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В С Т У П 

 

Актуальність теми. Творча спадщина великої кількості вчених минулого 

залишається практично невідомою для наступних поколінь. Не винятком є і низка 

видатних представників науки міжнародного права, які здійснювали свою 

діяльність у XX столітті. У зв’язку зі складними історичними обставинами, 

пов’язаними з двома світовими війнами, та територіальними 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. Буткевича 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’язаним 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 найвидатніших 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 використаних в цілях досліджень 

джерел, але й фактами співробітництва з науковими осередками Оксфорду, 
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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. Незважаючи 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 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 охарактеризувати 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 проаналізовано 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 міжнародно-

правової науки та практики.   
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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; 

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

норм міжнародного права; 

– розкрити положення теорії «протилежних течій» на підставі напрацювань 

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; 
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– проаналізувати розуміння проблем міжнародно-правової відповідальності 

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 сукупність філософсько-

світоглядних, загальнонаукових та спеціально-наукових методів наукового 

пізнання. Філософською основою дисертаційного дослідження став діалектичний 

метод, за допомогою якого було проведено аналіз міжнародно-правових поглядів 

Л. Ерліха в процесі їх розвитку.   

Серед загальнонаукових методів пізнання застосовувались методи аналізу, 

синтезу, аналогії, порівняння та ін. За допомогою методу аналізу було досліджено 

принцип рівності держав, а за допомогою методу синтезу – категорію 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 (підрозділ 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 поглядів 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).  



7 

 

  

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 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 дисертаційна 

робота являє собою перше комплексне дослідження наукової спадщини Л. Ерліха 

у сфері міжнародного права та визначення її місця у загальному розвитку 

юридичної науки не тільки на рівні української науки міжнародного права, але й у 

світі. Найбільш важливі результати дисертаційного дослідження, 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 міжнародного права 

у практиці Польщі, дослідженні проблем морського права, питань тлумачення 

міжнародних договорів та правосуб’єктності Гданська;  

викладено основні положення теорії «протилежних течій», що ґрунтується 

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; 
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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 концепцією 

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;  

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 внутрішньодержавному; 

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, породжують 

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.  
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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 міжнародних 

відносин України, Польщі та інших держав. Результати дослідження, висновки та 

пропозиції дисертанта можуть бути використані для вдосконалення 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 міжнародного 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 застосовують міжнародне право, наприклад, працівниками 

Міністерства закордонних справ України.  

Основні положення та результати дисертаційної роботи використовувались 

в навчальному процесі на кафедрі міжнародної інформації Національного 

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.). 

Апробація результатів дослідження. Дисертація була виконана та об-

говорена на засіданні відділу міжнародного права та порівняльного правознавства 

Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 



10 

 

  

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 Імператорського 

Новоросійського університету П.Є. Казанського» (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 р., 

тези опубліковані), Дев’ятій відкритій науковій конференції професорсько-

викладацького складу Інституту прикладної математики 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, поді-

лених 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. 
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Р О З Д І Л   1 

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВА СПАДЩИНА Л. ЕРЛІХА 

 

1.1 Становлення Л. Ерліха як вченого (1889-1923) 

 

Аналіз поглядів будь-якого вченого може претендувати на комплексний 

характер за умови, коли розглядаються не тільки його основоположні теоретичні 

та методологічні позиції, але й біографічні відомості, коло наукових інтересів, 

вплив на формування його переконань інших вчених тощо. На основі проведеного 

дослідження можемо розглянути життєвий шлях Людвіка Ерліха через призму 

періодизації наступних етапів: становлення як вченого (1889-1923), Львівського 

(1923-1939), а також Краківського (1940-1968).  

Л. Ерліх народився 11 квітня 1889 року в м. Тернопіль у сім’ї Арнольда 

Ерліха та Флори Бернштайн. Після закінчення навчання у Львові його батько 

займався адвокатською діяльністю у Тернополі. Відомо, що він обіймав посаду 

бургомістра м. Скалат [155, c. 9]. Близькими родичами сім’ї були професор 

біохімії Львівського університету Яна Казимира (далі – Львівського університету) 

Я. Парнас та професор міжнародного права Вільного польського університету у 

Варшаві Ш. Рундштайн [66, c. 330]. Л. Ерліх завершив з відзнакою Першу 

гімназію Тернополя з польською мовою викладання [24, арк. 86]. В 1907 р. він 

поступив до Львівського університету на факультет права та політичних знань 

[189, xxxv]. Під час навчання Л. Ерліх розпочав займатись науковою роботою, 

результати якої публікувались у виданні «Przegląd Prawa i Administracji», а також 

здійснював редагування журналу «Prawnik» [24, арк. 86]. Результатом 

п’ятирічного навчання у Львівському університеті стало отримання ним у 1912 р. 

докторату права (doktorat praw) [189,  xxxv].  

Після Львова Л. Ерліх продовжив навчання за кордоном: у Галле (1912-

1913), Берліні (1913) та Оксфорді (1913-1915). Отримавши стипендію 

Міністерства віросповідань та освіти на навчання під час 1912/1913 навчального 

року, молодий вчений відправився до Німеччини [24, арк. 11]. У Галле та Берліні 



12 

 

  

він вивчав дисципліни політологічного та адміністративно-правового характеру 

під керівництвом проф. Е. Льонінга (перший семестр у Галле) та проф. Г. 

Аншютца (другий семестр у Берліні) [24, арк. 86]. Персоналії Е. Льонінга (1843-

1919) і Г. Аншютца (1867-1948) згадуються у праці М. Штоляйса, присвяченій 

німецькій науці публічного права у період 1800-1914 рр., як авторитетних 

представників адміністративного та, відповідно, конституційного права [202, viii-

ix]. Слід звернути увагу на те, що саме під керівництвом Е. Льонінга, який, в свою 

чергу, був учнем відомого швейцарського вченого І. Блюнчлі, свою дисертацію 

підготував Г. Аншютц [202, с. 275, 332]. Проаналізувавши відомості щодо 

навчання Л. Ерліха у Галле та Берліні, зокрема переліки прослуханих ним курсів, 

приходимо до висновку, що основний акцент було зроблено на дисциплінах 

адміністративного напряму [24, арк. 22 зв., 55].  

Ступінь бакалавра гуманітарних наук (B. Litt. – Bachelor of Letters) він 

здобув в Ексетерському коледжі Оксфорда після того, як рада юридичного 

факультету у грудні 1915 р. під головуванням Е. Хіларда, беручи до уваги 

результати досліджень, які Л. Ерліх представив у кваліфікаційній роботі, 

прийняла відповідне рішення [24, арк. 10 A]. У другому семестрі 1915/1916 

навчального року він викладав історію Польщі та Чехії на факультеті історії 

Нового часу Оксфордського університету. У автобіографічній довідці вчений 

згадав про те, що на канікулах він працював у Британському музеї та у 

Державному архіві м. Лондон [24, арк. 86].  

Наступні роки свого життя Л. Ерліх провів у США, викладаючи політичні 

науки в  Каліфорнійському університеті, що знаходиться в Берклі, з 1 січня 1917 

р. до 24 січня 1920 р. [24, арк. 86]. Крім викладацької, він також займався 

науковою діяльністю, що підтверджують дані щорічних звітів про видані 

працівниками Університету праці. Так, у звіті за 1917-1918 навчальний рік було 

наведено чотири статті Л. Ерліха: «Народи, що проживають в Австро-Угорщині 

та її уряд» («Austria-Hungary: Its Peoples and Government»); «Британське 

надзвичайне законодавство на період поточної війни» («British Emergency 

Legislation during the Present War»); «Минуле і сьогодення слов’ян» («The Slavs, 
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Past and Present»); «Війна та англійська конституція» («The War and the English 

Constitution») [64].  

У США Л. Ерліх проявив себе як активний суспільно-політичний діяч. Як 

відомо, 8 січня 1918 р. Вудро Вільсон оголосив “Чотирнадцять пунктів”, в одному 

з яких передбачалась необхідність створення незалежної Польської держави, що 

повинна мати «вільний та безпечний вихід до моря» (XIII) [178]. Очевидно, що 

таке бачення В. Вільсоном майбутнього Польщі відповідало ідеалам Л. Ерліха, 

який проводив агітаційну діяльність серед солдат американської армії, 

переконуючи їх у важливості державотворчих процесів для Польщі [134, с. 137]. 

Хоча у молодого вченого існували можливості для продовження своєї  

кар’єри у США, у 1920 р. він повернувся до Львівського університету. У цьому ж 

році він захистив докторську дисертацію на тему «Петиція справедливості» 

(«Petycja sprawiedliwości»), яка являє собою переклад опублікованої в Англії праці 

«Походження петиції про право» («Origins of the Petition of Right»), та отримав 

ступінь доктора на підставі рішення ради факультету від 19 червня 1920 р. [184, с. 

128]. У деяких джерелах було зазначено, що Л. Ерліх в 1920 р. став доцентом 

політичного права Львівського університету [164, c. 8; 189, XXXV]. Однак, як 

писав він сам, викладати (право народів) у Львівському університеті він розпочав 

у 1923 р., що засвідчують матеріали його архівної справи [24; 108, с. 18]. Таким 

чином, можемо прийти до висновку, що безперервна науково-педагогічна 

діяльність вченого у Львівському університеті бере початок у 1923 р., хоча 

ступінь доктора він отримав у червні 1920 р.  

Після відновлення Польщею незалежності та встановлення нею 

дипломатичних відносин з США Л. Ерліх підтримував тісний зв’язок з 

посольством Польщі у США. У період з 1 травня 1921 р. до 30 квітня 1923 р. він 

виконував функції керівника прес-бюро представництва посольства у Нью-Йорку  

[184, с. 128]. Дипломатична діяльність Л. Ерліха у США була охарактеризована С. 

Нахліком як здійснення «важливих науково-пропагандистських функцій» [171, с. 

383]. Т. Гурскі вказував на те, що Л. Ерліх брав активну участь в кампанії за 

приєднання до складу Польщі Верхньої Сілезії [134, с. 137]. Незважаючи на те, 
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що після Першої світової війни населення Верхньої Сілезії неодноразово 

піднімало повстання за приєднання території до Польщі, польсько-німецький 

конфлікт щодо приналежності цієї території було вирішено лише на початку 30-х 

рр.  

Великий вплив на формування особистості майбутнього вченого у 

студентські роки мав професор польського права О. Бальцер (1858-1933). Саме 

його називають головним учителем Л. Ерліха [66, c. 330]. На початку XX століття 

О. Бальцер виявив ініціативу створити у Львові «Товариство для підтримки 

польської науки», яке мало на меті зібрання коштів для проведення наукових 

досліджень. Цей задум було втілено в життя у 1901 р., а одним з пріоритетних 

напрямків діяльності Товариства став розвиток бібліотек у найбільших 

провінційних містах Галіції. У 1920 р. назву Товариства, яке у міжвоєнний період 

вважалось дуже авторитетною дослідницькою установою Польщі, було 

перейменовано у «Наукове товариство у Львові», [174, c. 7]. Сам Л. Ерліх став 

членом Товариства у 1927 р. [189, xxxv]. Крім того, О. Бальцер як представник 

Австрії взяв участь у вирішенні територіального спору між Галіцією та 

Угорщиною щодо володіння частиною озера Морське Око та прилеглої до нього 

території в Татрах, намагаючись обґрунтувати їх приналежність Галіції. Розгляд 

цього спору відбувся у м. Грац у 1902 р. Після сприятливого для Галіції рішення 

третейського суду було отримано велику кількість листів подяки від громадських 

організацій та приватних осіб, а на честь О. Бальцера навіть було названо 

збудовану до озера дорогу (див. детальніше [174]). Можемо припустити, що ця 

ситуація спонукала Л. Ерліха зацікавитися міжнародним правом, а популяризація 

Товариством наукової діяльності викликала в талановитого студента бажання 

бути науковим діячем.  

Саме під редакцією О. Бальцера в 1914 р. у Львові було видано одну з 

перших наукових праць Л. Ерліха, яка називалась «Взаємовідношення галицьких 

староств та Львівського староства в епоху Середньовіччя» («Starostwa w 

Halickiem w stosunku do starostwa Lwowskiego w wiekach średnich»). Кожен з трьох 

розділів праці висвітлює характер взаємозв'язку під час певного періоду. Якщо у 
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першому розділі, який поділяється на три підрозділи: 1340-1370 (правління 

Казимира III), 1370-1378/1379 (до усунення від влади Владислава Опольчика), 

1379-1390 (до першої згадки про галицькі староства), було проаналізовано правові 

аспекти взаємовідношення центрального управління та місцевого управління у  

Галичині, то у другому (1390-1433) та третьому (1433-1501) – галицьких  староств 

та Львівського староства. Особливо цікавим є один з додатків, в якому було 

подано послідовний перелік львівських воєводів, а також львівських та галицьких 

старостів [115]. Книгу було видано як першу частину шостого тому серії видань 

«Дослідження історії польського права» («Studia nad Historią Prawa Polskiego»), до 

якої також увійшли праці таких авторів, як Х. Ходиніцкі, С. Шреньовскі, Т. 

Косткєвіч та ін., присвячені питанням правового характеру в історії Галичини 

[165, c. 74].  

Працю Л. Ерліха під назвою «Польща, Прусія та культура» («Poland, Prussia 

and Culture») з серії видань «Оксфордські памфлети» («Oxford Panflets»), було 

опубліковано у 1914 р. Автором було порушено складну проблему соціально-

культурних та політичних відносин між Польщею та іншими державами. Він 

переконує в тому, що, незважаючи на позицію Німеччини, яка суперечила 

інтересам Польщі, західним державам слід приділити їй більше уваги: «Якщо 

західні держави намагатимуться вступити у ближчі відносини з східними 

друзями, то вони знайдуть для себе багато цікавого, багато такого, що їм варто 

знати та чим, можливо, варто захоплюватись» [107, c. 32].  

В Оксфорді він займається науковою роботою під керівництвом професора  

П. Віноградова (1854-1925) [164, с. 7]. Хоча більшість праць П. Віноградова були 

присвячені проблемам медієвістики, він також цікавився юридичною тематикою. 

Так, у 1914 р. було видано його книгу під назвою «Здоровий глузд у праві» 

(«Common-Sense in Law»), в якій розглядались різні аспекти теорії права 

(соціальні та правові норми, юридичні права та обов’язки, правові прецеденти та 

інше) [213, V]. Варто звернути увагу на інші праць П. Віноградова, присвячених 

юридичній тематиці, слід згадати про роботи: «Нариси з історичної 

юриспруденції: вступ та общинне право» («Outlines of Historical Jurisprudence: 
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Introduction and Tribal Law» 1920) та «Юриспруденція грецьких міст» («The 

Jurisprudence of the Greek City» 1922). У 1903 р. його було призначено професором 

юриспруденції («Corpus professor of jurisprudence») в Оксфордському 

університеті, а згодом – членом Британської академії [176]. В одній зі своїх ранніх 

праць Л. Ерліх називає П. Віноградова своїм «великим учителем», а також 

«найбільшим спеціалістом історії англійського права серед живих» («greatest 

living authority on English legal history») [121, с. 30]. 

Результатом співпраці двох вчених стало видання у співавторстві двох томів 

з серії щорічних збірників судових рішень, винесених в Англії під час епохи 

Середньовіччя. Авторами було опрацьовано період правової історії за правління 

Едварда II (1284-1327), який охоплює 1312-1313 рр. У 1918 р. було видано першу 

частину результатів їх пошуків («Year Books of Edward II: Volume XIII. 6 Edward 

II. A.D. 1312-1313»), а в 1921 р. – другу («Year Books of Edward II. Volume XIV. 

Part I. 6 Edward II. A.D. 1312-1313») [221; 220]. Крім систематизації та 

узагальнення судової практики, дослідження містить оригінальні тексти судових 

справ латинською або французькою мовою (ліва сторона) та їх англомовний 

переклад (права сторона). Видання серії праці, до якої увійшли і роботи Л. Ерліха 

з П. Віноградовом, здійснювалось за ініціативи науково-історичного товариства 

Селдена (Selden Society), яке, починаючи від 1887 р., сприяє дослідженням історії 

англійського права [197]. 

З особливим зацікавленням Л. Ерліх вивчає одну з актуальних проблем 

тогочасної правової науки – дію права в умовах війни. В опублікованій в 1917 р. 

статті «Британське надзвичайне законодавство на період поточної війни» було 

вивченим на прикладі Великобританії питання правового регулювання суспільних 

відносин у час війни. Вчений вказує на ті закони, які було прийнято у зв’язку з 

настанням стану війни та на ті заходи, які було вжито для їх виконання. При 

цьому, він констатує, що з початком війни виникла необхідність у створенні нової 

системи законодавства в умовах надзвичайного стану [85, с. 433]. З огляду на 

тематику статті Л. Ерліх розглядає наступні аспекти: організація та забезпечення 

військових сил, «запобігання деморалізації та забезпечення порядку», захист 
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держави, послаблення економічної могутності ворога та посилення економічної 

могутності Великобританії [85, с. 434]. У 1917 р. було видано працю вченого під 

назвою «Modern Poland» («Сучасна Польща»), написану під впливом 

патріотичних настроїв, а у 1918 р. в двох номерах американського журналу 

«California Law Review» – статтю «Війна та політична теорія» («The War and 

Political Theory»). В контексті поняття війни було проаналізовано такі важливі для 

соціально-політичних наук питання, як індивідуалізм; держава та суверенітет; 

національність та націоналізм; інтернаціоналізм [98; 122; 123].  

Наприкінці 1919 р. (29-31 грудня) Л. Ерліх бере участь як представник 

Каліфорнійського університету у з’їзді Американської асоціації політичних наук у 

м. Клівленд (штат Огайо), на якому доповідає з темою «Минуле та теперішнє 

Польщі» («Old and New Poland») [24, арк. 86]. Серед курсів, які він читав у Берклі, 

можуть бути названими наступні: «Уряд Німеччини та Прусії» і «Французькі 

політичні інституції» («The Government of Germany and Prussia» та «French 

Political Institutions», відповідно) [203]. Отже, крім викладання дисциплін 

політологічного характеру, він займається дослідженням політико-правових 

проблем війни, що було обумовлено існуючою ситуацією у світі, а також історії 

слов’ян та державного устрою Австро-Угорщини, що обґрунтовується 

походженням вченого.  

 

 

1.2 Львівський період діяльності Л. Ерліха (1923-1939) 

 

Львівський період життєвого шляху Л. Ерліха було виокремлено у зв’язку з 

тим, що у 1923-1939 рр. його діяльність була пов’язаною з Львівським 

університетом. В 1923 р. на зміну Г. Рошковському та низці лекторів, яких 

запрошували забезпечувати викладання цієї дисципліни за відсутності штатних 

спеціалістів, він стає викладачем права народів [126, с. 18]. На посаді доцента Л. 

Ерліх працює до 1924 р., у період з 28 липня 1924 р. до 7 червня 1929 р. – обіймає 

посаду надзвичайного професора політичного права, а з 7 червня 1929 р. – 
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звичайного професора права народів та загальної науки про державу [171, с. 383; 

184, с. 128; 189, XXXV].  

У 1924-1939 рр. він очолює кафедру Львівського університету, яка 

спеціалізується на міжнародному праві. Дуже важливою постаттю на життєвому 

шляху Л. Ерліха став професор С. Стажиньскі (1853-1935), який сприяв 

академічній кар’єрі Л. Ерліха у стінах Львівського університету та підтримав його 

кандидатуру на посаду завідувача кафедри як свого наступника [182, с. 127]. 

Український вчений І. Земан називає С. Стажиньського «основним науковим 

натхненником і куратором Л. Ерліха» [48, с. 71]. Постать свого учителя згадав 

серед найвидатніших представників польської науки політичного права 

передвоєнного періоду і сам Л. Ерліх, який відзначив те, що у дисертаційному 

дослідженні С. Стажинського розглядалось питання дії тимчасового 

законодавства, тоді як інші його праці присвячені окремим  проблемам зі сфери 

теорії держави і права, в тому числі – низка статей, які увійшли до австрійської 

державно-правової енциклопедії [126, с. 33-34].Після того, як С. Стажиньскі 

припиняє обіймати посаду завідувача кафедри політичного права у зв’язку з 

виходом на пенсію, новим завідувачем кафедри обирають саме Л. Ерліха. Цікаво, 

що крім нього на посаду завідувача кафедри претендував Х. Лаутерпахт (1897-

1960), який згодом став одним з найвідоміших вчених в сфері міжнародного права 

XX століття у світі [48, с. 72]. У 1929 р. назву кафедри було перейменовано на 

кафедру права народів та загальної науки про державу, що стало наслідком 

присвоєння її завідувачу, Л. Ерліху, звання звичайного професора права народів 

та загальної науки про державу [48, с. 73]. 

Слід відзначити, що Л. Ерліх «дуже добре організовував навчальний 

процес» [48, с. 73]. Розглядаючи особливості викладання ним курсу права народів 

у 1928/1929 навчальному році, І. Земан звертає увагу на те, що, взявши за основу 

працю «Міжнародне право і державне право» Г. Тріпеля, студенти здійснювали 

юридичний аналіз Статуту Ліги Націй. Студентам було запропоновано достатньо 

широкий перелік тем для дослідження – від «Правового статусу Апостольської 

столиці в міжнародному праві після укладення Латеранських угод» до 
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«Однобокості в Статуті Ліги Націй» [48, с. 73]. Варто відзначити, що Л. Ерліх під 

час діяльності в Львівському університеті «поширював знання зі сфери 

міжнародного права, розуміючи, що популяризація цієї наукової дисципліни може 

мати для польських справ основоположне значення, а державні інтереси можуть 

бути ефективно забезпечені на міжнародній арені тільки за умови глибоких знань 

права народів» [164, с. 8]. У Львові він викладає фундаментальні курси 

міжнародного публічного права (права народів) та державного права (політичного 

права) [66, c. 330].  

При факультеті права та політичних знань Львівського університету було 

започатковано у 1930 р. з ініціативи Л. Ерліха дипломатичні курси, а самого 

вченого було призначено їх директором. Після завершення трирічного навчання 

студент отримував ступінь магістра дипломатичних наук, що не мало аналогів у 

Європі [126, с. 18]. Для викладання було запрошено колишніх дипломатів та 

політичних діячів, існування студій підтримували представники органів 

державної влади [184, с. 40]. Навчальний план включав не тільки міжнародне 

право та інші правові предмети, які або були пов’язані з міжнародним правом, або 

мали відношення до зовнішніх зносин, але й такі предмети, які вважались «з 

давніх-давен допоміжними для науки права народів» (світова економіка, загальна 

історія, демографія та ін.) [126, с. 18]. Серед предметів, які вивчали студенти 

дипломатичних курсів, Л. Ерліх викладав наступні: «Порівняльна наука 

публічного права» (1 курс), «Політичні питання Великобританії», «Нові інституції 

міжнародного права» (2 курс), а також семінари та просемінари з політичних 

питань міжнародних відносин [184, с. 40-41]. 

У роки своєї діяльності у Львівському університеті вчений сприяв 

популяризації наукової літератури з міжнародно-правової тематики. По-перше, 

він прагнув сформувати на кафедрі потужну міжнародно-правову бібліотеку 

(станом на 1929  р. кількість примірників фахової літератури перевищувала 3000, 

а також було передплачено 64 періодичні видання [48, с. 73]). По-друге, за його 

редакцією була підготовлена серія видань під назвою «Бібліотека політичного 

права та права народів», що складалася з 11 томів (за черговістю томів): 
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1) Л. Ерліх «Гданськ: публічно-правові аспекти» (1925) [87]; 

2) А. Деринг «Компетенція Постійної палати міжнародного правосуддя» 

(1930) [82]; 

3) В. Мікушевскі «Консультативні рішення Постійної палати міжнародного 

правосуддя» (1933) [170]; 

4) К. Гжибовскі «Стаття 18 Статуту Ліги Націй» (1934) [136]; 

5) С. Розмарін «Претензії щодо відшкодування шкоди, заподіяної 

бездіяльністю державного службовця» (1933) [191]; 

6) З. Вахловскі «Правовий та політичний суверенітет в англійській історії 

та науці» (1938) [214];  

7) С. Хуберт «Розвиток доктрини відновлення державної влади (ius 

postliminii) в теорії та практиці права народів до початку XX століття» (1936) 

[144]; 

8) З. Вахловскі «Президентський уряд в Сполучених Штатах Америки» 

(1934) [215]; 

9) «Колективна безпека: реферати, представлені на Восьмій конференції 

міжнародних ВНЗ в Лондоні (3-8 червня 1935 р.) Центральним комітетом 

Польських інституцій політичних наук у Варшаві» (1935) [63]; 

10) С. Хуберт «Міжнародно-правові аспекти поділів та відродження 

Польщі» (1934) [145]; 

11) К. Гжибовскі «Міжнародні трибунали та внутрішнє право» (1937) [138]. 

Посаду декана факультету права та політичних знань Л. Ерліх обіймав у 

1934-1935 та 1936-1937 рр., а в 1937-1939 рр. – виконував функції продекана [54; 

134, с. 137; 184, c. 128]. В період з 1934 до 1937 рр. він очолював Центральний 

комітет Польських інституцій політичних наук. Крім того, він був представником 

факультету в академічному сенаті з 1924 до 1934 рр. [184, с. 128-129]. Наприкінці 

червня 1934 р. за ініціативою вченого у Львівському університеті було проведено 

Першу європейську конференцію з питань викладання міжнародного права та 

міжнародних відносин, в якій брали участь професори міжнародного права з 

восьми держав. Під час Конференції було обговорено такі питання, як 
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стандартизація методики (лекції, практичні заняття, семінари), матеріалів 

(підручники, зібрання першоджерел, договори, дипломатична переписка, рішення 

міжнародних судів), співвідношення міжнародного права та міжнародних 

відносин, а також місце міжнародного права в навчальних планах, зокрема, чи 

міжнародне право слід викладати виключно для студентів юридичних 

факультетів, чм як загальнокультурний предмет [185, c. 107]. Важливим 

підсумком роботи Конференції стало прийняття згаданої Л. Ерліхом у своїх 

працях резолюції, відповідно до якої були схваленими наступні рішення: 

– дисципліна міжнародних відносин повинна викладатися з огляду на 

юридичні, економічні, історичні та технічні (дипломатична та консульська 

практика) аспекти; 

–  навчання дисципліни міжнародних відносин повинно охоплювати знання 

декількох наук, котрі можуть утворювати групу під назвою “наука про 

міжнародні відносини”; 

–  в разі необхідності до цієї групи можуть бути доданими нові науки; 

– слід сприяти створенню напрямів міжнародних відносин на 

університетських факультетах, зокрема юридичних [126, с. 44]. 

На Конференції було підтримано пропозицію навчати фундаментальним 

основам міжнародних відносин, міжнародних організацій та міжнародного права 

у середніх школах, військових та морських школах. Стенографічні протоколи, 

опубліковані французькою мовою, викликали велике зацікавлення на Заході, а 

Міжнародний інститут інтелектуальної співпраці ініціював проведення сесій 

Постійної конференції вищих міжнародний студій у Мадриді (1936) та Празі 

(1938) з метою подальшого дослідження методів навчання міжнародних відносин 

[127, с. 19].  

Крім Львівського університету, під час міжвоєнного періоду Л. Ерліха було 

запрошено до викладацької діяльності у Вільній школі політичних наук в Празі 

(1929), в Університеті в Ясах (1934) та у Лондонському університеті (1937) [189, 

XXXV]. Наприкінці 20-х рр. (1927-1928) він читає лекції щодо тлумачення 

міжнародних договорів у Академії міжнародного права [134, с. 137-138]. Згодом 
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їх текст було опубліковано у виданій в 1929 р. праці під назвою «Тлумачення 

договорів» («Interprétation des Traités») [147]. У 1932 р. в Оксфорді вчений 

отримав науковий ступінь доктора (D. Litt. – Doctor of Letters) [189, XXXV]. У 

січні 1932 р. рада юридичного факультету під головуванням П. Лендона, 

вважаючи його праці («Тлумачення договорів», «Петиції про право» та 

«Порівняльне публічне право та основи його вивчення») «оригінальним внеском 

для розвитку наукового пізнання», прийняла рішення, що їх написання є 

достатньою передумовою для того, щоб він отримав ступінь доктора [24, ad 10 a]. 

Л. Ерліх представляв Польщу у Постійній палаті міжнародного правосуддя 

як суддя ad hoc при вирішенні спорів, пов’язаних з її національними інтересами. 

За його участю було розглянуто справи щодо фабрики у Хожуві 1927 р. (Case 

Concerning the Factory at Chorzów) та щодо юрисдикції судів Данцигу 1928 р. 

(Case Concerning the Factory at Chorzów та Jurisdiction of the Courts of Danzig). 

Справа про фабрику в Хожуві і в наш час вважається однією з найважливіших у 

практиці Постійної палати міжнародного правосуддя з огляду на питання 

міжнародно-правової відповідальності, а її обставини стали предметом детального 

вивчення багатьох науковців, що цікавились проблематикою відповідальності 

(наприклад, І. Лукашук у праці «Право міжнародної відповідальності» на підставі 

рішення у справі досліджує питання упущеної вигоди [40, c. 227]). Перед Судом 

постала необхідність встановити компенсацію німецьким компаніям 

«Oberschlesische Stickstoffwerke» та «Bayerische Stickstoffwerke» як відшкодування 

за привласнення польським урядом нітратної фабрики у Хожуві, яка їм належала. 

Свої особливі міркування щодо суті справи Л. Ерліх виклав в окремих думках, що 

були доданими до відповідних рішень [75; 205]. При вирішенні іншої справи – 

cправи про юрисдикцію судів Данцигу – Суд надав роз’яснення у формі 

консультативного висновку з приводу того, чи мають право звертатись до судів з 

пред’явленням грошових претензій на підставах Угоди між Данцигом та 

Польщею працівники залізниці Польщі, які раніше обслуговували залізниці 

Данцигу, чи мають право суди Данцигу вирішувати такі справи, а також, чи 
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повинна Адміністрація залізниць Польщі визнавати юрисдикцію та виконувати 

рішення судів Данцигу [152].  

Однією з найважливіших праць не тільки Львівського періоду, але й цілого 

життя Л. Ерліха став підручник під назвою «Право народів» («Prawo narodów»), 

вперше виданий у 1927 р., а у 1932 р. – перевиданий [110; 111]. З одного боку, 

підручник Л. Ерліха можна вважати чи не першим виданим в незалежній Польщі 

підручником з міжнародного права, однак, з іншого боку, не слід залишати поза 

увагою і підручники інших польських вчених, таких як Ю. Маковскі та З. 

Цибіховскі, опубліковані раніше. Так, З. Цибіховські підготував виданий у Берліні 

ще у 1912 р. німецькомовний курс міжнародного права («Studien zum 

internationalen Recht»), а у 1915 р. – підручник польською мовою «Право народів. 

Система міжнародного права» («Prawo narodów. System prawa 

międzynarodowego»), який був охарактеризований І. Земаном як «перший в історії 

Львівського університету підручник з міжнародного публічного права» [27, с. 

212]. Підручник Ю. Маковського під назвою «Міжнародне право» («Prawo 

międzynarodowe») побачив світ у 1916 р. (впродовж 1916-1958 рр. він мав сім 

видань). За словами М. Куртинця, на підставі вступних слів до підручників обох 

авторів можна прийти до висновку, що кожен з них вважав свою працю першою 

[34, с. 235]. Слід відзначити, що саме Ю. Маковскі та Л. Ерліха було названо 

авторами найавторитетніших в Польщі підручників з міжнародного права у статті 

про польську науку міжнародного права, підготовлену С. Нахліком для 

«Енциклопедії міжнародного права та міжнародних відносин» («Encyklopedia 

prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych»), а В. Гуральчик, 

аналізуючи стан польської науки міжнародного права у міжвоєнний період, 

виокремлює поряд з ними і З. Цибіховскі як авторів «підручників, що мали багато 

перевидань» [172; 133, с. 70].  

С. Нахлік, один з учнів Л. Ерліха, оцінюючи внесок свого вчителя у 

розвиток міжнародного права Польщі, нагадує про той стан речей, який існував у 

польській науці на початку XX століття: «до здобуття незалежності Польщею 

наука міжнародного права вважалась «розкішшю» для польського народу, у 
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жодному з університетів не існувало кафедри міжнародного права, а викладанням 

предмету займались фахівці інших напрямів» [171, с. 383]. З-поміж них варто 

особливо виділити фахівця з філософії права, а також політичного та 

адміністративного права Ф. Каспарека (1844-1903), за словами якого, «жоден 

інший народ не страждає так сильно від незадовільного становища права народів, 

як польський» [65, с. 66]. Лише зі здобуттям незалежності у 1918 р. дисципліна 

права народів запроваджується як обов’язкова для вивчення у польських 

університетах, крім того, стрімко зростає значення його науки, яка викликає 

інтерес не тільки з огляду на  теоретичні напрацювання, але – їх практичне 

застосування. С. Нахлік наголошує на тому, що в таких умовах наукою 

міжнародного права повинні були займатись спеціалісти зі споріднених наук 

(насамперед з державного права), а також випускники австрійських та німецьких 

університетів. Серед них було розповсюдженим уявлення про міжнародне право 

як «галузь абстрактних знань» [171, с. 383]. 

Під час Львівського періоду Л. Ерліх з великим зацікавленням вивчав 

теоретико-методологічні основи порівняльного публічного права (див. детальніше 

[13]). Так, у статті під назвою «Порівняльне публічне право та основи його 

вивчення» («Comparative public law and the fundamentals if its study»), 

опублікованій у США в 1921 р.,  він запевняв, що у державах світу на момент її 

написання простежувалась тенденція розширення кола обов’язків державних 

інституцій, що обумовлювало їх втручання в сферу приватних інтересів, то, у 

зв’язку з цим, необхідно детально вивчати досвід різних держав з цього приводу, 

зокрема, щодо відповідальності держави та її офіційних представників [86, c. 625]. 

У логічному порядку було розглянуто питання права, публічного права, 

порівняльного публічного права, джерел, літератури, теорії та практики і 

«протилежних течій». Заслуговує на увагу велика кількість опрацьованих при 

написанні праці джерел, що, незважаючи на невеликий обсяг, засвідчує її  

цінність. Невипадково праця Л. Ерліха згадується в дослідженнях порівняльно-

правової тематики як минулого, так і сучасності [73, c. 220; 169, c. 33; 223, с. 261]. 

У 1938 р. в Польщі було опубліковану ще одну статтю вченого, присвячену 
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методології публічного права – «Порівняльний метод в науці публічного права» 

(«Metoda porównawcza w nauce prawa publicznego»), згодом видану окремим 

виданням [96]. Суть порівняльного методу він вбачав у тому, щоб за допомогою 

зіставлення різних правових систем здійснювати належне розуміння окремих 

інститутів та норм. «Лише за допомогою встановлення подібностей та 

відмінностей, встановлення особливостей походження одних норм від інших або 

спільного походження норм двох держав від норм третьої держави, усвідомлення 

відмінностей тлумачення однієї й тієї самої норми в різних державах можемо 

виявити особливості походження та функціонування кожної правової норми» [26, 

с. 67-68]. Вищезгадана стаття є чи не єдиною працею Л. Ерліха, яка була 

перекладеною українською мовою та опублікованою. В квітні 1936 р. у м. 

Познань відбувся Перший з’їзд професорів та доцентів публічного права, 

представлені на якому матеріали було опубліковано у «Щорічнику Польського 

інституту публічного права» («Sprawozdanie z. I. zjazdu profesorów i docentów 

prawa publicznezo odbytego w dniach 6-8 kwetnia 1936 roku w Poznaniu») [190]. 

Вчений представив на З’їзді реферат на тему «Методи науки та навчання в Європі 

та Америці» («Metody nauki i nauczania w Europie i Ameryce») [183, с. 131]. 

