
 

 چکیده

برای اعمال کامل صالحیت و قبول شدن به عنوان عضو فعال جامعۀ بین المللی، هر دولتی 

ضرورت به شناسایی دارد. شناسایی دولت در حقوق بین الملل یکی از مباحثیی  تأسیس،بعد از 

های متفاوتی پییشبینی است که بیشتر بر سازکارهای سیاسی استوار بوده و برای کسب آن روش

شده است. گاهی عمل شناسایی از مجرای یک سازمان بین المللی یا کنفرانس عمومی به شکل 

دسته جمعی صورت گرفته و گاهی شناسایی با رویکرد انفرادی همراه بوده است. شناسیایی بیه 

معنای آن است که دولت شناسایی کننده  و دولیت میورد شناسیایی در روابیی  یوی   بی  

حقوق بین الملل از حقوق و تکالیف ناشی از دولت بودن بر وردار انید. در  یصوم ماهییت 

کیه شناسیایی بیه گیردد، یکیی ایینشناسایی دو دیدگاه متفاوت در حقوق بین الملل مطرح می

کیه شناسیایی بیه معنیای اعطیای بخیشد و نررییۀ دو ، اییندولت جدید شخصیت حقوقی میی

 شناسایی دولت در حقوق بین الملل

 پوهنیار محمد فریدون سروش  نویسنده:



 

شخصیت حقوقی و ایجاد دولت جدیید نبیودهب بلکیه ییک واقعییت از قبیل  موجیود را تأییید       

نماید. شناسایی شرط اساسی و الز  برای برقراری مناسبات مییان کیشورها، و مویید حی  و می

 شود.تکلیف برای دولت تازه تشکیل شده در عرصۀ بین المللی دانسته می

شناساایی  شصاتیت حقو،ای  دولات  دوژوره  دووااک و  های کلیدی: واژه

 حاکمیت  حقوق بین الملل.

 

 مقدمه

گیی بر یوردار نبیوده، تریییر اوضیاس سیاسیی، جامعۀ بین المللی از ثبیات و دوا  همییشه

گردد تا شاهد ظهیور دولیت توسل به ح  تعیین سرنوشت سبب میمواقع ها و در بعضی انقالب

و حکومت جدید در عرصه بین المللی باشیم. دولت جدید ممکن است در اثر اتحاد دو کیشور 

هیا و های جدیید بیه دنبیال انقیالبو یا از تجزیه یک کشور ایجاد شودب در حالی که حکومت

 شود. آیند. در هر دو صورت مسأله شناسایی مطرح میحوادث سیاسی روی کار می

دولت یک شخصیت حقوق عمومی با داشتن ح  ممتاز حاکمیت است و با توجه بیه ایین 

گیردب این شخصیت حقوقی واجد صفت بیین ها مورد شناسایی قرار میکه از  رف سایر دولت

گرددب به  ور  الصه دولت یک شخصیت حقوق عمومی بین المللیی اسیت کیه المللی نیز می

کیه عناصیر دهد. هر واحد سیاسی پس از آناصلی ترین موضوس حقوق بین الملل را تشکیل می

ضروری تشکیل آن )جمعییت، سیرزمین، حکومیت و حاکمییتا فیراهم گردیید بایید میورد 

شناسایی قرار گیرد تا بتوان نا  دولت را روی این موجودیت سیاسی نهاد. در حقوق بیین الملیل 

گیی دارد تیا میرد  های موجود بیسته شناسایی دولت صرفاً جنبه  ارجی داشته و بیشتر به دولت

توان گفت شناسایی بیشتر با استقالل سیاسی و  تحت حاکمیت دولت جدیدب به عبارت دیگر می

المللی دولت جدید در ارتباط است تا با نحوه اعمیال اراده دولیت بیر میرد   رعایت حقوق بین

تحقیقی مؤسسة تحصیالت عالی خصوصی غالب( -غالب )فصلنامة علمی 25 1393، ب1ش    



 

 تحت حاکمیت آن. 
 

