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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Творча спадщина великої кількості вчених мину-

лого залишається практично невідомою для наступних поколінь. Не винят-
ком є і низка видатних представників науки міжнародного права, які 
здійснювали свою діяльність у XX столітті. У зв’язку зі складними історич-
ними обставинами, пов’язаними з двома світовими війнами, та територі-
альними змінами, внаслідок яких Львів, що раніше належав до Польщі, 
увійшов до складу УРСР у 1939 р., до цього часу не було приділено 
належної уваги багатьом вченим, які вивчали міжнародно-правові проблеми 
у стінах Львівського університету в першій половині минулого століття. 
Одним із них став Людвік Ерліх (1889–1968), персоналія якого згадується в 
авторитетному підручнику з міжнародного права за редакцією В.Г. Бутке-
вича як «знаного дослідника історії міжнародного права, історії науки 
міжнародного права, права міжнародних договорів». 

Незважаючи на те, що за критерієм країни проживання Л. Ерліха слід 
вважати представником польської науки, його життєвий шлях був пов’яза-
ним з українськими містами – Львовом та Тернополем, адже саме в 
м. Тернопіль майбутній юрист-міжнародник народився та закінчив гімназію, 
після чого навчався у Львівському університеті на факультеті права та 
політичних знань. Саме у Львові він працює до завершення міжвоєнного 
періоду, очолюючи кафедру права народів та загальної науки про державу, а 
після Другої світової війни продовжує науково-педагогічну діяльність у 
Яґеллонському університеті в Кракові, залишаючись до останніх днів свого 
життя вірним служінню науці. В наш час його вважають одним з найвидат-
ніших представників польської міжнародно-правової науки.  

Напрацювання Л. Ерліха становлять значну цінність для сучасної 
доктрини міжнародного права. Хоча його наукові погляди формувались 
здебільшого на основі праць вчених з країн Західної Європи та США, що 
можна підтвердити не тільки вказаними Л. Ерліхом переліками викори-
станих в цілях досліджень джерел, але й фактами співробітництва з 
науковими осередками Оксфорду, Берліну, Галле, Берклі та ін., на його 
уявлення про міжнародне право в силу географічної близькості великий 
вплив здійснювала радянська наука міжнародного права, особливо – після 
Другої світової війни. Однією з найважливіших праць Л. Ерліха став 
підручник з міжнародного права (1927), який тричі перевидавався. Незва-
жаючи на те, що від року публікації його останньої редакції минуло понад 
півстоліття, підручник досі залишається дуже цінним джерелом для 
вивчення міжнародного права.  

В польській правовій науці до персоналії Л. Ерліха була приділена увага 
з одного боку сучасників вченого (Т. Гурскі, С. Нахлік), з іншого – вчених 
сучасної Польщі (Т. Пугацевіч, А. Редзік). В останній чверті XX століття 
нових праць, присвячених його життєвому шляху та творчій спадщині, за 
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великим рахунком, опубліковано не було, хоча ім’я вченого згадується в 
довідкових виданнях, підготовлених М. Ляхсом, А. Шьрудкою та ін. Деякі 
аспекти його біографії та наукової діяльності було розглянуто сучасними 
українськими вченими О.О. Мережком, М.І. Куртинцем, І.В. Земаном та 
деякими іншими.  

Однак, якщо життєвий шлях польського вченого частково перебував у 
полі зору наукових досліджень, а також було здійснено спроби охарактери-
зувати його творчу спадщину в цілому, то міжнародно-правові погляди, за 
винятком тих нечастих випадків, коли думки Л. Ерліха використовувалися 
при написанні праць з різних питань міжнародного права для того, щоб 
представити його точку зору, у юридичній літературі до цього часу детально 
вивченими не були. На жаль, досі не було розглянуто ідеї вченого щодо 
сутності міжнародного права, його джерел та суб’єктів, не було проаналі-
зовано напрацювання з питань історії науки міжнародного права, 
тлумачення міжнародних договорів, основних засад міжнародно-правової 
відповідальності. Отже, міжнародно-правові погляди Л. Ерліха залишаються 
практично невідомими не тільки українській, але й іноземній юридичній 
науці, зважаючи на відсутність відповідних напрацювань. У зв'язку з цим, 
вважаємо за доцільне звернутися до наукової спадщини у сфері міжнарод-
ного права цього визначного представника польської та світової міжна-
родно-правової науки та практики.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
ційне дослідження є складовою науково-дослідницької роботи відділу 
міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України «Міжнародно-правові проблеми 
співробітництва України з світовими та європейськими інституційними 
структурами» (номер державної реєстрації 0101U007291), що здійснюється у 
рамках вивчення проблеми «Україна у системі сучасного міжнародного 
правопорядку: теорія і практика».  

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в 
аналізі міжнародно-правових поглядів Л. Ерліха щодо найважливіших 
проблем загальнотеоретичного характеру для вивчення можливості їх 
використання в сучасних дослідженнях у сфері міжнародного права. На 
підставі мети було поставлено та вирішено наступні наукові задачі: 

– простежити процес становлення Л. Ерліха як вченого;  
– встановити основні події Львівського періоду в житті Л. Ерліха та 

визначити основні напрями його наукових досліджень на цьому етапі; 
– охарактеризувати Краківський період життєвого шляху Л. Ерліха та 

творчу спадщину вченого в цілому; 
– розкрити уявлення Л. Ерліха про сутність міжнародного права; 
– виділити концептуальні підходи Л. Ерліха до проблеми джерел міжна-

родного права; 
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– проаналізувати погляди Л. Ерліха щодо обов’язкової юридичної сили 

норм міжнародного права; 
– розкрити положення теорії «протилежних течій» на підставі напра-

цювань Л. Ерліха; 
– висвітлити основні аспекти вчення Л. Ерліха про міжнародну право-

суб’єктність; 
– розглянути категорію основних прав та обов’язків держав у поглядах 

Л. Ерліха; 
– проаналізувати розуміння проблем міжнародно-правової відповідаль-

ності у працях Л. Ерліха. 
Об’єктом дослідження є розвиток міжнародно-правової думки в другій 

половини XIX – XX століттях. 
Предметом дослідження є наукова діяльність Л. Ерліха та його міжна-

родно-правові погляди. 
Методи дослідження. Взявши за основу принципи об’єктивності, 

єдності історичного та логічного, а також комплексності, для досягнення 
поставленої мети та виконання визначених задач було використано сукуп-
ність філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціально-наукових 
методів наукового пізнання. Філософською основою дисертаційного дослід-
ження став діалектичний метод, за допомогою якого було проведено аналіз 
міжнародно-правових поглядів Л. Ерліха в процесі їх розвитку.   