До кола наукових інтересів вченого протягом Львівського періоду належало  

процесуальне право в середньовічній Англії. У 1921 р. в рамках серії 

«Оксфордські дослідження соціальної та правової історії» («Oxford Studies in 

Social and Legal History») було видано працю «Судочинство у справах проти 

Корони 1216-1377» («Proceedings Against The Crown 1216-1377»), у якій було 

розглянутим питання позовів до корони на основі опрацювання конкретних справ 

у визначений в назві період [113]. На сучасному етапі працю Л. Ерліха було 

включено до електронного архіву «Творіння сучасного права: трактати про право, 

1800-1926» («The Making of the Modern Law: Legal Treatises, 1800-1926»), що 

об’єднує понад 20000 наукових публікацій, присвячених різним аспектам 

британського та американського права [208]. У праці під назвою «Петиції про 

право» («Petitions of Right») (1929), Л. Ерліх, дослідивши історичні аспекти, 

виділив п’ять періодів розвитку інституту петицій про право починаючи з XIII 
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століття [111c]. У 1929 р. у Львові було видано книгу під назвою «Англійське 

адміністративне судочинство в епоху Середньовіччя» («Sriednioweczne angielskie 

sądownictwo administracyjne»). Вчений обґрунтовує існування в Англії починаючи 

від XII століття інституцій, відмінних від загальних судів, що здійснювали 

адміністративне судочинство [114, с. 1]. Особливу увагу було приділено інституту 

казначейства (Палаті шахівниці), в тому числі – його структурі, сфері 

повноважень та підставам вирішення ним справ. Автор зауважує, що, оскільки 

король володів владою над усіма підданими, то ніхто не мав права здійснювати 

над ним суд, а отже, судити короля міг лише він сам [114, с. 13].  

Увага вченого у середині 20-х років XX століття була також прикутою до 

проблеми Гданська (Данцигу). Перша з праць – «Польща та Данциг. Справа 

Польщі» («Poland and Danzig. The Case of Poland») (1925) – складається з 6 частин, 

написаних радше публіцистичним, ніж науковим стилем. Висвітлюючи історичні 

аспекти та характеризуючи особливості правового статусу Гданська і порядок 

управління справами міста, Л. Ерліх переконує у необхідності коректного 

тлумачення міжнародних договорів щодо Гданська [106]. Порівняльний аналіз 

тлумачень автентичних текстів французькою та англійською мовами 

Версальського договору, що визначав правовий статус Гданська, а також 

неофіційного тлумачення польською мовою, яке було опублікованим в урядовому 

виданні «Dziennik Ustaw RP», було проведено вченим у праці під назвою 

«Гданськ. Публічно-правові аспекти» («Gdańsk. Zagadnienia prawno-publiczne») 

(1926). Він доводить відсутність у Гданська міжнародної правосуб’єктності та 

відмовляється визнавати його державою [87, с. 90]. Крім того, було досліджено 

складну систему управління справами Гданська та запропоновано у додатку 

власне тлумачення відповідних положень Договору. У 1925 р. Л. Ерліхом було 

підготовлено «Примітки до праці проф. Бальцера “До питань устрою Польщі”» 

(«Na marginesie pracy prof. Balzera “Z zagadnień ustrojowych Polski”»), написані у 

формі роздумів над політичним минулим Польщі через призму думок проф. О. 

Бальцера, викладених ним у зазначеній у назві книзі (О. Бальцер аналізує 

політичний устрій Польщі на різних етапах та порівнює його з політичним 
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устроєм інших держав [99, с. 5]). Серед питань польської історії, яким 

приділяється увага, можна виділити наступні: виборна монархія, абсолютизм 

влади, традиції парламентаризму та ін. 

В середині 30-х рр. Л. Ерліх підготував декілька праць французькою мовою. 

Так, у 1935 р. було опубліковано одним виданням три статті вченого: «Розвиток 

права народів та проблема колективної безпеки» («Le développment  du droit des 

gens et le probléme de la sécurité collective»), у якій було розглянуто підходи до 

розуміння поняття безпеки в міжнародних відносинах з огляду на концепцію 

колективної безпеки; «Повага міжнародних зобов’язань – перегляд договорів і 

міжнародні ситуації» («Le respect des engagements internationaux – la révision des 

traités et des situations internationales») – здійснено тлумачення статті 19 Статуту 

Ліги Націй; «Проблема юридичних спорів і конфлікт інтересів» («Le probléme des 

litiges juridiques et des conflicts d'intérêts») – досліджено поняття міжнародного 

спору, відмінності між юридичними та політичними спорами, а також особливості 

вирішення міжнародних спорів [95]. Ще одну франкомовну працю – «Поділ 

влади. Деякі зауваження теорії та практики» («La séparation des pouvoirs. Quelques 

remarques sur la theorie et sur la pratique») – було видано у м. Бухарест [94]. 

Лекцію, яку Л. Ерліх прочитав в Лондонському університеті в 1937 р. на 

тему «Новий позитивізм у міжнародному праві» («The new positivism in 

international law»), було опубліковано в 1938 р. у Львові. Проаналізувавши внесок 

авторитетних науковців минулого, зокрема А. Джентілі, якого вчений називає 

«батьком міжнародного права», до методології науки міжнародного права, він 

запропонував застосовувати метод нового позитивізму для міжнародно-правових 

досліджень [120, с. 1-12]. Серед інших праць, що були підготовлені Л. Ерліхом у 

період 1923-1939 рр., більшість стосувалась питань конституційно-правової 

тематики, в тому числі питання громадянства та національності («Obywatelstwo a 

narodowość», 1939), уніфікації норм про набуття та припинення, а також 

приналежність до громадянства в слов’янських країнах («Ujednostajnienie norm o 

nabyciu i utracie obywatelstwa i przynależności w państwach słowiańskich», 1933), 

тлумачення Конституції Польщі («Kilka uwag o interpretacji Konstytucji», 1925) та 
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ін. [91; 100; 124]. На честь одного зі своїх вчителів, С. Стажиньського, Л. Ерліх у  

співавторстві з Е. Дубановічем у 1932 р. підготував працю «50-річчя докторату С. 

Стажиньського» («Stanislaw Starzyński: Z okazji pięćdziesięciolecia doktoratu») [84]. 

За редакцією З. Цибіховського у 1931 р. було видано «Підручну енциклопедію 

публічного права» («Encyklopedia podręchna prawa publicznego») [127; 128]. Л.  

Ерліх підготував низку статей, які увішли до видання, зокрема: «Проживання та 

особливості проживання», «Юридична особа в публічному праві», 

«Панамериканізм» [48, с. 77-78]. Враховуючи те, що вчений у своїх працях часто 

звертається до поняття політичного права, вважаємо за доцільне пояснити зміст 

цього поняття у відповідності до тогочасних уявлень, керуючись 

енциклопедичною статтею під назвою «Державне право», підготовленою З. 

Цибіховскі. «Під державним правом слід розуміти право, пов’язане з устроєм та 

діяльністю держави, що, в свою чергу, означає те, що не варто визнавати 

окремими науками ні конституційне право, ні адміністративне. Деякі автори 

називають державне або конституційне право політичним правом, що ускладнює 

відокремлення права від політики та може призвести до переконання, що таке 

право, на противагу іншим нормам, має певний спеціальний контакт з наукою 

політики» [128, с. 746]. 

На початку Львівського періоду Л. Ерліх одружився з американкою Лоутон 

Френсіс, шлюб було укладено в Соборі Святого Патрика в Нью-Йорку у 1923 р. 

[155, c. 8]. У подружжя народилось двоє дітей: донька Кристина – 18 квітня 1924 

р. та син Анджей - 13 грудня 1928 р. [24, ad. 16; 155, с. 8]. У першій половині 20-х 

вчений проживав у Львові на вул. Мурарска, 51, а згодом – на вул. Листопада, 95а 

[24, ad. 16]. Він продовжував працювати у Львівському університеті до кінця 

грудня 1939 р., але 3 січня 1940 р., як і більшість інших польських викладачів, 

його було звільнено з роботи [184, с. 129]. 
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1.3 Краківський період діяльності Л. Ерліха (1940-1968) 

 

Коли розпочалась Друга світова війна, Л. Ерліх разом з дружиною 

перебували на конференції в Норвегії, залишивши дітей у с. Фаліївка в Південно-

східній Польщі. Невдовзі дружина вченого, а згодом і сам він повертаються до 

Львова через Литву. Після того, як США оголошують війну Німеччині, Л. Ерліх 

дізнається про те, що німецькі солдати отримали наказ арештувати його. Він 

вдається до конспірації, працюючи під псевдонімом «Фарлі» («Farley»), який 

походить від імені католицького архієпископа Нью-Йорку, у Бюро інформації та 

пропаганди Армії Крайової. Події 1941-1945 рр. стали важким випробуванням для 

сім’ї Ерліхів. Дружину та доньку німці утримували в ув’язненнях (в Монтелюпіху 

та Майданеку, відповідно), а син Анджей перебував поблизу Перемишля. Самого 

вченого німці захоплюють під Білгораєм у Люблінському воєводстві. Незважаючи 

на тортури, він не повідомляє свого імені та характеру діяльності [155, c. 9].  

Визволення Л. Ерліха з німецького полону відбулось восени 1943 р. завдяки 

зусиллям замойських повстанців відділу Армії Крайової під керівництвом 

капітана «Жеготи»  (Тадеуша Штумберт-Рихтера) [134, с. 138]. Дружину Л. 

Ерліха, яка захворіла жовтухою, було звільнено, а доньку після трьох місяців 

перебування у полоні викуповує батько її подруги з гімназії, в сім’ї якої вона  

проживала перед ув’язненням. Лише у вересні 1945 р. сім’я знову об’єднується у 

Кракові [155, c. 9-10]. 

Після закінчення війни Л. Ерліх продовжує свою діяльність у 

Ягеллонському університеті у Кракові (далі – Краківському університеті). У 1945 

р. він очолює кафедру міжнародного публічного права. Варто відзначити, що саме 

в 1945 р. в Краківському університеті була проведена структурна реформа, яка 

передбачала створення п’яти нових кафедр, однією з яких і стала вищезгадана 

[168]. На посаді завідувача кафедри він залишається до 1960 р. [171, с. 383]. З 

1946 р. вчений не тільки працює звичайним професором міжнародного права, але 

й, використовуючи свій досвід адміністративно-організаційної роботи, ініціює 

відкриття Школи політичних наук при факультеті права, яку очолює з 1946 до 
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1949 рр. [164, с. 9; 189, XXXV]. Серед  предметів, які він викладав в Кракові, 

можна виділити міжнародне публічне право та давнє польське право народів [66, 

c. 330]. В 1947 р. його наукову діяльність було відзначено визнанням членом-

кореспондентом Польської академії мистецтв  [184, с. 129]. У 1961 р. Л. Ерліх іде 

на пенсію, але продовжує займатись як науковою, так і суспільно-політичною 

діяльністю. Велику увагу він приділяє участі в Товаристві розвитку західних 

земель, очолюючи його Краківське відділення [134,  с. 138]. З 1948 до 1953 рр. він 

також виконує функції судді Постійної палати третейського суду [119, с. 175].  

Після того, як вчений продовжив свою діяльність у Кракові, його 

фундаментальну працю – підручник з міжнародного права – було ще двічі 

перевидано: у Кракові в 1948 р. під назвою «Право народів» та у Варшаві у 1958 

р. – «Міжнародне право») [97; 109]. Цікаво зауважити, що обсяг матеріалу зростав 

з кожним перевиданням праці і становив 750 сторінок в 1958 р. У рецензії до 

видання 1958 р. К. Гжибовскі писав: «Кожне нове видання праці проф. Ерліха є 

подією в академічному житті Польщі. Такого роду книги повинні відповідати в 

Польщі багатьом вимогам та задовольняти численні потреби. Вони є довідником 

для практикуючих юристів, підручником для студентів-правників, а також 

теоретичним формулюванням позиції автора з основних питань міжнародного 

права» [137, с. 704]. Варто зауважити, що С. Нахлік назвав підручник Л. Ерліха з 

міжнародного права «першим підручником європейського рівня з міжнародного 

права в Польщі, системою цілісності міжнародного права, напрацюванням 

величезної та всебічної ерудиції, яке було підготовлено за допомогою 

неопозитивістського методу…» [171, с. 384]. Було відзначено чіткість викладу 

матеріалу: «Я ризикую припустити, що, враховуючи стриманий характер 

міркувань та стислість викладу матеріалу, менш ощадливий на слова автор, ніж Л. 

Ерліх, щоб вкласти той самий зміст у твір, повинен був надати йому об’єм 

щонайменше вдвічі більший» [171, с. 384]. Т. Гурскі, називаючи підручник 

фундаментальною працею автора «з принциповим науковим значенням», вважав, 

що він не тільки мав вагомий вплив на виховання кількох поколінь польських 
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юристів, але й став основою формування міжнародно-правової школи вченого 

[134, с. 138].  

В першій половині XX століття вивчення поняття міжнародних відносин не 

було настільки розповсюдженим явищем, як на сучасному етапі. У 1947 р. у 

Кракові було опубліковано працю Л. Ерліха під назвою «Вступ до науки про 

міжнародні відносини» («Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych»), яка 

стала одним з перших ґрунтовних досліджень теоретико-методологічного 

характеру у Східній Європі, присвячених науці про міжнародні відносини. Не 

випадково сам автор звертає увагу на те, що навіть у той час, коли була написана 

книга, часто серед необізнаних людей можна було почути переконання, що наука 

про міжнародні відносини та наука міжнародного права співпадають [125, с. 49]. 

Він стверджує у вступі: «Наука про міжнародні відносини займається тією 

найширшою стороною співіснування людей, якою є співіснування цілого 

людства, співіснування народів» [125, с. 5]. Вчений не тільки розглядає сутність 

цієї науки через призму міжнародних відносин як предмету дослідження, 

звертаючи увагу на те, що конкретне явище на міжнародній арені необхідно 

вивчати під різними кутами зору, але й перелічує галузі науки, пояснюючи їх 

значення, а також аналізує існуючі напрацювання в історичному контексті. Слід 

звернути увагу на те, що Л. Ерліха було названо одним з фундаторів польської 

науки про міжнародні відносини [179, с. 142-143]. 

Працюючи в Краківському університеті, особливу увагу вчений приділяє 

дослідженням історико-правового характеру. На думку С. Нахліка, такі тенденції 

могли бути обумовленими «атмосферою сповненого історичними традиціями 

Кракова» [171, с. 384]. Історичні аспекти польської науки міжнародного права 

були порушеними вченим у праці під назвою «Нарис з історії наук права народів, 

а також політичного та адміністративного права в Польщі» («Zarys historii nauki 

prawa narodów, politycznego i administracyjnego w Polsce»), виданій у 1949 р. в 

співавторстві з Є. Лангродом. Співавторство мало роздільний характер, при цьому 

Л. Ерліхом було підготовлено частини про історію міжнародного та політичного 

права. Він пропонує власну періодизацію розвитку науки міжнародного права та 
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науки політичного права Польщі, намагаючись оцінити внески найвидатніших 

представників. Так, історію польської науки міжнародного права вчений 

розглядає через призму особливостей та найбільш видатних постатей 4 

історичних періодів: XV-XVI століття; XVII століття – перших трьох чвертей XIX 

століття, останньої чверті XIX століття, XX століття [126]. Серед польських 

науковців XX століття у сфері міжнародного права, про яких було згадано, 

можемо виділити як відомі на час написання праці імена М. Ростворовського, З. 

Цибіховського, Б. Вінярського, Ю. Маковського, так  і низку «молодих адептів» 

міжнародно-правової науки – Ц. Березовського, Г. Дембіньського, А. Деринга, К. 

Гжибовського, С. Хуберта, Я. Круля, В. Мікушевського, В. Сукєнніцького [126, 

с.17-19]. 

У 50-60-х роках Л. Ерліх з великим зацікавленням вивчає погляди двох 

ректорів Краківської академії: Станіслава зі Скарбімєжа (1400-1413) та П. 

Влодковіча (1413-1414). У 1954 р. вченим було написано працю «Павел Влодковіч 

та Станіслав зі Скарбімєжа» («Paweł Włodkowić i Stanisław ze Skarbimierza»), в 

якій автор переконує в тому, що вже у XV столітті у Кракові сформувалась 

польська школа міжнародного права [101]. Він стверджує, що обидва мислителі  

сформулювали «основоположні засади співіснування християнських та 

язичницьких держав», а також розглянули правові питання публічної війни [97, с. 

44-45]. У 1955 р. вчений здійснює перевидання праці Станіслав зі Скарбімєжа під 

назвою «Про справедливу війну» («De bellis iustis»), написаної близько 1410 р. 

[108]. Крім оригінального тексту латинською мовою, у виданні було опубліковано 

його переклад польською. Слід зазначити, що автентичний примірник не зберігся 

до сьогоднішніх днів, а копія втраченого оригіналу зберігається у Вроцлаві [62]. 

Трактат Станіслава зі Скарбімєжа про справедливі війни Л. Ерліх назвав «першим 

в історії світової літератури викладом виключно права публічної війни» [97, с. 

45]. При його написанні було опрацьовано велику кількість джерел канонічного 

права, а сам автор намагався перелічити ті підстави, за наявності яких війна 

вважатиметься справедливою (наприклад, заборона вести військові дії особою 

самостійно), а також переконати в тому, що будь-яка війна повинна вестись в 
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цілях миру на землі під впливом «любові, справедливості та покірності», а не 

керуючись «духом ненависті, помсти та жадібності» [126, с. 6]. Л. Ерліх вважав, 

що ідеї Станіслава зе Скабімєжа, як і П. Влодковіча, щодо неприпустимості 

ведення війни з «невірними» були передовими для тогочасного міжнародного 

права. За його словами, вони були висловлені раніше, ніж схожі ідеї – Ф. Віторією 

[126, с. 7-8]. 

Популяризувати ідеї П. Влодковіча, якого було делеговано для участі в 

Констанському соборі у 1415-1417 рр. для представництва інтересів Польщі у 

територіальному спорі з Тевтонським орденом, Л. Ерліх намагається шляхом 

опублікування його монографії у 1963 р. Серед важливих думок, які було 

висловлено ним на Констанському соборі, вчений виділяє твердження про те, що 

хрестоносці не мали права вести агресивні війни проти «невірних» з метою 

примушування їх до прийняття християнства [97, с. 45]. Будучи переконаним в 

тому, що ім’я П. Влодковіча заслуговує бути внесеним до переліку «класиків 

права народів із загальносвітовим значенням», Л. Ерліх вирішив опублікувати 

тритомне видання його праць, до якого повинні були увійти тексти латинською, 

польською та англійською мовами [171, с. 384]. Однак, на жаль, сам вчений так і 

не дочекався публікації усіх трьох томів, оскільки вони побачили світ вже після 

його смерті. З-поміж праць, що увійшли до зібрання, можемо виділити наступні: 

«Saevientibus» (1415), «Opinio Ostiensis» (1415), «Ad aperiendam» (1416), «Iste 

tractatus» (1417), «Oculi» (1420), «Ad vivendum» (1421) та ін. [103-105]. Творча 

спадщина П. Влодковіча стала предметом дослідження не тільки Л. Ерліха, але й 

інших вчених XX століття. На думку Ф. Рассела, діяльність П. Влодоквіча стала 

«інтелектуальним аналогом битви Польщі при Грюнвальді» [193, с. 240]. 

Розглядаючи погляди мислителя щодо справедливої війни, він цитував тексти 

праць П. Влодковіча в англомовному перекладі Л. Ерліха. У середині 60-х було 

видано двотомник С. Белча під назвою «Павел Влодковіч та його вчення про 

міжнародне право та політику» («Paulus Vladimiri and his Doctrine Concerning 

International Law and Politics») [61-62].  
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Значну увагу під час Краківського періоду, крім історично-правових 

досліджень, Л. Ерліх приділяє питанням морського права. У серпні 1958 р. він 

взяв участь в П’ятому міжнародному конгресі порівняльного права, який 

відбувався в м. Брюссель, з доповіддю на тему «Правова  регламентація морських 

просторів та континентального шельфу» («La réglementation juridique des espaces 

maritimes et de la plate-forme sous-marine») [162]. Матеріали, представлені на 

Конгресі, згодом було оприлюднено окремим виданням [93]. Статтю вченого під 

назвою «Право морських та приморських просторів» («Prawo obszarów morskich i 

podmorskich») було опубліковано у 1959 р., а в 1961 р. у Варшаві – книгу 

«Суверенітет та море у міжнародному праві» («Suwerenność a morze w prawie 

międzynarodowym») [112; 116]. Безумовно, ця книга стала одним з 

найґрунтовніших досліджень у польській науці з питань морського права. 

Особлива її цінність полягає в тому, що автор детально розглядає правовий режим 

різних видів морських просторів: територіального моря, внутрішніх вод, 

відкритого моря, прилеглої зони, а також континентального шельфу.  

Серед інших праць, написаних вченим під час перебування в Кракові, 

можемо назвати статтю «Гійом Ренський та початки науки про право війни» 

(«Guillaume de Rennes et les origines de la science du droit de la guerre»), яка увійшла 

до збірника, виданого на честь Жільбера Жіделя («Mélanges en l'honneur de Gilbert 

Gidel») [88]. Про домініканця Г. Ренського Л. Ерліха згадує як про видатного 

теолога, погляди якого, на жаль, не вивчались дослідниками історії міжнародного 

права та його науки. За його словами, французький мислитель одним з перших 

назвав обов’язковим правило, у відповідності до якого забороняється 

використовувати зброю, якщо спір може бути вирішеним в судовому порядку 

[119, с. 183-184].  

Крім того, в 50-60-х вченим було підготовлено два видання праці 

«Суверенітет Польщі на західних та північних територіях» («Suwerenność Polski 

na ziemiach zachodnich i północnych: zagadnienia prawne» 1962 р., «Suwerenność 

Polski na ziemiach zachodnich i północnych: zagadnienia prawa mied̨zynarodowego» 

1967 р.) [117; 118]. Він доводить хибність твердження про порушення Польщею 
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норм міжнародного права в середині 40-х роках XX століття шляхом 

розповсюдження свого суверенітету над зайнятими німецькими територіями, адже 

Польща не могла мати жодних міжнародно-правових зобов’язань по відношенню 

до Німеччини, які полягали б в забороні захоплювати відповідні території. Після 

того, як Німеччина своїми діями в порушення Паризького пакту 1928 р. та 

Договору про ненапад між Німеччиною та Польщею 1936 р. порушила договірні 

та звичаєві зобов’язання стосовно Польщі (наприклад, здійснюючи протиправну 

агресію), Польща також отримала право не виконувати своїх зобов’язань по 

відношенню до Німеччини («якщо одна держава повністю або великою мірою не 

виконує своїх зобов’язань перед іншою, принцип рівності або взаємності звільняє 

іншу державу від обов’язку вважати її суб’єктом міжнародного права» [117, с. 76-

77]).  

Взявши за основу франкомовну працю «L’Interprétation des Traités» 1929 р., 

у 1957 р. він підготував спеціальне дослідження у сфері права міжнародних 

договорів – «Тлумачення договорів» («Interpretacja traktatów») [89; 92]. Проблема 

тлумачення міжнародних договорів викликала у вченого особливий інтерес в 

контексті тлумачення положень Версальського мирного договору стосовно 

Гданська. Він не тільки намагався розробити теоретичні основи тлумачення у 

міжнародному праві, але й наводив приклади того, яким чином слід здійснювати 

тлумачення. Варто звернути увагу на те, що в 20-х рр. XX століття, коли було 

написано «L’Interprétation des Traités», норми щодо тлумачення не було 

кодифіковано у спеціальних угодах та не існувало жодних загальновизнаних 

підходів у доктрині [87, с. 5]. Проблеми права міжнародних договорів було 

порушено і в одній з перших праць, написаних Л. Ерліхом в Кракові, яка 

називалась «Статут ООН та Статут Міжнародного Суду ООН: вступні 

зауваження, тексти та коментарі» («Karta Narodów Zjednoczonych wraz ze statutem 

Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości: uwagi wstępne, teksty, komentarze») 

[90]. У 1962 р. він знову викладає в Академії міжнародного права у Гаазі [66, c. 

330]. На підставі прочитаних лекцій було підготовлено статтю, опубліковану в 

збірнику Академії міжнародного права («Розвиток науки міжнародного права» – 
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«The Development of International Law as a Science») [119]. Вченим було виділено 

три періоди в історії міжнародно-правової науки: каноністичний, природного та 

позитивного права, а також перехідний. У праці також було порушено проблему 

нового позитивізму. Одним з останніх досягнень в його науковій спадщині стала 

підготовка передмови до праці «Дахау 1933-1945» («Dachau 1933-1945») [81]. 

Л. Ерліх помер у віці 79 років у Кракові 31 жовтня 1968 р. Його було 

поховано 5 листопада на Раковецькому цвинтарі. Про великий авторитет вченого 

серед сучасників свідчить той факт, що на його похороні були присутні не тільки 

члени близької родини, але й учні, колеги, відомі діячі науки та культури, 

представники органів державної влади на чолі з ректором Краківського 

університету, заступником голови Державної ради ПНР М. Клімашевським (1908-

1995). В похоронній процесії, яку проводив К. Войтила, також брали участь 

представники суспільних та політичних організацій, зокрема Товариства розвитку 

західних земель та Товариства ПАКС, учасники Сілезійського та 

Великопольського повстань. Варто зауважити, що під час похорону прощальні 

слова виголосили колеги з Краківського університету: декан юридичного 

факультету К. Бухала, завідувач кафедри міжнародного права С. Нахлік, доцент 

М. Іванейко [134, с. 137].  

Багаторічну наукову, освітню та суспільно-політичну діяльність Л. Ерліха 

було відзначено високими польськими державними нагородами: Командорським 

Хрестом Ордену Відродження Польщі, Орденом Праці 2 класу, а також 

Нагородою імені Влодзімєжа Пєтжака [134, с. 138]. З-поміж найважливіших його 

досягнень авторами серії праць «Біограми польських вчених» («Biogramy 

uczonych polskich»), присвяченої діяльності видатних діячів науки Польщі, було 

виділено: видання першого польського підручника з системним викладом 

міжнародного публічного права, який було підготовлено з використанням 

«методу судової практики»; обґрунтування виникнення у Кракові польської 

школи права народів на початку XV століття;  опрацювання і видання монографії 

П. Влодковіча; видання праці Станіслава зе Скарбімєжа під назвою «De bellis 

iustis» (1410); формулювання правових підстав оцінки факту перебування 
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німецьких збройних сил, цивільних властей та поліції на території Польщі; 

розробка доктрини відповідальності за злочини, вчинені німцями на польських 

територіях, в основі якої – твердження про протиправний характер самого 

початку війни та агресії по відношенню до Польщі [66, c. 331].  

За словами Л. Ерліха, Німеччина не мала права вести військові дії проти 

Польщі, оскільки 26 січня 1934 р. між ними було укладено Декларацію, 

відповідно до положень якої кожній з держав заборонено застосовувати силу для 

вирішення спорів, що виникають між ними. Оскільки у її тексті було передбачено 

можливість денонсації лише через 10 років з моменту укладення, то заява А. 

Гітлера про те, що Декларація не мала обов’язкового характеру, не породжувала 

правових наслідків, а дії Німеччини не підлягали кваліфікації як війна в 

правовому значенні [97, с. 458; 204]. Вчений приходить до двох важливих 

висновків: по-перше, Німеччина повинна нести відповідальність, яка передбачає 

відшкодування не тільки за шкоду, заподіяну Польській державі, але й за шкоду, 

заподіяну польським громадянам та приватним організаціям, інтереси яких 

охороняла Польща; по-друге, компетентні органи Польщі мають право, 

незважаючи на заперечення Німеччини, здійснювати кримінальне переслідування 

окремих осіб за порушення норм кримінального права Польщі [97, с. 458-459]. 

Слід звернути увагу на те, що свої погляди на відповідальність Німеччини за 

злочинні дії, вчинені під час Другої світової війни, Л. Ерліх висловлював як перед 

Верховним народним трибуналом, так і перед польськими судами у процесах, 

пов’язаних з військовими злочинами, а в 1947 р. на конференції у Кракові – перед 

британським прокурором Х. Шоукросом та американським прокурором Р. 

Джексоном, котрі брали участь у Нюрнберзькому процесі [164, с. 9]. Вчений був 

переконаним, що винні у вчинені військових злочинів на території Польщі під час 

Другої світової війни повинні нести «повну, безумовну та необмежену» у часі 

відповідальність [164, с. 8-9].  

Завдяки невтомній праці Л. Ерліх здобув широке визнання як вчений серед 

наукових кіл Польщі. Так, його високий авторитет у сфері міжнародного права 

після Другої світової війни було відзначено Я. Гіласом, а В. Гуральчик виділяє 
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його серед найвідоміших польських правознавців, що займались питаннями 

історії міжнародного права [132, с. 78; 133, с. 70-71]. А. Корчиньскі вважав його 

«найвидатнішим представником міжнародного права» [157, с. 90]. Персоналії 

вченого було присвячено статтю в Енциклопедії Львівського національного 

університету, видання першого тому якої приурочувалось 350-літтю Університету 

[54]. «Видатною постаттю», а також фахівцем з права міжнародних договорів та 

морського права Л. Ерліха назвав М. Ляхс у праці «Вчитель у міжнародному 

праві». «Заслуговує на увагу його об’ємний та всеохоплюючий підручник з 

міжнародного права; праці вченого відображають сильний зв’язок між теорією та 

практикою, що був представлений ним та охарактеризований як 

«неопозитивістський». Однак, в першу чергу безсумнівною є його авторитетність  

в галузі історії польської науки міжнародного права. Він отримував особливе 

задоволення або навіть відчував радість від пошуку маловідомих чи невідомих 

книг та авторів і проводив дні за їхнім перекладом до того часу, поки він не 

усвідомлював, що зрозумів їх справжнє значення. Наукова діяльність  Л.  Ерліха 

була дуже плідною – статті та монографії, присвячені історії польської 

міжнародно-правової науки та польській літературі з міжнародного права; 

спеціальні дослідження постатей XV століття Станіслава зі Скарбімєжа та Павела 

Влодковіча; статті з питань науки міжнародного права в цілому та польської 

науки зокрема, а також – вивчення міжнародних відносин. В результаті 

історичних пошуків він прийшов до висновку, що Польська школа міжнародного 

права сформувалась швидше, ніж Саламанкська. Він багато й старанно працював, 

прискіпливо ставився до своїх студентів та був дуже вимогливим до своїх 

асистентів, однак, саме ті, хто відповідав його вимогам, стали провідними 

викладачами у польських університетах» [158, с. 119-120]. На думку О. Мережка, 

теза Л. Ерліха про те, що Польська школа міжнародного права виникла раніше, 

ніж знаменита Саламанкська школа, є однією з найголовніших його заслуг перед 

наукою міжнародного права та його історією [47, с. 118].  

Ім’я вченого згадується у авторитетних польських підручниках з 

міжнародного права як одного з найвідоміших польських юристів-міжнародників, 
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а його підручник та монографії часто цитуються при викладенні матеріалу [65, c. 

77; 133, с. 70-71; 177, c. 69]. С. Нахлік був переконаним, що Л. Ерліх з величезним 

ентузіазмом намагався повністю змінити традиції, які існували серед студентів 

юридичного профілю. Якщо раніше «студент-правник не відвідував лекцій, з 

професором міг вперше зустрітись лише на екзамені, практичних занять та 

семінарів навіть не було передбачено, а в асистентах не існувало потреби», то у 

другій чверті XX століття відбулись істотні зміни. Відвідування лекцій, 

практичних занять та семінарів стало звичайною справою серед студентів. У 

таких змінах С. Нахлік вбачає і заслугу свого вчителя, називаючи його 

«безсумнівним піонером в галузі дидактики» та підкреслюючи, що «енергія, з 

якою молодий Людвік Ерліх розпочинав боротьбу за запровадження саме такої 

системи навчання, була сприйнята багатьма за дивацтво» [171, с. 384]. 

Зацікавлення вченого міжнародним правом було обґрунтованим його 

занепокоєнням про майбутнє Польської держави. Як було відзначено у «Бюлетені 

Головної комісії дослідження німецьких воєнних злочинів у Польщі», поширення 

Л. Ерліхом знань міжнародно-правового характеру здійснювалось з 

переконанням, що «популяризація цієї наукової дисципліни може мати для 

польських справ основоположне значення і що державні інтереси можуть бути 

ефективно забезпечені на міжнародній арені тільки за умови глибоких знань 

права народів» [164, с. 8]. 

Формування Л. Ерліха як вченого, зважаючи на широке коло його наукових 

інтересів, відбувалось під впливом багатьох видатних правознавців, які 

представляли держави як англо-американської, так і романо-германської правових 

систем. Серед постатей, погляди яких істотно впливали на його правову 

свідомість, можемо назвати імена як його наукових наставників (О. Бальцера, П. 

Віноградова, С. Стажиньського), так і корифеїв міжнародного права, праці яких 

згадувались Л. Ерліхом у науковій творчості особливо часто (Д. Анцилотті, Дж. 

Браєрлі, Е. Ваттеля, Г. Гроція, Ф. Мартенса, Дж. Мура, Л. Оппенгейма, Р. 

Філлімора, П. Фошіля та ін.). Можливість ознайомлення вченого з публікаціями 

іноземних вчених в оригінальному вигляді підтверджував факт володіння шістьма 
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мовами (польською, англійською, німецькою, французькою, російською, 

італійською) [24, ad. 16].  

Починаючи з 20-х рр. XX століття невпинно зростав авторитет і самого Л. 

Ерліха в очах його сучасників. Постать вченого впливала на становлення цілої 

плеяди молодих науковців та педагогів. С. Нахлік звертає увагу на те, що Л. Ерліх 

створив свою школу, а А. Редзік серед його учнів виділяє: С. Хуберта, К. 

Гжибовського, С. Нахліка, Л. Адама та З. Вахловського [171, с. 384; 184, c. 130]. 

Зважаючи на діяльність вченого у стінах Краківського університету, його учнями 

можна вважати не тільки названі А. Редзіком персоналії, але й інші імена, зокрема 

тих осіб, якими він керував під нас написання наукових робіт. «Кандидатські 

дисертації, що були підготовлені під керівництвом Л. Ерліха, були пов’язаними з 

актуальними проблемами, що постали на міжнародній арені після Другої світової 

війни, – пише В. Матушевскі, – наприклад, дисертація Збігнєва Марка під назвою 

«Питання суверенітету в Статуті ООН», Анджея Балько «Німецько-польській 

кордон в міжнародному праві», Єжи Макаревіча «Правове відношення Гданська 

до Польщі у XVIII столітті». Крім того, в переліку учнів Л. Ерліха було згадано С. 

Нахліка, який очолив кафедру міжнародного публічного права в 1962 р., та М. 

Іванейка, автора дисертації на тему «Право військових трофеїв в доктрині XVI-

XVIII століть» [168].        

Варто звернути увагу на теплі слова, які присвятив своєму вчителю С. 

Нахлік: «Про Людвіка Ерліха будуть свідчити передусім його власні праці, серед 

яких далеко не одна стала «наріжним каменем» в розвитку польської науки 

міжнародного права. Крім того, про Ерліха свідчитимуть його учні та їх праці, 

відповідно. Завдяки сумлінній та тяжкій школі вони ступили на круту стежку, що 

показала їм захоплюючий світ міжнародного права. Завжди з повагою та 

вдячністю вони будуть згадувати ім’я людини, яка їх на цю стежку скерувала. 

Власний доробок Ерліха, як і доробок плеяди його учнів – це пам’ятник, 

«міцніший, ніж бронза», який залишає за собою Ерліх» [171, с. 385]. Власним 

прикладом вчений продемонстрував можливість безкорисного служіння 

суспільству своєю науковою, педагогічною та суспільною діяльністю, що визнав 
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Т. Гурскі: «Він був і залишатиметься зразком невтомної та неймовірної 

працьовитості, яка, опираючись на добросовісність наукового арсеналу, створила 

величезні здобутки не тільки національного, але й міжнародного масштабу. Він 

також був і буде чудовим прикладом вміння служити власними знаннями та 

науковими здобутками актуальним патріотичним потребам народу і держави» 

[134, с. 137].  

 

Висновки до Розділу 1 

 

Життєвий шлях Л. Ерліха можна розглянути через призму періодизації 

наступних етапів: становлення як вченого (1889-1923), Львівського (1923-1939) та 

Краківського періодів (1940-1968). Після завершення факультету права та 

політичних знань Львівського університету він навчався за кордоном: у Галле, 

Берліні та Оксфорді. Важливим моментом в житті вченого було перебування у 

США, де він не тільки займався науково-викладацькою діяльністю в 

Каліфорнійському університеті, але й працював у представництві посольства 

Польщі. У міжвоєнні роки життєвий шлях Л. Ерліха був пов’язаним з Львівським 

університетом, в якому він керував кафедрою політичного права (згодом 

перейменованою на кафедру права народів та загальної науки про державу). Крім 

того, він організував та очолював дипломатичні студії на факультеті права та 

політичних знань, ініціював проведення Першої європейської конференції з 

питань викладання міжнародного права та міжнародних відносин, а також став 

редактором унікальної одинадцятитомної серії видань під назвою «Бібліотека 

політичного права та права народів». Досвід, набутий у Львові, допомагав йому 

під час активної діяльності на посаді завідувача кафедри міжнародного 

публічного права у Краківському університеті після Другої світової війни. Ім’я Л. 

