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АНОТАЦІЯ 

 

 

 

Хмельова І. Є. Юридична природа інституту визнання в міжнародному 

праві та сучасна практика його застосування. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 293 «Міжнародне право» (29 – Міжнародні відносини). –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

 

 Дослідження присвячено вивченню юридичної природи інституту 

визнання в міжнародному праві та аналізу сучасної практики його 

застосування. Окремим питанням є надання міжнародно-правової оцінки 

місця інституту визнання в зовнішній політиці України, а також можливості 

використання даного інституту як інструменту захисту національних 

інтересів України в контексті агресії Російської Федерації. 

Відсутність сталої практики з питань визнання, значний вплив 

політичного чинника та розбіжності в доктрині міжнародного права 

створюють потребу у детальному вивченні даного явища та виробленні 

єдиних підходів до нього. 

Актуальною проблемою є також недопущення розгляду міжнародно-

правових питань під кутом політичної та суспільної доцільності. Зважаючи 

на те, що вже сама суть визнання історично створила ситуацію, за якої дане 

явище не може бути позбавлене політичної складової, загроза повної 

політизації даного інституту залишається і на сьогодні. І хоча нові теоретичні 

підходи до визнання забезпечують пристосованість даного інституту до 

сучасних міжнародних відносин, актуальним залишається забезпечення 
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відповідності нових доктринальних рішень фундаментальним засадам та 

принципам науки міжнародного права. 

У дослідженні надається характеристика таким питанням, як: основні 

форми, типи та засоби визнання; основні види визнання; субінститут 

визнання міжнародними організаціями; необхідність систематизації та 

кодифікації інституту визнання як частина процесу прогресивного розвитку 

міжнародного права; національно-правові процедури надання визнання; 

можливість скасування акту визнання; зворотна сила акту визнання в 

міжнародному праві; правові наслідки актів визнання та невизнання; 

значення актів визнання та невизнання для інших інститутів та галузей 

міжнародного права; ефективність міжнародного права; реалізація інституту 

визнання в сучасних міжнародних відносинах; акти визнання та невизнання 

як міжнародні протиправні діяння; реалізація інституту визнання в зовнішній 

політиці України; невизнання українського уряду Російською Федерацією 

після Революції Гідності 2014 року; реалізація інституту визнання в контексті 

агресії Російської Федерації проти України тощо.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що було 

проведено комплексне дослідження ролі та місця інституту визнання в 

міжнародному праві, яке поєднало в собі як класичні підходи до визнання, 

так і новели теорії сучасного міжнародного права. Дослідження було 

спрямоване на аналіз сучасної практики визнання, що надається державами і 

міжнародними організаціями, та на обґрунтування міри її відповідності 

засадам міжнародного права.  

До новизни дослідження можна віднести такі положення.  

Вперше було: 

- визначено місце інституту визнання в міжнародному праві та 

доведено, що він в сучасних умовах набуває значущості, змінюючи 

власні функції відповідно до розвитку міжнародних відносин; 
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- встановлено ознаки, які відрізняють та виокремлюють норми та 

принципи в окремий міжнародно-правовий інститут визнання; 

- визначено розширення як кола суб’єктів визнання (доведено 

існування нового субінституту – визнання міжнародними 

організаціями), так і сукупності адресатів визнання (доведено появу 

нових видів визнання і обґрунтовано їхні особливості); 

- запропоновано дворівневу оцінку можливості визнання нового 

уряду; 

- доведено, що акти (не-)визнання можуть бути міжнародними 

протиправними діяннями; 

- надано системний аналіз реалізації визнання в сучасному 

міжнародному праві в контексті теоретичних засад визнання; 

- в теоретичній характеристиці визнання надано всебічне поєднання 

традиційних доктринальних положень та нових підходів до 

визнання в міжнародному праві; 

- запропоновано класифікацію актів невизнання; 

- встановлено зв'язок інституту визнання з іншими інститутами і 

галузями міжнародного права;  

- доведено, що інститут визнання свідчить про ефективність 

міжнародного права; 

- встановлено, що окрім відповідності нового утворення ряду 

критеріїв, в процесі визнання має бути оцінена доброчесність 

намірів такого утворення; 

- окреслено коло питань, які мають охоплюватися кодифікацією з 

питань визнання; 

- проведено аналіз ролі інституту визнання для практики України та 

надано рекомендації щодо усунення існуючих недоліків; 

- надано рекомендації для вдосконалення конституційного 

регулювання питання визнання; 
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- визначено значення інституту визнання для захисту національних 

інтересів України в умовах агресії Російської Федерації; 

- доведено, що визнання так званих народних республік і Республіки 

Крим є міжнародними протиправними діяннями; 

- проаналізовано безпідставність невизнання українського уряду 

Росією в 2014 році; 

- надано рекомендації щодо вдосконалення політики України у сфері 

визнання. 

Удосконалено та детальніше вивчено: 

- необхідність розглядати запропоновані теоретичні підходи 

комплексно; 

- можливість розглядати інститут визнання не лише як сукупність 

норм і принципів, але і як процес; 

- особливості національно-правових наслідків визнання в контексті 

сучасних міждержавних відносин, еволюцію підходів держав до 

таких наслідків; 

- зворотну силу визнання та можливість скасування акту визнання як 

правові явища; 

- особливості актів невизнання; 

- ідею необхідності та доцільності систематизації та кодифікації 

інституту визнання в міжнародному праві. 

Подальшого дослідження отримали такі тези: 

- Інститут визнання має велике значення як для міжнародного права, 

так і для міжнародних відносин. 

- Аналіз сучасної практики визнання свідчить про неповну 

відповідність дій держав та міжнародних організацій засадам 

міжнародного права. 

- Акт визнання процедурно врегульовується на рівні національного 

права; часто таке регулювання є непослідовним чи неповним. 
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- Зворотна сила визнання сприяє послідовному розвитку міжнародних 

відносин. При цьому серед проблемних питань можна виділити, 

зокрема: визначення періоду часу, на який поширюється зворотна 

сила; вплив на статус правових актів попереднього уряду; 

територіальне поширення принципу зворотної сили. 

- Як правило, надане визнання не скасовується і не відкликається, 

проте практика міжнародних відносин свідчить про можливість і 

доцільність скасування визнання за певних обставин. 

- Основні форми, типи, засоби і види визнання є узвичаєними, проте 

їхня сутність зазнає суттєвих змін. Наприклад, необхідним є 

поєднання декларативної та конститутивної доктрин, які завжди 

вважались взаємовиключними. 

- Невизнання займає окреме місце в міжнародному праві та може 

бути класифіковане на активне і пасивне, невизнання в широкому і 

вузькому розумінні. 

- За певних обставин суб’єкти міжнародного права набувають 

обов’язку не визнавати. 

- Акт визнання, маючи політичну складову, є правовим явищем, з 

яким пов’язана низка юридичних наслідків на міжнародному та 

національному рівнях, серед яких основними є визнання актів 

виконавчої та законодавчої влади національними судами, надання 

відповідним особам привілеїв чи імунітетів, можливість отримання 

майна у випадку правонаступництва.  

- Наслідки акту визнання на сучасному етапі суттєво змінюються, 

зокрема через необхідність належного захисту прав осіб, які 

проживають на територіях невизнаних утворень. 

- Універсальна кодифікація з питань визнання є єдиним можливим 

способом зменшити політичний вплив на даний інститут і, серед 
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іншого, має детально врегульовувати відповідальність суб’єктів 

міжнародного права за порушення її положень. 

Вищевикладені тези мають не лише теоретичне, але і практичне 

значення, оскільки можуть бути враховані в ході: 

1) розробки універсальної кодифікації з питань визнання; 

2) формування зовнішньої політики України та стратегії протистояння 

агресії Російської Федерації; 

3) внесення змін до Основного Закону чи розробки нової Конституції 

України; 

4) викладання у вищій школі, роботи над підручниками, навчальними 

посібниками, методологічними підходами до викладання 

міжнародного права; 

5) подальшої наукової діяльності у царині міжнародного права. 

 

Ключові слова: міжнародне право, інститут визнання, акти визнання, 

невизнання, правосуб’єктність, міжнародні відносини, Україна, правові 

наслідки, універсальна кодифікація, ефективність. 
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ANNOTATION 

 

 

 

Khmeleva I.Ye. Legal nature of the institute of recognition in international 

law and modern practice of its realization. – Qualifying scientific work on the 

rights of a manuscript. 

Thesis for a scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 

293 “International law” (29 – International relations). – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Kyiv, 2019. 

 

The research is devoted to the study of legal nature of the institute of 

recognition in international law and the analysis of the modern practice of its 

realization. An attempt was made to provide international legal assessment of the 

place of the institute of recognition in Ukraine's foreign policy, as well as of the 

possibility of using this institute as an instrument for the protection of Ukraine's 

national interests in the context of the aggression of the Russian Federation. 

Lack of the consistent practice of recognition, significant influence of the 

political factor and differences in the doctrine of international law create the need 

for a detailed study of this phenomenon and for development of common 

approaches thereto. 

The prevention of consideration of international legal issues due to political 

and social relevance is still an urgent problem. Given that the very essence of 

recognition historically created a situation in which this phenomenon cannot be 

devoid of political component, the threat of full politicization of this institute 

remains to this day. Although new theoretical approaches to recognition ensure the 

adaptability of this institute to modern international relations, it remains important 
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to ensure that new doctrinal decisions are consistent with the fundamental 

principles of international law science. 

The research provides for information on such issues as: main types, forms, 

means (methods) and kinds (models) of recognition; subinstitute of recognition by 

international organizations; need for systematization and codification of the 

institute of recognition as a part of the process of progressive development of 

international law; national legal procedures for granting recognition; possibility to 

withdraw recognition; retroactivity of recognition in international law; legal 

consequences of acts of recognition and non-recognition; significance of acts of 

recognition and non-recognition for other institutes and branches of international 

law; effectiveness of international law; implementation of the institute of 

recognition in contemporary international relations; acts of recognition and non-

recognition as internationally wrongful acts; implementation of the institute of 

recognition in Ukraine's foreign policy; non-recognition of Ukraine’s government 

by the Russian Federation after the Revolution of Dignity; realization of the 

institute of recognition in the context of aggression of the Russian Federation 

against Ukraine, etc.  

The scientific novelty of the results is that a comprehensive study (which 

combines both classical approaches to recognition and novels of the theory of 

modern international law) of the role and place of the institute of recognition in 

international law was carried out. The study is aimed at analyzing current practice 

of recognition granted by states and international organizations and its compliance 

with the principles of international law.  

The novelty of the study includes the following provisions.  

For the first time: 

- the place of the institute of recognition in international law is determined 

and it is proved that it becomes even more important in modern 

conditions, changing its own functions in accordance with the 

development of international relations; 
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- the signs and characteristics that distinguish norms and principles into a 

separate international legal institute of recognition are established; 

- the expansion of a number of subjects of recognition (existence of a new 

subinstitute – recognition by international organizations) and of 

recipients of recognition (the emergence of new kinds of recognition) is 

determined; 

- the two-level assessment of the possibility of recognizing new 

government is proposed; 

- it is proved that acts of (non-)recognition can be internationally wrongful 

acts; 

- the systematic analysis of the implementation of recognition in 

contemporary international law is provided in the context of the 

theoretical foundations of recognition; 

- in the theoretical characteristic of recognition, the comprehensive 

combination of traditional doctrinal provisions and new approaches to 

recognition in international law is provided; 

- the classification of acts of non-recognition is proposed; 

- the connection between the institute of recognition and other institutes 

and branches of international law is established; 

- it is proved that the institute of recognition demonstrates the effectiveness 

of international law; 

- it is stated that, in addition to the conformity of a new entity with a 

number of criteria, the integrity (good faith) of the intentions of such 

entity should be assessed in the process of recognition; 

- the range of issues that should be covered by the codification in the 

sphere of recognition is outlined; 

- the analysis of the role of recognition for the practice of Ukraine was 

conducted and recommendations for elimination of existing shortcomings 

are given; 
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- recommendations for improving the constitutional regulation of the issue 

of recognition are provided; 

- the importance of the institute of recognition for protection of the 

national interests of Ukraine in the conditions of aggression of the 

Russian Federation is determined; 

- it is proved that recognition of the so-called People's Republics and the 

Republic of Crimea are internationally wrongful acts; 

- the baselessness of non-recognition of the Ukrainian government by 

Russia in 2014 is analyzed; 

- recommendations on improving Ukraine's recognition policy are given. 

The study of the following issues is improved and detailed: 

- the need to consider the proposed theoretical approaches 

comprehensively; 

- the possibility to consider the institute of recognition not only as a set of 

norms and principles, but also as a process; 

- the peculiarities of national legal consequences of recognition in the 

context of modern interstate relations, evolution of approaches of states 

to such consequences; 

- the phenomenon of retroactive recognition and the possibility of 

withdrawing the act of recognition; 

- the peculiarities of acts of non-recognition; 

- the idea of necessity and expediency of systematization and codification 

of the institute of recognition in international law. 

The following ideas were further researched: 

- The institute of recognition is of great importance both for international 

law and for international relations. 

- The analysis of modern practice of recognition shows incomplete 

compliance of the actions of states and international organizations with 

the international law. 
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- The act of recognition is procedurally regulated at the level of national 

law; such regulation is often inconsistent or incomplete. 

- The retroactivity of recognition contributes to the consistent development 

of international relations. At the same time, some problematic issues can 

be highlighted, in particular: definition of the period of time to which the 

retroactive force applies; influence on the status of legal acts of the 

previous government; territorial extension of the principle of 

retroactivity. 

- As a rule, the granted recognition is not canceled or withdrawn, but the 

practice of international relations indicates the possibility and expediency 

of canceling recognition in certain circumstances. 

- The basic forms, types, means and kinds of recognition are usual and 

settled, but their essence undergoes significant changes. For example, it 

is necessary to combine declarative and constitutive doctrines, which 

have always been considered mutually exclusive. 

- Non-recognition has a special place in international law and can be 

classified as active and passive, non-recognition in a broad and narrow 

sense. 

- Under certain circumstances, subjects of international law have the duty 

not to recognize. 

- The act of recognition, having a political component, is a legal 

phenomenon that involves a number of legal consequences at the 

international and national levels, inter alia: the recognition of acts of 

executive and legislative bodies by national courts, the provision of 

privileges or immunities to the persons concerned, the possibility of 

obtaining property in case of succession, etc.  

- The consequences of the act of recognition are significantly changing 

now, in particular due to the need for proper protection of the rights of 

persons residing in the territories of unrecognized entities. 
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- Universal codification on recognition is the only possible way to reduce 

the political influence on this institute and, among other things, to 

regulate in detail the responsibility of subjects of international law for 

violation of its provisions. 

The aforementioned ideas have not only theoretical, but also practical value, 

as they can be taken into account during the course of: 

1) creation of universal codification concerning recognition; 

2) the formation of Ukraine's foreign policy and the strategy of confronting 

Russia's aggression; 

3) working out amendments to the Constitution or drafting new Constitution 

of Ukraine; 

4) teaching in universities, writing textbooks and manuals, working out 

methodological approaches to teaching international law; 

5) further scientific activities in the field of international law. 

 

Key words: international law, institute of recognition, acts of recognition, 

non-recognition, legal personality, international relations, Ukraine, legal 

consequences, universal codification, efficiency. 
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ВСТУП 

 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Міжнародне 

співтовариство не є сталим та незмінним утворенням, адже під впливом 

економічних, політичних, соціальних подій можуть з’являтися нові і 

припиняти своє існування старі суб’єкти міжнародного права. Історичний 

розвиток суспільства має багато прикладів об’єднання однієї держави з 

іншою, відокремлення від держави якоїсь частини чи частин, поділу держави 

на декілька незалежних держав тощо. Це, в свою чергу, породжує питання 

про визнання таких нових утворень вже існуючими суб’єктами. Практика 

міжнародних відносин також засвідчує, що уряди не завжди приходять до 

влади мирним конституційним шляхом, тому окремим питанням постає 

правова реакція існуючих суб’єктів на такі зміни. Збройні конфлікти 

неміжнародного характеру часто створюють ситуації, коли на території 

однієї держави, окрім законного уряду, можуть діяти також опозиційні до 

нього військові чи політичні організації, міжнародно-правовий статус яких 

потребує регламентації. 

 Зважаючи на те, що приклади вищезгаданих ситуацій не можна назвати 

просто історичним досвідом, адже вони мають місце і у XXI сторіччі, тема 

дослідження є актуальною. Відсутність сталої практики з питань визнання, 

значний вплив політичного чинника та розбіжності в доктрині міжнародного 

права створюють потребу у детальному вивченні даного явища та виробленні 

єдиних підходів до нього. Актуальним і надзвичайно важливим на сьогодні 

залишається питання кодифікації та систематизації інституту визнання в 

контексті прогресивного розвитку міжнародного права. 

Важливим є і те, що визнання має як міжнародно-правові, так і 

національно-правові наслідки. Саме дослідження наслідків визнання 
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доводить, що проблеми даного інституту не є суто теоретичними, а розробка 

універсальних підходів до його регулювання є необхідною для сталого 

розвитку міжнародних відносин та поглиблення співпраці між суб’єктами 

міжнародного права. Актуальність дослідження полягає і в тому, що на 

сьогодні визнання не можна пояснити лише формальними, правовими 

критеріями. Аналізуючи кожний практичний випадок сучасних міжнародних 

відносин, до уваги слід брати як весь історико-теоретичний розвиток 

доктринальних положень, так і особливості практичних підходів кожної 

окремої держави. Важливу роль мають історичні, культурні та геополітичні 

чинники. 

Зважаючи на фундаментальне значення дотримання та захисту прав і 

свобод людини, соціальну та ціннісну спрямованість сучасного 

міжнародного права, актуальним на сьогодні є забезпечення поваги до 

фундаментальних прав людини та підвищення ефективності та дієвості 

міжнародно-правових норм. Важливим питанням є вплив існування 

невизнаних утворень на стан дотримання прав людини. 

Актуальною проблемою є також недопущення розгляду міжнародно-

правових питань під кутом політичної та суспільної доцільності. Зважаючи 

на те, що вже сама суть визнання історично створила ситуацію, за якої дане 

явище не може бути позбавлене політичної складової, загроза повної 

політизації даного інституту залишається і на сьогодні. І хоча нові теоретичні 

підходи до визнання забезпечують пристосованість даного інституту до 

сучасних міжнародних відносин, актуальним залишається забезпечення 

відповідності нових доктринальних рішень фундаментальним засадам та 

принципам науки міжнародного права. 

Актуальність дослідження пов’язана також з великим значенням 

інституту визнання для захисту національних інтересів України в умовах 

агресії Російської Федерації, яка розпочалася з окупації і анексії Криму та 

продовжилась на Сході України. 
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Теоретична основа дисертаційного дослідження. Зважаючи на те, що 

визнання має як теоретичне, так і практичне значення, свій внесок у вивчення 

даного питання зробили як багато класиків міжнародного права, так і сучасні 

юристи-міжнародники. Зокрема, інститут визнання в міжнародному праві 

досліджували такі науковці, як Д. Анцилотті, Х. Ауфріхт, К. А. Бекяшев, 

Р. Л. Бобров, М. М. Богуславський, Я. Броунлі, С. Верма, Дж. Відмар, 

М. Вольф, Т. Д. Грант, Дж. Джонс, О. В. Задорожній, Г. Кельзен, 

Дж. Кравфорд, І. Ладор-Ледерер, Б. Ландау, Г. Лаутерпахт, І. І. Лукашук, 

В. В. Мицик, Дж. Нісот, Л. Оппенгейм, С. Патель, С. Талмон, В. Л. Толстих, 

Д. І. Фельдман, І. Херцег, К. Хайльброннер, Ч. Чен, С. В. Черниченко, 

В. Цехлін, Г. Шварцендергер, М. Шоу, Л. Яффе та багато інших юристів-

міжнародників. Загалом, доктрина міжнародного права надає як загальну 

характеристику інституту визнання, так і аналіз його окремих елементів. 

Певні питання, пов’язані з визнанням, можна знайти також не лише в суто 

правових дослідженнях, а й в роботах з геополітики, історії, політології.  

Висновки та результати наукових досліджень вищезгаданих фахівців 

були повною мірою враховані при написанні даної роботи. Втім, на сьогодні 

існує потреба подальшого глибокого аналізу ролі та місця інституту визнання 

в міжнародному праві, поєднання теоретичних основ з оцінкою сучасної 

практики міжнародного співтовариства в цьому напрямі. Так, можливість 

визнання міжнародними організаціями розглядалась, як правило, в 

загальному контексті питань реалізації визнання, а не як окремий 

субінститут. Крім того, нагальним питанням залишається аналіз реального 

втілення даного субінституту, зокрема і у сучасних міжнародних відносинах, 

встановлення основоположних засад його розвитку. Існує нагальна потреба 

вивчення зворотної сили визнання не як частини загальної характеристики 

даного інституту в міжнародному праві, а як окремого правового явища. 

Більш детального аналізу потребують наслідки акту визнання, наприклад 

співвідношення визнання держав та їхнього суверенітету в практиці сучасних 
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міжнародних відносин. Нагальною потребою залишається і обґрунтування 

необхідності систематизації та кодифікації даного інституту в 

універсальному міжнародному договірному праві, що забезпечило б його 

послідовний розвиток. Окремим питанням є детальне дослідження 

невизнання в міжнародному праві. 

Загалом, необхідним на сьогодні є вироблення комплексного 

різнобічного аналізу, який би акумулював в собі теоретичні та практичні 

характеристики інституту визнання і який, маючи за основу фундаментальні 

засади науки міжнародного права, надав би оцінку сучасним теоретичним 

підходам. Важливим є збереження класичних міжнародно-правових засад у 

поєднанні з розумною адаптацією інституту визнання до потреб сучасних 

міжнародних відносин. Окремого вивчення потребує також місце визнання в 

міжнародній практиці України, а також аналіз реалізації даного інституту під 

час подій, пов’язаних з агресією Російської Федерації. 

Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта 

дослідження. Мета та завдання дослідження сформовані у відповідності з 

важливістю та актуальністю обраної теми, а також з рівнем її теоретичної 

висвітленності. Метою роботи є надання комплексного та обґрунтованого 

аналізу інституту визнання, визначення його ролі та місця в міжнародному 

праві, виокремлення сучасних особливостей даного інституту, поєднання 

теоретичних та практичних характеристик даного явища, спроба узгодити та 

пояснити наявні розбіжності в доктрині, виробити єдині підходи для 

подальшого практичного втілення. Крім того, метою роботи є вивчення ролі 

інституту визнання для захисту національних інтересів України. 

Меті роботи повністю кореспондують поставлені завдання: 

- надати комплексний правовий аналіз інституту визнання в 

міжнародному праві як правової категорії, розкрити поняття 

визнання та його основні характеристики; 
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- надати характеристику основним видам визнання, розкрити наявні 

теоретичні підходи для їхнього обґрунтування, дослідити 

можливість узгодження та практичного поєднання основних 

доктринальних підходів, розкрити історичний розвиток розуміння 

визнання в науці міжнародного права; 

- обґрунтувати значення визнання в міжнародному праві, встановити 

його національно-правові та міжнародно-правові наслідки; 

- надати аналіз питання зворотної сили та дискреційного характеру 

визнання, можливості його скасувати чи відкликати; 

- розкрити основні форми, типи та засоби визнання, їхні характерні 

особливості; 

- дослідити особливості невизнання в міжнародному праві та 

класифікувати акти невизнання; 

- навести фундаментальні засади визнання, сформовані в 

міжнародному звичаєвому праві; 

- проаналізувати реалізацію інституту визнання в сучасних 

міжнародних відносинах; 

- надати аналіз сучасного втілення визнання в контексті поєднання 

політичної та правової складових; 

- обґрунтувати необхідність систематизації та кодифікації інституту 

визнання в міжнародному праві; 

- виробити рекомендації щодо підвищення ефективності та прозорості 

реалізації інституту визнання в міжнародних відносинах, 

сформувати теоретичні засади для їхнього подальшого практичного 

втілення; 

- надати характеристику національним процедурам визнання та 

окреслити втілення інституту визнання в практиці України; 

- визначити роль інституту визнання для захисту суверенітету та 

територіальної цілісності України в умовах російської агресії. 
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Об’єктом дослідження є комплекс правовідносин у сфері визнання в 

міжнародному праві, закономірності та механізми утвердження та розвитку 

інституту визнання. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади інституту 

визнання, наявні міжнародно-правові норми та принципи, що регулюють 

визнання у міжнародному праві, діяльність суб’єктів міжнародного права у 

сфері визнання, доктрина міжнародного права вітчизняних та зарубіжних 

науковців щодо основоположних питань визнання в міжнародному праві. 

Методи дослідження. Методологічна основа дослідження була 

визначена його метою та завданнями. В роботі був використаний широкий 

спектр загальнотеоретичних і спеціально-наукових методів пізнання. Основу 

складають такі загальнонаукові методи, як аналіз і синтез, узагальнення, 

моделювання, абстрагування та інші. Використання методів аналізу і синтезу 

сприяло виявленню загальних і відмінних рис у теоретичних підходах різних 

наукових доктрин. Соціологічний метод застосовувався для виявлення 

чинників, що впливають на формування практики визнання тієї чи іншої 

держави. Формально-логічний метод застосовувався для визначення 

основних понять юридичних конструкцій та для загального розуміння 

понятійних категорій; системно-функціональний – для здійснення 

узагальнення та упорядкування наслідків визнання, виділення основних 

форм, типів, засобів визнання. Важливим було використання у роботі 

порівняльного методу, що дозволив співставити практику держав щодо 

визнання за різних обставин міжнародних відносин та зробити висновки про 

обсяги впливу політичного чинника на ту чи іншу ситуацію, порівняти 

теоретичні засади визнання з їхнім практичним втіленням. Історико-

теоретичний аналіз застосовано у з’ясуванні трансформації та розвитку 

доктринальних підходів до визнання, а також для аналізу реалізації інституту 

визнання у практиці України. 



31 

 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна 

одержаних результатів полягає у тому, що було проведено комплексне 

дослідження ролі та місця інституту визнання в міжнародному праві, яке 

поєднало в собі як класичні підходи до визнання, так і новели теорії 

сучасного міжнародного права. Дослідження було спрямоване на аналіз 

сучасної практики визнання, що надається державами і міжнародними 

організаціями, та на обґрунтування міри її відповідності засадам 

міжнародного права.  

До новизни дослідження можна віднести такі положення.  

Вперше було: 

- визначено місце інституту визнання в міжнародному праві та 

доведено, що він в сучасних умовах набуває значущості, змінюючи 

власні функції відповідно до розвитку міжнародних відносин; 

- встановлено ознаки, які відрізняють та виокремлюють норми та 

принципи в окремий міжнародно-правовий інститут визнання; 

- визначено розширення як кола суб’єктів визнання (доведено 

існування нового субінституту – визнання міжнародними 

організаціями), так і сукупності адресатів визнання (доведено появу 

нових видів визнання і обґрунтовано їхні особливості); 

- запропоновано дворівневу оцінку можливості визнання нового 

уряду; 

- доведено, що акти (не-)визнання можуть бути міжнародними 

протиправними діяннями; 

- надано системний аналіз реалізації визнання в сучасному 

міжнародному праві в контексті теоретичних засад визнання; 

- в теоретичній характеристиці визнання надано всебічне поєднання 

традиційних доктринальних положень та нових підходів до 

визнання в міжнародному праві; 

- запропоновано класифікацію актів невизнання; 
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- встановлено зв'язок інституту визнання з іншими інститутами і 

галузями міжнародного права;  

- доведено, що інститут визнання свідчить про ефективність 

міжнародного права; 

- встановлено, що окрім відповідності нового утворення ряду 

критеріїв, в процесі визнання має бути оцінена доброчесність 

намірів такого утворення; 

- окреслено коло питань, які мають охоплюватися кодифікацією з 

питань визнання; 

- проведено аналіз ролі інституту визнання для практики України та 

надано рекомендації щодо усунення існуючих недоліків; 

- надано рекомендації для вдосконалення конституційного 

регулювання питання визнання; 

- визначено значення інституту визнання для захисту національних 

інтересів України в умовах агресії Російської Федерації; 

- доведено, що визнання так званих народних республік і Республіки 

Крим є міжнародними протиправними діяннями; 

- проаналізовано безпідставність невизнання українського уряду 

Росією у 2014 році; 

- надано рекомендації щодо вдосконалення політики України у сфері 

визнання. 

Удосконалено та детальніше вивчено: 

- необхідність розглядати запропоновані теоретичні підходи 

комплексно; 

- можливість розглядати інститут визнання не лише як сукупність 

норм і принципів, але і як процес; 

- особливості національно-правових наслідків визнання в контексті 

сучасних міждержавних відносин, еволюцію підходів держав до 

таких наслідків; 
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- зворотну силу визнання та можливість скасування акту визнання як 

правові явища; 

- особливості актів невизнання; 

- ідею необхідності та доцільності систематизації та кодифікації 

інституту визнання в міжнародному праві. 

Подальшого дослідження отримали такі тези: 

- Інститут визнання має велике значення як для міжнародного права, 

так і для міжнародних відносин. 

- Аналіз сучасної практики визнання свідчить про неповну 

відповідність дій держав та міжнародних організацій засадам 

міжнародного права. 

- Акт визнання процедурно врегульовується на рівні національного 

права; часто таке регулювання є непослідовним чи неповним. 

- Зворотна сила визнання сприяє послідовному розвитку міжнародних 

відносин. При цьому серед проблемних питань можна виділити, 

зокрема: визначення періоду часу, на який поширюється зворотна 

сила; вплив на статус правових актів попереднього уряду; 

територіальне поширення принципу зворотної сили. 

- Як правило, надане визнання не скасовується і не відкликається, 

проте практика міжнародних відносин свідчить про можливість і 

доцільність скасування визнання за певних обставин. 

- Основні форми, типи, засоби і види визнання є узвичаєними, проте 

їхня сутність зазнає суттєвих змін. Наприклад, необхідним є 

поєднання декларативної та конститутивної доктрин, які завжди 

вважались взаємовиключними. 

- Невизнання займає окреме місце в міжнародному праві та може 

бути класифіковане на активне і пасивне, невизнання в широкому і 

вузькому розумінні. 
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- За певних обставин суб’єкти міжнародного права набувають 

обов’язку не визнавати. 

- Акт визнання, маючи політичну складову, є правовим явищем, з 

яким пов’язана низка юридичних наслідків на міжнародному та 

національному рівнях, серед яких основними є визнання актів 

виконавчої та законодавчої влади національними судами, надання 

відповідним особам привілеїв чи імунітетів, можливість отримання 

майна у випадку правонаступництва.  

- Наслідки акту визнання на сучасному етапі суттєво змінюються, 

зокрема через необхідність належного захисту прав осіб, які 

проживають на територіях невизнаних утворень. 

- Універсальна кодифікація з питань визнання є єдиним можливим 

способом зменшити політичний вплив на даний інститут і, серед 

іншого, має детально врегульовувати відповідальність суб’єктів 

міжнародного права за порушення її положень. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

здобувачем особисто. Усі висновки, узагальнення, припущення, пропозиції 

зроблені автором завдяки самостійній дослідницькій роботі, аналізу 

доктрини міжнародного права і сучасної практики міжнародних відносин. 

Апробація матеріалів дисертації. Дисертацію обговорювали на 

засіданні кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основні 

положення та новаторські ідеї дослідження оприлюднені у виступах і 

публікаціях на наукових конференціях (всі тези опубліковано): 

1. Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Шевченківська Весна» (м. Київ, 18 – 22 березня 2013 р.); 

2. IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів «Актуальні проблеми юридичної науки і практики» (м. 

Харків, 12-13 грудня 2013 р.); 
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3. Міжнародна наукова конференція «Práva a slobody človeka a občana: 

mechanizmus ich implementácie a ochrany rôznych oblastiach práva» (м. 

Братислава, Словацька Республіка, 19-20 вересня 2014 р.); 

4.  Міжнародна науково-практична конференція «Правове життя: 

сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Запоріжжя, 29-30 травня 

2015 р.); 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

правової системи та державотворення в Україні (м. Запоріжжя, 26-27 

лютого 2016 р.); 

6. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 

27 жовтня 2016 р.); 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Право, держава та 

громадянське суспільство в умовах системних реформ» (м. Львів, 23-24 

грудня 2016 р.); 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27-28 

січня 2017 року); 

9. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 

30 березня 2017 року); 

10. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 26 жовтня 

2017 року); 

11. Міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті Олександра 

Задорожнього (м. Київ, 22 червня 2018 року); 

12. Міжнародна науково-теоретична конференція молодих вчених 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 25 жовтня 

2018 року). 
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Структура та обсяг дисертації. Структура роботи, яка складається з 

трьох розділів, дозволяє комплексно надати характеристику інституту 

визнання, одночасно звернувши увагу на практичні проблеми реалізації 

даного інституту. Розділи дисертації поділяються на підрозділи та пункти. 

Загальний обсяг дисертації складає 243 cтоpінки, з яких обcяг 

оcновного тeкcтy cтановить 182 cтоpiнки. Cпиcок викоpиcтаних джepeл 

cкладаєтьcя з 233 наймeнyвань. 

Значення отриманих результатів. Значення отриманих результатів 

для науки міжнародного права полягає в тому, що була систематизована 

наявна доктринальна інформація та практична діяльність суб’єктів 

міжнародного права з питань визнання, обґрунтована доцільність тих чи 

інших теоретичних підходів, розроблені та запропоновані нові понятійні 

категорії.  

Практичне значення полягає у можливості врахування наданих 

висновків та рекомендацій щодо реалізації інституту визнання: 

- у виробленні нових підходів щодо визнання в зовнішній політиці 

України, зокрема і з метою захисту національних інтересів в умовах 

агресії Російської Федерації; 

-  у законотворчому процесі, зокрема і в процесі розробки змін до 

Основного Закону або підготовки тексту нової Конституції України; 

- під час роботи над кодифікацією та систематизацією інституту 

визнання в міжнародному праві. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ВИЗНАННЯ В 

МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

 

 

 

1.1. Поняття та правова сутність інституту визнання 

 

Інститут визнання в міжнародному праві має вагоме значення для 

сталого розвитку міжнародних відносин. Г. Лаутерпахт зазначав, що у 

міжнародному праві є лише кілька питань, які б могли перевершити 

проблему визнання за своєю значущістю та важливістю, і, в той же час, у 

міжнародних відносинах неможливо знайти жодної іншої сфери, в якій би 

так само перетинались і поєднувались правові та політичні 

елементи [161, с. 491]. 

Визнання, як правило, визначають як «наочно засвідчену заяву або 

таку, що припускається, або інші дії чинного суб’єкта міжнародного права, 

які констатують факт політичного та правового існування нового утворення 

на міжнародній арені з метою встановлення з ним міжнародних 

відносин» [40, с. 346]. Міжнародно-правовий інститут визнання визначається 

як сукупність «звичаєвих і договірних норм, що регламентують процес 

вступу на міжнародну арену нових держав як суб’єктів та урядів як їх 

правомочних представників у міжнародно-правових відносинах» [41, с. 51].  

Слід зазначити, що в міжнародному праві переважає підхід, за якого 

терміни «визнання в міжнародному праві» та «інститут визнання» 

використовуються для позначення різних, але пов’язаних між собою 

явищ [5, с. 145-147]. Зокрема, «інститут визнання» позначає сукупність норм 

та принципів, а «визнання в міжнародному праві» відповідає самому 

процесу, який реалізується у практиці міжнародних відносин.  
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Проте слід мати на увазі можливість термінологічного використання у 

більш вузькому чи широкому сенсі. Зокрема, терміни «визнання» чи 

«невизнання» у міжнародному праві можуть застосовуватися до різних 

категорій: від певних статусів до наслідків певних діянь. І хоча в даному разі 

таке визнання чи невизнання буде засвідчувати ставлення суб’єкта 

міжнародного права до окремого елементу дійсності, воно не може 

розглядатися як складова інституту визнання. 

Норми і принципи інституту визнання, на думку автора, мають низку 

спільних рис, які об’єднують їх та відокремлюють від інших міжнародно-

правових категорій: 

1) пов’язаність з міжнародною правосуб’єктністю та/або зі здатністю 

репрезентувати певну територію, населення, державу чи групу 

держав у міжнародних відносинах; 

2) наявність сукупності визначених правових наслідків, притаманних 

акту визнання; 

3) значний зв'язок з політичними процесами, що поєднується з повною 

підпорядкованістю міжнародному праву; 

4) наявність ряду принципів та звичаєвих норм, які, незважаючи на 

відсутність універсальної кодифікації, врегульовують відповідні 

відносини і впорядковують дії держав. 

Перша зі згаданих вище ознак найбільш повно характеризує даний 

міжнародно-правовий інститут, виступає основою для інших ознак і дозволяє 

визначити рамки та охарактеризувати природу інституту визнання у 

міжнародному праві. При цьому слід зважати, що інститут визнання 

еволюціонує із розвитком міжнародних відносин, охоплюючи нових 

адресатів визнання (тим самим доповнюючи класичне визнання держав і 

урядів).  

Для повного розкриття змісту поняття визнання слід відзначити, що в 

правовій доктрині немає єдності щодо визначення, який з елементів визнання 
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є більш вагомим: політичний чи правовий. Ще Г. Кельзен зазначав, що 

протиріччя та навіть абсурдні висновки при вивченні питання визнання часто 

спричинені тим, що як в доктрині, так і на практиці політична та правова 

складові визнання не розділяються між собою. Науковець вважав, що в ході 

кодифікації норм, що регулюють визнання, особливу увагу слід звернути 

саме на те, що сам термін визнання немов би складається з двох окремих 

частин: політичного та правового актів [152]. 

Югославський юрист Б. Йованович стверджував, що визнання не 

зводиться до простої констатації змін міжнародної правосуб’єктності, що 

мають місце на міжнародній арені, це одночасно і своєрідна оферта на 

встановлення відносин із суб’єктом, який визнається. Аналізуючи доктрину 

міжнародного права, Б. Йованович виділив чотири основні підходи щодо 

природи акту визнання. Представники першого підходу (М. Шателен, 

К. Райт) бачать у визнанні лише функцію контролю зі сторони міжнародного 

співтовариства, делеговану державами. Як писав К. Райт, визнання – це 

юридичний акт, за допомогою якого застосовуються юридичні критерії до 

визначених фактів. Представники другого підходу (Г. Ролен, І. Андраши) 

дотримувалися думки, що акт визнання має наполовину юридичний, 

наполовину політичний характер. Третій підхід (Серені) виокремлює 

об’єктивний аспект, що складається з констатації факту існування суб’єкту, 

та суб’єктивний аспект, що припускає, що обставини, за яких утворився 

новий суб’єкт, не суперечать інтересам та правам держав, що надають 

визнання. Відповідно до четвертого підходу (Г. Кельзен, Б. Янкович) 

визнання – це два сепаратних акти, юридичний та політичний. При цьому, на 

думку Б. Янковича, слід абстрагуватися від політичних аспектів під час 

надання визнання [91, с. 51]. 

В доктрині, на жаль, і досі існують думки, відповідно до яких визнання 

надається або не надається виключно з політичних міркувань, які 

кореспондують інтересам держав. З цього робляться висновки, що визнання 
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прямо не породжує юридичних наслідків і що норми, які регулюють 

визнання, не можуть бути сталими, кожна конкретна ситуація має 

вирішуватись окремо [233]. Крім того, існують твердження, що, оскільки 

визнання є виключно правовим актом, воно не завжди доводить існування 

держави [205]. 

Втім, на сьогодні переважаючою є думка, що жодним з двох елементів 

не можна нехтувати. Найбільш близьким до практики можна вважати 

твердження, що визнання є передусім політичним актом, який породжує 

певні правові відносини та юридичні наслідки [40, с. 345], як на 

міжнародному рівні, так і для національного права. Наприклад, акт визнання 

має безперечне значення для можливості набувати певних прав перед 

національними судами відповідної держави. Говорячи про значення 

визнання, слід відзначити, що воно забезпечує сталий розвиток міжнародних 

відносин, сприяє встановленню та розвитку співпраці між суб’єктами 

міжнародного права, впорядковує процеси набуття міжнародної 

правосуб’єктності (значення визнання слід розглядати в контексті підходів, 

обраних для розкриття його суті). М. Шоу говорить про те, що визнання має 

наслідки на національно-правовому рівні, для двосторонніх відносин 

відповідних суб’єктів та для міжнародного співтовариства 

загалом [216, с. 444-445].  

Характеризуючи інститут визнання в міжнародному праві, слід 

підкреслити, що відсутність універсального міжнародного документу, який 

би регулював процес визнання нових утворень, має своїм наслідком те, що 

кожна держава або група держав часто самостійно вирішують для себе 

питання можливості, засобу, форми, типу визнання. В той же час, звичаєві 

норми та принципи регулюють загальні аспекти визнання, формуючи його 

загальноприйняті положення. Зокрема, прийнято вважати, що обов’язку 

визнання не існує, це право держав, за допомогою якого держава 

погоджується зі змінами, що відбуваються в світовому 
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співтоваристві [1, с. 93]. Крім того, визнається право держави на отримання 

вмотивованої відмови у визнанні [40, с. 345-346]. Проте на сучасному етапі 

розвитку міжнародного права дана теза не є неспростовною. Адже держави в 

силу свого суверенітету справді мають певну свободу у питаннях визнання. В 

той же час, відсутність чітких критеріїв щодо визнання говорить не про 

право держав абсолютно вільно вирішувати щодо надання визнання, а про 

необхідність розробки універсальної кодифікації. Сучасне міжнародне право 

містить достатню кількість норм і принципів, на основі тлумачення яких 

можна зробити висновок про існування ряду обмежень свободи вибору 

держав у цій сфері. Адже мова йде про міжнародну правосуб’єктність та/або 

здатність репрезентувати, що є не абстрактними правовими категоріями, а 

прямо пов’язано, наприклад, із захистом прав людини, тобто з провідним 

завданням сучасного міжнародного права. Крім того, держави перестають 

бути єдиним суб’єктом, який може надавати визнання, що значно ускладнює 

правове регулювання даних відносин і підвищує зацікавленість самих держав 

у більшій впорядкованості такого регулювання. 

Наявність єдиних підходів до надання визнання сприятиме 

забезпеченню прозорості реалізації даного інституту в міжнародних 

відносинах. До складових такої транспарентності можна віднести надання 

визнання відповідно до встановлених критеріїв, прогнозованість міжнародної 

практики у цій сфері та вмотивованість і обґрунтованість дій кожного 

суб’єкта. 

Отже, інститут визнання має надзвичайно важливе значення для 

міжнародного співтовариства, а акт визнання призводить як до національно-

правових, так і до міжнародно-правових наслідків. Визнання визначається як 

наочно засвідчена заява або така, що припускається, або інші дії чинного 

суб’єкта міжнародного права, які констатують факт політичного та правового 

існування нового утворення з метою встановлення з ним міжнародних 

відносин; воно має в своїй основі дві складові: політичну та правову. На 
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сьогодні не існує універсального міжнародно-правового акту, який би 

регулював питання визнання, втім існує ряд норм та принципів, що 

регламентують засадничі основи інституту. Інститут визнання має ряд 

характеристик, які відрізняють його від інших міжнародно-правових 

інститутів – перш за все, це пов’язаність з міжнародною правосуб’єктністю 

та/або зі здатністю репрезентувати певне утворення на міжнародній арені. 