Серед загальнонаукових методів пізнання застосовувались методи аналі-
зу, синтезу, аналогії, порівняння та ін. За допомогою методу аналізу було 
досліджено принцип рівності держав, а за допомогою методу синтезу – кате-
горію основних прав та обов’язків, якими володіє держава (підрозділ 3.2). 
Метод аналогії, в основі якого – уявлення про подібність досліджуваних 
явищ, завдяки чому досліджені ознаки одного з них можна розглядати як 
характерні для іншого, було вжито для вивчення підстав обов’язковості 
норм міжнародного права, запропонованих польським вченим, шляхом 
порівняння з підставами, встановленими теорією суспільного договору (під-
розділ 2.3). Метод порівняння, що ґрунтується на зіставленні досліджуваних 
понять, явищ та процесів, було вжито при вивченні структури курсу 
міжнародного права, розробленого Л. Ерліхом, та співставленні його погля-
дів з поглядами інших визначних представників доктрини міжнародного 
права XIX – XX століть (переважно в другому та третьому розділах роботи). 
Системний метод було застосовано в контексті теорії «протилежних течій», 
яка передбачає розгляд міжнародного права як складної системи 
(підрозділ 2.4).  

У процесі дослідження застосовувались такі спеціально-наукові методи, 
як формально-юридичний та історико-правовий. Формально-юридичний 
метод, який передбачає встановлення змісту норм права, було використано 
стосовно розкриття поглядів Л. Ерліха щодо юридичного змісту ст. 38 
Статуту Міжнародного Суду ООН, зокрема поняття «загальних принципів 
права, визнаних цивілізованими націями» (підрозділ 2.2). Визначення 
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тенденцій розвитку міжнародної правосуб’єктності міжнародних організацій 
зумовило використання історико-правового методу в дисертаційному 
дослідженні (підрозділ 3.1). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисерта-
ційна робота являє собою перше комплексне дослідження наукової спадщи-
ни Л. Ерліха у сфері міжнародного права та визначення її місця у загальному 
розвитку юридичної науки не тільки на рівні української науки міжнарод-
ного права, але й у світі. Найбільш важливі результати дисертаційного до-
слідження, які характеризують його наукову новизну, полягають в 
наступному: 

вперше: 
запропоновано періодизацію життєвого шляху Л. Ерліха на підставі 

критеріїв місця проживання та еволюції наукових поглядів і висвітлено 
головні події наступних етапів: становлення як вченого (1889-1923), 
Львівського (1923-1939) та Краківського періодів (1940-1968);  

систематизовано наукову спадщину Л. Ерліха в хронологічному порядку 
та визначено сферу його міжнародно-правових наукових інтересів, яка 
головним чином полягала у вивченні теорії міжнародного права, історії між-
народного права у практиці Польщі, дослідженні проблем морського права, 
питань тлумачення міжнародних договорів та правосуб’єктності Гданська;  

викладено основні положення теорії «протилежних течій», що ґрунту-
ється на уявленнях про міжнародне право як про систему, на основі яких 
Л. Ерліхом було розглянуто фундаментальні проблеми міжнародного права: 
співіснування норм з різних періодів, відмінності у визнанні та тлумаченні 
державами окремих норм, застосування абстрактних норм та невідповідність 
міжнародних відносин міжнародно-правовим приписам; 

охарактеризовано специфіку ідей Л. Ерліха щодо основних аспектів між-
народної правосуб’єктності, зокрема: переліку суб’єктів міжнародного 
права, відмінностей міжнародної від інших видів правосуб’єктності, змісту 
принципу рівності держав, підстав та обсягу міжнародно-правової 
відповідальності; 

розглянуто погляди Л. Ерліха щодо міжнародної правосуб’єктності 
Вільного міста Данцигу (Гданська) і встановлено, що згідно з його концеп-
цією Вільне місто Данциг (Гданськ) не володіло статусом суб’єкта 
міжнародного права, натомість його інтереси в міжнародних відносинах 
представляла Польща; 

удосконалено положення: 
щодо використання методу нового позитивізму, який ґрунтується на 

аналізі рішень міжнародних судових органів, для пізнання міжнародно-
правової реальності;  

стосовно значення принципу добросовісності (відомого ще у римському 
праві під поняттям «bona fide»), який з точки зору Л. Ерліха виступає 
найважливішою підставою обов’язковості норм міжнародного права;  
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стосовно можливості використання, крім джерел, визначених у ст. 38 

Статуту Міжнародного Суду ООН, також рішень Комісії міжнародного 
права ООН для встановлення змісту норм міжнародного права;  

дістали подальшого розвитку: 
положення, згідно з яким під «загальними принципами права, визнаними 

цивілізованими націями», слід розуміти основи юридичного мислення, що 
застосовуються не тільки у міжнародному праві, але й у внутрішньо-
державному; 

концепція основних прав та обов’язків держав, відповідно до якої у 
міждержавних відносинах повинні бути дотриманими основні права та 
забезпеченими основні інтереси одних держав, які, в свою чергу, пород-
жують відповідні обов’язки інших; 

засадничі принципи міжнародно-правової відповідальності держав, які 
було відображено у рішеннях відповідних міжнародних юрисдикційних 
органів, уповноважених розглядати міжнародні спори, зокрема Постійної 
палати міжнародного правосуддя.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 
сформульовані в дисертації положення і висновки можуть бути використані 
у подальших наукових дослідженнях у сфері міжнародного права та міжна-
родних відносин України, Польщі та інших держав. Результати дослідження, 
висновки та пропозиції дисертанта можуть бути використані для вдоско-
налення навчального процесу у вищих навчальних закладах, які займаються 
підготовкою юристів-міжнародників і фахівців у галузі міжнародних 
відносин. Дисертант ввів в науковий обіг невідомі і маловідомі праці 
вченого, серед яких праця «Порівняльний метод у науці публічного права», 
котру було перекладено українською мовою, що сприяло розвитку сучасної 
методології порівняльного правознавства в науково-викладацьких цілях. 
Практична значимість дослідження полягає також у можливості включення 
напрацювань дисертанта до розділів, присвячених історії науки міжнарод-
ного права вітчизняних та іноземних підручників та навчальних посібників з 
міжнародного права, а також – до довідкових видань про розвиток науки 
міжнародного права у Східній Європі. Узагальнений матеріал і висновки 
стосовно міжнародно-правових поглядів Л. Ерліха можуть бути використані 
не тільки вченими, але й особами, які у своїй професійній діяльності засто-
совують міжнародне право, наприклад, працівниками Міністерства закор-
донних справ України.  