Ерліха увійшло в історію міжнародного судочинства як судді ad hoc Постійної 

палати міжнародного правосуддя від Польщі у вирішенні справ щодо фабрики в 

Хожуві та щодо юрисдикції судів Данцигу. Високий авторитет вченого у 
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науковому світі підтверджує те, що його двічі було запрошено для викладання 

лекцій Академією міжнародного права. 

Початок його активної наукової діяльності у сфері міжнародного права 

припадає на 20-і роки XX століття, коли після здобуття Польщею незалежності 

виникає гостра необхідність у поширенні міжнародно-правових знань в цілях 

забезпечення національних інтересів. За таких обставин опублікування Л. 

Ерліхом у 1927 р. одного з перших польських підручників з міжнародного права, 

який загалом мав чотири видання, стало важливою подією у польській 

юриспруденції. Безумовно, саме ця праця стала фундаментальною у творчій 

спадщині автора, а її велику наукову цінність було підтверджено представниками 

різних поколінь польської міжнародно-правової науки. У працях, написаних 

вченим на етапі становлення, було порушено ряд проблем насамперед історико-

теоретичного та конституційно-правового характеру, зокрема дії права в умовах 

війни, державного устрою середньовічної Польщі, тлумачення положень 

польської Конституції тощо. Під час Львівського періоду коло наукових інтересів 

Л. Ерліха охоплювало не тільки окремі міжнародно-правові питання, такі як 

правосуб’єктність Гданська, засади тлумачення міжнародних договорів, 

забезпечення колективної безпеки, але й тематику адміністративного судочинства 

Англії в епоху Середньовіччя. Краківський період його життєвого шляху був 

пов’язаним з вивченням історичних аспектів польського міжнародного права з 

огляду на постаті П. Влодковіча та Стан. зе Скабімєжа. Поза тим, вченим було 

підготовлено публікації з морського права, включаючи унікальне монографічне 

дослідження, а також обґрунтовано територіальні інтереси Польщі у відповідних 

працях. Перелік наукових праць Л. Ерліха, який не претендує на вичерпність, 

наведено в Додатку Б. 
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Р О З Д І Л   2 

ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У 

ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ Л. ЕРЛІХА 

 

2.1. Поняття та особливості міжнародного права  

через призму праворозуміння Л. Ерліха 

 

Зважаючи на те, що норми, які вважають міжнародно-правовими, на різних 

етапах світової історії регулювали відносини між державами, то на сьогоднішній 

день у вчених не повинно виникати сумнівів з приводу того, що саме держави є 

його основними суб’єктами. Однак, серед наукової спільноти не існує єдності по 

відношенню до багатьох інших питань, які стосуються міжнародного права. До 

питань, які становлять найбільший інтерес в контексті його природи, Дж. 

Менгоун відносить наступні: «чи звичаї між сильними та слабкими державами, 

які належать до сфери відання міжнародного права, відрізняються від наказів, які 

забезпечуються за допомогою загроз, адже у суспільстві не будь-який наказ, що 

забезпечується за допомогою сили, є правомірним»; «чи відрізняються 

зобов’язання, покладені на держави, від етикету, ввічливості та моральних 

обов’язків, оскільки не будь-яке зобов’язання у суспільстві має характер 

правового»; «чи існують міжнародні норми, які вважаються правовими та 

загальновизнаними, за умови, що відсутність таких норм обумовлює 

«непрацездатність» правової системи» [166, с. 2]. Крім вищенаведених, до питань, 

які викликали та викликають зацікавлення юристів-міжнародників, можна 

віднести і низку інших. Одним з них вважаємо питання, яким чином слід розуміти 

поняття міжнародного права.  

На відсутність точного та загальновизнаного визначення міжнародного 

права звернув увагу Ф. Мартенс, на думку якого перелік визначень є настільки 

різноманітним, що навіть у багатьох випадках одні визначення суперечать іншим 

[42, с. 15]. Цікаво, що кубинський юрист А. Бустаманте нарахував понад сто 

різних визначень міжнародного права [43, с. 5]. Разом з тим, М. Ушаков відзначав 
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одностайність думок вчених щодо сутності міжнародного права у радянській 

літературі як «сукупності норм, які регулюють відносини між державами та 

іншими суб’єктами міжнародно-правових відносин», яка спостерігається від 

моменту видання підручника «Міжнародне право» у 1947 р. під редакцією В. 

Дурденевського та С. Крилова [57, с. 35]. Цікаво, що подібне формулювання 

запропонував і Л. Ерліх, розуміючи під поняттям міжнародного права «сукупність 

юридичних норм, обов’язкових у відносинах між державами, які належать до 

міждержавної спільноти» [110, с. 3]. В останньому виданні підручника з 

міжнародного права він дещо змінює свої уявлення: «Міжнародне право – це 

сукупність правових норм, обов’язкових у відносинах між державами, які взаємно 

визнають одна одну такими, що належать до міждержавної спільноти» [97, с. 6]. 

Х. Лаутерпахт, розкриваючи поняття міжнародного права, звертає увагу на спірні 

моменти, що стосуються його обґрунтування у юриспруденції: по-перше, чи 

міжнародне право можна розглядати як право в традиційному розумінні; по-

друге, чи поширюється його дія на відносини за участю інших суб’єктів, ніж 

держави; по-третє, чи існує міжнародна спільнота як така; по-четверте, чи 

першоджерелом міжнародного права є згода суверенних держав [159, c. 9]. Дж. 

Браєрлі пояснює його суть як «системи правил та принципів дії, що є 

обов’язковими для цивілізованих держав у їх відносинах між собою»,  

відмовляючись вбачати у міжнародному праві панацею від всіх бід, однак, не 

вважаючи його існування міфом [72, c. 1]. Ф. Ліст називає міжнародним або 

«міждержавним» правом «сукупність правових норм, якими визначаються права 

та обов’язки держав, що належать до міжнародно-правового об’єднання, і при 

цьому по відношенню до здійснення ними своїх державних прав» [38, с. 11]. Ф. 

Мартенс пропонує таку дефініцію: «сукупність юридичних норм, які визначають 

умови досягнення народами своїх життєвих цілей в сфері їх взаємних відносин» 

[42, с. 17]. 

В іншій площині поняття міжнародного права розглядає Кв. Райт,  

стверджуючи, що воно завжди займало проміжну позицію між правом та 

політикою. Він виділив два підходи до пізнання міжнародного права: по-перше, 
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як предмета правової школи (як правило, характерний для держав Європи); по-

друге, як політичної науки (США). На думку вченого, для кожного з підходів 

були характерними різні способи вивчення міжнародно-правових явищ: 

«формальний аналіз юридичних документів, договорів, дипломатичної 

кореспонденції, національного та міжнародного законодавства, офіційних 

розпоряджень дипломатам та військовим і рішень національних судів та 

міжнародних трибуналів» (правовий підхід); «практичний аналіз цілей, методів, 

процедур та стандартів держав, міжнародних організацій та посадових осіб, які 

діють від їх імені, відповідальних за прийняття рішень» (політичний підхід) [219, 

с. 1]. Заслуговує на увагу розуміння міжнародного права в межах політичного 

підходу, яке ґрунтується на категорії процесу, запропоноване колективом авторів 

під керівництвом Б. Вестона: «конфігураційний процес прийняття авторитетних 

та контрольних рішень, які за допомогою взаємопов’язаної сукупності 

управлінських та забезпечувальних структур як внутрішньо-, так і 

зовнішньодержавного характеру створюють вагомі переваги та обумовлюють 

невдачі…» [216, c. 20]. На нашу думку, якщо розглянути уявлення Л. Ерліха про 

міжнародне право, то вони ґрунтуються переважно на правовому підході, хоча,  

крім аналізу положень міжнародних договорів, вчений намагався досліджувати 

фактори, які впливають на прийняття рішень у сфері міжнародних відносин. Так, 

велику увагу було приділено основним принципам, якими керуються судді 

міжнародних інституцій, уповноважених до розгляду спорів за участю держав.  

Таким чином, розуміння сутності міжнародного права Л. Ерліхом в 

загальних рисах відповідає уявленням про міжнародне право багатьох інших 

вчених другої половини XIX – першої половини XX століть. Важливим 

елементом запропонованого ним визначення міжнародного права є приналежність 

держав, у відносинах між якими діють його норми, до міждержавної спільноти. 

Наприкінці 20-х рр. XX століття вчений розрізняв різні категорії держав, що 

належать до такої спільноти, враховуючи, наприклад, ступінь цивілізованості 

[110, с. 10-11]. Однак, в останньому виданні підручника з міжнародного права він 

лише наводить перелік держав, які належать до міжнародної спільноти, 
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називаючи серед них: європейські держави, які існували ще перед XVIII століттям 

та продовжують існувати, США (з другої половини XVIII століття), новостворені 

держави Латинської Америки, Туреччину, Японію, Іран, Китай (з XIX століття), в 

тому числі велику кількість держав, які до світових воєн входили до складу інших 

держав або мали статус колоній європейських держав [97, с. 14]. Крім того, 

вчений вказує на те, що умовами, за виконання яких держава може стати членом 

міждержавної спільноти, є: незалежність, досягнення або прагнення до 

досягнення певного рівня цивілізованості, а також підпорядкування нормам 

міжнародного права у відносинах з іншими членами міждержавної спільноти 

[111, с. 12]. Він стверджує, що «з точки зору кожної держави членами 

міжнародної спільноти є всі держави, яких така держава визнала в якості членів, 

або по відношенню до яких внаслідок взаємного визнання володіє правами та 

обов’язками, що випливають з міжнародного права» [97, с. 14].  

У тому, що право не може існувати поза спільнотою, переконаний і Дж. 

Браєрлі. На його думку, міжнародне право об’єднує «споріднені нації Західної 

Європи, які, незважаючи на часті конфлікти та навіть релігійний розкол 

(«схизму») XVI століття, усі мали та були свідомі того, що мають спільне 

підґрунтя у вигляді християнської релігії та цивілізації Стародавньої Греції та 

Риму» [72, с. 41]. Уявлення вченого про те, що до міжнародної спільноти 

належать лише західноєвропейські держави відповідає характерному для 

європейської міжнародно-правової науки другої половини XIX століття поділу 

держав на цивілізовані та нецивілізовані, який втратив актуальність на сучасному 

етапі. «Передумова такого поділу полягала в тому, що європейська культура, як й 

інститути, була, безумовно, домінуючою і в номінальному значенні 

універсальною – до неї прагнули наблизитись всі інші культури. Крім того, 

цивілізовані держави володіли суверенітетом, якого нецивілізованим не 

вистачало. Таким чином, нецивілізовані держави не користувались міжнародною 

правосуб’єктністю та не могли взяти участь у міжнародній системі», – 

стверджував Е. Енхі [131, c. 92]. Встановлення сучасних держав на основі 

націоналістичних ідей негативно вплинуло на традицій єднання, однак, Дж. 
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Браєрлі запевняє, що такі фактори, як обумовлений науковими досягненнями 

успіх комунікацій та спричинене розвитком торгівлі виникнення попиту на товари 

з інших держав, розвивають взаємозалежність держав [72, с. 42]. На відміну від Л. 

Ерліха, який вважав, що і духовна, і матеріальна цивілізації заохочують взаємодію 

держав, Дж. Браєрлі був переконаним, що «їх взаємозалежність переважно 

стосується матеріальних речей, а отже, матеріальні зв’язки є необхідними, вони є 

недостатніми без спільної соціальної свідомості, без неї вони швидше призведуть 

до напруження, ніж до дружби» [72, с. 42].  

За словами польського вченого, між розвитком духовної і матеріальної 

цивілізацій та міжнародним правом існує тісний взаємозв’язок, який пояснюється 

шляхом розкриття сутності обох цивілізацій, визначенням запоруки 

цивілізаційного прогресу, в тому числі виявленням ролі міжнародного права у 

цивілізаційному прогресі. Так, сутність духовної цивілізації полягає як у 

забезпеченні духовними благами все більшої кількості людей, так і в недопущенні 

конфліктів внутрішнього чи зовнішнього характеру та їх вирішенні. В свою чергу, 

основним завданням матеріальної цивілізації є використання дарів природи, а 

також подолання труднощів, обумовлених природою, за якнайменших затрат 

фізичної енергії людей. Такими труднощами є, згідно з поглядами вченого, 

відстані, кліматичні проблеми та ін. [110, с. 4].  

Л. Ерліх писав, що цивілізаційний прогрес залежить від ступеня 

задоволення «якнайбільшої кількості різноманітних потреб якнайбільшої 

кількості людей при дедалі ефективнішому вирішенні конфліктів з іншими 

людьми і подоланні труднощів, обумовлених природою» [111, с. 3]. Оскільки дії, 

які спричиняють розвиток цивілізації, можуть здійснюватися як на рівні держави, 

так і на міждержавному рівні, то міжнародне право, яке покликане 

впорядковувати міждержавні відносини, істотно впливає на цивілізаційний 

прогрес. Він приходить до висновку, що міжнародне право не тільки унормовує 

співробітництво держав щодо полегшення користування духовними та 

матеріальними благами, але й сприяє запобіганню конфліктів між державами, 

полегшує їх перебігу та вирішення [111, с. 4].  
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За словами Ф. Ліста, держави, усвідомлюючи фактичну залежність одна від 

одної, дедалі частіше вступають у відносини між собою з метою забезпечення 

власних інтересів та подальшого розвитку. В результаті таких процесів, на думку 

вченого, формується усвідомлення існування життєво важливих інтересів, благ 

людей, носіями яких є не окремі держави, а сукупність держав. На підставі такої 

спільності відбувається міжнародна взаємодія, в основі якої переконання, що 

відносини між державами регулюються обов’язковими для них нормами [38, с. 

12]. І. Лукашук вважав, що процес історичного розвитку обумовлює виникнення 

перед людиною все складніших-і-складніших задач (передусім забезпечення миру 

та міжнародного співробітництва), вирішення яких впливає на основоположні 

інтереси не тільки кожного народу, але й людства в цілому. Вчений був 

переконаним, що саме міжнародне право спроможне розвивавати віру людей в 

здатність «вирішувати складні проблеми як техніки, так і міжнародного життя» 

[39, с. 5]. 

З особливим зацікавленням Л. Ерліх вивчав питання етимології терміна 

«міжнародне право». Незважаючи на те, що в сучасній юридичній літературі цей 

термін набув найбільшого поширення для позначення системи правових норм, які 

регулюють відносини між державами, ще у першій половині XX століття як 

загальноприйнятий також вживався термін «право народів», котрий на початках 

наукової діяльності використовував у своїх працях і сам вчений. Власне так 

називається його підручник, котрий було видано у 1927 р., а згодом двічі 

перевидано. Наприкінці 50-х підручник було втретє перевидано, однак, вже під 

назвою «Міжнародне право». Якщо уважно проаналізувати зміст кожного з 

видань, то виявиться, що дефініції права народів та міжнародного права 

співпадають, і хоча структура курсу зазнавала деяких змін, зумовлених 

еволюцією поглядів автора, не підлягає сумнівам те, що він мав на увазі одне і те 

саме поняття. Л. Ерліх приходить до переконання вживати термін «міжнародне 

право», ймовірно, у період з 1949 до 1958 рр., адже, як відомо, у 1949 р. було 

видано у співавторстві з Є. Лангродом працю «Нарис з історії науки права 

народів, політичного та адміністративного права в Польщі» [11, c. 163-164].  
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Очевидно, що заміна назви «право народів» на «міжнародне право», 

зроблена вченим після Другої світової війни, не стала випадковою. На думку А. 

Клафковського, така зміна в поглядах вченого відображає характерні для 

польської міжнародно-правової науки тенденції середини XX століття, адже після 

«законодавчого визначення назви цієї дисципліни, термін «право народів» зникає 

в польській міжнародно-правовій науці» (згідно з Розпорядженням Міністерства 

освіти про організацію та план навчання на юридичних факультетах в державних 

академічних школах від 23 грудня 1949 р. було запроваджено назву «міжнародне 

публічне право») [154, c. 15].  

До якого терміна схилялись інші представники польської міжнародно-

правової науки першої половини XX століття? Проаналізувавши назви виданих 

ними праць, можна прийти до висновку, що однорідності у підходах не існувало. 

Так, Б. Вінярскі, Ю. Маковскі та З. Цибіховскі протягом усієї своєї наукової 

творчості послугуються терміном «міжнародне право», тоді як Ц. Березовскі та 

Ш. Рундстайн використовували обидва терміни. Однак, починаючи з 

післявоєнного періоду спостерігається практика постійного вживання терміна 

«міжнародне право». Цікаво відзначити, що вперше в польській юриспруденції 

цей термін було запроваджено Ф. Каспареком у 1885 р., коли у Львові було 

опубліковано його дисертацію на тему «Роль польських вчених у розвитку 

міжнародного права» («Udział Polaków w uprawie prawa międzynarodowego») [154, 

с. 15]. 

Для того, щоб пояснити походження термінів «право народів» та 

«міжнародне право» (польською – «prawo narodów», «prawo międzynarodowe»), Л. 

Ерліх наводить їх відповідники іноземними мовами: у латинській – «ius gentium» 

та «ius inter gentes», у французькій – «droit des gens», «droit international», в 

англійській – «law of nations», «international law» – відповідно. За словами 

вченого, спільним для всіх них є наявність слова «народ» («gens», «nation»), шо, 

на його думку, можна обґрунтувати двома причинами. «Першою причиною є 

протиставлення римськими юристами права народів цивільному праву, тобто 

праву, що діяло у відносинах між особами, котрі належали  до однієї групи (роду). 
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Римські юристи називали правом народів, «quasi quo iure omnes gentes utuntur», 

норми, які «naturalis quaedam ratio inter omnes hominess constituit», 

протиставляючи його нормам, обов’язковим для виконання окремими народами 

(право в Стародавньому світі мало здебільшого родовий, а не територіальний 

характер). Оскільки  вагомий вплив римського права не обмежувався епохою 

Середньовіччя, а також відчувався у працях родоначальників новочасної науки 

права народів, то вплив здійснювала і римська номенклатура» [97, с. 8]. Свої 

міркування Л. Ерліх підтверджує не тільки цитуванням «Інституцій» Гая, але й 

звертаючись до класичної доктрини міжнародного права.  

За його словами, якщо Ф. Суарез вказував на існування права, обовязкового 

для дотримання у відносинах між народами, та права, яке діє в межах держави, а 

під терміном «ius gentium» слід розуміти саме ті правові норми, що регулюють 

відносини між народами та є спорідненими у різних народів, то Г. Гроцій у своїй 

праці «Про право війни та миру» («De Iure Belli ac Pacis») виділяє поряд з 

приватним правом «право, що існує між кількома народами або правителями 

народів» [97, с. 8; 110, c. 17]. Іншою причиною є той факт, що одним зі значень 

слова «nation» в англійській мові є «держава», у зв’язку з чим, на Заході часто 

таким терміном окреслювали держави (наприклад – Британська Співдружність 

Держав [British Commonwealth of Nations]). При цьому варто наголосити на тому, 

що ця  особливість є характерною в першу чергу для англійської мови. Але ж саме 

англомовним був Дж. Бентам, який, за словами Л. Ерліха, першим застосував 

термін «міжнародне право» у 1780 р. [97, c. 8-9; 110, с. 17-18]. Критикуючи 

припущення вченого стосовно другої причини, необхідно зазначити, що Дж. 

Бентам дійсно першим застосував термін англійською мовою, однак, ще у 

середині XVII століття Р. Зьоч, приділяючи увагу відносинам між державами, 

вживає поняття «ius inter gentes» [71, с. 11]. Крім того, оскільки саме 

латиномовний термін «ius gentium» виникає першим, то доцільно поставити під 

сумнів відповідне обґрунтування.  

На нашу думку, потребує уточнення і твердження Л. Ерліха щодо розуміння 

поняття «ius gentium» у римському праві. Сам вчений, оцінюючи внесок Ф. 
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Суареза у розвиток міжнародно-правової науки, стверджував: «Він вказував на те, 

що вираз «право народів» («ius gentium») вживається у двох значеннях: по-перше, 

існує право, норм котрого практично усі держави та народи повинні 

дотримуватись у відносинах між собою (inter se), по-друге, існують закони, що 

встановлюються окремими державами в межах своїх кордонів (intra se), які через 

їх подібність та з міркувань зручності називають ius gentium» [119, c. 206]. За 

словами Л. Ерліха, Ф. Суарез вважав перше з вищенаведених значень таким, що 

найбільшою мірою відповідає поняттю права народів, на відміну від 

внутрішнього права держави. У підручнику з міжнародного права під редакцією 

Ц. Березовського було наведено три підходи до розуміння «ius gentium»: по-

перше, визнане римлянами міжнародне право; по-друге, право іноземців або 

перегрінів (найбільш розповсюджене значення); по-третє, загальне право всіх 

людей [177, с. 5]. Велика кількість вчених доводила, що у відповідності до норм 

римського права під дію «ius gentium» підпадали зовсім не рівноправні відносини 

між римлянами та іноземцями [68, с. 5]. «Загальновизнаним фактом є те, що 

«право народів» було частиною римського права, яке регулювало відносини 

римських громадян з іноземцями, по відношенню до яких воно мало 

дискримінаційний характер. Разом з тим, «право народів» містило окремі правила 

справедливості та природного права», – стверджував І. Лукашук [40, с. 26]. Цікаві 

матеріали для вивчення цього питання можна знайти у праці «Первісне значення 

римського терміна jus gentium» В. Грабаря, в якій було проаналізовано історичні 

аспекти «ius gentium». У монографії, присвяченій його міжнародно-правовим 

поглядам, еволюцію поняття вивчає К. Савчук: «Після виникнення державної 

організації у Римі зв’язки між родами втрачають свій «міжнародно-правовий» 

характер. Єдина до цього часу система первісного права jus gentium поступово 

перетворюється на дві частини правових норм. Одна частина, що регулювала 

відносини всередині римської общини, отримала назву права квіртів, тобто 

римських громадян. Інша частина норм продовжує регулювати зовнішні 

відносини, але вже не родів, а Римської держави з іншими містами державами 
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Італії, перетворюючись тим самим на міжнародне право у виключно юридичному 

розумінні цього терміна» [55, с. 34]. 

На жаль, сам Л. Ерліх не пояснює у своїх працях, у чому полягають 

відмінності між термінами «право народів» та «міжнародне право», за винятком 

розрізнення, характерного для французької доктрини, в якій терміном «право 

народів» називали традиційне міжнародне право (як правило, йдеться про 

міжнародне звичаєве право), а «міжнародним публічним правом» – міжнародне 

договірне право [125, с. 52]. Вчений прийшов до переконання, що жоден з цих 

термінів не є коректним. Він висловив пропозицію застосовувати до даної галузі 

знань назву «міждержавне право», що буде повністю відображати предмет її 

пізнання [97, с. 9]. Принагідно зауважимо, що подібні міркування висловлював Ф. 

Ліст. Він вважав, що назва «міждержавне право» є більш прийнятною у сучасній 

юриспруденції, тому що не народи, а держави виступають його основними 

суб’єктами. Позиції як Ф. Ліста, так і Л. Ерліха можна пов’язати з вченням І. 

Канта, який у 1797 р. в праці «Метафізичні начала вчення про право» 

(«Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre») вживає термін «право держав» 

[38, с. 11]. Варто відзначити, що саме термін «міждержавне право» 

використовував один з перших професорів Київського університету В. 

Незабитовський, який, звертаючись до римського права з метою дослідження 

класичного розуміння поняття права народів, зробив висновок, що таким 

терміном позначали як міждержавне право (норми, що регулювали відносини між 

державами як політичними одиницями), так і загальнонародне право (право всіх 

людей). З часом зміст поняття ius gentium став обмежуватися першим значенням, 

оскільки думка про загальнолюдський союз втрачає свою популярність, а 

загальнолюдські відносини «губляться та зникають у міждержавних відносинах» 

[2, с. 150].  

Разом з тим, свою пропозицію щодо терміна «міждержавне право» Л. Ерліх 

визнає не цілком доречною, адже вживання виразу «міждержавне право» має 

достатньо педантичний відтінок, а також суперечить загальноприйнятій назві. 

Вважаючи міжнародне право системою норм, у якій велике значення відводиться 
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звичаям, було б недоцільно відступати від традиційних на той час уявлень про 

назву дисципліни [11, c. 167]. Водночас, він вважає, що, крім міжнародного 

публічного права, міжнародні відносини також підлягають регулюванню нормами 

приватного міжнародного права. Такий термін вчений використовує для 

позначення правил, що визначають, яка правова система повинна 

застосовуватися, якщо існує можливість застосування кількох з них (щодо 

іноземців, щодо дій, вчинених за кордоном, та щодо майна, яке знаходиться на 

території іноземної держави) [97, с. 85-86].   

У праці «Вступ до науки про міжнародні відносини» Л. Ерліх зауважує, що 

колізійне право («conflicts of law» – це термін, котрий здебільшого 

використовують у англо-американській правовій системі як аналог характерного 

для континентальної системи терміна «міжнародне приватне право») охоплює 

різні галузі права. Крім цивільного, за допомогою якого впорядковуються 

відносини з іноземним елементом стосовно заповітів, правочинів, нерухомості та 

ін., до галузей колізійного права автор відносить кримінальне, фінансове та 

адміністративне право [125, с. 53]. Вчений стверджує, що кримінальним 

міжнародним правом слід називати систему норм внутрішньодержавного 

характеру щодо покарання іноземців, покарання за злочини, вчинені за кордоном 

тощо, тоді як міжнародне кримінальне право – це одна з галузей міжнародного 

права, яка, на думку вченого, встановлює покарання за злочини проти 

міжнародного права (наприклад, порушення законів та звичаїв війни, піратство). 

Власні висновки зробив Л. Ерліх щодо податкового міжнародного та 

міжнародного податкового права, а також адміністративного міжнародного та 

міжнародного адміністративного права. До сфери регулювання податкового 

міжнародного права належить питання оподаткування доходів, вилучених за 

кордоном, а адміністративного міжнародного права – набуття або втрати 

громадянства держав, в одній з яких діє принцип права ґрунту («ius soli»), в іншій 

– принцип права крові («ius sanguinis») [125, с. 52-54].  

Л. Ерліх пояснює сутність понять кримінального міжнародного, 

адміністративного міжнародного та податкового міжнародного права як норм 
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внутрішнього права держави, які закріплюють умови застосування національного 

чи іноземного кримінального, адміністративного чи податкового права щодо 

іноземців, щодо об’єктів, які знаходяться за кордоном, або щодо дій, вчинених за 

кордоном [111, с. 17]. Вчений вважає нормами кримінального міжнародного 

права положення кримінального законодавства держави, які встановлюють 

відповідальність за злочини, вчинені іноземцем за кордоном, а адміністративного 

міжнародного – положення національного законодавства, які повинні 

дотримуватись адміністративними органами щодо іноземців (наприклад, у сфері 

соціального забезпечення) [111, с. 17-18]. В свою чергу, податкове міжнародне 

право підлягає застосуванню у таких ситуаціях, коли відповідно до права двох і 

більше держав передбачається оподаткування одного і того самого об’єкта, а 

процесуальне міжнародне право покликане вирішувати конфлікти, що виникають 

за певних обставин між процесуальними нормами різних держав [111, с. 18]. 

Якщо уявлення Л. Ерліха про міжнародне кримінальне право в загальних 

рисах співпадають з уявленнями авторів сучасних підручників з міжнародного 

права (норми міжнародного кримінального права встановлюють покарання за 

злочини проти права народів [наприклад, порушення законів та звичаїв війни 

піратство]), то розуміння автором міжнародних адміністративного, податкового 

та процесуального права є достатньо оригінальними з точки зору сучасної 

юриспруденції: під міжнародним адміністративним правом вчений розуміє норми 

щодо організації та діяльності міжнародних організацій, міжнародним 

податковим – податків міжнародних організацій, а процесуальним – процедури 

вирішення міжнародних спорів [111, с. 18; 125, с. 53]. Він обґрунтовує 

припущення, що консульське право не можна повністю віднести ні до галузей 

міжнародного права, ні до адміністративного права держави, оскільки 

консульське право знаходиться «на межі». У сфері консульських відносин вчений 

звертає увагу на дію як норм міжнародного звичаєвого та договірного права щодо 

організації та функціонування органів консульської служби, так і на правове 

становище працівників органів консульської служби в іноземній державі, що 

встановлюється нормами внутрішнього права [125, с. 54]. Крім консульського 
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права, він називає також морське право суміжним і з міжнародним, і з 

внутрішнім. Так, незважаючи на наявність норми міжнародного права, яка 

забороняє державам встановлювати суверенітет над відкритим морем, вчений 

звертає увагу на прийняття деякими державами (було зазначено США, Аргентину 

та Мексику) національних актів, які надають виключні права таким державам 

щодо експлуатації морських просторів [125, с. 54-55]. Особливості повітряного 

права також дозволяють зараховувати його до суміжних галузей [125, с. 55].  

До характерних рис норм міжнародного права Л. Ерліх відносить наступні: 

–  міжнародно-правові норми є нормами юридичного характеру; 

–  міжнародно-правові норми мають обов’язковий характер по відношенню 

до держав, котрі належать до міждержавної спільноти; 

–  обов’язковий характер міжнародно-правових норм обумовлений тим, що 

держава підпорядкувалась дії таких норм за чітко вираженою або мовчазною 

згодою; 

–  можливість скасування у відносинах між двома чи більшою кількістю 

держав за згодою таких держав, якщо тільки в такий спосіб не будуть 

порушеними права третіх держав; 

–  міжнародно-правові норми як система ґрунтуються на принципі 

добросовісності [97, с. 9]. 

Л. Ерліх наголошував на тому, що норми міжнародного права є саме 

правовими нормами, а не нормами етичного характеру [97, с. 10]. На його думку,  

«норми права народів є нормами права в точному значенні цього слова, вони 

відрізняються від етичних норм, а також від звичаїв як таких, які не є правом. 

Правова норма насправді може виникнути зі звичаю (наприклад, норми щодо 

становища дипломатів), але, звичай в міжнародних відносинах не завжди 

призводить до виникнення правової норми… » [110, с. 7]. Правовий, а не 

моральний характер міжнародно-правових норм, підтверджував і Ф. Мартенс, 

який називав предметом міжнародного права право, а не моральні або релігійні 

закони, якими керуються народи у взаємовідносинах між собою, хоч констатував 

їх вагомий вплив на міжнародне життя [42, с. 17].  
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Польський вчений відслідковує тісний взаємозв’язок міжнародного права та 

християнської етики, відзначаючи, що етика та міжнародне право мають спільні 

цілі – сприяння співробітництву та вирішення, а також запобігання конфліктам 

[110, с. 19]. Причиною такого стану речей можна вважати те, що міжнародне 

право формувалось за участю  західноєвропейських християнських держав та 

саме християнські цінності було покладено в основу ідеалів міжнародного 

правопорядку [110, с. 19]. Виходячи з того, що під етикою можна розуміти 

сукупність правил моралі, тобто «системи норм і принципів поведінки людей у 

ставленні один до одного та до суспільства», то будь-які відносини за участю 

людей містять етичний компонент [10, с. 540]. А, оскільки міжнародні відносини 

являють собою міжлюдську взаємодію, то у цій сфері, за словами Л. Ерліха, також 

присутні етичні норми (див. детальніше [12]). З цим питанням пов’язана 

поставлена вченим дилема, яка полягає в тому, щоб зрозуміти, чи співпадають 

етичні правила, якими керуються люди у відносинах між собою як індивіди та як 

члени груп або представники держав [125, с. 63]? Він приходить до висновку, що 

не співпадають, якщо довести, що одна і та сама людина може керуватись різними 

правилами етики, в залежності від обставин [111, с. 16]. У своїх працях Л. Ерліх 

робить припущення, що ядерна війна як загроза, яка виникла перед світом у 40-х 

роках XX століття, не розпочалась, оскільки Німеччина, остерігаючись заходів у 

відповідь, утрималась від застосування ядерної зброї. В основі дій, які можуть 

завдати більше шкоди, ніж користі, державі, яка їх здійснює, у тому випадку, коли 

такі дії будуть здійснюватися проти неї, етична норма – «не роби іншому того, 

чого не бажаєш собі» [125, с. 66-67]. На його думку, питання етики в міжнародних 

відносинах часто досліджують, виходячи з цитування Н. Макіавеллі. Щоправда, 

сам Л. Ерліх вважав, що при цьому не намагаються зрозуміти, чим були 

обумовлені такі погляди італійського мислителя (можливо, закликом до 

об’єднання Італії) [125, с. 62]. Вчений був впевненим, що при пізнанні 

закономірностей міжнародних відносин будь-якої епохи слід зважати на те, які 

погляди на етику мали найбільш впливові представники держав на міжнародній 

арені. Розвиток міжнародного права, за його словами, великою мірою залежав і 
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від політичних поглядів, що домінували у визначений період. Так, для другої 

половини XIX – XX століття у відповідності до його переконань все більшим 

обмеженням підлягав суверенітет держав, що було необхідним для колективного 

досягнення цілей, які кожна з держав поодинці досягти не могла [111, с. 16]. 

Хоча Л. Ерліх однією з найважливіших ознак міжнародно-правових норм 

називає їх правовий характер, однак, на його думку, незважаючи на велику 

кількість визначень права, в юриспруденції так і не було прийнято 

загальновизнаного критерію встановлення правового характеру норми. У зв’язку з 

цим, вчений пропонує брати до уваги факт застосування таких норм 

компетентними органами, в першу чергу міжнародними судами, будучи 

переконаними у їх правовому характері [97, с. 9-10; 110, с. 7]. «Величезна 

кількість визначень права не передбачає належного критерію, який дозволятиме 

відрізняти правові норми від інших на практиці. Однак, можемо використовувати 

критерій А. Дайсі, сформульований по відношенню до англійського права як 

такий, що найбільшою мірою відповідає практичним потребам» [111, с. 8].  

Підтвердження доцільності застосування цієї концепції у міжнародному 

праві він виявляє у рішенні Постійної палати міжнародного правосуддя у справі 

щодо позичок бразильського уряду 1929 р. (Case concerning the Payment in Gold of 

Brazilian Federal Loans Contracted in France). Так, у рішенні було зазначено, що 

Суд повинен приділити якнайбільше уваги «рішенням муніципальних судів, тому 

що на їх підставі можна вирішити, якими є правила, що насправді застосовуються 

у державі, право якої було визнано в даному випадку прийнятним для 

застосування» [76]. Щоправда, розуміючи те, що далеко не кожен спір, котрий  

виникає між державами, підлягає  вирішенню міжнародними судами, на думку Л. 

Ерліха, слід визнавати міжнародно-правовими нормами і такі норми, які 

застосовуються компетентними органами суб’єктів міжнародного права 

(наприклад, главами держав), а також іншими, на додаток до судових, 

міжнародними інституціями [111, с. 8]. Таким чином, питання, на яке, за словами 

вченого, необхідно відповісти для того, щоб підтвердити міжнародно-правовий 

характер норми, було сформульованим наступним чином: «чи міжнародний суд  у 
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випадку, якщо на його розгляд буде передана певна справа, з великою 

ймовірністю визнаватиме цю норму міжнародно-правовою» [97, с. 10]. Зрозуміло, 

що доцільність запозичення такого підходу, який було розроблено А. Дайсі 

відповідно до потреб правових систем загального права, до міжнародного права 

підлягає сумнівам, оскільки істотно відрізняється вплив судових рішень на 

формування міжнародного права від традицій англо-американської правової сім’ї. 

Однак, детальніше це питання вивчатиметься у підрозділі 2.4. 

«Хоча наука права народів, – як писав Л. Ерліх, – може скористатись 

допомогою, яку забезпечує вивчення інших галузей права, проте, виходячи з того, 

що її предметом є норми, які істотно відрізняються від норм інших галузей права 

як з огляду на коло суб’єктів, так і щодо підстави обов’язкової дії, то необхідно 

намагатись розробляти її власну систематизацію та «звільняти її з кайданів», 

якими розвиток цієї науки зв’язує систематизація, розроблена для інших галузей 

права, а отже, яка не зважає на потреби міжнародного права» [111, с. 25]. Він 

вважав доцільним, розглядаючи питання систематизації міжнародного права, 

звернути увагу на погляди французького вченого Дж. Ренарда, який сформулював 

відмінності між загальним характером та методами міжнародного, публічного та 

приватного права [186]. Також було зауважено, що право має на меті наблизитися 

до моральних ідеалів, регулюючи при цьому реальні відносини, а його 

покликанням є узгодження реальності та поняття, право спрямоване на 

пристосування норми до життя, забезпечення відповідності абстрактного та 

конкретного [110, с. 22-23; 111, с. 25].  