Такі визначальні характеристики будуть детальніше розглянуті в наступних 

підрозділах дослідження. 

 

1.2. Основні форми, типи та засоби визнання 

 

1.2.1. Загальна характеристика форм, типів та засобів визнання 

 

Зважаючи на те, що на сьогодні відсутня єдина кодифікація у сфері 

визнання, кожна держава досить вільно вирішує для себе питання засобу, 

форми, типу визнання. В той же час, існують узвичаєні форми (de facto, de 

jure, ad hoc), засоби (наочно засвідчене та мовчазне) та типи (традиційне, 

попереднє, зумовлене, колективне, невизнання) визнання.  

Говорячи про форми визнання, слід підкреслити, що в доктрині немає 

єдності. Існує думка про те, що визнання де-факто та де-юре відрізняються 

лише наміром суб’єкта, який надає визнання, і за своїми юридичними 

наслідками, за деякими винятками, особливо не відрізняються один від 

одного [5, с. 155-157]. Крім того, пишуть і про те, що існують такі форми 

визнання, як де-юре, де-факто та дипломатичне [225]. Втім з такою думкою 

не можна погоджуватись, адже тут вже змішуються два різні поняття. 

Говорячи про визнання, слід мати на увазі, що на практиці визнання та 

дипломатичні відносини – це два різні етапи розвитку міждержавних 

відносин (наприклад, Коста-Ріка визнала Україну в 1991 році, а 

дипломатичні відносини були встановлені у 1996 році).  
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Н. Ямалі пише про те, що між визнанням де-юре та де-факто є певна 

різниця «в силі та у намірах», проте чітко визначити різницю досить 

складно [233, с. 8]. М. Акехурст стверджує, що відмінності між визнанням 

де-факто і де-юре є одним з найбільш заплутаних питань щодо визнання. Він 

навіть заперечує проти доцільності вживання даних термінів, говорячи про 

те, що технічно правильно було б мати на увазі, що слова «де-юре» та «де-

факто» описують сам уряд, державу, а не акт визнання [187, с. 88]. А. Ауст 

дає визначення де-факто і де-юре визнання, спираючись на правовий статус 

уряду: «Визнання де-юре означає, що утворення повністю задовольняє 

правові критерії, визнання де-факто є тільки визнанням поточного становища 

утворення, і тому зазвичай є попереднім» [131, с. 26]. 

На сьогодні багато пишуть і про так звані «де-факто режими». 

Поширені думки про те, що де-факто режими існують вже в силу своєї появи, 

тому надавати їм де-факто визнання як уряду є безглуздим актом, що не несе 

жодних правових наслідків. Втім, щоб одержати повну правосуб’єктність, їм 

необхідне визнання де-юре [152, с. 49]. Слід відзначити, що такі 

доктринальні твердження пов’язані більшою мірою зі спробами 

підлаштувати міжнародне право під практику сучасних міжнародних 

відносин. Такі пропозиції не лише змішують різні понятійні категорії, але й 

породжують нові запитання. Так, абсолютно незрозумілим лишається те, як 

певне утворення може «частково бути суб’єктом міжнародного права» або 

володіти «неповною правосуб’єктністю». Крім того, невизначеною є різниця 

між де-факто режимами та режимами (урядами), визнаними де-факто.  

Загалом, характеризуючи форми визнання, слід звернутися до статті 3 

Резолюції Інституту міжнародного права «Про визнання нових держав та 

їхніх урядів», в якій визначено, що визнання є або остаточним і повним (де-

юре), або тимчасовим чи обмеженим (де-факто) [208, с. 185]. 

Загальноприйнятою є і думка про те, що вказані форми визнання мають різні 

правові наслідки, але при цьому не впливають на правосуб’єктність нової 
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держави чи дієздатність нового уряду. Визнання де-юре є офіційним, 

остаточним і повним, воно зумовлює стабілізацію політичних та економічних 

відносин, обмін дипломатичними представництвами вищого класу, визнання 

компетенції адміністративної та судової влади, визнання її імунітету від 

держави, що визнає, тощо. Визнання де-факто можна визначити як офіційне 

визнання, але неостаточне, тимчасове та інколи зумовлене. Воно не містить 

зобов’язання щодо встановлення дипломатичних відносин, проте може 

призвести до встановлення консульських відносин. Конкретний обсяг 

міждержавних відносин у рамках визнання де-факто, як правило, 

встановлюється індивідуально у кожному певному випадку. Ад хок є 

неофіційним одноразовим визнанням для здійснення конкретних необхідних 

дій, налагодження контактів між дипломатами, політиками, проведення 

мирних переговорів чи підготовки мирних угод (класичним 

прикладом є переговори між Організацією визволення Палестини та 

Ізраїлем) [40, с. 359-361]. Втім визнання ад хок є винятковим для 

міжнародного права, його не можна пояснити виключно правовими 

категоріями. Саме тому і досі немає єдності щодо того, чи можна взагалі 

вважати його визнанням в класичному розумінні.  

В той же час, наведені вище підходи є значною мірою теоретичними, 

адже у практиці міжнародних відносин визнання де-юре, де-факто і ад хок 

можуть набувати зовсім інших рис. Важливою також є практика кожної 

окремої держави щодо даного питання.  

Існує думка про те, що визнання де-факто, як правило, застосовується 

щодо урядів, в той час як держава може визнаватися лише де-юре. Така теза 

не спирається на доктрину чи існуючі правові норми щодо акту визнання, 

вона лише констатує переважаючу практику. В той же час, історії 

міжнародних відносин відомі факти визнання держави де-факто. Наприклад, 

таке визнання було надано рядом держав Індонезії, коли в 1945-1949 роках 

вона вела боротьбу за свою незалежність. 
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Слід також зазначити, що в сучасній дипломатичній практиці 

офіційного визнання держав не обов’язково вказувати на форму визнання 

(де-юре чи де-факто) [12, с. 122], при цьому визнання де-юре не завжди може 

презюмуватися. Хоча у переважній більшості випадків можна констатувати, 

що відсутність згадки про форму визнання свідчить про його всеосяжність та 

повноту (а отже відповідає формі де-юре). 

Загальноприйнятими засобами визнання є наочно засвідчене і таке, що 

припускається [230]. Зокрема, в статті 7 Конвенції Монтевідео про права та 

обов’язки держав 1933 року визначено, що «визнання держав може бути 

наочно засвідченим та мовчазним. Останнє є результатом будь-якої дії, що 

допускає визнання нової держави» [192]. Наочно засвідчене визнання 

розглядається як «нота або офіційна заява про визнання нового утворення де-

юре, або повідомлення про бажання налагодити дипломатичні 

стосунки» [40, с. 361]. В доктрині прийнято вважати, що визнання, яке 

припускається, виявляється за допомогою певних норм звичаєвого права чи, 

можливо, презумпцій. Г. Лаутерпахт приходить до висновку, що, коли мова 

йде про держави, то про визнання, яке припускається, можна говорити лише 

в тому випадку, коли укладається двосторонній договір з широкою 

регламентацією відносин між двома державами чи формально 

встановлюються дипломатичні відносини, а також у випадку видачі 

консульських екзекватур [5, с. 158-159]. 

Важливо відзначити, що між формами та засобами визнання існує 

певний зв'язок. Прийнято вважати, що наочно засвідчене визнання означає 

визнання де-юре, якщо у відповідній заяві прямо не зазначено про інше. В 

той же час, визнання що припускається, завжди залишає непевність щодо 

форми, що можна вважати одним з недоліків даного засобу визнання [124]. 

Слід відзначити, що участь держав в одній багатосторонній угоді чи 

міжнародній організації, так само як і участь в міжнародній конференції не 

означає визнання. В доктрині зазначається, що в ситуації, коли одна держава 
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не визнає іншу, не існує причин, чому ці дві держави не можуть врегулювати 

власні відносини з іншими державами в рамках одного багатостороннього 

договору. Адже в альтернативному випадку (якщо участь в одній 

багатосторонній угоді означатиме визнання) довелось би укладати окремі 

багатосторонні договори з кожною із держав. І за умови, що частково 

невизнаних держав існує декілька, кількість необхідних договорів значно 

збільшувалася б, що необґрунтовано ускладнювало б міжнародно-правове 

регулювання певної сфери. Поширеною є думка про те, що приєднання 

держави до багатосторонньої угоди, одну зі сторін якої вона не визнає, має 

своїм наслідком незастосування положень відповідної угоди до відносин цих 

двох держав. Також припускається, що відповідна угода почне регулювати 

такі відносини з моменту надання визнання [204, с. 371-372]. 

Згадані вище тези підтверджує практика держав. В той же час, в деяких 

випадках держави, бажаючи уникнути можливості різних тлумачень їхніх 

дій, роблять окремі застереження, приєднуючись до відповідних 

багатосторонніх угод. Наприклад, Алжирська Народна Демократична 

Республіка, Держава Кувейт, Королівство Марокко, Сирійська Арабська 

Республіка зробили застереження до Віденської конвенція про право 

міжнародних договорів 1969 року, заявивши, що участь у конвенції не 

означає визнання Ізраїлю чи можливості вступати з Ізраїлем у договірні 

відносини [232]. Про аналогічні застереження стосовно невизнання Ізраїлю 

до Конвенції про припинення злочину апартеїду та покарання за нього 

1973 року заявили Держава Кувейт, Королівство Бахрейн, Об'єднані Арабські 

Емірати, Республіка Ємен, Республіка Ірак [164]. Загалом, практика подібних 

застережень свідчить про те, що держави не хочуть обмежувати власних 

можливостей брати участь в багатосторонній угоді, якщо стороною такої 

угоди є невизнані ними утворення. В той же час, участь в такій угоді не 

впливає на визнання. 
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Поширеною в доктрині є думка про те, що загалом держави не бажають 

позбуватися контролю над таким важливим інструментом зовнішньої 

політики як визнання, тому вони часто обмежують випадки, за яких визнання 

може припускатися на основі їхньої поведінки, надаючи перевагу 

формальним актам визнання [216, с. 464-465]. В той же час, наочно 

засвідчене визнання може бути невигідним для держави за певних 

геополітичних обставин, коли інший засіб визнання лишить більше 

можливостей для політичних маневрів. Зважаючи на те, що акт визнання має 

правові наслідки, стабільний розвиток міжнародного права потребує 

максимізації застосування саме наочно засвідченого визнання.  

До типів визнання відносять традиційне, попереднє, зумовлене, 

колективне, передчасне, спізніле, скасоване, невизнання [230]. 

Зумовлене визнання має місце тоді, коли надання визнання 

підпорядковується виконанню певних критеріїв, зокрема: поверненню боргів 

попередника, наданню державі або уряду, який визнає, режиму найбільшого 

сприяння, поваги і захисту прав релігійних та національних меншин тощо. 

Прикладом може слугувати визнання США радянського уряду в 1933 році, 

який в свою чергу взяв на себе зобов’язання уникати дій, які наносять шкоду 

внутрішній безпеці США, а також врегулювати певні фінансові питання, 

зокрема повернення боргів. Слід відзначити, що зумовлене визнання 

суперечить державному суверенітету та критеріям міжнародної 

правосуб’єктності держав за міжнародним правом. Втім, хоча така практика 

не знаходить підтвердження в позитивному міжнародному праві, до неї 

вдаються і в сучасних міжнародних відносинах (наприклад, вимоги 

виконання певних умов для визнання, закріплені в «Керівних принципах 

визнання нових держав в Східній Європі і в Радянському Союзі») [40, с. 361]. 

Важливим є також розмежування умов для визнання від загальної категорії 

критеріїв для надання визнання, хоча за певних обставин вони можуть 

поєднуватись та частково співпадати. Крім того, саме існування зумовленого 
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визнання свідчить на користь важливості політичної складової акту 

визнання [216, с. 465].  

Слід відзначити, що за обставин, коли держава не виконує чи порушує 

взяті на себе під час процесу надання визнання зобов’язання, наслідком її дій 

буде ймовірніше не скасування визнання, яке констатувало певний статус 

утворення, а настання міжнародно-правової відповідальності. Адже не можна 

змішувати два різних етапи: набуття утворенням статусу держави і 

дотримання такою новою державою власних міжнародно-правових 

зобов’язань. В той же час, коли йдеться про «державу в процесі 

становлення», може мати місце і скасування зумовленого визнання [124]. 

Ідея колективного визнання за допомогою рішення або прийому до 

членів міжнародної організації обговорювалось з моменту створення Ліги 

Націй і аж до встановлення ООН [40, с. 363]. В доктрині міжнародного права 

питання колективного визнання вперше детально було розроблене 

Г. Лаутерпахтом, який пропонував створити в рамках ООН загальний 

спеціальний постійний орган, який розглядав би питання визнання і рішення 

якого були б обов’язковими для всіх членів ООН. Крім того, досить 

близькою до колективного визнання є концепція К. Райта про «загальне 

визнання», за якого роль органу, що надає визнання, міг би відігравати 

Міжнародний Суд ООН. П. Бастід вважав, що рішення про колективне 

визнання може приймати як ООН, так і певний новостворений орган. 

А. Г. Шварценбергер зазначав, що поки механізм колективного визнання не 

буде налагодженим, ефект визнання в міжнародному праві буде 

відносним [92, с. 47-48]. На сьогодні держави не бажають втрачати 

можливість надавати чи не надавати визнання самостійно, що, зокрема, було 

підтверджене під час обговорення даного питання на Генеральній Асамблеї 

ООН [40, с. 363]. Втім не можна не визнати, що, хоча держави вільні не 

надавати визнання будь-якій іншій державі-члену ООН, членство в ООН 

створює суттєвий доказ державності [216, с. 466]. Прийняття до членів 
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організації являє собою prima facia доказ наявності статусу держави, і 

держави, що не визнають, беруть на себе певний ризик, ігноруючи основні 

права іншої держави, якій вони не надають визнання [5, с. 160-161]. 

На сьогодні можна говорити про трансформацію колективного 

визнання в окремий субінститут інституту визнання, який окреслює визнання 

міжнародними організаціями і на сьогодні пов'язаний, в першу чергу, з 

практикою ЄС [108]. Детальніше дане питання розглянуте у 

підрозділі 1.4 цього дослідження. 

Передчасні або спізнілі визнання часто трапляються в практиці 

міжнародних відносин, проте вони завжди викликані виключно політичними 

мотивами та не мають юридичного обґрунтування (наприклад, визнання 

Хорватії та Македонії державами ЄС) [40, с. 362]. 

Отже, хоча в міжнародному праві не існує єдиної кодифікації з питань 

визнання, узвичаєними є його форми, типи та засоби. Основними формами 

визнання є де-юре, де-факто та ад хок, хоча в доктрині з цього питання 

існують різні думки. Констатуючи можливість змін щодо підходів до 

визнання, все ж не можна погодитись з деякими термінологічними новелами, 

що з’являються останнім часом (наприклад, дипломатичне визнання). 

Загальноприйнятими засобами визнання є наочно засвідчене і таке, що 

припускається, а типами – традиційне, зумовлене, колективне, передчасне, 

спізніле, скасоване, невизнання. Важливим аспектом є наявність певного 

взаємозв’язку між формою та засобом акту визнання. Слід підкреслити, що 

такі типи визнання як передчасне та спізніле викликані завжди політичними 

мотивами, а зумовлене чи скасоване визнання на сьогодні не відповідає 

рівню розвитку міжнародних відносин та міжнародного права, їхні приклади 

слід вважати винятками з міжнародної практики. Колективне визнання в 

міжнародному праві на сьогодні поступово трансформується в новий 

субінститут інституту визнання, регламентація якого перебуває в процесі 

становлення. 
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1.2.2. Особливості невизнання в міжнародному праві 

 

Невизнання розглядається у міжнародному праві в широкому та 

вузькому значенні. Невизнання sensu stricto можна визначити як наочно 

засвідчену заяву або таку, що припускається, або інші дії чинного суб’єкта 

міжнародного права, які заперечують факт політичного та правового 

існування нового утворення на міжнародній арені і свідчать про 

неможливість встановлення з ним міжнародних відносин. Об’єктом 

невизнання sensu stricto у переважній більшості випадків є утворення, яке 

прагне отримати статус держави або уряду. Саме таке невизнання в доктрині 

міжнародного права відносять до одного з типів визнання [40, с. 346]. 

Наприклад, Родезія проголосила незалежність у листопаді 1965 року і за роки 

свого існування не отримала жодного офіційного визнання. Рада Безпеки 

ООН наступного дня після проголошення незалежності Родезією ухвалила 

резолюцію, в якій закликала всі держави не визнавати Родезію та жодним 

чином не сприяти цьому утворенню в отриманні визнання [216, с. 469]. 

Невизнання sensu lato пов’язують, як правило, з доктриною 

держсекретаря США Стімсона, розробленою в 1930-х роках [203]. Дана 

доктрина ґрунтувалась на загальному принципі права ex injuria jus non oritur 

(з правопорушення права не виникає) і була спричинена японським 

захопленням Манджурії у 1931 році [216, с. 468]. У своїх нотах від 7 січня 

1932 року до Японії та Китаю Стімсон закріпив наступне положення: «США 

не мають наміру визнавати становище, договір або угоду, що суперечать 

умовам та обов’язкам Паризького договору від 27 серпня 

1928 року» [91, с. 227]. В подальшому дане рішення було підтверджене 

Асамблеєю Ліги Націй, що ще раз засвідчило важливість Пакту Бріана-

Келлога. Таким чином, об’єктом невизнання sensu lato може бути майже 

будь-яка ситуація чи юридичний факт. Наприклад, Ян Броунлі писав про 
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визнання та невизнання певних прав, розглядаючи невизнання як можливу 

реакцію однієї держави на дії іншого суб’єкта міжнародного права, які 

стосуються певних інтересів цієї держави [5, с. 145-146]. Можна зробити 

висновок, що акт невизнання може бути пов’язаним зі ставленням суб’єктів 

міжнародного права до фактів, ситуацій, дій, певного правового положення 

нових національних утворень, які становлять суттєве значення для 

міжнародних відносин [41, с. 50]. 

На думку автора, невизнання sensu stricto має більше особливих та 

власне правових характеристик; будучи частиною інституту визнання, воно 

має чітко окреслене місце в структурі та системі сучасного міжнародного 

права. Саме невизнання sensu stricto як складова інституту визнання є 

предметом подальшого дослідження. 

Невизнання доцільно поділяти на активне та пасивне. Активне 

невизнання пов’язане з явно вираженою позицією суб’єкта міжнародного 

права щодо заперечення появи нового утворення на міжнародній арені. 

Пасивне невизнання має місце, коли суб’єкт не робить жодних заяв про 

появу нового утворення, одночасно не намагаючись встановити з таким 

утворенням жодних контактів чи відносин. В той же час, висловлювані в 

доктрині думки про те, що активне невизнання та відсутність визнання 

(пасивне невизнання) спричиняють докорінно різні правові 

наслідки [157, с. 39], не мають практичного підтвердження. 

На сьогодні існують спроби пов’язати доктрину невизнання (зокрема, 

спираючись на консультативний висновок Міжнародного Суду ООН щодо 

Намібії 1971 року) з інструментом санкцій та методом впливу у 

міжнародному праві [216, с. 470]. В доктрині стверджується, що практика 

невизнання нових держав чи нелегітимних урядів не є новою для історії 

міжнародних відносин і застосовувалася, зокрема, США [189]. Слід 

підкреслити, що для сучасного міжнародного права неприпустимим є 

застосування невизнання держав чи урядів як міжнародно-правових санкцій. 
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Це порушувало б усталені підходи до інституту санкцій у міжнародному 

праві. В той же час, сам акт невизнання за певних обставин, не будучи 

санкцією, може змушувати певне утворення припинити міжнародне 

протиправне діяння. Особливо ефективним є колективне невизнання, 

основою якого може бути рішення впливової міжнародної 

організації [5, с. 162]. Крім того, на думку Т. Гранта, невизнання з боку 

більшості міжнародного співтовариства може також слугувати виправданням 

або передумовою для застосування санкцій чи контрзаходів, зокрема в 

економічній сфері [157, с. 99]. Наприклад, якщо нове утворення з’явилося 

внаслідок порушення імперативних норм міжнародного права та не було 

визнано у статусі держави переважною більшістю суб’єктів, що існують на 

міжнародній арені, це може бути додатковим аргументом на користь 

запровадження санкцій (у разі неефективності норм інституту міжнародно-

правової відповідальності) проти такого утворення чи держави, яка сприяла 

його появі.  

Важливим для сучасного міжнародного права є питання існування в 

держав обов’язку невизнання за певних обставин. У доповіді Асоціації 

міжнародного права відзначається наявність послідовної практики держав не 

визнавати певне утворення, коли воно не відповідає критеріям державності 

або коли є відповідне рішення Ради Безпеки ООН. Крім того, деякі держави 

стверджують, що обов’язок невизнання існує, коли певне утворення 

з’явилося внаслідок порушення імперативних норм міжнародного 

права [142]. Остання теза може бути підтверджена рядом міжнародно-

правових положень. Зокрема, у Декларації про принципи міжнародного 

права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами 

відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, 1970 року 

передбачається, що жодні територіальні придбання, що є результатом 

погрози силою або її застосування, не повинні визнаватися законними [11]. 

Стаття 5 визначення агресії, затвердженого Резолюцією 3314 (ХХІХ) 
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Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, закріплює, що жодне 

територіальне придбання або особлива вигода, отримані в результаті агресії, 

не є і не можуть бути визнані законними [55]. 

Ян Броунлі вважав, що, поза всяким сумнівом, держави, які беруть 

участь в системі колективної безпеки чи інших багатосторонніх міжнародних 

договорах, мають обов’язок не підтримувати і не санкціонувати певні дії та 

ситуації. Такий обов’язок може бути пов'язаним із зобов’язанням невизнання, 

передбаченим рішенням певного органу ООН. Наприклад, резолюції Ради 

Безпеки ООН 1965 та 1966 років кваліфікували режим Сміта в Родезії як 

протиправний з точки зору Статуту ООН та закликали всі держави світу не 

визнавати цей злочинний уряд [5, с. 162]. Томас Грант вважає обов’язком 

міжнародного співтовариства продовжувати невизнання Абхазії та Південної 

Осетії, які утворилися внаслідок інтервенції Російської Федерації [157, с. 40]. 

Подібна ситуація мала місце з невизнанням Північного Кіпру, що стало 

наслідком захоплення та окупації Туреччиною цієї території [157, с. 63]. 

Тобто існує консенсус щодо того, що держави зобов’язані не визнавати певне 

утворення, якщо дана ситуація пов’язана з порушенням територіальної 

цілісності іншого суб’єкта міжнародного права [157, с. 64]. В той же час, 

Томас Грант розрізняє невизнання як юридичний обов’язок та утримання від 

визнання як політичний акт. Прикладом останнього, на думку дослідників, 

може бути позиція інституцій ЄС щодо відносин з Косово [157, с. 91].  

Слід відзначити, що обов’язок не визнавати може розумітися досить 

широко. Зокрема, припускається, що держави повинні не лише не 

здійснювати жодних процедур, пов’язаних з актом визнання, але і не чинити 

жодних дій, які можуть бути розтлумачені як такі, що мають на увазі 

визнання чи потенційну перспективу його надання в 

майбутньому [157, с. 89]. 

Слід відзначити, що невизнання має ряд політичних та юридичних 

наслідків. Невизнане утворення не може претендувати на взаємовигідні 



54 

 

відносини із суб’єктами міжнародного права, не має політичного впливу на 

міжнародній арені, перебуваючи у своєрідній ізоляції. У доктрині прийнято 

вважати, що невизнаними або частково визнаними державами є 

«геополітичні утворення, визнані обмеженим колом визнаних країн світу або 

невизнані жодною, але які фактично певною мірою відповідають необхідним 

ознакам державності» [41, с. 50]. Тобто невизнання, якщо воно виражає 

спільну позицію держав певного регіону чи міжнародного співтовариства в 

цілому, може впливати на потенційний статус певного утворення у 

міжнародних відносинах.  

Таким чином, невизнання має особливе місце у міжнародному праві та 

важливе значення для сучасних міжнародних відносин. Акт невизнання, 

маючи політичну складову, є правовим за своєю природою і пов'язаний з 

низкою юридичних наслідків. Саме тому необхідним є встановлення чітких 

критеріїв для невизнання. В той же час, у сучасному міжнародному праві за 

певних обставин невизнання може розглядатися як обов’язок держави; хоча 

неприпустимим є використання невизнання як міжнародно-правової санкції. 

Можливою є класифікація актів невизнання в залежності від низки критеріїв. 

Невизнання можна поділити на активне та пасивне, зважаючи на характер дій 

відповідного суб’єкта міжнародного права. В залежності від об’єкта 

невизнання та сфери застосування невизнання його можна розглядати у 

вузькому та широкому значенні, тобто виділяючи невизнання sensu stricto 

(яке є складовою інституту визнання) та sensu lato. Особлива природа і 

тенденції розвитку невизнання мають бути враховані при розробці та 

ухваленні універсальної кодифікації з питань визнання в міжнародному 

праві [112]. 
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1.3. Основні види визнання 

 

Під видами визнання слід розуміти визнання держав, урядів, 

національно-визвольних рухів, воюючої сторони, повсталої сторони, 

організації чи руху опору [80, с. 32]. Новелами Женевських конвенцій 

1949 року стали такі утворення, як «організовані озброєні угрупування» та 

«антиурядові збройні сили» [18]. Втім, на жаль, на практиці це не було 

втілено повною мірою, хоча сама ідея такої регламентації і була досить 

вдалою. Деякі дослідники говорять і про історичне визнання титулів 

(Фрідріха I, що прийняв титул короля прусського, Петра I про 

імператорський титул) [12, с. 120], хоча питання про підпорядкованість 

даного аспекту міжнародному праву залишається дискусійним. 

Із розвитком міжнародного права та міжнародних відносин з’являються 

і нові види визнання, зокрема визнання парламентів. На сьогодні 

відзначається актуальність «питання про визнання нових держав у рамках 

міжнародних організацій, визнання міжнародних організацій» [41, с. 50]. 

Характеристиці основних видів визнання присвячені пункти 1.3.1-

1.3.3 дослідження. 

 

1.3.1. Визнання держав 

 

Визнання держав є одним із найпоширеніших і найбільш юридично 

усталених видів визнання, а самі держави виступають основними, 

первинними та універсальними суб’єктами міжнародного права. 

Незаперечним є той факт, що міжнародні відносини є ефективними тільки 

між державами, що визнають одна одну. Ф. Мартенс з цього приводу писав, 

що «кожна нова держава, що бажає брати участь у міжнародному спілкуванні 

з правами та обов’язками міжнародної особистості, має бути визнана такою 
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іншими державами» [12, с. 120]. Можна стверджувати, що визнання держав 

займає одне з центральних місць в інституті визнання міжнародного права.  

Вважається, що першим історично відомим офіційним актом визнання 

держави в міжнародному праві є акт визнання Іспанією Нідерландів у 

1648 році [124]. 

Характеризуючи дане питання, слід зазначити, що в міжнародному 

праві довгий час існують дві конкуруючі теорії: конститутивна та 

декларативна.  

Конститутивна теорія визнання доводить, що саме акт визнання надає 

адресату відповідний статус. Тобто до визнання нова держава нібито не 

існує, і саме акт визнання іншими державами створює нову державу, 

породжує і забезпечує її міжнародну правосуб’єктність. До прихильників 

даної теорії можна віднести Д. Анцилотті, Л. Оппенгейма, Г. Кельзена. Так, 

Л. Оппенгейм писав, що «держава стає суб’єктом міжнародного права лише 

шляхом визнання», а В. Цехлін стверджував, що лише за допомогою 

визнання держава набуває права на міжнародній арені. Характеризуючи 

історичні витоки даної доктрини, можна звернутися до праці І. Ладор-

Ледерера, який пов’язує початок даної теорії з Віденським конгресом 1814-

1815 років, коли від четвірки, а згодом від п’ятірки держав залежало 

прийняття будь-якої держави до світового співтовариства. Також слід 

зазначити, що не мають особливого сенсу спроби пов’язати дану доктрину з 

проявами позитивістської школи міжнародного права, адже практичний 

аналіз такого співвідношення свідчить, що повного співпадіння в даному 

питанні немає [92, с. 6-8]. 

Конститутивна теорія породжує багато труднощів. Невирішеним є 

питання про те, визнання з боку скількох держав буде достатнім для 

утворення нового суб’єкта міжнародного права. Не встановлено, чи залежить 

існування держави від визнання лише в тому випадку, якщо воно базується 

на реальному осмисленні фактичної сторони справи [5, с. 151]. Крім того, у 
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випадку, коли нова держава визнана лише певною частиною держав, постає 

питання, чи може вона виступати в ролі суб’єкта міжнародного права по 

відношенню до одних держав, не будучи при цьому суб’єктом для інших, чи 

не виникає тоді якийсь феномен напівсуб'єктності [216, с. 446]. 

Цікаву спробу класифікації застережень проти конститутивної теорії 

розробив індійський міжнародник С. Патель, який одночасно спробував 

навести аргументи на захист даної теорії. Втім, інколи вони суперечать навіть 

законам логіки. В той же час, С. Патель, характеризуючи ситуацію, коли різні 

держави висловлюють протилежні позиції щодо нового утворення та його 

правосуб’єктності, говорить про те, що така ситуація є природною, оскільки 

в міжнародному праві, на жаль, не створено органу, який би виносив рішення 

з питань визнання. Продовження даної тези можна знайти у Г. Кельзена, який 

жалкує, що на відміну від національного, в міжнародному праві немає 

спеціальних органів, які б встановлювали за допомогою юридичної 

процедури існування юридичних фактів. Г. Кельзен вважав, що еволюція 

міжнародного права призведе до створення світової держави [92, с. 10-16]. 

Такі тези можна вважати дещо декларативними і не спрямованими на 

реальне вирішення питань щодо визнання держав. Крім того, вони не 

враховують і в певній мірі навіть нівелюють саму природу міжнародного 

права. 

Суперечливими можна назвати і тези Г. Кельзена щодо відносного 

існування («relative character of existence»). Він стверджує, що не існує 

абсолютного існування держави, що її правосуб’єктність існує лише у 

відносинах з іншими державами [144]. 

Ще одним суттєвим недоліком конститутивної теорії є те, що, якщо до 

визнання нове утворення не є суб’єктом міжнародного права, то воно не має 

не лише відповідних прав, але й не несе обов’язків. Так, наприклад, на нього 

не поширюються принципи незастосування сили чи погрози силою, принцип 
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невтручання тощо. На практиці це може призвести до вкрай негативних 

наслідків. 

Декларативна теорія виходить з того, що акт визнання є лише 

декларацією, що констатує виникнення нового суб’єкта, а держава стає 

суб’єктом міжнародного права вже через факт свого утворення та існування, 

незалежно від визнання [40, с. 348]. Ф. Мартенс писав, що держава виникає й 

існує самостійно, визнання лише констатує її народження [34]. Дана теорія 

має своє закріплення як в доктрині міжнародного права, так і в низці 

міжнародно-правових документів. В статті 1 Резолюції 40-ї сесії Інституту 

міжнародного права від 23 квітня 1936 року «Про визнання нових держав та 

урядів» визначено, що «визнання має декларативний ефект» та що «на 

існування нової держави і всі правові наслідки, пов’язані з таким існуванням, 

не впливає відмова у визнанні з боку однієї чи більше держав» [208, с. 185]. 

Стаття 9 Статуту Американських держав, ухваленого в Боготі в 1948 році, 

говорить про те, що «політичне існування держави не залежить від визнання 

її іншими державами. Навіть до визнання держава має право на захист своєї 

цілісності та незалежності…» [138]. У висновку №1 Югославської 

арбітражної комісії було проголошено, що існування або зникнення держави 

є питанням факту, і результати визнання іншими державами є суто 

декларативними [199, с. 182-183]. 

Слід підкреслити, що в силу принципу суверенної рівності всі держави, 

незалежно від часу їх утворення, є рівноправними. Тому на нову незалежну 

державу поширюються права та обов’язки за міжнародним правом в тій же 

мірі, як і на раніше існуючі держави [33, с. 316].  

Часто дана концепція критикується через те, що вона нібито не 

враховує політичного значення визнання, нівелює політичну складову. Проте 

дане застереження не стосується всіх напрямків даної течії і в більшості 

випадків не є обґрунтованим. 
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Окремо слід виділити спроби деяких науковців поєднати 

конститутивну та декларативну теорії. В радянській школі міжнародного 

права дані спроби називались еклектичними напрямами, С. Патель 

характеризував дане явище як середній курс (при цьому він і себе 

зараховував до даного напрямку).  

Наприклад, І. Штарке писав, що «правда знаходиться десь між цими 

двома теоріями, одна чи інша можуть застосовуватись за різних обставин». 

Цікавим є погляд С. Пателя, який вважав, що для сучасного міжнародного 

права правильною є конститутивна теорія, а в ідеальному міжнародному 

праві справедливою буде декларативна теорія [92, с. 29-32]. 

Окремо слід виділити позицію Г. Лаутерпахта, який був одним із 

прихильників конститутивної теорії. Він засуджував численні відмови у 

визнанні реально існуючим державам і зазначав, що визнання держави, що 

має всі необхідні ознаки, має бути обов’язком інших держав. Таким чином, 

він наголошував на правовому характері конститутивного 

визнання [40, с. 346]. Дана доктрина має двояке сприйняття в міжнародному 

праві. Так, М. Шоу, називаючи ідею Г. Лаутерпахта суттєвим кроком вперед 

у доктрині міжнародного права, все ж підкреслює, що вона не враховує того, 

що визнання часто застосовується як інструмент схвалення чи несхвалення 

змін у складі міжнародного співтовариства [216, с. 450]. 

Окремо також слід виділити третій підхід до визнання, який 

запропонований в роботах К. Натікчіа. Це так званий прагматичний підхід, 

при якому міжнародна спільнота надає визнання, тільки якщо такий акт може 

гарантувати мир та стабільність в довгостроковій перспективі. Цей підхід 

єдиною основою для прийняття рішення щодо визнання визначає 

максимізацію загального миру і стабільності, а відповідність правовим 

критеріям знов-таки береться до уваги лише тією мірою, якою це 

підпорядковується забезпеченню миру та добробуту. Втім, набагато 

переконливішим тут виглядає заперечення про те, що єдині встановлені 
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правила ймовірніше призведуть до стабільності в довгостроковій 

перспективі, ніж ситуативний підхід, який не лише не позбавлений 

вірогідності помилок, але і неминуче буде заполітизованим [181]. 

Крім того, в доктрині наявна думка про те, що визнання чи невизнання 

набуває декларативного чи конститутивного характеру в залежності від 

обставин появи певного утворення. Провідною думкою в таких теоріях є 

твердження, що можливість наділення утворення правосуб’єктністю за 

допомогою визнання ще не означає того, що невизнані утворення не мають 

правосуб’єктності, все залежить від конкретних обставин. 

Загалом, цікавою є думка Дж. Брайєрлі з приводу узгодження двох 

теорій. Він підкреслює, що нинішній стан міжнародного права робить 

можливою ситуацію, за якою різні держави діють, керуючись різними 

точками зору щодо застосування права до одного і того ж факту. Це не 

означає, що обидва тлумачення правильні, це означає лише те, що на даний 

момент не існує процедури, яка б могла встановити, яке з них 

правильне [5, с. 150].  

На думку Дж Кроуфорда, всі практичні розбіжності обох підходів та 

переваги декларативної теорії можуть мати місце лише за умови чіткої 

визначеності критеріїв, за якими надається визнання [145]. 

Слід визначити, що важливим питанням і на сьогодні стають критерії, 

за якими можна визначити, чи задовольняє нове утворення необхідні 

міжнародні вимоги державності та ряд інших специфічних вимог. Ще у 

1943 році Прем'єр-міністр Великобританії В. Черчилль писав Президентові 

США Ф. Рузвельту: «Що означає визнання? Можна визнати людину, як 

імператора або бакалійника. Визнання не має сенсу без конкретної 

формули» [226]. Г. Лаутерпахт зазначав, що визнати політичне утворення як 

державу означає декларувати, що воно задовольняє вимоги державності, які 

має міжнародне право. Сам Г. Лаутерпахт поділяв дані критерії на дві групи. 

До основних він відносив незалежний уряд, ефективність влади та певну 
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територію. До додаткових, якими можна нехтувати, він відносив рівень 

цивілізованості держави, законність походження, релігію, політичну систему. 

В. Гулд вважав, що до даних критеріїв слід додати можливість посилати і 

приймати дипломатичні представництва, укладати міжнародні договори та 

звертатися до міжнародних судів з метою відшкодування збитків. 

Ж. Шарпант’є загальним критерієм міжнародної правосуб’єктності держави 

називав «сумісність суб’єктності нової держави з міжнародним юридичним 

порядком». М. Мускелі виділив п’ять умов, яким повинна відповідати нова 

держава: наявність уповноваженого уряду і власної адміністрації, здатність 

захищати власну територіальну цілісність, наявність засобів для підтримки 

громадського спокою на всій території, достатність фінансових ресурсів, 

наявність законодавства та дієвої судової системи [91, с. 117-121]. 

Загалом, якщо проаналізувати теорію та практику сучасного 

міжнародного права, характерними елементами державності є населення, 

територія та політична організація влади. Досить часто в цьому питанні 

посилаються на статтю 1 Міжамериканської конвенції про права та обов’язки 

держав 1933 року, в якій визначалось, що держава як суб’єкт міжнародного 

права повинна мати такі ознаки: постійне населення, певну територію, уряд, 

здатність вступати у відносини з іншими державами [192]. Зокрема, такі 

вимоги часто використовуються у практиці надання визнання США та 

Великою Британією. 

В той же час, новітня практика засвідчує те, що перед державами 

можуть висуватися й додаткові вимоги для їхнього визнання. Наприклад, за 

рішенням Європейської Ради (Маастрихт, 9-11 грудня 1991 року) 16 грудня 

1991 року в Брюсселі відбулось засідання Ради ЄС на рівні міністрів 

закордонних справ, на якому було обговорено становище в СРСР і деяких 

країнах Східної Європи, було ухвалено Декларацію під назвою «Керівні 

принципи визнання нових держав у Східній Європі і Радянському Союзі», в 

якій формулювались вимоги, після виконання яких ЄС визнає відповідні 
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новоутворені держави [148] (наприклад, дотримання положень Статуту ООН, 

виконання зобов’язань, прийнятих за Гельсінським Заключним актом і 

Паризькою Хартією, гарантії прав етнічних і національних груп і меншин, 

повага непорушності всіх кордонів, прийняття всіх відповідних зобов’язань 

щодо роззброєння, нерозповсюдження ядерної зброї, безпеки і регіональної 

стабільності, зобов’язання узгоджено вирішувати питання 

правонаступництва і регіональних спорів).  

Отже, можна стверджувати, що в підходах до визнання держав на 

сьогодні не існує ні доктринальної єдності, ні усталеної практики. Визнання 

держав в міжнародному праві історично характеризувалось з погляду двох 

протилежних доктрин: конститутивної, яка вважає визнання основою для 

правосуб’єктності держави, та декларативної, яка стверджує, що держава 

набуває міжнародну правосуб’єктність вже через факт свого існування. 

Детальний аналіз даних двох теорій доводить, що вони мають вирішальне 

значення на різних рівнях правових відносин, а на практиці навіть можуть 

поєднуватися. Саме тому навряд чи в контексті сучасного міжнародного 

права їх можна назвати взаємовиключними, а створення єдиної 

консолідованої теорії стає реальним і необхідним шляхом розвитку інституту 

визнання. На думку автора, саме можливість об’єднання позитивних рис 

обох підходів може забезпечити дотримання рівноваги у співвідношенні 

правової та політичної складових акту визнання [96]. 

 

1.3.2. Визнання урядів 

 

В Резолюції Інституту міжнародного права 1936 року «Про визнання 

нових держав та їхніх урядів» зазначалось, що «визнання нового уряду вже 

визнаної держави є вільним актом, яким одна або кілька держав констатують, 

що певна особа або група осіб здатні керувати державою, яку бажають 

представляти, і заявляють про свої наміри підтримувати з нею або з ними 
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відносини» [208, с. 185]. Окремо слід відзначити, що мова про визнання 

уряду йде лише за умови його приходу до влади неконституційним шляхом. 

Проте на практиці питання конституційності зміни влади є дуже 

дискусійним, адже іноземні держави часто зловживають цим аспектом, 

надаючи двозначні оцінки задля досягнення власних політичних інтересів. 

Визнання нового уряду має зовсім інший характер та правові наслідки, 

ніж визнання держав. Адже якщо у випадку визнання держави йдеться також 

про міжнародну правосуб’єктність, визнання уряду означає лише його 

здатність репрезентувати державу у міжнародних відносинах, тобто уряд 

визнається єдиним та законним представником держави. Проте, хоча на 

міжнародну правосуб’єктність держави не впливає зміна урядів на її 

території, відмова у визнанні уряду часто позбавляє державу можливості 

ефективно реалізовувати права на міжнародній арені. 

В доктрині зазначається, що невизнання уряду може мати два правових 

аспекти: по-перше, мова може йти про те, що з точки зору незалежності та 

ефективності (аспект, який певною мірою має відношення і до статусу 

держави) його не можна розглядати як уряд, або, по-друге, що держава, яка 

утримується від визнання, не бажає мати нормальних відносин з 

відповідними урядом та державою. Таким чином, невизнання урядів має 

більш політичний характер, ніж невизнання держав, адже небажання 

вступати в нормальні відносини частіше виражається у невизнанні урядових 

органів. Визнання в контексті добровільного встановлення відносин може 

бути поставлено в залежність від демократичного характеру режиму, згоди 

на ті чи інші вимоги або прийняття певних зобов’язань, наприклад, щодо 

захисту національних меншин. З точки зору встановлення добровільних 

двосторонніх відносин невизнаний уряд знаходиться не у кращому 

становищі, ніж невизнана держава [5, с. 154-155]. Слід відзначити, що такий 

підхід до визнання урядів не може відповідати сучасному рівню розвитку 

міжнародного права, адже фактично підпорядковує визнання політичній 
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доцільності. Зокрема, просте небажання підтримувати з новим урядом 

нормальні відносини не може вважатися адекватною передумовою для його 

невизнання. Адже з точки зору міжнародного права для того, щоб певний 

суб’єкт отримав підстави для визнання чи невизнання уряду, мають існувати 

обґрунтовані сумніви у правомірності приходу такого уряду до влади. 

Суверенітет та рівноправність проявляються у тому, що ніхто не може 

змусити державу активно співпрацювати з новим урядом іншої держави. 

Проте це не означає, що держава може самовільно не визнавати будь-який 

новий іноземний уряд, адже певною мірою це може вважатися втручанням у 

внутрішні справи. 

Історично визнання урядів справді часто використовувалось для 

здійснення політичного тиску. Прикладом може слугувати меморандум 

Держдепартаменту США 1927 року, в якому говорилося: «Ми контролюємо 

долю Центральної Америки… Дотепер Центральна Америка завжди 

розуміла, що уряди, які ми визнаємо і підтримуємо, залишаються при владі, 

тоді як ті, які ми не визнаємо і не підтримуємо, зазнають краху» [33, с. 318]. 