Основні положення та результати дисертаційної роботи використову-
вались в навчальному процесі на кафедрі міжнародної інформації Націо-
нального університету «Львівська політехніка» при викладанні навчальних 
дисциплін «Міжнародне публічне право, загальна частина» та «Міжнародне 
публічне право, особлива частина» (Довідка про впровадження результатів 
дисертаційного дослідження Гачкевича Андрія Олександровича № 67-01-
2101 від 24 листопада 2015 р.). 
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Апробація результатів дослідження. Дисертація була виконана та об-
говорена на засіданні відділу міжнародного права та порівняльного право-
знавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 

Основні положення дисертації пройшли апробацію на: Міжнародній 
науково-практичній конференції «Теорія і практика правотворчої та 
правозастосовної діяльності у контексті сучасних реформаційних процесів» 
(м. Харків, 22-23 жовтня 2010 р., тези опубліковані), Міжнародній 
конференції «Міжнародні читання, присвячені пам'яті професора Імпера-
торського Новоросійського університету П.Є. Казанського» (м. Одеса, 22-
23 жовтня 2010 р., тези опубліковані), Дев’ятій відкритій науковій конфе-
ренції професорсько-викладацького складу Інституту прикладної матема-
тики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська 
політехніка» (м. Львів, 17-18 листопада 2010 р., тези опубліковані), 4-ій 
Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених 
«Актуальні проблеми зовнішньої політики України» (м. Чернівці, 19 
листопада 2010 р., тези опубліковані). 

Публікації. Основні положення та практичні висновки дисертаційного 
дослідження викладені у дванадцяти індивідуальних публікаціях автора: 
п’ять з них – у виданнях, які входять до переліку наукових фахових видань 
України, два – у зарубіжних фахових виданнях (Польщі), одне – в інших 
виданнях, чотири – у матеріалах конференцій та круглих столів. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 
поділених на 10 підрозділів, висновків, списку використаної літератури та 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 184 сторінки, з них 19 – 
список використаної літератури (223 найменування) та 9 сторінок – додатки. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, висвітлено 

зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, визначено мету і 
задачі, об’єкт та предмет, а також методи дослідження, розкрито наукову 
новизну одержаних результатів та їх практичне значення, наведено відомості 
про апробацію результатів дослідження, публікації, структуру та обсяг 
дисертації. 

Розділ 1 «Життєвий шлях та наукова спадщина Л. Ерліха» склада-
ється з трьох підрозділів, у яких досліджено найважливіші події в житті 
вченого та виокремлено основні напрями наукових досліджень в контексті 
періодизації відповідних етапів.  

Підрозділ 1.1 «Становлення Л. Ерліха як вченого (1889-1923)» присвя-
чений періоду від народження у м. Тернопіль до початку викладання у 
Львівському університеті.  

Відзначено, що вагомий вплив на формування Л. Ерліха як вченого мали 
постаті О. Бальцера, П. Віноградова та С. Стажинського. З’ясовано, що, 
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здобувши вищу юридичну освіту у Львівському університеті (1907-1912), 
він продовжує навчання за кордоном: у Галле, Берліні та Оксфорді. Пока-
зано, що на етапі становлення як вченого Л. Ерліх спеціалізується 
здебільшого в адміністративному та політичному праві, а також – в історії 
права. Висвітлено його науково-викладацьку діяльність під час перебування 
в Оксфорді (1913-1916) та Берклі (1917-1920), а також суспільно-політичну в 
Нью-Йорку (1921-1923).  

На підставі аналізу праць Л. Ерліха, виданих з 1914 до 1921 р. визначено 
сферу наукових інтересів на цьому етапі, що охоплювала здебільшого 
питання історико-теоретичного та конституційно-правового характеру, 
зокрема – дії права в умовах війни («The War and the English Constitution»), 
державного устрою середньовічної Польщі («Starostwa w Halickiem w stosun-
ku do starostwa Lwowskiego w wiekach średnich [1390-1501]»), тлумачення 
положень польської Конституції («Kilka uwag o interpretacji Konstytucji») 
тощо. 

Підрозділ 1.2 «Львівський період діяльності Л. Ерліха (1923-1939)» 
присвячений міжвоєнному періоду у житті вченого.  

Розглянуто здобутки Л. Ерліха як завідувача кафедри політичного права, 
згодом перейменованої на кафедру права народів та загальної науки про 
державу у науковій, навчально-методичній та організаційній діяльності у 
стінах Львівського університету, серед яких: створення дипломатичних 
студій, які не мали аналогів у Європі (1930), проведення міжнародно-право-
вої конференції, що викликала велике зацікавлення за кордоном (1934), а 
також редагування серії політико-правових видань (1925-1937). Виявлено, 
що інтерес до міжнародного права виник у вченого на початку 20-х рр., що 
великою мірою було обумовленим державотворчими процесами у Польщі. 
Обґрунтовано визнання Л. Ерліха як фахівця у сфері міжнародного права 
зважаючи на запрошення його Гаазькою академією міжнародного права для 
викладання лекцій з права міжнародних договорів, а також – призначення 
суддею ad hoc від Польщі до Постійної палати міжнародного правосуддя для 
участі у вирішенні справ про фабрику в Хожуві та юрисдикцію судів 
Данцигу (1927-1928).  

Охарактеризовано історичні обставини, за яких у Л. Ерліха зароджується 
інтерес до міжнародного права. Зазначено, що підручник вченого, опубліко-
ваний у Львові в 1927 р., став не тільки одним з перших польських підруч-
ників з міжнародного права, але й одним з найавторитетніших. Диферен-
ційовано на групи його праці, видані під час Львівського періоду, в залеж-
ності від досліджуваної тематики: правосуб’єктність Гданська («Gdańsk. 
Zagadnienia prawno-publiczne»), тлумачення міжнародних договорів         
(«L’Interprétation des Traités»), англійське адміністративне судочинство в 
епоху Середньовіччя («Year Books of Edward II. Volume XIV. Part I. 6 Edward 
II. A.D. 1312-1313»), методологія права («The new positivism in international 
law»).  
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Підрозділ 1.3 «Краківський період діяльності Л. Ерліха (1940-1968)» 
присвячений післявоєнній творчій спадщині вченого, а також дослідженню 
його ролі у польській правовій науці XX століття.  

