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Міжнародно-правове визнання є важливим пи-

танням у міжнародних відносинах. Так, інститут 
визнання є тісно пов’язаним із політикою держав. 
Це політично-правовий акт, який має юридичні 
наслідки. Політичні інтереси та мотиви держав 
завжди впливають на рішення щодо визнання. 
Одним із видів міжнародно-правового визнання є 
визнання урядів, який держави використовують 
для реагування на зміну, часто неконституцій-
ну, уряду інших держав. Таке визнання є більш 
складним, оскільки, на відміну від визнання дер-
жав, це не є одноразовий акт. Це відкриває мож-
ливість набагато частішої політизації цього виду 
визнання. Таким чином, необхідно враховувати, 
які політичні фактори впливають на міжнарод-
но-правове визнання.

Аналіз наукових праць та публікацій показує, 
що проблема міжнародно-правового визнання 
є темою багатьох досліджень, в основному іно-
земних. Окремі аспекти висвітлювались у робо-
тах таких учених, як М. Дж. Пітерсон, Д. Ха-
ріс, Д.І. Фельдман, Б. Рос, Ч.Ч. Хайд, Д. Мур, 
С. Талмон. М. Браун, Я. Броунлі, Ф. Мартенс. 
В Україні це: О.В. Задорожній, Р.М.О. Дурсунов, 
О.Т. Волощук.

Міжнародно-правове визнання урядів – це 
односторонній політико-правовий акт держави, 
яким констатується юридичний факт утворення 
та діяльності нового уряду, як законного представ-
ника держави, та висловлюється намір вступити 
у дипломатичні відносини. Інститут визнання не 
був кодифікований та регулюється звичаєвими 
нормами міжнародного права, його загальнови-
знаними принципами, деякими багатосторонніми 
і двосторонніми угодами, дипломатичними доку-
ментами окремих держав та доктринами. При-
йняття такого рішення про визнання – це політич-
ний акт держави, яка виходить зі своїх інтересів 
та політичних міркувань при його прийнятті.

Американські політичні доктрини визнання 
урядів мали значний вплив на розвиток інститу-
ту визнання у міжнародному праві, наприклад, 
доктрина Естрада, яка висунула принцип фактич-
ного контролю над територією як основний крите-
рій міжнародно-правого визнання. Ця доктрина 
набула нині значного поширення. Так, у сучасній 
практиці багатьох держав (Франція, Бельгія, Ав-
стралія, Канада, Нідерланди, США, Великобрита-
нія та інші) спостерігається відмова від практики 

заяв про визнання урядів, і вони обмежуються 
встановленням або не встановленням диплома-
тичних відносин. 

«Доктрина Естради» є однією з всесвітньові-
домих політичних доктрин міжнародно-право-
вого характеру. Це вчення названо на честь мек-
сиканського міністра закордонних справ Хенаро 
Естрада та висвітлювала позицію щодо політики 
визнання революційних урядів. З часом ця по-
літична доктрина Мексики щодо визнання уря-
дів вплинула на створення відповідної звичаєвої  
міжнародно-правової норми «мовчазного» ви-
знання урядів. 

Положення доктрини були вперше формально 
викладені у «Комюніке з питання про визнання 
нових урядів» від 27 вересня 1930, в якому прого-
лошувалась політична позиція Мексики щодо ви-
знання урядів інших держав, які прийшли до вла-
ди у результаті перевороту чи революції. Це була 
політична стратегія захисту політичних інтересів 
держави. Доктрина стала політичним засобом-від-
повіддю на невизнання урядом США та іншими 
державами під їх впливом нового уряду Мексики.

У тексті документу закріплюється, що: 
«Після обережного вивчення питання, уряд 

Мексики передає інструкції своїм міністрам та ди-
пломатичним представникам, інформуючи їх, що 
уряд Мексики не робить жодних заяв щодо надан-
ня визнання. Оскільки держава вважає, що такий 
курс є образливою практикою. Це порушує суве-
ренітет іншої держави, оскільки такі судження 
належать до внутрішніх справ кожної держави, 
та по суті вирішується питання щодо юридичної 
кваліфікації іноземних режимів. 

Тим не менш, уряд Мексики обмежується під-
триманням або відкликанням, як уважатиметься 
доцільним, своїх дипломатичних представників, 
та продовження дипломатичних відносин. Також, 
якщо це вважається доцільним, схваленням тих 
самих дипломатичних представників, яких від-
повідні держави мають у Мексиці. Таким чином, 
вони не висловлюють жодних суджень щодо прав 
іноземних держав щодо прийняття, підтримання 
чи зміни їх уряду чи влади» [4, с. 203].

У комюніке зазначається, що Мексика не ко-
ментує з приводу надання визнання новому прав-
лінню держав. Відповідно до доктрини Естрада 
особливого визнання уряду не потрібно, оскільки 
це є втручанням у внутрішні справи інших дер-
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жав. На відміну від доктрини «Тобара», новий 
доктринальний підхід заперечує таке офіційне 
визнання та будь-яку оцінку легітимності нового 
уряду. Крім цього встановлюється, що оцінюван-
ня прав та правомірність інших націй зберегти або 
замінити свої уряди або владу, – порушує держав-
ний суверенітет таких держав. 