Щодо вирішення питання визнання або невизнання уряду в доктрині 

існує певна юридична суперечність. Класики міжнародного права, зокрема 

Гуго Гроцій, підтримували так звану доктрину законності. Її суть полягає у 

тому, що уряд, який приходить до влади, є законним не через те, що він 

контролює країну та керує нею де-факто, а через те, що його поява відповідає 

встановленому в державі правопорядку та конституційним нормам. 

Трансформована версія даної доктрини була сформована міністром 

закордонних справ Еквадору Карлосом Тобаром і була затверджена 

Конвенцією держав Центральної Америки від 20 грудня 1907 року (укладена 

Гватемалою, Гондурасом, Коста-Рікою, Нікарагуа, Сальвадором). Відповідно 

до статті 1 даної Конвенції уряди сторін, що домовляються, не визнають 

уряд, який може прийти до влади в одній з п’яти республік унаслідок 

державного заколоту чи революції, спрямованих проти вже визнаного уряду, 
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поки вільно обрані представники відповідного народу не реорганізують 

країну в конституційних формах [128, с. 164]. 

К. Тобар визначив, що держави, хоч і не прямо, проте можуть 

втручатися в механізми формування урядів інших держав, і формою такого 

втручання може бути невизнання [158, с. 100]. Дана доктрина була 

спрямована проти практики численних переворотів в Латинській Америці і у 

1963 році була підтримана Президентом Венесуели 

Р. Бетанкуром [12, с. 129]. Слід відзначити, що в деяких джерелах 

зазначається, що К. Тобаром у 1907 році вперше було сформовано 

конститутивну доктрину визнання, яка в подальшому була визнана 

Президентом США Т. В. Вільсоном і тому ще називається доктриною 

Тобара-Вільсона. Втім, така позиція лише змішує різні категорії, пов’язані з 

визнанням у міжнародному праві [80, с. 35]. 

Протилежна точка зору сформована в доктрині Естрада, що передбачає 

автоматичне визнання урядів за будь-яких обставин. У комюніке 

мексиканського міністра закордонних справ про визнання держав від 

27 вересня 1930 року було сформовано позицію мексиканського уряду про 

те, що визнання уряду означає втручання у внутрішні справи інших держав. 

Зокрема, комюніке засуджувало образливу практику, яка, крім того, що 

порушує суверенітет інших держав, призводить до того, що внутрішні справи 

незалежних держав можуть бути предметом оцінки з боку іноземних урядів, 

які тим самим стають своєрідним критиком, який виносить позитивну або 

негативну оцінку щодо законності відповідного режиму [156, с. 190]. Це 

давало підстави Мексиці не висловлюватись з питань визнання урядів, щоб 

уникнути зазіхань на суверенітет інших держав. І хоча дана доктрина не 

враховує політичних міркувань та розбіжностей між підтримкою 

дипломатичних відносин та визнанням, вона набула значного 

поширення [12, с. 128]. 
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Сучасна практика визнання урядів часто спирається на доктрину 

ефективного контролю, яка полягає у тому, що ефективний контроль нового 

уряду над територією держави є основною вимогою при вирішенні питання 

його визнання. Наприклад, у заяві заступника міністра закордонних справ 

Великобританії 1970 року зазначалось, що визнання уряду залежить від його 

ефективності, що полягає у повазі до нього більшості населення та контролі 

над значною частиною території відповідної держави [216, с. 455]. Заява 

Держдепартаменту США 1990 року мала таке формулювання: «Встановлення 

офіційних відносин з урядом будь-якої держави має місце, якщо він здійснює 

ефективний контроль на своїй території та здатен брати на себе і виконувати 

міжнародні зобов’язання» [33, с. 319]. Слід відзначити, що такий 

прагматичний підхід значно спрощує прийняття рішень для держав, в той же 

час вносячи до такого рішення політичні мотиви. Адже на сьогодні не є 

юридично обґрунтованим, наприклад, таке поняття як «значна територія». 

Крім того, в умовах демократичного правління часто трапляються ситуації, 

коли прихильники та противники певного уряду є майже однаковими за 

чисельністю. 

Слід відзначити, що визнанню урядів характерна й інша тенденція. У 

1980 році уряд Великобританії зробив заяву про те, що більше не буде 

надавати визнання урядам, окремо від держав. Ще до цього у 1965 році 

подібний підхід прийняли Бельгія та Франція, а до кінця 1980-х років він був 

сприйнятий багатьма державами, зокрема Канадою та Австралією. Втім, в 

доктрині існує думка про те, що значення такого підходу не можна 

перебільшувати, адже держави на практиці зберегли за собою можливість 

відповідно реагувати на неконституційні режими, просто така реакція була 

перенесена в іншу площину [216, с. 459]. 

Окремим питанням залишається визнання урядів у вигнанні, щодо чого 

можливі дві різні ситуації. По-перше, мають місце випадки, коли весь уряд з 

політичних, економічних чи інших причин змушений покинути власну 
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державу. Слід відзначити, що за такої ситуації мова йде не стільки про 

визнання, скільки про політичне питання: приймати чи не приймати даний 

уряд та чи давати йому можливість працювати. Іншою є ситуація, коли два 

чи більше угруповання визначають себе як законний уряд, або коли іноземна 

держава, не визнаючи конституційний уряд, визнає інший. І хоча тут 

практика держав неоднозначна, міжнародне право говорить про те, що такі 

утворення можуть бути визнані як уряд у майбутньому, проте не під час 

існування та діяльності законного конституційного уряду [40, с. 354]. В 

доктрині були зроблені спроби виробити критерії для визнання уряду у 

вигнанні, і найбільш поширеними є такі вимоги: тісний зв'язок такого уряду 

зі своїм народом та наявність підпорядкованих йому військових формувань. 

Проте якщо перший критерій ще не викликає особливих заперечень, то 

другий не завжди має місце на практиці.  

Доктринально прийнято вважати, що визнання урядів в міжнародному 

праві виконує такі функції: запевнення, що тільки режими, які дістали 

визнання, визнаються як уряди відповідних держав; гарантії новим урядам, 

що їхній статус буде поважатися; інформація судам, урядовим установам і 

громадянам держави, яка визнає, про те, що певний режим дійсно є урядом 

даної держави [12, с. 129]. Щодо наслідків визнання вважається, що лише 

юридично визнаний уряд має право претендувати на державне майно за 

кордоном, наприклад, архіви, банківські вклади, нерухоме майно [33, с. 320]. 

І хоча практика держав в цьому напрямі різноманітна, за загальним правилом 

уряди не мають жодних прав перед національними судами держав, які їх не 

визнали. 

Юридичні наслідки визнання урядів доводять важливість встановлення 

єдиних критеріїв. На думку автора, підходи до визнання урядів суттєво 

змінюються. В той же час, не можна погодитися з пропозиціями вилучення 

цієї сфери з міжнародно-правового регулювання. Наприклад, колишній суддя 

Міжнародного Суду ООН Річард Бакстер зазначав: «Правовий інститут, який 
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породжує більше проблем, ніж вирішує, повинен бути відкинутим і 

заміненим робочими угодами, які є гнучкими і реалістичними. Часткове 

відкликання права з цієї галузі міжнародних відносин буде сприяти 

підтримці відносин з державами, в яких відбуваються позаконституційні 

зміни урядів, що є позитивним» [155]. Проте відмова від міжнародно-

правового регулювання – це хибний шлях вирішення наявних проблем. 

Значно кращий варіант – розробка універсальної кодифікації, яка б додала 

правової визначеності даній сфері. 

Третя доповідь Асоціації міжнародного права [151] щодо визнання 

продемонструвала, що більшість держав поступово відмовилися від визнання 

урядів. При цьому вони все ж резервують за собою можливість використати 

дану правову категорію і визначають, що таке визнання має правові наслідки. 

Крім того, сучасними тенденціями є спроби не використовувати сам термін 

«визнання урядів», замість якого застосовується «визнання режиму», 

«визнання законного чи офіційного представника народу або держави». При 

цьому держави наполягають, що такі терміни не є синонімічними до 

визнання урядів. На думку автора, така практика є спробою уникнути 

поширення будь-яких міжнародно-правових критеріїв до вказаних ситуацій. 

При цьому важливим для правового аналізу все одно буде не те, як певний 

акт називає держава, а сутність та зміст такого акту. Це має бути враховано 

при розробці майбутньої кодифікації, положення якої мають поширюватися і 

на випадки, коли держава прямо не заявляє про те, що має місце визнання 

уряду. 

В доповіді також вказано, що «рішення про вибір режиму, який буде 

підтримуватися, приймається індивідуально у кожному випадку, при цьому 

до уваги беруться, зокрема, ефективність режиму, національні інтереси, 

позиція, висловлена регіональними та міжнародними організаціями, 

дотримання демократичних і конституційних процедур» [151, с. 18]. Слід 

зазначити, що потрібно розмежовувати два різних аспекти: підстави 
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підіймати питання про визнання урядів (і тут мова йде про 

неконституційність приходу до влади) та підстави визнавати або не 

визнавати певний уряд (на думку автора, такими критеріями мають бути 

ефективність певного режиму та його прихильність до норм та принципів 

міжнародного права, перш за все – у сфері захисту прав людини). 

Таким чином, визнання урядів має інший характер, ніж визнання 

держав, адже тут йдеться не про міжнародну правосуб’єктність, а про 

здатність репрезентувати певну державу. Втім, хоча невизнання уряду ніяк 

не впливає на правосуб’єктність відповідної держави, воно негативно 

позначається на здатності держави втілювати свої міжнародні права. 

Важливим є формування чітких підходів до визнання урядів відповідно до 

певних критеріїв. В теорії міжнародного права поширеними є такі підходи: 

доктрина законності, доктрина Тобара, доктрина Естрада, доктрина 

ефективного контролю. На сьогодні поширеною є і практика відмови держав 

від визнання урядів окремо від держав. Окремим аспектом визнання урядів є 

визнання урядів у вигнанні. 

Визнання урядів має власні особливості та потребує окремого 

міжнародно-правового регулювання. Оскільки таке визнання має юридичні 

наслідки, необхідним є зменшення впливу політичного фактору на цю сферу. 

Крім того, для унеможливлення в майбутньому використання визнання 

урядів як елементу політичного тиску чи втручання у внутрішні справи, 

доцільно встановити дворівневу оцінку для визначення правомірності такого 

визнання: на першому етапі слід встановити, чи має певна держава взагалі 

ставити питання про невизнання чи визнання певного режиму у статусі 

уряду; на другому етапі відповідно до чітко визначених критеріїв потрібно 

встановити, чи відповідає певне утворення вимогам, які висуваються до 

урядів [101]. 
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1.3.3. Інші види визнання 

 

До інших видів визнання, які практикувалися державами, належать: 

визнання органів національного опору, органів національно-визвольних 

рухів, повсталої сторони, воюючої сторони. Відповідно до новітнього 

міжнародного права, його норми поширюються і на організовані озброєні 

угрупування та антиурядові озброєні сили на території держави, де діє 

законний уряд. Органи національно-визвольного руху або національного 

опору, що створюються під час боротьби за державну незалежність або під 

час іноземної окупації, можуть бути визнані іншими державами. Подібне 

визнання використовувалось під час Другої світової війни, наприклад при 

визнанні окремими державами Антифашистського Віча Югославії, 

Польського комітету визволення, Французького комітету національного 

визволення [40, с. 355-356]. За формою органи опору умовно поділяють на 

дві групи: організації, що перебувають в еміграції (Чехословацький 

національний комітет, Датська рада свободи) та організації, створені на 

окупованій території [12, с. 130]. Особливо поширеною практика такого 

визнання стала за часів ліквідації колоніальної системи 60-70-х років 

ХХ століття, при цьому національно-визвольні рухи визнавались як 

окремими державами, так і міжнародними організаціями. Слід відзначити, 

що вказана класифікація є дещо доктринальною. Адже на практиці складно 

відрізнити визнання організації, що перебуває в еміграції, як органу опору, та 

визнання уряду у вигнанні. Критеріями для розмежування можуть бути 

рівень організованості певного утворення, мета діяльності, обсяг охоплення 

такою діяльністю різних сфер суспільного життя. Адже уряд у вигнанні, 

окрім політичних завдань, повинен одночасно мати складну структуру і 

пропонувати альтернативний шлях розвитку відповідної держави у різних 

сферах. До органу опору такі вимоги не висуваються. 
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Щодо юридичних наслідків такого визнання, то перш за все слід 

підкреслити, що визнання надавалось не нації чи народу, а саме руху, а 

конкретно – організації, що його очолює та проводить боротьбу. Головним 

наслідком визнання ставало те, що такі організації визнавались 

представниками своєї нації чи народу, і вони могли вступати у відносини з 

іншими державами чи міжнародними організаціями, укладати або 

приєднуватись до певних міжнародних угод, брати участь у роботі 

міжнародних конференцій та організацій (часто набували статусу 

спостерігачів).  

Окреме місце в міжнародному праві займає визнання воюючої чи 

повсталої сторони, і хоча в літературі часто зазначають, що це переважно 

історичне явище, актуальність його практичного втілення не втрачена. Для 

визнання воюючою стороною, як правило, вимагається відповідність 

чотирьом умовам: у межах території одної держави починаються явні та 

чітко виражені військові зіткнення між її збройними силами та іншими 

озброєними групами; воюючу сторону утворюють організовані групи, що 

здійснюють військові дії під керівництвом командування відповідно до норм 

міжнародного гуманітарного права; воююча сторона контролює істотну 

частину території; наявність об’єктивних обставин, які змушують державу, 

яка надає визнання, висловити своє ставлення до таких формувань. 

Важливим є те, що за відсутності таких обставин подібне визнання 

вважатиметься втручанням у внутрішні справи держави. Крім того, таке 

визнання має два юридичні наслідки: поширення на воюючі сторони законів 

та звичаїв війни та невідповідальність законного уряду за дії визнаної 

воюючої сторони перед державами, які її визнали. Коли збройні групи не 

відповідають вищезгаданим чотирьом критеріям, може мати місце визнання 

повсталої сторони. Проте наслідки даного визнання найчастіше пов’язані з 

наданням гуманітарної допомоги чи притулку, розміщенням біженців 

тощо [40, с. 356-357]. 
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В літературі існує думка, що «визнання воюючої сторони можливе при 

збройному нападі однієї держави на іншу (в наявності є зовнішній фактор), а 

визнання повсталої сторони необхідне при виступах внутрішньодержавних 

суб’єктів проти свого уряду (в наявності внутрішній фактор)» [1, с. 100]. 

Проте така теза потребує ґрунтовного пояснення, адже в обох випадках мова 

йде, як правило, про збройні конфлікти неміжнародного характеру, і даний 

чинник навіть виступає першим критерієм визнання воюючої сторони. 

На сьогодні такі визнання не практикуються і вважаються втручанням 

у внутрішні справи держави, адже конвенційно було закріплено інститут 

захисту жертв неміжнародних збройних конфліктів міжнародного 

гуманітарного права, у якому вирізняються такі утворення як організовані 

збройні угрупування та антиурядові збройні сили. Міжнародно-правові 

норми визначили ці утворення та ті вимоги, яким вони повинні відповідати. 

Втім, на жаль, новели Женевських конвенцій значною мірою так і лишились 

на папері. Хоча задекларовані були серйозні зрушення у цьому напряму, 

реально практичного втілення так і не було досягнуто. З цієї точки зору 

надзвичайно доцільним для сучасного міжнародного права було б створення 

кодифікації інституту визнання, в якій були б прописані дієві механізми 

реалізації новел Женевських конвенцій. 

Із розвитком міжнародних відносин відбувається постійний розвиток 

інституту визнання у міжнародному праві, з’являються нові види визнання, 

дослідження яких дозволяє зробити висновки про основні тенденції, 

пов’язані з даним міжнародно-правовим інститутом. 

Зокрема, деякі дослідники говорять про можливість визнання 

міжнародних організацій. Наприклад, загальноприйнятим є факт про те, що 

Інтерпол був визнаний як міжнародна міжурядова організація Організацією 

Об’єднаних Націй у 1971 році [127]. 

У 1941 році Міжнародний Суд ООН у своєму консультативному 

висновку встановив, що, на думку Суду, п'ятдесят держав, які представляли 
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переважну більшість членів міжнародного співтовариства, мали право, 

відповідно до міжнародного права, породити утворення, яке володіє 

об'єктивною міжнародною правосуб'єктністю, а не лише правосуб'єктністю, 

яка визнається ними [207]. 

На основі цього висновку науковці вважають, що треті держави, які не 

є членами Організації і які її не визнали іншим чином, не можуть ігнорувати 

її існування як суб'єкта міжнародного права. У разі будь-якого контакту між 

ними та Організацією, остання повинна розглядатися як член міжнародного 

співтовариства, а відносини, встановлені таким чином, мають регулюватися 

міжнародним правом [193, с. 36]. Тобто презюмується обов’язок держав, за 

певних обставин, визнавати міжнародні організації. 

Сучасна практика міжнародних відносин дозволяє розглядати питання 

про можливість визнання або невизнання представницького органу держави 

– парламенту. Дана новела, зокрема, має місце у заяві Верховної Ради 

України «Про невизнання Україною легітимності виборів до Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання, їх результатів і 

правових наслідків та, відповідно, складу, повноважень, актів та рішень 

Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого 

скликання» [66]. Український парламент, серед іншого, не визнав склад та 

повноваження Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації 

сьомого скликання і звернувся до Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї 

ООН, парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та 

міжнародних організацій із закликом долучитися до такого невизнання. 

 Слід підкреслити, що невизнання парламенту спричинене, як правило, 

не стільки порушенням конституційних і демократичних процедур виборів (в 

такому разі мова буде іти про невизнання результатів виборів), скільки 

порушенням самим обранням парламенту чи такою процедурою міжнародно-

правових зобов’язань відповідної держави.  
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 Питання визнання парламентів виникало і до цього. Зокрема, досить 

поширеним стало формулювання «міжнародно визнаний парламент» для 

характеристики останніх подій у Лівії, адже в країні фактично були 

сформовані два парламенти, лише один з яких отримав визнання в інших 

держав та міжнародних організацій [185]. В той же час, ситуація в Лівії 

відрізняється від того, на що була спрямована заява Верховної Ради України. 

Адже в Російській Федерації не існує конкуруючих парламентів, і мова йде 

про невизнання найвищого органу законодавчої влади загалом. 

 Вищевказаних два випадки слід вважати можливими проявами 

визнання парламентів як нового виду визнання. Варто підкреслити, що від 

таких ситуацій слід відрізняти випадки, коли міжнародне співтовариство не 

розглядає певну інституцію як парламент в силу невизнання певного 

утворення як держави. Наприклад, у Резолюції ПАРЄ № 2133 (2016), 

ухваленій 12 жовтня 2016 року, вказано, що «"ДНР" та "ЛНР", створені, 

підтримувані та ефективно контрольовані Російською Федерацію, не є 

легітимними відповідно до українського чи міжнародного права. Це 

стосується всіх їхніх "органів влади"…» [183]. Таким чином, у даній ситуації 

мова йде не про невизнання парламенту, а про правові наслідки невизнання 

певного утворення як держави. 

 Крім того, якщо визнання держав у міжнародному праві пов’язане з 

питаннями правосуб’єктності, а визнання урядів засвідчує здатність уряду 

репрезентувати певну державу, то визнання парламенту демонструє 

готовність співпрацювати з відповідним представницьким і законодавчим 

органом та поважати його рішення.  

 Правові наслідки невизнання парламенту можна розподілити на три 

групи. Перша група наслідків стосується статусу рішень відповідного 

законодавчого органу. Зокрема, у заяві Верховної Ради України говорилося 

не лише про невизнання повноважень, але і про невизнання актів та рішень 

Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого 
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скликання. Таким чином, Україна може ставити під сумнів будь-який закон, 

ухвалений Державною Думою. Ратифікація будь-якого міжнародного 

договору Державною Думою Росії не буде розглядатися Україною як акт, що 

має наслідки відповідно до міжнародного права. Слід відзначити, що такі 

підходи можуть бути застосовані лише щодо рішень парламенту 

відповідного скликання. Тобто, наприклад, міжнародні договори, які були 

ратифіковані російським парламентом до цього, не можуть ставитися під 

сумнів. 

 Друга група наслідків стосується питань міжнародної співпраці. 

Наприклад, будь-яка парламентська делегація Російської Федерації не буде 

вважатися такою, що може репрезентувати Росію. 

 Третя група наслідків пов’язана з конституційними повноваженнями, 

притаманними парламенту, і має вплив на інші види визнання, зокрема на 

визнання урядів. Наприклад, після президентських виборів у Росії існує 

необхідність сформувати уряд. За загальним правилом (частина перша статті 

111 Конституції Російської Федерації) Голова Уряду призначається 

Президентом Російської Федерації за згодою Державної Думи [27]. Таким 

чином, за умови такої процедури призначення, до формування уряду 

залучена Державна Дума, яка не визнається Україною. Логічним і єдино 

можливим за таких обставин є невизнання уряду Росії. Тобто визнання 

парламентів прямо пов’язане з іншими видами визнання і може мати 

вирішальний вплив на визнання чи невизнання певного уряду. 

 Невизнання парламенту (з огляду на його важливе значення) має своїм 

наслідком поступову делегітимізацію всіх органів державної влади 

відповідної держави (як мінімум, у двосторонніх відносинах із суб’єктом 

міжнародного права, який не визнає відповідний парламент) [113]. 

Наприклад, заява Верховної Ради України «Про невизнання Україною 

легітимності виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської 

Федерації сьомого скликання, їх результатів і правових наслідків та, 
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відповідно, складу, повноважень, актів та рішень Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання» містить таке 

обґрунтування: «… до складу Державної Думи Федеральних Зборів 

Російської Федерації входять 450 депутатів, які обираються за змішаною 

виборчою системою. На окупованій території було обрано 225 депутатів по 

федеральному округу і 4 депутати по одномандатних округах, тобто 229 

депутатів, більшість від конституційного складу Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації, обраних нелегітимно, відповідно, 

результати виборів є юридично нікчемними» [66]. Фактично, мандат 

депутата не може бути визнаний не лише тоді, коли він повністю отриманий 

внаслідок виборів на окупованих територіях, але і тоді, коли навіть його 

мінімальна складова пов’язана з проведенням виборів на окупованих 

територіях. Тобто мова йде про ситуації, коли поява парламенту нового 

скликання у відповідній державі пов’язана з порушенням імперативних норм 

міжнародного права. Саме тоді даний парламент не повинен визнаватися в 

цілому. Як було вказано вище, невизнання парламенту для більшості держав 

матиме наслідком невизнання нового уряду. Характеризуючи конкретну 

ситуацію з невизнанням Державної Думи Федеральних Зборів Російської 

Федерації сьомого скликання, можна стверджувати, що наслідком даного 

акту є також невизнання новообраного Президента Російської Федерації. Для 

обґрунтування такого невизнання, як правило, посилаються на два 

аргументи, прямо пов’язані з невизнанням парламенту: 1) призначення 

президентських виборів невизнаним парламентом; 2) проведення 

президентських виборів на окупованих територіях (це пряма аналогія з 

мандатом депутата, обраного у федеральному окрузі) [59]. І якщо другий 

аргумент, вірогідно, не буде широко застосовуватися в інших ситуаціях 

(адже випадки окупації та анексії територій можна вважати виключними та 

неприйнятними для сучасних міжнародних відносин), то перший аргумент 

кореспондує класичним функціям парламенту і може бути використаний за 
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різних обставин. Таким чином, очевидно, що невизнаний парламент 

поступово делегітимізує всю державну владу у відповідній державі [114]. 

 Окремо слід зазначити, що у випадку з невизнанням Державної Думи 

Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання згадані вище 

підходи України не порушують виборчих прав осіб, які проживають в Криму. 

Оскільки ця територія є окупованою та анексованою, за порушення прав 

мешканців Криму відповідає Російська Федерація (зокрема, і за певне 

обмеження можливості обирати власних представників). Україна, в свою 

чергу, вжила необхідних заходів для захисту виборчих прав своїх громадян 

на тимчасово окупованій території. Зокрема, Закон України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» передбачає, що, хоча «під час проведення 

виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського 

референдуму голосування громадян України на тимчасово окупованій 

території не організовується і не проводиться», «громадянам України, які 

проживають на тимчасово окупованій території, створюються умови для 

вільного волевиявлення під час виборів Президента України, народних 

депутатів України та всеукраїнського референдуму на іншій території 

України» [67]. 

 Таким чином, новелою сучасних міжнародних відносин є визнання 

парламентів як вид визнання. Цей вид визнання має особливу природу та 

правові наслідки, а його подальше вивчення є актуальним питанням як для 

України, так і для міжнародного співтовариства [97]. 

Іншими видами визнання в міжнародному праві є також визнання 

органів національного опору, органів національно-визвольних рухів, 

повсталої сторони, воюючої сторони, організованих озброєних угрупувань та 

антиурядових озброєних сил. Дані види визнання є надзвичайно важливими 

для міжнародного права та прямо пов’язані з утвердженням принципів 

рівноправності і права народів розпоряджатися власною долею. Важливий 
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внесок в розвиток інших видів визнання був зроблений міжнародним 

гуманітарним правом. Саме тому актуальним питанням є створення 

ефективних механізмів для реалізації даних новел, які за своєю сутністю є 

прогресивними і відповідають засадам та спрямованості сучасного 

міжнародного права. 

 

1.4. Субінститут визнання міжнародними організаціями 

 

Інститут визнання в міжнародному праві не залишається незмінним, а 

його нові ознаки кореспондують потребам та характеристикам сучасних 

міжнародних відносин. Процеси глобалізації, інституціоналізації та 

регіоналізації вносять свої корективи і в функціонування міжнародного 

права. Так, можна спостерігати появу та розвиток нового субінституту 

зазначеного інституту – визнання міжнародними організаціями. Зважаючи на 

те, що міжнародні організації поступово набувають все більшої ролі як 

суб’єкти міжнародного права та стають все більш вагомими акторами 

міжнародних відносин, можна спрогнозувати активний розвиток даного 

субінститу. 

Перед тим, як перейти до розгляду проблеми, необхідно зазначити, що 

cистема міжнародного права – це об'єктивно існуюча цілісність внутрішньо 

взаємозалежних компонентів. На думку більшості дослідників, основним 

елементом системи міжнародного права є міжнародно-правова норма. 

Міжнародно-правові норми об’єднуються у відособлені комплекси, що, у 

залежності від певних критеріїв, визначаються як субінститути, інститути, 

підгалузі і галузі міжнародного права. У сукупності вони складають систему 

міжнародного права.  

Як зазначають сучасні вітчизняні дослідники теорії міжнародного 

права, в рамках тих або інших інститутів існують такі їхні складові елементи, 

як субінститути (наприклад, у рамках інституту міжнародної-правової 
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відповідальності держав діють субінститути сатисфакцій і репарацій, у 

рамках інституту мирного вирішення спорів – субінститути міжнародного 

арбітражу і судового рішення міжнародних спорів тощо). 

На думку автора, під субінститутом міжнародного права варто 

розуміти відносно відособлений комплекс міжнародно-правових норм 

(звичаєвих, договірних), яким властива спеціальна регулятивна 

спрямованість і які входять до загальносистемних або галузевих інститутів 

міжнародного права. Саме таким критеріям щодо визначення субінституту, 

на погляд автора, відповідає комплекс договірних та звичаєвих міжнародно-

правових норм, що входить до визнання міжнародними організаціями.  

 Характеризуючи даний субінститут, можна виділити такі його аспекти: 

питання взаємозв’язку прийняття у члени організації та автоматичного 

визнання, можливість використання універсальних міжнародних організацій 

як механізму надання загального визнання, можливість надання 

організаціями визнання державам, що не є членами відповідної організації, та 

висунення додаткових умов для такого визнання. Крім того, субінститут 

прямо пов'язаний з концепціями колективного та загального визнання. В 

доктрині міжнародного права питання колективного визнання вперше 

детально було розроблене Г. Лаутерпахтом, який прямо пов’язував дане 

питання з визнанням, яке припускається, підтверджуючи власні погляди 

прикладами з практики Ліги Націй та ООН. К. Райт писав про те, що загальне 

визнання є дещо іншим явищем, ніж колективне визнання, і що «визнання 

утворення як держави Організацією Об’єднаних Націй не лише породжує 

загальне визнання, але й має об’єктивні наслідки, відмінні від визнання з 

боку будь-якої окремої держави» [92, с. 47-48]. Окремим підвидом 

колективного визнання Т. Чен виокремлював визнання, що надається після 

консультацій з іншими державами, зокрема і в рамках міжнародних 

організацій [140, с. 222]. 
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 В доктрині також розглядалося питання про автоматичне скасування 

визнання в разі припинення членства у відповідній міжнародній організації. 

Так, Г. Ауфріхт, хоча і стверджуючи, що виключення з міжнародної 

організації не має завжди призводити до скасування визнання, не відкидає 

можливість відкликання визнання в результаті виключення. Втім, така 

можливість повністю суперечить властивим рисам визнання de jure, яке 

вважається остаточним. Саме тому, питання взаємозв’язку між виключенням 

з членства у міжнародній організації та визнанням, хоча і підіймалося 

юристами-міжнародниками, в значній мірі було лише теоретичним, і на 

практиці не могло мати свого втілення [92, с. 68-69].Так, Т. Чен писав і про 

те, що поки Ліга Націй та ООН асоціюються з універсальністю, скасування 

визнання як наслідок виключення не є можливим [140, с. 213]. Слід також 

зазначити, що для сучасного міжнародного права неприпустимим є 

застосування невизнання держав як міжнародно-правових санкцій. Тому, 

враховуючи все вищенаведене, питання скасування визнання після 

виключення з міжнародної організації не є і не може бути складовою 

частиною субінституту, що розглядається. 

Характеризуючи історичний розвиток даного субінституту, слід 

звернутися до практики Ліги Націй в питаннях визнання. І при розробці 

Статуту Ліги Націй, і в роботі перших сесій Асамблеї та дискусіях п’ятої 

комісії неодноразово підіймалися питання зв’язку між визнанням та 

членством у даній організації [92, с. 49]. В доктрині також часто згадується 

той факт, що комітет Ліги Націй, який займався вивченням можливості 

прийому нових членів, у списку питань, які обговорювались при розгляді 

заявки на вступ, мав таке: «Чи наявне визнання de jure або de facto, і від яких 

держав?» [130]. Втім, загальноприйнятою є думка про те, що дане питання 

підіймалось більшою мірою для інформативних цілей і не було вирішальним 

при прийнятті рішення. В той же час, на нього могли посилатися при 

обґрунтуванні того чи іншого рішення [140, с. 212].  
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 Практика ООН теж мала суттєве значення для даного субінституту. Ще 

при розробці Статуту виникло питання про перетворення ООН на орган 

колективного визнання. Наприклад, пропозиція норвезької делегації полягала 

у тому, що ООН повинна мати право надавати рекомендації державам-

членам про визнання. Втім, реального втілення ні дана, ні подібні їй 

пропозиції не набули. Практика держав щодо можливості ООН надавати 

загальне або колективне визнання є послідовною. Держави не бажають 

втрачати можливість надавати чи не надавати визнання самостійно, що, 

зокрема, було підтверджене під час обговорення даного питання на 

Генеральній Асамблеї ООН: реакцію держав на меморандум, поширений 

Генеральним Секретарем 8 березня 1950 року, можна вважати 

підтвердженням того, що ООН на той час відмовилася від застосування 

інституту колективного визнання [40, с. 363]. Ні в Статуті ООН, ні, 

безвідносно до Статуту, в нормах звичаєвого права немає нічого, що 

вимагало б від держави надання політичного визнання іншій державі-члену 

чи встановлення з нею двосторонніх дискреційних відносин [5, с. 160-161]. В 

той же час, відмову ООН від надання визнання не можна вважати 

остаточною. 

 Держави самі встановлюють характер своїх намірів, коли голосують за 

прийом держави до ООН. Тобто чи буде таке голосування означати визнання, 

залежить від конкретної ситуації. Наприклад, Велика Британія вважала своє 

голосування під час прийому Македонії до членів ООН за визнання даного 

утворення як держави [40, с. 361]. А у серпні 1949 року Канада зробила заяву 

про те, що її голос на користь вступу Ізраїлю до ООН констатував повне 

визнання урядом Канади держави Ізраїль [140, с. 216]. 

 Слід також зазначити, що в сучасній практиці ООН набуває все 

більшого значення у вирішенні питань визнання. Прикладом може слугувати 

ситуація із Південним Суданом, коли після вступу до ООН у липні 2011 року 

(A/Res/65/308) він одразу отримав визнання від багатьох держав. Тобто 
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прийом до універсальної організації, хоча сам по собі і не означає визнання, 

проте стає основою для нього. 

 Іншим прикладом є ситуація з Палестиною. Так, коли 31 жовтня 

2011 року було прийнято рішення про прийняття Палестини до ЮНЕСКО, це 

отримало неоднозначну оцінку. Звичайно, необґрунтованими є думки про те, 

що мало місце колективне визнання. Проте не можна заперечувати і того, що 

дане рішення не могло не вплинути на засвідчення державності. Дана 

ситуація є показовою і щодо іншого: на час голосування 127 держав 

визнавали Палестину, і вона отримала 107 голосів «за». Тобто, 

заполітизованість інституту визнання має своїм проявом те, що держави, які 

не визнають певне утворення, не будуть голосувати за його членство у 

міжнародній організації, навіть якщо воно відповідає всім умовам 

членства [141]. Крім того, згадана подія мала певні наслідки. Восени 

2017 року США та Ізраїль повідомили про свій вихід з ЮНЕСКО. В той же 

час, хоча членство Палестини і називається основною причиною таких дій, 

офіційно США декларують цілий ряд передумов. Зокрема, Державний 

департамент у своїй заяві відзначив «стурбованість США у зв’язку із 

заборгованостями в ЮНЕСКО, необхідністю фундаментальної реформи 

організації та тривалою упередженою антиізраїльською позицією в 

ЮНЕСКО» [228]. 

Доказом зростаючої ролі ООН в питаннях, пов’язаних з визнанням, є і 

бурхлива реакція та обговорення надання Палестині статусу держави-

спостерігача відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 67/19 від 

26 листопада 2012 року [229]. Так, постійний представник Росії при ООН 

В. Чуркін привітав дану резолюцію, а постійний представник США С. Райс 

навпаки наголошувала на її негативному впливі і на тому, що фактично вона 

ніяк не змінить статус Палестини. Втім, хоча і лунають думки про те, що 

статус по відношенню до ООН та по відношенню до міжнародного права в 

цілому не є одним і тим же, що таке рішення ООН ніяк не пов’язане з 
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критеріями державності [143], саме широке обговорення вищеназваної 

резолюції говорить про те, що подібні рішення не є такими, що не мають 

жодних наслідків для міжнародного співтовариства. 

 Загалом, в доктрині міжнародного права при характеристиці 

міжнародних організацій згадується їхнє право визнавати інших суб’єктів 

міжнародного права. І хоча дане право декларується як прерогатива держав, а 

міжнародні організації офіційно не мають ні таких функцій, ні такої 

компетенції, неможливо заперечити, що практика міжнародних відносин 

свідчить про наявність такого права [132, с. 75-76]. 

 Виникнення такого права є логічним продовженням трансформації 

міжнародних організацій у все більш впливових суб’єктів міжнародного 

права. В теорії міжнародного права зазначається, що міжнародні організації у 

своїй діяльності на міжнародній арені співіснують та співпрацюють з іншими 

суб’єктами та утвореннями, які лише претендують вважатися суб’єктами. 

Коли мова йде про останніх, міжнародна організація може визначатися, чи 

визнавати державу або іншу міжнародну організацію як суб’єкта 

міжнародного права і чи визнавати певний уряд як такий, що представляє 

певну державу [214, с. 1183]. Відповідно, можна зробити висновок про те, що 

адресатом такого визнання на сучасному етапі розвитку міжнародних 

відносин може бути не лише держава. І хоча основою даного субінституту є 

саме визнання держав, міжнародні організації поступово розширюють його 

рамки власною практикою. Таким чином, міжнародна організація може 

надавати визнання окремо від її держав-членів: тобто, хоча позиція держав 

враховується, воля організації може існувати автономно відповідно до 

положень її статуту. 

 Важливою характеристикою субінституту можна вважати той факт, що 

значення певного визнання для того чи іншого утворення буде залежати від 

авторитетності відповідної організації. В той же час, універсальність 

організації не завжди є визначальною: для держави в процесі становлення 
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визнання регіональними організаціями може бути запорукою утвердження як 

нового суб’єкта міжнародного права. 

 Особливістю розвитку субінституту визнання міжнародними 

організаціями є активна участь у даному процесі не лише універсальних, але 

й регіональних та спеціалізованих організацій.  

 Важливу роль у даному процесі займає ЄС, і, зважаючи на тенденції до 

розширення виключної компетенції ЄС, переваги права ЄС над правом 

держав-членів, формування спільної зовнішньої політики ЄС, така роль буде 

лише збільшуватись. В доктрині навіть існує думка про те, що в рамках ЄС 

була сформована особлива міжнародно-правова концепція визнання. Її 

основами стало невизнання держав, що виникли у результаті агресії та намір 

країн ЄС у своїй зовнішньополітичній діяльності враховувати вплив факту 

визнання на сусідні держави [12, с. 123]. 

 Як було згадано вище, автономність волі міжнародної організації щодо 

надання визнання набуває все більш чітких проявів. Даний феномен можна 

пояснити явищем наднаціональності. Наприклад, В. Василенко, 

характеризуючи ЄС, виділяв такі ознаки наднаціональності: 

 «1. Володіння органами співтовариств виключною компетенцією у 

сферах, які визначені в установчих актах і які раніше належали до 

суверенних прерогатив держав-членів. 

2. Правоздатність головного представницького органу співтовариств, в 

якому держави-члени мають нерівну кількість голосів, розширювати їхню 

компетенцію. 

3. Право органів співтовариств, які діють у рамках своєї компетенції, 

зобов'язувати своїх членів без їхньої згоди та проти їхньої згоди шляхом 

ухвалення обов'язкових постанов більшістю голосів. 

4. Право органів співтовариств, які діють у рамках своєї компетенції, 

укладати від імені співтовариств договори з третіми державами, котрі є 

обов'язковими для держав-членів. 
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5. Право органів співтовариств, які діють у рамках своєї компетенції, 

зобов'язувати та уповноважувати своїми постановами та міжнародними 

договорами фізичних і юридичних осіб або органи держав-членів 

безпосередньо без трансформації цих постанов та міжнародних договорів у 

національні правопорядки. 

6. Наділення непредставницьких органів співтовариств, тобто органів, 

до складу яких входять міжнародні чиновники, повноваженнями ухвалювати 

обов'язкові для держав-членів постанови щодо суттєвих питань та які діють 

подібно до згаданих у п. 5 постанов представницьких органів» [60, с. 76]. 

На прикладі субінституту, що розглядається, можна побачити, що 

міжнародні організації справді отримують права, які раніше були властиві 

виключно державам. І хоча акт визнання певного утворення міжнародною 

організацією не може зобов’язати держав-членів до такого визнання, він має 

ряд юридичних наслідків, які не можуть ігноруватися державами.  

 Окреме місце в практиці ЄС займають «Керівні принципи визнання 

нових держав у Східній Європі і Радянському Союзі» [148], в яких були 

сформовані умови, при задоволенні яких ЄС визнає відповідні держави. І 

хоча дані умови відповідали принципам демократії і не були занадто 

складними для виконання, саме повернення ЄС до практики зумовленого 

визнання не є позитивним явищем. Крім того, склалася ситуація, за якої 

утворення, що відповідало всім ознакам державності, могло б бути 

невизнаним з боку ЄС. Тобто ЄС не лише надавав визнання державам, що не 

були його членами, але і ставив перед ними додаткові завдання. 

Неоднозначно оцінюється і практика ЄС щодо визнання колишніх 

югославських республік, коли визнання одних держав було передчасним, а 

інших – навпаки спізнілим. Зокрема, в доктрині відзначається, що відповідно 

до «положень Декларації щодо Югославії прохання про визнання мали бути 

передані до Арбітражної комісії Бадінтера і рішення про визнання мало бути 

прийнято та впроваджено в життя до 15 січня 1992 року» [76]. Р. Річ 



86 

 

наголошував, що «ці два документи мали значний вплив на міжнародну 

реакцію в питанні про визнання нових держав Східної Європи та, можливо, 

трансформували право визнання»; сам метод «вимоги прохання про 

визнання, яке вивчалося арбітрами, а потім вирішувалося до встановленого 

терміну, був фактично безпрецедентним у практиці визнання» [210, с. 42, 44]. 

 Показовим є і ставлення ЄС до визнання Косово. Так, після появи 

консультативного висновку Міжнародного Суду ООН від 22 липня 

2010 року [125], в якому суд визнав відповідність проголошення 

незалежності Республіки Косово нормам міжнародного права, 

Європарламент закликав держави-члени ЄС, які ще не визнали Косово, 

надати таке визнання. Крім того, хоча політичні заяви з даного питання є 

суперечливими, з тогочасної позиції Президента Європейського парламенту 

М. Шульца можна зробити висновок про те, що ЄС міг поставити визнання 

Косово умовою для вступу Сербії до ЄС. Таким чином, ЄС на сьогодні не 

лише намагається впливати на практику визнання держав-членів, але і 

розглядає надання визнання тому чи іншому утворенню як умову для набуття 

членства.  

Отже, під впливом розвитку міжнародних відносин у міжнародному 

праві поступово був сформований новий субінститут – визнання 

міжнародними організаціями. Теоретичну основу даного субінституту 

складають концепції колективного та загального визнання, а свій динамічний 

практичний розвиток він розпочав з утворенням Ліги Націй.  

Практика Ліги Націй та ООН засвідчують, що універсальні міжнародні 

організації мають широкий вплив на реалізацію інституту визнання. І якщо 

практика Ліги Націй не була особливо послідовною, діяльність ООН 

засвідчує неготовність держав повністю передати міжнародним організаціям 

здатність надавати визнання. В той же час, прагматичний аналіз сучасних 

міжнародних відносин доводить, що повністю нівелювати вплив ООН на 

визнання держав неможливо. 
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Окреме місце в аналізі даного субінституту належить практиці ЄС, в 

рамках якої були сформовані його нові риси. Так, була втілена можливість 

ставити додаткові умови для визнання перед державами, що навіть не є 

членами, а вимога визнати те чи інше утворення набула застосування як 

умова для членства в ЄС. Таким чином, на сучасному етапі субінститут 

визнання міжнародними організаціями найактивніше розвивається на 

регіональному рівні. 

Крім того, аналіз функціонування субінституту визнання 

міжнародними організаціями показав, що вплив на нього політичної 

складової є не просто відчутним, але і надмірним. І єдиним шляхом для 

забезпечення послідовного і сталого розвитку даного субінституту є 

створення єдиної універсальної кодифікації з питань визнання, яка б 

враховувала появу і регламентувала застосування нового субінституту в 

міжнародному праві [116]. Детальна характеристика такої кодифікації 

наведена у наступному підрозділі.  