Показано, що впродовж 1945-1960 рр. Л. Ерліх очолював кафедру міжна-
родного публічного права Краківського університету. Розглянуто еволюцію 
його підручника з міжнародного права, в основі якої лежать структурні 
зміни та істотне збільшення обсягу. Здійснено розподіл праць, виданих під 
час Краківського періоду, за сферами наукових інтересів на: праці з 
морського права («Suwerenność a morze w prawie międzynarodowym»), праці 
щодо розвитку міжнародного права («The development of international law as 
a science»), праці, в яких порушувались проблеми теорії міжнародних 
відносин («Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych») тощо. 
Визначено, що пріоритетним з-поміж наукових інтересів Л. Ерліха під час 
Краківського періоду, були історико-правові питання польського міжнарод-
ного права, зокрема погляди В. Влодковіча та Станіслава зі Скабімєжа, які 
сам вчений  вважав передовими для тогочасної науки міжнародного права. 
Висвітлено його позицію щодо того, що в XV столітті сформувалась 
польська школа міжнародного права. 

На підставі оцінки внеску вченого у розвиток міжнародно-правового 
пізнання, наведення переліку його учнів, а також свідчень В. Гуральчика, 
М. Ляхса, С. Нахліка та ін. було доведено, що Л. Ерліх є одним з фундаторів 
сучасної польської науки міжнародного права.  

Розділ 2 «Поняття, система та джерела міжнародного права у вченні 
Л. Ерліха» складається з чотирьох підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Поняття та особливості міжнародного права крізь 
призму праворозуміння Л. Ерліха» досліджено розуміння вченим явища 
міжнародного права.  

Виявлено, що уявлення Л. Ерліха про міжнародне право як систему 
юридичних норм, що регулюють відносини між державами, в загальному 
відповідає традиційному для науки міжнародного права XIX-XX століть 
підходу. Наведено міркування вченого щодо доцільності вживання терміна 
«міждержавне право». З’ясовано, що Л. Ерліх вважав терміни «право 
народів» та «міжнародне право» рівнозначними, а заміна в його поглядах 
щодо їх вживання була обумовлена дією Розпорядження Міністерства освіти 
1949 р. Доводиться, що пояснення походження обох термінів вченим від 
латинського поняття «ius gentium» потребує уточнення. Наведено його 
погляди щодо систематизації міжнародно-правових галузей та виокремлення 
таких інститутів колізійного права, як кримінальне міжнародне, адміні-
стративне міжнародне та податкове міжнародне право, призначення яких 
полягає у встановленні правил регулювання публічно-правових відносин з 
іноземним елементом по аналогії з міжнародним приватним правом. 

Розглянуто виділені Л. Ерліхом характерні риси міжнародно-правових 
норм, а також показано взаємозв’язок норм міжнародного права та христи-
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янської етики. Охарактеризовано критерій встановлення правового харак-
теру норми, розроблений вченим на підставі концепції А. Дайсі. Проаналі-
зовано структуру навчального курсу міжнародного права різних видань його 
підручника та виявлено, що вона зазнала еволюції від поділу на загальну та 
особливу частини до поділу на чотири взаємопов’язані частини: загальна, 
суб’єкти, механізм відносин та види відносин. 

У підрозділі 2.2 «Концепція джерел міжнародного права Л. Ерліха» 
досліджено ідеї вченого стосовно того, в яких формах можуть існувати 
міжнародно-правові норми.  

Встановлено, що погляди Л. Ерліха на поняття джерел міжнародного 
права виходили за межі положень ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН. 
Обґрунтовано точку зору вченого стосовно того, що перелік, відображений у 
зазначеній статті, є недосконалим з огляду на неоднорідний характер 
визначених у ньому елементів, а також виокремлено дві групи джерел 
міжнародного права – формальні та матеріальні, в залежності від того, чи 
йдеться про пам’ятку людської діяльності (наприклад, міжнародний дого-
вір), чи про дії держав (його укладення), що підтверджують норми 
міжнародного права.  

Розглянуто погляди Л. Ерліха щодо правової природи міжнародних 
договорів та звичаїв. На підставі ідей вченого висвітлюються особливості 
загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями, як основ 
юридичного мислення, характерних для різних правових систем (наприклад, 
таким принципом є «ніхто не може передати іншому більше повноважень, 
ніж має сам»). Охарактеризовано проблемні аспекти використання доктрини 
та судових рішень як допоміжних джерел міжнародного права. Зважаючи на 
його міркування, обґрунтовано можливість використання рішень Комісії 
міжнародного права для встановлення норм звичаєвого характеру.  

У підрозділі 2.3 «Ідеї Л. Ерліха щодо підстав обов’язковості норм 
міжнародного права» досліджено обґрунтування вченим обов’язковості 
міжнародно-правових норм.  

Встановлено, що уявлення Л. Ерліха про окремі аспекти проблеми 
обов’язкової дії міжнародного права підлягали розвитку. З’ясовано, що 
вчений виявляє аналогію між формуванням міжнародної спільноти та 
виникненням держави, адже в природному стані і держава, і людина воло-
діють «автономією волі». Зазначено, що його критична оцінка припущення 
щодо пріоритетності принципу «pacta sunt servanda» базується на твердженні 
про наявність у держави суверенітету.  

Виявлено, що в основі обґрунтування Л. Ерліхом обов’язкової сили норм 
міжнародного права лежить принцип добросовісності, згідно з яким будь-
яка норма міжнародного права є обов’язковою на підставі чітко вираженої 
або мовчазної згоди держави. Принцип добросовісності породжує такі 
міжнародно-правові наслідки, як право на існування, принцип уможлив-
лення виконання, принцип пропорційності, а також принцип рівності або 
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взаємності. Розглянуто уявлення вченого про принцип пропорційності, у 
відповідності до якого держава вправі вдаватись до таких дій, які необхідні 
для виконання нею своїх міжнародних зобов’язань. Беручи до уваги 
розкриття взаємозв’язку між міжнародним та внутрішнім правом, вста-
новлено прихильність Л. Ерліха до дуалістичної теорії співвідношення.  