Польський вчений стверджував, що вищезазначені підрозділи права 

відрізняються між собою за ступенем абстрактності правових норм, адже для 

норм приватного права характерний більш абстрактний характер, ніж для норм 

публічного права, а норми міжнародного права повинні бути, на його думку, 

менш абстрактними, ніж інші норми публічного права. Для міжнародного права 

важливо враховувати фактичні відносини, а якщо по відношенню до 

міждержавних відносин будуть застосовуватись норми абстрактного характеру, то 

це може стати причиною розпаду системи міжнародних відносин [111, с. 26]. Такі 
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твердження вченого у відповідності до сучасних реалій вважаємо сумнівними, 

адже норми публічного права, які встановлюються державою в імперативному 

порядку та породжують практику, є більш абстрактними, ніж норми приватного 

права, що ґрунтуються на усталених відносинах. Крім праць Дж. Ренарда, схожі 

міркування було виявлено Л. Ерліхом і в працях Ю Гачека, який пояснював, що 

існування права є запорукою свободи одиниці у суспільстві. Якщо у приватному 

праві поняття права є найбільш віддаленим від суспільного субстрату, то у 

міжнародному – найменш віддаленим [111, с. 26]. 

Л. Ерліх приділяє особливу увагу структурі курсу міжнародного права, 

переконуючи в тому, що така структура має не тільки важливе дидактичне 

значення, оскільки впорядковує матеріал, який підлягає викладенню, у 

відповідності до наукових цілей, але й політичне, адже завдяки вибору структури 

автор може надати як суттєве, так і неістотне значення різним частинам курсу 

[110, с. 5]. Політичне значення структури курсу він пояснює на прикладі права 

війни. Якщо одні автори наголошували на важливості права війни у структурі 

курсу міжнародного права, то інші – вважали стан війни ненормальним [111, с. 6]. 

Аналізуючи праці з міжнародного права, написані перед Першою світовою 

війною, вчений зауважує, що серед їх авторів існували різні погляди на структуру 

курсу: питання миру та війни (Г. Бонфілс), питання миру, війни та нейтралітету 

(Т. Лоуренс), суб’єкти, предмети та діяння (З. Цибіховскі), суб’єкти міжнародної 

спільноти, правові відносини в контексті міждержавної спільноти, спільні 

інтереси міждержавної спільноти, вирішення спорів між державами та ін. (Фр. 

Ліст), вступ (суспільне середовище міжнародного права та його суб’єкти), 

публічні свободи, міжнародне конституційне право, міжнародне адміністративне 

право, міжнародне кримінальне право (Ж. Ссель) [111, с. 5]. 

Слід відзначити, що з кожним виданням підручника з міжнародного права 

Л. Ерліх вдосконалював структуру курсу. Так, по відношенню до першого з них 

було взято за основу поділ на загальну частину, яка має важливе значення якщо не 

для всіх, то для більшості галузей міжнародного права (про міжнародне право та 

його науку, про суб’єктів міжнародного права, їх органи, відносини між 
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суб’єктами міжнародного права), та на особливу, що пов’язана з правовими 

нормами стосовно окремих напрямів міжнародного співробітництва (полегшення 

виробництва та подолання труднощів, обумовлених природними силами, 

співробітництво щодо розвитку духовної культури, співробітництво щодо 

запобігання бідам, заподіяним природними лихами та групами, що знаходяться 

поза цивілізацією (злочинцями), припинення воєн) [110, с. 5]. В той час, як в 

останньому виданні вчений викладає матеріал у чотирьох частинах:  

1) «Міжнародне право та наука міжнародного права»; 

2) «Суб’єкти міжнародного права»; 

3) «Механізм відносин між суб’єктами міжнародного права»; 

4) «Норми стосовно сутності відносин між суб’єктами міжнародного права» 

(структуру курсу у відповідності до редакції підручника 1958 р. відображено у 

Додатку В). 

Кожна частина складається з глав, а деякі з частин поділені на розділи, які, в 

свою чергу, вміщують глави. Скажімо, частина під назвою «Механізм відносин 

між суб’єктами міжнародного права» складається з наступних розділів: «Органи 

окремих суб’єктів міжнародного права», «Форми відносин між окремими 

суб’єктами міжнародного права», «Спільні органи», «Міжнародні спори» та 

«Примус в міжнародних відносинах». Матеріал, який було викладено в особливій 

частині попередніх видань, у виданні 1958 р. наявний в частині, яка називається 

«Норми стосовно сутності відносин між суб’єктами міжнародного права», що 

об’єднує такі розділи: «Відносини щодо території», «Відносини щодо населення». 

«Відповідальність» та «Договірні норми щодо співробітництва суб’єктів 

міжнародного права». Останній з розділів поділяється на підрозділи, зміст яких 

залежить від сфери співробітництва: 

– співробітництво в господарській сфері; 

– співробітництво в сфері сприяння розвитку духовних благ; 

–  співробітництво в боротьбі з хворобами та бідами, спричиненими 

одержимостями та злочинами [97, с. 739-749]. 
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Можемо звернути увагу на особливості побудови інших викладів 

міжнародного права, важливих для розвитку його науки у XX столітті. 

Наприклад, Дж. Браєрлі поділяє курс на наступні розділи: «Походження 

міжнародного права», «Характеристика сучасної системи», «Правова організація 

міжнародної спільноти», «Держави», «Територія держав», «Юрисдикція держав», 

«Договори», «Міжнародні спори та встановлення міжнародного порядку», 

«Міжнародне право та звернення до сили» [72, xiii-xv]. А. Фердрос у праці 

«Міжнародне право», яку було названо Г. Тункіном «однією з найбільш 

фундаментальних праць з міжнародного права серед опублікованих в 

капіталістичних державах після Другої світової війни», викладає матеріал у трьох 

частинах: «Основи та розвиток міжнародного права», «Загальне міжнародне 

право», «Конституція організованої спільноти держав» [58, с. 5]. Якщо у першій 

та другій частинах вчений розглянув основоположні для теорії міжнародного 

права питання (поняття, суб’єкти, відповідальність та ін.), а також проблему права 

війни та нейтралітету, то в третій частині – міжнародно-правові засади діяльності 

міжнародних організації (наприклад, Ліги Націй, ООН, МОП). Саме зміст третьої  

частини праці відповідає уявленням сучасних вчених про особливу частину 

міжнародного права та охоплює аналіз співробітництва в різних сферах шляхом 

зазначення основних міжнародних договорів та міжнародних організацій.  

З огляду на питання структури курсу не можемо не приділити уваги 

класичній праці Л. Оппенгейма, яка складається з двох томів: «Мир» та «Війна». 

У першому томі, який, в свою чергу, містить два півтоми, було розглянуто 

наступні теми: основи та розвиток міжнародного права, суб’єкти міжнародного 

права, об’єкти міжнародного права, державні органи зовнішніх зносин, 

міжнародні угоди, а в другому – вирішення міжнародних спорів, війна та 

нейтралітет [51, с. 15].  На сучасному етапі єдність серед вчених щодо структури 

курсу міжнародного права так само відсутня. Але, в багатьох випадках вони, як і 

Л. Ерліх, намагаються розглядати окремо теоретичні питання загального 

характеру, які об’єднують різні галузі, та основні галузі міжнародного 

співробітництва (особливо – вчені з пострадянських держав).  
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2.2. Концепція джерел міжнародного права Л. Ерліха  

 

Призначенням міжнародно-правових норм полягає у впорядкуванні 

відносин між державами шляхом встановлення їх взаємних прав та обов'язків. 

Підставою формування будь-якої правової норми є зародження суспільних 

відносин, тому виникнення норм, зокрема в міжнародному праві, обумовлюється 

необхідністю впорядкування відповідних відносин. Формами існування норм 

права є джерела права, котрі вважають «резервуарами», в яких ці норми 

перебувають [1, с. 114]. Орієнтиром правового регулювання для сучасних 

міждержавних відносин є ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН, де визначено 

джерела, відповідно до яких Міжнародний суд здійснює «вирішення переданих 

йому спорів на підставі міжнародного права». З позиції Л. Ерліха, ст. 38 слід 

використовувати для з'ясування того, чи «існує норма міжнародного права, яка 

зобов'язує держави у певній справі» [116, с. 63]. «Оскільки Статут Міжнародного 

Суду ООН було підписано понад сотнею держав, стає зрозумілим, що джерела, 

перелічені в Статуті, слід вважати джерелами міжнародного права, незважаючи на 

те, у відносинах між ким та за яких обставин міжнародне право 

застосовуватиметься», – підкреслював він [119, с. 178]. Варто нагадати, що за 

змістом ця стаття не відрізняється від відповідної статті Статуту Постійної палати 

міжнародного правосуддя. Однак, вперше, на що звертає увагу вчений, перелік 

джерел міжнародного права було закріплено на міжнародному рівні у XII 

Гаазькій конвенції про заснування Міжнародного призового суду 1907 р., яка не 

набула чинності [110, с. 86]. 

Характерним для досліджених Л. Ерліхом питань джерел є існування двох 

підходів до самого поняття джерела. Перший підхід розглядає його як «пам'ятку 

людської діяльності, що підтверджує існування правової норми» (формальне 

значення) [97, с. 20]. Формальними джерелами права є договори та інші 

документи, що підтверджують існування міжнародно-правових норм. Згідно з 

іншим підходом, джерелами міжнародного права (у матеріальному значенні) є 

чинники, завдяки яким виникають норми міжнародного права. «Джерелами права 
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народів в матеріальному значенні є дії держав, тобто їх компетентних органів, які 

мають на меті підтвердження чи створення норм права народів або які 

ґрунтуються на припущенні, що окреме правило поведінки є нормою права 

народів. Такою дією може стати укладення договору, оголошення декларації та 

ін., що здійснюється для підтвердження або створення норми права народів, або 

поведінка міністра закордонних справ, посла, працівника міністерства чи 

посольства, судді тощо на підставі норми, яка визнається нормою права народів» 

[111, с. 79].  

Поділ джерел міжнародного права на формальні (юридичні) та матеріальні 

був характерним і для поглядів інших вчених першої половини XX ст. 

(наприклад, С. Кечекяна). Незважаючи на це, у 1970 р. П. Лукін у праці «Джерела 

міжнародного права» звертає увагу на те, що такий поділ втратив актуальність у 

тогочасній науці [41, с. 3-4]. Цікаво, що концепцію джерел права, близьку до 

запропонованої Л. Ерліхом, можна зустріти серед представників теорії держави і 

права сучасності. На підтвердження цієї думки варто розглянути класифікацію 

джерел права професора В. Лазарєва, який поділяє їх на матеріальні (суспільні 

відносини, щодо яких виникає потреба у врегулюванні законодавцем), ідеологічні 

(правова свідомість) та історичні (пам'ятники права) [50, с. 172]. Як бачимо, 

спорідненими є поняття матеріальних (за Л. Ерліхом) та ідеологічних (за В. 

Лазарєвом) джерел, а тотожними, відповідно, формальних та історичних джерел. 

Варто зазначити, що свої міркування про перелік джерел міжнародного 

права у формальному значенні вчений викладає у першому виданні підручника, 

до якого було включено: 

–  міжнародні договори, які не тільки встановлюють норми міжнародного 

права, але й можуть констатувати їх існування (Л. Ерліх звертає увагу на 

існування збірників міжнародних договорів, які видаються від другої половини 

XVIII століття); 

–  праці видатних вчених, на підставі яких можна зробити висновок щодо 

наявності звичаєвих норм (до таких вчених автор відносить Г. Гроція, Е. Ваттеля, 

Р. Філлімора, Ф. Гольцендорфа, У. Холла, Л. Оппенгейма тощо); 
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–  рішення судів, котрі застосовують міжнародне право, серед яких він 

виділяє національні суди, Постійну палату міжнародного правосуддя та 

спеціальні міжнародні суди; 

–  думки юристів та правових комісій, що покликані вирішувати спори між 

державами; 

–  окремі думки відомих юристів, перед якими було поставленим завдання 

висловити свою точку зору щодо вирішення міжнародних спорів як 

консультативну для зовнішньополітичних органів держави, яку вони 

представляють (скажімо, міністрів юстиції); 

–  офіційні документи, що опубліковуються державою по відношенню до 

справ міжнародного значення (наприклад, ноти на адресу інших держав, 

інструкції для послів); 

–  офіційні документи міжнародних органів; 

–  збірники міжнародних кейсів (справ); 

–  восьмитомник Дж. Мура «Збірник міжнародного права» («Digest of 

International Law»); 

–  матеріали друкованих ЗМІ [110, с. 79-85].  

Як випливає з міркувань Л. Ерліха, перелік, визначений ст. 38, за своїм 

характером не є однорідним, оскільки лише частина його елементів належить до 

формальних джерел міжнародного права («як загальні, так спеціальні» 

міжнародні конвенції та доктрини «найбільш кваліфікованих спеціалістів з 

публічного права різних націй»). Можна зробити припущення, що 

джентльменські угоди та погляди вчених, не оформлені у вигляді письмових 

праць, як формальні джерела розглядатися не будуть [17, c. 114]. «Міжнародні 

звичаї як докази загальної практики, визнаної як правова норма» вчений вважає за 

факти, що підтверджують існування правових норм, а «загальні принципи права, 

визнані цивілізованими націями», становлять самі правові норми [97, с. 22]. 

Погляди Л. Ерліха на зміст ст. 38 свідчать про наявність сумнівів в тому, що у ній 

було визначено перелік джерел міжнародного права, адже вчений використовує 

для  аналізу статті формулювання «представлений з точки зору науки перелік 
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норм, які повинен застосовувати Міжнародний суд» [97, с. 21]. Він стверджував, 

що «в пункті a йдеться не про самі договірні норми, а про договори як джерело 

права в формальному значенні, тобто пам’ятки людської діяльності, що 

дозволяють стверджувати існування таких норм. Так само в пункті d було 

зазначено судові рішення та праці вчених як джерела права в формальному 

значенні. Однак, в пунктах b та c не було перелічено джерел в формальному 

значенні, оскільки в b згадано факти (які стверджуються, наприклад, згідно з 

пункту d, на підставі яких робимо висновок про існування норм, а в пункті c – 

самі норми» [97, с. 22]. 

Подібні сумніви неодноразово висловлювали й інші вчені. Так, на 

необґрунтованість положень статті з огляду на їх невідповідність науковим 

знанням звертає увагу Дж. Браєрлі. Він вважає, що перелік радше містить 

«директиви, призначені для міжнародного судді, вказує на засоби, що знаходяться 

в його розпорядженні для того, щоб він міг вирішити той або інший переданий 

йому випадок» [41, с. 45]. Незважаючи на це, при розгляді теми джерел у 

абсолютній більшості підручників з міжнародного права за основу беруть саме ст. 

38. Для підтвердження можна навести цитату автора одного з найпопулярніших 

англомовних підручників сучасності М. Шо: «Хоча таке технічне формулювання 

обмежується тими джерелами права, які повинен застосовувати Міжнародний суд 

ООН, по суті ніхто не піддає серйозним сумнівам той факт, що таким чином в 

універсальний спосіб перелічено джерела  міжнародного   права» [199, с. 66]. На  

думку Л. Ерліха, положення ст. 38 «остаточно розв'яжуть питання класифікації 

джерел міжнародного права у практиці на тривалий час» [97, с. 22]. Слід 

відзначити, що термін «джерело міжнародного права» у тексті статті не 

згадується, натомість було сформульовано обов'язок Міжнародного Суду ООН 

застосовувати визначені джерела для «вирішення переданих йому спорів на 

підставі міжнародного права».  

Аналізуючи положення ст. 38, Л. Ерліх керується послідовністю, 

визначеною порядком нормативного закріплення кожного з джерел у тексті 

статті. При цьому договірні та звичаєві норми, а також «загальні принципи права, 
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визнані цивілізованими націями», було розглянуто у першу чергу, що 

пояснюється їх приналежністю до основних джерел у міжнародно-правовій 

доктрині. Так, Г. Шварценбергер називав такі джерела «правотворчими 

процесами», тоді як допоміжні – судові рішення та доктрину – 

«правовизначальними факторами» [196, c. 26-28]. Міжнародний суд ООН для 

вирішення спорів між державами повинен насамперед застосовувати положення 

міжнародних договорів. Л. Ерліх переконує в тому, що закріплення якогось 

правила в угоді між державами чи в кількох таких угодах не являє собою факту 

підтвердження існування загальної міжнародно-правової норми. Кілька держав не 

вправі нав'язати свою думку щодо міжнародного права іншим державам, оскільки  

це суперечило б основоположній засаді, на якій ґрунтується співіснування всіх 

держав, у відповідності до якої держава є обмеженою міжнародними 

зобов'язаннями лише за власною волею. Стосовно держави, котра не приєдналася 

до міжнародного договору, він залишається лише вказівкою щодо того, яким є 

ставлення держав-учасниць до відповідних правовідносин [116, с. 64]. Детальніше 

про відношення вченого до проблеми партикулярного міжнародного права 

йдеться у параграфі 2.4. У своїх працях він неодноразово звертався до питання 

розуміння правового звичаю. Л. Ерліх вважає, що не всі міжнародні звичаї є 

доказами існування правових норм (наприклад, виняток становлять норми 

дипломатичного протоколу). Для встановлення умов, що відповідають критерію 

«загальної практики, визнаної як правова норма», він використовує перелік, 

складений М. Хадсоном на основі напрацювань Дж. Браєрлі для доповіді перед 

Комісією міжнародного права ООН (тривала практика поведінки певної кількості 

держав у конкретній ситуацій зі сфери міжнародних відносин, яка відповідає 

міжнародному праву та з якою погоджуються інші держави) [116, с. 65-66]. 

Міркування польського вченого щодо правової природи міжнародного 

звичаю ґрунтуються на переконанні, що держави у відносинах між собою 

зобов'язуються виконувати лише ті норми, яким вони добровільно 

підпорядкувалися. При дослідженні характеру «загальної практики, визнаної як 

правова норма» може скластися ситуація, коли кілька держав порушують чинну 



67 

 

  

норму міжнародного права. Чи можна розглядати таке порушення свідченням 

того, що звичаєва норма втратила свою обов'язковість? Якщо одні держави не 

застосовують норму звичаєвого права, а інші держави не здійснюють ефективного 

та категоричного протесту проти такого незастосування, то, за словами вченого, 

цю звичаєву норму можна «вважати необов'язковою для тих держав, які у великій 

кількості її не застосовують» [116, с. 66]. На відміну від міжнародного договору, 

положення якого здійснюють чітку регламентацію міжнародних відносин, на 

основі міжнародного звичаю важко встановити конкретні права та обов'язки 

сторін. Метод, який використовує вчений для виконання цього складного 

завдання, передбачає виявлення більш загального правила, яке породжує даний 

звичай. Скажімо, принцип мирного проходу через територіальні води держави 

застосовується внаслідок загального правила допущення мирного перебування на 

чужій території. Тому, за умови існування стану війни такий принцип не 

дотримується [116, с. 66]. 

Принципово важливим моментом теорії джерел міжнародного права Л. 

Ерліха є розуміння ним «загальних принципів права, визнаних цивілізованими 

націями», як основ юридичного мислення, котрі необхідно використовувати і в 

міжнародному праві, що випливає з природи речей. Вчений виступає проти 

такого тлумачення цих принципів, яке зводить їх сутність до норм, що 

повторюються у законодавствах держав, оскільки навіть щодо фундаментальних 

проблем сучасні системи права пропонують різні способи вирішення [15, c. 36]. 

Наявність відповідних норм у законодавствах більшості держав не є причиною їх 

обов'язкового застосування Міжнародним Судом ООН, а лише наслідком їх 

походження від спільного із загальними принципам права джерела [97, с. 24]. Він 

наводить приклади загальних принципів права: 

–   «nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet» («ніхто не може 

передати іншому більше повноважень, ніж має сам»); 

–   «nemo potest commodum capere de injuria sua propria» («ніхто не має права 

отримувати користь від своїх протиправних дій»); 

–  «lex specialis derogat generali» («спеціальний закон скасовує загальний»); 
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–  «audiatur et altera pars» («хай буде вислухана і інша сторона») [97, с. 24]. 

Досліджуючи сутність загальних принципів права, вчений здійснює 

історичне тлумачення тексту ст. 38 Постійної палати міжнародного правосуддя. 

Основним мотивом включення загальних принципів до переліку, на  його думку, 

було прагнення авторів проекту не допустити виникнення ситуації, коли Суд 

повинен оголосити себе неспроможним вирішити спір внаслідок відсутності 

необхідних для вирішення спору норм («non liquet») [111, с. 82]. Під час 

обговорення проекту Статуту у Консультативному комітеті юристів, склад якого 

призначено Лігою Націй, було висловлено різні міркування як щодо змісту ст. 38 

в цілому, так і щодо концепцій загальних принципів права. Насамперед 

головуючим Б. Дескампсом було запропоновано включити до переліку, яким 

керуватиметься  Суд при винесенні рішень, «правила міжнародного права, 

визнані правосвідомістю цивілізованих держав», однак, Р. Філлімор зауважив, що 

єдиними джерелами міжнародного права є договори та звичаї, а отже, «правила 

міжнародного права» за таких умов належатимуть до міжнародних звичаїв. Під 

час обговорення було підтримано міркування про відсутність у Суду права 

створювати норми міжнародного права, а також про необхідність запобігання 

ситуацій, за яких Суд не може вирішити справу через відсутність норм 

договірного та звичаєвого характеру. Е. Рут представив на розсуд Комітету 

формулювання «загальні принципи права, визнані цивілізованими націями», яке і 

було схвалено. Крім того, Р. Філлімор висловив міркування, що швидше за все 

йдеться про такі правові принципи, які було прийнято усіма державами у 

національному судочинстві, (наприклад, принцип неприпустимості повторного 

розгляду вже вирішеної справи [«res judicata»]) [180, с. 17-20]. 

У своїх працях Л. Ерліх детально вивчає міжнародні спори, які 

розглядались Постійною палатою міжнародного правосуддя та стосувалися 

загальних принципів права. В першу чергу він звертає увагу на справу про 

фабрику у Хожуві. Згідно з висновком Суду загальноприйнятим як у сфері 

міжнародного, так і національного судочинства було визнано принцип, що 

«жодна держава не має права посилатись на те, що іноземна держава не виконала 
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окремого зобов’язання або не використала окремих засобів правового захисту», 

якщо така держава перешкодила іноземній державі виконати таке зобов’язання 

або звернутись за захистом. В окремій думці, викладеній Л. Ерліхом, було 

використано принцип: «нікого не можуть визнати відповідальним за шкоду перед 

тим, як вона виникла» («nobody can be made responsible for any damage before it has 

arisen») [75]. Ще одна справа, про яку згадує вчений, стосувалась вод ріки Маас 

(Case Concerning Diversion of Water from the Meuse, 1932). В окремій думці суддя 

Д. Анцилотті з впевненістю називає принцип «inadimplenti non est adimplendum» 

(«не слід застосовувати по відношенню до того, хто не застосовує») одним з 

загальних принципів права [192, с. 105]. Варто відзначити, що Л. Ерліх ставився з 

особливою повагою до Д. Анцилотті як до наукового авторитета надаючи велике 

значення не тільки міжнародно-правовим поглядам італійського  вченого, 

викладених ним у своїх працях, але й окремим думкам, сформульованим ним та 

закріпленим у судових рішеннях (наприклад, у справі про тлумачення Конвенції 

щодо нічної праці жінок 1919 р. [Interpretation of the Convention of 1919 concerning 

Employment of Women during the Night] [149].   

Існування двох абсолютно різних підходів до загальних принципів права 

було відзначено В. Корецьким. За його словами, в радянській науці міжнародного 

права розуміння поняття зводиться до принципів міжнародного права, а для 

західної – характерний пошук таких принципів у внутрішньому праві [31, с. 46-

47]. Проаналізувавши погляди Л. Ерліха, можемо прийти до висновку, що його 

уявлення відповідають останньому з них. Щоправда, сам В. Корецький був 

переконаним в хибності цього підходу: «Якщо вираз «загальні принципи права» 

тлумачити в такий спосіб, що вони дають узагальнення принципів внутрішнього 

права, то доведеться визнати, що Міжнародний суд не повинен зважати на 

основні принципи міжнародного права, адже стаття 38 не згадує – серед 

можливих джерел міжнародного права – інших принципів, крім “загальних 

принципів права”» [31, с. 46].  

Допоміжними засобами встановлення норм міжнародного права Л. Ерліх  

називає судові рішення та доктрину, оскільки за їх допомогою опосередковано 
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обґрунтовується припущення, що держава визнала норму як обов'язкову, однак, 

такі джерела не можуть безпосередньо доводити згоду держави на обов'язковість 

окремої правової норми. Не залишається поза увагою вченого і роль доктрини 

серед допоміжних джерел міжнародного права. На основі аналізу рішень 

Постійної палати міжнародного правосуддя та Міжнародного Суду ООН 

дослідник доходить висновку, що судді цих судів при обґрунтуванні власних 

рішень не використовують праці представників науки міжнародного права. Проте, 

це не означає, що міркування вчених не враховуються Міжнародним судом ООН 

при винесенні ним своїх рішень. Він стверджує, що у тих випадках, коли Суд 

визнає міркування вченого слушними та «приймає за свої, то тим самим це вже 

буде думка суду, а не думка автора, хоча вона буде узгодженою з думкою автора» 

[116, с. 74]. Спроби використання цитат з праць відомих вчених Л. Ерліх помічає 

лише в окремих думках суддів. Він називає дві основі причини, які зменшують 

роль доктрини у встановленні норм міжнародного права: 

1) по-перше, наукові висновки можна розглядати як пояснення, чому їх 

автори підтримують саме таку, а не інакшу думку, а праці вчених, в свою чергу, 

мають своїм призначенням доведення до відома читачів ходу розмірковувань; 

2) по-друге, існує практика опублікування таких праць, мета написання 

яких полягає у переконанні громадськості, в т. ч. суддів або членів органу, до 

повноваження якого належить вирішення спорів, у доцільності конкретного 

становища [116, с. 74]. 

Хоча метою наукової діяльності є дослідження об'єктивної реальності та 

виявлення певних закономірностей, в історії людства існує багато прикладів, які 

підтверджують погляди Л. Ерліха. Наприклад, в американській доктрині 

міжнародного права великою популярністю у середині XX ст. користувалася теза 

про архаїзм державного суверенітету, яку обґрунтовували Ф. Джессап, Ч. Хайд та 

ін., а також про необхідність створення єдиного міжнародного уряду [4, с. 75-84]. 

Радянські вчені вважали, що поштовхом до появи таких думок стали інтереси 

великих американських монополій, для яких державні кордони становлять істотні 

перешкоди при вилученні прибутку.  
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Л. Ерліх вважає, що актом підтвердження існування норм міжнародного 

права можуть бути рішення як міжнародних, так і національних судів. При цьому 

слушність припущення стосовно існування норми міжнародного права, яка 

лежить в основі судового рішення, буде залежати від авторитету відповідного 

суду у сфері міжнародного права. Зважаючи на це, рішення Міжнародного Суду 

ООН як постійного органу, судді якого користуються великим авторитетом, є 

одним з найважливіших допоміжних джерел міжнародного права (детальніше у 

параграфі 2.4) [97, с. 27]. 

Разом з тим, до джерел міжнародного права різні вчені відносять не тільки 

передбачені ст. 38, тим самим розмірковуючи над можливістю доповнення 

існуючого переліку, зокрема рішеннями міжнародних організацій, договорами 

між державами та юридичними особами, односторонніми актами держав та ін. 

Так, у радянській науці важливу роль у встановленні норм міжнародного права 

надавали одностороннім юридичним актам держав. Р. Каламкарян вважав, що 

такий акт як «волевиявлення однієї держави, яке характеризується незалежністю 

від волі іншої держави», здійснює вплив на формування звичаєвих норм [28, с. 

132]. До цього питання звертаються і сучасні вчені, в тому числі з України. До 

цікавих висновків прийшла С. Мельник, на думку якої у міжнародному праві 

сформувався самостійний інститут суто односторонніх актів держав, які 

необхідно відокремлювати від договірного права та процесу формування 

міжнародного звичаєвого права. Крім того, суто односторонні акти держав, які 

було класифіковано на чотири види (обіцянки, визнання, відмови та протести), 

доцільно вважати «новітнім джерелом» сучасного міжнародного права [45, с. 10-

19]. 

Незважаючи на те, що в своєму підручнику з міжнародного права Л. Ерліх 

при розгляді джерел не виходить за межі ст. 38, у праці під назвою «Суверенітет 

та море у міжнародному праві» він, поставивши перед читачем питання, яке 

правове значення мають рішення Комісії міжнародного права ООН про прийняття 

окремих положень проектів конвенцій для представлення на розгляд Генеральної 

Асамблеї, намагається оцінити роль рішень Комісії у формуванні норм 
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міжнародного права [116, с. 74]. Створена на підставі Резолюції 174 (II) 

Генеральної Асамблеї ООН від 21.10.1947 р. Комісія здійснює свою діяльність з 

метою сприяння прогресивному розвитку та кодифікації міжнародного права. 

Одним із аспектів її взаємодії з Генеральною Асамблеєю є представлення 

останній затвердженого нею проекту і своїх рекомендацій через Генерального 

секретаря. Комісія складається з членів, що користуються «визнаним авторитетом 

в галузі міжнародного права», а її склад повинен забезпечити «представництво 

головних форм цивілізації і основних правових систем світу» [52]. 

За словами Л. Ерліха, Комісія міжнародного права ООН може приймати 

рішення стосовно проекту конвенції або одноголосно, або більшістю голосів. У 

першому випадку, на його думку, виникає ситуація, за якої норму, передбачену в 

проекті, можна вважати «нормою міжнародного права, якщо не стало очевидним 

те, що було виражено згоду на створення нової норми міжнародного права, на що 

у Комісії повноважень немає, адже її члени не є представниками держав, 

натомість,  в основному, виконують свої обов’язки незалежно від вказівок урядів 

держав, громадянами яких вони є» [116, с. 75]. Якщо рішення приймається 

більшістю, то слід звернутися до історичних документів, які відтворюють хід 

дискусії, та з'ясувати мотиви, що керують прийняттям рішень членами Комісії. 

«Дослідження мотивів, якими керувався член Комісії під час голосування, в 

одних випадках може бути здійсненним, в інших – проблематичним або 

неможливим. У зв’язку з цим, крім вивчення самого рішення, необхідно також 

розглянути хід дискусії щодо його прийняття.  не тільки для того, щоб зрозуміти, 

який зміст має таке рішення, але також для усвідомлення того, які погляди 

висловили члени стосовно обов’язкової сили відповідної норми» [116, с. 75-76]. 

Члени Комісії можуть голосувати «за» або «проти», оскільки вони вважають, що 

така норма є обов'язковою (необов'язковою), або вони прагнуть, щоб така норма 

стала обов'язковою (необов'язковою).  

Вчений вказує на те, що при здійсненні кодифікації перед Комісією інколи 

виникає необхідність створення нових норм міжнародного права, адже, хоча її 

метою є систематизація обов'язкових норм, за певних обставин норми, які 
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підлягають кодифікації, суперечать одна одній. У таких ситуаціях, як правило, 

єдиним можливим компромісом є створення нових норм міжнародного права, які 

до цього часу не мали обов'язкового характеру [116, с. 75]. Проаналізувавши 

міркування Л. Ерліха щодо рішень Комісії міжнародного права ООН, можна 

виявити протиріччя у його поглядах, адже, з одного боку, він стверджує, що 

члени Комісії не є офіційними представниками держави, а отже – не можуть 

виражати її волю, яка, за словами вченого, є передумовою виникнення 

міжнародно-правових норм, з іншого – розглядає випадки, у яких на підставі 

рішень Комісії формуються такі норми. При цьому варто звернути увагу на те, що 

норми, які містяться у проектах, підготовлених Комісією, можуть застосовуватись 

Міжнародним Судом ООН внаслідок звичаєвого походження. Так, В. Денисов 

наводить приклад статей про відповідальність держав, розроблених Комісією 

міжнародного права, які, хоча не було втілено «в якусь зобов’язувальну форму 

або в зобов’язувальну декларацію ООН», однак, до їх положень, що перебувають 

«в стадії становлення в ролі звичаєвих норм міжнародного права», звертається не 

тільки Міжнародний суд, але й інші міжнародні органи [23]. 

 

 

2.3. Ідеї Л. Ерліха щодо природи юридичної обов’язковості  

норм міжнародного права  

 

До цього часу залишається недостатньо вивченою наукова спадщина Л. 

Ерліха стосовно обґрунтування юридично обов’язкової сили норм міжнародного 

права, питання, що викликало та викликає численні дискусії у юриспруденції і від 

якого залежить праворозуміння будь-якого юриста-міжнародника. Варто 

відзначити, що, незважаючи на незмінність його позиції з приводу визнання згоди 

держав як підстави виникнення будь-яких міжнародних зобов’язань, 

заслуговують на увагу окремі аспекти цього питання, відношення до яких у 

вченого змінювалось у різні періоди наукової творчості.  

Свою точку зору щодо порівняння природи юридичної обов’язковості норм 
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міжнародного та внутрішнього права він сформулював наприкінці 30-х років 

наступним чином: «Якщо в усіх новочасних правових системах законам надається 

першочергове значення, а в багатьох з них навіть встановлена  абсолютна 

обов’язковість законів, що суперечать конституції (наприклад, практика Польщі), 

то право народів не виникає в результаті прийняття законів, а внаслідок чітко 

вираженого або мовчазного схвалення норми державами, по відношенню до яких 

ця норма діятиме. Таке схвалення може наступити на підставі договору або іншої 

заяви держави, а також внаслідок застосування норми на практиці чи внаслідок 

забезпечення можливості припустимості схвалення в інший спосіб» [110, с. 8].  

Достатньо оригінальні ідеї стосовно сутності міжнародного права, в основі 

яких лежить застосування аналогії між формуванням міждержавної спільноти та 

виникненням держави, Л. Ерліх пропонує у другому виданні підручника (див. 

детальніше [18, с. 121-123]). Вчений використовує порівняння окремої держави з 

фізичною особою, яка ще з часів Середньовіччя володіла «автономією волі», 

тобто будь-які зобов’язання могли бути покладеними на вільну людину лише за її 

згоди [111, с. 12]. За його словами,  «в цілях розроблення теорії публічної влади, а 

отже обґрунтування обов’язкової сили правових норм, було використано поняття 

суспільного договору» [111, с. 13]. Прихильники договірної теорії походження 

держави пояснювали виникнення будь-якої держави як наслідок укладення 

суспільного договору між людьми, згідно з яким формується політична 

організація, волі якої ці люди намагаються підпорядковуватись. Т. Гоббс вдався 

до спроби виразити зміст цього договору наступним чином: «Я уповноважую цю 

людину або зібрання людей і передаю їм право управляти собою за умови, що ти 

так само передаєш це право і санкціонуєш відповідні дії» [21, с. 133]. Важливим 

аспектом теорії є обґрунтування необхідності укладення договору в той момент, 

коли подальше перебування в природному стані абсолютної свободи може стати 

згубним для людей, а мотивом, що спричиняє об’єднання населення, її 

родоначальники, як правило, називали інстинкт самозбереження, адже нова 

політична організація спроможна забезпечити належні умови існування.  

Незважаючи на те, що ідея Л. Ерліха провести аналогії між виникненням 
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держави та формуванням міжнародної спільноти є доволі цікавою, вона потребує 

конкретизації. Щоправда, не було розкрито зміст уявного договору, який 

укладають між собою держави при створенні міжнародної спільноти, та не було 

вказано, коли саме держави перебували у природному стані абсолютної свободи. 