 

1.5. Необхідність систематизації та кодифікації інституту визнання як 

частина процесу прогресивного розвитку міжнародного права 

 

Інститут визнання, займаючи ключове місце в міжнародному праві, 

досі не є кодифікованим. Його основу на сьогодні складають норми 

міжнародного звичаєвого права та загальновизнані принципи міжнародного 

права, які регулюють загальні, але не спеціальні умови визнання. Існування 

різних, іноді протилежних за змістом теорій і доктрин визнання, 

різноманітних форм, типів, засобів і видів визнання з їхніми різними 

юридичними наслідками свідчить про те, що практика держав у цьому 

питанні не є одноманітною. Це ускладнює пошук і класифікацію її окремих 

проявів як доказ існування міжнародного звичаю, тобто загальної практики, 

визнаної за правову норму [40, с. 364]. 
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Звичайно, окремі питання визнання врегульовуються двосторонніми та 

багатосторонніми угодами, є об’єктом обговорення та рішень універсальних і 

регіональних міжнародних організацій, містяться в дипломатичних та 

політичних актах окремих держав. Значна роль в доктрині відводиться 

Брюссельській резолюції про визнання нових держав та урядів та резолюції, 

прийнятій на Лондонській конференції з міжнародного права 

1943 року [91, с. 8-31]. Втім, дані документи не можна вважати джерелами 

міжнародного права, крім того, сформовані в них положення не повністю 

відповідають вимогам сучасного міжнародного права.  

Комісія міжнародного права ще в 1949 році включила до списку тем, 

відібраних для першочергової кодифікації, питання про визнання держав та 

урядів [12, с. 122]. Однак в подальшому список був переглянутий, і питання 

визнання з нього зникло [91, с. 35-36]. Деякі аспекти визнання підіймалися і 

при підготовці інших міжнародно-правових кодифікацій, проте такий 

частковий розгляд не є прийнятним. 

Важливо зазначити, що, окрім визнання, зі списку тем були виключені 

ще три, проте до їхнього розгляду в подальшому повертались в тому чи 

іншому форматі. Тема визнання, на жаль, не підіймалась [198]. Крім того, 

негативною стороною даної ситуації було те, що Комісія з самого початку 

мала намір розглядати лише визнання держав, в той час як визнання урядів 

було визначено таким, що не може бути підпорядкованим правовому 

регламентуванню. Те ж стосувалось і визнання воюючої сторони [223]. 

Визначним є той факт, що, хоча доктрина з питань визнання є 

надзвичайно суперечливою, більшість теоретиків погоджуються з 

необхідністю проведення кодифікації даного інституту. Не враховуючи 

небагаточисленних прихильників прагматичного [196] чи ситуативного [233] 

підходів, загальновизнаною на сьогодні є думка про те, що «історичний 

досвід і сучасна практика врегулювання питань визнання нових держав та 

урядів нагально потребує його систематизації та кодифікації в 
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універсальному міжнародному договірному праві, що відповідало б його 

сучасному рівневі розвитку в інших галузях та інститутах міжнародного 

права» [40, с. 365]. 

Звичайно, зважаючи на політичну складову визнання та важливість 

визнання як інструменту зовнішньої політики тієї чи іншої держави, можна 

спрогнозувати складність роботи над кодифікацією та пошук компромісів. В 

той же час, пов’язаність міжнародного визнання з іншими ключовими 

питаннями міжнародного права (наприклад, з питаннями правосуб’єктності), 

його важливе практичне значення та актуальність і для XXI століття, 

наявність наслідків визнання як для національного, так і для міжнародного 

права робить подібну кодифікацію необхідною, а наслідки від неї стануть 

результативними як для теоретичної, так і для практичної площини 

міжнародного права. 

На думку автора, кодифікація має бути комплексною і охоплювати всі 

аспекти інституту визнання, поєднавши класичні доктринальні засади та 

необхідність відповідати сучасним викликам міжнародних відносин, 

забезпечивши тим самим еволюційний розвиток інституту визнання. 

Універсальна кодифікація має врегулювати: 

 перелік суб’єктів надання визнання та адресатів визнання; 

 підстави надання визнання, а в ряді випадків – підстави для 

виникнення самого права підіймати питання про визнання 

(зокрема, коли мова йде про визнання урядів);  

 існування обов’язку (не) визнавати; 

 характеристики акту визнання (зворотної сили тощо) та 

процедури його реалізації (хоча національні процедури можуть 

встановлюватися державами на власний розсуд, загальні риси 

мають бути універсалізовані); 

 наслідки визнання для національного та міжнародного права; 
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 дієву систему реалізації відповідальності суб’єктів міжнародного 

права у випадку порушення відповідних положень. 

Звісно, потрібно враховувати, що частина держав погодиться лише з 

розробкою міжнародно-правового документа у сфері визнання, який матиме 

рекомендаційний характер. У такому випадку особливо складним буде 

питання реалізації міжнародно-правової відповідальності суб’єктів. Проте, на 

думку автора, важливо звернути увагу на той факт, що акт визнання або 

невизнання, який буде порушувати положення відповідного розробленого у 

майбутньому документа, одночасно, як правило, порушуватиме і низку 

інших норм міжнародного права (такі зв’язки детально продемонстровані у 

Розділі 3 дослідження). Тобто реалізація міжнародно-правової 

відповідальності є абсолютно реальною. 

Крім того, необхідним є розуміння державами того факту, що розробка 

універсальної кодифікації з питань визнання, положення якої мали б 

зобов’язуючий характер, є вигідною для держав, оскільки створить додаткові 

гарантії для їхньої безпеки та стабільності у світі та в конкретних регіонах. 

Слід підкреслити, що ряд проблем інституту визнання можуть бути 

врегульовані, проте не можуть бути вирішені кодифікацією. Зокрема, 

відповідальність за порушення міжнародно-правових норм щодо визнання 

може бути дієво реалізована лише у випадку системного вдосконалення 

самого інституту відповідальності міжнародного права. Як буде доведено 

нижче у пункті 2.3.2, інститут визнання одночасно і свідчить про 

ефективність сучасного міжнародного права, і значно залежить від такої 

загальної ефективності. 

Отже, на жаль, інститут визнання сьогодні регулюється переважно 

звичаєвими нормами, а його систематизація та кодифікація залишаються 

нагальними завданнями для міжнародного права. В переважній більшості всі 

доктринальні бачення та підходи підтримують ідею такої кодифікації, а, 

зважаючи на значну роль політичного фактору для сучасної практики 
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визнання, кодифіковані норми даного інституту могли б стати суттєвим 

важелем впливу для впорядкування практики в правовому руслі. Наявність 

універсальної кодифікації дозволило б також активізувати інститути 

міжнародно-правової відповідальності та міжнародно-правових санкцій як 

стимули дотримання основних засад інституту визнання та виключення 

можливості його використання як політичного методу впливу. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

 

 

Говорячи про загальну характеристику інституту визнання в 

міжнародному праві, можна зробити такі висновки: 

- зважаючи на те, що міжнародне співтовариство не є сталим, остаточно 

сформованим утворенням, інститут визнання історично мав та завжди 

матиме вирішальне значення; 

- визнання можна визначити як наочно засвідчену заяву або таку, що 

припускається, або інші дії чинного суб’єкта міжнародного права, які 

констатують факт політичного та правового існування нового утворення на 

міжнародній арені з метою встановлення з ним міжнародних відносин; 

- інститут визнання має ряд специфічних ознак, які виділяють його з-

поміж інших норм і принципів міжнародного права; 

- акт визнання має в своїй основі дві складові: політичну та правову, і 

хоча саме визнання часто є політичним актом, воно має правові наслідки; 

- еволюція інституту визнання сприяє появі як нових суб’єктів, так і 

нових адресатів визнання; 

- хоча в міжнародному праві не існує універсальної кодифікації з питань 

визнання, звичаєві норми та усталені положення формують його 

загальноприйняті засади; 

- кожна держава самостійно вирішує для себе питання форми, типу та 

засобу визнання, проте спектр вибору даних категорій є узвичаєним; 

- на практиці наявний певний зв'язок між формою та засобом визнання; 

- класичними формами визнання є де-факто, де-юре та ад хок; 

- основні форми визнання різняться своїми правовими наслідками, проте 

не впливають на правоздатність відповідних утворень; 
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- одні форми визнання більшою мірою кореспондують тому чи іншому 

виду визнання, проте такий зв'язок є лише проявом практичної зручності і не 

має теоретичного обґрунтування; 

- загальноприйнятими засобами визнання є наочно засвідчене і таке, що 

припускається; 

- до типів визнання відносять традиційне, зумовлене, колективне, 

передчасне, спізніле, скасоване, невизнання; 

- надане визнання, як правило, не скасовується і не відкликається, проте 

практика міжнародних відносин свідчить про можливість подібних ситуацій; 

- зумовлене визнання не відповідає вимогам державного суверенітету та 

критеріям правосуб’єктності, втім, продовжує застосовуватись з політичних 

мотивів; 

- невирішеним залишається питання наслідків порушення державою 

зобов’язань, взятих в ході зумовленого визнання; 

- колективне визнання в міжнародному праві на сьогодні продовжує 

еволюціонувати і поступово перетворюється в окремий субінститут визнання 

міжнародними організаціями; 

- передчасні та спізнілі визнання в міжнародному праві не мають 

правового обґрунтування та в практичній площині кореспондують 

політичним мотивам; 

- розірвання дипломатичних відносин не має наслідків для існування 

визнання, крім того, два зазначені явища мають абсолютну різну сутність та 

сфери застосування; 

- невизнання держав та урядів не може виступати інструментом санкцій 

в міжнародному праві; 

- видами визнання є визнання держав, урядів, національно-визвольних 

рухів, воюючої сторони, повсталої сторони, організації чи руху опору, а 

також визнання парламентів; 
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- зміни до видів визнання були внесені міжнародним гуманітарним 

правом, а саме положеннями Женевських конвенцій 1949 року про захист 

жертв війни; 

- визнання держав займає ключове місце в інституті визнання і на 

сьогодні має важливе значення для практики міжнародних відносин; 

- при характеристиці визнання держав в міжнародному праві наявні дві 

конкуруючі доктрини: конститутивна та декларативна; 

- ідея конститутивної теорії полягає в тому, що акт визнання створює 

нового суб’єкта, наділяє утворення міжнародною правосуб’єктністю; 

декларативна теорія навпаки говорить про те, що держава існує в силу 

наявності у неї певних характеристик і до акту визнання; 

- на сьогодні реалії практики дають можливість стверджувати, що 

конститутивна та декларативна теорії не є взаємовиключними і можуть 

застосовуватись спільно для кращого розуміння визнання держав; 

декларативна теорія має вирішальне значення для настання юридичних 

наслідків у міжнародно-правовій площині, а конститутивна – у 

внутрішньодержавній площині та сфері двосторонніх відносин; 

- крім основних двох підходів, в міжнародному праві з’явились і інші 

спроби пояснити природу визнання держав, такі як: середній курс, 

еклектичний напрямок чи прагматичний підхід; втім, кожен з цих 

доктринальних підходів має свої власні недоліки і не може самостійно 

застосовуватись у сучасних міжнародних відносинах; 

- важливим питанням на сьогодні є визначення критеріїв, за умови 

відповідності яким утворення може вважатися державою, і хоча 

доктринальної єдності в даному питанні немає, можна стверджувати, що 

найпоширенішими є критерії, сформовані в Міжамериканській конвенції про 

права та обов’язки держав 1933 року, а саме: постійне населення, певна 

територія, уряд, здатність вступати у відносини з іншими державами; 
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- визнання урядів в міжнародному праві не пов’язане з питаннями 

правосуб’єктності, а засвідчує здатність уряду репрезентувати певну 

державу; 

- історично визнання урядів застосовувалось для здійснення політичного 

тиску, тому важливим було вироблення спільного підходу до цього питання; 

- в літературі найпоширенішими підходами до надання визнання уряду є 

доктрина законності, доктрина ефективного контролю, доктрина Тобара та 

доктрина Естрада; окремим питанням постає визнання урядів у вигнанні; 

- державна практика говорить про те, що були зроблені спроби 

відмовитись від визнання урядів окремо від держав задля уникнення 

втручання у внутрішні справи держави; 

- важливими для інституту визнання стали новели Женевських 

конвенцій 1949 року, які, втім, не набули ефективної реалізації; 

- невизнання має власні правові особливості і юридичні наслідки; 

- в сучасному міжнародному праві за певних обставин існує обов’язок не 

визнавати; 

- невизнання можна поділити на активне та пасивне, а також можна 

розглядати sensu stricto та sensu lato; 

- аналіз та характеристика актів визнання ще раз підтверджує важливість 

систематизації та кодифікації даного інституту. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗНАЧЕННЯ АКТІВ ВИЗНАННЯ ТА НЕВИЗНАННЯ ДЛЯ 

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

 

 

2.1. Правова природа акту визнання 

 

2.1.1. Національно-правові процедури надання визнання 

 

Питання визнання в міжнародному праві завжди пов’язане з низкою 

правових наслідків. В той же час, акт визнання того чи іншого утворення в 

певній якості завжди отримує визначену процедурну форму, регламентація 

якої відбувається на основі національного права. Від того, наскільки чітко 

визначено суб’єкта, який від імені певної держави може надавати визнання, 

залежить можливість правильного встановлення факту наявності визнання та 

моменту, з якого воно вважається наданим. Саме тому дослідження 

національно-правових процедур надання визнання є актуальним. 

Визнання надається органом, який має такі повноваження відповідно 

до конституційного права даної держави. В той же час, конституції нечасто 

прямо визначають, хто саме може надати визнання. Найчастіше мова йде про 

повноваження у міжнародній сфері щодо представлення держави, які 

тлумачаться як такі, що включають питання визнання. Проте є ряд винятків. 

Так, відповідно до пункту 4 статті 106 Конституції України Президент 

України «приймає рішення про визнання іноземних держав» [26]. Стаття 100 

Конституції Республіки Чорногорія передбачає, що Уряд вирішує щодо 

визнання держав [191]. 

У статті 91 Конституції Республіки Македонія (Колишньої 

Югославської Республіки Македонія) встановлено, що Уряд вирішує щодо 
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визнання держав та урядів [186]. Конституція Республіки Кіпр прямо не 

визначає, хто має надавати визнання. Проте частина перша статті 50 

встановлює, що Президент і Віце-президент Республіки, окремо або разом, 

мають право остаточного вето на будь-який закон або рішення Палати 

представників чи на будь-яку частину такого рішення або закону, які 

стосуються закордонних справ. Підпункт i. пункту a. частини першої 

статті 50 передбачає, що закордонні справи включають визнання 

держав [147]. Таким чином, можна зробити висновок, що визнання держав є 

конституційним повноваженням парламенту Республіки Кіпр, при цьому 

Президент і Віце-президент Республіки мають право накласти вето на таке 

визнання. 

Проте слід відзначити, що усталеною є практика, за якою дана функція 

належить виконавчій гілці влади або органу, що репрезентує державу у її 

зовнішніх зносинах, реалізує зовнішню політику держави тощо [140, с. 224-

225]. У доктрині існують думки, згідно з якими компетенція надання 

визнання має бути передана до колективного органу для зменшення 

політичного впливу на прийняте рішення [80, с. 33]. Слід підкреслити, що, 

хоча важливе значення має саме функціональна спрямованість відповідного 

органу, вказані пропозиції могли б забезпечити сталу практику визнання на 

національному рівні. В той же час, даний аргумент не свідчить про 

необхідність передачі функцій визнання від виконавчої до законодавчої 

влади. Адже, як правило, питання визнання у більшості держав буде 

вирішуватися урядом, а не його головою. Наприклад, рішення про визнання 

Косово як незалежної та суверенної держави було ухвалене влітку 2016 року 

урядом Республіки Суринам. При цьому даний факт був офіційно 

повідомлений міністром закордонних справ Республіки Суринам [222]. 

Слід відзначити, що за умови непевності щодо позиції держави з 

питань визнання певного утворення і необхідності встановлення її чіткої 

позиції для регламентації наслідків акту визнання чи їхньої відсутності, 
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судові органи, як правило, звертаються за роз’ясненнями до 

зовнішньополітичного відомства [140, с. 231]. 

Історично виникали ситуації так званої конкуруючої компетенції, коли 

виконавча та законодавча гілки влади претендували на право надати 

визнання. Наприклад, хоча в США це є прерогативою Президента, в 1898 та 

1913 роках були здійснені спроби надати визнання Кубі та уряду Китаю 

через законодавчу гілку влади. Втім, така практика не стала поширеною. 

Загалом, такі намагання пов’язували з поширенням поглядів сенатора 

Г. Клея, який вважав, що саме Сенат має надавати визнання і розглядав 

даний акт як регулятор торгівельних відносин [140, с. 227]. 

Проблемними вважаються ситуації, коли відповідно до конституції 

суб’єкти федерації федеративної держави наділені певними повноваженнями 

у сфері міжнародних відносин, які не є чітко визначеними (формулювання на 

кшталт «має право на репрезентування у міжнародних відносинах», «має 

право вступати у відносини з іншими державами» тощо). В доктрині навіть 

підіймалось питання про теоретичне право республік СРСР надавати 

визнання після конституційних змін 1944 року [140, с. 224]. 

Як було вказано у попередніх підрозділах дослідження, 

загальноприйнятими засобами визнання є наочно засвідчене і таке, що 

припускається. На думку автора, визначені національним законодавством 

процедури визнання стосуються, як правило, лише наочно засвідченого 

визнання. Мовчазне визнання в силу своєї природи може бути виражене в 

діях різних державних органів. Проте слід зважати, що такі дії все одно 

будуть узгоджені з позицією органу, уповноваженого надавати визнання 

згідно з національним законодавством або відповідального за представлення 

держави у її зовнішніх зносинах, визначення зовнішньої політики держави.  

На думку автора, доцільним є внесення змін до Конституції України 

(пункт 4 частини першої статті 106). Можливими є три шляхи (перелічені від 

найбільш до найменш вдалого): 
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- виключення згадки про те, який орган має надавати визнання (адже 

світовий досвід доводить, що це питання не належить до рівня 

конституційного регулювання; достатньо визначити, хто 

репрезентує державу на міжнародній арені); 

- надання відповідного повноваження парламенту або уряду (адже ця 

функція не властива президенту, особливо за парламентсько-

президентської форми правління); 

- внесення редакційних змін до пункту 4 статті 106 (адже слово 

«іноземних» є змістовно зайвим; якщо йти шляхом деталізації 

процедури визнання на конституційному рівні, варто згадати і про 

інших можливих адресатів визнання). 

 Отже, процедура та орган, який надає визнання, визначаються 

відповідно до внутрішнього права окремої держави. Як правило, дані 

повноваження належать виконавчій гілці влади; така практика є усталеною 

як для романо-германської, так і для англосаксонської правової системи, хоча 

існують певні винятки. 

 Слід відзначити, що для ефективної реалізації інституту визнання у 

міжнародному праві вибір органу, який уповноважений надати визнання, не 

має вирішального значення. 

 Важливою є правова визначеність та відсутність конкуруючої 

компетенції. Саме дані засади є вирішальними, адже дозволяють точно 

визначити, чи було надане визнання, коли саме воно було надане. 

Відповідно, це забезпечує настання всіх правових наслідків акту визнання, 

неможливість оскаржити такий акт з формальних причин, а отже – 

зменшення впливу суб’єктивних політичних чинників [111]. 
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2.1.2. Можливість скасування акту визнання 

 

Загальноприйнятою в міжнародному праві є думка про те, що надане 

визнання вже, як правило, не відкликається і не скасовується, а у випадку 

докорінної зміни обставин його вилучення є автоматичним [40, с. 346]. В той 

же час, історія міжнародних відносин знає випадки відкликання визнання. В 

1931 році Японія «забрала» визнання у Китаю, мотивуючи це тим, що він 

перестав бути «організованим народом» [33, с. 317]. Деякі юристи-

міжнародники і сьогодні пишуть про те, що визнання, будучи політичним 

актом, може бути скасовано, ґрунтуючись на інтересах та вигодах відповідної 

держави [216, с. 466]. Втім, такі випадки можна вважати імовірніше 

винятками, ніж встановленою практикою, крім того, вони завжди чітко 

кореспондують політичним мотивам. 

 Як правило, прихильники декларативної теорії, зазначаючи, що акт 

визнання є простим підтвердженням існуючих реалій, дотримуються думки, 

що на практиці навіть немає чого скасовувати. А відмінений акт визнання 

може бути лише за умови наявності певних фактичних помилок, допущених 

у ході його надання. Відповідно ж до конститутивної теорії, визнання 

теоретично може бути скасованим за бажанням відповідного суб’єкта 

міжнародного права. Це, в свою чергу, матиме вплив на правосуб’єктність 

утворення, якщо мова йде про визнання держав. Більш того, Дж. Вільямс 

навіть припускав, що держава, в якої забрали визнання, може скасувати 

власне визнання відповідних держав. На думку автора, така ситуація 

виглядає абсурдною. Більш того, якщо пов’язувати скасування визнання з 

втратою правосуб’єктності, створюється загроза зловживання даним 

механізмом, наприклад, державою-агресором [140, с. 259]. 

 В доктрині також існує думка, що скасованим може бути лише 

визнання de facto, визнання ж de jure розглядається як незмінний акт. 

Нехтуючи самою природою та суттю акту визнання, деякі науковці навіть 
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пов’язують таку характеристику визнання de jure з принципом pacta sunt 

servanda [180, с. 350]. Такі висновки є штучними і не мають чітких 

обґрунтувань. Практика міжнародних відносин свідчить про те, що 

скасованим може бути і визнання de facto, і визнання de jure. Прикладами 

можна вважати скасування Сполученими Штатами визнання уряду Ріваса в 

Нікарагуа (de jure) та визнання Республіки Вірменія в 1920 році (de 

facto) [140, с. 261]. Таким чином, неможливість наступного скасування не є 

характерною особливістю визнання de jure, хоча слід погодитись з тим, що 

відкликання такого визнання потребує пояснень та повинне пов’язуватись з 

докорінною зміною обставин. 

 За певних умов скасування визнання виглядає логічним. Коли de jure 

визнаний уряд перестає здійснювати ефективний контроль та на практиці 

припиняє своє керівництво державою, відбувається фактична зміна обставин, 

і виникає питання про визнання вже нового уряду. За таких умов відкликання 

визнання в попереднього уряду припускається і не повинно бути чітко 

вираженим. Визнання також скасовується за умови втрати одного з критеріїв 

державності, або, у випадку воюючої сторони, за умови припинення 

збройного конфлікту неміжнародного характеру. Слід відзначити, що в будь-

якому разі скасування визнання буде узгоджуватись з політичними 

інтересами того чи іншого суб’єкта та відповідати його волі. 

Втім, негативною є практика скасування визнання одного уряду без 

подальшого визнання його наступника. Такий підхід був, наприклад, 

втілений Великою Британією та Францією щодо Камбоджі в 

1979 році [216, с. 466]. За таких обставин науковці говорять про утворення 

своєрідного «правового вакууму», який ускладнює нормальний розвиток 

міжнародних відносин [180, с. 351]. Саме тому вважається за доцільне, навіть 

за умови втрати урядом реальної ефективності та контролю над територією, 

не скасовувати його визнання до того моменту, поки інше утворення, яке 

йому протиставляється, не досягне належного рівня, щоб вважатися новим 



102 

 

урядом. Ще у більш однозначному вигляді дана теза існує по відношенню до 

визнання держав. Саме тому, скасування визнання одного утворення та акт 

визнання його «наступника» досить нечасто набувають форми двох окремих 

та неодночасних актів, хоча така можливість і не виключається [180, с. 352-

354]. Слід також відзначити, що скасування визнання певного уряду не 

виключає ситуації, за якої буде створений певний спеціальний режим для 

врегулювання відносин з даним урядом на рівні національного права. 

Прикладом може слугувати Taiwan Relations Act, який став своєрідним 

наслідком скасування визнання Республіки Китай Сполученими Штатами і 

який гарантував ненастання всіх наслідків на рівні національної правової 

системи, які є характерними у випадках анулювання визнання [216, с. 467]. 

Від скасування акту визнання слід відрізняти ситуацію, за якої 

визнання було надане з порушенням процедури або органом, який не мав на 

це повноважень. За таких умов даний акт вважається не скасованим, а таким, 

який ніколи і не існував [140, с. 262]. Скасування визнання не слід також 

пов’язувати з розривом дипломатичних відносин, який частіше 

застосовується для вираження незадоволення певними подіями і є менш 

ускладненим політичними та правовими наслідками [124]. 

В доктрині висувається думка про те, що скасування визнання може 

застосовуватись до держави у разі серйозного та постійного порушення 

міжнародного права. У цьому ж контексті можливим вважається 

колективний акт скасування визнання, який би міг мати місце, наприклад, в 

рамках міжнародної конференції [140, с. 260]. На думку автора, такі 

пропозиції не відповідають рівню розвитку сучасного міжнародного права, а 

визнання чи його скасування не може пов’язуватись з міжнародно-правовою 

відповідальністю чи санкціями.  

На думку сучасних науковців, скасування визнання може виступати 

важливим механізмом для врегулювання проблемних ситуацій міжнародних 

відносин. Особливо ефективним його застосування розглядається по 
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відношенню до держав та урядів, що втратили контроль над власною 

територією; з метою припинення порушень прав людини, швидкого 

вирішення збройних конфліктів неміжнародного характеру тощо [149]. На 

думку автора, хоча з політичної точки зору обґрунтування таких пропозицій 

не позбавлене позитиву, неприйнятним є нехтування правовою природою 

акту визнання та його перетворення на інструмент міжнародного тиску [110]. 

Таким чином, хоча, як правило, надане визнання не скасовується і не 

відкликається, практика міжнародних відносин свідчить про можливість 

подібних ситуацій. Більш того, незважаючи на поширену у доктрині думку, 

скасованим може бути як визнання de facto, так і визнання de jure. 

Відкликання визнання не зобов’язує відповідну державу одночасно визнати 

певне інше утворення, що робить можливим появу своєрідного «правового 

вакууму», який має переважно негативні наслідки. Скасування визнання слід 

відрізняти від заперечення самого факту визнання через процедурні 

порушення та від розриву дипломатичних відносин. Неприпустимим є також 

розгляд можливості відкликання визнання в контексті міжнародно-правової 

відповідальності, санкцій або інструментів політичного тиску.  

 

2.1.3. Зворотна сила акту визнання в міжнародному праві 

 

Доктрина зворотної сили визнання в міжнародному праві говорить про 

те, що, коли визнання було надано, його наслідки беруть свій початок не з 

моменту самого акту визнання, а з певної дати в минулому, найчастіше з 

моменту фактичної появи відповідного визнаного утворення. Це стосується, 

наприклад, прав та обов’язків за міжнародним правом та визнання юридичної 

сили правових актів відповідного утворення іноземними судами [180, с. 59]. 

Загальноприйнятою є думка про те, що надання зворотної сили акту визнання 

певним чином пом’якшує та пристосовує до практичних потреб усталений 
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підхід національних судів ставитися до невизнаного утворення як до 

юридично неіснуючого [206]. 

 Як правило, одностайну прихильність доктрині зворотної сили 

визнання приписують національним судам держав англо-американської 

правової системи [167, с. 42]. Даний підхід був розвинутий рядом рішень 

американських судів, серед яких можна виділити, наприклад: Williams v. 

Bruffy (1877); Oetjen v. Central Leather Co. (1918); Lehigh Valley R.R. Co. v. 

State of Russia (1927); Salimoff v. Standard Oil Co. of New York (1933); 

Dougherty v. Equitable Life Assurance Soc. of U.S. (1934) [209]. Вирішальним 

стало рішення Апеляційного суду Великобританії у справі Luther v. 

Sagor (1921), яке стосувалось надання зворотної сили акту визнання 

радянського уряду. В той же час, слід підкреслити, що дана доктрина 

застосовується і в континентальній правовій системі, що підтверджується, 

наприклад, рішеннями французьких (Cie Nord de Moscou v. Phenix Espagnol 

(1928), In re Marchak v. Rabinerson (1933) тощо) та німецьких (West Russian 

S.S. Co. v. Sucksdorff (1920) судів [140, с. 175]. 

 Втім, якщо практика застосування судами доктрини зворотної сили 

визнання є загальнопоширеною, то спосіб, у який вона застосовується, часто 

є відмінним, що породжує ряд розбіжностей у підходах до неї.  

 Спірним залишається питання про те, до якого моменту у минулому 

поширює свою дію зворотна сила визнання. Як правило, конкретна дата 

визначається органами виконавчої влади, хоча є приклади, коли суд приймав 

подібні рішення самостійно. Слід відзначити, що немає жодного усталеного 

принципу для визначення такої дати, а існуючі судові рішення містять лише 

обґрунтування «від зворотного». Так, у рішенні по 

справі Luther v. Sagor (1921) англійський суд зазначив, що не можна вважати 

датою, на яку поширюється зворотна сила визнання, момент, коли 

прибічники в подальшому визнаного уряду почали перші виступи проти 

легітимного на той час уряду [140, с. 180]. 
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 Різні підходи існують і до того, який вплив зворотна сила визнання має 

на правові акти попереднього уряду, проте за загальним правилом, акт 

визнання, наділяючи юридичною силою правові акти нового уряду, не 

впливає на ставлення національних судів до актів раніше існуючого уряду. 

Так, у справі Koninklijke Lederfabriek “Oisterwijk” N.V. v. Chase National 

Bank (1941) суд підкреслив, що акт визнання не впливає на правові наслідки 

попереднього визнання [180, с. 60].  

 Крім того, спірним є питання щодо територіального поширення 

зворотної сили визнання. Хоча загальноприйнятим підходом є 

розповсюдження зворотної сили на всю територію відповідної держави, 

існують судові справи, у яких масштаб такого розповсюдження був значно 

скорочений. Наприклад, у справі Gdynia-Ameryka Linie v. Boguslawski (1951) 

суд відзначив, що зворотна сила визнання поширюється лише на територію, 

яку у відповідний момент у минулому реально контролював уряд, і, крім 

того, в жодному разі не може застосовуватись до ситуацій, які мали місце 

поза державною територією [230, с. 108].  

 Немає усталеного правила і щодо того, чи може суд самостійно 

визначати міру, у якій акт визнання має зворотну силу, не звертаючись при 

цьому за вказівкою до органів виконавчої влади. Зазвичай, якщо при наданні 

визнання уповноважений на це орган робить певні застереження щодо 

зворотної сили, вони мають бути в повному обсязі враховані судом. В той же 

час, якщо таких застережень немає, суд може приймати необхідні рішення 

самостійно, наприклад, визначати проміжок часу, на який поширюється 

зворотна сила визнання (рішення у справах White, Child and Beney Ltd. v. 

Simmons, same v. Eagle Star and British Dominions Insurance Co. (1922) тощо). 

Слід звернути увагу на те, що хоча американські суди дотримуються саме 

такого підходу, вони часто звертаються до Держдепартаменту США за 

необхідною інформацією та даними (наприклад, у справах Underhill v. 

Hernandez (1897), Oetjen v. Central LeatherCo. (1918) тощо) [140, с. 180-182].  



106 

 

 Втім, незважаючи на певні відмінності у застосуванні, переважаючим 

підходом національних судів є наділення акту визнання зворотною силою. В 

той же час, не можна з упевненістю говорити, що на рівні міжнародного 

права ситуація ідентична [167, с. 42]. Так, Л. Оппенгейм вважав, що зворотна 

сила визнання пояснюється «більше міркуваннями зручності, ніж мотивами 

принципового характеру». Я. Броунлі писав про те, що у цьому питанні не 

слід робити будь-яких узагальнень, за винятком того, що в міжнародному 

праві жодної норми щодо зворотної сили визнання не існує [5, с. 158]. На 

думку Г. Лаутерпахта та Дж. Джонса, доктрина зворотної сили пояснюється 

не стільки юридичною логікою, скільки політичними міркуваннями. Так, 

Г. Лаутерпахт зауважував, що складно було б підтримувати дружні 

відносини між державами та урядами, якби правові акти відповідних 

суб’єктів до визнання вважались би «актами злодіїв» і не мали б юридичної 

сили. В той же час, Ч. Чен зазначав, що поки саме визнання не буде 

підпорядковуватись виключно правовим критеріям, доти наділення акту 

визнання зворотною силою має дозволятись міжнародним 

правом [140, с. 175-177]. А Г. Лаутерпахт визнавав, що зворотна сила 

визнання забезпечує «правовий континуїтет між новим та старим 

порядком» [180, с. 59]. 

 В доктрині міжнародного права існують розбіжності і щодо того, до 

яких форм визнання застосовується зворотна сила. Зокрема, існують думки, 

що зворотна сила поширюється лише на визнання de jure, при цьому таке 

поширення відбувається автоматично, тобто наявність зворотної сили 

прирівнюється до характерних особливостей даної форми визнання [118]. На 

думку автора, найбільш наближеним до практики все ж є погляд 

Г. Лутерпахта, який вважав, що зворотною силою за певних обставин може 

бути наділене і визнання de jure, і визнання de facto [180, с. 60]. 

 Існують різні думки і щодо співвідношенням між доктриною зворотної 

сили визнання та класичними теоріями визнання: конститутивною та 
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декларативною. Радянська доктрина міжнародного права пов’язувала 

доктрину зворотної сили саме з конститутивізмом [90, с. 11]. В той же час, 

більш обґрунтованим є твердження про те, що зворотна сила визнання 

певною мірою суперечить як декларативній, так і конститутивній теорії. Так, 

Г. Лаутерпахт вважав, що зворотна сила визнання суперечить 

конститутивному підходу, оскільки відповідно до нього невизнане утворення 

не має жодних прав. В той же час, він зазначав, що несумісною доктрина 

зворотної сили є і з декларативною теорією, оскільки якщо утворення 

набуває всіх прав та обов’язків з моменту своєї появи, а не з моменту 

визнання, немає необхідності в існуванні додаткового юридичного 

механізму, який би санкціонував такі права та обов’язки ab initio [180, с. 59]. 

На думку автора, вищевказані суперечності яскраво свідчать про те, що 

конститутивна та декларативна доктрини у своєму класичному вигляді не 

мають практичного втілення через відсутність необхідної гнучкості і повинні 

застосовуватись як взаємодоповнюючі підходи.  

 Для повної характеристики доктрини зворотної сили визнання слід 

відзначити, що, незважаючи на очевидні переваги та практичну зручність, 

вона не позбавлена певних недоліків. Перш за все, вона вносить часткову 

невизначеність, адже результат судового розгляду однієї і тієї ж ситуації в 

минулому ставиться у залежність від того, до чи після акту визнання 

завершується судова справа. Крім того, рішення суду про надання акту 

визнання зворотної сили може певним чином нівелювати політику, яка 

проводилась виконавчою владою, адже спізніле визнання могло 

кореспондувати певним державним інтересам. Втім, практична зручність 

даної доктрини переважає над недоліками. В даному контексті влучними є 

слова Ч. Чена, який зазначав, що доктрина зворотної сили визнання є 

фікцією, яка покликана виправити помилки іншої фікції – юридичного 

неіснування невизнаного утворення, яке фактично існує [140, с. 185-186]. 
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Таким чином, доктрина зворотної сили визнання була одностайно 

прийнята національними правовими системами і застосовується судами як 

англо-американської, так і романо-германської правової системи. 

Незважаючи на загальнопоширеність даної доктрини, в механізмах її 

застосування наявні певні розбіжності. Серед проблемних питань можна 

виділити, зокрема: визначення періоду часу, на який поширюється зворотна 

сила; вплив на статус правових актів попереднього уряду; територіальне 

поширення принципу зворотної сили; можливість судів самостійно 

вирішувати справи щодо зворотної сили акту визнання без звернення до 

органів виконавчої влади тощо.  

 Додаткової складності питанню зворотної сили визнання додає той 

факт, що в міжнародному праві немає договірної норми, яка б свідчила на 

користь чи проти існування даної доктрини. Різноманітні підходи до неї 

існують і на теоретичному рівні. Втім, аналіз різнобічних джерел вказує на 

те, що доктрина зворотної сили може застосовуватись і до визнання de jure, і 

до визнання de facto, а класичні теорії визнання – і конститутивна, і 

декларативна – мають з даною доктриною ряд суперечностей і на практиці 

мають застосовуватись як взаємодоповнюючі. 

 Загалом, незважаючи на певні спірні питання, доктрина зворотної сили 

визнання має позитивне значення для міжнародного права і, на думку автора, 

не втратить своєї практичної важливості, поки інститут визнання не буде 

підпорядкований виключно правовим критеріям [104]. 

 

2.2. Правові наслідки актів визнання та невизнання 

 

Загальноприйнятою в доктрині є думка, що акт визнання породжує 

певні наслідки для національного права. Так, М. Шоу говорить про те, що 

певні права, серед яких можна виділити визнання актів виконавчої та 

законодавчої влади національними судами, надання відповідним особам 
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привілеїв чи імунітетів, можливість отримання відповідного майна у випадку 

правонаступництва, виникають лише після акту визнання [216, с. 471-472]. 

Втім, якщо можливість існування взаємозв’язку між актом визнання та 

набуттям ряду прав та привілеїв не викликає сумніву, то характер даного 

зв’язку, його перманентність та обов’язковість мають суперечливі оцінки в 

теоретичному вимірі та по-різному проявляють свою практичну реалізацію. 

Класичним підходом до проблеми співвідношення між актом визнання 

та ставленням національних судів до правових актів відповідного утворення 

було ігнорування юридичної сили таких актів. Відповідно позбавлялись 

правосуб’єктності і юридичні особи, створені в невизнаних утвореннях. 

Даної концепції особливо послідовно дотримувались суди англо-

американської правової системи. Прикладом такого підходу є справа Carl 

Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler (№2), що мала місце у Великій Британії. Слід 

зазначити, що довгий час позиція англійських судів не лише погіршувала 

становище того чи іншого невизнаного утворення, але і створювала 

складнощі для приватних осіб. Так, у справі Adams v. Adams (1970) 

англійський суд відмовився визнавати розлучення лише тому, що Велика 

Британія не визнавала Південну Родезію, на території якої мав місце 

відповідний юридичний факт, незалежною державою. Подібний випадок мав 

місце і в 2000 році, але вже по відношенню до Північного Кіпру [140, с. 134-

135].  

Показовим для демонстрації сучасних поглядів на дану проблему є 

прийнятий у Великобританії закон (Foreign Corporations Act 1991) [154], який 

надав юридичним особам, створеним в невизнаних Великобританією 

державах, правосуб’єктність в межах національної правової системи 

Британії. Крім того, даний закон встановив єдиною умовою для надання 

такої правосуб’єктності наявність на відповідній території «усталеної 

правової системи». Іншим прикладом є судове рішення у справі Kibris Turk 

Hava Yoralli and CTA Hollidays v Secretary of State for Transport (2009 року, 
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підтверджене апеляційною інстанцією в 2010 році) [173], яка стосувалася 

бажання турецьких компаній здійснювати прямі рейси між Британією та 

Північним Кіпром. Серед інших обґрунтувань свого рішення, суд зазначив, 

що акти уряду Турецької Республіки Північного Кіпру, які стосувались 

питань авіації, є публічними та міжнародними за своїм характером. В той же 

час, суд зазначив, що акти та закони, видані в межах території, невизнаної 

Великою Британією, що регулюють повсякденні питання з життя населення 

відповідної території та мають приватноправовий характер, можуть 

визнаватися судом такими, що мають юридичну силу [135, с. 14-15]. 

 Немає сталих підходів і щодо взаємозв’язку між імунітетом держав та 

актом визнання. Перед тим, як перейти до розгляду проблеми, слід 

відзначити, що сама наявність імунітету у держав ґрунтується на їхній 

юридичній рівності та суверенності («Par in parem non habet imperium» – 

«рівний не має влади над рівним»). Загальноприйнятим у доктрині є 

розрізнення в даному понятті двох аспектів: імунітету власності держави та 

юрисдикційного імунітету, який в свою чергу поділяється на судовий, 

імунітет від попереднього забезпечення позову та імунітет від примусового 

виконання судового рішення. Окремо слід також відзначити, що і в 

практичному, і в теоретичному вимірі на сьогодні існують дві конкуруючі 

доктрини, а саме: абсолютного та обмеженого (функціонального) імунітету, 

при цьому остання все більше превалює [4]. 

 Переважаюча на сьогодні в доктрині міжнародного права думка щодо 

наслідків визнання полягає у тому, що відповідні утворення набувають ряд 

прав та привілеїв лише після акту їхнього визнання іншими суб’єктами 

міжнародного права. Таким чином, при загальній характеристиці правових 

наслідків визнання загальноприйнятим є посилання на взаємозв’язок між 

визнанням та імунітетом держави, в будь-якому разі у тих випадках, коли 

мова йде не про абстрактне право держави на імунітет, а про реальну 
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можливість користуватись таким імунітетом в національно-правовій площині 

іншої держави.  

 В той же час, практика міжнародних відносин є більш суперечливою і 

має приклади як на користь залежності імунітету держави від її визнання 

іншими суб’єктами міжнародного права, так і на користь наявності у держави 

імунітету вже в силу самого її існування як утворення, що відповідає 

критеріям державності. У цьому контексті слід підкреслити, що абстрактна 

наявність імунітету та практична можливість його реалізувати – абсолютно 

різні категорії, які слід розмежовувати.  

 Класичним прикладом прямої залежності імунітету держави від її 

визнання є політика західних держав, яка довгий час проводилась по 

відношенню до СРСР [91, с. 212]. Суди Великої Британії та США 

дотримувались тези, що невизнана держава не може претендувати на 

імунітет, і, як наслідок, хоча й не може виступати позивачем у справі, може 

бути відповідачем. Слід зазначити, що така позиція західних держав не була 

вибірковою і поширювалась не лише на СРСР, постраждав від неї, 

наприклад, і уряд Мексики [218]. В той же час, на думку автора, найбільш 

негативним аспектом даного підходу було не стільки повне підпорядкування 

наявності імунітету акту визнання, скільки змішування понять визнання 

держав та урядів, які є принципово відмінними, адже визнання урядів в 

міжнародному праві не пов’язане з питаннями правосуб’єктності, а засвідчує 

здатність уряду репрезентувати певну державу. Виходячи з вищесказаного, 

застосування В. Вільсоном доктрини Стімсона до уряду Уерти не повинно 

було б мати жодного впливу на судовий імунітет Мексики. Крім того, слід 

зазначити, що відмова в імунітеті невизнаним державам може певною мірою 

пояснюватись прихильністю до конститутивного підходу; в той же час, 

навряд чи можна знайти виправдання, які ґрунтувались би на засадах 

міжнародного права, для випадків надання імунітету утворенням, які не 

відповідали критеріям державності, проте отримали визнання (прикладом 
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може бути рішення палати лордів Великобританії 1924 року у справі Duff 

Development Co v. Gov. of Kelantan [134, с. 134]).  