У підрозділі 2.4 «Теорія «протилежних течій» Л. Ерліха» досліджено 
міркування вченого щодо поняття «протилежних течій», розробленого на 
підставі виявлених А. Дайсі «принципових розбіжностей» у громадській 
думці, для вдосконалення ефективності механізму міжнародно-правового 
регулювання.  

Теорія ґрунтується на уявленні про міжнародне право як цілісну та логіч-
ну узгоджену систему. Взявши за основу погляди Л. Ерліха, диференційо-
вано на групи проблемні ситуації, які виникають у сфері міжнародного 
права, такі як співіснування норм з різних періодів, відмінності у визнанні та 
тлумаченні державами окремих норм, застосування абстрактних норм та 
невідповідність міжнародних відносин приписам міжнародно-правових 
норм. На прикладі дипломатичного права та права війни він показує 
суперечності, що виникають при співіснуванні норм, що походять з різних 
періодів. З’ясовано, що різне розуміння державами норм міжнародного 
права призводить до виникнення партикулярного права та формування 
доктрин (наприклад, доктрина Тобара та, відповідно, доктрина Монро). 
Охарактеризовано проблему законності у вченні Л. Ерліха, яка виникає у 
міжнародних відносинах при недотриманні міжнародно-правових норм.  

Обґрунтовано висновок, що деякі неузгодженості в системі міжнарод-
ного права обумовлені об’єктивними закономірностями, а тому є невід-
воротними, крім того, доводиться, що не кожна з проблемних ситуацій, 
розглянутих Л. Ерліхом, загрожує розвитку міжнародного права. Розглянуто 
концептуальні засади розробленого вченим для пізнання міжнародного 
права методу нового позитивізму, в основі якого лежить використання 
судових рішень для встановлення міжнародно-правових норм. Доводиться, 
що запропонований метод, який великою мірою ґрунтується на традиціях 
англо-американського права, може використовуватись в цілях вивчення 
міжнародного права. 

Розділ 3 «Проблеми суб’єктів міжнародного права у працях Л. Ерлі-
ха» складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 3.1 «Категорія міжнародної правосуб’єктності у дослід-
женнях Л. Ерліха» розглянуто погляди вченого щодо обсягу міжнародної 
правосуб’єктності держав та міжнародних організацій, а також – міжна-
родно-правового статусу Гданська.  

Показано, що переконання Л. Ерліха в тому, що суб’єктами міжнарод-
ного права виступають виключно держави, обумовлене об’єктивними для 
міжнародних правовідносин XIX – початку XX століть закономірностями. 
Охарактеризовано критичне відношення вченого до розширення переліку 
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суб’єктів міжнародного права, зокрема – юридичними особами. Обґрун-
товано зміну в його поглядах, яка відбулась після Другої світової війни, 
щодо визнання часткової міжнародної правосуб’єктності міжнародних 
організацій. Пояснено точку зору Л. Ерліха щодо того, що положення 
установчих документів міжнародних організацій передбачають їх майнові 
права у сфері внутрішнього права. З’ясовано, що категорії право- та дієздат-
ності у міжнародному праві, на його думку, не підлягають виокремленню, 
адже жодна з держав не виявляє волі самостійно. На противагу уявленням 
Л. Ерліха, наведено позицію Ф. Ліста щодо розчленування міжнародної 
правосуб’єктності. 

Розглянуто підходи до вирішення проблеми Данцигу як території зі 
спеціальним режимом, по відношенню до якої перетинаються інтереси 
кількох держав. Встановлено, що Л. Ерліх доводив відсутність у Гданська 
міжнародної правосуб’єктності, називаючи його «територіальною корпо-
рацією», натомість в міжнародно-правовій площині територія «Вільного 
міста Данцигу» прирівнювалась до території Польщі.  

У підрозділ 3.2 «Сутність основних прав та обов’язків держав у 
поглядах Л. Ерліха» проведено аналіз ідей вченого щодо концепції 
основних прав та обов’язків держав.  

Визначено, що Л. Ерліх порівнював поняття основних прав держави як 
«меж свободи поведінки держав» з природженими правами людини, відзна-
чаючи, що воно не отримало належного розвитку у доктрині та міжнародно-
правового закріплення. При цьому він детально вивчає відповідні проекти 
кодифікацій (Резолюція «Принципи міжнародного права» 1896 р., та Декла-
рація прав та обов’язків народів 1916 р.).  

Розглянуто принцип рівності держав, який, на думку Л. Ерліха, виступає 
підґрунтям міждержавних відносин та розкрито його сутність на підставі 
припущення рівності прав держав, рівної їх охорони та заборони здійснення 
судочинства однієї держави над іншою. Вказано, що перелік основних прав 
зазнавав трансформацій у його працях, однак, найважливіше значення з-
поміж них вчений відводив праву на існування, яке пояснює здійснення 
державою «внутрішнього» та «зовнішнього» суверенітету, а також узаконює 
протидію іншій державі в цілях захисту власної території. Розкрито 
взаємозв’язок між основними правами держав та тими обов’язками, що 
відповідають кожному з них. 

У підрозділі 3.3 «Особливості міжнародно-правової відповідальності 
у науковій спадщині Л. Ерліха» проаналізовано погляди вченого на 
поняття та сферу міжнародно-правової відповідальності.  

З’ясовано, що міжнародно-правову відповідальність у вченні Л. Ерліха 
держава несе добровільно за порушення нею своїх міжнародних зобов’язань 
звичаєвого то договірного характеру. Встановлено, що він цілком розмежо-
вував відповідальність у міжнародному та у цивільному праві, заперечуючи 
проти поділу міжнародно-правової відповідальності на договірну та поза-
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договірну, оскільки за випадку будь-якого міжнародного правопорушення 
має місце порушення принципу «pacta sunt servanda». Показано, що у 
відповідності до поглядів вченого на підстави відповідальності держави 
впливають два фактори: встановлення кола осіб, за дії чи бездіяльність яких 
відповідає держава, та встановлення дій чи проявів бездіяльності, які 
обумовлюють виникнення міжнародно-правової відповідальності.  

Доводиться, що держава не повинна нести відповідальності за відмову в 
імплементації міжнародно-правової норми, якщо тільки це не було обумов-
лено положенням міжнародного договору. Виявлено, що міркування 
Л. Ерліха стосовно того, що держава відповідає за дії законодавчих, вико-
навчих та судових органів, а також органів не тільки центральної влади, але 
й місцевих, в цілому відповідають положенням Статей про відповідальність 
держав. На підставі поглядів вченого обґрунтовано, що у випадку вчинення 
на території держави злочину проти прав та інтересів іншої держави, не 
застосовується ані принцип презумпції її вини, ані її невинуватості.  