Положення доктрини «Естрада» вказують, що 
слід обмежуватися лише збереженням або відкли-
канням дипломатичного представництва, уника-
ючи тим самим оцінок законності нового режиму. 
Кожна держава на власний розсуд, незалежно 
від перебігу подій, зберігає свої представництва, 
продовжує приймати дипломатичних представ-
ників цих держав і підтримує з ними стосунки. 
Виходячи з того, що іноземні держави, оцінюючи 
правомірності урядів втручаються в їх внутрішні 
справи, мексиканський уряд проголосив про свій 
намір визнавати законним наявний уряд.

Точне значення «Доктрини Естрада» було не 
ясним з початку та уряд Мексики ніколи повністю 
і не пояснював її. На початку деякі прихильники 
заявляли, що це означає відмову від офіційного 
визнання урядів [7, с. 42]. Інші стверджували, що 
вона дорівнює поєднанню мовчазного визнання та 
критерію «ефективності» [6, с. 719].

На відміну від доктрини «Тобара» (невизнання 
революційних урядів), підхід доктрини Естрада 
є менш формальним і «обмежується лише під-
тримкою або відстоюванням <...> дипломатичних 
представників, агентів та постійним прийняттям 
<...> акредитованих дипломатичних представ-
ників та агентів» [5, с. 156]. Так, новий доктри-
нальний метод визнання урядів виражався у під-
триманні формальних дипломатичних відносин 
та прийнятті існування та статусу нового уряду 
[9, с. 137]. 

Практика заяв щодо визнання урядів у кінці 
ХХ століття скоротилася, зараз більшість урядів 
вдаються до «Доктрини Естрада», яка сприймає 
чітке декларування визнання урядів як образ-
ливої практики, яка перешкоджає внутрішнім 
справам інших держав. Замість декларацій про 
визнання та невизнання, замість публічних заяв 
щодо конституційності чи законності нових уря-
дів, вказана доктрина декламує мовчазне визнан-
ня шляхом встановлення дипломатичних відно-
син з новим урядом або продовження відносин 
зі старим.

Естрадівська доктрина визнання урядів, ок-
рім Мексики, вперше була застосована Фран-
цією (уряду Алжиру) та Бельгією (уряду Лівії) 
у середині 1960-х років. Перші випадки застосу-
вання доктрини були здійсненні з застережен-
нями. Так, у 1965 році на Сенатських дебатах 
Міністр закордонних справ Бельгії у кінцевому 
підсумку дебатів навіть виступив з пояснення-
ми, що політика захисту використання мовчаз-

ного визнання не означає скасування визнання 
як такого. Слід зазначити, що Франція звернула 
увагу уряду Алжиру, під головуванням полков-
ника Хуарі Бомедьєна (а Бельгія у 1969 уряду 
Каддафі у Лівії), що «їх уряд надсилає держав-
не визнання лише державі, а не уряду, та, що 
анотування та продовження дипломатичних 
відносин повинно розглядатись як рівнозначне 
визнанню уряду» [7, с. 4]. Це були пояснення 
для іноземних представників уряду та населен-
ня держав, які на той час були малознайомими 
з новою доктриною та новосформованою практи-
кою держав щодо визнання урядів. 

Більшість урядів Африканських держав 
у 1974 відреагували на повстання у Португалії 
та зміну уряду. Раніше вони розірвали диплома-
тичні відносини з Португалією у відповідь на Ре-
золюцію ООН, яка закликала до таких дій поки 
Португалія не визнає незалежність своїх колоній 
в Африці. Вони не відновлювали дипломатичні 
відносини поки новий уряд Португалії не підтвер-
див схвалення деколонізації [8, с. 525]. Так, дея-
кі держави Африки продемонстрували визнання 
урядів шляхом встановлення та налагодження 
дипломатичних відносин з новим урядом Порту-
галії. Хоча затримання визнання було пов’язано 
з політичними мотивами цих держав. Вони праг-
нули офіційного визнання їх незалежності та під-
твердження рівноправності у міжнародних право-
відносинах.

Згодом, Сполучені Штати формально підтвер-
дили свою прихильність критерію мовчазного 
визнання урядів держав, незалежно від конститу-
ційності їх походження. Відповідні вказівки про 
це були офіційно закріпленні у заяві Секретаря 
держдепартаменту США у 1977 році [5, с. 159]. 

У 1979 році при зміні уряду в Ірані Франція 
виступила з заявою, що: «Практика уряду Фран-
ції складається з визнання держав, а не урядів. 
Франція готова продовжувати співпрацю з Іраном 
відносно взаємних інтересів двох держав. Наш 
Посол у Тегерані зв’язався з паном Мехді База-
рганом. Уряд Франції щиро надіється на віднов-
лення миру та безпеки Ірану» [10, с. 340]. Тим са-
мим, уряд Франції ще раз наголосив та підтвердив 
свою зобов’язання щодо провадження відповідної 
практики визнання урядів, оголосивши про намі-
ри подальшої співпраці та продовження диплома-
тичних відносин з новим урядом Ірану.