 Поширеним аргументом на користь незалежності існування імунітету 

від акту визнання є рішення у справі Wulfsohn v. Russian Federated Soviet 

Republic (1923), в якому апеляційний суд Нью-Йорка встановив, що 

невизнання Сполученими Штатами певних урядів або держав не позбавляє їх 

права на судовий імунітет [162]. У своєму рішенні суд також визначив, що 

при вирішенні питання щодо імунітету більшу роль буде відігравати не факт 

визнання, а здатність уряду контролювати державну територію, його 

авторитет серед населення тощо [158, с. 49]. Прикладами такого підходу 

може слугувати і ряд інших судових справ, наприклад: Banque de France v. 

Equitable Trust Co. (1929) щодо імунітету власності та Underhill v. 

Hernandez (1897) щодо судового імунітету (слід відзначити, що 

обґрунтування останньої справи щодо співвідношення визнання та імунітету 

було більшою мірою obiter, оскільки на практиці відповідний імунітет був 

гарантований на основі наступного акту визнання, якому було надано 

зворотної сили) [140, с. 140-142]. 

 Питання співвідношення визнання держав та їхнього імунітету по-

різному вирішується і в доктрині міжнародного права. Незалежність цих 

двох явищ підкреслював Д. Фельдман, визнаючи при цьому, що 

дипломатичне визнання сприяє практичному втіленню державного 

імунітету [91, с. 224]. Подібні погляди висловлював і М. Богуславський, який 

вважав, що визнання полегшує реалізацію права держави на імунітет, при 

цьому воно не створює даного права, імунітет держави не є юридичним 

наслідком визнання [3, с. 69]. Слід відзначити, що хоча західні науковці 

менш категорично підходили до даного питання, неправильно було б 

вважати, що незалежність імунітету від акту визнання історично обстоювала 

лише радянська доктрина міжнародного права. Так, Л. Яффе висловлював 

сподівання, що національні суди будуть обмежувати практику посилань на 
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те, що невизнані утворення юридично не існують, а отже і не мають 

імунітету. Поширеною стала і так звана реалістична тенденція, яку 

підтримував, наприклад, Б. Ландау. Він зазначав, що суд не може приносити 

в жертву дійсність заради фікції, економічні інтереси заради теоретичних 

концепцій. Протилежну позицію займав Ч. Хайд, який вважав, що рішення 

судів має залежати від їхнього розуміння політичної лінії держави. При 

цьому він навіть припускав, що факт існування держави може 

встановлюватись в американських судах як будь-який інший юридичний 

факт, а проблему співвідношення визнання та імунітету слід перенести зі 

сфери міжнародного публічного права до колізійного права [91, с. 214-219]. 

Ч. Чен вважав, що хоча держави користуються імунітетом не на 

підставі акту визнання, а на підставі факту власної незалежності, повністю 

відкидати зв'язок між цими явищами неможливо, а єдиним розумним 

вирішенням даної проблеми могло б бути нове ставлення до самого 

визнання [140, с. 140-142]. На думку автора, саме такий підхід є найбільш 

прийнятним, адже лише деполітизація питань надання чи ненадання 

визнання та підпорядкування даного процесу ряду сталих критеріїв може 

покласти край виникненню протиріч на теоретичному рівні та суперечливих 

ставлень до однієї і тієї ж ситуації на практиці.  

 Для прогнозування розвитку практичного вирішення проблеми 

співвідношення визнання та імунітету держав, на думку автора, можна 

провести аналогію з останніми тенденціями щодо інших наслідків визнання, 

а також з підходами до самого явища імунітету держави. Згадані вище 

Foreign Corporations Act 1991 [154] та судове рішення у справі Kibris Turk 

Hava Yoralli and CTA Hollidays v Secretary of State for Transport [173] 

демонструють такі тенденції. На думку автора, можна спрогнозувати, що в 

майбутньому практичне вирішення питань наявності імунітету у невизнаних 

держав буде вирішуватись однозначно позитивно, коли мова йтиме про певні 

аспекти приватного характеру. В той же час, зважаючи на різне 
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термінологічне трактування державного імунітету та його проявів в 

національних законах про імунітети, що існують в ряді держав, навряд чи 

судова практика навіть в цій сфері може бути сталою. Слід окремо 

відзначити, що ні Європейська конвенція про імунітет держав, ні Конвенція 

ООН про юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності, ні рішення 

Міжнародного суду ООН 2012 року про юрисдикційні імунітети держави, на 

жаль, не розв’язують проблеми співвідношення акту визнання та імунітету.  

 Таким чином, питання правових наслідків визнання, зокрема і його 

взаємозв’язку з імунітетом держав, на сьогодні є актуальним. Вирішення 

даної проблеми ускладнюється тим, що ні на рівні доктрини, ні на рівні 

практики держав не можна простежити жодних усталених підходів, а 

приклади з міжнародних відносин є суперечливими. В той же час, саме 

дослідження співвідношення акту визнання та імунітету держави яскраво 

виявляє основні проблеми інституту визнання в міжнародному праві, а саме: 

надзвичайну заполітизованість, необхідність поєднання та примирення 

конститутивної та декларативної доктрин, які історично вважались 

конкуруючими та взаємовиключними.  

 Зважаючи на те, що вищерозглянуте питання не врегульоване ні на 

рівні національного, ні на рівні міжнародного права, єдиним шляхом його 

вирішення є створення універсальної кодифікації з питань визнання. Така 

кодифікація має встановити як межі надання імунітету невизнаним 

державам, так і неможливість надання державного імунітету утворенням, які 

хоч і визнані рядом країн, але критеріям державності не відповідають. 

 Загалом, сама причина виникнення проблеми співвідношення визнання 

та імунітету держав полягає у тому, що процес надання або ненадання 

визнання на сьогодні чітко не врегульований міжнародним правом, а 

інститут визнання часто стає інструментом політичного тиску. А це ще раз 

підтверджує нагальну потребу в універсальній кодифікації [98].  
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Невизначеними на сьогодні залишаються і питання можливості 

невизнаного утворення отримати певне майно в порядку правонаступництва, 

особливо у випадках, коли дане майно знаходиться на території держави, яка 

відмовляє у наданні визнання. Незважаючи на певну зміну підходів, на 

практиці малоймовірним є отримання такого майна. 

Отже, акт визнання має ряд національно-правових наслідків, серед яких 

основними є визнання актів виконавчої та законодавчої влади національними 

судами, надання відповідним особам привілеїв чи імунітетів, можливість 

отримання майна у випадку правонаступництва. Сам факт наявності таких 

наслідків не викликає сумніву, проте механізми їхньої реалізації не є 

сталими.  

Хоча загальноприйнятим підходом національних судів є наділення 

юридичною силою актів, виданих лише визнаними утвореннями, на сьогодні 

спостерігається поступовий розподіл таких актів на дві групи з метою 

уникнення незручностей для повсякденних справ приватних осіб. Крім того, 

як правило, складним в реалізації буде процес отримання майна в порядку 

правонаступництва. Незважаючи на ряд існуючих розбіжностей як на рівні 

практики, так і в доктринальних підходах, неможливо повністю відкидати 

взаємозв’язок між актом визнання та імунітетом держав. 

 

2.3. Значення актів визнання та невизнання для інших інститутів та 

галузей міжнародного права 

 

 Для повної характеристики інституту визнання необхідним є аналіз 

його взаємозв’язків з іншими інститутами та галузями міжнародного права. В 

наступних пунктах дослідження встановлено місце інституту визнання в 

сучасному міжнародному праві та його значення для інших інститутів та 

галузей. Для високої репрезентативності аналізу для прикладу були обрані як 

класичні галузі міжнародного права (міжнародне морське право), так і галузі, 
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які перебувають у процесі становлення (міжнародне інформаційне право). 

Крім того, досліджено значення інституту визнання як для розвитку 

міжнародного права в цілому, так і для реалізації основних цілей сучасного 

міжнародного права, зокрема його спрямованості на захист прав людини. 

 

2.3.1. Інститут визнання як елемент забезпечення сталого розвитку 

міжнародних відносин 

 

Інститут визнання має важливе значення для міжнародних відносин, 

виступаючи своєрідним сполучальним компонентом, що поєднує фактичний 

стан обставин в минулому та існуючі міжнародні реалії. Зважаючи на те, що 

міжнародне співтовариство не є сталим утворенням, можливим є виникнення 

ситуацій, коли відбувається різка зміна в його суб’єктному складі, або коли 

одні утворення приходять на зміну іншим. Інститут визнання виступає 

своєрідним інструментом, який дозволяє пом’якшити сприйняття таких змін 

та віднайти баланс між політичною доцільністю та відповідністю засадам 

міжнародного права. Крім того, за умови розумного використання акту 

визнання, реальним стає недопущення появи своєрідного вакууму чи розриву 

між двома послідовними етапами розвитку міжнародних відносин. 

 В той же час, інститут визнання, на жаль, може бути використаний як 

інструмент політичного тиску чи досягнення певного національного інтересу. 

В цьому контексті даний інститут може виступати своєрідним лакмусовим 

папірцем для всієї системи міжнародного права, який буде ідентифікувати 

ступінь її незалежності від політичної складової та рівень ефективності як 

регулятора міжнародних відносин.  

 Визнання являє собою підтвердження суб’єктом певної реально 

існуючої обставини. Крім того, хоча воно має ряд міжнародно-правових 

наслідків, воно ніяк не пов’язано зі встановленням дипломатичних відносин і 

не накладає обов’язку такого встановлення. 
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 Досить поширеною в доктрині є думка, що невизнання певного 

утворення не позбавляє його можливості користуватися правами за 

міжнародним правом та обов’язку виконувати міжнародно-правові 

зобов’язання. Допустимою мірою використання таких прав буде межа 

непорушення прав інших суб’єктів міжнародного права. Відсутність 

визнання може вплинути лише на можливість вимоги щодо отримання 

певних прав та привілеїв від суб’єкта, який відмовляє у визнанні [124]. 

 Показовою в даному контексті є справа Tinoco Arbitration Case (Great 

Britain v. Costa Rica, 1923), в ході якої було підтверджено право Великої 

Британії вимагати від уряду Тіноко виконання своїх міжнародно-правових 

зобов’язань, хоча даний уряд і не був визнаний Великою Британією. 

 Невизнання може впливати на непідписання договорів та угод чи на 

відмову у будь-яких інших формах двосторонніх відносин, втім, на рівні 

універсального міжнародного права його наслідки розмиваються. 

 Прикладом протилежного підходу часто наводять ситуацію з 

International Registration of Trademark (Germany) Case, 1959 року, коли 

національний суд Західної Німеччини відмовив у захисті на території 

держави товарним маркам, що походять зі Східної Німеччини, який мав би їм 

надаватись згідно з міжнародними конвенціями 1883 та 1934 років. Втім, слід 

відзначити, що дане рішення було винесене національним судом і 

стосувалося можливості захисту ряду прав утворення, яке не визнавалося. В 

той же час, дана справа не дає можливості презюмувати, що за умови 

розгляду даної ситуації міжнародною судовою установою, не було б 

встановлено обов’язку Західної Німеччини за міжнародним правом надавати 

відповідний захист [150, с. 128]. 

 Важливо розрізняти підтримання двосторонніх відносин та здатність 

вчиняти певні дії за міжнародним правом. Від акту визнання прямо залежить 

лише перша понятійна категорія. Так, якщо певне утворення не визнається 

державою, наприклад, Сполученими Штатами, воно не зможе підписати 
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двосторонній договір зі США, хоча формально і матиме таку 

здатність [150, с. 130-131]. В контексті визнання держав ця теза може суттєво 

примирити конститутивну і декларативну доктрини: адже хоча утворення 

може стати державою і без визнання, реалізувати власні права як держави у 

двосторонніх відносинах без акту визнання є досить складно. 

 На жаль, в контексті міжнародно-правових наслідків акту визнання 

слід відзначити, що обсяг прав та ефективність їхнього використання 

відповідним утворенням буде залежати від конкретних обставин та від 

політичної волі суб’єктів міжнародного права, буде встановлюватись не на 

основі загального критерію, а case-by-case.  

 Характеризуючи значення інституту визнання в міжнародному праві, 

слід також відзначити існуючий взаємозв’язок між даним інститутом та 

іншими галузями та інститутами міжнародного права. Крім того, розвиток в 

його рамках нового субінституту може вважатися проявом динамічного 

розвитку сучасного міжнародного права та слугувати прикладом для кращого 

розуміння системи міжнародного права.  

 Інститут визнання забезпечує сталий розвиток міжнародних відносин. 

Слід визнати, що навіть у минулому столітті, коли даний аспект був ще 

більше заполітизований і ще менше врегульований міжнародним правом, він 

мав велике значення для встановлення ефективного міжнародного 

спілкування між державами.  

Не можна заперечити той факт, що держава, будучи політико-

територіальною організацією суверенної влади, має реагувати на зміни на 

політичній мапі світу. І саме тому можна говорити про те, що інститут 

визнання відіграв свою історичну роль, забезпечуючи мир і стабільність. 

Адже, навіть коли він використовувався як елемент політичного тиску, це 

дозволяло уникнути використання інших інструментів впливу, зокрема і 

силового. Тобто держави, демонструючи своє негативне ставлення до певної 

події (зміни уряду, появи нової держави тощо), не вдавалися до збройного 
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вирішення відповідної ситуації. Адже невизнання у поєднанні з низкою 

наслідків такого акту для нового утворення могло бути навіть суттєвішим, 

ніж силовий вплив.  

В той же час, визнання нового утворення (особливо з боку впливових 

держав) виступало сигналом для міжнародного співтовариства. Хоча таке 

визнання могло ігнорувати певні усталені підходи, воно часто було 

викликане необхідністю унормувати дійсність, яка вже і так існувала. Тобто 

воно виступало у ролі своєрідної юридичної фікції, яка дозволяла визнати 

елемент дійсності, якщо це було в інтересах міжнародного співтовариства. 

На думку автора, в сучасних умовах інститут визнання має отримати 

інше значення. Якщо раніше він допомагав «наздогнати» події, які відбулися, 

то наразі він має підпорядкувати міжнародні відносини визначеним і чітким 

правовим нормам. Кодифікація інституту визнання може виступати 

своєрідним дороговказом вектору розвитку міжнародних відносин. 

 Отже, характеризуючи значення інституту визнання на міжнародному 

рівні, можна зробити такі висновки: 

- інститут визнання має важливе значення і виступає певним 

стабілізуючим елементом для міжнародних відносин; 

- в контексті недостатньої регламентованості залишається можливість 

зловживання свободою надання чи ненадання визнання та його використання 

для здійснення політичного тиску; 

- міжнародно-правові наслідки акту визнання проявляються як на 

глобальному рівні, так і в двосторонніх відносинах; 

- хоча невизнання не означає нівелювання міжнародно-правових 

обов’язків та прав певного утворення, їхня реалізація підпорядковується 

політичній волі та інтересам інших суб’єктів міжнародного права; 

- інститут визнання на сучасному етапі має поступово забезпечити 

функцію своєрідного «програмування» розвитку міжнародних відносин. 
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2.3.2. Інститут визнання та ефективність міжнародного права 

 

Проблема ефективності міжнародного права є досить актуальною. 

Адже посилання на його неефективність часто стає аргументом на користь 

тези про те, що міжнародного права не існує, або що воно не може 

розглядатися як оптимальний регулятор міжнародних відносин. Саме тому 

дослідження питання ефективності міжнародного права cтає все більш 

актуальним. В той же час, інститут визнання, який має значний вплив як на 

міжнародне право, так і на міжнародні відносини, слугує гарним прикладом 

для характеристики явища ефективності міжнародного права. На жаль, мало 

дослідженим залишається співвідношення між цими аспектами, а також 

сучасні тенденції, які притаманні міжнародному праву у цих сферах.  

 В доктрині немає однозначного підходу до того, яке визначення можна 

дати поняттю «ефективність міжнародного права». Професор 

Жан Д’Аспремон зазначає, що концепція ефективності не є сталою. 

Відкидаючи ідею про ефективність як виконання державою міжнародних 

правил, він визначає ефективність як інтеграцію «реального світу» фактів у 

правову концепцію міжнародного права. Ефективність виступає своєрідним 

«містком» між світом ідей (тобто світом міжнародного права) і реальним 

світом [215]. 

 Американський професор Ліам Мерфі відзначає відмінності між 

кількома різними ідеями щодо ефективності міжнародного права. Перша з 

концепцій розглядає ефективність як рівень поваги держав до міжнародно-

правових норм. Підставою для такого підходу є той факт, що без дотримання 

державами міжнародне право начебто не має юридичної сили. Л. Мерфі 

визнає недолік цього підходу – нездатність з'ясувати, чому держава вважає за 

краще не дотримуватися норм міжнародного права. Також Л. Мерфі 

пропонує визначати ефективність таким чином: 1) рівень, до якого 

міжнародне право індукує відповідність (або іншим чином впливає на 
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правову поведінку); або 2) рівень дотримання міжнародних норм урядовими 

установами і громадянським суспільством [215]. 

За словами професора Тімоті Меєра, ефективність міжнародного права 

повинна розглядатися в ширшому сенсі, наприклад, зосереджуючись на тому, 

як добре міжнародне право вирішує певну конкретну проблему. Оцінка рівня 

дотримання міжнародного права сама по собі є проблематичною, оскільки 

вона не враховує зовнішніх факторів, які можуть вплинути (на краще або на 

гірше) на певну міжнародну проблему. Наприклад, скорочення викидів 

парникових газів державою може мати більше зв’язку з внутрішнім 

економічним спадом, а не з дотриманням власних зобов'язань в рамках 

певної екологічної конвенції [215]. 

Слід відзначити, що про неефективність міжнародного права загалом, 

як правило, говорять через неефективність певної галузі чи інституту. 

Наприклад, експерти з міжнародних відносин часто ставлять питання, чому, 

незважаючи на положення Статуту ООН, держави як і раніше вдаються до 

застосування сили. Пояснення цьому факту різні. Дослідники посилаються на 

те, що правила, які регулюють застосування сили, застаріли і не 

забезпечують достатнього захисту для держав. Вони також наголошують на 

«подвійних стандартах» міжнародного права, що дозволяє багатим і 

могутнім державам діяти безкарно, в той час як слабкі і бідні держави несуть 

відповідальність за свої діяння. Інші звинувачують у всьому особливий 

статус, що надається п'ятьом постійним членам Ради Безпеки ООН (зокрема, 

право вето). Проте всі згодні з тим, що заборона застосування сили є менш 

ефективною, ніж різні норми та принципи в інших сферах міжнародного 

права. Також важливо, що є необхідність тлумачення принципу, що 

забороняє застосування сили, відповідно до реальності двадцять першого 

століття [137]. 

 Несправедливо говорити, що міжнародне право є неефективним в 

цілому. Адже є багато прикладів, коли міжнародно-правові норми щоденно 
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ефективно регулюють відносини між відповідними суб’єктами (наприклад, 

міжнародне морське право, міжнародне економічне право тощо).  

 Крім того, кожна специфічна сфера міжнародного права може мати 

власні критерії ефективності. Наприклад, дослідники ефективності 

міжнародних судів виділяють такі питання: ефективність для кожного 

конкретного випадку (Case-Specific Effectiveness), ефективність щодо 

міжнародної спільноти (Erga Omnes Effectiveness), внутрішня ефективність 

(Embeddedness Effectiveness), ефективність щодо розвитку міжнародного 

права (Effectiveness in Developing International Law). Перший вимір, 

ефективність для кожного конкретного випадку, оцінює, чи сторони 

конкретного спору слідують вказівкам суду – це питання, яке тісно пов'язане 

з дотриманням рішень міжнародних судів. Другий вимір, ефективність щодо 

міжнародної спільноти, оцінює, чи рішення судів мають системні 

прецедентні наслідки, які впливають на поведінку всіх держав, що 

підлягають юрисдикції трибуналу чи суду. Третій вимір, внутрішня 

ефективність, оцінює ступінь, в який суд втілює свої судження у внутрішніх 

правових системах, що дозволяє національним суб'єктам досягнути усунення 

можливих порушень за допомогою національних інструментів і уникнути 

необхідності в міжнародних судових процесах. Четвертий вимір, 

ефективність щодо розвитку міжнародного права, демонструє, як рішення 

судів сприяють створенню системи міжнародного судочинства чи 

юриспруденції (цей аспект має відношення до децентралізованого характеру 

міжнародно-правової системи і дискусій з приводу фрагментації 

міжнародного права). Ці виміри концептуально різні. Наприклад, рішення 

може бути проігноровано державою-відповідачем, але може спричинити 

цілий ряд політичних реформ в інших державах, які підпадають під 

юрисдикцію суду. Таке рішення буде мати низьку ефективність у цьому 

конкретному випадку, але високу ефективність erga omnes [179]. 
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 Дуже слушною є думка про те, що порушення міжнародного права не 

означає, що міжнародне право не має ніякого значення або є неефективним. 

Різноманітні міжнародні кризи продемонстрували, що сильний вплив 

міжнародного права відображається: 

 у державній чи міжнародній реакції на порушення міжнародного 

права, 

 у реакціях порушника на такі заходи, (наприклад, демонстрація 

більшої поваги до норм міжнародного права або використання 

міжнародної юридичної риторики для виправдання порушення 

відповідних норм), 

 у наступних взаємодіях порушника й інших держав та міжнародних 

організацій, які підкреслюють загальну волю до врегулювання 

кризи [213]. 

Гарним прикладом для аналізу поняття ефективності міжнародного 

права може слугувати інститут визнання. На перший погляд, даний інститут 

може демонструвати певну неефективність міжнародного права. Адже багато 

дослідників ототожнюють визнання з політикою і наголошують на тому, що 

не існує жодних критеріїв для надання визнання, все відбувається на розсуд 

держави. Не можна не погодитися з тим, що універсальна кодифікація з 

питань визнання є можливим способом зменшити політичний вплив на даний 

інститут. І, на жаль, такої кодифікації досі не існує. Проте відсутність такої 

кодифікації не зупинила розвиток інституту визнання, в рамках якого 

вирішуються питання з ефективного врегулювання новітніх міжнародних 

відносин.  

Наприклад, сучасна практика міжнародних відносин розширила даний 

інститут, і наразі є всі підстави говорити про визнання або невизнання 

представницького органу держави – парламенту. Таким чином, новелою 

сучасних міжнародних відносин є визнання парламентів як вид визнання. 

Цей вид визнання має особливу природу та правові наслідки. Іншим 
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прикладом є поява нового субінституту – визнання міжнародними 

організаціями. Тобто можна спостерігати прогресивний розвиток інституту 

визнання, а отже можна говорити і про його ефективність для регулювання 

сучасних міжнародних відносин. Адже даний інститут не консервує правове 

регулювання, яке існувало певний час, а пропонує нові підходи, які б могли 

відповідати сучасним викликам. 

Будучи достатньо заполітизованим інститутом міжнародного права, 

визнання все ж може бути прикладом того, що в міжнародному праві 

поступово відбуваються зміни і воно стає все ефективнішим. Наприклад, на 

сьогодні вже можна говорити про те, що відповідальність має існувати за 

протиправне надання визнання, особливо якщо воно пов’язане з агресією та 

порушенням імперативних норм міжнародного права. Звісно, наразі є 

питання про реалізацію відповідальності порушника. Проте сама докорінна 

зміна підходів і розуміння того, що визнання не може надаватися свавільно, 

вже доводить ефективність міжнародного права. 

Тобто інститут визнання демонструє, що ефективність міжнародного 

права залежить не лише від його сучасних ознак, але і від процесів, які наразі 

відбуваються і програмують його подальший розвиток. Адже міжнародне 

право – це не лише сукупність норм і принципів, це і процес. 

Розалін Хіггінс, характеризуючи міжнародне право, наголошує, що 

його прийнято вважати сукупністю норм – правил, яких мають 

дотримуватися і які часто ігноруються. Таке ігнорування норм пояснюється 

відсутністю централізованої системи санкцій і, на думку багатьох 

дослідників, доводить, що міжнародне право не є ефективним. 

В той же час, Розалін Хіггінс наполягає на тому, що міжнародне право 

– це і процес. Тобто це процес прийняття рішень, який постійно триває, а не 

лише посилання на старі рішення, які розглядаються як норми чи 

правила [160, с. 2]. 
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Саме таке пояснення якнайкраще характеризує інститут визнання: ряд 

сучасних процесів та нові рішення акторів міжнародних відносин 

видозмінюють даний інститут і підвищують його ефективність як складової 

міжнародного права. 

Крім того, як було визначено вище, для окремих інститутів чи галузей 

міжнародного права можуть використовуватися різні критерії ефективності. 

На думку автора, для інституту визнання можна застосовувати такі критерії: 

прогностична спрямованість щодо міжнародних відносин; здатність цілісно 

регулювати міжнародні відносини та надавати об’єктивну оцінку 

відповідним змінам на міжнародній арені; можливість сприяти адекватній 

взаємодії між суб’єктами міжнародного права; ціннісна орієнтованість та 

здатність втілювати основні цінності сучасного міжнародного права у 

практиці міжнародних відносин. 

Зокрема, людиноцентризм та усвідомлення необхідності захисту прав і 

свобод людини сприяють якісним та системним змінам у міжнародному 

праві. У свою чергу, нові підходи, сформовані в рамках інституту визнання, 

сприяють гуманізації міжнародних відносин. Тобто норми і принципи 

інституту визнання можна вважати ефективними вже тому, що вони 

допомагають змістити акценти у відповідній сфері міжнародних відносин. 

Показовим і навіть парадоксальним є те, що міжнародно-правовий інститут, 

орієнтований на вирішення питань правосуб’єктності чи здатності 

репрезентувати певну державу чи спільноту на міжнародній арені, сприяє 

врахуванню та захисту прав окремих індивідів. Тобто інститут визнання став 

ефективним інструментом для переорієнтації підходів окремих держав та 

міжнародного співтовариства в цілому: фактично, вирішення геополітичних 

питань більше не може відбуватися за рахунок порушення прав людини. 

Утвердження цієї ідеї може свідчити про ефективність інституту визнання, а 

отже – і міжнародного права. Адже регулятор суспільних відносин є 

ефективним, якщо він позитивно впливає на життя індивідів.  
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Окремо слід відзначити, що можливим є виокремлення такої складової 

ефективності, як здатність певного інституту чи галузі міжнародного права 

сприяти розвитку інших інститутів та галузей. Зокрема, як буде детально 

продемонстровано у наступних пунктах дослідження, інститут визнання 

пов’язаний з іншими інститутами та галузями та сприяє збагаченню 

міжнародного права новими концепціями та підходами. Таким чином, можна 

виділити внутрішньосистемну ефективність інституту визнання, а головним 

критерієм такої ефективності є здатність до постійного розвитку.  

Ефективність інституту визнання визначається також тим, що його 

засади, норми, принципи не існують виключно на папері, а постійно 

застосовуються для врегулювання відповідних відносин на міжнародній 

арені. Тобто ще одною складовою ефективності можна вважати практичну 

орієнтованість та інтегрованість у сучасні міжнародні відносини. 

Загалом, можна зробити такі висновки: 

- В доктрині немає єдиного підходу до розуміння ефективності 

міжнародного права. На думку автора, ефективність міжнародного 

права відображається у його прогностичності і гнучкості, можливості 

бути адекватним регулятором широкого спектру міжнародних 

відносин, здатності адаптуватися до змін та нових викликів, зберігаючи 

власні засади.  

- Міжнародне право є ефективним, незважаючи на те, що воно 

порушується. Дотримання норм міжнародного права не можна 

прирівнювати до поняття «ефективності». 

- Різний ступінь ефективності можна побачити як у різних галузях та 

інститутах міжнародного права, так і в межах одного інституту або 

галузі.  

- Інститут визнання доводить ефективність сучасного міжнародного 

права. На його прикладі можна зробити висновки про те, що 

міжнародне право охоплює все більше коло суспільних відносин, 
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поступово зменшує вплив політичних чинників та знаходить нові 

концепції та підходи, які дозволяють ефективно вирішувати проблеми, 

які існують на міжнародній арені [103]. 

 

2.3.3. Проблема гарантії та захисту прав людини на територіях 

невизнаних геополітичних утворень 

 

Сьогодні важливу роль для міжнародного співтовариства має 

дотримання та захист прав людини і громадянина. Незаперечною є теза про 

те, що у сучасному світі універсальність проблеми захисту прав людини 

визнається державами на міжнародному рівні [42, с. 17]. В той же час, 

існування невизнаних утворень має свій вплив на такий захист, створюючи 

певні особливі умови для нього. Зважаючи на те, що міжнародне 

співтовариство динамічно розвивається, а невизнання тих чи інших нових 

утворень існуючими суб’єктами міжнародного права продовжує мати місце у 

практиці міжнародних відносин, питання впливу даного явища на захист 

прав людей, які проживають на певній території, є надважливим [171].  

 Зв'язок між захистом прав людини та інститутом визнання існує і на 

теоретичному рівні, адже часто використовується для заперечення 

можливості застосування виключно конститутивної теорії визнання. Зокрема, 

зазначається, що суттєвим недоліком цієї теорії є те, що, якщо до визнання 

нове утворення не є суб’єктом міжнародного права, то воно не має не лише 

відповідних прав, але й не несе обов’язків. Саме тому спірним є питання про 

існування для такого утворення обов’язку дотримуватися принципу захисту 

прав людини. На практиці це може призвести до вкрай негативних наслідків і 

виглядає дещо абсурдно з огляду на засади сучасного міжнародного права, 

тому цим прикладом можна пояснити необхідність поєднання декларативної 

та конститутивної теорій визнання [216, с. 447]. 
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 Крім того, сьогодні часто відзначається, що більшість 

самопроголошених невизнаних утворень не є самостійними в економічному 

та політичному сенсі. Такі утворення повинні постійно враховувати інтереси 

держави, яка є їхнім своєрідним покровителем, і координувати власну 

політику з нею. Вони потребують затвердження власних дій або принаймні 

не можуть суттєво відхилятися від вказівок певного суб’єкта міжнародного 

права. І за умови, що даний суб’єкт має низький рівень дотримання прав 

людини, ця проблема автоматично переноситься і на невизнане утворення. 

Крім того, постійні економічні проблеми не сприяють запровадженню 

владного режиму, який би відмовився від порушень прав людини як 

інструменту збереження власного впливу на суспільство [195]. 

 Наприклад, на зустрічі так званих міністрів закордонних справ Абхазії, 

Нагірно-Карабаської Республіки, Гагаузії, Придністровської Молдавської 

Республіки і Південної Осетії у 2001 році була заснована Співдружність 

невизнаних держав (СНД-2) – неформальне об'єднання, створене 

невизнаними самопроголошеними державами для консультацій, 

взаємодопомоги, координації і спільних дій. В подальшому, 4 липня 

2006 року так звані керівники парламентів трьох невизнаних республік 

(Абхазії, Придністров'я і Південної Осетії) підписали в Москві двосторонні 

угоди про співпрацю, тексти яких містили однакові положення. Місце 

підписання угод та ідентичність текстів свідчить про штучність переговорів 

та підпорядкованість даних процесів Російській Федерації. Пункт 4 цих угод 

містив таке положення: 

 «Сторони мають намір систематично обмінюватися інформацією про 

поточну законодавчу діяльність, базами даних і офіційними виданнями, а 

також продовжити гармонізацію своєї законотворчої діяльності з 

законодавством Російської Федерації як держави розвиненого 

парламентаризму і правової системи» [78]. 
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 Тобто можна стверджувати, що всі порушення прав людини, які мають 

місце в Росії, будуть як мінімум скопійовані у невизнаних утвореннях. В той 

же час, питання викликають самі формулювання угоди, адже не зовсім 

зрозуміло, яким чином можна гармонізувати законотворчу діяльність та 

законодавство (фактично – процес з результатом такого процесу). 

 Іншим дискусійним питанням є ставлення міжнародних правозахисних 

інституцій до актів, виданих невизнаними утвореннями. Наприклад, 

Європейський суд з прав людини у справі Loizidou підтвердив, що тільки 

уряд Кіпру був визнаний на міжнародному рівні як уряд Республіки Кіпр. 

ЄСПЛ відзначив, що цей факт підтверджувався міжнародною практикою, а 

численні однозначні резолюції вказували на те, що міжнародне 

співтовариство не визнає ТРПК як державу відповідно до засад 

міжнародного права. Через ці обставини Суд не міг, для цілей Конвенції, 

визнати юридичну силу таких положень, як стаття 159 Конституції ТРПК. 

Тому заявник у справі, який був позбавлений можливості отримати доступ до 

своєї власності, що знаходилась в Північному Кіпрі, в результаті присутності 

там турецьких військ, не вважався Судом таким, що втратив право власності 

на своє майно [126, с. 13]. В той же час, в іншому рішенні, яке дещо 

суперечило вищезазначеним аргументам, ЄСПЛ дійшов інших висновків, ніж 

у справі Loizidou. У справі Cyprus v. Turkey, ЄСПЛ зазначив, що життя триває 

на відповідній території для її жителів. Це життя, на думку Суду, має 

відповідати певному рівню, який повинен захищатися де-факто існуючою 

владою, зокрема і судами; і, саме в інтересах місцевого населення, акти такої 

влади не повинні просто ігноруватися третіми державами або міжнародними 

організаціями, особливо судами, зокрема і самим ЄСПЛ [126, с. 15]. Таким 

чином, ЄСПЛ не має єдиного підходу до прийняття чи неприйняття до уваги 

актів, виданих невизнаними утвореннями, і бере до уваги обставини кожної 

конкретної справи. 
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 Іншим питанням є виконання рішень ЄСПЛ за обставин невизнання 

одного суб’єкта іншим. Яскравим прикладом є нещодавня відмова 

Туреччини виконувати рішення ЄСПЛ від 12 травня 2014 року про стягнення 

на користь Республіки Кіпр компенсації в розмірі 90 мільйонів євро. Вже на 

наступний день Туреччина офіційно відмовилася виконувати це рішення 

ЄСПЛ. Міністр закордонних справ Турецької Республіки Ахмет Давутоглу 

тоді надав такий коментар: «Ми не маємо наміру платити цю суму державі, 

яку ми не визнаємо» [83]. Вирішити подібні проблеми можна лише шляхом 

відмови від використання невизнання як інструменту для політичного тиску і 

створення універсальної кодифікації з питань визнання.  

 Загалом, західна доктрина майже одностайно підтримує ідею про те, 

що одна з функцій захисту прав людини світовою спільнотою полягає в тому, 

щоб визначити відповідальну владу на певній території, а також межі та 

умови здійснення такої влади, незалежно від її форми. Практика ЄСПЛ 

вказує на те, що фактичне існування невизнаних утворень та режимів в 

європейському регіоні та за його межами встановлює необхідність 

поглиблення досліджень концептуалізації прав людини в «недержавному 

просторі» [146, с. 728]. 

 Правозахисники доводять, що випадки невизнання держав призводять і 

до появи апатридів, які позбавлені належного захисту. Наприклад, «протягом 

2014-2015 років Одеською обласною організацією ВГО «Комітет виборців 

України» та Всеукраїнським громадським партнерством «Ініціатива з 

подолання безгромадянства в Україні», за фінансової підтримки 

Європейського Союзу, було ідентифіковано значні проблеми 

безгромадянства в Україні на прикладі окремих пілотних регіонів» [122]. 

Відповідно до інформації Державної міграційної служби України, станом на 

30 червня 2013 року постійні або тимчасові дозволи на проживання в Україні 

отримали близько 6,5 тис. осіб без громадянства. В той же час, УВКБ ООН 

вважає, що наприкінці 2013 року в Україні проживало понад 33 тис. осіб без 
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громадянства або осіб з невизначеним громадянством. У дослідженні [122] 

було встановлено, що серед таких осіб є ті, хто іммігрували в Україну із 

документами невизнаних держав (наприклад, Придністровської Молдавської 

Республіки). Тобто аналіз дозволив зробити висновки про те, що «Україна, зі 

свого боку, не визнає документи (паспорти, свідоцтва про народження та 

інші) видані фактичними органами влади Придністровської Молдавської 

Республіки (ПМР), розглядаючи дану територію як невід’ємну частину 

Республіки Молдова. Таким чином, особи, які народилися на території ПМР і 

мають виключно документи, видані Придністровською Молдавською 

Республікою, є фактично особами без громадянства. У той же час, у 

більшості випадків такі особи мають право на отримання громадянства 

Республіки Молдова (варто відзначити, що практика отримання 

громадянства визнаної держави, Молдови або Російської Федерації, широко 

поширена серед жителів ПМР)» [122].  

 Відповідно складається ситуація, за якої особа або змушена отримувати 

громадянство визнаної держави, або стає апатридом. Адже навіть за умови 

визнання деякими державами документів невизнаних утворень, які 

стосуються повсякденного життя людей (тобто і паспортів), мова йде про 

необхідність ідентифікації особи. Громадянство як політико-правовий 

зв’язок між особою і державою (який є і гарантією захисту особи державою) 

не має місця. Наприклад, особа не може розраховувати на консульський 

захист. 

 В доктрині міжнародного права прийнято вважати, що невизнані 

режими (утворення) мають часткову міжнародну правосуб'єктність і повинні 

дотримуватися як договірного, так і звичаєвого міжнародного права. 

Обов'язок дотримуватися основних прав людини виникає у таких утворень, в 

першу чергу, через те, що спрацьовує міжнародне звичаєве право, а такі 

зобов’язання мають характер erga omnes. В той же час, можливим є і 

посилання на положення договірного права, коли створення і встановлення 
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режиму стало можливим завдяки військовій присутності держави, яка 

підпадає під певний договір. Така держава буде відповідальною за виплату 

компенсацій жертвам порушень прав людини.  

Якщо порушення прав людини пов'язане лише з невизнаним 

утворенням, єдиним засобом забезпечення захисту прав людини вважається 

звичаєве міжнародне право і політичний тиск з боку ООН і міжнародного 

співтовариства. Оскільки невизнані режими (утворення), як правило, 

прагнуть домогтися міжнародного визнання, цей тиск може бути 

ефективним [159, с. 9]. 

Окремим питанням є існування зобов’язань у нового утворення не 

погіршувати рівень захисту прав людини, який існував на відповідній 

території. Більшість невизнаних утворень з’являються внаслідок відділення 

від існуючої держави – саме тому правозахисники наполягають на тому, що 

населення, яке опиняється у невизнаному утворенні, не повинно втрачати 

того обсягу прав, яке воно мало. 

На жаль, таке твердження не завжди відповідає дійсності. Перш за все, 

якщо мова йде про соціальні та економічні права, то вони часто не можуть 

бути збережені з об’єктивних причин (наприклад, право на соціальний захист 

тощо). Адже невизнане утворення через ряд економічних причин може бути 

не здатним підтримувати рівень соціальних виплат, який існував. Аналогічні 

проблеми можуть виникати із рівнем безробіття, безкоштовною освітою чи 

медициною тощо.  

Крім того, наприклад, Віденська конвенція про правонаступництво 

держав щодо договорів [7] передбачає, що «правонаступництво держав 

означає зміну однієї держави іншою у несенні відповідальності за міжнародні 

відносини якої-небудь території»; при цьому держава-попередниця визначена 

як держава, «яка була змінена іншою державою у випадку 

правонаступництва держав», а держава-наступниця – як держава, «яка 

замінила іншу державу у випадку правонаступництва держав». Момент 
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правонаступництва держав визначений як «дата зміни державою-

наступницею держави-попередниці в несенні відповідальності за міжнародні 

відносини стосовно до території, що є об'єктом правонаступництва держав». 

Тобто якщо держава, яка б для певної конкретної ситуації мала б бути 

визначена як «держава-попередниця», а також значна частина міжнародного 

співтовариства не визнають певне утворення як державу, це утворення не 

може вважатися правонаступником щодо договорів, зокрема і у сфері прав 

людини. 

Проте все це не позбавляє відповідне утворення від необхідності 

дотримуватися звичаєвих норм міжнародного права. Тобто наразі саме 

універсальні звичаєві норми, зобов’язання erga omnes – найбільш ефективна 

гарантія дотримання прав людини на території невизнаних утворень. 

Не на користь тезі про те, що нове утворення не може знижувати рівень 

захисту прав людини, який вже існував на відповідній території, свідчать і 

приклади дій визнаних держав. Наприклад, загальновідомим є випадок, коли 

12 грудня 1969 року Греція денонсувала Європейську конвенцію 1950 року. 

Денонсація повинна була почати діяти з 13 червня 1970 року. 18 листопада 

1974 року Греція знову стала учасницею Конвенції [17]. Тобто держава на 

власний розсуд може змінювати режим захисту прав людини на власній 

території (зокрема, і дещо його обмежити), якщо це не суперечить її 

зобов’язанням erga omnes. 

На думку автора, неможливість зменшувати рівень захисту прав 

людини на відповідній території наразі не є чіткою вимогою до невизнаних 

утворень в рамках міжнародного права (вимогою є лише повага до прав 

людини в цілому і у відповідності до звичаєвих норм). Проте в універсальній 

кодифікації з питань визнання доцільно закріпити таку умову для надання 

визнання. Адже людина, яка проживає на відповідній території, не повинна 

ставати заручником геополітичних змін. А певне нове утворення може 
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претендувати на статус держави у XXI сторіччі лише за умови, що воно 

здатне гарантувати належний рівень захисту прав людини [171]. 

 Загалом, існування невизнаних утворень має відчутний вплив на 

ефективність захисту прав людини, і вищезгадані питання мають бути 

враховані при розробці універсальної кодифікації з питань визнання. На 

сьогодні все міжнародне право має гуманістичне спрямування, тож аспекти, 

пов’язані в тій чи іншій мірі з дотриманням прав людини, повинні отримати 

обґрунтоване та одноманітне врегулювання [102]. 

 

2.3.4. Існування невизнаних держав як виклик для міжнародного 

морського права 

 

Міжнародне морське право є однією з досить старих та одночасно дуже 

розвинутих галузей міжнародного права. Зв’язки між даною галуззю та 

інститутом визнання демонструють, що навіть дуже ефективні галузі 

міжнародного права стикаються з труднощами через невирішені питання в 

інституті визнання. Крім того, вплив інституту визнання на дану галузь 

доводить його практичну актуальність, зокрема і у сфері міжнародних 

економічних відносин. 

Зважаючи на те, що міжнародне співтовариство не є сталим і 

незмінним у своєму складі, на міжнародній арені існують держави з 

невизначеним статусом, невизнані або частково визнані держави – 

геополітичні утворення, визнані обмеженим колом визнаних незалежних 

країн світу, або не визнані жодною, але які фактично певною мірою 

відповідають необхідним ознакам державності. Більшість таких держав 

являють собою субнаціональні регіони, які відокремились від держав до яких 

входили. Вищезгадані обставини не є суто теоретичною проблемою, вони 

вносять власні корективи у реалії міжнародних відносин і мають вплив на 

розвиток багатьох галузей та інститутів сучасного міжнародного права, 
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зокрема і міжнародного морського права. В доктрині відзначається, що 

невизнані держави, які мають вихід до моря, часто мають власну морську 

політику, засади якої вони ґрунтують на Конвенції ООН з морського права 

1982 року, незважаючи на те, що не можуть приєднатися до Конвенції. Втім, 

на практиці це не гарантує уникнення суперечностей. 