Показано, що, на думку Л. Ерліха, наслідки міжнародного правопору-
шення, в основі яких знаходиться необхідність «повернення до первісного 
стану», залежать від характеру порушеного права та від розміру заподіяної 
шкоди. Наголошено на тому, що відносини з приводу міжнародно-правової 
відповідальності виникають між державами, хоча вагомий вплив на них 
здійснюють інтереси фізичних осіб, які покликані забезпечувати відповідні 
держави. Розглянуто розроблені вченим теоретико-методологічні засади 
визначення компенсації за порушення міжнародного зобов’язання, зокрема – 
встановлення відсотків за прострочення платежу, що доповнюють поло-
ження статей, а також доводиться, що сплив давності в міжнародному праві 
за загальним правилом не застосовується.  

Виявлено, що питання санкцій як примусових заходів у відповідь на 
міжнародне правопорушення Л. Ерліх розглядав в контексті примусу, а не 
міжнародно-правової відповідальності. Поділяючи їх на правомірні та 
неправомірні, до першої групи він відносив реторсії, розірвання дипло-
матичних відносин, самооборону та ін., до другої – загрозу війни, репресалії 
та збройну інтервенцію, що не відповідають вимозі законності згідно з 
міжнародним правом. Розглянуто відмінність між примусовими правомір-
ними заходами та мирними способами вирішення міжнародних спорів. 
Пояснено уявлення вченого про поняття дипломатичної та збройної інтер-
венцій. Особливу увагу було приділено питанню репресалій, насамперед – 
обґрунтовано критерії, за дотримання яких репресалії є правомірними. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У висновках сформульовано найсуттєвіші результати дисертаційного 

дослідження, наведено теоретичні узагальнення та нове вирішення науко-
вого завдання щодо міжнародно-правових поглядів Л. Ерліха та їх значення 
для сучасної науки міжнародного права: 
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1. Становлення Л. Ерліха як вченого відбувалось під впливом традицій 

і романо-германської, і англо-американської правових систем, адже, 
здобувши вищу освіту у Львові, він продовжив навчання в Німеччині та 
Англії, а згодом займався науково-викладацькою та суспільно-політичною 
діяльністю в США, до його учителів зараховують О. Бальцера, П. Віногра-
дова та С. Стажиньського. На цьому етапі інтерес вченого в науковому плані 
викликали питання історико-теоретичного та конституційно-правового 
характеру, зокрема – дії права в умовах війни («The War and the English 
Constitution»), політичного устрою Польщі в епоху Середньовіччя 
(«Starostwa w Halickiem w stosunku do starostwa Lwowskiego w wiekach 
średnich [1390-1501]»), судочинства в Англії за правління Едварда II («Year 
Books of Edward II. Volume XIII. 6 Edward II. A.D. 1312-1313») та ін.  

2. Львівський період життєвого шляху Л. Ерліха був пов’язаним з 
Львівським університетом, у якому він працював з 1923 до 1940 рр. 
Очолюючи кафедру, він у 1930 р. започатковує дипломатичні курси при 
факультеті права та політичних знань, що не мали аналогів у Європі, а також 
виступає головним редактором серії видань під назвою «Бібліотека полі-
тичного права та права народів», яка складалась з 11 томів, опублікованих у 
1925-1937 рр. Після здобуття незалежності Польщею виникла гостра 
необхідність в популяризації міжнародно-правових знань серед її населення, 
а також в підготовці власних фахівців для забезпечення національних 
інтересів на міжнародній арені. В таких умовах роль одного з фундаторів 
сучасної польської міжнародно-правової науки припала Л. Ерліху, авторитет 
якого цінували як на батьківщині, так і за кордоном, що підтверджує, серед 
іншого, присвоєння йому високих державних нагород, запрошення Гаазькою 
академією міжнародного права до викладання лекцій, а також призначення 
суддею в авторитетні міжнародні інституції.  

Під час Львівського періоду до сфери наукових інтересів вченого 
належали актуальні на той час проблеми міжнародного права, зокрема – 
тлумачення міжнародних договорів («L’Interprétation des Traités»), розробки 
методології правової науки («The new positivism in international law») та 
правосуб’єктності Гданська (Данцигу) («Gdańsk. Zagadnienia prawno-
publiczne», наукова новизна якої полягає в тому, що автор вперше, 
здійснивши тлумачення англомовного та франкомовного текстів ст. 100-108 
Версальського мирного договору, виявив протиріччя між ними та виробив їх 
тлумачення польською мовою). Він також досліджував питання адміні-
стративного судочинства Англії в епоху Середньовіччя («Proceedings Against 
The Crown 1216-1377»), порівняльного публічного права («Comparative 
public law and the fundamentals if its study»), конституційного права Польщі 
(«Kilka uwag o interpretacji Konstytucji») тощо. 

3. Післявоєнна діяльність Л. Ерліха пов’язана з Краківським універси-
тетом, у якому він обіймав посаду завідувача кафедри міжнародного 
публічного права з 1945 до 1960 рр. Безумовно, найважливішою працею 
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вченого не тільки на цьому етапі, але й за всю творчу діяльність, став 
підручник з міжнародного права (остання редакція була виданою у 1958 р.), 
який по праву вважається одним з перших польських підручників з міжна-
родного права та одним з найбільш значущих за цінністю. При написанні 
підручника автором було втілено свої уявлення про структуру міжнародно-
правових наукових знань, яка зазнавала змін з кожним наступним виданням: 
поділ на загальну та особливу частини було замінено на викладення 
матеріалу в 4 частинах (структуру у відповідності до останнього видання 
було наведено у додатках), а також висловлено своє відношення до відомих 
тогочасному міжнародному праву інститутів. Під час Краківського періоду 
Л. Ерліх з особливим зацікавленням досліджував творчу спадщину 
Станіслава зі Скарбімєжа та П. Влодковіча, ректорів Краківської академії 
XV століття, прийшовши до висновку, що їх ідеї, які стосувались воєн з 
«невірними», були передовими для тогочасного міжнародного права («Paweł 
Włodkowić i Stanisław ze Skarbimierza»), а також підготував одне з найбільш 
ґрунтовних досліджень у польській науці з питань морського права 
(«Suwerenność a morze w prawie międzynarodowym»). 