Доцільно припустити, що він мав на увазі той час, коли держави не були 

зв’язаними жодними зобов’язаннями по відношенню до інших держав, тобто 

жодних міжнародно-правових норм не існувало. Вчений категорично заперечує 

твердження про те, що міжнародне право виникає лише після Вестфальського 

договору 1648 р., та відзначає існування «позбавленого системного характеру 

стародавнього міжнародного права» [110, с. 27]. «В Стародавньому світі існували 

окремі норми та інститути, що відповідають нормам та інститутам сучасного 

міжнародного права як з огляду на мету (сприяння співробітництву та запобігання 

конфліктам, а також їх вирішення), так і великою мірою щодо способів 

досягнення такої мети. Очевидно, що такі норми не існували усюди, не існували в 

різних середовищах та не існували починаючи від найбільш давніх часів», – писав 

Л. Ерліх [97, с. 38].  

Окремі ідеї польського вченого щодо юридичної обов’язковості норм 

міжнародного права близькі до вчення Е. Ваттеля про формування міжнародної 

спільноти, який стверджував, що нація або держава як спільність людей, які 

об’єднались з метою забезпечення власних інтересів, прирівнюється до особи, яка 

володіє волею та має свідомість. На стадії існування таких націй, що передувала 

утворенню міжнародної спільноти, їх відносини між собою ґрунтувались на 

принципі  абсолютної свободи, оскільки природний стан їх існування – це такий 

стан, що нагадує взаємодію людей до укладення між собою природного договору. 

Він виділяє поняття «загальної волі націй», що становить сукупність волі всіх 

націй. Така загальна воля має відповідати законами природи [8, с. 26-29]. Кв. Райт 

знаходив підставу міжнародно-правової обов’язковості у наявності в держави 

функції забезпечення інтересів власних громадян як однієї з найважливіших [219, 

с. 2-3]. За його словами, обов’язок держави турбуватись про добробут своїх 

громадян передбачає за відповідних обставин необхідність подання позову для 
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захисту їх інтересів. Законність позову буде залежати від того, чи ґрунтуються 

позовні вимоги на праві, тому, якщо держава подаватиме позов, то вона не може 

оспорювати обов’язковий характер норм права, на яких такий позов ґрунтується 

[219, с. 3]. Він доводить свої міркування від протилежного: якщо у держави існує 

потреба в поданні позову до іноземної держави, то така держава або подає позов, 

однак, заявляє при цьому, що позов було подано на підставі права, яке не 

зобов’язує цю державу, що, на думку вченого, є неприпустимим, або 

відмовляється подавати позов взагалі. В останньому випадку держава 

відмовляється виконувати свій обов’язок. Таким чином, він виходить з 

переконання, що обов’язковість міжнародного права випливає з призначення 

держави [219, с. 3]. 

Л. Ерліх критично оцінює твердження Д. Анцилотті про те, що принцип 

«pacta sunt servanda» є найвищим імперативом міжнародного права, на якому 

побудована уся його система, «абсолютною силою» або «гіпотезою, що не 

потребує доведення». Не погоджуючись з італійським вченим у тому, що саме цей 

принцип є підставою юридичною обов’язковості міжнародного права, він не 

вважає за необхідне наводити докази обов’язкової сили норм міжнародного права, 

які випливають з міжнародних зобов’язань держави, адже не потребує жодного 

доведення наявність у держави суверенітету, а отже – можливості самостійного 

вирішення всіх внутрішніх та зовнішніх справ. Надаючи йому роль «правової 

підстави природного договору», Л. Ерліх пояснює похідний характер принципу 

«pacta sunt servanda» від теорії державного суверенітету на основі того, що 

поведінка держави у міжнародних відносинах може бути обмеженою лише за її 

власною волею (скажімо, держава є зобов’язаною односторонніми деклараціями, 

які вона проголосила), тоді як дотримання принципу вимагає згоди щонайменше 

кількох держав [111, с. 14]. 

За словами вченого, співіснування суверенних держав може бути 

забезпеченим лише за умови, коли держави визнають свої взаємні обов’язки. В 

інакшому випадку, відносини між державами набуватимуть ознак одночасного 

існування, яке тривало б до того моменту, коли одні з них не завоювали б інші 
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[97, с. 6]. Запорукою співіснування держав він називав те, що держави беруть на 

себе зобов’язання тільки за власною волею, що, в свою чергу, призводить до 

наступних висновків: 

–  жодна держава не може належати до міжнародної спільноти всупереч 

своїй волі, а отже мати зобов’язання перед іншими державами; 

–  кожна держава, яка за власною волею підпорядкувала свої дії по 

відношенню до іншої держави загальним нормам міжнародного права або взяла 

на себе спеціальні зобов’язання щодо іншої держави, є зв’язаною щодо такої 

держави відповідними нормами та зобов’язаннями [97, с. 7]. 

Досліджуючи еволюцію поглядів вченого на питання юридично 

обов’язкової сили норм міжнародного права, на особливу увагу заслуговують 

його міркування, пов’язані з імперативними нормами. Л. Ерліх заперечує проти 

існування у міжнародному праві імперативних норм, оскільки «немає норми 

міжнародного права, яка зобов’язуватиме дві або більше держав, якщо ці держави 

досягнуть згоди з приводу того, щоб ця норма у їх взаємних відносинах не була 

обов’язковою» [111, с. 14]. Він робить сміливу заяву про те, що припущення на 

користь існування будь-якої норми міжнародного права може бути спростованим 

за згодою зацікавлених держав. «Наприклад, існують міжнародні договори, у 

яких, виходячи зі спільного інтересу усіх учасників, було передбачено щодо 

окремих держав визначені заборони або приписи, які не можуть бути відхилені як 

двома, так і більшою кількістю держав, у їх взаємних відносинах. В таких 

випадках заборона або припис, встановлений в інтересах усіх договірних сторін, 

підлягає скасуванню тільки за їх згодою» [97, с. 15].  

Однак, Л. Ерліх наголошує на тому, що навіть за згодою держав не може 

бути скасованим принцип добросовісності, який, на думку вченого, є 

основоположним в міжнародному праві [111, с. 15].  «Принцип добросовісності як 

основоположний принцип підлягає скасуванню лише за згодою всіх держав, які 

визнають одна одну суб’єктами міжнародного права, однак, в такому випадку 

міжнародне право перестало б існувати» [97, с. 15]. Назва принципу польською 

мовою була зазначена вченим як «dobra wiara» (від лат. – bona fide), що на 
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українську можна перекласти як «добра віра» або «добрі наміри» (оскільки «w 

dobrej wierze» з польської – «з добрими намірами»), однак, на нашу думку, більш 

доречно використовувати термін «принцип добросовісності», який добре відомий 

вітчизняній правовій науці. Категорія добросовісності існувала ще у 

Стародавньому Римі як моральне підґрунтя регулювання відносин за участю не 

лише громадян Риму, але й іноземців. Юристи Середньовіччя вважали, що 

похідними від добросовісності та справедливості є правила: дотримання кожною 

зі сторін вірності своєму слову; неможливість отримати вигоду за рахунок іншої 

сторони шляхом обману чи примусу; кожна зі сторін мусить дотримуватись 

зобов’язань, що визнаються будь-якою чесною особою, навіть, якщо такі 

зобов’язання не зафіксовані у договорі» [46, с. 64].  Як стверджує І. Шаркова, 

поняття «bona fide» у римському праві було складовим елементом поняття «bona 

moris» (пропонує перекладати терміни як «добропорядність» та «доброчесність», 

відповідно) [59, с. 56]. Цікаво зауважити, що термін «bona fide» пояснюється у 

словнику сучасної англійської мови як «справжній, правдивий, не призначений 

для обману когось» [163, с. 136].  

Хоча в першому виданні свого підручника Л. Ерліх не приділяє великої 

уваги принципу добросовісності, згадуючи про його дію в контексті того, що в 

цілях тлумачення міжнародного договору необхідно встановити справжні наміри 

сторін в момент його укладення, надалі він надає принципу визначальне значення 

в системі міжнародного права [110, с. 239]. Принцип добросовісності вчений 

вважав запорукою існування міжнародного права, зауважуючи, що він обумовлює 

такі наслідки в сфері міжнародного права:  

1) право на існування, яким володіють усі суб’єкти міжнародного права; 

принцип тлумачення на підставі доброї віри, суть якого полягає в тому, що 

міжнародні зобов’язання держав слід розуміти у відповідності до погодженої волі 

держав в момент виникнення такого зобов’язання;  

2) принцип уможливлення виконання, який означає те, що зміст 

міжнародного зобов’язання обумовлюється усім необхідним для здійснення 

права, яке виникає на підставі такого зобов’язання;  
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3) принцип пропорційності, у відповідності до якого обсяг можливостей 

держав по відношенню до інших держав визначається необхідністю виконання 

відповідного зобов’язання; 

4) принцип рівності або взаємності, який передбачає існування 

припущення, що жоден суб’єкт міжнародного права не повинен по відношенню 

до іншого суб’єкта виконувати зобов’язання, якщо останній не виконує 

аналогічних міжнародних зобов’язань зі свого боку [97, с. 15-19]. 

Погляди Л. Ерліха щодо принципу добросовісності було взято за основу при 

підготовці статті під назвою «Bona fides (dobra wiara)» у польській енциклопедії 

міжнародного права та міжнародних відносин, виданій під редакцією А. 

Клафковського у 1976 р.  «У відповідності з принципом добросовісності будь-яка 

норма міжнародного права є обов’язковою для держави тільки на підставі чітко 

вираженого (наприклад, договір) або мовчазного (наприклад, приналежність до 

міжнародної спільноти), загального чи окремого прийняття такої норми 

державою. Це не означає, що норми міжнародного права є незмінними, натомість 

неприпустимим є звільнення від зобов’язань внаслідок односторонніх заяв 

(наприклад, принцип «pacta sunt servanda» є похідним від принципу 

добросовісності)» [129, c. 41]. На необхідності застосування принципу 

добросовісності у міжнародному праві звернув увагу і А. Фердросс. На його 

думку, у зв’язку з тим, що в міжнародній спільноті не має місця панування одних 

держав над іншими, а лише – дружнє співіснування держав, норми міжнародного 

права залишатимуться ефективними до того часу, поки держави «чесно та 

добросовісно» виконуватимуть свої зобов’язання [58, с. 108]. За словами вченого, 

принцип передбачає заборону зловживання правом (abus du droit), тобто 

застосуванню права у такий спосіб, який суперечить духу правопорядку (було 

відзначено, що Міжнародний суд ООН обґрунтовував позицію, відповідно до якої 

зловживанням правом є відмова голосувати за прийняття до складу ООН будь-

якої держави, яка виконали вимоги Статуту, з боку держави, яка належить до 

складу Генеральної Асамблеї або Ради Безпеки) [58, с. 108].  
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Слід особливо підкреслити, що на підставі принципу пропорційності, який, 

за словами Л. Ерліха, випливає з принципу добросовісності, він намагається 

обґрунтувати доцільність існування багатьох міжнародно-правових норм. 

«Оскільки зобов’язання суб’єкта міжнародного права виникають тільки з його 

власної волі та в обсязі, обмеженому нею, то зобов’язання, яке взяв на себе 

суб’єкт міжнародного права по відношенню до іншого суб’єкта, існує в межах, 

необхідних для виконання такого зобов’язання; натомість з нього не випливає 

обов’язок нести тягар або зазнавати шкоди набагато більшої, ніж та, запобігати 

якій зобов’язання покликане» [97, с. 18]. Так, за його словами, правове становище 

дипломата, забезпечене державою перебування, передбачає можливість держави 

депортувати його за умови вчинення навмисного вбивства, однак, якщо він 

порушуватиме правила дорожнього руху, керуючи транспортним засобом на 

неправильній смузі руху, то його депортація буде недоцільною. «Будь-які 

зобов’язання можуть бути накладені на державу за її волею, виключно – за її 

волею. А отже, немає необхідності вдаватись до обмежень поза тими, котрі 

ймовірно можна обґрунтувати як пропорційні меті, яку вони переслідують… 

Враховуючи необхідність людських страждань та військових хитрощів, правила 

війни забороняють необґрунтовану жорстокість та безпощадність, адже буде 

отримано значно менше користі, ніж заподіяно шкоди внаслідок порушення 

етики» [120, с. 14].   

Вчений вважав, що міжнародне право не є обов’язковим для дотримання у 

відносинах між іншими суб’єктами права, за винятком держав, зокрема у 

відносинах за участю держав та окремих осіб [111, с. 19]. Л. Ерліх наголошує на 

тому, що міжнародне право підлягає застосуванню судом за наявності однієї з 

підстав: по-перше, якщо суд має міжнародно-правовий характер; по-друге, якщо 

правова система конкретної держави передбачає застосування міжнародного 

права у даній ситуації [111, с. 19]. Слід зауважити, що він намагається 

обґрунтувати застосування норм міжнародного права національними судами в 

залежності від того, до якої правової системи належить держава суду. «В 

англійському та американському праві міжнародне право застосовується як 
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складова частина правової системи держави, тобто його норми вважають 

обов’язковими для судів у всіх справах, крім тих випадків, коли вони суперечать 

нормам внутрішнього права держави, а для судів міжнародного права – за будь-

яких обставин… І англійське, і американське право визнають підставою 

юридичної обов’язковості міжнародного права у відносинах 

внутрішньодержавного характеру чітко виражене або мовчазне прийняття 

окремих норм державою з метою її застосування національними судами», – писав 

Л. Ерліх [97, с. 89-90]. Однак, в державах континентального права, за його 

словами, «загальновизнані норми права народів належали до національного права 

з огляду на конституційні положення» [97, с. 90]. Разом з тим, він вважає, що  

внутрішнє право не має обов’язкової сили у міжнародних відносинах, аде навіть 

за умови, коли одна і та сама норма дублюється у законодавстві низки держав, ця 

норма не набуває міжнародно-правового характеру, за винятком норм, які 

випливають з загальних принципів права, що було розглянуто у параграфі 2.2 

[111, с. 21].  

Погляди Л. Ерліха на питання співвідношення відповідають дуалістичній 

концепції, яку сам вчений називає домінуючою в теорії та практиці на противагу 

моністичній, прихильники якої «визнають єдність системи права, а при 

виникненні протиріччя норм надають пріоритет міжнародному праву» [97, с. 90].  

Натомість про інший моністичний підхід, в основі якого – пріоритет 

внутрішнього права, вчений в останньому виданні свого підручника не згадує. На 

його думку, оскільки галузь міжнародного права відрізняється від інших галузей 

права як з огляду на коло суб’єктів та на підставу обов’язковості норм, так і 

виходячи з того, що міжнародне право ґрунтується на принципі добросовісності, 

то представники його науки повинні розробити власну систематизацію. У 

міжнародному праві можуть бути використаними поняття, принципи та методи 

інших галузей права, але їх застосування буде залежати від ступеню відповідності 

[111, с. 25]. Так, Л. Ерліх звертає увагу на те, що в багатьох випадках вченими 

було зроблено спроби при поясненні міжнародно-правової реальності 
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використовувати знання зі сфери цивільного права (така практика була 

розповсюдженою при вивченні проблем міжнародної відповідальності). 

Не оминає Л. Ерліх і популярні в першій половині XX століття, як і 

сьогодні, соціологічні та реалістичні напрями в науці міжнародного права, 

зокрема критичні погляди на поняття суверенітету. Так, представники доктрини 

міжнародного права неодноразово висловлювали припущення, що заперечує волю 

держави як причину обов’язкової сили норм міжнародного права. Наприклад, 

згідно з положеннями теорії солідаризму міжнародне право є результатом 

солідарності, тобто об’єднання людей, а норми об’єктивного права відображають 

їх «економічні, психологічні та моральні навики» [36, с. 21]. Л. Ерліх, в свою 

чергу, не підтримує думки одного з родоначальників солідаризму Л. Дюгі про 

заперечення суверенітету держави та її міжнародної правосуб’єктності, 

вважаючи, що в такий спосіб ігнорується правовий характер міжнародного права, 

та стверджуючи, що обов’язкову силу норм міжнародного права підтверджують 

факти їх застосування компетентними органами. 

 

 

2.4. Теорія «протилежних течій» Л. Ерліха 

 

Призначенням норм будь-якої системи права є регулювання відносин у 

певній сфері суспільного життя. Про ефективність права можна стверджувати у 

тих випадках, коли приписам права відповідає стан суспільних відносин, які 

відповідна галузь покликана регулювати. Однією з найважливіших ознак права є 

його системний характер, тобто логічна узгодженість усіх правових норм, котра 

забезпечується шляхом створенням якісного законодавства на основі 

доктринальних напрацювань, а також взаємопов’язаність усіх правових явищ, які 

виникають та існують в межах певної правової системи. Підставою вважати 

міжнародне право єдиною та цілісною системою Л. Ерліх називає теорію 

“протилежних течій”, що пояснює причини можливих логічних неузгодженостей 

у тенденціях правового регулювання. За його словами, «теорія «протилежних 
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течій» пояснює співіснування в межах правової системи положень, що походять з 

різних періодів часу, з різних правових систем або які ґрунтуються на різних 

способах мислення, що унеможливлює зведення усіх норм, що є одночасно 

обов’язковими, в єдину логічну систему, а отже, під час їх систематизації 

допускається певна кількість винятків» [110, с. 96].  

Вихідним постулатом, на якому ґрунтується суть теорії, можемо вважати 

сприйняття міжнародного права як правової системи, тобто «системи всіх 

юридичних позитивних явищ, які існують у певній державі або у групі 

однотипних держав» 53, с. 118. В свою чергу, системний характер якогось 

явища простежується, якщо таке явище є «структурним об’єднанням визначених 

його первинних елементів в одне ціле» 9, с. 5. Отже, відзначаючи логічні 

помилки у міжнародних договорах, наявність протилежних за змістом правових 

норм або невідповідність практики відносин основам їх нормативного 

регулювання, ми підтверджуємо системний характер міжнародного права. В той 

же час, недосконалість будь-якої системи спонукає до пошуку шляхів її 

вдосконалення або зміни підходів стосовно її сприйняття, оскільки будь-які 

прояви таких відхилень можуть бути обумовленими неналежним або 

неправильним сприйняттям цієї системи [19, c. 393]. 

Взявши за основу ідеї британського юриста та вченого А. Дайсі про 

взаємозв’язок права та громадської думки, Л. Ерліх досліджує питання 

«протилежних течій» шляхом аналізу ситуацій, що можуть виникати у 

міждержавних відносинах та суперечити цілісності і узгодженості системи 

міжнародного права. Досліджуючи роль права у політичних процесах, що 

відбувалися в Англії, А. Дайсі звертає увагу на розбіжності, які виникали між 

настроями громадян та приписами законодавства. Оскільки джерелом влади 

повинен бути народ, а здійснення влади – відповідати інтересам народу, 

громадська думка становить важливий індикатор того, наскільки прийнятною для 

населення є діюча система права. Враховуючи те, що життєздатність 

демократичного суспільства має за основу  відповідне громадській думці право, 

для державних службовців викликає збентеження ситуація, за якої «велика 
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кількість громадян не лише виступає проти якогось закону, але ставить під сумнів 

моральне право держави нав'язувати або забезпечувати дію окремого закону» 83, 

xlii. Таку ситуацію він описував терміном «принципові розбіжності» 

(«fundamental difference») у громадській думці, а стан, який вона породжує, 

вважав відхиленням від законності. Одним з прикладів, які використовує А. Дайсі 

для пояснення своєї позиції, стосується, запровадження активного виборчого 

права для жінок. Починаючи від середини XIX століття у Англії проводилися 

мирні демонстрації проти обмеження жінок у виборчих правах. Незважаючи на 

те, що вже від цього моменту у громадській думці Англії зростає кількість 

прихильників розширення сфери політичних прав жінок, лише у 1928 р. жінкам 

надають рівні з чоловіками права обрання членів парламенту, а з 1958 р. – права 

бути обраними до Палати лордів. Досліджуючи причини таких розбіжностей, він 

приходить до переконання, що вони є закономірними та випливають з 

основоположних ідей демократії. Наявність їх є цілком нормальною, адже 

«принципові розбіжності» в громадській думці у всіх випадках є «серцевиною або 

необхідним підґрунтям демократії» 83, xlii.  

Зважаючи на те, що норми міжнародного права формуються на підставі 

узгодження взаємної волі держав, «демократичні традицій», існування яких, на 

думку А. Дайсі, обумовлює відхилення від стану абсолютної законності у 

внутрішньому праві держави, не можуть бути використаним для пояснення   

суперечності серед міжнародно-правових норм. Однак визнання системного 

характеру міжнародного права, тобто логічного узгодження його побудови, яке, в 

свою чергу, вимагає детального вивчення та усунення проблемних ситуацій, може 

сприяти його розвитку. Л. Ерліх писав: «Велика кількість норм у праві народів 

спирається на погляди, висловлені у найважливіших державах, але, між 

найважливішими державами існують суттєві відмінності щодо застосування таких 

норм, тобто щодо взаємовідношення між інтерпретаційними та 

загальновизнаними нормами. Ідеалом права народів є встановлення одноманітних 

норм у відносинах між усіма державами, проте, реалізація такого ідеалу потребує 

тривалого часу. Безумовно, застосування судами різних держав однієї і тієї ж 
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норми права народів призводить до різних практичних наслідків або набуває 

різного правового значення» [110, c. 96]. Розглядаючи «принципові розбіжності» 

або «протилежні течії» у міжнародному праві, Л. Ерліх відзначає декілька видів 

проблемних ситуацій: 

1) співіснування норм, які походять з різних епох; 

2) відмінності між державами у визнанні та тлумаченні окремих норм 

міжнародного права; 

3) застосування абстрактних норм  міжнародно-правового характеру; 

4) невідповідність між теорією та практикою 97, с. 100. 

Оскільки норми міжнародного права змінюються впродовж світової історії, 

регламентувати міждержавні відносини можуть одночасно як норми, що 

виникнули декілька століть тому, зокрема звичаєві, так і положення міжнародного 

договору, підписаного нещодавно. Однією з характерних рис права є історична 

обумовленість його норм; при приведенні права у відповідність до соціальних 

законів неможливо ігнорувати історичні обставини, тому міжнародно-правові 

норми, що діють у конкретну епоху, можуть відображати соціальні закони як 

сучасності, так і минулого. Л. Ерліх пояснює цей вид проблемних ситуацій на 

прикладах дипломатичного права та права війни 97, с. 100-101. Як відомо, до 

XIX століття дипломатичні відносини здійснювалися на основі припущення, що 

дипломатичний агент представляє главу держави перед главою іноземної держави 

(прийняття дипломата залежало від поваги глави держави, в якій дипломат 

повинен здійснювати свою діяльність, до глави держави, яку представляє 

дипломат). Однак, згодом компетенція дипломатів розширюється за рахунок 

функцій, які не відповідають їх традиційному призначенню (наприклад, функція 

інформування акредитуючої держави про події у державі перебування). «У 

міжнародному праві співіснує багато норм та інститутів, що виникли в різні 

періоди. Так, з найдавніших часів відомий принцип, згідно з яким дипломатичний 

представник репрезентує главу держави перед главою іншої держави. Однак,  

внаслідок демократизації у XIX, а особливо – в XX столітті, дипломат де факто 
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повинен також бути ознайомленим з громадською думкою в іноземній країні та 

інформувати її»,  – писав Л. Ерліх [97, с. 100].    

В епохи Стародавнього світу та Середньовіччя війна відбувалася як збройна 

сутичка між групами людей, незалежно від того, чи належали ці люди до 

особового складу збройних сил держав. У XVIII-XIX століттях докорінно 

змінилося розуміння війни. На відміну від середньовічної доктрини, сучасне 

право розглядає війну як суперечку збройних сил держав, що не повинна зачіпати 

інтереси окремих осіб. Цю точку зору підтверджують загальновизнані закони та 

звичаї ведення війни (наприклад, заборона нападів на цивільне населення). 

Незважаючи на це, в міжнародному праві першої половини XX століття 

продовжували діяти норми, які ґрунтувалися на середньовічній концепції війни 

[110, с. 97]. Л. Ерліх зазначав: «Щоправда, існувала необхідність у співіснуванні 

цієї нової теорії та норм, що передбачали можливість захоплення морських 

трофеїв, тобто заволодіння військово-морськими силами однієї держави приватної 

власності громадян ворожої держави у відкритому морі» [97, с. 100]. Аналізуючи 

описані вченим приклади співіснування норм міжнародного права, які походять з 

різних епох, можемо прийти до висновку, що ним було досліджено факти, за 

допомогою яких підтверджується вплив на розвиток міжнародного права 

відмінних уявлень про одні і ті самі поняття, що сформувались впродовж 

минулого. Разом з тим, він не наводить доказів виникнення протиріч між 

конкретними нормами, що походять з різних епох, які породжують логічні 

неузгодженості у системі міжнародного права. 

«Відмінності у відносинах між державами з різних частин світу та їх 

інтересами спричиняють існування норм, що визнаються лише певними групами 

держав, а також здійснення однією або кількома державами особливого 

тлумачення загальновизнаних норм. В першому випадку формується 

партикулярне міжнародне право, а в другому – «доктрина» [110, с. 95].  Таким 

чином, проблемні ситуації, пов’язані з відмінностями між державами у визнанні 

та тлумаченні окремих норм міжнародного права, можна вивчати у двох аспектах: 
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–  наявність норм, які визнають не всі, а лише деякі держави (партикулярне 

міжнародне право); 

–  різноманіття тлумачення норм в процесі їх застосування різними державами 

(«доктрини» міжнародного права). 

У юриспруденції думку про існування партикулярного міжнародного права 

висловлювала велика кількість авторитетних вчених, серед яких і Г. Кельзен та Ф. 

Ліст. Так, Г. Кельзен розрізняв терміни «загальне міжнародне право» та 

«міжнародне партикулярне право», вживаючи останній для позначення норм 

міжнародного права, обов’язкових лише для деяких держав, на противагу нормам, 

що діють по відношенню до всіх держав. «Оскільки в принципі договори є 

обов’язковими для виконання лише договірними сторонами, а договору, який 

уклали б або до якого приєдналися б усі держави, не існує, загальне міжнародне 

право володіє виключно звичаєвим, а не договірним характером. Статут ООН, 

членами якого є хоча й не всі, але велика кількість держав світу, претендує на те, 

щоб принаймні з огляду на деякі положення неухильно виконуватись усіма 

державами та володіти договірним характером… Партикулярне міжнародне право 

здебільшого складається з договорів; воно так само може охоплювати міжнародні 

звичаї, у формуванні яких брали участь лише декілька держав» [153, с. 88]. На 

думку Ф. Ліста, поряд з загальним міжнародним правом, яке складається з норм, 

обов'язкових для всіх держав міжнародної спільноти, існує партикулярне 

міжнародне право, що зобов'язує групи держав, наприклад – панамериканське 

міжнародне право. Він переконаний, що партикулярне право не становить 

перешкод для розвитку загального міжнародного права, натомість являє собою 

«необхідний попередній ступінь» для організації «загального об'єднання держав» 

38, с. 14.  

Сутність партикулярного міжнародного права Л. Ерліх намагається 

пояснити розглядаючи доктрину Тобара, запропоновану міністром зовнішніх 

справ Еквадору у 1907 р. Вона передбачає невизнання уряду, що приходить до 

влади внаслідок внутрішнього перевороту, якщо легітимність уряду не буде 

підтвердженою населенням держави. На нормативному рівні положення доктрини 
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були закріпленими у договорах 1907 та 1923 рр., укладених між п'ятьма 

державами Латинської Америки. Л. Ерліх вважає, що до норм  партикулярного 

права Латинської Америки слід віднести також інститут дипломатичного 

притулку, який у Європі виникнув значно пізніше 97, с. 101. За словами вченого, 

партикулярне право не є «особливим міжнародним правом, але розвитком або 

вдосконаленням, в міру потреби, загальних норм міжнародного права» [111, с. 

96]. Таким чином, він не ставить під сумнів факт існування партикулярного 

міжнародного права, натомість він вбачає тісний зв'язок між партикулярним та 

загальним міжнародним правом. Зважаючи на це, можна припустити, що 

«принципові розбіжності» можуть виникати і тоді, коли партикулярне право 

протиставляють загальному міжнародному праву, і за умови заперечення його 

існування. Так, М. Ушаков стверджував, що в сучасному світі не існує як 

об'єктивних, так і суб'єктивних причин для його виникнення, однак, при цьому він 

вважає цілком допустимим існування в окремих регіонах інститутів та норм, 

характерних лише для конкретної групи держав [57, с. 50].  

При застосуванні норм міжнародного права спостерігається практика 

встановлення державами на власний розсуд змісту таких норм, тобто їх 

тлумачення на національному рівні. За загальним правилом, таке тлумачення 

породжує правові наслідки лише по відношенню до держави, яка його здійснює. 

Проте, враховуючи той факт, шо об'єкт регулювання міжнародно-правової норми 

становить інтерес для міжнародної спільноти, наслідок використання 

односторонніх тлумачень можемо, згідно з міркуваннями Л. Ерліха, віднести до 

одного з проявів «протилежних течій». На підтвердження думки, він наводить 

приклад міжнародно-правової норми, яка стосувалася права війни на морі. 

Вчений вказував на те, що приналежність морського судна до ворожої сторони 

визначалася згідно з положеннями французької доктрини за громадянством 

власника вантажу, який перевозить судно, тоді як для англійського права було 

характерним використання критерію доміцилію власника 97, с. 462. Ще одним 

доказом особливого тлумачення державами міжнародно-правових норм, на його 

думку, є доктрина Монро 97, с. 101. 
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Щодо позиції Л. Ерліха стосовно застосування абстрактних норм, то він 

стверджує, що на відміну від внутрішнього права, характерним для  процесу 

правотворчості у міжнародному праві не є «шлях кодифікації абстрактних засад 

або формулювань», натомість – «шлях встановлення правових норм на підставі 

подій та відносин» 97, с. 102; 110, с. 98. Однак, починаючи з XIX століття 

кодифікаційні тенденції поширюються і в сфері міжнародного права. Вченому 

належить думка про необхідність створення детальних механізмів забезпечення 

дії міжнародно-правових норм, оскільки переважно норми міжнародних договорів 

проголошують загальний принцип, але не вказують способу його втілення в 

життя. Паризький мирний договір 1928 р. та інші угоди, що приймалися у першій 

половині XX століття, засуджують війни як засіб вирішення міжнародних спорів 

та декларують намір держав відмовитися від них, однак, крім закріплення на 

міжнародному рівні принципу мирного вирішення міжнародних спорів, договори 

не передбачають ефективного механізму забезпечення дії цієї норми 111, с. 97. 

Разом з тим, необхідно наголосити на тому, що навіть між Статутом Ліги Націй та 

Статутом ООН як прикладами таких угод існують суттєві відмінності щодо 

питання запобігання воєн (наприклад, ст. 12 Статуту Ліги Націй покладає на 

держави обов’язок заборони впродовж трьох місяців з моменту винесення 

рішення третейськими судами або підготовки доповіді Радою Ліги Націй з 

приводу міжнародного спору з іноземною державою розпочинати війну проти неї, 

тоді як в Статуті ООН було проголошено абсолютну заборону на застосування 

сили або погрозу силою в цілях вирішення міжнародного спору, а також  

закріплено принцип їх мирного вирішення).     

Актуальною для міжнародного права, як і для інших галузей права, є 

проблема, яку Л. Ерліха охарактеризував як «теорія і практика», що пов’язана з 

забезпеченням законності у сфері міжнародних відносин. По-перше, фактичний 

стан міжнародних відносин не відповідає приписам міжнародно-правових норм. 

По-друге, вчені у своїх працях часто вдаються до підміни «політичними 

постулатами» правових 97, с. 104-105. До проявів «розбіжностей між теорією і 

практикою» він відносить ситуацію, коли у міжнародних відносинах порушується 
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встановлений принцип міжнародного права. Наприклад, один з пунктів декларації 

Вудро Вільсона, що згодом був закріпленим у Версальському мирному договорі, 

надавав Польщі вільний та безпечний вихід до моря шляхом проголошення 

статусу вільного міста за Гданськом (Данцигом). Однак, після завершення Першої 

світової війни права Польщі щодо Гданська, за оцінкою Л. Ерліха, підлягали 

істотним обмеженням (натомість розширювалося коло повноважень щодо 

Гданська Верховного комісара Ліги Націй). Свої погляди стосовно цього питання 

він виклав в окремій праці, намагаючись привернути увагу міжнародної спільноти 

до цієї проблеми (її було написано англійською мовою та видано у Лондоні) 106. 

Вчений стверджує, що у відносинах між державами є поширеною практика 

застосування загального принципу в одних випадках та незастосування цього ж 

принципу в інших, коли норми міжнародного права вказують на обов'язковість 

його застосування, а також використання норми, яка служить конкретній цілі, для 

досягнення зовсім іншої. З цією проблемою тісно пов'язана проблема 

формального розуміння міжнародно-правової норми (шляхом знехтування духу 

норми в інтересах її змісту) 111, с. 97-98. У сучасних міжнародних відносинах 

одним з проявів таких тенденцій є політика «подвійних  стандартів», тобто 

різнорідна оцінка однакових дій суб'єктів міжнародного права міжнародними 

організаціями та іншими членами міжнародної спільноти.  

За словами Л. Ерліха, проблема теорії та практики в іншому розумінні 

полягає в «розбіжностях між теорією, тобто працями вчених, та практикою 

міжнародного права», причини яких слід шукати у заміні правової реальності 

політичною [97, с. 105]. Метою наукових досліджень є пізнання об'єктивної 

реальності. Якщо вчений стверджує, що суб'єктами міжнародного права 

виступають фізичні особи, такими заявами він заперечує положення міжнародних 

договорів та існуючу практику дипломатичних відносин 111, с. 98. Л. Ерліх 

також вважає, що в таких випадках має місце підміна права політикою, а такий 

псевдовчений намагається видати бажане за дійсне. 

Існування «протилежних течій» у міжнародному праві він вважає 

допустимим, оскільки «неможливо охопити всі одночасно обов'язкові норми в  
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єдину повністю логічну систему, при систематизації неодмінним є допущення як 

декількох, так і багатьох винятків» 111, с. 93. Щоправда, причиною таких 

винятків повинні бути протиріччя у соціальних закономірностях, в інших 

випадках можна стверджувати про недоліки правотворчого процесу.  Будь-яка 

система права повинна ґрунтуватися на соціальних закономірностях. Це правило 

поширює свою дію і на сферу міжнародних відносин. Тому, норми міжнародного 

права повинні ґрунтуватися на закономірностях міждержавних відносин. 

Незважаючи на те, що призначенням науки є встановлення вищезгаданих 

закономірностей, наукові постулати відображають лише «досягнутий рівень 

розуміння соціальних законів», а здійснення наукового пізнання передбачає 

використання моделей реальності, які нездатні замінити собою реальність 64, с. 

68. В той же час, перешкодами процесу дослідження інформації будь-якою 

наукою є особливості інформаційного обміну (здатність інформації до 

трансформації). Наприклад, використовуючи для аналізу не автентичний текст 

міжнародного договору, а його переклад, вчений не може претендувати на 

безпомилкове встановлення об'єктивних закономірностей цього договору [19, c. 

398]. 

Таким чином, наукові закони не прирівнюються до соціальних 

закономірностей, а принципи системи міжнародного права, яка створюється на 

основі наукових законів, ще суттєвіше відрізняються від закономірностей 

міждержавних відносин. Незважаючи на це, ідеалом міжнародно-правового 

регулювання залишається прагнення держав та міжнародних організацій створити 

таку систему міжнародно-правових норм, яка б в найбільшій мірі відповідала 

соціальним закономірностям. Результатом таких зусиль стане формування або 

логічно правильної, цілісної системи, яка частково ігнорує суперечності, що 

характерні для закономірностей міжнародних відносин, або системи, що 

відображатиме соціальні закономірності, але не буде позбавленою логічних 

протиріч. Зрозуміло, що для сучасного стану суспільного розвитку перший з 

варіантів являється неприйнятним, адже концепція «права заради права» не 

відповідає правовим цінностям сьогодення («чим ближче суспільство до побудови 
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стрункої і несуперечливої системи законодавства, тим далі від справжньої 

правової природи суспільних законів» 56, с. 93). При цьому система 

міжнародного права, у якій існують «протилежні течії», але, незважаючи на це, 

яка втілює соціальні закономірності, є єдиним можливим шляхом розвитку 

міжнародного права. 

На основі положень доктрини, можемо прийти до висновку, що для 

внутрішнього права держави характерні дві типові моделі розвитку системи 

законодавства: нормативно-актна (романо-германська); судово-прецедентна 

(англосаксонська). Для нормативно-актної системи є характерною визначальна 

роль писаного закону (кодексу). Усі відносини, що можуть виникнути у певній 

сфері, підлягають «однолінійній логічній обробці» 49, с. 93. За таких умов не 

виникає труднощів у пошуку правової норми, яку слід використовувати для 

регламентації суспільних відносин. Особливість судово-прецедентної системи у 

тому, що, крім писаного закону, для регламентації суспільних відносин 

використовують інші джерела права, в першу чергу судові прецеденти. 