 Зокрема, дослідники, пояснюючи причини виникнення явища суден без 

прапору (stateless vessels), окрім ряду інших можливих причин (наприклад, 

порушення законодавства держави прапора або відсутність реєстрації як 

такої), говорять і про випадок, коли держава прапора невизнана міжнародним 

співтовариством. За таких обставин деякі дослідники у своїх роботах і певні 

держави у власній практиці втілюють думку про те, що вищезгадані умови 

позбавляють судно можливості шукати захисту будь-якої держави або 

міжнародної організації, що, в свою чергу, дозволяє поширення на таке судно 

юрисдикції третьої держави [133]. Незважаючи на всю сумнівність такого 

твердження, міжнародне право не має чітких норм, які б його беззастережно 

заперечували. 

 Іншим питанням є можливість невизнаних держав користуватися 

механізмами Трибуналу з морського права для вирішення спорів. Деякі 

науковці дають позитивну відповідь на це питання, посилаючись на статтю 

20 (2) Статуту Трибуналу, а також на припущення про те, що угоди, укладені 

з утвореннями, що мають невизначений статус, мають підпадати під дію 

статті 288 Конвенції 1982 року. Таку думку підтримував, зокрема, колишній 

Президент і суддя Трибуналу Гудмундур Еріксон. Як правило, можливість 

частково визнаних держав вирішувати спори в Трибуналі з морського права 

пов’язують, перш за все, з Республікою Китай [163]. 

 Втім, найважливішою проблемою з точки зору практики є 

розмежування морських просторів і використання морських ресурсів за 

обставин, коли однією з зацікавлених сторін є невизнане утворення.  



136 

 

 Прикладом є ситуація довкола частково визнаної Сахарської Арабської 

Демократичної Республіки, виключну економічну зону та континентальний 

шельф якої майже стовідсотково контролює Марокко (хоча юрисдикція 

Марокко над цими просторами і не визнається безперечно світовою 

спільнотою). Зокрема, у 2001 році уряд Марокко видав ліцензії на розробку 

шельфу американській компанії Kerr-McGee і французькій компанії 

TotalFinaElf. У 2004 році компанія Total (як виявилося в подальшому – 

тимчасово) відмовилась від дій на шельфі Західної Сахари. Деякі компанії, 

наприклад, норвезька TGS-Nopec, заявили, що вони будуть працювати в 

Західній Сахарі, тільки якщо на це дано дозвіл від САДР. Неурядові 

організації ж ініціювали кампанію, щоб чинити тиск на акціонерів Kerr-

McGee, особливо в Європі. Дана кампанія була успішною і на певний час 

зупинила активність Марокко щодо розробки ресурсів [139]. Слід відзначити, 

що з 2006 року САДР також розпочала активну політику в розробці шельфу, 

організувавши продаж ліцензій іноземним компаніям та ухваливши 

необхідне законодавство. Не менш складна ситуація склалася і з рибними 

запасами Західної Сахари, які за деякими підрахунками складають близько 

11% відсотків світових запасів. Втім, політика Марокко щодо виключної 

економічної зони САДР аналогічна її позиції і діям щодо ресурсів 

континентального шельфу [77]. 

 У 2014 році Національне бюро вуглеводнів і гірничорудної 

промисловості Марокко оприлюднило декларації щодо видобутку та 

проведення розвідувальних робіт на шельфі, підписані в грудні 2013 року з 

компаніями Total та Kosmos. У деклараціях підтверджувався намір 

дотримуватися приписів ООН [184] та враховувати інтереси місцевого 

населення. Зокрема, зазначалося, що «розвідка та видобуток вуглеводневих 

природних ресурсів прозорим чином сприятимуть розвитку відповідних 

регіонів» [194]. У березні 2017 року компанія Kosmos зробила заяву про те, 

що розпочинає другу фазу розвідувальної програми, частиною якої є і 
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дослідження шельфу Західної Сахари [174]. У компанії було заявлено, що 

Kosmos активно співпрацює з відповідними установами уряду Марокко і 

бажає заохочувати прогрес в розробці чітких правил для можливого освоєння 

вуглеводневих ресурсів на шельфі Західної Сахари відповідно до Правового 

висновку ООН 2002 року. З цією метою Kosmos було організовано ряд 

круглих столів з питань управління ресурсами, отримання користі від 

розробки вуглеводнів і розподілу прибутків. Компанія задекларувала, що, 

оскільки вона планує продовжувати готувати підґрунтя для подальшого 

розвідувального буріння, вона буде взаємодіяти з місцевими жителями, а 

також проводити консультації з урядом Марокко щодо більш широкого 

спектру питань. Kosmos декларує готовність працювати з Марокко, щоб 

гарантувати, що, якщо комерційні ресурси будуть виявлені на шельфі 

Західної Сахари, вони будуть розроблятися згідно з нормами міжнародного 

права, а така розробка буде відображати кращі практики в галузі управління 

ресурсами. На думку компанії, якщо зусилля щодо розвідки будуть 

успішними, це забезпечить потенціал для створення реальних соціально-

економічних вигод для населення території (значні іноземні інвестиції, 

створення робочих місць) [175].  

В той же час, не всі експерти погоджуються, що декларовані принципи 

будуть реалізовані на практиці. А невизнана САДР просто позбавляється 

власних ресурсів. Наприклад, Ерік Хейген з неурядової організації Western 

Sahara Resource Watch переконаний, що виявлення нафти лише ускладнить 

ситуацію у регіоні. 

Уряд САДР заявляє, що розвідка нафти є приводом, який реабілітує 

подальшу окупацію Західної Сахари. З цими побоюваннями можна 

погодитися, адже у згаданих деклараціях не вказується, яким чином компанії 

будуть консультуватися з населенням, і чи означає це, що вони мають намір 

вести переговори з самопроголошеним урядом САДР [56]. 
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 Іншим прикладом є намагання Туреччини використати невизнану 

Турецьку Республіку Північного Кіпру для розширення власних 

можливостей у видобутку морських ресурсів. Зокрема, Туреччина уклала 

угоду щодо делімітації континентального шельфу з ТРПК, посилаючись на 

яку і проводить сейсморозвідку у виключній економічній зоні Кіпру [165]. 

Угода була підписана 21 вересня 2011 року і ратифікована Туреччиною 29 

червня 2012 року; відповідна карта була опублікована Міністерством 

закордонних справ Туреччини. Передаючи цей документ Генеральному 

секретарю ООН, Туреччина прагнула досягти публікацію узгоджених 

координат в Sea Bulletin, де публікуються офіційні матеріали, представлені 

державами. Туреччина діяла відповідно до статті 84 (2) Конвенції 1982 року 

(хоча вона і не є її стороною). Втім, відповідна публікація зроблена не 

була [166]. Але даний факт не змусив Туреччину відмовитись від власної 

політики. Зокрема, 20 жовтня 2014 року турецьке дослідницьке судно 

Hayreddin Barbaros Pasa в супроводі фрегата турецького флоту почало 

здійснювати сейсморозвідку на континентальному шельфі та у виключній 

економічній зоні Кіпру. І хоча даний факт викликав протести як Кіпру, так і 

міжнародного співтовариства, Туреччина продовжує посилатися на власну 

угоду та ряд інших домовленостей з невизнаною ТРПК [165]. 

 Туреччина має послідовну і усталену позицію, згідно з якою острови не 

повинні мати можливості значно впливати на протяжність морських зон. 

Тому Туреччина переконана, що Кіпр, будучи островом, має менший вплив 

на розмежування морських просторів, ніж довше турецьке узбережжя, яке 

знаходиться навпроти північного узбережжя Кіпру. Відповідно, угода між 

Туреччиною і ТРПК передбачає, що розмежування континентального 

шельфу здійснювалося відповідно до принципу справедливості, тому лінія 

розмежування зміщена ближче до Кіпру, що надає Туреччині більш широкий 

морський простір, ніж ТРПК [166]. 
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 Звісно, держави не позбавлені права самостійно вирішувати питання 

розмежування морських просторів на двосторонній основі (коли це не зачіпає 

інтересів третіх держав). Проте дана ситуація є складною, оскільки ТРПК 

невизнана міжнародним співтовариством, політика Туреччини була 

засуджена Радою Безпеки ООН (Резолюції 541/1983, 550/1984), ЄСПЛ 

розглядає ТРПК як маріонеткову державу під ефективним контролем 

Туреччини, а МС ООН у Консультативному висновку щодо Косово 

підтвердив протиправність режиму Північного Кіпру [166]. Саме тому дії 

Туреччини можна розглядати як приховану спробу заволодіти природними 

ресурсами за рахунок підтримання існування невизнаної держави. 

 В той же час, деякі дослідники вважають наявність нафти та інших 

ресурсів однією з причин відновлення переговорів між Республікою Кіпр і 

ТРПК [221], тобто це можна розглядати позитивним чинником для 

вирішення геополітичних проблем. Однак не можна переоцінювати успіх 

таких переговорів. Зокрема, в травні 2017 року представник ООН скасував 

переговори з лідерами Кіпрів, що унеможливило на певний час укладення 

угоди щодо возз'єднання острова. Еспен Барт Ейде заявив, що наразі немає 

«ніякої перспективи» щодо угоди. Він переконаний, що «незважаючи на 

серйозні зусилля щодо подолання розбіжностей з приводу умов для зустрічі в 

Женеві, лідери не змогли знайти спільну мову. Без перспективи для спільної 

основи, немає ніяких підстав для продовження цієї човникової 

дипломатії» [54]. 

 На жаль, вказана кризова ситуація лише загострюється. Зокрема, 

навесні 2017 року Туреччина засудила дії Республіки Кіпр та компаній ENI і 

TOTAL щодо розвідки вуглеводнів на шельфі в шостому блоці кіпрської 

виключної економічної зони (Туреччина прямо заявила, що ця частина 

належить до турецького шельфу і що Кіпр не мав права видавати будь-які 

ліцензії). Така позиція була викладена у листі постійного представника 

Туреччини Феррінду Сінірліоглу до Генерального Секретаря ООН від 12 
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квітня 2017 року. Республіка Кіпр назвала таку позицію абсурдною. Проте 

можна прогнозувати, що найближчим часом даний спір не буде 

вирішеним [227]. Зокрема, у 2018 році вказана проблема лише погіршилася. 

На початку лютого відбулося блокування турецькими військовими 

кораблями судна італійської енергетичної компанії ENI, а Президент 

Туреччини Реджеп Таїп Ердоган застеріг владу Греції, Республіки Кіпр, а 

також керівництво міжнародних енергетичних компаній від необдуманих та 

помилкових дій в акваторії поблизу Кіпру, допустивши можливість 

активного використання збройних сил [84]. В той же час, представник 

кіпрського уряду Нікос Хрістодулідес заявив, що Президент Республіки Кіпр 

готовий відновити мирні переговори про возз’єднання острова, тільки якщо 

Туреччина припинить перешкоджати розвідці газу на шельфі Середземного 

моря [24]. 

 Таким чином, існування невизнаних морських держав створює ряд 

складнощів та практичних проблем, найкращим вирішенням яких було б 

встановлення однозначних підходів до (не)визнання та його правових 

наслідків, що можна втілити шляхом розробки універсальної кодифікації з 

питань визнання [172]. 

 

2.3.5. Взаємозв’язок між інститутом визнання та міжнародним 

інформаційним правом 

 

Для досягнення ефективного розвитку міжнародного права необхідно 

відмовитися від ставлення до визнання як до політичного явища. Саме для 

своєрідного очищення інституту визнання від впливу політичних факторів є 

важливим аналіз місця даного інституту та його співвідношення з іншими 

інститутами та галузями міжнародного права. Тому важливим є дослідження 

взаємозв’язків міжнародного інформаційного права та інституту визнання.  
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Наприклад, О.В. Єрмічева серед спеціальних принципів, що 

поширюються на регулювання міжнародних інформаційних відносин, 

виокремлює обов’язок держави запобігати або припиняти поширення ідей, 

засуджених світовою спільнотою [63]. Якщо тлумачити цю тезу ширше, 

можна прийти до висновку, що коли певні діяння засуджені міжнародним 

співтовариством (ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ЄС тощо), держава повинна 

забороняти поширення схвальної інформації про них, або інформації, 

спрямованої на визнання їхніх наслідків, на власній території. Зокрема, коли 

поява певного утворення пов'язана зі збройною агресією чи порушенням 

імперативних норм міжнародного права, поширення інформації, яка б 

виправдовувала таку появу і певним чином визнавала б за таким утворенням 

статус держави, є небажаним і таким, що суперечить міжнародному праву. 

Наприклад, в контексті української ситуації можна звернути увагу на 

Статті про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння і 

Резолюцію ГА ООН щодо територіальної цілісності України, в якій ГА ООН 

закликала «всі держави , міжнародні організації та спеціалізовані установи не 

визнавати будь-які зміни статусу Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя на основі вищезгаданого референдуму і утримуватися від будь-

яких дій або кроків , які можна було б розуміти як визнання будь-якого таким 

чином зміненого статусу» [72]. Відповідно поширення на території держав 

інформації, яку б можна було розуміти як визнання так званих «республік» 

на території України чи приналежність Криму Російській Федерації (тобто 

визнання Республіки Крим як держави, яка в силу свого суверенітету мала 

право приєднатися до Росії) можна вважати порушенням міжнародного 

права, за яке також має наступати відповідальність. Прикладами поширення 

такої інформації є видавництво в державах ЄС наукових та освітніх видань, 

які визнають наслідки російської агресії. Зокрема, восени 2015 року відоме 

французьке видавництво Larousse випустило соціально-економічний атлас 

світу на 2016 рік, на якому Крим є частиною Росії [93]. Аналогічні дії 
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здійснило британське видавництво Oxford University Press, яке випустило 

новий соціально-економічний атлас світу, на якому Крим також позначений 

як частина Росії [51]. Такі дії суперечать засадам міжнародного 

інформаційного права, і мали бути припинені не лише з політичних мотивів, 

але і ґрунтуючись на праві. Загалом, саме міжнародне інформаційне право 

може стати запобіжником від легітимізації наслідків незаконних актів 

визнання та існування невизнаних утворень. 

 Крім того, через недосконалість регулювання визнання в 

міжнародному праві та появу невизнаних утворень в рамках міжнародного 

права створюються райони системного порушення прав в інформаційній 

сфері. Відповідно до звітів правозахисників, саме території України, 

тимчасово окуповані Росією (Крим та частина Східної України), мають 

найгірший рівень дотримання прав людини, зокрема і в інформаційній сфері. 

Крім того, відповідно до практики ЄСПЛ, саме Росія нестиме 

відповідальність за порушення вказаних прав, оскільки вона здійснює 

ефективний контроль над відповідними територіями. 

На сьогодні загальновизнано, що саме інформаційна війна займає 

важливе місце в агресії Російської Федерації проти України. Зокрема, 

О. В. Задорожній підкреслював, що російська агресія супроводжується 

«масштабною «інформаційною війною» проти нашої держави» [22, с. 551]. 

Як правило, науковці визначають, що «під цей термін підпадають такі дії, як 

пропаганда, свідоме спотворення фактів, створення неіснуючих 

інформаційних приводів» [47]. При цьому інформаційна війна може 

тлумачитися як втручання у внутрішні справи України та порушення 

інформаційного суверенітету України. А. В. Пазюк наголошує на тому, що 

«заборона інформаційної агресії випливає із загального міжнародно-

правового принципу незастосування сили й погрози силою» [89, с. 863]. 

Відповідно, поява невизнаних утворень часто пов’язана зі зловживанням 

міжнародним інформаційним правом. Більше того, міжнародне право 
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встановлює перелік забороненої інформації (наприклад, пропаганда війни; 

підбурювання до геноциду або вчинення злочинів проти людяності; виступ 

на користь національної, расової чи релігійної ненависті, що являє собою 

підбурювання до дискримінації, ворожнечі чи насильств; підбурювання до 

вчинення терористичного злочину тощо). Наразі деяка така інформація була 

використана для утворення так званих «республік» та підтримання їхнього 

функціонування. Саме тому міжнародне співтовариство повинне запровадити 

міжнародно-правову відповідальність за поширення інформації, спрямованої 

на проголошення та функціонування невизнаних протиправних утворень. 

Адже український випадок не є винятковим, і поширення забороненої 

інформації часто має місце в процесі утвердження утворень, які мають на 

меті отримати статус держави. 

Слід зазначити, що теоретично можливі такі випадки, коли міжнародне 

інформаційне право прямо пов’язане з інститутом визнання: 

- поширення забороненої міжнародним правом інформації для сприяння 

появі невизнаного утворення; 

- розгортання інформаційних війн для підтримки невизнаних утворень, 

які використовуються державою для приховування власної агресії; 

- протиправна пропаганда або інші інформаційні впливи, спрямовані на 

виправдання визнання утворення, яке не відповідає необхідним 

критеріям, або, навпаки, невизнання уряду чи держави, які 

відповідають усім встановленим міжнародним правом вимогам; 

- порушення інформаційних прав осіб, які проживають на територіях 

невизнаних або частково визнаних утворень. 

Таким чином, міжнародне інформаційне право має ряд взаємозв’язків з 

інститутом визнання. Даний інститут може вплинути на подальший розвиток 

цієї нової галузі міжнародного права, і саме міжнародне інформаційне право 

може запровадити додаткові юридичні запобіжники, які б унеможливлювали 

протиправну появу невизнаних утворень у майбутньому [95]. 
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2.4. Реалізація інституту визнання в сучасних міжнародних відносинах: 

міжнародно-правова оцінка 

 

Реалізація інституту визнання наочно демонструє, що співвідношення 

політичної та правової складових акту визнання часто відбувається не на 

користь останньої, а єдиним інструментом, що може забезпечити розумний 

баланс між ними, є створення універсальної кодифікації. 

 Одним з яскравих прикладів із сучасних міжнародних відносин може 

слугувати ситуація з Косово [109], яке проголосило незалежність 17 лютого 

2008 року і на сьогодні визнане 113-ма державами-членами ООН [178], проте 

невизнане, наприклад, Росією та сусідньою Сербією. Слід зазначити, що 

більшість держав, які надали визнання Республіці Косово, заявляли про те, 

що цей випадок є особливим та унікальним, і такі заяви були спрямовані 

переважно на те, щоб не допустити повторення такої практики (що в 

майбутньому таки сталося). Проте Марко Аттіла (директор відділу 

європейського сусідства Henry Jackson Society) заявив, наприклад, що 

відокремлення Республіки Косово від Сербії не є унікальним випадком або 

прецедентом, і це є тактичною помилкою офіційних осіб західних країн, які 

намагалися надати цій події саме такого сприйняття [119]. І справді, якщо 

абстрагуватися від політичних міркувань і надати даній ситуації виключно 

правову оцінку, можна побачити, що норми та принципи міжнародного права 

не свідчать на користь визнання незалежності Республіки Косово. Показовим 

є той факт, що дана ситуація висвітлювалась в контексті того, що Косово 

було визнане найбільшими та найвпливовішими світовими демократіями, 

нівелюючи той факт, що противники такого визнання мали досить 

обґрунтовану позицію, тобто політичні аргументи підміняли 

правові [169, с. 1]. В літературі навіть лунають думки про те, що «розвиток 

ситуації з Косово покаже, чи досі щось означає міжнародне право та 
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міжнародні інституції, зокрема ООН», і чи готове міжнародне співтовариство 

іти на справжні компроміси [169, с. 10]. Багато було написано і про те, що і 

на сьогодні «під сумнівом є те, чи є Косово державою, навіть за умови 

ставлення як до держави з боку держав, що визнали Республіку Косово, що 

лише ставить їх у становище, за якого вони порушують норми міжнародного 

права та свої зобов’язання перед Сербією» [177]. Фактично, навіть будь-який 

аналіз даної ситуації складно позбавити від політичної складової. Не можна 

не погодитись і з тим, що Консультативний висновок Міжнародного Суду 

ООН також остаточно не дав відповіді на запитання, чи правомірним є 

визнання Республіки Косово [125]. Зокрема, Суд лише підтвердив, що 

декларація незалежності Республіки Косово не порушує міжнародного права, 

оскільки воно не містить заборони видавати подібні акти (тобто було 

проаналізовано саме право видавати відповідні декларації, а не правові 

наслідки, які вони можуть мати). Слід підкреслити, що Суд не розглядав 

питання про межі права на самовизначення і про можливість використання 

права на сецесію як засобу правового захисту, оскільки вважав, що ці 

проблеми не підпадають під питання, яке перед ним було поставлене. 

 Слід підкреслити, що посилення статусу Республіки Косово пов’язане, 

перш за все, з позицією ЄС. Зокрема, 27 жовтня 2015 року була підписана 

Угода про стабілізацію та асоціацію між Європейським Союзом та Косово. 

Угода була спрямована на дотримання основних демократичних принципів. 

Вона мала на меті створення зони, що дозволяє вільну торгівлю та 

застосування європейських стандартів в різних сферах. Інші положення 

Угоди охоплювали політичний діалог, співпрацю у сферах освіти, зайнятості, 

енергетики, навколишнього середовища, юстиції і внутрішніх справ 

тощо [220]. В той же час, євроінтеграційні перспективи частково визнаної 

держави є ускладненими. Зокрема, у 2017 році Косово заявило про намір 

найближчим часом просити про статус країни-кандидата на членство у 

Європейському Союзі. Проте глава МЗС Енвер Ходжай, який про це і 
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повідомив на засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах, не 

був надто позитивно налаштованим: «Ми розуміємо, що ЄС не ставиться до 

Республіки Косово у спосіб, в який він підтримує Сербію. Ми хотіли б 

бачити Сербію ближчою до ЄС, ми розуміємо, що означала б для Республіки 

Косово і всього регіону антиєвропейська Сербія. Я хочу бачити Сербію, 

Боснію, Чорногорію, Македонію, Косово членами ЄС» [30]. Тобто мова йде 

про те, що європейське майбутнє частково визнаної держави залежить не 

стільки від об’єктивних обставин, скільки від загального вектору розвитку 

регіону. В той же час, 6 лютого 2018 року Єврокомісія схвалила стратегію 

щодо Західних Балкан, а Глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер 

заявив, що членами ЄС у 2025 році можуть стати шість балканських країн 

(включно з Косово) [168]. До цього ряд держав виступали проти такої 

політики, наприклад, МЗС Іспанії надсилало на адресу Європейської комісії 

неофіційний лист, у якому вимагало виключити Косово з плану розширення 

ЄС [219]. 

Поширеною є думка про те, що визнання Республіки Косово певним 

чином сприяло розвитку ситуації з Абхазією та Південною Осетією, яка стала 

прямим наслідком російсько-грузинського конфлікту. Слід відзначити, що 

два даних утворення не отримали широкого визнання, втім, визнання 

Російської Федерації все ж ставить питання про статус даних утворень. На 

противагу Парламентська асамблея НАТО 16 листопада 2010 року у Варшаві 

ухвалила резолюцію, яка підтримує суверенітет і територіальну цілісність 

Грузії, а Європарламент 20 січня 2011 року затвердив стратегію щодо країн 

Чорноморського басейну, в якому Абхазія і Південна Осетія визнані 

окупованими територіями, на яких систематично порушуються права 

людини. Зокрема, у пункті 32 документа, ухваленого Європарламентом, 

наголошується, що «порушення прав людини є повсякденним явищем в 

окупованій Абхазії і Південній Осетії», і міститься заклик «активно 

реагувати» на подібні порушення [16]. 
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Для повної характеристики вищенаведених двох ситуацій, слід 

зазначити також про певну відмінність.  

Якщо Косово з самого початку чітко визначило, що боротьба йде за 

незалежність та створення власної держави, без будь-якого бажання 

приєднатися до Албанії, то лідери Абхазії та Південної Осетії були менш 

послідовними. Наприкінці 80-х років ХХ століття вони вимагали 

автономного статусу, який би дозволив їм у разі виходу Грузії із складу 

СРСР, мати можливість самостійно вирішити, чи залишатися їм у складі 

Радянського Союзу. Протягом двадцяти років конфлікту вони багато разів 

закликали до незалежності, але, після російсько-грузинського конфлікту 

2008 року, лідери Південної Осетії багато разів заявляли про своє бажання 

стати частиною Російської Федерації. Тобто в даній ситуації легко 

простежити порушення принципу невтручання у внутрішні справи держави, 

зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність, адже мова не йде 

навіть про певний рух за незалежність, який не має підтримки за межами 

держави. Більше того, дані маріонеткові утворення виникли внаслідок агресії 

Російської Федерації, а отже не можуть бути визнаними. В той же час, 

випадок з Республікою Косово безпідставно використовувався Росією в 

подальшому і для виправдання окупації і анексії Криму. Тобто дана ситуація, 

яку представники західного світу намагалися назвати винятковою, була 

використана Російською Федерацією для досягнення власних геополітичних 

цілей. В той же час, правомірність посилань Росії на визнання Республіки 

Косово є сумнівною з двох причин.  

Перш за все, Російська Федерації не визнає Республіки Косово, а отже 

втратила право використовувати даний факт для виправдання власних дій. 

Тобто не визнаючи відповідність міжнародному праву певної ситуації, 

держава не може посилатися на неї. Дуже показово, що навіть Президент 

Сербії Томіслав Ніколіч в інтерв’ю французькому виданню La Croix 

дивувався, чому Росія визнала Республіку Крим, не визнаючи Косово [46]. 
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По-друге, ситуація з Республікою Косово докорінно відрізняється від 

подій як в Криму, так і в Південній Абхазії та Осетії. Адже визнання Косово 

поєднується з наявністю відповідних екстремальних обставин, серед яких 

юристи-міжнародники виділяють такі: «систематична дискримінація, 

експлуатація населення, відмова центрального уряду від компромісних 

рішень, перспектива життєздатності народу, вплив на регіональний та 

міжнародний мир» [15]. 

Саме тому не можна погодитися із рядом західних експертів, які 

вважають, що визнання Косово – «жахливий прецедент», який спричинив 

відокремлення Абхазії та Південної Осетії від Грузії та анексію Криму [136].  

Звісно, саме декларування представниками США та ЄС того факту, що 

визнання Республіки Косово є унікальним і особливим, не наділяє це 

визнання такими якостями. А будь-яка подія, яка має місце на міжнародній 

арені, повинна кваліфікуватися відповідно до єдиних міжнародно-правових 

критеріїв. Проте не можна не зважати на той факт, що недоцільним є і 

штучне ототожнення певних подій без врахування їхніх особливостей. 

Слід зауважити, що неможливість порівнювати вказані ситуації 

неодноразово підкреслювалася юристами-міжнародниками. Зокрема, 

О. Задорожній зазначав: «Ідея проголошення незалежності Косово 

мусувалась понад 20 років. Те, що відбулось в Криму, відбулось за 6 днів. 

Немає ніякої аналогії. Є ситуація, на яку нахабно посилаються 

високопосадовці Російської Федерації для виправдання незаконних дій. 

Виникає питання – ми що, проти самовизначення? Ні, про самовизначення 

мова взагалі не йде. Мова йде про відділення території, а це різні речі. 

Самовизначення народу і нації – одна річ, а відділення і окупація території – 

зовсім інша. Оскільки у справі з Косово мова йде про самовизначення 

народу, Міжнародний суд підкреслив, що він не оцінює процес, він оцінює 

протиріччя чи непротиріччя самого акту» [28]. Крім того, О. Задорожній 

доводив, що мало місце «застосування Росією та російською доктриною 
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міжнародного права протилежних підходів щодо принципу рівноправності та 

самовизначення народів у зв’язку із подіями у Чечні, Косово, з одного боку, 

та Криму – з іншого» [21, с. 77].  

Негативними є і обставини, пов’язані з політизацією даного питання. 

Наприклад, ще у 2009 році у Міністерстві закордонних справ Російської 

Федерації підкреслювали, що вважають неможливим визнання Росією 

незалежності Республіки Косово в обмін на визнання Євросоюзом 

незалежності Абхазії і Південної Осетії [43]. Така позиція відповідає засадам 

міжнародного права, але саме питання можливості прив’язати визнання 

одного утворення до визнання іншого утворення не є прийнятним. Адже 

мова йде про абсолютно різні ситуації, і оцінка їм повинна надаватися з 

огляду на їхні особливості, а не з метою досягнення компромісів з іншими 

суб’єктами міжнародного права. Тобто сама можливість певного «пакетного» 

визнання не може розглядатися ні державами, ні міжнародними 

організаціями. 

Окремим питанням є неможливість остаточного налагодження ситуації 

у регіоні, де існують невизнані держави. Крім того, поки держава є лише 

частково визнаною, не можна говорити про жодну стабільність. Наприклад, у 

травні 2017 року представники опозиції в Чорногорії закликали уряд 

посилити захист кордонів з Косово і відкликати визнання незалежності цього 

утворення, оскільки Косово знову відклало голосування в парламенті щодо 

угоди стосовно демаркації кордонів. Чорногорія визнала незалежність 

Косово у 2008 році, а дипломатичні відносини були встановлені в 2010 році. 

Слід підкреслити, що у 2008 році мало місце зумовлене визнання, а офіційне 

декларування існування чорногорської спільноти в Косово було однією з 

умов, встановлених Чорногорією для призначення посла. Уряд Республіки 

Косово довгий час перебував під сильним міжнародним тиском, адже 

міжнародна спільнота була зацікавлена в підписанні угоди про кордони 

Республіки Косово з Чорногорією. Наприклад, ЄС заявляв, що не може 
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реалізувати лібералізацію візового режиму з Республікою Косово, поки 

питання з кордонами не буде вирішене [197]. Проте на початку 2018 року 

дана криза була врегульована, а Косово і Чорногорія досягли угоди про 

врегулювання суперечки щодо спільного кордону [31]. 

Тобто наразі можна спостерігати не лише практику тиску на частково 

визнане утворення, коли держави та міжнародні організації використовують 

невизначений статус утворення для вирішення власних політичних завдань, 

але і намагання використати інститут визнання для досягнення власної мети. 

Адже складно уявити ситуацію, за якої Чорногорія могла б погрожувати 

відкликанням визнання певній загально визнаній державі. Проте утворення, 

які не отримали універсального визнання, можуть ставати об’єктами тиску. 

Така практика однозначно суперечить міжнародному праву. 

Зокрема, під тиском Російської Федерації восени 2017 року визнання 

Косово скасувала Республіка Суринам [176]. Слід підкреслити, що дана 

ситуація мала багато неузгоджених аспектів і не відповідає засадам 

міжнародного права. Перш за все, визнання de jure, як правило, не 

відкликається і не скасовується, а порушення даного правила потребує 

щонайменше ґрунтовного пояснення, якого не було. Крім того, документ, 

який підтверджує визнання, та документ, який підтверджує скасування 

визнання, по-різному називають відповідну державу («Kosovo» / «Republic of 

Kosovo» та «Kosovo and Metohija»). За час від надання визнання до його 

відкликання офіційна назва даного утворення не змінювалася. Очевидно, що 

не можна визнати одну державу, а формально скасовувати визнання іншої. 

Саме тому вказана позиція Республіки Суринам не відповідає міжнародному 

праву і є виключно політичною. 

В той же час, слід відзначити, що думка переважаючої більшості 

держав щодо статусу того чи іншого утворення є вирішальною для 

міжнародних організацій (як урядових, так і неурядових) і значно впливає як 

на розвиток такого утворення, так і на всі сфери життя населення відповідної 
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території. Наприклад, Абхазія неодноразово і безуспішно просила про 

визнання від ФІФА і УЄФА. Визнання Республіки Косово з боку ФІФА в 

2012 році породило нові дискусії щодо можливості такого визнання, адже 

представники Абхазії намагаються використати випадок новоствореної 

балканської держави як важливий прецедент, але аналогія у цьому контексті 

не спрацювала. Останнім часом Абхазія змінила свою стратегію і в 2016 році 

приймала Кубок світу Конфедерації незалежних футбольних асоціацій 

(ConIFA), який, як правило, розглядається як Кубок світу невизнаних 

держав [224]. Таким чином, невизнані або частково визнані держави змушені 

шукати певної інтеграції і координації зусиль, що не стільки сприяє 

посиленню їхніх позицій, скільки допомагає їхньому населенню відчувати 

себе хоча б певною мірою частиною міжнародного співтовариства.  

Прикладом іншого характеру може слугувати ситуація з Південним 

Суданом, який 14 липня 2011 року став 193-м членом ООН 

(A/Res/65/308) [61]. Звичайно, прийняття в члени ООН ще не означає 

визнання всіма її членами, проте не можна заперечувати, що це є своєрідною 

констатацією наявності ознак державності. Відповідно, дана новоутворена 

держава майже одразу отримала і визнання від багатьох держав. В літературі 

існує думка, що швидке визнання Південного Судану та відсутність 

неузгодженостей щодо його статусу в першу чергу пов’язане з тим, що 

Судан, тобто держава, від якої він відділився, не мала проти цього 

заперечень [231].  

Багато експертів позитивно оцінювали визнання Південного Судану, 

своєрідним підсумком відповідних думок можна вважати таку тезу: «Хоча 

багато хто з аналітиків порушує сьогодні питання, чи потрібна світу ще одна 

країна, більшість населення якої перебуває за межею бідності, а 

нестабільність усередині країни та у відносинах із сусідами в будь-який 

момент може перейти в новий конфлікт, відповідь – очевидна. Південний 

Судан став іще одним доказом того, що страшним для сучасної системи 
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міжнародних відносин є не сепаратизм як такий, а воєнні методи боротьби за 

відокремлення. За певних умов розвитку подій, на жаль, відокремлення 

певної території залишається єдиним виходом із ситуації, єдиною 

можливістю зберегти мир, запобігти гуманітарній кризі [120]». 

Слід підкреслити, що на момент появи і визнання нової держави – 

Південного Судану – вищезгадана думка мала долю істини. Проте час 

показав, що неможливо ігнорувати міжнародне право, навіть якщо існує 

універсальний консенсус щодо цього. Неповна відповідність ознакам 

державності, невирішені питання з державним кордоном не могли не 

вплинути на утвердження Південного Судану як рівноправного актора 

міжнародних відносин. 

Швидке визнання даного утворення не стало основою для стабільного 

розвитку нової держави. Зокрема, вже у 2012 році між Суданом і Південним 

Суданом спалахнув збройний конфлікт. М. Дорошко так пояснює кризу у 

регіоні: «Незважаючи на «мирне розлучення» двох Суданів 

конфліктогенність між державами та в регіоні Північно-Східної Африки 

зросла. Причинами цього стали невирішеність питань кордонів, 

громадянства, транспортування нафти тощо». Зокрема, особливої уваги 

потребує той факт, що і досі не вдалося врегулювати статус спірної території 

Аб'єй та розподілу прибутків від продажу нафти, «80 відсотків якої 

видобувається у Південному Судані, але транспортується територією 

Судану» [14]. 

Головною проблемою ситуації є не стільки геополітична 

нестабільність, скільки жахливі умови життя, у яких опинилися мешканці 

Південного Судану. Збройний конфлікт суттєво погіршив (якщо не знищив) 

сільськогосподарське виробництво і рівень життя сільського населення. 

Взимку 2017 року ООН офіційно оголосила про голод у Південному Судані; 

визнання ситуації масового голоду з боку ООН відбулося вперше за останні 

шість років. Тоді Всесвітня продовольча програма ООН повідомила, що 
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майже 100 тисяч суданців могли загинути найближчим часом, а на межі 

голоду перебувало близько мільйона мешканців. За даними ЮНІСЕФ, із них 

– понад 250 тисяч дітей. За офіційною інформацією станом на лютий 

2017 року від недоїдання в Південному Судані страждало 40% населення, 

тобто 4,9 млн осіб [53]. Тобто можна зробити висновок, що спроба 

залагодити кризу в регіоні швидким визнанням нового утворення як держави 

не мала успіху і лише продемонструвала нездатність міжнародного 

співтовариства ефективно відповідати на нові виклики. 

Говорячи про сучасну практику визнання урядів, не можна не згадати 

ситуацію, пов’язану з Лівією. Так, ставлення до Національної ради Лівії 

одразу після її появи розділилось. Існувало три основних підходи. Франція 

першою визнала опозиційні угрупування як владу держави та як уряд, який 

представляє дану державу. Куба заявила про категоричне невизнання, а 

Катар, Бахрейн та Оман – про те, що уряд Каддафі є нелегітимним, проте 

визнання новому уряду також не буде надано. Зважаючи на сам характер 

ситуації в Лівії від самого її початку та порушення основних принципів 

міжнародного права, з точки зору фактів, а не політики, найбільш виваженою 

є позиція Куби. Сама поява такої ситуації чітко пояснюється заявою Білорусі, 

яка, даючи оцінку даним подіям, заявила про те, що процедура визнання 

урядів не має усталеного характеру [49]. Втім, відсутність універсальної 

кодифікації норм щодо визнання не звільняє держави від дотримання інших 

норм міжнародного права, зокрема його основних принципів. Показовим 

щодо ролі політичного чинника є визнання Національної ради Лівії 

Африканським Союзом, який довгий час критикувався західними державами 

за ненадання визнання перехідній раді як законному уряду [62]. Слід 

відзначити, що саме розуміння невідповідності визнання Національної ради 

міжнародному праву змусило багатьох політиків та теоретиків права 

намагатися підмінити правові поняття. Так, вони заявляли про те, що 

лівійська Національна рада була оголошена лише законним представником 
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лівійського народу, єдиним репрезентатором Лівії на міжнародній арені 

тощо, мова не йшла саме про визнання уряду. Проте саме визнання урядів в 

міжнародному праві означає право репрезентувати певну державу у 

міжнародних відносинах, це, наприклад, основоположна відмінність 

характеру визнання урядів від держав. Тому вищенаведені спроби пояснення 

ситуації є необґрунтованими. 

Окремо слід також виділити питання уряду Тибету у вигнанні 

(базується в місті Дарамсала на півночі Індії), яке існує з 1959 року. 

Недоцільність його визнання пояснюється тим, що незрозуміло, який суб’єкт 

міжнародного права даний уряд представляє. Втім, зважаючи на штучне 

спотворення існування Тибету, держави за бажання можуть надати таке 

визнання (як, наприклад, США). Зрозумілим є і те, що Китай і його політичні 

союзники ніколи такого визнання не нададуть. Так, в 2011 році Китай 

відмовився визнати і новообраного лідера даного уряду 

Лобсанга Сангая [145]. Втім, в доктрині панує думка, що хоча тибетському 

уряду у вигнанні бракує рівня визнання, він є одним з найефективніших та 

найбільш дієвих урядів у вигнанні, що також має усталені наміри ґрунтувати 

свої дії на нормах права [217, с. 62]. 

Отже, на сьогодні практика визнання в міжнародному праві часто 

порушує будь-які усталені норми, встановлені доктриною рамки, а політичні 

фактори впливу мають більше значення, ніж правова обґрунтованість. І у 

ХХI столітті визнання продовжує бути механізмом політичного тиску чи 

політичних поступок, саме тому впорядкування практики міжнародних 

відносин є актуальним питанням на сьогодні. Крім того, часто визнання чи 

його відсутність не мають суттєвого впливу на стабілізацію ситуації. 
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2.5. Акти визнання та невизнання як міжнародні протиправні діяння 

 

 Акти визнання та невизнання найчастіше розглядалися в доктрині 

міжнародного права як такі, що повністю залежать від волі держави. Проте 

сучасне міжнародне право має інші підходи до даного питання. 

 Слід зазначити, що свавільне визнання чи невизнання може мати ряд 

негативних наслідків, серед яких можна виділити такі: 

- порушення територіальної цілісності чи суверенітету певної держави; 

- створення зони нестабільності чи передумов для збройного конфлікту; 

- порушення прав осіб (як індивідуальних, так і колективних), що 

проживають на певній території.  

Сучасна доктрина передбачає, що «ймовірно, немає іншого питання в 

сфері міжнародного права, в якому право і політика були б більш тісно 

переплетені. Однак, це не означає, що визнання в сенсі вираження думки 

щодо правового статусу утворення або органу є виключно політичним актом, 

який може видаватися на розсуд держави. Визнання, якщо воно не 

ґрунтується на міжнародному праві (наприклад, передчасне визнання) та має 

місце за ініціативи держави, може являти собою міжнародне протиправне 

діяння, яке спричиняє відповідальність держав» [225]. При цьому обов’язок 

не визнавати нові утворення за ряду обставин накладається на держави і 

згідно зі Статтями про відповідальність держав, і згідно з рядом двосторонніх 

договорів, і згідно з певними резолюціями Ради Безпеки ООН [225]. 

На думку автора, визнання як міжнародне протиправне діяння 

найчастіше має місце, коли держава використовує такий акт як інструмент 

маніпуляцій для виправдання власної збройної агресії, створення 

маріонеткових утворень для поширення власного контролю над ресурсами чи 

територіями тощо. У таких ситуаціях, як правило, має місце порушення 

імперативних норм міжнародного права, а отже – і зобов’язань erga omnes. 

Таким чином, кожна держава має право вимагати реалізації міжнародно-
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правової відповідальності порушника. Отже, характерною особливістю актів 

визнання чи невизнання як міжнародних протиправних діянь є той факт, що у 

недопущенні такого акту і його правових наслідків зацікавлене все 

міжнародне співтовариство.  

 Крім того, приклад визнання як міжнародного протиправного діяння 

ставить питання про розвиток інституту міжнародної відповідальності в 

цілому. Адже, як правило, реакція на міжнародне протиправне діяння є 

правом, а не обов’язком держави. Проте логічно припустити, що 

бездіяльність міжнародного співтовариства у випадках протиправного 

визнання може не лише заохочувати порушника, але і легітимізувати таке 

міжнародне протиправне діяння (тобто виступати своєрідним мовчазним 

визнанням). Таким чином, кодифікація з питань визнання повинна закріпити 

не лише право, але і обов’язок сприяти реалізації міжнародно-правової 

відповідальності порушника, адже в таких ситуаціях мова йде про 

міжнародний мир і безпеку, стабільність та дотримання прав людини.  

 Іншим аспектом акту визнання як міжнародного протиправного діяння 

є легкість його встановлення. У більшості випадків досить просто визначити 

як норму міжнародного права, яка була порушена, так і ознаку, відповідно до 

якої певне діяння буде приписуватися державі. Адже акт визнання буде 

завжди тією чи іншою мірою пов’язаний з діями органів публічної влади 

держави.  

 Створення універсальної кодифікації з питань визнання значно 

спростило б реалізацію міжнародно-правової відповідальності держави-

порушника, адже єдиний документ, який би містив всі положення (або 

переважну більшість положень) щодо визнання, допоміг би більш просто 

кваліфікувати певну ситуацію як міжнародне протиправне діяння і 

встановити норму, яка була порушена. Універсальна кодифікація також 

розширила б спектр ситуацій, за яких потенційно могло б мати місце 

порушення міжнародного права. Проте відсутність такої кодифікації не 
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унеможливлює випадків, коли акт визнання чи невизнання є міжнародним 

протиправним діянням, адже, як було вказано вище, за таких обставин 

найчастіше має місце порушення імперативних норм міжнародного права. 