4. У вирішенні більшості міжнародно-правових проблем Л. Ерліх 
керувався позитивістським підходом до міжнародного права. Уявлення 
вченого про міжнародне право як систему правових норм, покликаних 
регулювати відносини між державами, відповідає традиційному для сучасної 
науки розумінню. Сферою дії міжнародного права він називав міждержавну 
спільноту, яку формують суверенні держави, за умови їх взаємного 
визнання, а також Апостольська столиця. Він показав, що міжнародне право, 
сприяючи розвитку і матеріальної, і духовної цивілізацій, виконує важливу 
цивілізаційну функцію, з огляду на що відповідному виокремленню підля-
гають галузі співробітництва держав.  

5. Питання джерел у міжнародному праві Л. Ерліх вивчає з позиції 
судді, покликаного застосовувати міжнародне право. Він критично оцінював 
ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН як перелік джерел, довівши, що у 
ній було наведено різні юридичні категорії. Вчений підкреслював, що 
загальні принципи права використовуються не тільки у міжнародному, але й 
у внутрішньому праві, тому що являють собою основоположні правила 
юридичного мислення. (наприклад, «ніхто не може передати іншому більше 
повноважень, ніж має сам»). Він надавав велике значення рішенням Комісії 
міжнародного права ООН в якості допоміжних джерел міжнародного права. 
У вченні Л. Ерліха відсутнє поняття основних принципів міжнародного 
права, однак, він розглядав як «основоположні принципи співіснування 
націй» основні права держав. Вчений розглянув розвиток концепції 
основних прав держав, розробленої за аналогією з концепцією природних 
прав людини, та зробив спроби сформулювати перелік таких прав, 
найважливішим з-поміж яких він назвав право на існування.  
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6. Центральне місце в системі міжнародно-правових поглядів 

Л. Ерліха займає принцип добросовісності, який полягає в тому, що юри-
дична обов’язковість норми міжнародного права випливає з чітко вираженої 
або мовчазної згоди держави. Жодна держава згідно з принципом добросо-
вісності не вправі змінювати свої міжнародні зобов’язання в односторонньо-
му порядку. Для обґрунтування необхідності дотримання міжнародного 
права на початку 30-х вчений висунув оригінальну концепцію щодо прове-
дення аналогії між виникненням держави за договірною теорією та форму-
ванням міжнародної спільноти, яка, на жаль, не була розвинена ним у 
подальшому. Він підтримував дуалістичну теорію співвідношення міжна-
родного та внутрішнього права, однак, у своїх працях часто виявляв взаємо-
дію обох систем, насамперед – при вирішенні справ органами судочинства. 

7. Спираючись на гіпотезу А. Дайсі щодо «принципових розбіжно-
стей» в аналізі політичних процесів, Л. Ерліх розробив концепцію 
«протилежних течій» у міжнародному праві, яка ґрунтується на постулаті 
його системного характеру. Найбільш поширеними проблемними ситуа-
ціями, які підлягають осмисленню вченим в контексті теорії, є: 
співіснування норм, що мають походження з різних епох, відмінності у 
визнанні і тлумаченні окремих норм міжнародного права, застосування 
абстрактних норм міжнародно-правового характеру та невідповідність 
міжнародних відносин нормам та теоретичним засадам міжнародного права. 
Застосування теорії «протилежних течій» сприяє вдосконаленню механізму 
міжнародно-правового регулювання.  

Слід відзначити, що, керуючись принципами прецедентного права, 
Л. Ерліх розробив власний метод, призначений для пізнання міжнародного 
права і застосований ним при викладенні матеріалу, в першу чергу, у підруч-
нику з міжнародного права. Він вбачав суть методу у вивченні міжнародної 
судової практики та охарактеризував його як неопозитивістський. 

8. Л. Ерліх заперечував доцільність розширення переліку суб’єктів 
міжнародного права, оскільки такі зміни призведуть до перетворення 
міжнародного права у «наддержавне право» «Сполучених Штатів Світу», 
однак, в середині XX століття таки визнав обмежену правосуб’єктність 
міжнародних організацій. При цьому він вбачав у положеннях міжнародних 
договорів про майнові права та імунітети міжнародних організацій докази 
того, що вони виступають суб’єктами приватного права. Вчений спростував 
наявність у Гданська міжнародної правосуб’єктності,  а також показав, що 
Гданськ є «територіальною корпорацією», а не державою. 

9. Категорія основних прав та обов’язків держав розглядалась 
Л. Еріхом з огляду на «межі свободи» поведінки держав, набуваючи різного 
змісту з розвитком поглядів вченого. Вчений вважав «наріжним каменем» 
співіснування держав принцип рівності, який передбачає можливість 
держави відмовитися від виконання зобов’язань по відношенню до іншої 
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держави, яка, в свою чергу, не виконує належних зобов’язань, а також 
встановлює заборону порушення прав «слабких» держав. 

10. Л. Ерліх приділяв велику увагу проблемі міжнародно-правової 
відповідальності, наголошуючи, що держава здійснює її добровільно за 
умови порушення своїх  міжнародних зобов’язань, тоді як до санкцій 
вдається інша держава у відповідь на порушення міжнародних зобов’язань 
щодо неї. Розмірковуючи над тим, за дії яких осіб держава несе відпові-
дальність, він з наведенням відповідних прикладів зі сфери міжнародних 
відносин прийшов до переконання, що від імені держави діють її 
адміністративні, виконавчі, законодавчі та правоохоронні органи, та показав, 
що дотримання принципу незалежності суддів не може легітимізувати 
невиконання міжнародних зобов’язань. На його думку, обсяг міжнародно-
правової відповідальності не може бути визначений за допомогою єдиної 
формули та залежить від конкретного випадку, однак в її основі лежить 
обов’язок повернення до попереднього становища. Величезною заслугою 
Л. Ерліх є те, що він, керуючись прикладами з міжнародної судової 
практики, вдосконалив теоретико-методологічні засади оцінки розміру 
заподіяної шкоди, зокрема компенсації за прострочення платежів.  