Суперечливий характер суспільних відносин «нейтралізується» альтернативними 

по відношенню до закону правовими регуляторами, завдяки чому зростає строк  

«життєздатності» правової системи. 

Починаючи від моменту набуття чинності Статутом Постійної палати 

міжнародного правосуддя і до сьогодні, міжнародне право розвивається за 

прикладом нормативно-актної системи. Хоча важливу роль у міжнародно-

правовому регулюванні у відповідності до ст. 38 Статуту Міжнародного суду 

ООН відіграють міжнародні звичаї та загальні принципи права, визнані 

цивілізованими націями, все ж головним джерелом міжнародного права 

залишається міжнародний договір. За такого стану речей значна увага 

приділяється процесу кодифікації, завдяки якому можна зменшити кількість 

«принципових розбіжностей» у системі міжнародного права. Про необхідність 

кодифікації у сфері міжнародного права згадував ще у XVIII столітті Дж. Бентам, 

стверджуючи, що «небагато можна знайти в житті речей більш необхідних за 

кодекс міжнародного права» 116, с. 32. Його припущення про доцільність 
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кодифікації було підтриманим великою кількістю юристів-міжнародників першої 

половини XX століття. Щоправда, ідею повної кодифікації, про яку він згадував, 

як правило, не схвалювали, натомість пропонували часткову, що передбачає 

розробку та схвалення міжнародно-правових актів галузевого характеру або 

таких, що покликані регулювати відносини, пов'язані з окремими інститутами 

міжнародного права.  

Хоча основною функцією кодифікації є перетворення звичаєвого права у 

позитивне, важливою залишається роль кодифікації по відношенню до 

верифікації міжнародно-правових норм. Йдеться про те, що в процесі кодифікації 

здійснюється перевірка норми міжнародного права на відповідність соціальним 

закономірностям, адже, «якщо норма міжнародного права відповідає об'єктивним 

законам суспільного розвитку, то в практиці міжнародних відносин вона 

знаходить і може мати найсприятливіші умови для свого повсякденного прояву, 

імплементації, тобто її практичного втілення в життя» 49, с. 100. Як було 

відзначено у параграфі 2.2, Л. Ерліху належить думка про те, що до переліку 

джерел міжнародного права слід включити і проекти конвенцій, що приймаються 

Комісією міжнародного права, інституцією, яка виконує завдання «кодифікації та 

прогресивного розвитку міжнародного права» 116, с. 74-75.  

На думку вченого, важливу роль для пізнання міжнародного права 

відіграють рішення міжнародних судових органів. Варто відзначити, що до такого 

висновку він прийшов ще в 30-х роках, запропонувавши використовувати метод 

«нового позитивізму», в основі якого – вивчення судової практики, як «найбільш 

пристосований для потреб науки міжнародного права» [120, с. 13]. Квінтесенцію 

методу він вбачав у тому, що судові рішення слід розглядати як найважливіший, 

однак, не поодинокий спосіб встановлення норм звичаєвого характеру. Метод 

нового позитивізму базується на таких засадах: 

–  «визнання обов’язкової сили волі держав, вираженої у міжнародних  

договорах, а також у регламентах, прийнятих на підставі повноважень, наданих з 

огляду на існуючі договори»; 

–  «визнання існування у міжнародних відносинах звичаєвого права, яке 
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випливає з фундаментальних фактів міжнародних відносин, в першу чергу – з 

факту, що держави, які формують міжнародне співтовариство, є суверенними 

суб’єктами міжнародного права»; 

–  «пояснення кожного правила звичаєвого права, так само як і правила, що 

міститься у міжнародному договорі та регламенті, за допомогою методів, які 

беруть до уваги природу таких правил» [120, с. 13]. 

Сам Л. Ерліх при написанні своїх праць, зокрема підручника з 

міжнародного права, надавав велике значення аналізу судових рішень 

міжнародних судів, використовуючи елементи методики кейсів, в основі якої 

лежить вивчення реальних ситуацій зі сфери міжнародного права у дидактичних 

цілях [20]. Серед справ, до яких він звертався найчастіше, можемо назвати: справу 

про фабрику в Хожуві, справу про судно «Вімблдон», справу Корфу та ін. На його 

думку, вивчення міжнародного судочинства є особливо потрібним у сфері 

міжнародної відповідальності, адже, на відміну від невдалих спроб кодифікувати 

норми щодо відповідальності держави за шкоду, заподіяну іноземцям на її 

території, принципи такої відповідальності сформувались у практиці міжнародних 

судів, а також стали предметом досліджень вчених [120, c. 15]. Він був твердо 

переконаним у доцільності використання нового позитивізму у міжнародно-

правових дослідженнях: «Якщо мені скажуть, що цей метод є утопічним та не 

підлягає застосуванню, я відповім, що його таки слід застосувати, оскільки новий 

позитивізм найкраще відповідає природі міжнародного права, відомого нам» [120, 

с. 17].  

Найбільш спірний момент концепції Л. Ерліха, на нашу думку, полягає у 

визначенні ролі рішень міжнародних судів в контексті джерел міжнародного 

права – чи такі рішення використовуються виключно як допоміжні джерела для 

встановлення звичаєвих норм, чи вони таки породжують судові прецеденти. З 

одного боку, він не погоджувався з обмеженням функції судді до підтвердження 

існування звичаєвих норм, вважаючи на початку 60-х років XX століття, що 

висловлене у 1847 р. К. Кальтенборном застереження, згідно з яким «узгоджені 

судові рішення стосовно правової норми можуть призвести в кінцевому підсумку 
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до надання такій нормі звичаєвого характеру», після прийняття Статуту Постійної 

палати міжнародного правосуддя більше не підлягає застосуванню.  

Саме ст. 38 Статуту стала правовим підґрунтям позиції Л. Ерліха, 

положення якої, за його словами, з практичної точки зору прирівнюють судові 

рішення до прецедентів: «Суд може обґрунтовувати своє рішення попереднім 

рішенням як передумова застосування норми права, котра була використана у 

ньому» [119, с. 255]. Крім того, він стверджував, що «сучасне міжнародне право 

складається не тільки з конвенцій, обов’язкових для певної кількості держав, 

загальних принципів, визнаних як право та підтверджених, наприклад, 

послідовними рішеннями національних судів різних держав, але й правил, що 

застосовуються як міжнародне право Міжнародним Судом ООН» [119, с. 256].  

З другого боку, він, беручи до уваги допоміжний характер судових рішень, 

заперечував загальнообов’язковий характер правила, яке було встановленим та 

застосованим під час вирішення конкретної справи. На його думку, суд вправі 

відмовити у застосуванні відповідної норми у майбутньому, якщо прийде до 

переконання, що її встановлення було необґрунтованим або така норма не була 

обов’язковою [116, с. 73]. У підручнику з міжнародного права Л. Ерліх пояснює, 

що і рішення міжнародних судів, і праці вчених не можуть розглядатись в якості 

беззаперечних доказів того, що держава виразила свою згоду на обов’язковість 

норми міжнародного права, натомість за наявності певних обставин можуть 

розглядатись лише як доводи припущення щодо вираження згоди державою [97, 

с. 27].  

Слід звернути увагу на те, що питання ролі судових рішень у міжнародному 

праві піднімалось і під час обговорення проекту Статуту Постійної палати 

міжнародного правосуддя у 1920 р. Консультативним комітетом юристів. В 

процесі обговорення було висловлено різні точки зору стосовно досліджуваного 

питання. Якщо формулювання Б. Дескампса «міжнародна юриспруденція як засіб 

застосування та розвитку права», на думку Г. Хуфа, мало двоякий характер, 

оскільки функція Суду не обмежувалась застосуванням вже існуючого права, то 

відповідно до пропозиції А. Ріккі-Бусатті використання судових рішень та 
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доктрини здійснювалось виключно в цілях юридичного тлумачення норм 

міжнародного права. В результаті дебатів, у яких також активну участь брали Е. 

Рут та Р. Філлімор, юристи прийшли до переконання, що, хоча авторитет судових 

рішень є незаперечним, але повноцінним джерелом права вважати їх не можна 

[143, с. 169-170]. Крім того, під час обговорення проекту Статуту професор А. 

Ляпраделль наголосив на необхідності уточнити, що «Суд не повинен діяти як 

законодавець» [195, с. 49]. 

За словами Л. Ерліха, відповідно до ст. 38 не було розмежовано рішення 

міжнародних та національних судів в контексті їх впливу на формування норм 

міжнародного права, однак, сам вчений наголошував на тому, що необхідно 

враховувати авторитет суду, який виносить рішення, в сфері міжнародного права. 

З огляду на це, він надавав істотне значення рішенням Міжнародного Суду ООН 

[97, с. 27]. На відміну від нього, Х. Лаутерпахт вважав важливішими рішення 

національних судів, що виступають органами держав, як «узгоджені та 

авторитетні», які є не тільки допоміжними джерелами в контексті положень ст. 

38, але й доказами загальної практики, визнаної в якості правової норми. Рішення 

міжнародних судів не можуть бути використані як безпосередні докази практики 

держав: «Міжнародні трибунали, коли приймають рішення на підставі 

міжнародного права, не обов’язково вибирають між двома протилежними 

точками зору, висловленими державами. Натомість, вони встановлюють, що є 

правом. Їх рішення є доказом існування права. Це не означає, що вони не творять 

джерел міжнародного права» [161, с. 21]. Х. Лаутерпахт, нагадуючи про дискусію 

щодо того, чи вправі судді створювати право, відводить їм ролі і «слухняних слуг 

минулого», і «тиранів майбутнього» та переконує в тому, що рішення суду, в т.ч. 

– міжнародного, які є «надійними індикаторами відношення суду в 

майбутньому», впливають на право. Він переконаний в тому, що рішення 

міжнародних судів де факто є ідентичними з джерелами міжнародного права, 

переліченими в перших трьох пунктах ст. 38, але, де юре вони володіють 

допоміжним характером [161, с. 20-21].  

Л. Ерліх вбачає в положеннях ст. 38 підстави для застосування в 
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міжнародному праві принципу «stare decisis» (в перекладі з лат. – дотримуватись 

того, що було вирішеним раніше), відомому англо-американській правовій 

системі. Сутність принципу можна пояснити наступним чином: якщо суд прийняв 

рішення у конкретній справі, то нижчі в ієрархії суди та суди того самого рівня 

повинні слідувати цьому рішенню за умови аналогічності справи [142, с. 154]. На 

думку Р. Вольфрума та І. Гетцшман, передумовами для застосування цього 

принципу у будь-якому праві є такі: наявність системи звітності судових справ, 

ієрархічність судових органів, а також визнання правотворчого характеру 

діяльності суддів на доктринальному рівні.  

Так, було відзначено, що для міжнародного права в наш час є характерним 

існування відкритих для загального доступу баз даних судових рішень, крім того, 

регулярно видаються збірники рішень міжнародних судів. Однак, структура 

міжнародно-правової судової системи не має ієрархічного характеру, хоча 

ієрархічність притаманна для деяких судів (наприклад, Спеціальний суд по 

Сьєрра-Леоне). Оцінюючи наявність теоретичного критерію, німецькі вчені 

зауважують, що в останні десятиріччя у науці міжнародного права все частіше і 

частіше висловлюють міркування стосовно того, що функція міжнародних судів 

більше не обмежується правозастосуванням, щоправда, самими судами доктрина 

stare decisis до цього часу проголошена не була [218, с. 305-309]. За словами Р. 

Сабеля, незважаючи на те, що міжнародному праву правило «stare decisis» 

невідоме (жодного припущення, що прецеденти самі по собі є обов’язковими, не 

існує), проте, судді міжнародних судів схильні вирішувати спори на підставі 

прецедентів, цитуючи при цьому попередні рішення для обґрунтування своїх 

міркувань, а також протиставляючи обставини вже вирішених спорів обставинам 

спорів, що підлягають вирішенню [198, с. 396]. 

Л. Ерліх охарактеризував неопозитивізм не тільки як метод, але й як стадію 

розвитку, якої досягли міжнародне право та його наука. На відміну від 

позитивістів, які, за словами вченого, шукали норми міжнародного права у 

договорах та звичаях, судді та науковці сучасності, додатково до договорів, 

використовують правові прецеденти як засоби визначення, чи існує загальна 
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практика, прийнята як право, які загальні підстави правового мислення можуть 

бути застосовані як визнані цивілізованими націями та які правила випливають з 

принципів, визнаних пріоритетними, внаслідок чого «міжнародне право стає 

позитивним правом, а його наука стає позитивною наукою, яка має справу з 

фактами, а не висновками, які було зроблено на підставі абстрактних принципів, 

прийнятих апріорно» [119, c. 256].  

Він наголошував на необхідності проведення подальших досліджень щодо 

застосування методу нового позитивізму в міжнародно-правовій науці. Серед 

питань, які потребують вирішення не тільки теоретиками, але й практиками 

міжнародного права, він назвав наступні: визначення ролі «ratio decidendi» та 

«orbiter dicta» в міжнародному праві; виявлення особливостей дії правила «stare 

decisis»; надання міжнародно-правової оцінки рішенням різних арбітражних 

судів, змішаних комісій та інших інституцій, зокрема високих комісарів та 

комітетів юристів та ін. Так, на його думку, слід проаналізувати, чи правило «stare 

decisis» підлягає застосуванню у міжнародному праві згідно з традиціями англо-

американської правової системи або практикою французьких судів публічного 

права, або, можливо, в інший спосіб, який відповідатиме особливостям та 

потребам міжнародного права [120, с. 16]. При цьому Л. Ерліх висловлює 

міркування про те, що досвід Франції в галузі адміністративного права, яке 

розвивалось завдяки розробленим та застосованим Державною радою та Судом з 

питань підсудності спорів доктринам, може бути використаним і в міжнародному 

праві як приклад застосування судових рішень з метою визначення норм права, 

передусім за відсутності відповідних кодексів [119, c. 257].  

 

Висновки до Розділу 2 

 

Уявлення Л. Ерліха про міжнародне право як систему правових норм, 

покликаних регулювати відносини між державами, відповідає традиційному для 

сучасної науки розумінню, а встановлення сфери його дії визначається критерієм 

приналежності до міждержавної спільноти, в основі якого – взаємне визнання 
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держав. До середини 50-х років XX століття він використовував термін «право 

народів», однак в останні роки життя – «міжнародне право», що ймовірно 

обумовлювалось дією відповідного Розпорядження 1949 р. Разом з тим, Л. Ерліх 

вважав обидві назви рівнозначними та обґрунтовував їх етимологічний зв'язок зі 

словом «держава», а також вказував на їх походження від поняття ius gentium, яке 

мало декілька значень у Стародавньому Римі, хоча сам схилявся до думки про 

доцільність запровадження терміна «міждержавне право». Вчений запропонував 

власний підхід до систематизації міжнародного права, виділяючи пов’язані з 

міжнародними організаціями галузі міжнародного адміністративного, 

податкового та процесуального права, а також розглядаючи колізійне право як 

таке, що містить, крім приватноправових, внутрішньодержавні норми публічно-

правового характеру, спрямовані на регулювання відносин з іноземним 

елементом.  

Для концепції джерел міжнародного права Л. Ерліха характерний їх поділ 

на формальні та матеріальні, який істотно розширює тлумачення поняття джерела 

в порівнянні зі ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН. Вчений показав, що 

перелік, наведений у статті, є недосконалим, адже, по-перше, у ньому було 

перераховано різні юридичні категорії, а по-друге, потребує доповнення. Він 

надавав велике значення рішенням Комісії міжнародного права ООН серед 

допоміжних джерел, адже в багатьох випадках розроблені Комісією проекти 

містили звичаєві норми (одним з найвідоміших прикладів є статті про 

відповідальність держав). Л. Ерліх підкреслював, що загальні принципи права 

підлягають застосуванню не тільки у міжнародному, але й у внутрішньому праві, 

тому що являють собою основоположні правила юридичного мислення. Слід 

відзначити те, що погляди вченого стосовно джерел міжнародного права 

відзначаються практичною спрямованістю, тобто він досліджує дані питання з 

позиції судді, що обґрунтовується досвідом участі як судді ad hoc у вирішенні 

справ Постійною палатою міжнародного правосуддя на початках активної 

наукової діяльності у сфері міжнародного права.  
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Ідеї Л. Ерліха про обґрунтування юридичної обов’язковості міжнародного 

права зазнали еволюції впродовж його життя, однак, незважаючи на це, вчений 

постійно дотримувався переконання, що підставою беззастережного дотримання 

міжнародно-правових норм є чітко виражена або мовчазна згода держав, яка 

випливає з державного суверенітету. Центральне місце в системі поглядів вченого 

на юридично обов’язковий характер міжнародного права, що нагадує роль 

принципу pacta sunt servanda у вченні Д. Анцилотті, займає принцип 

добросовісності, який підлягає дотриманню незалежно від волі держав. Суть 

принципу добросовісності полягає в тому, що держава, взявши на себе 

міжнародне зобов’язання за власною волею, повинна виконувати його відповідно 

до «букви» і «духу» закону. Оригінальна концепція Л. Ерліха щодо проведення 

аналогії між виникненням держави та формуванням міжнародної спільноти, 

викладена ним на початку 30-х років, потребує детального доопрацювання. Він 

підтримував дуалістичну теорію співвідношення міжнародного та внутрішнього 

права, однак, у своїх працях часто виявляв взаємодію обох систем, зокрема при 

вирішенні справ органами судочинства. 

Вчений показав, що у міжнародному праві можуть співіснувати норми, які 

суперечать одна одній, за умови, коли такий стан речей обумовлений 

об’єктивними закономірностями. Поняття «протилежних течій», яке він пропонує 

взяти за основу для пояснення причин логічних неузгодженостей, ґрунтується на 

уявленнях про міжнародне право як цілісну систему. Хоча Л. Ерліх піддавав 

аналізу протилежні течії в таких аспектах, як співіснування норм, що мають 

походження з різних епох, наявність видозмін міжнародного права, застосування 

абстрактних норм міжнародно-правового характеру та невідповідність практики 

міжнародних відносин нормам та теоретичним засадам міжнародного права, 

далеко не в усіх з-поміж перелічених випадків виникають проблемні для 

міжнародного права ситуації. Теорія «протилежних течій» може бути використана 

для вдосконалення механізму міжнародно-правового регулювання, зокрема для 

запобігання того, що держава в одному випадку, виходячи з необхідності захисту 

своїх політичних інтересів, виражає мовчазну згоду на обов’язковість 
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міжнародно-правової норми, але, в іншому – заперечує її. Л. Ерліх обґрунтував 

власний підхід до пізнання міжнародного права, в основу якого було покладено 

вивчення практики, в першу чергу рішень міжнародних судів 

(неопозитивістський), охарактеризований як «не тільки абсолютно невідомий 

польській науці науковий метод», але й новий погляд на викладання 

міжнародного права та права загалом [171, с. 383-384]. 
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Р О З Д І Л   3 

ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  

У ПРАЦЯХ Л. ЕРЛІХА 

 

3.1. Категорія міжнародної правосуб’єктності у дослідженнях Л. Ерліха 

 

Незважаючи на те, що зі зростанням ролі міжнародних організацій та 

поширенням процесу кодифікації міжнародного права в XX столітті окремі ідеї 

минулого, пов’язані з дискусійною для міжнародно-правової науки категорією 

правосуб’єктності, втратили свою актуальність, до цього часу залишається 

невирішеною низка проблем, які викликали інтерес і серед вчених попередніх 

поколінь, наприклад – яким повинен бути перелік суб’єктів міжнародного права 

та в який спосіб держави вправі виражати свою волю на міжнародній арені. 

Окремі проблеми міжнародної правосуб’єктності були порушеними і Л. Ерліхом, 

щоправда, визначення поняття «суб’єкт міжнародного права» сам вчений не 

наводить. Такий стан речей, на нашу думку, зумовлений існуванням 

одноманітного підходу до розумінням цього поняття у доктрині (так, у 

відповідності до поглядів Д. Анцилотті, суб’єктами в праві слід називати такі 

одиниці, по відношенню до яких його  норми встановлюють права та обов’язки, 

тобто адресатів норм, котрі одночасно «вважаються членами спільноти, по 

відношенню до якої правопорядок становить надбудову») [3, с. 123-124].   

До переліку суб’єктів міжнародного права Л. Ерліх включає лише суверенні 

держави, тобто ті, які «обмежені тільки власною волею», що належать до 

міждержавної спільноти («взяли на себе встановлені міжнародним правом щодо 

членів такої спільноти обов’язки та по відношенню до яких інші держави, що 

належать до такої спільноти, ці обов’язки прийняли»), а також Апостольську 

столицю (Ватикан) [97, с. 109]. Вчений стверджував, що Апостольська столиця, 

хоча й не відповідає критеріям держави, але вважається суб’єктом міжнародного 

права на підставі визнання іншими державами, а отже, володіє міжнародними 

правами та обов’язками; для неї характерна наявність власних органів, 
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покликаних укладати міжнародні договори та здійснювати дипломатичне 

представництво [97, с. 156; 110, с. 144].  

Позиція Л. Ерліха стосовно того, що суб’єктами міжнародного права є 

виключно держави, відповідає одному з доктринальних підходів до переліку, 

поширеному серед представників «ортодоксальної позитивістської доктрини» 

(таке формулювання зустрічаємо у працях Х. Лаутерпахта). У середині 80-х XX 

століття він зауважив, що серед абсолютної більшості вчених, які займались 

детальним вивченням питань суб’єктів, традиційний підхід, сутність якого 

пояснено вище, було відхилено [160, с. 489]. Для підтвердження своїх міркувань 

він звертається до поглядів Р. Кнуббена, автора праці «Суб’єкти міжнародного 

права» («Die Subjekte des Völkerrechts») 1928 р., вважаючи її вичерпним 

дослідженням стосовно міжнародної правосуб’єктності [156]. Р. Кнуббен, 

розуміючи під міжнародним правом, яке «регулює взаємні відносини між 

державами та міжнародні відносини інших суб’єктів, зокрема за участю держав та 

інших утворень», назвав традиційний підхід «застарілим та нелогічним» [160, с. 

489].  

Приділяючи увагу важливій для міжнародного права проблемі визначення 

кола суб’єктів міжнародного права, Л. Ерліх вказує на існування двох абсолютно 

різних підходів, шо нагадують підходи, розглянуті Х. Лаутерпахтом. Щоправда, 

польський вчений не такий категоричний у своїх судженнях по відношенню до 

традиційного підходу, як Р. Кнуббен. За його словами, внаслідок розширення 

переліку шляхом включення інших суб’єктів, ніж держави, зокрема юридичних 

осіб, відбулися б основоположні зміни системи міжнародного права, що могли 

зумовити його трансформацію у «наддержавне, космополітичне» право 

«Сполучених Штатів Світу» [97, с. 110]. Швидше за все, використання назви 

«Сполучені Штати Світу» пов’язане з тим, що серед прихильників розширення 

переліку найбільш активно свої позиції висловлювали американські вчені [139, с. 

139].  

Одним з них, можливо – найвідомішим в цьому плані, став Ф. Джессап, 

який переконував в тому, що суб’єктами міжнародного права є не тільки держави, 
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але й індивіди. У праці під назвою «Сучасне право народів» («A Modern Law of 

Nations») він неодноразово наголошує на тому, що чи не найголовнішим 

недоліком міжнародного права є те, що суб’єктами виступають тільки держави, а 

індивідам відводиться роль об’єктів [151, с. 15]. Для того, щоб обґрунтувати свою 

позицію Ф. Джессап наводить погляди, висловлені  Н. Політісом у праці «Нові 

аспекти міжнародного права» («The New Aspects of International Law»), про 

порівняння  суверенної держави з залізною кліткою з позиції її громадян, 

перебуваючи в якій вони повинні спілкуватись в юридичному плані з оточуючим 

світом через близько розташовані прути. Але, з логіки речей випливає, що прути 

відкриватимуться, а сама клітка ставатиме все більш хиткою, поки не впаде. Тоді 

люди зможуть безперешкодно спілкуватись між собою [151, с. 16].  

Важливе місце у вченні Л. Ерліха займає питання правосуб’єктності 

міжнародних організацій. В написаних у міжвоєнний період працях він 

стверджує, що суб’єктами міжнародного права вони вважатись не можуть. Так, у 

першому виданні свого підручника вчений писав: «З визначення права народів 

випливає те, що його суб’єктами не виступають ні одиниці, зокрема групи чи 

народності релігійного та етнічного характеру, ні організації, що не є державами 

(Ліга Націй, Міжнародна комісія по Дунаю та ін.), ні держави, які не належать до 

міждержавної спільноти» [110, с. 104]. Розглядаючи поняття міжнародного союзу 

(в широкому значенні – «групи держав, які уклали договір про спільні дії для 

досягнення певної цілі»; у вузькому –  «створеної внаслідок укладення 

міжнародного договору організації, яка в першу чергу володіє спільними 

органами, а також, як правило, власним управлінським апаратом»), він  заперечує 

ідею його міжнародної правосуб’єктності, незважаючи на існування спільних 

органів, які можуть користуватись певними привілеями, наданими договірними 

державами, та на можливість володіти майновими правами, а отже, визнаватись 

суб’єктами приватного права [110, с. 346-347]. Для пояснення своєї точки зору 

вчений запевняє, що міжнародна правосуб’єктність відрізняється від 

приватноправової та публічно-правової, а також наводить характерні для 

польського правопорядку приклади акціонерного товариства як суб’єкта 
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приватного права та повіту або гміни як суб’єктів і приватного, і публічного, 

однак, жодна з перелічених організацій не володіє міжнародною 

правосуб’єктністю [111, с. 100].  

Подальша еволюція поглядів вченого, обумовлена зростанням ролі 

міжнародних організацій в міждержавних відносинах, простежується в 

останньому виданні підручника. «Останнім часом держави все частіше і частіше 

укладають міжнародні угоди, відповідно до яких створюються організації, 

уповноважені укладати договори між собою або з державами, а отже, виступати 

як носії прав та обов’язків, що виходять за межі внутрішнього права однієї 

держави. В таких випадках виникає обмежена або часткова міжнародна 

правосуб’єктність; її існування залежить від договірних сторін, які можуть таку 

організацію чи скасувати, чи ще істотніше обмежити її правосуб’єктність. Таку 

часткову правосуб’єктність, яка випливає з договору між державами, слід 

відрізняти від міжнародної правосуб’єктності, яка випливає зі звичаєвого  права 

внаслідок взаємного визнання двох або більше держав суб’єктами міжнародного 

права» [97, с. 112].   

На підставі аналізу консультативного висновку Міжнародного Суду ООН у 

справі про відшкодування шкоди, заподіяної під час служби в ООН (Reparation for 

Injuries Suffered in the Service of the United Nations 1949), коли перед Судом 

виникла необхідність встановити, чи володіє міжнародна організація 

міжнародною правосуб’єктністю, Л. Ерліх пояснює відмінність між тією 

правосуб’єктністю, яка притаманна для держав, та тією, якої володіють 

міжнародні організації: «обмежена або часткова правосуб’єктність, здатність 

володіти конкретними правами та обов’язками виникає безпосередньо або 

виходячи з положень міжнародного договору, та знаходиться в межах, 

обумовлених необхідністю виконання такого договору; однак, міжнародна 

правосуб’єктність, яка виникає на основі звичаєвого права для держав, які 

визнають одна одну суб’єктами міжнародного права, є повною…» [97, с. 113; 

175]. Серед тогочасних вчених подібні ідеї розвивав В. Лісовський. На його 

думку, хоча міжнародні союзи держав (наприклад, Ліга Націй, ООН), як і 
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міжнародні арбітражні суди, а також міжнародні суди, суб’єктами міжнародного 

права не визнаються, однак, для таких «міждержавних організацій» притаманна 

обмежена правосуб’єктність [37, с. 65].  

Таким чином, в середині XX століття Л. Ерліх приходить до переконання, 

що міжнародні організації таки володіють міжнародними правами та обов’язками, 

обумовленими укладеними договорами, а їх правосуб’єктність має обмежений 

характер. Зміна в поглядах вченого відображає тенденції, описані Дж. Менгоуном 

у 1967 р., який стверджував, що «до недавнього часу держави вважались єдиними 

суб’єктами права народів» та на момент написання книги все ще виступали 

головними акторами та суб’єктами міжнародного права, що підтверджувало право 

виключно держав бути сторонами перед Міжнародним судом ООН [166, с. 45]. 

Він вважав, що, оскільки держави добровільно створили велику кількість 

міжнародних організацій та інституцій, які вправі вести переговори та укладати 

договори з державами, затверджувати міжнародні рекомендації та брати участь у 

судових процесах згідно з нормами міжнародного права, то дефініція 

міжнародного права як права, покликаного регулювати відносини між 

незалежними державами, втрачає сенс [166, с. 3].  

У тому, що головними суб’єктами міжнародного права є держави, не мав 

сумнівів і В. Гоулд. Наприкінці 60-х він писав: «Коли перед нами стоїть завдання 

класифікувати суб’єктів міжнародного права, в першу чергу ми беремо до уваги 

держави як основоположну категорію». При цьому вчений заявляє, що в процесі 

пізнання природи міжнародної правосуб’єктності слід «встановити, на які дії 

спроможні держави, а тоді дослідити, наскільки інші організації споріднені з 

державами у своїй здатності діяти від власного імені» [135, с. 176]. Він пояснює 

поняття суб’єкта права як «утворення, що визнається правом бути спроможним 

володіти юридичними правами та нести юридичні обов’язки», а також висловлює 

міркування, що правовими суб’єктами слід вважати такі утворення, які можуть 

пред’являти позови та бути відповідачами, оскільки володіння юридичним правом 

передбачає можливість підтвердити це право у судовому рішенні, а володіння 

юридичним обов’язком – необхідність відповідати за свої дії перед судом [135, с. 
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177]. Я. Броулі, вважаючи найважливішим критерієм міжнародної 

правосуб’єктності наявність міжнародних прав та обов’язків, за відсутності яких 

утворення може володіти лише істотно обмеженою правосуб’єктністю, яка буде 

залежати від прямо вираженої чи мовчазної згоди інших суб’єктів, наводить 

характерні риси суб’єктів міжнародного права: здатність заявляти претензії з 

приводу порушень міжнародного права; здатність укладати юридично діючі в 

міжнародному плані договори та угоди; користування привілеями та імунітетами 

щодо національних юрисдикції [6, с. 104-105]. Незважаючи на те, що у працях Л. 

Ерліха не було наведено визначення поняття та ознак суб’єктів міжнародного 

права, вчений підкреслює, що їх найважливішою особливістю є наявність 

міжнародних прав та обов’язків. При цьому він розрізняв міжнародну 

правосуб’єктність держав, яка випливала зі звичаєвого права, та обмежену або 

часткову – міжнародних організацій.  

На підставі аналізу положень Статуту ООН, Гаазької угоди про Банк 

міжнародних розрахунків, Угоди про Міжнародний банк реконструкції та 

розвитку, а також Закону США «Про імунітети міжнародних організацій» Л. 

Ерліх обґрунтовує свою думку про те, що міжнародні організації, здійснюючи 

свою діяльність в сфері внутрішнього права, виступають суб’єктами майнових 

прав. Так, за словами вченого, відповідно до ст. 104 Статуту ООН, положення 

якої гарантують право ООН користуватись на території кожної з держав такою 

правосуб’єктністю, яка необхідна їй для виконання своїх цілей, було передбачено 

можливість Організації набувати у власність рухоме чи нерухоме майно, укладати 

договори та ін., тобто «бути визнаною (у випадку необхідності) суб’єктом 

приватного права» [97, с. 111-112].  

Варто відзначити, що Л. Ерліх приділяє особливу увагу Угоді, підписаній в 

Гаазі 20 січня 1930 р. представниками Німеччини, Бельгії, Франції, 

Великобританії, Італії та Японії, з однієї сторони, та Швейцарії, з іншої сторони, 

про надання Швейцарією Банку міжнародних розрахунків Статуту, який сама 

Швейцарія не мала права ні скасувати, ні змінити, ні доповнити інакше, ніж у 

спосіб, передбачений самим Статутом, а також про встановлення порядку 
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вирішення спорів, пов’язаних з тлумаченням та застосуванням Статуту, за 

допомогою Арбітражного трибуналу, створеного згідно з Гаазькою угодою 1930 

р. [75]. Хоча Швейцарія і взяла на себе зобов’язання перед іншими державами 

щодо Банку, проте, у Статуті було передбачено, що Банк здійснює свою 

діяльність в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, яке 

зареєстроване у Швейцарії [97, с. 111; 188].  

Ще одним прикладом суб’єкта приватного права Л. Ерліх вважає 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, який було створено у відповідності 

до Угоди про Міжнародний банк реконструкції та розвитку (далі – МБРР) від 22 

липня 1944 р. Так, держави-учасники повинні надати МБРР повну 

правосуб’єктність, яка, в свою чергу, передбачає здатність укладати угоди, 

набувати та відчужувати нерухому та рухому власність і порушувати справи у 

судах (п. 2, ст. 7) [212, с. 1409]. Він вказує на те, що кожна з держав взяла на себе 

обов’язок перед іншими визнавати права та діяльність МБРР на підставі 

установчого документа [97, с. 111]. Особливу увагу вчений приділяє положенням 

Закону США «Про імунітети міжнародних організацій» («International 

Organizations Immunities Act») від 9 січня 1945 р., згідно з якими усі міжнародні 

організації, на які поширюється його дія, повинні володіти здатністю укладати 

договори, набувати та відчужувати нерухому та рухому власність, а також 

порушувати справи у суді (п. 2 ст. 1) [146].  

Розглядаючи поняття міжнародної правосуб’єктності, Л. Ерліх критично 

оцінює виокремлення у міжнародному праві по аналогії з приватним правом 

понять право- та дієздатності. Розмежування обох категорій гіпотетично може 

бути обґрунтованим існуванням таких держав, які є суб’єктами міжнародного 

права, що передбачає наявність правоздатності у сфері міжнародного права, але 

не володіють дієздатністю, тому що дії на міжнародній арені від їх імені 

здійснюють інші держави, що володіють дієздатністю [110, с. 102]. Дієздатність в 

контексті міжнародного права він пояснює як «здатність здійснювати 

волевиявлення з правовими наслідками у сфері міжнародного права» [111, с. 101]. 

На його думку, використовувати таку аналогію недоцільно, оскільки відносини, 
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які регулюються міжнародним правом, мають свою специфіку, що істотно 

відрізняє їх від приватних відносин, а також – без належного обґрунтування не 

слід фікцію, яка застосовується в міжнародному праві, ускладнювати ще однією 

фікцією [111, с. 101]. 

Поняття дієздатності, яке у приватному праві ґрунтується на здатності 

особи виявляти свою волю з наслідками в юридичному плані (наприклад, брати на 

себе обов’язки), за словами Л. Ерліха, не підлягає застосуванню по відношенню 

до держав, тому що жодна з них не вправі виявляти свою волю самостійно, 

натомість волю виявляють окремі особи, такі як глава держави чи урядовець, а 

держава відповідає за наслідки таких дій [110, с. 103; 111, с. 102]. Він 

використовує порівняння з державою Б, правові наслідки для якої наступають 

внаслідок волевиявлення окремих осіб, що представляють компетентні органи 

держави А. За таких обставин, правові наслідки для Б наступають на підставі 

виявлення волі окремими особами А, оскільки А, як і Б, як і будь-яка держава, не 

можуть здійснювати волевиявлення. Л. Ерліх встановлює дуже важливу 

закономірність, яка полягає в тому, що у вищезазначеному випадку державу Б з 

огляду на її права та обов’язки на міжнародній арені можна прирівняти до будь-

якої території, що входить до складу держави А, тобто у зовнішніх зносинах 

держава Б бере участь як частина держави А [111, с. 102]. Свої міркування вчений 

підтверджує досвідом федеративних держав (США, Швейцарії та СРСР) [97, с. 

112].  

