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 بالدولةاالعتراف 

االعتراف بالدولة الجدٌدة هو التسلٌم من جانب الدول القائمة بوجود هذه الدولة 

االعتراف إجراء مستقل عن نشأة الدولة،  الجماعة الدولٌة.وقبولها كعضو فً 

فالدولة تنشأ باجتماع العناصر الالزمة لتكوٌنها واذا ما نشأت ثبت لها السٌادة على 

اراضٌها وعلى رعاٌاها، لكنها ال تتمكن من ممارسة هذه السٌادة فً الخارج 

 ه الدول بوجودها.ومباشرة حقوقها فً مواجهة الدول األخرى إال إذا اعترفت هذ

االعتراف بالدولة الجدٌدة على  1336عّرف معهد القانون الدولً فً بروكسل 

 الوجه اآلتً:

)االعتراف هو عمل حر تقر بمقتضاه دولة أو مجموعة من الدول، وجود جماعة 

لها تنظٌم سٌاسً فً إقلٌم معٌن، مستقلة عن كل دولة أخرى، وقادرة على الوفاء 

بالتزامات القانون الدولً. وتظهر الدول باالعتراف نٌتها فً اعتبار هذه الدولة 

 عضواً فً الجماعة الدولٌة(.

 فطبيعة االعترا

 توجد نظرٌتان فً تكٌٌف االعتراف بالدولة الجدٌدة وهما:

    نظرٌة االعتراف المنشئ -1

 نظرٌة االعتراف اإلقراري أو الكاشف -2

 نظرية االعتراف المنشئ -1

بموجب هذه النظرٌة االعتراف: هو الذي ٌخلق الشخصٌة القانونٌة للدولة الجدٌدة، 

وهو الذي ٌمنحها الوجود القانونً فً الجماعة الدولٌة باعتبارها شخصاً من 

 أشخاص القانون الدولً العام، بدون االعتراف تبقى الدول مجرد واقعة بسٌطة.

 تين: الداخلية والدوليةيميز الفقهاء بهذا الصدد الدولة من الناحي

ٌمكن ان توجد الدولة وتكون شخصاً قانونٌاً حقٌقٌاً حتى ولو لم  من الناحية الداخلية:

 ٌصدر االعتراف بها.

)باالجماع( ان االعتراف وحده هو الذي ٌكسبها الشخصٌة  أما من الناحية الدولية:

 القانونٌة.
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 انتقادات هذه النظرية

ر االرادة )أي اتفاق ارادات الدول هوالذي ٌخلق تعتمد بشكل أساسً على دو -أ

الدولة الجدٌدة وٌمنحها أهلٌة اكتساب الحقوق، والدولة بدون االرادة الخارجٌة ال 

 تملك شٌئاً، وهً التً تبعث فٌها روح الحٌاة القانونٌة(.

انها تتعارض االعتبارات االجتماعٌة والتأرٌخٌة المتعلقة بتكوٌن الدول، فنشأة  -ب

، وال  ولة حدث تأرٌخً تملٌه علٌها ظروف اجتماعٌة وسٌاسٌة وتأرٌخٌة معٌنةالد

 ٌمكن جعل وجوده وعدمه وقفاً على تقدٌر إرادات الدول ألنه مستقلة عنها.

انها تتناقض مع التعامل الدولً ألن القول بأن االعتراف منشئ لشخصٌة الدولة  -ج

 معناه عدم وجودها القانونً.

 االقراري أو الكاشف نظرية االعتراف -2

بموجب هذه النظرٌة: تعتبر الدولة شخصاً من أشخاص القانون الدولً عند توافر 

أركانها. وٌقتصر أثر االعتراف على تمكٌن الدولة من الدخول فً عالقات مع 

 الدول األخرى.عند عدم االعتراف بالدولة الجدٌدة:

بل ٌترتب فقط عدم قٌام ،  ال ٌترتب علٌه عدم تمتع الدولة بالشخصٌة القانونٌة

 عالقات دولٌة بٌن الدولة الجدٌدة والدول التً ترفض االعتراف بها.

معهد القانون الدولً )... االعتراف انصراف إرادة الدول الى علٌه  اكد ماهذا و

فهو اذن عمل كاشف ال ٌجوز أن ٌنتقص  إدخال الدولة الجدٌدة عضواً فً الجماعة،

 التصرٌح به من قبل الدول من اآلثار القانونٌة الناشئة عن وجود الدولة الجدٌدة(

)سٌادة الدولة والذي اشار الى ان  1181قرار محكمة داخلٌة أمرٌكٌة وكذلك 

محكمة التحكٌم بٌن ، وكذلك  الجدٌدة تعتبر سابقة على االعتراف ومستقلة عنه(

منشئاً بل هو )االعتراف لٌس عمال  والتً نصت فً حكمها على  المانٌا وبولونٌا

مجرد إجراء كاشف، إذ أن الدولة توجد بذاتها واالعتراف لٌس سوى تصرٌح بهذا 

 . الوجود ٌصدر من الدولة المعترفة(

 