З огляду на висновки, зроблені за підсумками проведеного дослідження,  
приходимо до переконання, що міжнародно-правові погляди Л. Ерліха 
містять унікальні та цінні для сучасного міжнародного права ідеї, а отже – 
заслуговують на те, щоб бути відомими серед представників доктрини 
міжнародного права не тільки держав Східної Європи, але й інших частин 
світу.  
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Дисертація присвячена комплексному дослідженню міжнародно-право-

вих поглядів Л. Ерліха. Висвітлено основні події його життєвого шляху та 
систематизовано праці. Особливу увагу приділено підручнику з міжнарод-
ного права. Розглянуто уявлення вченого про поняття та джерела міжна-
родного права. Обґрунтовується обов’язкова сила міжнародно-правових 
норм принципом добросовісності, який займає центральне місце у системі 
його поглядів. 

Викладено основні положення теорії «протилежних течій», розробленої 
Л. Ерліхом для вдосконалення механізму міжнародно-правового регулю-
вання. Розкрито основні аспекти міжнародної правосуб’єктності у працях 
вченого. На підставі його ідей розглянуто проблему Гданська. Здійснено 
аналіз поняття та сфери міжнародно-правової відповідальності у вченні 
Л. Ерліха, а також розглянуто теоретико-методологічні засади визначення 
наслідків для держави за порушення міжнародних зобов’язань. Досліджено 
теоретичне та прикладне значення міжнародно-правових поглядів вченого 
для вирішення проблем науки міжнародного права. 

Ключові слова: Л. Ерліх, польська наука міжнародного права, принцип 
добросовісності у міжнародному праві, неопозитивізм, теорія «протилежних 
течій», основні права та обов’язки держав, обсяг міжнародно-правової 
правосуб’єктності, Вільне місто Данциг. 
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по специальности 12.00.11 – международное право. – Институт государства 
и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. Киев, 2016. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию международно-
правовых взглядов Л. Эрлиха. Освещены основные события его жизненного 
пути и систематизированы труды ученого. Особое внимание уделено учеб-
нику по международному праву. Рассмотрены представления ученого о 
понятии и источниках международного права. Обосновывается обязатель-
ность международно-правовых норм принципом добросовестности, который 
занимает центральное место в системе его взглядов. 

Изложены основные положения теории «противоположных течений», 
разработанной Л. Эрлихом для совершенствования механизма междуна-
родно-правового регулирования. Раскрыты основные аспекты международ-
ной правосубъектности в трудах ученого. На основании его идей 
рассмотрена проблема Гданьска. Осуществлен анализ понятия и сферы 
международно-правовой ответственности в учении Л. Эрлиха, а также рас-
смотрены теоретико-методологические основы определения последствий 
нарушения государством международных обязательств. Исследовано теоре-
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тическое и прикладное значение международно-правовых взглядов ученого 
для решения проблем науки международного права. 

Ключевые слова: Л. Эрлих, польская наука международного права, 
принцип добросовестности в международному праве, неопозитивизм, теория 
«противоположных течений», основные права и обязанности государств, 
объем международно-правовой ответственности, Вольный город Данциг. 

 
ANNOTATION 

 
Hachkevych A.O. L. Ehrlich’s Views on International Law. – On the right 

of the manuscript. 
Thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of Legal Sciences 

(PhD in Law) under specialty 12.00.11 – International Law. – V. M. Koretsky 
Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine. Кyіv, 
2016. 

The thesis has been dedicated to the complex research of Ludwik Ehrlich’s 
views on international law. The author has reviewed not only main events of his 
life, but also scientific heritage of Ehrlich distinguishing the period of scholar’s 
establishment (1889-1923), the Lviv period (1923-1939) and the Krakow period 
(1940-1968). Much attention has been paid to his textbook on international law, 
considered to be one of the most influential in the Polish science of international 
law. The scope of scholar’s research has been covered including not only issues of 
international law (the law of treaties, marine law, the history of science), but also 
English administrative procedure law of the Middle Ages, Polish constitutional 
law, comparative public law et al. Ehrlich’s point of view considering the 
foundation of the Polish school of international law in the XVth century by 
Stanislaus de Skarbimiria and Paulus Vladimiri has been explained. The author 
has prepared the bibliography of Polish scholar in chronological order.  

Ehrlich’s notions about the concept of international law and its sources have 
been described. His opinion on the similarity between the terms of «law of 
nations» and «international law» has been expanded. The distinction of 
international administrative, administrative international, international criminal 
and criminal international law has been suggested. The author has outlined 
scholar’s notion of the structure of international law in comparison to those of J. 
Brierly, L. Oppenheim and others. The author has shown that L. Ehrlich 
considered «general principles of the law recognized by civilized nations» as the 
principles of legal reasoning. The thesis has contributed a proposal to use reports 
of the International Law Commission as subsidiary means for the determination of 
the rules of international law. The obligatory force of international law has been 
proved by the principle of good faith, which played the most important role in 
scholar’s views. The relationship between international and municipal law as 
described by the scholar has been exposed. The author has surveyed basic 
provisions of Ehrlich’s theory of cross-currents aimed at the improvement of 
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international legal regulation mechanism. It has revealed some significant 
challenges to the international legal order, such as the coexistence of legal rules 
deriving from various periods, the difference in recognition and interpretation of 
international law norms, the discrepancy between the theory and practice of 
international relations. The method of neo-positivism which required judicial 
decisions to be taken into account in addition to international treaties and customs 
for the determination of international law has been analyzed.  

Fundamental aspects of international legal personality within the works of L. 
Ehrlich have been discovered. The author has chosen to research the following 
specific issues considering Ehrlich’s opinions in more detail: a comprehensive list 
of subjects, distinctions between international and other types of legal personality, 
legal capacity and competence. The reasons which explain limited international 
personality of international organizations have been expounded. The problem of 
the Free City of Gdansk has been studied on the basis of his ideas. The author has 
examined basic approaches to the legal personality of Gdansk considering 
distinctions between public and international law. A detailed examination of rights 
and duties of states enumerated by Ehrlich has been given. The principle of 
sovereign equality of states and the right to existence have been emphasized. The 
thesis has provided an analysis of Ehrlich’s concept of international legal 
responsibility as well as its scope. Methodological principles for the determining 
of internationally wrongful acts of states consequences have been explained.  The 
author has analyzed the views of L. Ehrlich on international legal responsibility 
with regard to the provisions of Draft Articles on the Responsibility of States for 
Internationally Wrongful Acts.  

Theoretical and practical values of scholar’s views on international law in the 
light of international law regarding solving of current problems of international 
law have been estimated.   

Keywords: L. Ehrlich, the Polish science of international law, the principle of 
good faith in international law, neo-positivism, the theory of cross-currents, 
fundamental rights and duties of states, the scope of international legal 
responsibility, the Free City of Danzig. 
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