های موجود، تشکیل ییک واحید سیاسیی را  شناسایی عملی است که به موجب آن دولت

کننید.  باشد، تأیید میکه عناصر الز  برای تأسیس داراست و قادر به تأمین روابی بین المللی می

درمورد شناسایی دولت دو نرریۀ مختلف وجود دارد: نرریۀ تأسییسی و نررییۀ اعالمیی. نررییۀ 

کنند و بر این باور اند که هیچ دولتیی  تأسیسی را بیشتر  رفداران مکتب حقوق ارادی مطرح می

های موجود مورد شناسایی قرار گیردب اما برعکیس  شود، مگر این که توسی دولت تأسیس نمی

دارد که به محض تجمیع عناصیر الزمیه، دولیت موجودییت پییدا  برین تأکید می  نرریۀ اعالمی

ها امیروزه مبتینی بیر  های دیگر نیست. رویه دولت کند و نیازی به شناسایی آن توسی دولت می

الملل نیز این نرریه را پذیرفته است. شناسیایی بیه شیکل  بوده و مؤسسۀ حقوق بین نرریۀ اعالمی

توانید صیورت گییرد. منیافع و کامل یا دوژوره و همچنیان بیه شیکل نیاق  ییا دوفیاکتو میی

های دولت شناسنده از یک  رف و میزان اقتدار و مشروعیت ملی دولت مورد شناسایی  دیدگاه

در نوس شناسایی دولت جدیید دارنید. تفکییک  از  رف دیگر، عناصری اند که تأثیر مستقیمی 

بین شناسایی به صورت دو فاکتو ودو ژوره در گذشته بیشتر از امروز رایج بوده است. شناسیایی 

دوژوره حکایت از قانونی بودن مبنای یک رژیم یا به عبارت دیگر مشروعیت آن و نشانه تأییید 

رژیم جدید از سوی دولت شناسایی کننده استب حال آن که، شناسایی دوفاکتو به معنیای ایین 

است که یک رژیم یا حکومت جدید در سرزمینی مستقر شده و دارای کنترول بالفعل و عملیی 

درین مقاله سعی شده تا ابتدا، ماهیت حقوقی شناسایی با توجه به نرریاتی  .در آن سرزمین است

که درین رابطه ارائه شده بررسی گردد، در قد  بعدی، انواس شناسایی ارزیابی گردد و در ا ییر 

 به ذکر آثار شناسایی به  ور مختصر پردا ته شده است.

 شناسایی -الف

 های مربوط به شناسایی .تعریف  ماهیت و نظریه1

های قدیمی وجود یک جامعۀ سیاسی جدید شناسایی عملی است که به موجب آن دولت

کننید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل باشد در سرزمین معینی تأیید و تصدی  می
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دارنید. و در نتیجه اراده  ود را مبنی بر شناسایی آن به عنوان عضو جامعۀ بین الملیل اعیال  میی

بین دولت شناسیایی کننیده و   شناسایی به معنای آن است که در رابطها 45: 8811)موسی زادهب 

بیودن  «حکومیت»ییا  «دولیت»دولت مورد شناسایی، دو  رف از حقوق و تکالیف ناشی از 

گی دولت بر وردارند. شناسایی حکومت جدید به معنای آن است که حکومت مزبور، نماینده

 المللی به عهده دارد.  مربوط  ود را در صحنۀ بین

ها از سه جهت حایز اهمیت اسیت. نخیست، از نریر شناسایی یا به رسمیت شنا تن دولت

های شناسایی کننده برای آغاز تعامالت بیین که شناسایی دلیلی بر اراده  دولتسیاسی، یعنی این

شود. دو ، این که شناسایی تأیید کننده المللی و داشتن روابی سیاسی با دولت جدید دانسته می

هیای شناسیایی کننیده دولیت اعتبار قانونی کشور جدید است یا به عبارت دیگر از نریر دولیت

جدید از تما  شرایی الز  برای تبدیل شدن به یک تابع بین المللی بر وردار است. سیو ، ایین 

که شناسایی از جهت حقوقی برای کشور دولیت جدیید اهمییت داردب  یون وقیتی شناسیایی 

تواننید تریییر موضیع دهنید و ادعیا کننید کیه های شناسایی کننیده نمییصورت گرفت دولت

 ا804: 8814موجودیت جدید از وضعیت دولت بودن بر  وردار نیست. )کاسسهب 

شناسایی بین المللی دارای ییک سیری شیرایطی اسیت کیه بیا تکمییل شیدن آن دولیت 

شناسایی کننده اقدا  به شناسایی دولت جدید نموده و آن را به عنوان عضو فعیال  یانواده بیین 

 ا شرایی مذکور به ترتیب زیر اند:44: 8811پذیرد. )موسی زادهب المللی می

 . دولت جدید باید استقالل داشته باشد.8

. ثبات دا لی و اعتماد مرد  نسبت به حکومت کشور جدید. هر ند به دلیل مالحریات 2

سیاسی در شناسایی کشور ها شرط ثبات دا لی  بیه شیکل کامیل ودقیی  رعاییت نگردییده و 

 کشورهایی که حتی ثبات دا لی نداشته اند مورد شناسایی قرار گرفته اند. 