Ф. Ліст наголошував на тому, що міжнародно-правова взаємодія являє 

собою не «державу держав», а спільноту держав. Якщо існування держави 

передбачає наявність центральної влади, яка, перебуваючи над окремими 

індивідами, охоплює їх, то існування держави держав передбачає наявність 

подібної центральної влади. Але, зважаючи на те, що суб’єктами такої взаємодії є 

незалежні держави, які відмовляються визнавати будь-яку волю, яка здійснює 

владу над ними, то волю цілого у міждержавних відносинах необхідно розглядати 

як волю всіх окремих частин [38, с. 13]. За його словами, кожна держава володіє 

правосуб’єктністю, тобто здатністю бути носієм прав та обов’язків, передбачених 
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міжнародним правом, але «лише суверенна держава володіє необмеженою 

дієздатністю, тобто здатністю своїми діями створювати правові наслідки» [38, с. 

53]. Ф. Ліст вбачав зміст міжнародно-правової дієздатності у здатності 

здійснювати угоди, що передбачають набуття прав та обов’язків, а також у 

здатності вчиняти делікти, що породжує міжнародно-правову відповідальність за 

неправомірні дії [38, с. 53-54]. В свою чергу, здатність здійснювати угоди, 

відповідно до його поглядів, виражається у трьох аспектах: в підтриманні 

міжнародно-правових відносин за участю дипломатичних агентів; у здатності 

укладати договори; у праві вести війну та встановлювати мир [38, с. 53].  

На відміну від суверенних держав, які володіють необмеженою 

дієздатністю, для напівсуверенних така особливість не характерна. Вчений 

зауважив, що в окремих випадках від імені напівсуверенної держави у 

міжнародно-правових відносинах бере участь інша держава, якій належить 

верховенство або сюзеренітет. Напівсуверенна держава вправі набувати права та 

обов’язки лише тоді, коли сюзерену не було надано представницького права [38, 

с. 56]. Розглядаючи різні аспекти міждержавних відносин, Ф. Ліст намагається 

узагальнити практику щодо правосуб’єктності держави-сюзерена по відношенню 

до напівсуверенної держави. Наприклад, дипломатичне представництво, як 

правило, здійснює сюзеренна держава, а за напівсуверенною державою 

закріплюються права вести оборонні війни та укладати договори неполітичного 

характеру (наприклад, про права інтелектуальної власності). Міжнародна 

відповідальність напівсуверенної держави наступає за умови, якщо неправомірні 

дії було вчинено в межах наданих їй повноважень, інакше – обов’язок нести 

відповідальність покладається на сюзерена [38, с. 56-57]. Він наводить переліки 

напівсуверенних держав як минулого (ті, які стали незалежними після 

перебування під верховенством Туреччини, Італії, Англії та Китаю, а також ті, які 

припинили відокремлене державницьке існування), так і сучасного вченому 

періоду (ті, які перебувають в залежності від Франції, Англії, Польщі, Китаю, та 

«мандатні» держави, створення яких передбачене Паризьким мирним договором) 

[38, с. 57-60]. Таким чином, на відміну від Ф. Ліста, який розрізняв поняття право- 
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та дієздатності держави, Л. Ерліх показував, що категорія дієздатності не підлягає 

застосуванню до держав, адже «держава не може мати дієздатності, бо не має 

волі» [110, с. 103]. 

Незважаючи на те, що в наш час місто Гданськ належить до Польщі, проте, 

в першій половині XX століття його території було надано особливий статус 

«Вільного міста Данцигу» (Данциг – це колишня німецька назва Гданська). Хоча 

такий статус Гданськ зберігав тільки протягом міжвоєнного періоду, унікальний 

характер його правосуб'єктності залишається до цього часу цікавим і для вчених, і 

для політиків з різних країн. З особливим інтересом питання Гданська вивчав Л. 

Ерліх, що можна підтвердити як наявністю окремих праць, присвячених цьому 

питанню, так і його активною участю як судді Постійної палати міжнародного 

правосуддя у винесенні нею консультативного висновку у справі про юрисдикцію 

судів Гданська (див. детальніше [140, с. 48]). Приклад Гданська являє собою 

спосіб вирішення міжнародно-правової проблеми гарантування спеціального 

режиму території, щодо прав на яку перетинаються інтереси різних держав. В 

одній з найвідоміших робіт першої половини XX століття з досліджуваного 

питання авторства Дж. Мейсона було відзначено, що «дилема Данцигу» існує в 

тих випадках, коли прагнення однієї держави мати доступ до моря суперечить 

прагненню іншого забезпечити свої національні інтереси і права [167, с. 307].  

Твердження Л. Ерліха про те, що Гданськ являв собою територію, 

«організовану з метою забезпечення вільного і безпечного доступу Польщі до 

моря», ґрунтувалось на одному з положень декларації В. Вільсона, відомої під 

назвою «14 пунктів» [87, с. 91]. В силу історичних обставин Данциг тривалий час 

перебував під німецькою владою, абсолютну більшість населення міста складали 

німецькі громадяни (хоча після укладення Договору було введено громадянство 

Данцига). Інтернаціоналізація Данцигу була запропонованою з метою примирити 

інтереси великої частини німецьких громадян в автономії та стратегічний інтерес 

Польщі отримати вільний і безпечний вихід до моря. Отже, реалізований на 

практиці підхід до правосуб'єктності Данцигу мав компромісний характер, однак, 

як наслідок, режим, закріплений міжнародним правом, виявився далеким від 
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ідеального. Так, К. Стан вважав такий режим не «суспільно орієнтованим», а 

скоріше – «подвійним». Припущення щодо недосконалого режиму можемо 

підтвердити тим, що відносини, пов'язані з Данцигом, неодноразово передавались 

на розгляд Постійної палати міжнародного правосуддя. 

Створення Вільного міста Данцигу було передбачено ст. 100-108 

Версальського договору: Німеччина відмовлялася від будь-яких прав на 

визначену в Договорі територію на користь «Головних Союзних та Об'єднаних 

Держав» (ст. 100), Ліга Націй була уповноваженою забезпечувати його захист (ст. 

102), а Польща – представництво у зовнішніх відносинах (ст. 104). Слід 

зауважити, що Л. Ерліх знайшов відмінності між автентичними текстами 

англійською та французькою мовами, виходячи з чого він висловив свої 

міркування щодо тлумачення положень Договору на підставі пояснених ним 

принципів тлумачення (наприклад, при розбіжностях між двома автентичними 

текстами слід здійснювати тлумачення на підставі тексту з вужчим значенням) 

[87, с. 5-45]. Крім того, він запропонував власний переклад на польську мову 

положень ст. 100-108, вважаючи недосконалим переклад, опублікований в 

журналі «Dziennik Ustaw RP» [87, с. 192-205].  

Проаналізувавши різні точки зору щодо правосуб'єктності Гданська, які 

було висловлено вченими, Л. Ерліх намагався сформулювати основні підходи до 

вирішення проблеми, порівнюючи правовий статус Гданська з відомими в 

юриспруденції моделями: 

1) Гданськ є суверенною державою, яка виступає повноправним суб’єктом 

міжнародного права; 

2) Гданськ виступає як несуверенна держава; 

3) Гданськ перебуває під суверенітетом Польщі; 

4) Гданськ перебуває під суверенітетом «Головних Союзних та Об’єднаних 

держав» [87, с. 83]. 

Деякі з вищенаведених підходів в загальних рисах схожі з підходами, які 

було розглянуто К. Станом і Р. Уайлдом у працях, написаних у наш час. Однак, 

обидва дослідники не виокремлювали підхід, згідно з яким Данциг визнавався  
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повноцінною державою, щоправда, звертали увагу на існування категорії 

«держава під протекторатом». Слід звернути увагу на те, що «державою під 

протекторатом зі спеціальним статусом» Вільне місто Данциг було 

охарактеризованим і у словнику з міжнародного права за редакцією Б. Бочека  

(підтвердженнями державності було названо наявність конституції і 

законодавства, зокрема, про громадянство, а протекторату – забезпечення захисту 

та здійснення нагляду за містом Лігою Націй) [69, с. 46]. Серед найбільш 

розповсюджених Р. Уайлд виділив підхід, у відповідності до якого Данциг 

знаходився під міжнародним протекторатом, проте, хоча і володів частковою 

правосуб’єктністю, але територіально не належав до жодної держави 

(адміністративні повноваження щодо Данцигу здійснювала зовсім інша правова 

організація, до складу якої він не належав), а К. Стан був переконаним в тому, що 

найбільшою мірою відповідає дійсності підхід, в основі якого – визнання Данцигу 

міжнародним правовим утворенням, позбавленим суверенітету, з обмеженою 

здатністю визначати зовнішні відносини і частково – внутрішні [200, с. 182; 217, 

с. 116].  

  Слід зауважити, що в контексті питання Вільного міста Гданська Л. Ерліх 

не погоджувався з міркуванням, що кожна територія, в межах якої діє публічна 

влада, є державою або частиною держави, а також заперечував твердження про те, 

що наявність громадянства характерна виключно для держав (він наводив 

приклад Боснії та Герцеговини, яка від 1908 р. не належала ні до Австрії, ні до 

Угорщини, але в 1910 р. було запроваджено її громадянство) [87, с. 86]. За 

словами вченого, Гданськ не відповідав найважливішому критерію несуверенної 

держави за Г. Єлінеком – «первісному» характеру публічної влади, що полягав у 

можливості набувати ознак організації та змінювати її завдяки власним діям, адже 

Вільне місто Гданськ було створено завдяки зусиллям «Головних Союзних та 

Об’єднаних Держав», а зміни його статусу могли бути реалізованими тільки на 

підставі рішення Ради Ліги Націй [87, с. 86-87].  

  Керуючись уявленнями А. Дайсі про суверенітет як про необмежену 

можливість правотворчості, Л. Ерліх приходить до висновку, що суверенітету у 
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Гданська також не має. За його словами, якщо вважати, що над кожною 

політичною організацією окремий суб’єкт здійснює суверенітет, то суверенітет 

над Гданськом здійснювали «Головні Союзні та Об’єднані Держави» на підставі 

Версальського договору. Разом з тим, згадуючи про обґрунтування суверенітету 

Г. Краббе як «виключного панування безособової влади», яку здійснює право, він 

стверджував, що «сувереном» Гданська може вважатись правопорядок, 

встановлений Версальським мирним договором [87, с. 87-88]. Отже, в сфері 

політичного права, згідно з його поглядами, Гданськ слід вважати 

«територіальною корпорацією» автономного характеру, особливості 

правосуб’єктності якої було визначено Версальським мирним договором [87, с. 

88-89]. Подібна точка зору була висловлена ще одним польським вченим Ю. 

Маковскі, який стверджував, що Гданськ є муніципальною корпорацією, на яку 

поширюється суверенітет Польщі, а отже, державою його вважати недоцільно 

[167, с. 230]. Статус «вільного міста», на думку Р. Уайлда, був обумовленим тим, 

що його територія відокремлювалась від території інших держав, а «свобода» 

Данцигу виявлялась в двох аспектах: позитивному (наявність окремої території) 

та негативному (неприналежність до Польщі та Німеччини) [217, с. 118]. 

  Звертаючись до положень Версальського мирного договору, він стверджує, 

що у тексті Договору було виявлено намір не визнавати Гданськ ні державою 

(навіть – з обмеженим суверенітетом), ні суб’єктом міжнародного права [87, с. 90-

91]. У положеннях Договору йдеться про «Вільне місто» («a Free City», «en Ville 

libre»), яке з моменту утворення було позбавленим права ведення зовнішніх справ 

[87, с. 90]. З огляду на норми міжнародного права, Вільне місто Гданськ Л. Ерліх 

вважає «організованою з метою забезпечення вільного та безпечного доступу 

Польщі до моря територією», яку представляє на міжнародній арені Польща, отже 

– в контексті міжнародних відносинах Гданськ прирівнюється до території 

Польщі [87, с. 91]. На відсутність у  Гданська міжнародної правосуб’єктності не 

впливає факт укладення угоди з Польщею, відповідно до якої Гданськ може бути 

представленим окремо від Польщі на конференціях з економічних питань (вчений 

зазначав, що практика участі в роботі таких конференцій організацій, що не 
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володіють міжнародною правосуб’єктністю, була розповсюдженою), а також 

можливість прийняття рішення представником польського уряду, Верховним 

комісаром чи Лігою Націй про надання Гданську статусу суб’єкта міжнародного 

права, адже необхідне визнання надають лише держави [87, с. 92]. 

 

 

3.2. Сутність основних прав та обов’язків держав у поглядах Л. Ерліха  

 

В сучасному світі не існує суб’єктів права, які володіють абсолютною 

свободою при забезпеченні власних інтересів, тому що як і у сфері відносин між 

людьми, так і у міждержавних відносинах було закріплено принцип рівності, що, 

хоч і дозволяє володіти багатьма правами, проте, покладає на суб’єктів визначені 

обов’язки, необхідні для забезпечення інтересів інших суб’єктів. Якщо процес 

встановлення прав та обов’язків людини як учасника відносин на нормативному 

рівні триває близько тисячоліття, адже ще у 1215 р. було проголошено заборону 

арешту та ув’язнення, а також позбавлення власності вільної людини інакше, ніж 

на законних підставах у Великій хартії вольностей (Magna Carta Libertatum), а в 

середині XX століття основні права людини було кодифіковано на міжнародно-

правовому рівні, то по відношенню до прав та обов’язків держав до цього часу не 

було прийнято жодних загальновизнаних міжнародно-правових актів на зразок 

Загальної декларації прав людини та Міжнародних пактів 1966 р. [207].  

Принцип суверенної рівності держав, на якому повинні базуватись сучасні 

міжнародні відносини, проголошує юридичну рівність держав у правах та 

обов’язках, але ні Статут ООН, в якому вперше було проголошено цей принцип, 

ні інші міжнародні договори універсального характеру не містять переліку таких 

прав та обов’язків. Варто відзначити, що починаючи від 1890-х років на 

міжнародному рівні обговорювались проекти відповідних кодифікацій, але, жоден 

з них досі не вступив в дію як міжнародний договір. Незважаючи на те, що 

доктрину основних прав та обов’язків держав часто протиставляють «принципам 

мирного співіснування держав з різними суспільно-політичними системами», що 



116 

 

  

зауважив В. Корецький у праці під назвою «Декларації прав та обов’язків 

жержав», на нашу думку, ці поняття доповнюють одне одного [32, с. 239].  

Концепція основоположних прав держави, за словами Л. Ерліха, виникає як 

аналогія концепції природних прав людини, згідно з якою кожна людина від  

народження володіє невідчужуваними правами, що випливають з її природи 

(право на життя, недоторканність приватної власності та ін.). Крім природжених, 

людина може володіти іншими особливими правами, які за характером 

виникнення називають «набутими». Хоча такий поділ є «звичайним продуктом 

теорії», однак, очевидність забезпечення на законодавчому рівні природжених 

прав людини не підлягала сумнівам [44, с. 9]. Вчені часто намагались пізнати 

особливості міжнародних відносин шляхом їх порівняння з відносинами 

всередині держави, а внутрішню правову систему використовували як модель 

міжнародного права. Наприклад, Ф. Віторія, один з фундаторів міжнародного 

права, вважав, що світ, як і кожна окрема держава, вправі створювати справедливі 

та прийнятні для всіх закони (міжнародне право) [67, с. 15].  

Хоча поняття природженого права людини виникнуло наприкінці епохи 

Середньовіччя в англійській юриспруденції, а в XVII-XVIII століттях привертає 

увагу німецьких вчених С. Пуфендорфа та Х. Вольфа, на нормативному рівні 

перелік основних прав людини вперше було закріплено у Франції та США 

(Декларація прав людини та громадянина 1789 р. та Біль про права 1791 р., 

відповідно) [111, с. 131]. Слід відзначити, що гарантуючи їх не тільки кожному  

громадянину, але – кожній людині, було визнано існування окремої категорії 

прав, що належать всім людям, незалежно від їх віку, статті, раси, соціального 

статусу, походження тощо. Впродовж наступних століть правотворчість у сфері 

основних прав людини здійснювалась не тільки на національних рівнях, але й на 

міжнародному, а апогеєм правотворчого процесу стали 50-70-ті роки XX століття, 

коли було прийнято основоположні міжнародні документи у сфері прав людини: 

Загальну декларацію прав людини 1949 р., Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права та Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 

1966 р. Відповідно до положень Загальної декларації прав людини кожна людина 
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володіє, серед іншого, правом на життя, недоторканність, повагу до гідності, 

свободу та правом на рівність.  

Л. Ерліх вказував на те, що відразу ж після прийняття Декларації прав 

людини та громадянина 1789 р. законодавчі органи Франції вдавались до 

невдалих спроб сформулювати проекти декларацій основоположних прав держав 

(1790 та 1795 рр.) [110, с. 125]. Наприкінці XIX століття поширення 

пацифістських настроїв обумовлює виникнення дискусій щодо прав, які повинні 

бути гарантованими всім державам. Результатами таких дискусій стали Резолюція 

під назвою «Принципи міжнародного права» Всезагального конгресу миру, що 

відбувся у Будапешті в 1896 р., та Декларація прав та обов’язків народів 

(«Declaration of the Rights and Duties of Nations»), розроблена Американським 

інститутом міжнародного права у 1916 р. Проаналізувавши обидва документи, 

польський вчений прийшов до висновку, що їх слід розглядати як спроби 

приватних організацій «сформулювати основоположні принципи співіснування 

націй», в основі яких знаходиться переконання про спорідненість внутрішнього та 

міжнародного права, яке породжує аналогію прав одиниць та організацій (як 

суб’єктів внутрішнього) та держав (як суб’єктів міжнародного) [111, с. 132].  

За словами Л. Ерліха, Резолюція 1896 р. містить положення, які так і не 

було виконано. В першу чергу, йдеться про принцип вирішення всіх спорів 

мирними способами та заборону війни, а також про права кожної держави на 

рівність та суверенітет [32, с. 241-242]. Декларація 1916 р. встановлює такі 

основні права держав: на існування, на незалежність, на володіння територією та 

на рівність. Декларація проголошує, що міжнародне право слід вважати 

складовою внутрішнього права держави, а кожному праву держави відповідає 

обов’язок іншої держави поважати це право [111, с. 133]. Крім вищезазначених 

документів, на увагу заслуговує ще один – Декларація прав та обов’язків держав 

1922 р., який, хоча і не був проаналізованим Л. Ерліхом у підручнику з 

міжнародного права, але детально розглянутий іншими вченими. Автор першого 

україномовного підручника з міжнародного права, активний діяч ЗУНР М. 

Лозинський з особливим зацікавленням вивчав проект Декларації 1922 р., 
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підготовлений французом А. Ляпраделлем. Згідно з його положеннями кожна 

держава має право на свободу, юридичну рівність, визнання, відшкодування 

шкоди. Цікавим є арт. 3 Декларації, у відповідності до якого «жодна з них не є в 

праві, навіть для збереження власного існування, робити що-небудь проти 

існування іншої, яка їй не загрожує» [2, с. 436-437]. 

Учасниками Конвенції Монтевідео про права та обов’язки держав 1933 р., у 

якій використовується термін «основні права держав» (ст. 5), хоча значення 

терміна не пояснюється, стала абсолютна більшість держав Америки. Виходячи з 

її змісту, основними правами держав слід вважати право на цілісність, 

незалежність, самозбереження, розвиток, а також на юридичну рівність [78]. Під 

час конференції у Сан-Франциско 1945 р., в рамках якої було розроблено Статут 

ООН, висловлювались пропозиції прийняти декларацію прав та обов’язків держав 

як додаток до Статуту, але ініціатива не була підтримана більшістю. У 1949 р. на 

розсуд Генеральної асамблеї ООН було представлено проект декларації Комісії 

міжнародного права, відповідно до якого основними правами держав визнавались 

право на вибір власної форми уряду, право на незалежність, право здійснювати 

юрисдикцію, право на рівність та право на самооборону, а до обов’язків було 

включено утримання від застосування сили та загрози силою, добросовісне 

виконання міжнародних зобов’язань та ін. [32, с. 293-302]. Генеральна асамблея 

відзначила необхідність доопрацювання проекту, але до цього часу жодного 

документа з текстом декларації так і не прийняла. Необхідно зауважити, що при 

підготовці проекту Комісія міжнародного права відмовилась закріпити на 

нормативному рівні поняття держави, тому що термін «держава» вживається у 

«загальноприйнятому в міжнародній практиці значенні» [60, с. 27].  

Беручи до уваги твердження Л. Ерліха про те, що норми міжнародного 

права формуються за взаємною згодою держав, можемо поставити питання, чи 

володітиме держава такими основними правами, якщо інша не визнала 

відповідних міжнародно-правових норм, в яких вони закріплені. При цьому сам 

вчений, передбачаючи таке протиріччя, пояснює, що поняття основних прав 

держави часто піддавалось критиці, причиною якої було припущення стосовно 
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притаманності таких прав державі незалежно від волі інших держав. Він не 

погоджується з таким припущенням, показуючи, що основні права держав 

випливають «з факту приналежності до міжнародної спільноти», тобто з 

«правового порядку, який було прийнято як основу існування такої спільноти» 

[111, с. 131].  

Завданням міжнародного права вчений називає охорону окремих інтересів 

держав у тій мірі, наскільки «держави повинні співіснувати в міжнародній 

спільноті» [111, с. 131]. Він переконаний, що держава може відмовитися від 

кожного з основних прав, оскільки будь-яка норма міжнародного права може бути 

скасованою за згодою двох і більшої кількості держав [97, с. 137]. Однак, якщо 

така згода державою виражена не була, то слід вважати, що вона володіє усіма 

основними правами. За його словами, «усіма основними правами держава 

користується з огляду на інші держави, а кожне з них обумовлене фактом 

співіснування держав в межах міждержавної спільноти та покликане узгодити 

існування держави поряд з іншими державами; кожне з них визначає сферу 

допустимої свободи держави» [111, с. 134]. «Відчужуваний» характер, яким 

наділяв основні права держав Л. Ерліх, на думку Г. Курдюкова, є неприпустимим. 

Особливістю таких прав він вважає те, що «жодна держава не вправі відступати 

від основних прав і обов’язків, звужувати їх або тлумачити на шкоду правам і 

обов’язкам інших держав» [33, с. 137]. Крім того, вчений заперечує ідею про те, 

що основні права та обов’язки держав існують внаслідок «природного 

походження та фактичного існування держав», оскільки є «юридичними 

категоріями і встановлюються нормами міжнародного права» [33, с. 129].  

Незважаючи на те, що принцип суверенної рівності було закріплено на 

міжнародно-правовому рівні ще у Статуті ООН, а в Декларації про принципи 

міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між 

державами у відповідності до Статуту ООН, зміст принципу було конкретизовано, 

на сучасному етапі існують різні точки зору щодо його сутності. Плюралізм 

концепцій суверенної рівності створює ситуацію, за якої рівноправність держав 

вважають такою, що існує де юре, але не існує де факто. Л. Ерліх приділяв 
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особливу увагу принципу рівності та вважав, що тенденції критикувати принцип 

були обумовленими неправильним його розумінням. У зв’язку з цим, слід 

розглянути детальніше погляди вченого щодо теорії рівності, яку він вважає 

«наріжним каменем» міждержавної спільноти  (див. детальніше [14]).  

Принцип рівності держав він конкретизує за допомогою трьох припущень (в 

даному випадку під припущенням доцільно розуміти твердження, що вважається 

правильним до того часу, коли внаслідок виявлення волі держави не випливатиме 

протилежне): 

1) припущення рівності прав, якими користується кожна з держав 

внаслідок приналежності до міждержавної спільноти, обґрунтовує, що держави 

можуть надати окремі права не всім, а лише деяким державам (наприклад, право 

бути постійним членом Ради Безпеки ООН), а також встановити по відношенню 

лише до деяких держав окремі обов’язки (скажімо, обов’язок захисту 

національних меншин);  

2) припущення рівної охорони основних прав кожної держави, на основі 

якого держави можуть домовитися про взаємні привілеї, реалізовуючи принцип 

взаємності (при цьому виявом взаємності, але взаємності протилежного 

характеру, Л. Ерліх вважає реторсії); 

3) припущення заборони здійснення судочинства однією державою над 

іншою, що має за основу правило par in parem non habet imperium, від якої 

держава може відмовитися у формі письмового акту та шляхом вчинення дій [97, 

с. 116-117]. 

Останнє з-поміж наведених припущень, на думку вченого, залишається 

слушним незалежно від того, в якій зовнішньо правовій організаційній формі 

держава здійснює свою діяльність (скажімо, діяльність міністра). Так, у 1949 р. до 

англійського суду було подано позов проти ТАРС (Телеграфного агентства 

Радянського Союзу) про відшкодування моральної шкоди, але англійський суд 

встановив, що ТАРС не може бути відповідачем у справі, оскільки є «частиною, 

відділом Радянської держави, який займається питаннями інформації» [70, с. 112-

113]. У міжнародних договорах, зокрема у Брюссельській конвенції про 
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уніфікацію деяких правил, що відносяться до імунітету державних суден 1926 р., 

та контрактах держав з суб’єктами приватного права Л. Ерліх виявляє норми, що 

передбачають можливість відмови від заборони, а прикладом її реалізації шляхом 

конклюдентних дій він називає подання державою позову проти суб’єкта 

приватного права, а також набуття нерухомості в іноземній державі згідно з 

нормами приватного права [97, с. 116-117].  

Дотримання принципу рівності держав у міжнародному праві полягає, за 

словами вченого, у тому, що жодна держава не повинна виконувати свої 

обов’язки по відношенню до іншої, якщо інша не виконує своїх аналогічних 

обов’язків, а також в тому, що кожна держава, незважаючи на те, якими правами 

вона володіє, заслуговує на їх захист на рівні з будь-якою іншою державою. Хоча 

він не пояснює, які саме характеристики він має на увазі, коли використовує 

поняття слабкої держави, але наголошує на тому, що в силу принципу рівності 

слабкість держави не виправдовує порушення її прав [97, с. 115]. З принципом 

рівності пов'язаний і принцип поваги, який «вимагає від членів міжнародної 

спільноти виявляти взаємоповагу» та забезпечується не тільки в церемоніальній 

сфері, але й у правовій [97, с. 118].   

Польський вчений інтерпретував основні права як «межі свободи поведінки 

держав» [97, с. 136]. При цьому він відзначав можливість здійснення діяльності 

держави у великій кількості напрямів, що ускладнює встановлення повного 

переліку основних прав [111, с. 134]. Перелік найважливіших прав держав, який 

було сформульовано Л. Ерліхом  у першому виданні підручника з міжнародного 

права, включав такі права:  

1) право економічного розвитку, сприяння розвитку науки і мистецтва та 

інші права, обумовлені можливістю вдосконалюватись; 

2) право самооборони, що охоплює і право вимагати відшкодування 

шкоди; 

3) право на безпеку (для реалізації права держава вправі, наприклад, 

покарати шпигуна); 

4) право на рівність, основи розуміння якого були розглянутими вище; 
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5) право охорони глави держави, коли він перебуває за кордоном, право 

надання йому дипломатичних привілеїв та інші права, які виникають на підставі 

права взаємної поваги; 

6) пасивне та активне посольське право;  

7) право укладення міжнародних договорів; 

8) право свободи торговельних відносини; 

9) право регулювання відносин на власній території [110, с. 133].  

В наступних виданнях вчений намагається систематизувати перелік, однак 

при цьому він виділяє право на існування, яке виявляється у кількох аспектах, як 

основоположне.    

1. Право існування в межах державних кордонів, в т.ч. – зберігаючи власну  

територію. Наявність цього права уможливлює протидію іноземній державі, яка 

чинить тиск за допомогою як мирних, так і військових засобів з метою цесії цілої 

території або її частини. 

2. Право регулювання відносин на власній території, тобто право на 

внутрішній суверенітет. Право на безпеку надає державі можливості підготовки 

до оборони, недопущення окремих осіб до окремих місцевостей на території 

держави, покарання шпигунства та укладення договорів, які б гарантували 

незалежність та цілісність держави. Право на удосконалення реалізовується 

державою шляхом економічного розвитку, сприяння науці та мистецтву, сприяння 

імміграції та обмеження еміграції або навпаки, збереження у державі 

матеріальних та культурних цінностей. 

3. Права, що стосуються відносин з іншими державами, серед яких вчений 

виділяє права, «обмеження яких є обмеженням міжнародної правосуб’єктності» 

(активне та пасивне право посольств, право укладення міжнародних договорів, 

право вираження волі іншим держав за допомогою власних органів), та інші 

права, що мають на меті сприяння співіснуванню  держав (право рівності, право 

взаємної поваги, право вільної торгівлі) або визначення наслідків порушення прав 

держави іншою державою (право самооборони, право вимагати притягнення до 

відповідальності) [97, с. 138-139; 111, с. 133-135]. 
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Власну концепцію основних прав держави пропонує П. Корбет, один з 

найвидатніших канадських вчених XX століття у сфері міжнародного права. 

Найважливішими з-поміж основних прав він називає право на суверенітет та 

право на рівність. Вчений висловлює міркування, що держави не володіють 

«однаковою кількістю прав», а лише «мінімальними стандартами певного виду 

прав». Так, кожна держава вправі здійснювати правомочності щодо власної 

території, а також володіє правом здійснювати зовнішні зносини без втручання 

іноземних держав та правом на виключну внутрішню юрисдикцію. Крім того, що 

П. Корбет, як і Л. Ерліх, розрізняє основні права держав в залежності від того, з 

якою сферою ці права мають зв’язок (внутрішня чи зовнішня), схожість їх  

поглядів можна відслідкувати і в уявленнях про фундаментальний характер права 

на існування, еквівалентом якого канадський вчений називає «територіальну 

цілісність та політичну незалежність» [80, с. 21]. Вважаючи, що право на 

існування передбачає «заборону застосовувати будь-яку норму міжнародного 

права по відношенню до держави, якщо таке застосування спричинить скасування 

або обмеження її правосуб’єктності», Л. Ерліх був переконаним, що саме воно не 

дозволяє міжнародному праву перешкоджати державі здійснювати діяння, які 

спрямовані на «охорону міжнародної правосуб’єктності та умов, від яких вона 

залежить» [111, с. 134].  

Варто відзначити, що він не відокремлює в окрему категорію обов’язки 

держав. Однак, досліджуючи проблему основних прав, згадує про окремі 

обов’язки держав. Наприклад, кожна держава повинна утриматись від здійснення 

влади на території іноземної держави. Щоправда, держава має право на власній 

території відреагувати належним чином на події, що відбулись за її межами по 

відношенню до окремих осіб [97, с. 139]. В контексті обов’язку не здійснювати 

владу на території іноземної держави Л. Ерліх звертає увагу на спір між Францією 

та Туреччиною стосовно судна «Лотус», який було вирішено Постійною палатою 

міжнародного правосуддя у 1927 р. (The Case of S.S. Lotus). Хоча в основі рішення 

лежало визнання такого обов’язку для кожної держави, все ж Суд не встановив 

протиправності дій Туреччини, яка здійснювала на власній території кримінальне 
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переслідування французького громадянина за злочин, вчинений у відкритому морі 

[29]. Щоправда, у 1982 р. було прийнято Конвенцію ООН з морського права, ст. 

97 якої містить норму, що за визначених обставин держава не має права 

здійснювати ті дії, правомірність яких оспорювалась Францією [30]. Ще одним 

обов’язком, характерним для держав, вчений називає відмову від нав’язування 

державного устрою, а також заборону здійснювати пропаганду, яка має на меті 

зміну або повалення державного устрою. У випадку, коли в державі А  

відбувається революція, що загрожує безпеці держави Б, Б має право на 

«обґрунтований протест та дії» [111, с. 136].  

На відміну від Л. Ерліха, Г. Курдюков, розглядаючи основні права держав, 

визначає обов’язки, що відповідають кожному з них: 

1)  право на суверенітет та незалежність – обов’язок не втручатись у 

внутрішній справи; 

2)  право на колективний захист з боку ООН та на самооборону проти 

агресивної війни – обов’язок підтримувати мир та відмовитись від агресивної 

війни; 

3)  право укладати договори – обов’язок виконувати добросовісно укладені 

договори; 

4)  право надавати безкорисну допомогу слаборозвиненим державам, 

націям та народам у їх економічному, соціальному та культурному розвитку – 

обов’язок поважати права людини і основні свободи, незважаючи на стать, расу, 

національність, мову та релігію [33, с. 135]. 

Такий підхід можна обґрунтувати тим, що держави є основними суб’єктами 

міжнародних правовідносин, а також принципом юридичної рівності як 

фундаментом міждержавних зв’язків. Жодна з держав не може де юре володіти 

меншим обсягом прав, ніж володіють інші держави, які, в свою чергу, виступають 

гарантами дотримання прав кожної окремої держави [16, c. 63].  
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3.3. Особливості міжнародно-правової  відповідальності  

у науковій спадщині Л. Ерліха  

 

Проблема відповідальності є однією з найважливіших у науці міжнародного 

права. Хоча за останні півстоліття було зроблено важливі кроки у напрямку 

кодифікації норм про відповідальність держав, насамперед розроблено Статті про 

відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння (далі – Статті), 

залишається чимало питань, які потребують подальшого опрацювання. Серед них 

можна виділити і питання, у вирішенні яких був зацікавленим Л. Ерліх, а саме: 

поняття відповідальності суб’єкта міжнародного права; сфера міжнародно-

правової відповідальності; діяльність окремих осіб та відповідальність за неї у 

міжнародному праві; наслідки відповідальності суб’єкта міжнародного права; 

питання припинення відповідальності внаслідок спливу часу. 

Розглядаючи поняття міжнародної відповідальності у першому виданні 

підручника з міжнародного права, вчений виходить з переконання, що   

виникнення відповідальності обумовлене порушенням права іншої держав, 

незалежно від того, чи таке право належить до основних прав держав, а наступати 

така відповідальність може тільки з власної волі держави. «…Оскільки право 

народів встановлює взаємні обов’язки для суб’єктів міжнародної спільноти, то на 

підставі цього виникає відповідальність суб’єктів, які порушують свої обов’язки 

перед іншими. Такі обов’язки випливають або з визнання теорії основних прав, бо 

в такому випадку порушення одного з таких прав держави обумовлює 

відповідальність перед нею, або з взяття на себе внаслідок приєднання до 

міжнародної спільноти … обов’язку поважати правовідносини, передбачені 

правом народів для членів міжнародної спільноти» [110, с. 380]. В основі його 

поглядів знаходиться припущення про існування двох видів обов’язків, 

порушення яких обумовлює міжнародно-правову відповідальність. Такі обов’язки 

наприкінці 20-х він називає «абстрактними», які випливають з факту 

приналежності до міждержавної спільноти; та «конкретними», які ґрунтуються на 

окремій обіцянці держави [110, с. 381]. В останній редакції свого підручника Л. 
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Ерліх вважає причиною міжнародної відповідальності порушення одним 

суб’єктом інтересів іншого, які охороняються або на підставі приналежності 

суб’єктів до міжнародної спільноти, або внаслідок дії зобов’язань, окремо взятих 

на себе [97, с. 638]. На жаль, вчений не наводить прикладів того, які саме інтереси 

кожного з видів він мав на увазі, а отже, залишається невирішеним питання 

обсягу обов’язків, що підлягають виконанню суб’єктами, котрі належать до 

міжнародної спільноти. Варто відзначити, що, посилаючись на погляди Л. Ерліха, 

принцип, у відповідності до якого наявність права в однієї держави передбачає 

необхідність відповідальності іншої за його порушення, називає одним з 

найважливіших організаційних принципів міжнародної спільноти та відносин між 

державами А. Клафковскі [154, c. 93].  

Разом з тим, розуміння відповідальності як порушення міжнародних 

зобов’язань відповідає уявленням більшості інших юристів-міжнародників. 

Наприклад, в підручнику, підготовленому колективом авторів, до складу якого 

увійшов один з найбільш авторитетних американських вчених у сфері 

міжнародного права XX століття Л.  Хенкін, було вказано: «Якщо держава своєю 

дією чи бездіяльністю порушує міжнародні зобов’язання, то має місце 

міжнародна відповідальність» [141, с. 519]. Також було наголошено на тому, що 

підстави міжнародної відповідальності є «настільки численні та різноманітні, як і 

самі норми міжнародного права» [141, с. 520]. Ст. 1 Статей встановлює, що будь-

яке міжнародно-протиправне діяння держави тягне за собою міжнародну 

відповідальність цієї держави, а в ст. 2 закріплено два елементи, за наявності яких 

поведінка держави розцінюється як міжнародно-протиправне діяння, одним з 

яких є порушення її міжнародного зобов’язання  (інший елемент буде розглянуто 

пізніше) [188]. 