Так, з 1933 р. Мексика застосовує практику 
«мовчазного» визнання урядів, з 1965 р. Франція 
та Бельгія, з 1977 р. США, а у 1980-х рр. – Австра-
лія, Канада, Нідерланди, Великобританія та ін. 
заявили про відмову від практики визнання уря-
дів. Зараз положення доктрини Естрада у своїй 
політиці та практиці проводить Франція, Бельгія, 
Португалія, Швеція, Швейцарія, Іспанія, Італія, 
Саудівська Аравія, Австрія, Австралія, Мексика, 
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Кенія, Німеччина, Фінляндія, США, Великобри-
танія, деякі африканські держави.

Так, для прикладу візьмемо Швейцарську Кон-
федерацію. Нормативне підтвердження політики 
держави щодо практики «мовчазного» визнання 
урядів міститься у роз’ясненні Міністерства за-
кордонних справ Швейцарії «Визнання держав та 
урядів відповідно до міжнародного права». У гла-
ві II «Визнання урядів» закріплено:

«1. Коли держава визнає уряд, він визнає гру-
пу осіб, які є компетентними виступати як орган 
відповідної держави та представляти його у кон-
тексті міжнародного права. Передумовою для ви-
знання уряду відповідно до міжнародного права є 
лише його ефективне здійснення суверенної влади 
(насамперед, контроль над значною частиною те-
риторії і апарату адміністрування). Особливі ви-
падки виникають там, де легітимний уряд втрачає 
всю або частину своєї влади над державою і навіть 
виїжджає за кордон, стаючи урядом у вигнанні. 
На практиці колишній уряд іноді продовжує ви-
знаватися законним урядом (уряд де-юре), навіть 
якщо він утратив ефективний контроль над дер-
жавою – принаймні тимчасово – і цей контроль 
здійснюється новим урядом (де-факто уряд). 
Якщо держава підтримує нормальні дипломатич-
ні відносини з новим урядом, це лише декларація 
про те, що новий уряд є ефективним, а не є закон-
ним. Однак доктрина стверджує, що уряд, який 
прийшов до влади через державний переворот 
або революцію. не повинен визнаватися чи вважа-
тися законним, доки він не отримає підтверджен-
ня демократичного характеру (наприклад, рефе-
рендумом).

2. Послідовна практика Швейцарії з кінця 
Другої світової війни полягала лише у визнанні 
держав, а не урядів. Якщо країна зазнає зміни 
уряду, Швейцарія відмовляється від явного ви-
знання нової адміністрації – обмежуючи себе без-
перервним продовженням відносин з відповідною 
країною, а значить і з новим урядом. Швейцарія 
таким чином слідує практиці, яка ґрунтується на-
самперед на принципі ефективності» [3].

Хоча у міжнародних актах регіонального ха-
рактеру по-різному зафіксовані положення, що 
стосуються питання визнання нового уряду (полі-
тичного режиму) держав. Наприклад, за Пактом 
Ліги арабських держав 1945 р. стаття 8 «кожна 
держава-член має поважати політичний режим 
в інших державах і вважати його внутрішньою 
справою кожної держави» [1]. В Акті Африкан-
ського Союзу 2000 року закріплено принцип-нор-
му, формування якої випливає з положень док-
трини Тобара, та яка декларує: «засудження та 
неприйняття неконституційної зміни уряду» [2]. 

Так, у результаті поширення односторонньої 
практики держав політична доктрина Естрада 
трансформувалась у звичаєві міжнародно-правові 
норми щодо визнання урядів держав. Вони вста-
новлюють, що при зміні урядів неконституційним 
шляхом, будь-яка держава не повинна оцінювати 
законність та конституційність такого уряду, дер-
жави відмовляються від явного визнання урядів, 
а лише обмежуються встановленням, продовжен-
ням чи припиненням дипломатичних відносин. 

Отже, питання визнання нового уряду стосу-
ється більш дипломатичних міркувань, ніж юри-
дичних. Воно є більш політичним явищем, ніж 
правовим, але має юридичні наслідки. Політич-
на доктрина Естрада вплинула на виникнення та 
поширення практики держав щодо «мовчазного» 
визнання урядів та як результат формування від-
повідних звичаєвих норм міжнародного права.

Офіційні заяви держав, які проголошуються 
у разі приходу до влади нового уряду, здійсню-
ється не з метою визначення його легітимності, 
а у рамках урочистого привітання, та висловлен-
ня намірів щодо співпраці. Сучасна практика 
свідчить про те, що багато держав не виступають 
з офіційними заявами про визнання урядів чи 
оцінювання їх легітимності, а обмежуються вста-
новленням, підтриманням дипломатичних відно-
син та співробітництва. Таким чином, політична 
доктрина Естради набула міжнародно-правового 
характеру та вплинула на розвиток інституту ви-
знання у міжнародному праві. 
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Repetska O. I. The impact of the Estrada’s political 
doctrine on the international legal norms of the recogni-
tion of governments. – Article.
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of the Estrada’s political doctrine on the international 
law. It was researched of the provisions of this doctrine 
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