 . داشتن سرزمین معین.8
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برای شنا ت ماهیت شناسایی و این که شناسایی  ه تأثیری در موجودییت و میشروعیت 

بین المللی یک دولت جدید دارد الز  است تا نرریات ارائه شده پیرامون شناسایی را بیه  یور 

مفصل بررسی نماییم. در حقوق بین الملل معاصر دو نرریه در  صوم ماهیت شناسایی وجیود 

 دارد:

ها با شناسایی، دولت نرریۀ تأسیسی یا ایجادی: نرریۀ تأسیسی معتقداست که دولت -الف

کنندب یعنی، این عمل شناسایی است که سبب تأسیس و شکل گیری ییک جدیدی را ایجاد می

دهیدب پیس شناسیایی یکیی از  دولت جدید شده و آن را از تابعان حقوق بیین الملیل قیرار میی

ا از این دییدگاه، میادامی کیه دولیت 18: 8811گردد. )امیدیب های دولت بودن تلقی میمؤلفه

تواند وجود قانونی پیدا کنید.  های دیگر به رسمیت شنا ته نشده است، نمی نوپا، از سوی دولت

این نرریه که از سیوی پییروان مکتیب ارادی حقیوق مثیل  بنابراین، شناسایی اثر تأسیسی دارد.

پل مطرح شده است، با انتقاداتی نیز مواجه بوده است کیه از آن جملیه  آنزیلوتی، اپنهایم و تری

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

دهد که کشورهای جدید صرفاً با ارادۀ کیشورهای دیگیر  های تاریخی نشان میواقعیت -

آینید.  شوندب بلکه در نتیجۀ اجتماس شرایی سیاسی، جررافیایی و تاریخی  به وجود می ایجاد نمی

به عنوان مثال تأسیس کشور  ین کمونست هر ند تعیداد کثییری از کیشورهای جهیان آن را 

شناسایی نکردند و عضویت ملل متحد را تا حدود بی  از دو دهه حاصل کرده نتوانستب اما بیه 

لیذا اشیکال  شید.داد میسؤول شینا ته مییعنوان یک دولت از اعمال بین المللی که انجا  میی

ها مبالره شیده اسیت.  نرریۀ ایجادی این است که در مورد نق  اراده در تشکیل دولتنخست، 

 ا288: 8811)بیگدلیب 

انتقاد دیگر این که اگر ایین نررییه پذیرفتیه شیود، کیشور جدییدی کیه هنیوز میورد    -

المللی بر وردار باشد و در نتیجیه  گونه حمایت بین تواند از هیچ شناسایی قرار نگرفته است نمی
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رو آن را  ون سرزمین بالصاحب تعریف کرد. همچنین کشور جدید،  یون هنیوز  توان قلم می

المللی را نقض کند بیدون ایین کیه میسؤولیتی  تواند مقررات بین کشور شنا ته نشده است، می

که کشور جدید توسی بر ی از کشورها مورد شناسیایی قیرار متوجه آن باشد. مزید برین  نان

شیییود.                      المللیییی شییینا ته می گییییرد، فقیییی از نریییر کیییشورهای مزبیییور عیییضو جامعیییۀ بین

 ا288: 8811)بیگدلیب 

گی به واقعییت امیر نرریۀ اعالمی:  ب  این نرریه وجود یک دولت یا حکومت بسته -ب

دارد و شناسایی فقی تصدی  واقعیت است.  رفداران نرریۀ اعالمی معتقد اند که شناسایی فقی 

تأیید واقعیتی است که وجود دارد و این واقعیت ممکن است وجود یا عد  وجود یک دولت یا 

الملیل  حکومت باشد. در مواردی که تأسیس یک دولت یا حکومت مستلز  نقیض حقیوق بین

  نیست، شناسایی یا عد  آن تأثیر زیادی در مسأله ندارد و در این گونیه میوارد، شناسیایی جنبیه

ا این نرریه نیز  یالی از انتقیاد نییست، بیا 12:  8835کند. ) مقتدرب اعالمی را به  ود ا تیار می

پذیرش این نرریه نق  شناسایی تقلیل یافته در حالی که نهاد شناسایی یکی از میسایل مهیم در 

روابی بین الملل امروزی به شمار رفته و بدون آن دولت نو تأسیس نق  کامالً انفعیالی  واهید 

 داشت.