Наприклад, Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються 

дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту 

Організації Об'єднаних Націй [11], чітко встановлює ряд заборон, потенційну 

вірогідність порушення яких можна припустити в контексті протиправного 

надання визнання або протиправної відмови у визнанні. Прикладами можуть 

бути такі ситуації: 

- визнання власних маріонеткових утворень у статусі держав для 

поширення власного впливу на відповідні території та ресурси, 

приховування збройної агресії (у такому випадку відповідна держава 

порушує принципи незастосування сили, невтручання у внутрішні 

справи); 

- невизнання нового уряду певної держави для політичного чи 

економічного тиску з метою досягнення власних національних 

інтересів (у такому випадку очевидним є втручання у внутрішні справи 

іншої суверенної держави); 

- визнання «конкуруючого» уряду, який з’явився у певній державі в ході 

громадянського протистояння внаслідок зовнішнього втручання (у 

такому випадку відповідна держава порушує принцип невтручання у 

внутрішні справи, а також принцип співпраці); 

- невизнання держави до виконання нею певних вимог, вигідних 

відповідному суб’єкту, за умови, що вказане утворення явно відповідає 

всім критеріям державності і з’явилося без порушень норм 

міжнародного права (у такому випадку відповідна держава порушує 

принцип рівноправності держав, право народів на самовизначення) 

тощо. 



158 

 

Окремо слід підкреслити, що, хоча поступово відбувається своєрідна 

гуманізація інституту визнання, і його розвиток спрямований на 

максимальний захист прав осіб, які проживають на території невизнаних 

утворень, не можна заперечити той факт, що індивіди, які знаходяться в 

межах невизнаної або частково визнаної держави, стикаються з багатьма 

труднощами та обмеженнями. Аналогічною є ситуація з особами, які 

проживають у державі, уряд якої не визнається довгий час. Саме тому, якщо 

припустити, що відповідне невизнання є необґрунтованим та безпідставним, 

можна стверджувати, що існуватиме порушення принципу поваги до прав 

людини. Адже відповідний суб’єкт штучно створює несприятливі умови для 

індивідів заради досягнення власних національних інтересів. 

 Акти визнання можуть вважатися міжнародними протиправними 

діяннями, оскільки вони не є такими, що стосуються виключно зовнішньої 

політики певної держави. Кожен такий акт має низку правових наслідків і 

має суттєвий вплив на розвиток міжнародних відносин. Саме тому держава 

не має права надавати чи не надавати визнання на власний розсуд. Звісно, 

оскільки наразі не існує органу або організації, які б однозначно відповідали 

за універсальне колективне визнання, держава наділена певним рівнем 

дискреції щодо кожної конкретної ситуації. Проте, як було 

продемонстровано вище на прикладах із сучасних міжнародних відносин, 

держави не лише перевищують міру розумної допустимої дискреції, але і 

намагаються перетворити власні акти визнання на волюнтаристські діяння. 

Таке ставлення держав наносить шкоду не лише прямо зацікавленим акторам 

міжнародних відносин, але і міжнародному співтовариству в цілому. 

 Таким чином, акти визнання та невизнання можуть перетворюватися на 

міжнародні протиправні діяння, і завдання всього міжнародного 

співтовариства – надавати їм вчасну оцінку та сприяти ефективній реалізації 

міжнародно-правової відповідальності порушника [94]. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

 

 

Характеризуючи значення актів визнання та невизнання для 

міжнародного права і міжнародних відносин, можна зробити такі висновки: 

- аналіз сучасної практики міжнародних відносин доводить, що інститут 

визнання не втратив своєї актуальності, посилює власне значення для 

міжнародних відносин, забезпечуючи їхній послідовний розвиток; 

-  доктрина зворотної сили визнання має позитивне значення для 

міжнародного права і буде застосовуватися для найкращого врегулювання 

відповідних відносин; 

- сучасні міжнародні відносини доводять, що акт визнання може бути 

скасованим; 

- національно-правові процедури надання визнання відрізняються, проте 

загальною вимогою можна вважати їхню визначеність та відсутність 

конкуруючої компетенції; 

- основними правовими наслідками визнання є визнання актів 

виконавчої та законодавчої влади національними судами, потенційна 

можливість надання відповідним особам привілеїв чи імунітетів, можливість 

отримання майна у випадку правонаступництва тощо; 

- в умовах відсутності універсальної регламентації, непоодинокими є 

випадки, коли задля задоволення політичних інтересів держави продовжують 

зловживати наслідками акту визнання в межах національної правової 

системи; 

- інститут визнання еволюціонує разом із міжнародним правом, тому 

можна спостерігати появу його нових завдань, серед яких – програмування 

розвитку міжнародних відносин; 
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- інститут визнання має зв'язок з іншими галузями та інститутами 

міжнародного права; 

- реалізація інституту визнання на сьогодні не позбавлена політичної 

складової, що має негативний вплив як на двосторонні відносини між 

відповідними суб’єктами, так і на розвиток міжнародних відносин загалом; 

- інститут визнання може свідчити про загальну ефективність 

міжнародного права, а також про доцільність розглядати міжнародне право 

не лише як сукупність норм, але і як процес; 

- акти визнання та невизнання можуть бути міжнародними 

протиправними діяннями. 
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РОЗДІЛ 3 

МІСЦЕ ІНСТИТУТУ ВИЗНАННЯ В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІЙ 

ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ 

 

 

 

3.1. Реалізація інституту визнання в зовнішній політиці України 

 

3.1.1. Визнання України незалежною державою 

 

Для України інститут визнання мав велике значення з самого початку 

проголошення незалежності. І хоча наша держава досить швидко була 

визнана більшістю держав світу, окреме місце в процесі визнання України 

займають «Керівні принципи визнання нових держав у Східній Європі і 

Радянському Союзі» [148], в яких були сформовані умови, при задоволенні 

яких ЄС визнає відповідні держави, зокрема і Україну. Хоча ці вимоги не 

порушували засад демократії і не були надмірними, практика зумовленого 

визнання не є оптимальною. В той же час, для України вищезгадані Керівні 

принципи стали значною мірою формальністю і ніяким чином не ускладнили 

процес отримання визнання.  

Першою незалежність України, 2 грудня 1991 року, визнала Польща й 

вирішила встановити дипломатичні відносини. В той же день про визнання 

незалежності України від імені Канади заявив її Прем'єр-міністр 

Б. Малруні [32]. Характеризуючи подальші акти визнання, слід відзначити, 

що 3 грудня 1991 року Україну визнала Угорщина, 4 грудня 1991 року – 

Литва, 4 грудня 1991 року – Латвія, 5 грудня 1991 року – Росія, 5 грудня 

1991 року – Болгарія, 5 грудня 1991 року – Словенія, 6 грудня 1991 року – 

Куба, 8 грудня 1991 року – Чехословаччина, 9 грудня 1991 року – Естонія, 

12 грудня 1991 року – Грузія, 16 грудня 1991 року – Туреччина, 18 грудня 
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1991 року – Вірменія, 18 грудня 1991 року – Швеція, 18 грудня 1991 року – 

Норвегія, 23 грудня 1991 року – Казахстан, 25 грудня 1991 року – США, 

25 грудня 1991 року – Мексика, 25 грудня 1991 року – Іран, 25 грудня 

1991 року – Туніс, 25 грудня 1991 року – Ізраїль, 26 грудня 1991 року – 

Німеччина, 26 грудня 1991 року – Таїланд, 26 грудня 1991 року – Бразилія, 

26 грудня 1991 року – Індія, 26 грудня 1991 року – Австралія, 27 грудня 

1991 року – КНР, 27 грудня 1991 року – Франція, 27 грудня 1991 року – 

В'єтнам, 28 грудня 1991 року – Японія, 28 грудня 1991 року – Італія, 

30 грудня 1991 року – Південна Корея, 30 грудня 1991 року – Фінляндія, 

31 грудня 1991 року – Велика Британія, 31 грудня 1991 року – Іспанія, 

31 грудня 1991 року – Греція, 1 січня 1992 року – Ірак, 7 січня 1992 року – 

Португалія, 8 січня 1992 року – Румунія, 17 січня 1992 року – Монголія [6]. 

На початок 90-х років незалежність України визнали понад 130 держав 

світу [9]. Станом на сьогодні Україна отримала універсальне визнання. 

Цікаво, що багато держав справді підпорядковували визнання України 

певним обставинам чи подіям. Про це, зокрема, свідчить документ, 

датований 1991 роком з Електронної бібліотеки ЦРУ [44]. Зокрема, у 

документі йдеться про те, що визнання було швидко отримане від Канади 

(яка «відправила посланців для підтвердження позиції Києва щодо ядерної 

зброї, контролю над озброєннями, НБСЄ та інших міжнародних угод»), 

Польщі (яка «висловила надію, що Україна буде дотримуватись вимог НБСЄ, 

контролю над озброєннями та угод щодо прав людини»), Росії (яка 

«запропонувала, щоб умовою дипломатичного визнання були повага України 

до прав людини, зокрема прав меншин, відкриті кордони, відповідальний 

контроль за ядерною зброєю»), Угорщини, Латвії, Литви, Болгарії. До 

держав, які затримували визнання або мали певні ускладнення, документ 

відносив: 

- Австралію (яка спостерігала за «контролем над ядерними 

озброєннями); 
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- Австрію (яка планувала узгоджувати дії з Європейською Комісією); 

- Чехословаччину (яка планувала визнати Україну «в найближчому 

майбутньому»); 

- Естонію (яка чекала на «офіційний підрахунок голосів» на 

референдумі); 

- Фінляндію (яка планувала спочатку відкрити консульство, а потім 

визнати Україну); 

- Францію (яка планувала узгоджувати дії з Європейською Комісією); 

- Німеччину (яка відправила «спеціального посланця, щоб обговорити 

відшкодування заборгованості і питання ядерної зброї»); 

- Індію (яка планувала створити «представництво рівня посольства»); 

- Ізраїль (який планував «розпочати консультації»); 

- Японію (яка спостерігала «за позицією України щодо розповсюдження 

ядерної зброї та економічних реформ»); 

- Румунію (яка зберігала ряд територіальних претензій); 

- Південну Корею (яка планувала діяти після інших азіатських країн); 

- Швецію (яка хотіла, щоб «Київ висловився про підтримку НБСЄ, 

роззброєння та без’ядерний статус»); 

- Швейцарію (яка очікувала «голосування в федеральному кабінеті»); 

- Тайвань (оголошення мало вийти «у відповідний час»); 

- Сполучене Королівство (яке планувало порадитися із союзниками). 

Тобто можна побачити, що, хоча Україна мала всі ознаки державності, 

ряд держав мали власні вимоги до визнання. На практиці такі передумови 

актів визнання були легко досягнуті, проте потенційна можливість відмови у 

визнанні чи затягування із визнанням через певні суб’єктивні обставини є 

негативним явищем. 

Слід відзначити, що українська держава стала адресатом визнання ще у 

ХХ сторіччі. Цікаво, що дослідники тогочасного визнання використовують 

своєрідну класифікацію форм визнання (де-юре, майже де-юре, де-факто, 
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півофіційне визнання). Тобто мова йде про чотирьохрівневу класифікацію, 

що, на думку автора, пояснюється складністю тогочасних міжнародних 

відносин та невизначеністю у політиці деяких держав. І якщо півофіційне 

визнання за сучасною класифікацією можна умовно прирівняти до визнання 

ад хок, то термін «майже де-юре» використовується для позначення ситуації, 

коли офіційно мало місце лише де-факто визнання, проте на практиці всі 

відносини відповідали визнанню де-юре. Зокрема, В. Трембіцький наводить 

таку хронологію визнання української держави у 1917-1921 роках [82, с. 196]:  

1) Де-юре: Радянська Росія (10.01.1918 року), Центральні держави 

(Австро-Угорщина, Німеччина, Болгарія, Туреччина – 

12.01.1918 року), Донська держава (07.08.1918 року), Грузія 

(08.08.1918 року), Фінляндія (18.08.1918 року), Азербайджан 

(01/02.09.1918 року), Польща (26.10.1918 року), Аргентина 

(05.02.1921 року). 

2) Майже де-юре: Кубань (02.06.1918 року), Румунія (26.10.1918 року), 

Швейцарія (02.09.1918 року), Іспанія (03.01.1919 року), Мадярщина 

(24.02.1919 року), Північний Кавказ (Союз – 23.03.1919 року), 

Білорусія (весна 1919 року), Чехо-Словаччина (01/02.04.1919 року), 

Святійший Престол (Ватикан – 25.05.1919 року), Литва 

(10.10.1919 року), Латвія (25.03.1920 року). 

3) Де-факто: Франція (03.01. 1918 року), Велика Британія 

(06.01.1918 року), Бельгія (01/02.01.1918 року), Данія 

(04.07.1918 року), Нідерланди (04.07.1918 року), Норвегія 

(04.07.1918 року), Персія (04.07.1918 року), Греція 

(04.06.1918 року), Вірменія (16.07.1918 року), Сибір 

(01/02.08.1918 року), Швеція (02.11.1918 року), Баварія 

(30.09.1918 року), Естонія (10.10.1919 року), Вільне Місто Данціґ 

(16.09.1920 року), Ліґа Націй (листопад 1920 року). 
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4) Півофіційне визнання: Ідел-Урал (13.07.1917 року), США 

(09.01.1918 року), Португалія (01/02.01.1918 року), Японія 

(01/02.01.1918 року), Китай (01/02.01.1918 року), Італія 

(21.07.1919 року). 

У 1917-1921 роках мало місце і визнання українського уряду. 

Наприклад, 3 грудня 1917 року Рада Народних Комісарів вислала 

Центральній Раді ноту, яка визнавала київський уряд, хоча і декларувала його 

як контрреволюційний та висувала ряд вимог. У коментарі до Чотирнадцяти 

пунктів Вільсона (документі, розробленому Державним департаментом 

США) йшлося про необхідність визнання де-факто на Паризькій мирній 

конференції уряду, який репрезентує українців (з подальшим визнанням де-

юре) [123, с. 491-492]. 

Важливо відзначити, що юридично закріплене визнання української 

держави свідчить про поступальний шлях її розвитку, і навіть згадані вище 

факти визнання не можна вважати першими в історії України. Зокрема, 

О. Задорожній прийшов до висновку, що «Україна мала всі ознаки власної 

повноцінної державності не після ухвалення ІІІ Універсалу Центральної Ради 

від 07.11.1917 року, яким засновано Українську Народну Республіку, а ще до 

затвердження вказаного нормативно-правового акта. Відповідна теза 

доведена не лише наявністю формальних ознак державності (насамперед 

функціонуванням органів влади, що поширюють свою компетенцію на 

визначену територію), але й юридично закріпленим визнанням державності 

України владою Росії, державами Четверного Союзу (Німеччиною, Австро-

Угорщиною, Туреччиною, Болгарією) та низкою інших держав» [20, с. 449]. 

В залежності від форми визнання досить відрізнялися зовнішня 

політика УНР щодо тієї чи іншої держави та здійснення консульських і 

посольських функцій. Наприклад, призначення консула було тісно пов’язане 

із взаєминами УНР із відповідною державою. Якщо держава визнавала УНР 

де-юре, консули одразу «мали ясно окреслену функцію та компетенцію на 
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території даної країни» [82, с. 178]. Якщо мало місце лише визнання де-

факто, функції і засади роботи консулів були іншими. Також дослідники 

зазначають, що хоча «в таких державах як в Швеції, Греції, Чехо-Словаччині, 

Швейцарії, чи на Кавказі» українські дипломатичні місії не отримали 

повного визнання, вони все ж користувалися ним через принцип взаємності 

та позитивне ставлення до української державності [82, с. 179]. 

Таким чином, важливо, що і до 1991 року Україна виступала у ролі 

адресата визнання, що підтверджує довгу і поступальну генезу її 

правосуб’єктності [107]. Визнання України на початку 90-х років було досить 

швидким і набуло універсального поширення. В подальшому, вже сама 

Україна як повноправний суб’єкт міжнародного права почала приймати 

рішення щодо визнання чи невизнання нових утворень на міжнародній арені.  

 

3.1.2. Практика надання визнання Україною 

 

Характеризуючи процедуру надання визнання, можна констатувати, що 

реалізація визнання в практиці України є досить суперечливою і часто 

пов’язана з політичними мотивами [170]. 

Показовою для обґрунтування важливості вироблення єдиних підходів 

до визнання є ситуація з Косово. Зважаючи на те, що відповідність визнання 

Республіки Косово основоположним засадам і принципам міжнародного 

права була сумнівною, а побоювання щодо можливої ланцюгової реакції в 

Європі не були безпідставними, позиція України, а саме утримання від 

визнання, мала певну правову основу. В той же час, не можна не брати до 

уваги консультативний висновок Міжнародного Суду ООН від 22 липня 

2010 року [125], в якому Суд визнав відповідність проголошення 

незалежності Республіки Косово нормам міжнародного права, чи ігнорувати 

позицію таких потужних акторів міжнародних відносин, як ЄС та США. Крім 

того, ситуація з Косово вже породили й інші складнощі для України. Так, 
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Україна увійшла до переліку 87 держав, з якими відповідно до постанови 

уряду Косово № 12/108 з 1 липня 2013 року діє візовий режим [19]. В той же 

час, не визнаючи незалежності Республіки Косово, Україна формально 

розглядає дану територію як частину Сербії, з якою безвізовий режим діє з 

грудня 2011 року. За даними Міністерства закордонних справ України, дана 

колізія мала вирішуватися таким чином: «Сербськими компетентними 

органами наголошується на необхідності в’їзду до Косово і Метохії лише 

через державний кордон Сербії, а наявність в проїзному документі відміток 

косовських властей про перетин кордону може розглядатися як порушення 

міграційно-візового режиму Сербії. У цьому зв’язку особи, які в’їхали до 

Косово не через територію центральної Сербії, зобов’язані спочатку виїхати з 

Косово до третьої країни, а потім в’їжджати до Сербії через сербські пункти 

пропуску на державному кордоні» [71]. Косово все ж дозволило безвізовий 

в’їзд громадянам України, які мають багаторазову шенгенську візу; проте 

після запровадження безвізового режиму з ЄС такі візи не ставлять у 

біометричні паспорти, для легального в’їзду до Косово потрібно звертатися 

до його консульства в Стамбулі або Тирані. Проте такі звернення не 

відповідатимуть офіційній позиції України. В той же час, в травні 2017 року 

МЗС України повідомило, що «на сьогоднішній день переговори з Косово 

щодо запровадження безвізового режиму, враховуючи його невизнання 

Україною, не ведуться» [37]. 

Іншою проблемною ситуацією є співпраця у ряді сфер, до яких Україна 

і Косово залучені міжнародним співтовариством. Наприклад, Союз 

європейських футбольних асоціацій (УЄФА) включив збірну Республіки 

Косово в групу збірної України у відбірковому раунді до чемпіонату світу 

2018 року з футболу. МЗС України у роз’ясненні журналістам пояснило, що 

позиція щодо Республіки Косово на даному етапі залишається незмінною і 

полягає в тому, що Україна не визнає незалежності самопроголошеного 

Косово, а також що «враховуючи ситуацію, що склалася на сьогоднішній 
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день, зокрема, залучення Косово до роботи багатьох авторитетних 

міжнародних спортивних організацій, з якими співпрацює Україна (ФІФА, 

ФІБА та інші), а також той факт, що Косово вже визнали більшість країн 

світу, МЗС України поки обробляє параметри механізмів проведення змагань 

між збірними України та Косово з урахуванням практики інших держав, які 

не визнають самопроголошені республіки» [38]. В подальшому заступник 

міністра і керівник апарату Міністерства закордонних справ України 

В. Пристайко повідомив Президента ФФУ А. Павелка про неможливість 

проведення на території України відповідного матчу, надавши таке 

обґрунтування: «Україна не визнає проголошеної в односторонньому 

порядку незалежності Косово, як і правосуб'єктності інших 

самопроголошених територій, залишаючись відданою одному з базових 

принципів, на якому засновується міжнародне право – територіальній 

цілісності і непорушності кордонів держав. З огляду на зазначене, 

пропонуємо розглянути можливість перенесення матчів за участю збірних 

команд України та Косово на нейтральне поле з урахуванням існуючої 

практики» [39]. В подальшому, матчі між збірними України та Косово 

відбулися у Кракові (Польща) та у Шкодері (Албанія) [29]. 

Ситуація із Косово також демонструє, що підходи України до реалізації 

визнання не є сталими. Адже, наприклад, у 2007 році тодішній міністр 

закордонних справ України А. Яценюк неодноразово заявляв про можливість 

визнання цієї держави Україною за певних умов. Враховуючи той факт, що 

Конституція України однозначно відносить дане питання до компетенції 

Президента, подібні офіційні заяви міністра не були доцільними [87]. 

Слід відзначити, що надаючи визнання, Україна не завжди керується 

правовими аргументами. Так, 1 вересня 2011 року Україна визнала 

Національну перехідну раду Лівії єдиним законним представником 

лівійського народу на міжнародній арені. Рішення України щодо визнання 

Національної ради має політичне обґрунтування і значною мірою є 
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наслідуванням поведінки впливових на міжнародній арені держав, а не 

незалежною позицією. 

Важливим є також нечіткість дотримання процедури надання визнання. 

Наприклад, про визнання Південного Судану ще 12 липня 2011 року заявив 

директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних 

справ О. Волошин, зазначивши, що Україна розглядає проголошення 

незалежності 9 липня держави Південний Судан як логічний наслідок 

референдуму по самовизначенню цієї держави. І хоча він підкреслив, що 

«формальним» правом надати визнання користується Президент, сама заява 

про визнання була озвучена [88]. Указ же Президента № 10/2012 «Про 

визнання Республіки Південний Судан» [65] був виданий лише 11 січня 

2012 року. Така практика, на думку автора, є негативною, і відсутність 

правових колізій, пов’язаних з наслідками акту визнання, пояснюється 

виключно екстенсивними двосторонніми відносинами відповідних суб’єктів. 

Зважаючи ж на одноманітне сприйняття даної ситуації міжнародним 

співтовариством та на відсутність жодних додаткових формулювань в Указі 

Президента, недоречним бачиться розтягування процедури визнання та 

додавання до неї елементів невизначеності. 

Окремим питанням є відсутність в України єдиної та сталої політики 

щодо невизнаних утворень. Зокрема, невизнання завжди призводить до ряду 

правових наслідків, і хоча практика різних держав може відрізнятися, 

практика кожної окремої держави повинна бути послідовною. Тому бажано 

визначити основні засади взаємодії з невизнаними утвореннями. 

Наприклад, у травні 2017 року Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів поширила 

повідомлення щодо пропуску вантажів через територію України, які 

направляються до невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. У 

повідомленні сказано, що «відповідно до розпорядження Головного 

державного інспектора ветеринарної медицини України від 17.05.2017 № 33 



170 

 

передбачено, що з 20.05.2017 року пропуск підконтрольних вантажів у 

режимі транзиту через територію України, які направляються до невизнаної 

Придністровської Молдавської Республіки, буде здійснюватися лише за 

умови його погодження з Національним агентством із безпечності харчових 

продуктів Республіки Молдова». Це рішення пояснюється пунктом 14 Угоди 

про співробітництво в галузі ветеринарії країн СНД, відповідно до якої таке 

співробітництво здійснюється між компетентними органами в галузі 

ветеринарної медицини України та Молдови, а саме: під час імпорту та 

міжнародного транзиту в обов'язковому порядку завчасно оформлюються 

дозволи центральних державних ветеринарних органів Сторін, на території 

яких ввозиться та через території яких транспортується підконтрольний 

вантаж. З ними також узгоджується маршрут прямування. В повідомленні 

вказано, що «оскільки дія зазначеної Угоди не поширюється на відносини з 

невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, з метою 

забезпечення її виконання, Головний державний інспектор ветеринарної 

медицини України прийняв відповідне рішення» [121]. Не викликає сумнівів, 

що таке рішення відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я 

тварин та загальним міжнародно-правовим підходам до взаємодії з 

невизнаними утвореннями. Проте виникає питання, чи не є рішення України 

спізнілим. Загалом, враховуючи наявність невизнаного утворення біля 

кордонів України, доречним би було застосування єдиних підходів з самого 

початку невизнання. 

Також слід підкреслити, що висловлювані в доктрині думки про те, що 

до ухвалення Конституції 1996 року «визнання нових держав Україною 

здійснювалося, очевидно, шляхом встановлення дипломатичних 

відносин» [23], не відповідають дійсності. Адже встановлення 

дипломатичних відносин і визнання не можуть ототожнюватися. Крім того, 

окремої уваги потребує той факт, що 26 серпня 1991 року Президія 

Верховної Ради України ухвалила постанови про визнання державної 
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незалежності Прибалтійських республік – Литви, Латвії та Естонії. Зокрема, 

це Постанова вiд 26.08.1991 № 1436–XII «Про визнання державної 

незалежності Литовської Республіки», Постанова вiд 26.08.1991 № 1437–XII 

«Про визнання державної незалежності Латвійської Республіки», Постанова 

вiд 26.08.1991 № 1438–XII «Про визнання державної незалежності 

Естонської Республіки» [35]. 

Таким чином, хоча за певних обставин Україна у своїх діях і керується 

правовими засадами щодо визнання, не можна говорити про те, що реалізація 

інституту визнання в практиці України повністю відповідає нормам 

міжнародного права. Крім того, дотримання міжнародно-правових засад має 

місце переважно тоді, коли це відповідає захисту певних національних 

інтересів.  

Слід відзначити, що Україна все ще не має усталених національних 

підходів до реалізації визнання. Проте незаперечним є той факт, що 

приведення своїх дій у повну відповідність до норм міжнародного права не 

могло б нанести шкоди інтересам України і в далекосяжній перспективі лише 

посилило б її міжнародну позицію [115]. 

 

3.2. Невизнання українського уряду Російською Федерацією після 

Революції Гідності 2014 року 

 

Як було доведено вище, Україна ніколи не мала проблем з отриманням 

визнання, що повністю кореспондує як засадам міжнародного права, так і 

законам логіки. Проте на початку 2014 року уряд України стикнувся з 

невизнанням, яке не було обґрунтованим, проте мало значний вплив на 

розвиток українського суспільства. 

Боротьба українського народу проти тотальної корупції, нехтування 

правами громадян і відвертої зневаги до прагнень і переконань більшості 

населення, названа «Революцією Гідності», логічно призвела до усунення від 
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влади Президента В. Януковича та сформованого ним уряду. Слід 

відзначити, що Постанова Верховної Ради України від 22.02.2014 № 757-VII, 

що констатувала самоусунення Президента, мала своїм підґрунтям дії самого 

Президента, що загрожували «керованості держави, територіальній цілісності 

і суверенітету України, масовому порушенню прав і свобод громадян» [69]. 

Як тоді слушно заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, який входив 

до групи посередників та гарантів виконання Угоди про врегулювання кризи 

в Україні від 21 лютого 2014 року, В. Янукович сам порушив положення 

зазначеної угоди, коли не підписав закони, необхідні для повернення до 

Конституції 2004 року. Більш того, Президент фактично залишив країну.  

 У зв’язку з необхідністю забезпечення нормального функціонування 

держави, відповідальність за ситуацію взяв на себе Парламент, законно 

обраний на виборах 28 жовтня 2012 року, які свого часу були визнані як 

Російською Федерацією, так і країнами Заходу. Розпочався процес відбудови 

владної вертикалі, а 27 лютого Верховна Рада України проголосувала за 

новий уряд.  

 Новий уряд України був визнаний законним і легітимним більшістю 

держав світу, що підтверджується прямими заявами про готовність до 

співпраці. Слід відзначити, що мовчазне визнання на сьогодні також є 

загальноприйнятим засобом визнання, що підтверджується не лише на рівні 

звичаю. Наприклад, стаття 7 Конвенції Монтевідео про права та обов’язки 

держав 1933 року передбачає, що «визнання держав може бути наочно 

засвідченим та мовчазним» [192]. Таким чином, відсутність прямих заяв 

проти законності українського уряду можуть свідчити на користь його 

визнання.  

 Більше того, Парламентська Асамблея Ради Європи у своїй Резолюції 

визначила: «Асамблея повністю визнає легітимність нової української влади і 

законність її рішень. Асамблея шкодує про будь-які спроби поставити під 
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сумнів легітимність нової влади, які можуть призвести лише до дестабілізації 

держави» [202]. 

 Єдину альтернативну позицію зайняла Російська Федерація, яка 

заявила про нелегітимність нової влади. За таких обставин важливим є 

питання вивчення основних засад визнання або невизнання уряду, які 

надаються міжнародним правом. 

 Як було визначено, в теорії та практиці міжнародного права існує 

декілька підходів до визнання урядів. Перший підхід був сформований 

міністром закордонних справ Еквадору Карлосом Тобаром. Проте говорячи 

про відповідність даної доктрини засадам і рівню розвитку сучасного 

міжнародного права, слід виділити декілька моментів. По-перше, вона 

створювалась для окремого регіону за специфічних політичних обставин. По-

друге, вона не відкидала втручання у внутрішні справи держав і навіть не 

заперечувала своєї направленості на таке втручання, що жодним чином не 

кореспондує основним принципам міжнародного права, що стали 

імперативними нормами. Більше того, слід відзначити, що прихильники 

аргументування невизнання українського уряду у відповідності до даної 

доктрини забувають про одну з її складових: обмеження періоду невизнання 

до реорганізації країни в конституційних формах, яка досить швидко 

відбулась. Показовим є і те, що доктрина Тобара не набула значного 

поширення. 

 Інша точка зору сформована в доктрині Естрада, що передбачає 

автоматичне визнання урядів за будь-яких обставин. Дана доктрина набула 

значного поширення [12, с. 128] і свідчить на користь визнання українського 

уряду. 

 Сучасна практика визнання урядів часто спирається на доктрину 

ефективного контролю, яка полягає у тому, що ефективний контроль нового 

уряду над територією держави є основною вимогою при вирішенні питання 

його визнання [40, с. 354]. Слід відзначити, що такий прагматичний підхід 
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значно спрощує прийняття рішень для держав. Повертаючись до ситуації з 

новим українським урядом, логічним видається його визнання, враховуючи 

його підтримку населенням України, здійснення ефективного контролю та, 

перш за все, втілення процедури його призначення Верховною Радою 

України. Більш того, скептикам можливості застосування даної доктрини 

слід мати на увазі той факт, що в її класичному формулювання йдеться саме 

про підтримку «більшості» населення і контроль над «значною» територією. 

Тому поодинокі спроби дестабілізації конституційного ладу не могли 

вважатися аргументами на користь невизнання уряду. 

 Важлива й інша сторона ситуації. Якщо не визнавати новий 

український уряд, мова йде про збереження визнання за попереднім, якого de 

facto не існує. Слід врахувати й те, що на момент невизнання Росією 

легітимності нового уряду в Україні мова не йшла про наявність двох 

конкуруючих урядів, що контролювали різні частини території держави та 

здійснювали ефективне управління. Більш того, В. Янукович взагалі залишив 

країну. Таким чином невизнання створювало своєрідний правовий вакуум, 

небезпечний з огляду наявності в акту визнання як міжнародно-правових, так 

і національно-правових наслідків, серед яких є й визнання актів уряду 

національними судами. 

 На жаль, практичній реалізації інституту визнання Російською 

Федерацією не притаманна послідовність. Яскравим прикладом з недалекого 

минулого може слугувати невизнання Російською Федерацією Косово, що 

йде усупереч з позицією більшості держав та Консультативним висновком 

Міжнародного Суду ООН 2010 року [125]. Можна було б говорити про 

послідовний захист Російською Федерацією принципів територіальної 

цілісності та непорушності кордонів. Але протилежне доводить визнання 

Абхазії та Південної Осетії, а також агресія проти України. В цьому 

контексті слід зазначити, що саме гаслами захисту прав певної групи 

населення Росія маскує акти агресії. Також важливо згадати той факт, що на 
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момент визнання Осетії та Абхазії Російською Федерацією там не було 

сформовано ефективної системи управління та контролю, безпека населення 

не була установлена, процедури прийняття рішень новою владою не 

відповідали законним процедурам.  

 Більшість держав світу (зокрема і Російська Федерація) визнали 

Південний Судан та його уряд, ігноруючи пануючу там нестабільність та 

неврегульованість питання щодо кордонів, зокрема щодо територій в районі 

міста Аб’єй. Аналітики пояснювали відсутність невизнання неможливістю 

його використати як політичний інструмент для регіонального впливу. 

 Російська Федерація також визнала Національну Раду Лівії, хоча й 

існувало багато питань щодо конституційності її приходу до влади і, більш 

того, рівня контролю над територією.  

 Щодо визнання або невизнання нового українського уряду слід 

відзначити, що хоча відповідно до звичаєвих норм міжнародного права акт 

визнання залежить виключно від волі держави, така практика не свідчить на 

користь позитивного іміджу відповідної держави на міжнародній арені. Так, 

Г. Лаутерпахт зазначав, що держави не можуть використовувати акт 

визнання для задоволення їхніх політичних чи суспільних інтересів, і 

оскільки в міжнародному праві не існує жодної вищої влади, природним є те, 

що надання визнання у відповідності до критеріїв права та справедливості є 

обов’язком держав [181, с. 385]. Показовим є те, що найактивнішим 

противником дискреційного характеру визнання була саме радянська 

доктрина. Наприклад, за обов’язковість визнання виступав Д. Фельдман, 

який вважав, що такий обов’язок сприятиме розвитку міжнародного 

співробітництва, а за необґрунтоване невизнання має наступати міжнародно-

правова відповідальність [91, с. 46].  

 Таким чином, жодна з існуючих міжнародно-правових доктрин щодо 

визнання урядів не може бути використана як виправдання невизнання 

нового українського уряду. Більш того, кожен аргумент, який може 
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використовувати Російська Федерація для обґрунтування власної позиції, 

знаходить заперечення в тому чи іншому факті з практики реалізації 

інституту визнання самою ж Росією. Якщо ж ми говоримо про бажання 

використати невизнання як політичний механізм тиску – це вже зовсім інша 

площина для дискусії, і посилання на міжнародне право є неможливими. 

 Важливо відзначити і підтверджене звичаєвими нормами право на 

вмотивовану відмову у визнанні. Очевидно, що питання вмотивованості в 

даній ситуації є, щонайменше, спірним. 

 Ще більшого занепокоєння заслуговували заяви Президента Російської 

Федерації В. Путіна щодо того, що в Україні відбулася революція, внаслідок 

якої утворилась нова держава. Очевидним є змішування понять визнання 

урядів та держав. 

 В той же час, навіть така позиція є непослідовною. Так, Президент Росії 

доручив уряду продовжувати економічну співпрацю з Києвом. В даному 

контексті слід згадати положення статті 116 Конституції України [26], 

відповідно до якої Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення 

внутрішньої і зовнішньої політики держави, забезпечує проведення 

фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, розробляє і 

здійснює загальнодержавні програми економічного розвитку України, 

організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

України, митної справи тощо. Тому наявність механізмів підтримання 

економічних зв’язків разом з невизнанням уряду викликає сумніви. 

 Оскільки Російська Федерація в тій чи іншій мірі співпрацює з 

українським урядом, великим питанням лишається той момент, коли Росія 

припинила практику невизнання. Можна зробити висновок, що невизнання 

українського уряду не було послідовною політикою, а використовується як 

виправдання власних протиправних діянь. 

 Зокрема, під час усних слухань 7 березня 2017 року в Міжнародному 

Суді ООН представники Росії стверджували, що у лютому 2014 року в Києві 
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відбувся насильницький переворот. Цьому начебто передували довгі 

протистояння між урядом України та опозицією. На думку Росії, «у ніч на 22 

лютого озброєні екстремісти штурмували урядові приміщення, а Президент 

Янукович поїхав із Києва зі страху за своє життя. Перебуваючи під 

контролем лідерів державного перевороту, український парламент 

неконституційним способом усунув Президента Янукович і призначив лідера 

Майдану Турчинова «виконуючим обов'язки президента». Замість того, щоб 

намагатися створити коаліційний уряд де-ескалації напруженості, нова влада 

створила «уряд переможців» [200, с. 14]. Як було вказано вище, втеча 

Президента з держави є подією, яку нерозумно передбачати в Основному 

Законі і яка не має світових аналогів. Таким чином, український парламент як 

законно обраний представник українського народу, реалізував волю народу, 

відновив суспільний лад (на основі конституційного положення про те, що 

єдиним джерелом влади в Україні є народ). Крім того, позиція Росії має й 

іншу невідповідність: Верховна Рада не здійснювала призначення 

виконуючого обов'язки президента. Після встановлення факту самоусунення 

Президента О. Турчинов отримав свої повноваження автоматично, оскільки 

Конституція України [26] передбачає, що у разі дострокового припинення 

повноважень Президента України виконання обов’язків Президента України 

на період до обрання і вступу на пост нового Президента України 

покладається на Голову Верховної Ради України. Фактично, Верховна Рада 

України не могла застосувати жодний інший механізм, інакше такі дії 

справді можна було б вважати узурпацією влади. Тобто Росія продовжує 

розповсюджувати міфи, які не кореспондують не лише міжнародному праву, 

але і справжній хронології подій. 

 Аналізуючи невизнання українського уряду Російською Федерацією 

після Революції Гідності 2014 року, слід окремо зупинитися на 

конституційному поданні Президента України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) Закону України «Про позбавлення 
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В. Януковича звання Президента України» від 4 лютого 2015 року № 144–

VIII [25]. Ухвалою колегії суддів КСУ відкрито конституційне провадження 

у справі; справа розглядається Судом з 19.10.2016 року. Президент України 

просить визнати вказаний закон таким, що не відповідає Конституції.  

 У пояснювальній записці до законопроекту, який був ухвалений, 

наголошувалось, що дострокове припинення повноважень В. Януковичем 

відбулось з інших підстав, ніж прямо зазначені в Конституції, а саме у 

зв’язку з неконституційним самоусуненням від виконання своїх обов’язків та 

втечею з території України, задля уникнення покарання за вчиненні злочинні 

дії проти прав і свобод людини. Пояснювальна записка уточнювала, що «у 

зв’язку з тим, що чинне законодавство містить прогалини в частині правових 

наслідків самоусунення громадянина України від виконання повноважень 

Президента України, а також вчинення ним дій, які загрожують керованості 

держави, територіальній цілісності і суверенітету України, масовому 

порушенню прав і свобод громадян, є гостра необхідність прийняття даного 

законопроекту, який би позбавив В. Януковича звання Президента 

України» [70]. 

 На думку автора, вказаний закон був логічним продовженням процесу 

самоусунення В. Януковича, а конституційне подання Президента України 

створює ряд загроз для сталої позиції України. Зокрема, у конституційному 

поданні мова йде про те, що вказаний закон є неконституційним, оскільки 

стаття 105 Основного Закону встановлює єдиний випадок для позбавлення 

особи звання Президента України – усунення з поста в порядку імпічменту. 

Із цього в конституційному поданні робиться висновок про те, що закон 

порушує припис частини третьої статті 105 Конституції України, у зв'язку з 

чим суперечить і визначеному у частині другій її статті 8 принципу 

верховенства Конституції України. На думку автора, такий підхід базується 

на подібних аргументах, які Російська Федерація використовувала для 

невизнання українського уряду (адже припинення повноважень Президента 



179 

 

України формально також можливе лише у визначених Конституцією 

випадках). Верховенство права підміняється верховенством закону, а 

Основний Закон тлумачиться звужено. Таким чином, дане конституційне 

подання не відповідає загальній логіці розуміння подій 2014 року.  

 Можна зробити висновок, що акт невизнання зі сторони Російської 

Федерації був повністю політично вмотивованим і мав на меті дві основні 

позиції: виправдання втручання у внутрішні справи незалежної держави та 

ухилення від процедури переговорів і консультацій. Обидві цілі жодним 

чином не кореспондують сучасному міжнародному праву. 

 На завершення слід підкреслити ще один очевидний факт. Невизнання 

уряду, незалежно від того, чи відповідає воно засадам міжнародного права, 

жодним чином не впливає на правосуб’єктність держави. Тому повага до її 

незалежності, суверенітету, територіальної цілісності захищаються 

міжнародним правом, і жодне невизнання уряду не може бути використане 

для уникнення міжнародно-правової відповідальності за відповідні 

порушення [100]. 

 

3.3. Реалізація інституту визнання в контексті агресії Російської 

Федерації проти України 

 

3.3.1. Міжнародно-правова оцінка визнання Російською 

Федерацією Республіки Крим як незалежної держави та анексії 

Криму 

 

Вирішального значення для України інститут визнання набув в 

2014 році у зв’язку з агресією Російської Федерації, яка розпочалася з 

окупації та анексії Криму та продовжилася на Сході України. Саме правові 

норми, пов’язані з визнанням у міжнародному праві, можуть бути 

використані для захисту суверенітету та територіальної цілісності України; а 
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детальний аналіз даних подій може стати ще одним доказом системного 

порушення Росією міжнародного права. 

 Як було доведено вище, інститут визнання був неправомірно 

використаний Російською Федерацією і при підготовці до агресії проти 

України. Зокрема, після перемоги Революції Гідності взимку 2014 року Росія 

зробила заяву про нелегітимність нової української влади, чим хотіла 

виправдати втручання у внутрішні справи України.  

 Втручання Росії у внутрішні справи України є порушеннями 

імперативних норм міжнародного права незалежно від ставлення Російської 

Федерації до статусу нового українського уряду, і, відповідно, окупація 

Криму ніяким чином не може бути обґрунтована невизнанням уряду, яке, до 

того ж, не відповідало міжнародному праву.  

Проте інститут визнання і надалі використовувався для спроб 

Російської Федерації виправдати окупацію та анексію Автономної 

Республіки Крим. Зокрема, після проведення протиправного референдуму в 

Криму Президент Російської Федерації В. Путін підписав указ № 147 від 

17.03.2014 року про визнання так званої Республіки Крим. Перший пункт 

даного указу передбачав: «Враховуючи волевиявлення народів Криму на 

загальнокримському референдумі, що відбувся 16 березня 2014 року, визнати 

Республіку Крим, в якій місто Севастополь має особливий статус, як 

суверенну і незалежну державу» [50]. В подальшому, даний акт визнання 

став підґрунтям для підписання Договору між Російською Федерацією і 

Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим 

та утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів, яким Росія 

намагається пояснити окупацію частини української території. 

Слід відзначити, що хоча в міжнародному праві наразі немає 

універсальної конвенції з питань визнання, звичаєві норми та принципи 

регулюють загальні аспекти даного інституту, формуючи його 

загальноприйняті положення [40, с. 345]. Відповідно, вважається, що 
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визнання – це право держави, за допомогою якого вона погоджується зі 

змінами, що відбуваються у світовому співтоваристві [1, с. 93]. Тобто 

визнання визначається як наочно засвідчена заява або така, що 

припускається, або інші дії чинного суб’єкта міжнародного права, які 

констатують факт політичного та правового існування нового утворення на 

міжнародній арені з метою встановлення з ним міжнародних 

відносин [40, с. 346]. Вищезгаданий указ Президента Росії не мав на меті 

надання оцінки певним подіям (тобто сприяння в закріпленні за Кримом 

статусу незалежної держави) чи встановлення відносин з так званою 

Республікою Крим, адже, як слушно відзначив Т. Д. Грант, договір від 

18 березня 2014 року був єдиним відомим актом так званої Республіки Крим 

на міжнародній арені [157, с. 36]. Тобто сам акт визнання мав на меті лише 

створення підстав для обґрунтування окупації та анексії Криму, а отже був 

проявом зловживання правом і не відповідав цілям, з якими правомірно може 

використовуватися інститут визнання.  