ها وارد است هیچ یک از دو نررییه بیه  یور با توجه به نرریات فوق و انتقاداتی که بر آن

المللی سازگار نیستب لذا برای حل مسأله شناسیایی بایید  های موجود جامعۀ بین کامل با واقعیت

باشد که در واقیع  «لوتر پا ت »یی ارائه کرد. شاید بهترین راه حل استناد به نرریۀ راه حل تازه

باشید. )موسیی زادهب  تعدیل و اصالح نرریۀ تأسیسی و در عین حال حاوی نرریۀ اعالمی نیز می

الملیل بیرای احیراز  ا به اعتقاد لوترپا ت، هنگامی کیه شیرایی مقیرر در حقیوق بین41:  8811

وضعیت دولت محق  گردد، کشورهای موجود وظیفه دارند که آن را به رسمیت بشناسند. ایین 

الملیل بیرای ارزییابی و  امر بدان دلیل است که با عد  وجود یک مرجع مرکزی در حقیوق بین
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المللیی و حقیوق  اعطای شخصیت حقوقی، این کشورها هستند که باید ایین وظیفیۀ جامعیۀ بین

هیا واقعییت موجیود جامعیۀ  جا کیه  بی  ایین نررییه دولتالملل را به انجا  برسانند. از آن بین

 باشد.  کنند، به نوعی اعمال نرریۀ اعالمی نیز می المللی را تأیید می بین

شود که شناسایی دارای  صیصۀ ا تییاری اسیت. بیه  با توجه به آنچه گفته شد، معلو  می

تواننید بیه هیر  باشند و می ها در بر ورد با پدیدۀ شناسایی، دارای آزادی عمل می عبارتی دولت

ا هر ند عمل شناسایی یک امر ا تییاری 18: 8835نحوی که صالح بدانند عمل کنند. )مقتدرب 

گیردد و بایید مبتینی بیر ییک مواجه می هایمحدودیتدانسته شدهب اما در مواردی شناسایی با 

 شود: ها اشاره میسلسله اصولی باشد که اینک به مهمترین آن

هیا از هیا، دولیتاصل منع شناسایی زود هنگا : به منریور حماییت از اصیل دوا  دولیت

شناسایی زودرس دولت یا حکومت جدید منع شده اندب به عنوان مثیال جیایز نییست شورشییان 

 یی از آن سرزمین تشکیالتی دایر کرده اند مورد شناسایی قرار گیرند. یک کشور که در گوشه

اصل منع استرداد شناسایی: منطقی و دوستانه نخواهید بیود اگیر دولیتی ییک کیشور نیو 

 تأسیس را شناسایی کند و بعد از مدتی بدون موجب شناسایی را پس بگیرد.

هایی کیه بیه شیکل ها و حکومتهای تشکیل شده با زور: دولتاصل منع شناسایی دولت

گردد نبایید شناسیایی گردنید بیه  یا ری کیه تأسییس  نیین غیر قانونی و به زور تأسیس می

 هایی  الف قواعد آمره بین المللی است.  دولت

منع شناسایی به دستور سازمان ملل متحد:  ب  منشور ملل متحد تمامی کیشورهای عیضو 

ملل متحد مکلف به اجرای اقداماتی اند که از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده باشید. 

هیای پذیرفتیه شیده ا هرگاه سازمان ملل متحد تشکیل دولتی را  الف نور 88: 8812)آقاییب 

تواند دستور به عد  شناسایی آن را صادر کندب به عنوان مثال  یود بین المللی تشخی  دهد می

بیر اسیاس همیین  8830داری اعضای ملل متحد از شناسایی رژیم نژاد پرست رودزیا در سیال 
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 اصل صورت گرفت.

 اشکال شناسایی -ب

شناسایی دولت جدید التأسیس توسی سایر اعضای جامعۀ بین المللی بیه یکیی از ایین دو 

 شکل صورت  واهد گرفت:

شناسایی دوژوره: دوژوره نوس شناسایی کامل و دایمی یک دولت جدید التأسییس  -الف

ها بیه استب پس از تشکیل و اقتدار کامل یک دولت جدید عمل شناسایی از جانب سایر دولت

صورت دوژوره انجا   واهد پذیرفت. شناسایی دوژوره قطعی، غیر قابل لریو و کامیل بیوده و 

 تما  آثار ناشی از شناسایی را در قبال دارد. 

گییرد کیه کیشور شناسایی دوفاکتو: این نوس شناسایی زمانی مورد استفاده قیرار میی -ب

شناسایی کننده نسبت به قیدرت سیاسیی و ثبیات کیشور جدیید شیک و تردیید داشیته باشید. 

شناسایی دوفاکتو عبارت از همان شناسایی موقت و قابل لرو بیا آثیار محیدود اسیت. ایین نیوس 

شناسایی ممکن  پس از مدتی بر اثر ترییر اوضاس سیاسی و یا کدا  شرایی دیگر توسیی دولیت 

اعتبار اعالن شودب مثالً دولت فرانیسه حکومیت فنالنید را در گذشیته میورد شناسایی کننده بی

لرییو اییین شناسییایی را اعییالن کییرد.               8881شناسییایی دوفییاکتو قییرار داده بییودب امییا بعییداً در 

 ا288: 8811)بیگدلیب 

باید  ا ر نشان سا ت که به دلیل مالحرات سیاسی در امیر شناسیایی ارائیۀ قواعید الز  

شیود گی تمیز بین این دو نوس شناسایی کار دشواری است. با آنهیم مییاالجرا در مورد  گونه

هیای کیه در  یصوم دوا  و بقیای اظهار نمود که شناسایی دوفاکتو بیشتر در مورد حکومیت

شود و شناسایی دوژوره حیداکثر بیه تأسییس دولیت جدیید ها تردید وجود دارد اعمال میآن

 ا831: 8835گردد. )شاوب مربوط می

گییرد کیه دولیت شناسیایی در حال حاضر شناسایی دوژوره یا قانونی زمانی صورت میی
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کننده وضعیت دولت مورد شناسایی را از هیر جهیت قیانونی و میشروس بدانیدب در حیالی کیه 

گردد که شرایی قانونیی هایی اعمال میها و حکومتشناسایی دوفاکتو یا عملی در مورد دولت

ها مورد تردید و شک قرار داشته باشدب یعنی، شناسایی دوفیاکتو صیرفاً وجیود شیکلی بودن آن

دهد. به  ور کلی شناسایی دوژوره بیه معنیای تیصدی  دولت یا حکومت را مورد تأیید قرار می

ثبات و دوا  یک رژیم و عالقمندی به برقیراری رابطیه بیا آن و شناسیایی دوفیاکتو بیه معنیای 

کنترول عملی یک رژیم و به منرور حفظ حقوق و اموال دولت شناسایی کننده در مناسبات بیا 

 ا815: 8815باشد. ) انصاریب حکومت دوفاکتو می

هیم     رسید بیا آنتفکیک شناسایی دوژوره و دوفاکتو در عمل کمی پیچییده بیه نریر میی

های آن پی بیرد. گردد به تفاوتشود با توجه به آثاری که از این دو نوس شناسایی مترتب میمی

شود اذعان داشت کیه شناسیایی دوژوره و دوفیاکتو در میوارد زییر از هیم به صورت کلی می

 متفاوت اند:

در شناسایی دوژوره قید و شر ی از جانب دولت شناسایی کننیده وجیود نیدارد و ایین  -

شودب اما در شناسایی دوفاکتو دولت شناسایی نوس شناسایی دایمی و غیر قابل استرداد دانسته می

کننده نسبت به دوا  و بقای موجودیت جدید شک و تردید دارد. بناءً شناسیایی موقیت و قابیل 

 پس گیری است.