Більше того, вищезгаданий указ не відповідав засадам міжнародного 

права і з формальних підстав. Зокрема, у пункті першому наявне посилання 

на «волевиявлення народів Криму на загальнокримському референдумі», 

тобто сам текст указу підтверджує, що підставою для визнання є так званий 

референдум, який суперечив як українському законодавству, так і 

міжнародному праву. Адже абсолютно не зрозуміло, про які народи Криму 

йдеться в указі; тобто мова йде про відсутність належного суб’єкта як для 

самовизначення, так і для проведення відповідного референдуму. Більше 

того, саме рішення Верховної Ради АРК щодо проведення референдуму 

суперечило законам та Конституції України, перш за все – статтям 2 та 73 

Основного Закону. Тобто сам акт визнання в рамках національного права 

Росії посилався на протиправні події, а отже за формальними ознаками може 

вважатися нікчемним.  
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Окремим питанням є наслідки визнання Криму Російською 

Федерацією, яке не лише не відповідало міжнародно-правовим підходам, але 

і порушувало ряд імперативних норм – зокрема, принципи територіальної 

цілісності та непорушності кордонів.  

Перш за все, такі дії Російської Федерації повинні мати своїм 

наслідком міжнародно-правову відповідальність. Відповідальність має 

існувати за протиправне надання визнання, особливо якщо воно пов’язане з 

агресією та порушенням імперативних норм міжнародного права. Хоча 

традиційно вважалося, що держава може надавати визнання на власний 

розсуд, в сучасному міжнародному праві переважає думка про те, що 

визнання певного утворення всупереч позиції всіх або більшості членів 

міжнародного співтовариства не є суверенним правом держави. Одиничне 

визнання певного утворення (у поєднанні зі збройною інтервенцією та за 

відсутності будь-якого багатостороннього переговорного процесу), яке 

супроводжується протестом чинного уряду і відразу ж після якого має місце 

анексія державою, що надає визнання, відповідної території, не може 

відповідати сучасному міжнародному праву. Саме тому Т. Д. Грант робить 

висновок про те, що, якщо існує таке явище як протиправний акт визнання, 

то визнання Росією Криму є саме таким протиправним актом [157, с. 41]. 

Крім того, порушення актом визнання так званої Республіки Крим 

імперативних норм міжнародного права має бути підставою для реалізації 

відповідальності Росії, а також для нівелювання всіх наслідків даного акту, 

зокрема і права Криму підписувати Договір від 18 березня 2014 року. Адже, в 

доктрині, як правило, виділяють дві умови можливості підписання певним 

утворенням договорів про приєднання до іншого суб’єкта: дане утворення 

має володіти належною правосуб’єктністю та приймати рішення про 

приєднання вільно і не під тиском [157, с. 37]. Очевидно, що всі події в 

Криму відбувалися внаслідок збройного втручання Російської Федерації, а 
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так зване самовизначення Криму не мало нічого спільного з міжнародним 

правом. Саме тому обидві умови не були виконані. 

Відповідно до Статей про відповідальність держав за міжнародні 

протиправні діяння, жодна держава не визнає правомірним стан, який 

склався внаслідок серйозного порушення обов’язків, що витікають з 

імперативної норми загального міжнародного права, і не надає допомоги чи 

сприяння в збереженні такого стану (статті 40-41) [57]. А пункт третій 

статті 5 визначення агресії, затвердженого Резолюцією 3314 (ХХIХ) 

Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, встановлює, що ніяке 

територіальне придбання або особлива вигода, отримані в результаті агресії, 

не є і не можуть бути визнані законними [55]. 

На думку автора, такі положення можуть мати два основних наслідки 

для ситуації із визнанням Криму. По-перше, оскільки підставами для 

проголошення незалежності так званої Республіки Крим було збройне 

втручання Росії та порушення імперативних норм міжнародного права, дане 

утворення не може бути визнаним, а відповідний акт визнання слід вважати 

підставою для міжнародно-правової відповідальності. По-друге, оскільки акт 

визнання per se порушував імперативні норми права, він не може мати 

легітимних наслідків ні на рівні міжнародного, ні на рівні національного 

права, що, в свою чергу, доводить нікчемність Договору між Російською 

Федерацією і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації 

Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів. 

Окремого аналізу потребує Декларація про незалежність Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя [58], яка була ухвалена у березні 

2014 року. У документі, серед іншого, були вказані такі рішення: 

«1. У разі якщо в результаті майбутнього прямого волевиявлення 

народів Криму 16 березня 2014 року буде прийнято рішення про входження 

Криму, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, до 
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складу Росії, Крим після референдуму буде оголошено незалежною і 

суверенною державою з республіканською формою правління. 

2. Республіка Крим буде демократичною, світською і 

багатонаціональною державою, яка зобов'язується підтримувати мир, 

міжнаціональну і міжконфесійну злагоду на своїй території. 

3. Республіка Крим як незалежна і суверенна держава в разі 

відповідних результатів референдуму звернеться до Російської Федерації з 

пропозицією про прийняття Республіки Крим на основі відповідного 

міждержавного договору до складу Російської Федерації як нового суб'єкта 

Російської Федерації». 

Тобто даний документ свідчить про те, що проголошення незалежності 

не було метою Криму; даний інструмент був лише використаний Росією для 

розширення власної території. Декларація, закладаючи основи майбутньої 

держави, насправді продемонструвала, що мова не йде ані про потенційну 

можливість розбудови такої державності, ані про самостійний розвиток. 

Саме тому, на думку автора, інститут визнання має поповнитися 

категорією доброчесності намірів утворення, яке претендує на визнання. Акт 

визнання є надзвичайно важливим та має серйозні наслідки. Якщо мова йде 

про утворення, яке насправді не бажає стати новою державою чи новим 

урядом, визнання йому не може бути наданим. Адже тоді акт визнання 

перетворюється на інструмент реалізації геополітичних завдань певної 

держави, що є політичним, а не правовим інститутом. Тобто ситуація з 

Кримом продемонструвала, що для отримання визнання певне утворення 

повинно не лише задовольняти необхідні критерії, але і мати доброчесні 

наміри набути певний статус на міжнародній арені. 

Таким чином, інститут визнання має важливе значення для захисту 

національних інтересів України в умовах агресії Російської Федерації. 

Україна може посилатися на протиправність акту визнання Криму як на 

додатковий аргумент для реалізації міжнародно-правової відповідальності 
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Росії та для доведення неправомірності окупації та анексії частини 

української території. Адже навіть Договір від 18 березня 2014 року, яким 

Росія пояснює так зване «приєднання» Криму, не може мати чинності 

відповідно до норм міжнародного права. Тому дуже важливо, щоб Україна 

декларувала ці тези як частину власної зовнішньополітичної доктрини і тим 

самим посилювала власні позиції на міжнародній арені [106].  

 

3.3.2. Питання визнання в контексті агресії Російської Федерації на 

Сході України 

 

Аналогічною є ситуація з так званими «ДНР» та «ЛНР», передумовою 

появи яких є виключно міжнародний збройний конфлікт між Російською 

Федерацією та Україною. Дані утворення не лише з’явилися внаслідок агресії 

Російської Федерації, але і є терористичними осередками. Таким чином, 

визнання таких утворень може вважатися міжнародним протиправним 

діянням. Україна має утримуватися від будь-яких дій щодо легітимізації 

даних утворень чи їхніх представників. Зокрема, Л. О. Тимченко зазначає: 

«Так звані «Луганська народна республіка» та «Донецька народна 

республіка» не можуть розглядатися державами або іншими суб’єктами 

міжнародного права. Донецька та Луганська області є інтегральними 

частинами України» [81, c. 13]. 

При цьому наразі вже існують підстави для реалізації міжнародно-

правової відповідальності Росії, яка де-факто визнала дані утворення (хоча в 

подальшому таке визнання заперечувалось). Зокрема, суд у селі Нова Усмань 

Воронезької області Росії у своїй постанові про арешт української льотчиці 

Надії Савченко визнав існування так званих «ЛНР», «ДНР». Без будь-яких 

застережень суд вказав, що розслідує застосування заборонених методів 

ведення війни на території «Донецької і Луганської народних республік», 

хоча Росія офіційно не заявляла про відповідне визнання [73]. Крім того, 
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ухвала Новоусманського районного суду щодо обрання запобіжного заходу 

Надії Савченко визнала постанову так званих судів самопроголошених 

«ДНР» та «ЛНР», які дали дозвіл на арешт Надії Савченко [74]. 

В той же час, слід відзначити досить обережну офіційну політику Росії, 

яка прямо утримується від визнання відповідних утворень. Наприклад, 

18 лютого 2017 року був офіційно опублікований указ Президента Російської 

Федерації «Про визнання в Російській Федерації документів та реєстраційних 

знаків транспортних засобів, виданих громадянам України та особам без 

громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів 

Донецької та Луганської областей України» [48]. Метою цього акту 

декларувався захист прав і свобод людини. 

Зважаючи на існування різних тлумачень даного указу та його 

правових наслідків, міжнародно-правовий аналіз цього питання є актуальним 

та необхідним в умовах агресії Російської Федерації проти України. 

Даним указом було встановлено, що «тимчасово, на період до 

політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та 

Луганської областей України на підставі мінських угод», в Російській 

Федерації визнаються дійсними певні документи, а також реєстраційні знаки 

транспортних засобів, «видані відповідними органами (організаціями), що 

фактично діють на територіях зазначених районів, громадянам України та 

особам без громадянства, які постійно проживають на цих територіях» [48]. 

Також указ надає вказаним особам право в’їзду на територію Росії без віз на 

підставі згаданих документів. 

Оцінки указу російського Президента дуже різнилися; при цьому ряд 

журналістів, політиків та представників громадянського суспільства не лише 

говорили, що такий документ суперечить міжнародному праву та мінським 

домовленостям, а навіть заявляли, що даний указ свідчить про міжнародне 

визнання так званих «Л/ДНР». Наприклад, Секретар Ради національної 

безпеки і оборони України стверджував, що, «підписавши цей указ, Путін 



187 

 

юридично визнав квазідержавні терористичні угруповання» [85]. Видання 

«The New York Times» зазначало, що «указ Путіна зупинився за крок від 

офіційного визнання двох територій як незалежних держав» [211]. 

Немає жодних сумнівів, що визнання держав не мало місця. Перш за 

все, це підтверджують окремі формулювання указу (наприклад, згадки про 

окремі райони Донецької та Луганської областей як території України) [48]. 

Крім того, Російська Федерація офіційно заперечила факт визнання. Зокрема, 

прес-секретар Президента Росії Дмитро Пєсков зазначив: «Це не документи 

офіційно визнаної держави... Ні, це фактично виданий документ» [75]. 

Крім того, сучасна міжнародна практика доводить, що визнання 

окремих документів, статусів жодним чином не свідчить про визнання у 

статусі держави. Прикладом може бути британський Foreign Corporations Act 

1991 [154] чи досить нове судове рішення у справі Kibris Turk Hava Yoralli 

and CTA Hollidays v Secretary of State for Transport [173]. Зокрема, згаданий 

закон дозволяє визначати статус іноземних корпорацій відповідно до 

законодавства невизнаної держави, якщо таке законодавство застосовується 

на такій території усталеною судовою системою. У вказаній справі 

британський суд підкреслював, що акти невизнаної держави можуть не 

ігноруватися, якщо вони не є публічними за своєю природою та стосуються 

повсякденного життя людей. 

Важливу позицію в одному зі своїх консультативних висновків 

сформулював і Міжнародний Суд ООН (the Namibia case). Зокрема, було 

вказано: «Загалом, невизнання управління територією Південною Африкою 

не повинно призводити до позбавлення народу Намібії будь-яких переваг, що 

випливають з міжнародного співробітництва. Зокрема, в той час як офіційні 

дії (акти), що здійснюються урядом Південної Африки від імені або щодо 

Намібії після припинення дії мандата, є незаконними і недійсними, ця 

недійсність не може поширюватися на такі дії, як, наприклад, реєстрація 

народження, смерті чи шлюбу, ігнорування наслідків яких може призводити 
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лише до шкоди мешканцям території» [182]. Дана ситуація має багато 

відмінностей із українським випадком, проте демонструє загальну тенденцію 

сучасного міжнародного права, яка відображена і в інституті визнання: 

необхідність захисту прав людини превалює майже над будь-яким іншим 

фактором. Саме тому визнання певних документів, які необхідні мешканцям 

конкретної території, не свідчить про визнання держави чи уряду і, як 

правило, не розглядається як міжнародне протиправне діяння. 

Проте указ Президента Російської Федерації від 18 лютого 2017 року 

має зовсім іншу правову природу, адже мова йде не про абстрактне 

невизнане утворення, а про окуповані території. Зокрема, даний статус цих 

територій закріплений у Постанові Верховної Ради України від 17 березня 

2015 року № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл 

Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» [64]. 

В будь-якому разі, втрата Україною контролю над цими територіями 

спричинена агресією Росії, яка, серед іншого, призвела до 

широкомасштабних порушень прав людини. Саме тому вказаний указ не 

може вважатися таким, що спрямований на захист прав людини, а є 

складовою агресії та порушенням територіальної цілісності і суверенітету 

України [117]. 

В той же час, формулювання указу «видані відповідними органами 

(організаціями), що фактично діють на територіях» (щодо відповідних 

документів) є досить нечітким і дає можливість Україні говорити про ще 

один доказ того, що Росія встановила в окремих районах Донецької і 

Луганської областей окупаційну адміністрацію (тобто заявити про те, що 

згадані відповідні органи – це окупаційні органи Росії). Відповідно, можна 

зробити висновок, що Російська Федерація визнала власну окупацію, а не так 

звані «Л/ДНР». В той же час, на думку автора, відсутність чіткої позиції 

України про те, що згадані території є окупованими, весь час породжуватиме 

нові і нові питання щодо суб'єктності так званих «Л/ДНР». 
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Зокрема, термін «гібридна війна» досить часто використовується для 

характеристики ситуації в Україні. Наразі не викликає жодних сумнівів той 

факт, що це поняття є суто політологічним і не має нічого спільного із 

сучасним міжнародним правом. В той же час, оскільки «гібридною» війну 

між Російською Федерацією та Україною називають українські 

високопосадовці, актуальним є аналіз доцільності застосування саме такого 

терміну в контексті захисту національних інтересів нашої держави. Слід 

відзначити, що міждержавний конфлікт може розглядатися як «гібридна 

війна» лише тоді, коли обидві сторони наполягають на гібридності. Тобто 

саме дії України (наприклад, незапровадження воєнного стану, збереження 

дипломатичних відносин з агресором, економічна співпраця з Росією) 

підтримують міф про те, що мова йде не про класичну агресію, а про 

«гібридну війну». В той же час, міф про таку гібридність допомагає 

виправдовувати зв’язки з агресором у сфері культури, бізнесу тощо. Тобто, 

довгий час називаючи відсіч агресії антитерористичною операцією, 

зацікавлені особи захищали власні приватні інтереси. Національні ж інтереси 

України не враховуються, оскільки кваліфікація ситуації як «гібридної 

війни» може мати ряд негативних наслідків, inter alia: послаблення 

міжнародних санкцій проти Росії, уникнення агресором міжнародно-правової 

відповідальності. Серед таких негативних наслідків можна виділити і 

ймовірність тлумачення дій України як визнання утворень на сході нашої 

держави. 

Україні необхідно працювати не над утвердженням нового правового 

поняття, а над пошуком процедурних механізмів реалізації міжнародно-

правової відповідальності Російської Федерації. Якщо причини, через які на 

гібридності конфлікту вигідно наполягати агресору, очевидні, то підстави 

зловживання терміном «гібридна війна» представниками України є 

відкритим питанням.  
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 Слушною є думку про те, що ознаки гібридності на сьогодні можуть 

приписуватися майже будь-якому конфлікту [201]. Наприклад, до 

характеристик «гібридної війни» часто відносять терористичні акти, 

залучення найманців, інформаційне протистояння, намагання «розхитати» 

ситуацію всередині держави тощо [190]. Проте дані ознаки можуть бути або 

самостійними явищами (наприклад, недоцільно намагатися змішувати 

збройний конфлікт і тероризм; неприпустимо кваліфікувати злочини проти 

людяності та воєнні злочини як терористичні акти), або інтегральними 

частинами міжнародного збройного конфлікту. Зокрема, українська сторона 

часто досить необґрунтовано використовує термін «російські терористичні 

війська», який є таким самим міфом, як і «гібридна війна». Адже російські 

війська в класичному розумінні цього поняття справді перебувають на 

окупованих територіях України, і немає причин вигадувати для них інші 

назви. Вищевказана плутанина часто виникає через відсутність єдиного 

підходу до кваліфікації конфлікту на Сході України. Адже насправді існують 

всі підстави говорити про міжнародний збройний конфлікт, який 

супроводжується масштабними проявами колабораціонізму. Цікаво, що 

сучасна російська доктрина міжнародного права свідчить на користь такого 

розуміння. Зокрема, пропонується таке визначення колабораціонізму: 

 «Підкреслимо, що поняття «добровольчі рухи» частково співпадає з 

поняттям «колабораціонізм» (від франц. collaboration – співпраця, спільні 

дії), під яким розуміється фактичне співробітництво з окупаційною владою. 

Формами колабораціонізму були: участь у збройній боротьбі проти армій 

антигітлерівської коаліції, в каральних операціях проти місцевого населення, 

партизан, в терористичних акціях окупантів; розпалювання національної 

ворожнечі між різними народами на окупованих територіях, участь у 

формуванні маріонеткових урядів і органів місцевого самоврядування, 

цілеспрямована діяльність проти державного ладу своєї країни» [2]. 
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 Очевидно, що багато проявів колабораціонізму притаманні українсько-

російському конфлікту і наділяють його не гібридністю, а класичним 

міждержавним характером. В той же час, спроба назвати дану війну 

«гібридною» перетворює окремих осіб з колабораціоністів на своєрідних 

представників відповідних територій. Таким чином, створюються підстави 

для міжнародно-правового визнання, що є неправильним та неприпустимим.  

Слід підкреслити, що неправильним є і умовний поділ українсько-

російського збройного конфлікту на дві частини – щодо Криму та щодо 

Донбасу. Це шкодить як дипломатичним переговорам, так і адекватній 

кваліфікації конфлікту. Крім того, саме намагання розділити конфлікт на дві 

складові є основою створення міфу про «гібридну війну». Адже з точки зору 

міжнародного права не існує окремої агресії в Криму та на Донбасі, є 

інтервенція Росії, яка давно планувалася і яка була реалізована в два етапи. 

Коли навесні 2014 року певні українські громадяни на Сході починали 

підтримувати Росію, широкомасштабна агресія останньої проти України вже 

тривала (адже її початок – 20 лютого 2014 року, що підтверджено 

Постановою ВРУ від 21.04.2015 № 337-VIII). Ці громадяни свідомо ставали 

колабораціоністами. «Substantial involvement» як прояв агресії, про який 

говориться в пункті (g) загальноприйнятого визначення, яке міститься у 

Резолюції 3314 (ХХIХ) Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 

1974 року [55], з самого початку характеризував дії Росії. Очевидно, що всі 

протиправні діяння так званих «Л/ДНР» можуть вважатися «attributable» 

(таким, що приписується) щодо Російської Федерації. Тому, на думку автора, 

не слід взагалі розглядати так звані «Л/ДНР» як певні окремі суб’єкти – як 

щодо збройного протистояння, так і щодо дипломатичних переговорів. В 

України не може бути окремого конфлікту (навіть умовного) з так званими 

«Л/ДНР» вже тому, що фактично так звані «ЛНР» та «ДНР» є лише 

геополітичними фікціями, які використовуються Російською Федерацією для 

уникнення відповідальності, при цьому втілюючи окупаційну владу та 
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державну політику Росії на Донбасі і не володіючи фінансовою чи 

військовою самостійністю від держави-агресора. Тобто аналіз ситуації в 

Україні дозволяє зробити висновок про відсутність будь-яких натяків на 

гібридність. В той же час, штучні розмови про таку гібридність створюють 

загрози появи підстав для визнання так званих «Л/ДНР», адже за таких умов 

вони можуть розглядатися як самостійні сторони конфлікту. 

Всі дії Російської Федерації є класичними проявами агресії, що було 

визнано Верховною Радою України, іноземними державами та 

міжнародними організаціями. Як було вказано вище, навіть до моменту 

введення регулярних російських військ на територію Донбасу, дії Росії 

підпадали під визначення агресії. Зокрема, пункт (g) цього визначення, 

затвердженого Резолюцією 3314 (ХХIХ) ГА ООН від 14 грудня 1974 року, 

передбачає: «The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, 

irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another 

State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial 

involvement therein.» (Французький аналог: «ou le fait de s'engager d'une 

manière substantielle dans une telle action»; український переклад: «засилання 

державою чи від імені держави збройних банд, груп, іррегулярних сил чи 

найманців, що здійснюють акти застосування збройної сили проти іншої 

держави, які носять настільки серйозний характер, що рівносильні 

перерахованим вище актам, або значна участь в них») [55]. Наразі доктрина 

міжнародного права не має єдиного підходу до визначення «значної участі». 

Відзначають, що пункт (g) охоплює два різні випадки, при цьому випадок 

«substantial involvement» є більш широким, ніж просте засилання груп, 

передбачає ширші можливості для співпраці між державою та такими 

групами і має визначатись з огляду на конкретні обставини справи. В той же 

час, важливо, що при підготовці самого тексту резолюції держави 

відмовилися від формулювання «open and active participation» на користь 

«substantial involvement» [212, с. 388-389]. Зазначається також, що поняття 
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«substantial involvement» у визначенні агресії залишає можливості для 

довільного тлумачення, оскільки на сьогодні не використовувалося в 

доктринальних поясненнях та ігнорувалося у судових рішеннях. Тобто ніщо 

не перешкоджає тлумаченню терміну «substantial involvement» як такому, що 

охоплює масштабну підтримку збройних груп, без безпосередньої участі 

самої держави [153, с. 854]. Відповідно весь період збройного протистояння 

на Сході України є виключно проявом агресії Російської Федерації. 

Саме таке розуміння ситуації доведено численними розвідувальними та 

аналітичними організаціями, які демонструють, що так звані народні 

республіки є маріонетковими утвореннями і повністю контролюються 

Росією [13]. Аналогічну позицію мають і юристи-міжнародники. Зокрема, 

О Задорожній зазначав, що «згідно з сучасним міжнародним правом все 

однозначно:… На Сході України відбувається військова окупація з боку 

Російської Федерації. Держава-окупант має нести відповідальність згідно з 

нормами Женевської конвенції» [45]. 

Аналогічну позицію займають й іноземні держави. Наприклад, у 

березні 2017 року у Міністерстві закордонних справ Греції заявили, що 

організація під назвою «представницький центр ДНР» в Афінах не має 

офіційного статусу. Речник МЗС Греції Стратос Ефтiмiос повідомив, що 

будь-які дії, що підривають територіальну цілісність України, повністю 

суперечать позиції уряду Греції, яка не визнає претензiй угруповання «ДНР» 

на державність [10]. У квітні 2017 року чеський суд у місті Острава ухвалив 

рішення про ліквідацію так званого «Представницького центру «ДНР» [86]. 

Курт Волкер, спеціальний представник Державного департаменту США з 

питань України у серпні 2017 року зробив таку заяву: «Зрештою, Росія 

визнає, що, відповідно до Мінських угод, ці території повинні бути повернуті 

Україні, вони знову мають стати частиною України і не бути окупованою 

територією. Для того, щоб це сталося, потрібно вивести звідти російські 
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війська і забезпечити людям безпеку, щоб вони відчували себе 

впевнено» [79]. 

Згаданий підхід закладений і у Законі України «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного суверенітету України на 

тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», 

стаття 1 якого встановила, що тимчасово окупованими територіями у 

Донецькій та Луганській областях визнаються частини території України, в 

межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна 

адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний 

контроль [68]. 

Таким чином, детальний аналіз доводить, що запровадження нового 

поняття «гібридна війна» не має ніякого сенсу для нашої держави, і, будучи 

вигідним для агресора, шкодить національним інтересам України. Фактично, 

дане поняття використовується для уникнення відповідальності: Росією – за 

агресію, міжнародним співтовариством – за відсутність рішучого спротиву 

агресії, українськими органами публічної влади – за неефективну діяльність 

та продовження відносин з агресором. Крім того, «гібридність» може 

використовуватися для створення штучних підстав для визнання так званих 

«Л/ДНР» чи їхніх так званих представників. В той же час, очевидно, що таке 

визнання може розглядатися виключно як міжнародне протиправне 

діяння [99]. 

В той же час, слід відзначити, що така позиція жодним чином не може 

свідчити про унеможливлення мирних переговорів чи мирного процесу. 

Зокрема, на думку В. Мицика, «невизнання світовою спільнотою 

незалежності «Донецької та Луганської народних республік», або їх визнання 

Верховною Радою України та іншими державами і міжнародними 

організаціями терористичними організаціями не означатиме, що з ними не 

можна вести переговори» [41, с. 58]. 
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 На жаль, непослідовна позиція України простежується як у внутрішній 

політиці, так і на міжнародній арені.  

 Характеризуючи внутрішню складову, слід згадати, наприклад, 

позицію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України, яке протиставляє події в Криму і на 

Сході України, неправильно застосовуючи поняття «ефективний контроль» і 

не визнаючи окупацію східних територій [52]. Іншим прикладом є позиція 

деяких українських судів. Зокрема, Октябрський райсуд Полтави у своєму 

рішенні, оприлюдненому на сайті Єдиного державного реєстру судових 

рішень, посилався на свідоцтво про смерть, видане «Кіровським відділом 

запису актів цивільного стану м. Донецька Державної Реєстраційної Палати 

Міністерства юстиції Донецької Народної Республіки». Крім того, суд 

використовував формулювання: «м. Донецьк (Донецька Народна 

Республіка)» [36]. Фактично, мова могла йти про ад хок визнання 

відповідних утворень судовою владою. На думку автора, подальші 

роз’яснення лише частково виправили ситуацію. Зокрема, Вищий 

спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

інформаційному листі повідомив: «У цьому контексті слід враховувати те, 

що така практика є неприпустимою, оскільки факт існування ні т.зв. 

«Донецької народної республіки», ні т.зв. «Луганської народної республіки» 

не визнається органами влади України, а в окремих районах, містах, селищах 

і селах Донецької та Луганської областей вводиться особливий порядок 

місцевого самоврядування. Вони визнані тимчасово окупованими 

територіями» [8]. 

 На міжнародній арені особливо показовим є позов України до 

Міжнародного Суду ООН, в якому мова йде про збройне повстання (In 

eastern Ukraine, the Russian Federation has instigated and sustained an armed 

insurrection against the authority of the Ukrainian state...), якого насправді не 

було на території України, а не про пряму агресію [129]. Зокрема, Cambridge 
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Dictionary надає таке визначення: insurrection – an organized attempt by a 

group of people to defeat their government and take control of their country, 

usually by violence: armed insurrection (організована спроба групи людей 

перемогти їхній уряд і захопити контроль над своєю країною, як правило, 

шляхом насильства: збройне повстання) [188]. 

 На думку автора, «Л/ДНР» не лише не можуть отримати визнання, але і 

повинні розглядатися як окупаційна адміністрація Росії, а не як невизнані 

утворення. 

 Таким чином, інститут визнання має важливе значення для захисту 

національних інтересів України. В той же час, збройний конфлікт на Сході 

України продемонстрував непослідовність державної політики України щодо 

кваліфікації відповідних подій [105]. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

 

 

 Надаючи характеристику місцю інституту визнання в зовнішній 

політиці України, можна зробити такі висновки: 

- Україна як незалежна держава швидко отримала всезагальне визнання, 

хоча негативним аспектом можна назвати його часткову зумовленість; 

- реалізація інституту визнання Україною не є сталою і часто залежить 

від політичних чинників, Україна не має визначеної політики побудови 

відносин з невизнаними державами; 

- непослідовність у наданні визнання в практиці України існує як на 

матеріальному, так і на процесуальному рівні; 

- інститут визнання має важливе значення для захисту національних 

інтересів України в умовах агресії Російської Федерації; 

- невизнання українського уряду після Революції Гідності не мало 

жодних правових підстав; 

- визнання так званої Республіки Крим, так званих «ДНР», «ЛНР» можна 

розглядати як міжнародні протиправні діяння; 

- агресія Російської Федерації проти України ставить питання про 

необхідність доповнення понятійного апарату інституту визнання новим 

елементом – доброчесністю намірів утворення, яке претендує на визнання; 

- політика України (як зовнішня, так і внутрішня) щодо так званих 

«ДНР», «ЛНР» не є послідовною та ефективною. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

Узагальнюючи характеристику ролі та місця інституту визнання в 

сучасному міжнародному праві та визначаючи результати дослідження, 

можна зробити такі висновки, що мають в своїй основі як теоретичну, так і 

практичну актуальність: 

1) Міжнародне співтовариство не є сталим утворенням, йому 

притаманні зміни, пов’язані з певними соціальними, економічними, 

суспільними подіями, що зумовлює важливість інституту визнання в 

міжнародному праві. В той же час, функції інституту визнання змінюються із 

розвитком міжнародних відносин. Зокрема, раніше цей інститут сприяв 

збереженню миру і стабільності, виступаючи у ролі своєрідної правової 

фікції. На сьогодні міжнародно-правове регулювання визнання повинно 

програмувати розвиток міжнародних відносин. Еволюція інституту пов’язана 

з появою як нових суб’єктів, так і нових адресатів визнання. Важливим є 

питання про необхідність доповнення понятійного апарату інституту 

визнання новим елементом – доброчесністю намірів утворення, яке 

претендує на визнання, що має враховуватися кумулятивно з критеріями для 

визнання. 

2) На прикладі інституту визнання можна довести ефективність 

міжнародного права. Міжнародне право охоплює все більше коло суспільних 

відносин, поступово зменшує вплив політичних чинників та знаходить нові 

концепції та підходи, які дозволяють ефективно вирішувати проблеми, які 

існують на міжнародній арені. Розуміння міжнародного права як процесу, а 

не лише як сукупності норм, якнайкраще характеризує інститут визнання: 

ряд сучасних подій та нові рішення акторів міжнародних відносин 
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видозмінюють даний інститут і підвищують його ефективність як складової 

міжнародного права. 

3) Визнання можна визначити як наочно засвідчену заяву або таку, що 

припускається, або інші дії чинного суб’єкта міжнародного права, які 

констатують факт політичного та правового існування нового утворення на 

міжнародній арені з метою встановлення з ним міжнародних відносин. В 

теорії міжнародного права є різні підходи до розуміння терміну визнання у 

вузькому та широкому сенсах. Проте норми і принципи інституту визнання 

мають низку спільних ознак, які відокремлюють їх від інших міжнародно-

правових категорій. Серед таких характеристик потрібно виділити 

пов’язаність з міжнародною правосуб’єктністю та/або зі здатністю 

репрезентувати певну територію, населення, державу чи групу держав у 

міжнародних відносинах; наявність сукупності визначених правових 

наслідків, притаманних акту визнання; значний зв'язок з політичними 

процесами, що поєднується з повною підпорядкованістю міжнародному 

праву; наявність ряду принципів та звичаєвих норм, які, незважаючи на 

відсутність універсальної кодифікації, врегульовують відповідні відносини і 

впорядковують дії держав.  

4) В міжнародному праві існують узвичаєні форми, засоби та типи 

визнання. Загальноприйнятими формами визнання є де-юре, де-факто та ад 

хок. Слід відзначити, що новели щодо форм визнання (наприклад, 

дипломатичне, повне визнання) не знаходять свого послідовного втілення і 

загалом не відповідають основам даного інституту. Єдиною зміною, яка 

може очікувати сучасний інститут визнання, може бути поступова відмова 

від визнання ад хок, яке за своєю природою не має всіх ознак визнання. 

Загальноприйнятими засобами визнання є наочно засвідчене і таке, що 

припускається. До типів визнання відносять традиційне, попереднє, 

зумовлене, колективне, передчасне, спізніле, скасоване, невизнання. Між 

формами та засобами визнання існує зв'язок, який має своїм проявом їхнє 



200 

 

практичне застосування у певних комбінаціях між собою. Детальний аналіз 

вказує на те, що держави надають перевагу наочно засвідченому визнанню. 

Колективне визнання знаходиться у процесі розвитку і на сьогодні поступово 

трансформується в окремий субінститут. Невизнання, хоч і має особливе 

місце в міжнародних відносинах, категорично не може застосовуватись в 

контексті міжнародно-правових санкцій. Сучасне міжнародне право за 

певних обставин передбачає обов’язок не визнавати. Невизнання можна 

поділити на активне та пасивне, в залежності від характеру дій відповідного 

суб’єкта міжнародного права.  

5) Під видами визнання слід розуміти визнання держав, урядів, 

національно-визвольних рухів, воюючої сторони, повсталої сторони, 

організації чи руху опору, а також парламентів та міжнародних організацій. 

Новелами Женевських конвенцій 1949 року стали такі утворення, як 

«організовані озброєні угрупування» та «антиурядові збройні сили». На 

сьогодні новели Женевських конвенцій не набули реального втілення, проте 

сприятливим кроком для їхнього застосування могло б стати врахування 

напрацювань міжнародного гуманітарного права при роботі над 

кодифікацією інституту визнання. 

 Визнання держав займає ключове місце в інституті визнання, а 

щодо його характеристики існує дві основні конкуруючі доктрини: 

декларативна та конститутивна. Втім, детальне вивчення даної проблеми 

вказує на те, що їхня взаємовиключна природа була перебільшена в доктрині, 

і на практиці вони можуть застосовуватись в поєднанні для регулювання 

різних рівнів та аспектів визнання. Ключовою проблемою для визнання 

держав є критеріальна основа такого визнання. Втім, слід зазначити, що 

загальноприйняті критерії були досить вдало вироблені, і головним 

залишається питання нехтування даними критеріями з політичних мотивів. 

Новітня практика говорить і про те, що до визнання держав можуть 

висуватися додаткові умови, які доповнюють основні критерії державності. 
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 Визнання урядів має своїм наслідком не питання правосуб’єктності, 

а право репрезентувати державу на міжнародній арені. Визнання урядів в 

міжнародному праві пов’язане з такими теоріями: доктрина законності, 

доктрина Тобара, доктрина Естрада, доктрина ефективного контролю. На 

сьогодні практика багатьох держав йде шляхом відмови від визнання урядів 

окремо від держав. Важливим також є аспект визнання урядів у вигнанні. 

Наразі потрібно встановити дворівневу оцінку для визначення правомірності 

такого визнання: на першому етапі слід встановити, чи має певна держава 

взагалі ставити питання про невизнання чи визнання певного режиму як 

уряду; на другому етапі відповідно до чітко визначених критеріїв потрібно 

встановити, чи відповідає певне утворення вимогам, які висуваються до 

урядів. 

 Визнання парламентів є новим видом визнання, який має три групи 

наслідків: статус рішень відповідного органу, ефективність міжнародної 

співпраці та здатність виконувати класичні функції.  

6) Наслідки визнання проявляються як на національно-правовому, так 

і на міжнародно-правовому рівні. І якщо міжнародно-правові наслідки 

визнання більшою мірою не породжують певні права, а полегшують доступ 

до них, то на національно-правовому рівні визнання стає єдиним шляхом для 

набуття відповідної сукупності прав. Міжнародно-правові наслідки визнання 

мають більше значення не на глобальному рівні, а у вимірі двосторонніх 

відносин. Основними наслідками акту визнання в національно-правовій 

площині є визнання актів виконавчої та законодавчої влади національними 

судами, надання відповідним особам привілеїв чи імунітетів, можливість 

отримання майна у випадку правонаступництва. Доктрина міжнародного 

права, в цілому, підтверджує існування таких наслідків, проте підходи до 

механізмів їхньої реалізації різняться. Крім того, сьогодні відбувається 

трансформація сприйняття таких наслідків і перехід до більш поміркованої 

моделі їхнього втілення. 
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7) Акт визнання тісно пов'язаний з іншими інститутами і галузями 

міжнародного права (як з новими, так і з класичними). На прикладі 

міжнародного морського права, міжнародного права захисту прав людини та 

міжнародного інформаційного права встановлено, що інститут визнання має 

системний вплив на міжнародне право. 

 Особливо важливою для розвитку даного інституту є спрямованість 

сучасного міжнародного права на захист прав людини. Зокрема, необхідність 

ефективного захисту прав і свобод людини видозмінює підходи до наслідків 

визнання. Крім того, важливим є подальше закріплення в міжнародному 

праві принципу, згідно з яким нове утворення не може знижувати рівень 

захисту прав людини, який існував на певній території. 

8) Регламентація процесу надання визнання відбувається у 

відповідності з нормами національного права окремої держави. Як правило, 

визнання надається органами виконавчої влади, а випадки конкуруючої 

компетенції є малопоширеними. Крім того, дане питання найчастіше не 

регулюється на конституційному рівні. Саме тому доцільним є внесення змін 

до Конституції України (пункт 4 частини першої статті 106). Можливими є 

три шляхи (перелічені від найбільш до найменш вдалого): а) виключення 

згадки про те, який орган має надавати визнання (адже світовий досвід 

доводить, що це питання не належить до рівня конституційного 

регулювання; достатньо визначити, хто репрезентує державу на міжнародній 

арені); б) надання відповідного повноваження парламенту або уряду (адже ця 

функція не властива президенту, особливо за парламентсько-президентської 

форми правління); в) внесення редакційних змін до пункту 4 частини першої 

статті 106 (адже слово «іноземних» є змістовно зайвим; якщо йти шляхом 

деталізації процедури визнання на конституційному рівні, варто згадати і про 

інших можливих адресатів визнання). 

9) Акт визнання може характеризуватися зворотною силою та 

можливістю його відкликати. Концепція зворотної сили визнання є правовою 
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фікцією, сприйнятою як континентальною, так і англосаксонською 

правовими системами. В той же час, залишається ряд невизначених питань, 

пов’язаних зі встановленням моменту, якого сягає зворотна сила, її 

територіальною поширеністю, впливом на акти попереднього уряду тощо. Як 

правило, надане визнання не може бути відкликаним, хоча можливість 

скасування наданого визнання все ж допускається і не завжди суперечить 

засадам міжнародного права. 

10) Визнання має дві складові: політичну та правову, і саме другий 

елемент повинен переважати і поступово витіснити перший. Аналіз сучасної 

практики визнання доводить, що політичні мотиви часто мають важливіше 

значення, ніж правові засади. Така тенденція негативно позначається на 

практиці держав. В той же час, даний аналіз доводить, що і на сьогодні 

визнання є актуальним питанням, яке потребує подальших пошуків нових 

підходів. 

11) Важливим елементом реалізації визнання стає поява нового 

субінституту – визнання держав міжнародними організаціями, який має свої 

власні особливості і відповідає сучасним процесам, що мають місце у 

міжнародних відносинах. Поява даного субінституту прямо пов’язана з 

феноменом наднаціональності міжнародних організацій. Крім того, практика 

ЄС свідчить, що цей субінститут відрізняється особливо високою 

політизацією. 

12) Доктрина солідарна у тому, що інститут визнання потребує 

кодифікації та систематизації. І хоча даний процес може мати певні 

труднощі, його позитивні наслідки будуть відчутні як у практичній, так і в 

теоретичній площині. Саме кодифікація визнання в універсальному 

міжнародному праві стане тим кроком, який підвищить ефективність даного 

інституту. Слід відзначити, що не можна говорити про повну невідповідність 

практики визнання теоретичним засадам. Крім того, на сьогодні наявна 

багата звичаєва та доктринальна база щодо визнання у міжнародному праві. 
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А поява нових особливостей та навіть нового субінституту доводить 

життєздатність даного інституту та його важливість для міжнародних 

відносин в цілому. 

 Майбутня кодифікація інституту визнання має врахувати як 

класичні міжнародно-правові підходи, так і нові особливості даного 

інституту, які послідовно формуються. Кодифікація, серед іншого, має 

врегулювати: перелік суб’єктів надання визнання та адресатів визнання; 

підстави надання визнання, а в ряді випадків – підстави для виникнення 

самого права підіймати питання про визнання (зокрема, коли мова йде про 

визнання урядів); існування обов’язку (не) визнавати; характеристики акту 

визнання (зворотної сили тощо) та процедури його реалізації (хоча 

національні процедури можуть встановлюватися державами на власний 

розсуд, загальні риси мають бути універсалізовані); наслідки визнання для 

національного та міжнародного права; дієву систему реалізації 

відповідальності суб’єктів міжнародного права у випадку порушення 

відповідних положень. 

13) Акти визнання більше не є виключно дискреційними і можуть 

перетворюватися у міжнародні протиправні діяння. Крім того, такі 

протиправні діяння, як правило, будуть пов’язані із зобов’язаннями erga 

omnes. І якщо зараз кожна держава лише має право вимагати реалізації 

міжнародно-правової відповідальності порушника, то в подальшому можна 

прогнозувати появу обов’язку міжнародного співтовариства реагувати на 

відповідне порушення. 

14) Україна як адресат визнання майже не зазнала негативних наслідків 

його політизації, хоча і стала адресатом зумовленого визнання. Акти 

визнання української держави на початку ХХ століття свідчать про довгу і 

поступальну ґенезу української правосуб’єктності. Реалізація інституту 

визнання в практиці України зазнає надмірного впливу політичного чинника. 
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Недостатньо послідовними є і процедурні аспекти. В той же час, доцільною є 

розробка сталих підходів до взаємовідносин з невизнаними утвореннями.  

15) Інститут визнання має важливе значення для захисту національних 

інтересів України в умовах агресії Російської Федерації, яка розпочалася з 

окупації і анексії Криму і продовжилась на Сході України. Можна 

стверджувати, що невизнання українського уряду Росією у 2014 році не 

відповідає засадам міжнародного права. Крім того, визнання так званої 

Республіки Крим і так званих «Л/ДНР» є міжнародними протиправними 

діяннями. Фактично, протиправність визнання так званої Республіки Крим 

може бути використано як додатковий інструмент деокупації українських 

територій. На жаль, позиція України щодо статусу так званих «Л/ДНР» не є 

послідовною та ефективною як на міжнародній арені, так і в ході формування 

внутрішньої політики.  

 Запровадження нового поняття «гібридна війна» не лише шкодить 

національним інтересам України, але і не відповідає сучасному 

міжнародному праву. Більше того, «гібридність» конфлікту може 

використовуватися для виправдання міжнародно-правового визнання так 

званих «Л/ДНР» чи їхніх так званих представників, яке насправді може 

розглядатися виключно як міжнародне протиправне діяння.  

  

Вищевикладені тези мають не лише теоретичне, але і практичне 

значення, оскільки можуть бути враховані в ході: 

1) розробки універсальної кодифікації з питань визнання; 

2) формування зовнішньої політики України та стратегії протистояння 

агресії Російської Федерації; 

3) внесення змін до Основного Закону чи розробки нової Конституції 

України; 
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4) викладання у вищій школі, роботи над підручниками, навчальними 

посібниками, методологічними підходами до викладання 

міжнародного права; 

5) подальшої наукової діяльності у царині міжнародного права. 
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