هیای دیللماتییک )در صیورت گییآثار حقوقی شناسایی دوژوره شامل تأسیس نماینده -

گیرددب عالقمندی  رفینا و انعقاد معاهدات بین المللی بین شناسایی کننده و شناسایی شده میی

در حالی که در شناسایی دوفاکتو صرفاً به اعزا  نماینده ویژه اکتفا شده و اثرات شناسایی  یلی 

 محدود است.

گییری نییست و بیرای بیی اثیر شناسایی دوژوره وقتی صورت گرفت اصوالً قابل پیس -

نمودن شناسایی آن قطع روابی دیللمایتک حتمی دانسته شدهب اما در شناسایی دوفیاکتو کیشور 
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 گیرد.شناسایی کننده هر زمانی که  واسته باشد شناسایی را پس می

 ور کلی، امروزه تفکیک بین شناسایی دوژوره و دوفاکتو تا حید زییادی از بیین رفتیه به

گیردد   ور صریح صورت گیرد به معنای شناسایی دوژوره تلقی میکه شناسایی بهاست و  نان

گی به قصد دولت شناسایی کننده  واهید و در صورتی که به  ور تلویحی و ضمنی باشد، بسته

گیردد و شناسیایی تلویحیی ییا  داشت. شناسایی صریح معموالً از  ری  صدور بیانییه اعیال  می

گان دیللماتیک و عقد قراردادهیا صیورت ضمنی از  ری  برقراری رابطۀ سیاسی، مبادلۀ نماینده

 ا801: 8818گیرد.)فن گالنب  می

 آثار شناسایی -ج

شناسایی اعم از این که نسبت به دولت یا حکومت اعمال شود بیشترعملی است کیه جنبیه 

سیاسی داشته و موضعگیری دولت شناسیایی کننیده را نیسبت بیه تأسییس نهیاد جدیید نماییان        

هیا قیرار      هم این عمل سیاسی دارای آثیار حقوقیی اسیت کیه مهمیترین آنسازدب ولی با آنمی

 زیر اند :

شناسایی عطف به ما سب  شده و شامل اعمال و قوانین کشور میورد شناسیایی از بیدو  -8

 گرددب تأسیس می

شود که قوانین، مقررات و اعمیال اداری ییک کیشور، در کیشور  شناسایی سبب می  -2 

 شناسایی کننده قانوناً بتواند مورد استناد قرار گیردب

شود که دولت شنا ته شده بتواند در محاکم دولت شناسایی کننیده  شناسایی سبب می -8

 دعوی نمایدب  به نا   ود اقامه

دولت شنا ته شده به عنوان مقا  حاکم، از صالحیت محاکم دا لی کیشور شناسیایی  -5

 باشدب کننده مبرا می

دولت شنا ته شده ح  دارد اموال  ود را در دولت شناسایی کننیده مطالبیه و میسترد  -4
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 ا13: 8835دارد. )مقتدرب 

 ن یجه گیری

با توجه به این که در عرصۀ بین المللی رکن فرا کشوری متمرکزی برای اعطای شناسیایی 

گیردد و دارای عوامیل وجود ندارد، هنگامی که کشور جدیدی در صحنۀ بین المللی ظاهر میی

ها باید آن را به رسمیت شنا ته و موجودیت اش را تشکیل دهنده یک کشور است سایر دولت

تأیید کنند تا این موجودیت جدید بتواند وارد نریا  بیین المللیی گردییده و از اعمیال و رفتیار 

 وی  مسؤول دانسته شود. شناسایی را باید بیشتر عمل حقوقی تلقی نمود و کیشورها ملیز  بیه 

انجا   نین عملی باشند تا بدین وسیله یک جامعۀ نو بنیاد بین المللی نادییده گرفتیه نیشود، هیر 

 ها با مسألۀ شناسایی همیشه با مالحرات سیاسی همراه بوده است. ند عمالً بر ورد دولت

کشورها پدیده اجتماعی و تاریخی بوده و مولود قواعد حقوقی نیستند، بناءً کیشوری کیه  

گردد شخصیت حقوقی  ود را از شناسایی به دست نیاوردهب بلکیه شناسیایی  جدیداً تأسیس می

تواند سر آغیازی بیرای صرفاً به منزلۀ اعال  ورود کشور جدید به صحنۀ بین المللی است که می

بر قراری روابی دیللماتیک و انعقاد معاهدات بیین المللیی بیین کیشورهای شناسیایی کننیده و 

 شناسایی شده باشد. 
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