Незважаючи на спроби вирішувати проблему відповідальності у 

міжнародному праві по аналогії з приватноправовою, все-таки, у зв’язку з 

відмінностями у нормах та суб’єктах, лише деякі питання, на думку Л. Ерліха, 

підлягають вирішенню на підставі практики різних правових систем та науки 

приватного права [97, с. 638]. Такий підхід можна обґрунтувати міркуванням про 
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спорідненість різних видів відповідальності. І. Лукашук стверджував, що «в 

минулому міжнародно-правова відповідальність за своєю формою була дуже 

близькою до приватноправової та саме таким чином сприймалась у доктрині. 

Однак, незважаючи на таку близькість, міжнародно-правова відповідальність 

завжди мала не приватноправовий, а публічно-правовий характер внаслідок 

специфіки суб’єктів» [40, с. 21]. Цікаво, що Я. Броунлі, як і Л. Ерліх, був 

переконаним, що явище відповідальності в міжнародному праві істотно 

відрізняється від відповідальності у внутрішньому, стверджуючи, що «широкі 

формули відповідальності держави приносять мало користі, а коли при цьому 

виникають аналогії з внутрішнім правом, то вони просто вводять в оману» [5, с. 

82]. 

На думку польського вченого, для міжнародного права не може бути 

характерним виокремлення таких видів відповідальності, як договірна («ex 

contractu») та позадоговірна («ex delicto»), адже в міжнародному праві не 

відрізняються наслідки обох видів порушень, а також, виходячи з того, що при 

будь-яких порушеннях у міжнародному праві має місце порушення одного і того 

самого принципу – принципу pacta servanda sunt [111, с. 425]. До такого висновку 

він приходить на підставі міркування про те, що недотримання будь-якого 

укладеного суб’єктами міжнародного права договору (спеціального зобов’язання), 

становить собою порушення принципу pacta servanda sunt (загального 

зобов’язання, що випливає з факту приналежності до міждержавної спільноти), 

що в обох випадках призводить до одного і того самого наслідку – порушення 

міжнародного права [97, с. 638]. Я. Броунлі, проаналізувавши рішення 

міжнародних судових інстанцій у справах щодо міжнародної відповідальності, 

стверджував, що в міжнародному праві не існує поділу на договірну та деліктну 

відповідальність, а також вважав, що використання терміна «делікт» у тому 

значенні, яке йому переважно надається у сфері внутрішнього права держави, по 

відношенню до міжнародної відповідальності, може ввести в оману звичайного 

юриста [5, с. 79-81]. Іншу точку зору було сформульовано у підручнику з 

міжнародного права під загальною редакцією Є. Коровіна 1951 р., в якому було 
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зазначено, що відповідальність держави може наступити за одного з наступних 

випадків: порушення договору та вчинення міжнародного делікту [43, с. 206].  

Оскільки Л. Ерліх вважав, що держава несе міжнародну відповідальність за 

власною волею, то відносини щодо такої відповідальності необхідно 

відмежовувати від міжнародних спорів, в основі яких знаходиться заперечення 

держави, яка у відповідності до заяв іншої держави порушила свої міжнародно-

правові зобов’язання, або її відмова нести відповідальність [97, с. 638]. За словами 

вченого, ця відмінність була відзначена у консультативному висновку 

Міжнародного Суду ООН у справі щодо тлумачення мирних договорів з 

Болгарією, Угорщиною та Румунією 1950 р. (Interpretation of Peace Treaties with 

Bulgaria, Hungary and Romania). Наголошуючи на тому, що порушення договірних  

зобов’язань державою породжує міжнародну відповідальність, Суд прийшов до 

переконання, що її слід відрізняти від «недієвості механізму вирішення спорів 

через практичну неможливість створення передбаченої договором Комісії» [148, 

с. 11-12]. Таким чином, з огляду на висловлені міркування вченого, особливістю 

міжнародної відповідальності можемо вважати визнання державою порушення 

своїх міжнародних зобов’язань перед іншою державою та вираження згоди 

ліквідувати негативні наслідки.    

Обсяг міжнародної відповідальності держави, на думку Л. Ерліха, 

пов'язаний з двома аспектами – за чиї дії або чию бездіяльність відповідає 

держава, за які саме дії чи яку саме бездіяльність відповідає держава [97, с. 639]. 

На підставі аналізу наведених формулювань можемо зробити висновок, що він 

підтримував позицію, яка домінувала у доктрині міжнародного права, щодо того, 

що міжнародна відповідальність наступає і за дії, і за бездіяльність (таку саму 

позицію було висловлено в ст. 2 Статей). Візьмемо для прикладу міжнародно-

правові погляди М. Лозинського, який вважав, що міжнародний делікт може бути 

вчиненим шляхом «сповнення» («comissio») та «несповнення» («omission»). Якщо 

у першому випадку держава здійснює заборонені дії, то у другому – не здійснила 

того, що повинна була здійснити [2, с. 425]. Л. Ерліх наголошує на тому, що обсяг 

відповідальності держави за бездіяльність її органів залежатиме від того, чи 
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відповідні органи через призму міжнародного права розглядаються такими, що 

володіють компетенцією виражати волю держави [97, с. 640]. Варто нагадати, що 

однією з найбільш відомих справ у сфері міжнародної відповідальності, 

пов’язаною з відповідальністю саме за бездіяльність держави, вважають справу 

протоки Корфу (Corfu Channel Case), першу в хронологічному порядку справу, 

вирішену Міжнародним Судом ООН [141, с. 519].   

Існує думка про те, що слід виділяти два види відповідальності, в 

залежності від характеру дій, за які держави відповідають – безпосередню та 

опосередковану. Такий поділ можна пояснити твердженням, у відповідності до 

якого держава повинна нести відповідальність не тільки за дії своїх органів, але й 

за заподіяння шкоди іншим державам діями громадян такої держави та іноземців, 

що перебувають на її території. Здійснення опосередкованої відповідальності 

полягатиме в тому, що держава покарає винних та забезпечить відшкодування 

ними заподіяної шкоди, в протилежному випадку – виникатиме безпосередня 

відповідальність [65, с. 155-156]. На думку авторів праці «Міжнародне право» 

1951 р., держава несе відповідальність не тільки у випадку, коли органи держави 

порушують міжнародне право щодо іноземців, іноземних суден чи іноземних 

держав, але й за умови, якщо «права та інтереси іноземних держав або громадян 

було порушено будь-яким громадянином і навіть будь-яким іноземцем, 

громадянином іншої держави, що перебуває на території даної держави» [43, с. 

206-207]. Я. Броунлі звернув увагу на існування основної та субститутивної 

відповідальності в залежності від того, чи наступає така відповідальність на 

підставі дій уряду держави чи з його санкцій або на підставі дій «агентів держави, 

її громадян чи іноземців, що проживають на території держави» (класифікацію 

було запропоновано Л. Оппенгеймом). Британський вчений стверджував, що між 

вищезазначеними видами відповідальності не існує суттєвих відмінностей, а 

застосовувати термін «субститутивна відповідальність», на його думку, 

некоректно [6, с. 82].  

В контексті проблеми Гданська Л. Ерліх відзначає, що держава повинна 

нести міжнародну відповідальність за дії або бездіяльність державних органів, 
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наголошуючи, що не тільки центральних органів влади, але й органів місцевого 

самоврядування та суб’єктів федерацій, а також – за територіальні утворення, які 

не входять до складу держави, проте, держава від їх імені бере участь у 

міжнародних відносинах [97, с. 639]. Так, обов’язок відповідати за дії чи 

бездіяльність Гданська на міжнародній арені було покладено на Польщу. 

Зважаючи на це, він звертає увагу на прецедент, який стався у 1921 р., коли 

поліція Гданська утрималась від участі в сутичці між французькими моряками та 

жителями Гданська. Франція, беручи до уваги повноваження Ліги Націй щодо 

охорони Вільного міста Гданська, звернулась зі скаргою саме до Ради Ліги Націй, 

а не до Польщі, яка у відповідності з положеннями Версальського мирного 

договору та Паризької конвенції здійснювала зовнішні зносини Гданська, якому 

Франція претензій заявити не могла [87, с. 110; 110, с. 383; 111, с. 425-426].  

Важливим аспектом з огляду на проблему міжнародно-правової 

відповідальності є встановлення переліку осіб, дії яких можуть бути визнаними як 

такі, що породжують міжнародну відповідальність держави (у статтях про 

відповідальність держав було вказано на те, що одним з елементів міжнародно-

протиправного діяння є притаманність державі). На нашу думку, до надзвичайно 

цікавих висновків з приводу цього прийшов Д. Анцилотті, формулюючи сутність 

питання наступним чином: за яких умов «міжнародне право осуджує державу за 

дії окремих осіб, які, якщо їх сприймати об’єктивно, конкретно характеризують 

діяльність, що суперечить зобов’язанням однієї держави проти іншої держави». 

Він стверджував, що, з одного боку, міжнародне зобов’язання є зобов’язанням 

держави, тобто обов’язок його виконувати було покладено на цілий колектив, 

яким виступає держава, а не на окрему особу, проте, з іншого боку, виконання чи 

невиконання таких зобов’язань залежить від діяльності індивідів [3, с. 394]. З 

цього випливає, на думку вченого, рівнозначність двох тверджень: міжнародне 

зобов’язання є зобов’язанням держави; «виключно внутрішньою справою 

держави є визначення індивіда, на якого покладається обов’язок здійснювати 

діяльність, передбачену міжнародним зобов’язанням» [3, с. 395]. Такий підхід, 

згідно з яким дії держави вважатимуться протиправними, а отже – 
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породжуватимуть міжнародну відповідальність, якщо їх вчинила така особа, до 

повноважень якої згідно з внутрішнім правом було віднесено вчинення подібних 

дій, було відображено у п. 2 ст. 4 Статей.  

З взаємодією обох систем пов’язане питання відповідальності держави за 

прийняття на внутрішньодержавному рівні норми міжнародного права, тобто за 

імплементацію норм міжнародних договорів до національного законодавства. 

Враховуючи його специфіку, обумовлену існуванням різних способів 

імплементації, можемо звернути увагу на те, що Л. Ерліх не пояснює детально, в 

який саме спосіб держава повинна забезпечувати стан відповідності. 

Відповідальність держави наступає лише у тому випадку, коли її дії чи 

бездіяльність, порушуючи законні інтереси іншої держави, суперечитимуть 

міжнародним зобов’язанням. Він вважав, що на міжнародну відповідальність не 

впливає жоден з наступних чинників: протиправність дій держави згідно з 

внутрішнім правом; невідповідність внутрішнього права держави міжнародному  

[97, с. 640]. Щоправда, вчений звертає увагу на два винятки з наведеного правила: 

по-перше, за умови, коли відповідне зобов’язання встановлене на рівні 

міжнародного договору; по-друге, коли у національному законодавстві не було 

закріплено норм, загальновизнаних за обов’язкові у цивілізованих державах 

(наприклад, audiatur et altera pars) [97, с. 642]. Отже, відповідно до переконань Л. 

Ерліха до сфери внутрішньої компетенції держави належить питання прийняття 

актів національного законодавства, у зв’язку з чим держава не повинна нести 

відповідальності за відсутність у її внутрішньому праві міжнародно-правових 

норм, якщо тільки такий стан речей не було чітко передбачено міжнародними 

договорами. Держава здійснює відповідальність лише за порушення інтересів 

інших держав, які охороняються міжнародним правом, але, разом з тим, 

враховуючи дію принципу добросовісності, не має права відмовлятись від 

виконання міжнародних зобов’язань через те, що відповідна норма була 

відсутньою у її національному законодавстві [111, с. 427].  

З-поміж усіх гілок державної влади, міжнародні зобов’язання держави 

можуть бути порушеними в першу чергу адміністративними органами [111, с. 
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427]. Так, Л. Ерліх нагадує про справу щодо німецьких інтересів в Верхній Сілезії 

(Case concerning certain German interests in Polish Upper Silesia 1926), при 

вирішенні якої Постійною палатою міжнародного правосуддя було встановлено, 

що Суд не був уповноважений тлумачити національне законодавство Польщі, але 

мав право встановити, чи Польща, виконуючи положення національного права, 

діяла у відповідності до укладеної Конвенції [74; 111, с. 427]. Приводом для 

дискусій серед багатьох юристів-міжнародників стало питання відповідальності 

держави за рішення, які приймаються національними судами. Польський вчений 

був переконаним в тому, що держава відповідає за дії судових органів, навіть у 

тому випадку, коли їх рішення відповідають національному праву [97, с. 641]. З 

врахуванням міркувань Д. Анцилотті, який наводить приклад порушення 

міжнародного права, коли суд держави виносить вирок про обвинувачення особи 

у злочинах, яких не було передбачено у акті видачі, а відповідно – міжнародні 

зобов’язання держави порушують не рішення судів, а діяльність держави, 

твердження Л. Ерліха підлягають уточненню [3, с. 402]. Міркування обох 

вищезгаданих вчених підтверджує думка Р. Бєжанека та Я. Симонідеса про те, що 

«держава відповідає за рішення своїх судів, незалежно від того, чи були вони 

результатом помилки, чи свідомими діями» [65, с. 157].  

Принцип незалежності судів не може слугувати виправданням 

недотримання державою своїх міжнародних зобов’язань. На думку Л. Ерліха, 

держава не має права апелювати до незалежності судової системи або до 

переконання, що суди діяли у відповідності до її внутрішнього права, якщо 

внаслідок їх рішень було порушено права інших держав. Так, у справі про судно 

«Коста Ріка» (Costa Rica Packet case 1891), яка розглядалась Ф. Мартенсом в 

якості арбітра, предметом розгляду стало питання правомірності рішення 

голландського суду проти капітана австралійського судна. Згідно з рішенням на 

Голландію було покладено обов’язок нести міжнародну відповідальність за свої 

дії шляхом відшкодування заподіяної шкоди. Слід звернути увагу, що її 

компетентні органи діяли у відповідності до приписів національного права [111, с. 

428; 175, с. 254-255]. 
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Міжнародну відповідальність обумовлюють протиправні дії та бездіяльність 

не тільки адміністративних та судових, але й законодавчих органів держави [97, с. 

640]. Законодавчий орган держави порушує міжнародні зобов’язання, якщо не 

було прийнято закону, обов’язкового для прийняття у відповідності до 

міжнародного договору, або, якщо у законодавстві не було закріплено 

загальновизнаних для цивілізованих держав норм. Прикладом договору, який 

передбачає відповідальність держави за відсутність національного закону, Д. 

Анцилотті називає Конвенцію про боротьбу з філоксерією 1881 р. На його думку, 

закон по відношенню до іноземців може бути несправедливим, але, не може 

вважатись неправомірним, а у випадку, коли відповідно до положень закону 

іноземців позбавляють прав, які повинні бути наданими їм на підставі 

міжнародних договорів, має місце вчинення міжнародного правопорушення [3, с. 

397].  

За словами Л. Ерліха, держава здійснює міжнародну відповідальність і за дії 

правоохоронних органів. Наприклад, міжнародні зобов’язання можуть бути 

порушеними у випадку неналежного кримінального переслідування з боку 

компетентних органів [111, с. 428]. При цьому він розглядає справу про 

помилкове вбивство представниками мексиканських органів влади (судді та 

поліцейського) громадянина США (J.W. and N.I. Swinney [U.S.A.] v. United 

Mexican States 1926), яку було вирішено Спільною комісією за участю 

представників США та Мексики (тоді – Сполучених Штатів Мексики). І суддю, і 

поліцейського було звільнено Мексикою без проведення жодного кримінального 

процесу. У рішенні Комісії було встановлено, що Мексика повинна була 

відшкодувати шкоду США, обумовлену неправомірними діями правоохоронних 

органів Мексики щодо кримінального переслідування двох її громадян [150, с. 98-

101]. Крім цієї справи, Л. Ерліхом також було згадано про справу щодо прийняття 

акту амністії, дія якого розповсюджувалась на вбивць громадянина США Веста 

(F. R. West [U.S.A.] v. United Mexican States 1927), котру було вирішено Спільною 

комісією за участю представників США та Мексики. У рішенні Комісії було 

сформульовано принцип, у відповідності до якого «надання амністії щодо 
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злочину у відповідності до міжнародного права має такий самий результат, як 

безкарність злочину, відсутність покарання та пробачення правопорушення» [130, 

с. 271]. Таким чином, і акти амністії та помилування можуть породжувати 

міжнародну відповідальність держави. Слід відзначити, що в п. 1 ст. 4 Статей 

було закріплено те що, діяння будь-якого державного органу розглядатиметься як 

поведінка держави, незалежно від того які функції він виконує, яке місце він 

займає в структурі держави та який характер мають його повноваження –  

центральний чи місцевий.  

При встановленні обсягу міжнародної відповідальності держави інколи 

виникає питання, чи відповідали дії державних органів їх компетенції. З огляду на 

це, М. Лозинський виокремлює два види відповідальності: первісну, за якої 

держава несе відповідальність за дії державних органів, здійснені в межах їх 

повноважень, та заступничу, що виникає за дії поза межами повноважень або за 

дії приватних осіб. В свою чергу, у другому випадку держава була зобов’язана 

запобігти правопорушенню або покарати правопорушників [2, с. 426]. Р. Бєжанек 

та Я. Симонідес, також вважаючи, що держава відповідає за дії приватних осіб, 

якщо могла їм запобігти або покарати, детально вивчають питання впливу меж 

компетенції державного органу на відповідальність держави [65, с. 157]. Д. 

Анцилотті стверджує, що «міжнародне право розглядає як дії держави всі дії, 

вчинені особами, які фактично діяли як державні органи, незалежно від того, чи 

мали вони дійсно такий статус, а якщо мали, то, чи діяли вони в межах наданих їм 

повноважень» [3, с. 395]. Називаючи як приклад протиправний обшук в 

приміщенні іноземної місії, він показав, що такі дії з точки зору внутрішнього 

права можуть вважатись діями приватної особи, а отже – не породжувати 

наслідків для держави, однак, зважаючи на міжнародне право – породжуватимуть 

[3, с. 395-396].  

Л. Ерліх з питанням відповідальності держави за злочин, який було вчинено 

на її території, пов'язує проблему суверенітету. Оскільки на території держави 

заборонено здійснювати будь-яку владу іноземною державою, в т.ч. – витребувати 

необхідні докази, то практично жодним чином неможливо довести вину 



135 

 

  

відповідною іноземною державою. Зрозуміло, що такий стан речей не може 

вважатись справедливим. У зв’язку з цим, він намагається сформулювати 

компромісне правило, яке враховуватиме не тільки інтереси іноземної держави, 

але й держави, на території якої було вчинено злочин, виходячи з того, що у 

міжнародному праві не слід вважати обґрунтованим припущення, у відповідності 

до якого навіть за умови, коли «мало місце порушення прав іншої держави (B), то 

органи держави (А), на території якої воно було вчиненим, повинні були про 

нього знати». Л. Ерліх приходить до переконання, що, з одного боку, потрібно в 

кожному конкретному випадку довести невжиття конкретних заходів, 

спрямованих на запобігання правопорушення, але, з іншого боку, держава на 

території якої мало місце вчинення делікту, може бути зобов’язаною довести 

здійснення нею усіх необхідних кроків. Він зауважив, що право держави, проти 

якої було вчиненим правопорушення, використовувати припущення на підставі 

фактів та докази, що випливають з обставин, було підтвердженим рішенням 

Міжнародного Суду ООН у справі протоки Корфу (Corfu Channel Case) [97, с. 

643-644]. 

Особливо цікавим, на думку польського вченого, є питання міжнародної 

відповідальності за політичні злочини, вчинені на території однієї держави проти 

іншої держави. Будучи переконаним, що держава, на території якої здійснюється 

підготовка змови проти іншої держави, повинна такій змові запобігти, він 

відзначає, що у випадках, коли держава не запобігає діянню, яке не тільки 

вважатиметься злочином, вчиненим з політичних мотивів, але й злочином, 

вчиненим за відсутності таких мотивів, то міжнародна відповідальність держави 

повинна бути більш істотною [110, с. 386; 111, с. 430]. У такому випадку навіть не 

виникає питання про необхідність компенсації, єдине, що підлягає встановленню 

– це її вид та розмір [111, с. 431]. Вчений не оминає увагою інцидент, який 

відбувся у 1923 р. та відомий як справа Корфу (Corfu Case), коли було вбито 

громадян Італії, представників Комісії по встановленню кордону між Грецією та 

Албанією [178, с. 214]. За словами Л. Ерліха, у відповідності до рішення Комісії, у 

складі якої працювало 10 видатних юристів, було встановлено, що міжнародна 
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відповідальність наступає внаслідок того, що держава не зробила усього 

можливого для запобігання злочину та для переслідування, затримання та 

засудження злочинця [111, с. 431]. 

Незважаючи на те, що міжнародну відповідальність, згідно з поглядами 

вченого несе держава по відношенню до тієї держави, права якої було порушено, 

він розглянув і таку ситуацію, за якої окрема особа, яка діяла від імені органу 

держави, внаслідок чого було порушено міжнародні зобов’язання, може бути 

притягнута до відповідальності. Така відповідальність передбачається нормами 

внутрішнього права держави [97, с. 644]. Л. Ерліх не виключає існування 

випадків, коли рішення про порушення міжнародного права приймає 

національний суд. Саме за таких обставин держава може виконувати свої 

обов’язки про кримінальне переслідування осіб відповідно до міжнародного 

права. Крім того, він не заперечує можливості притягнення до відповідальності 

іноземними державами осіб, які порушують міжнародне право [111, с. 429]. 

Вчений  наголошує, що договори покладають на державу обов’язок покарання 

особи за передбачені ними дії, однак, така особа буде покараною на підставі 

національного права держави, яка здійснює кримінальне переслідування, а не 

міжнародного права [97, с. 646]. Право кримінального переслідування за 

вчинення злочинів під час війни, за його словами, належить або державі, права 

якої було порушено, або державі, органами якої або під час збройних дій якої 

було вчинено правопорушення [97, с. 646].  

Відповідно до ст. 228 Версальського мирного договору було передбачено 

право «Союзних та Об’єднаних Держав» здійснювати правосуддя над німецькими 

громадянами [211]. На думку Л. Ерліха, положення такого характеру не надають 

окремим особам статусу суб’єктів міжнародного права, а лише встановлюють 

«обов’язок суб’єктів міжнародного права видавати осіб, яких обвинувачують у 

визначених діях, а також передбачають відмову відповідних суб’єктів у праві 

охорони власних громадян у випадку переслідування проти них, яке було 

здійсненим та підтвердженим пов’язаним з діями, вчиненими за певних обставин, 

вироком в інших державах» [111, с. 430]. Він вважав подібні положення чи не 
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єдиним винятком в сфері відповідальності за міжнародним правом окремих осіб, 

так як їх відповідальність, як правило, здійснюється на підставі норм 

внутрішнього права держави [111, с. 430]. Вчений звертає увагу і на статтю 228 

Версальського договору, у відповідності до якої слід покарати Вільгельма II 

Гогенцоллерна. У статті було вказано, що «Союзні та Об’єднані Держави» 

звернуться з проханням про видачу колишнього імператора до уряду Голландії 

для того, щоб спеціально створений трибунал здійснив суд над ним за образу 

«міжнародної моралі та святості договорів» [188]. Л. Ерліх вважав, що договірні 

держави повинні були домовитися з Голландією та отримати її згоду стосовно 

виконання вищенаведеного положення, оскільки, в іншому випадку, здійснення 

передбачених дій вважатиметься порушенням прав Голландії [111, с. 430]. 

Вчений розмірковував над категорією злочинів проти міжнародного права, 

маючи на увазі такі злочини, кримінальне переслідування за вчинення яких може 

здійснювати не тільки держава, громадянином якої є особа, яка вчинила такий 

злочин, але й інші держави. На його думку, держава, громадянством якої володіє 

особа, яка вчинила правопорушення, не має права забороняти іншим державам 

покарати таку особу [97, с. 647]. Як приклад він називає акти піратства. Навіть 

якщо судно, на борту якого перебувають особи, які здійснюють піратську 

діяльність, було зареєстрованим в іноземній державі, а самі особи володіють 

іноземним громадянством, то будь-яка держава може затримати таке судно та 

покарати відповідних осіб. Хоча за таких обставин має місце ухилення від дії 

норми, яка дозволяє державам захищати інтереси своїх громадян за кордоном, 

таке ухилення відповідає міжнародно-правовим приписам [97, с. 647].  

З огляду на міркування Л. Ерліха про те, що «стан міжнародних відносин 

схожий на стан рівноваги, відхилення від якої повинно бути виправленим 

поверненням до первісного стану», можна зробити висновок, що система 

міжнародних відносин є унікальним механізмом, роль відповідальності для 

належного функціонування якого не можна недооцінювати. Оскільки одним з 

принципів міжнародного права є обов’язок кожного суб’єкта поважати права всіх 

інших суб’єктів, то можна зрозуміти, чому на держави, за його словами, 
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покладено обов’язок зробити усе можливе для того, щоб усунути стан речей, який 

виник через порушення міжнародних зобов’язань [97, с. 647]. Для підтвердження 

своїх міркувань він звертається до рішення стосовно юрисдикції у справі про 

фабрику в Хожуві, в якому було передбачено обов’язок відшкодування у 

відповідній формі порушення зобов’язання [75]. 

Враховуючи те, що далеко не в усіх випадках можна повернути стан речей 

до первісного стану, вчений намагається розмежувати наслідки порушення норм 

міжнародного права в залежності від характеру права, яке було порушеним, а 

також заподіяної шкоди [111, с. 431]. Так, він вважає, що за умови, коли було 

порушено принцип взаємної поваги, то достатніми діями з боку держави, яка 

вчинила правопорушення, може стати вибачення, а якщо було порушено право 

іншої держави – то підтвердження компетентним судовим органом факту 

правопорушення [97, с. 648]. В свою чергу, Л. Ерліх наводить рішення Постійної 

палати третейського суду у справах, які стосуються відповідальності Італії за 

затримання двох французьких суден (The Carthage and Manouba сases) під час 

війни між Туреччиною та Італією 1913 р. У рішенні щодо судна «Мануба» було 

проголошено, що за обставин, коли «держава не змогла виконати своїх загальних 

або спеціальних зобов’язань щодо іншої держави, саме ствердження цього факту, 

зокрема у арбітражному рішенні, являє собою суворе покарання» [209]. Крім того, 

було визначено, що покарання за певних обставин може бути збільшено 

необхідністю сплати компенсації за матеріальні збитки.  

В багатьох випадках порушення державою своїх міжнародних зобов’язань 

шкода може бути заподіяною іноземним громадянам. Л. Ерліх вказує на те, що 

відносини стосовно міжнародної відповідальності виникають між державами як 

суб’єктами міжнародного права, а отже, відшкодування повинно бути здійснене 

не на користь громадян іноземної держави, які понесли збитки, а – іноземної 

держави [111, с. 432]. Вирішуючи питання про розмір відшкодування, він 

зауважує, що саме заподіяна громадянам іноземної держави шкода є «лише одним 

з можливих критеріїв, напевно – найбільш прийнятним, оцінки шкоди, заподіяної 

державі через дії іншої держави, які суперечили міжнародному праву» [97, с. 648]. 
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За словами вченого, держава, отримавши компенсацію, самостійно вирішує, яким 

чином розпоряджатись такими коштами. Він вважає, що міжнародне право 

жодним чином не впливає на рішення держави, а сама держава може відмовитися 

від цих коштів або перерахувати їх на користь іншої держави. Так само держави 

мають право домовитися про те, що відповідні суми будуть перераховані не 

іноземним державам, а безпосередньо їх громадянам [111, с. 432].  

Важливе значення для вивчення явища відповідальності в міжнародному 

праві Л. Ерліх відводить справі про фабрику у Хожуві. Так, Судом було 

встановлено існування основоположного принципу міжнародної відповідальності, 

що випливає з поняття неправомірного акту, який було підтверджено 

міжнародною практикою, зокрема рішеннями арбітражних трибуналів: «наскільки 

це можливо, ліквідувати усі наслідки неправомірного акту та відновити ситуацію, 

яка, швидше за все, існувала б, якщо б протиправний акт не було вчинено» [205]. 

Суд визначив, що компенсацією за протиправні відповідно до міжнародного 

права дії можна вважати або реституцію в натурі, або виплату суми, еквівалентної 

реституції в натурі, або відшкодування заподіяної шкоди, яке не були 

компенсованим ні реституцією в натурі, ні виплатою відповідної суми. Для оцінки 

вартості як матеріального, так і нематеріального блага, що було втраченим, 

вчений вважає за доцільне обчислювати його дійсну або найбільш ймовірну 

вартість, котру встановлює держава, проти інтересів якої було вчиненим 

правопорушення, а також переконує в тому, що за рахунок відшкодування така 

держава не повинна здійснювати самозбагачення [97, с. 649-650]. Крім того, він 

наголошує, що слід оцінювати саме «чисту» вартість блага, вирахувавши ту суму, 

отримання якої могло б збагатити державу, права якої були порушені, і відзначає  

дискусійний характер у юриспруденції відшкодування шкоди, яка може бути 

заподіяна в майбутньому [97, с. 650]. На думку Л. Ерліха, при розрахунку обсягу 

міжнародної відповідальності держави слід врахувати вартість втрачених благ 

(«damnum emergens») та упущену вигоду («lucrum cessans»), однак, упущена 

вигода не враховується, якщо її отримання характеризується низьким ступенем 
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ймовірності [111, с. 434]. Вартість втрачених благ, у відповідності до міркувань 

вченого, визначається судом на підставі принципу ex aequo et bono [97, с. 650]. 

Невипадковим є те, що в деяких випадках, наприклад, в ситуації, коли 

заподіяння шкоди було обумовленим невчасною сплатою відповідних грошових 

сум, вартість відшкодування обчислюється за допомогою розрахованої величини 

(наприклад, відсотків за прострочення). Однією зі справ, під час розгляду яких 

порушувалось питання компенсації за прострочення, вчений називає справу з 

судової практики Постійної палати третейського суду щодо виплати компенсацій 

Росії за шкоду, заподіяну Туреччиною під час війни 1877-1878 рр. (Russian Claim 

for Interest on Indemnities). Так, у рішенні Судом було охарактеризовано одним з 

загальних принципів відповідальності держав відповідальність за затримку у 

виплаті грошової суми, якщо не існувало відповідного міжнародного звичаю [194, 

с. 10]. Вагомим моментом у визначенні розміру компенсації за наявності 

вищенаведених обставин є встановлення моменту, починаючи від якого держава 

повинна сплачувати відсотки. На думку Л. Ерліха, для виконання цього завдання 

можна використати один з наступних критеріїв: 

1) висловлення вимоги про сплату відсотків відповідною державою; 

2) вчинення правопорушення, що обумовило міжнародну відповідальність; 

3) винесення судового рішення міжнародною інстанцією [97, с. 651]. 

Обґрунтовуючи запропоновані підходи до встановлення відповідного 

моменту, вчений наводить рішення у справі щодо судна «Вімблдон» (Case of the 

S.S. «Wimbeldon») Постійної палати міжнародного правосуддя 1923 р., у 

відповідності до якого було встановлено, що процентна ставка у 6 відсотків є 

справедливою, враховуючи «існуюче фінансове становище у світі та беручи до 

уваги найбільш розповсюджені умови щодо державних позик», а відсотки повинні 

нараховуватись з моменту винесення рішення, а не моменту, вказаного державою, 

права якої були порушені [77]. Відсоткова ставка залежить, за його словами, від 

деталей конкретного спору, при цьому у практиці міжнародних судових органів 

він не виявляє випадків, коли було прийнятим рішення про встановлення 

складного відсотку. У рішенні Постійної палати третейського суду по справі щодо 
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претензій норвезьких судновласників (Norwegian Shipowners Claims Case 1922) 

навіть зазначалось, що «складний відсоток не було призначено у попередніх 

арбітражних рішеннях» [111, с. 435; 173, с. 36]. Варто відзначити, що в статтях 

про відповідальність було використаним загальне формулювання стосовно 

визначення строків нарахування відсотків («відсотки нараховуються від тієї дати, 

коли підлягала оплаті основна сума, до дати виконання платіжного зобов’язання 

»), а отже, на підставі достатньо цікавих ідей Л. Ерліха його значення може бути 

конкретизованим [188].    

Ще одним правилом, яке сформувалось, на думку Л. Ерліха, в сфері 

міжнародної відповідальності, є правило, згідно з яким грошова сума, яка підлягає 

оплаті, сплачується у валюті держави, що порушила міжнародні зобов’язання, за 

умови, що інше не було передбачено за згодою сторін. Однак, якщо у справі щодо 

фонду Піуса (The Pious Fund Case 1902) такий принцип було підтверджено, то у 

справі стосовно судна «Вімблдон» (Case of the S.S. «Wimbledon») відповідною 

валютою було обрано валюту Франції, держави, інтереси якої були порушені [97, 

с. 652]. Для визначення органу чи особи, на користь яких буде сплачено 

визначену судом компенсацію, у відповідності до поглядів вченого, слід 

керуватись тим, який саме орган чи особа володіють належними повноваженнями. 

Якщо не було укладено відповідної угоди, то держава, яка здійснює оплату, має 

право відмовитися здійснювати оплату на користь окремих одиниць або 

приватних організацій, названих потерпілою державою [111, с. 435].  

Аналізуючи міркування Л. Ерліха, можна прийти до висновку, що у 

міжнародному праві категорія спливу строків давності не застосовується. Він 

стверджує, що в міжнародному праві відсутні норми, які передбачають звільнення 

від міжнародної відповідальності у зв’язку з тим, що від моменту порушення 

міжнародних зобов’язань минув певний час [111, с. 436]. Такі висновки було 

зроблено на підставі рішень судових інстанцій, наприклад, у справі фонду Піуса  

рішенням арбітражного трибуналу було встановлено, що характерний для 

цивільного права принцип давності не підлягає застосуванню при вирішенні 

вищезазначеної справи [210]. В той же час вчений вказує на те, що згідно з 
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принципом добросовісності можна припустити наявність мовчазної згоди між 

державами щодо вирішення спору, якщо впродовж тривалого періоду справу не 

було порушено жодною з них. Щоправда, враховуючи те, що договірні норми з 

цього приводу відсутні, рішення про те, чи часу, який минув від моменту 

вчинення правопорушення, достатньо, щоб вважати спір завершеним, повинен 

приймати сам суддя [111, с. 436]. Л. Ерліх приділяє окрему увагу доповіді 

Інституту міжнародного права, оприлюдненій в Гаазі у 1925 р., під назвою 

«Загальні правила щодо позовної давності у міжнародних відносинах» («General 

Rules in the Matter of Limitation of Actions in International Relations»), відповідно до 

якої «з практичних міркувань порядку, стабільності та миру» серед загальних 

принципів права, визнаних цивілізованими націями, слід виділяти позовну 

давність по відношенню до міждержавних зобов’язань. В кожному конкретному 

випадку судді міжнародного судового органу було рекомендовано вирішувати 

питання давності, беручи до уваги фактори, що можуть впливати на строки 

давності, серед них – публічний або приватний характер зобов’язання, а також – 

договірний чи деліктний [97, с. 654; 194, с. 85]. 

Хоча в сучасній науці міжнародного права, проблеми санкцій часто 

розглядаються в контексті міжнародної відповідальності або у тісному 

взаємозв’язку з нею, Л. Ерліх досліджує ці проблеми в зовсім іншому розділі 

підручника з міжнародного права, ніж міжнародну відповідальність. Так, в 

останньому виданні його підручника розділ 5 «Примус в міжнародних 

відносинах» третьої частини під назвою  «Механізм відносин між суб’єктами 

міжнародного права» присвячений знанням про примусові засоби (війну), а тема 

міжнародної відповідальності розглядається у четвертій частині «Норми стосовно 

сутності відносин між суб’єктами міжнародного права» (розділ 3 

«Відповідальність). На думку вченого, поняття примусу можна пояснити як 

«загрозу застосування або реальне застосування однією чи кількома державами 

заходів для того, щоб інша держава з великою ймовірністю погодилась на певні 

дії або на бездіяльність з метою недопущення таки наслідків, які будуть зумовлені 

вжиттям відповідних заходів» [97, с. 431]. Відповідно до критерію правомірності 
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примусових заходів він розрізняв правомірні за міжнародним правом примусові 

заходи та неправомірні, деякі з яких, в свою чергу, в минулому належали до 

правомірних або вважались правомірними за певних обставин [110, с. 434]. Ще 

одна класифікація має в основі призначення примусових заходів: примусові 

заходи, що породжують для іншої держави безпосередні наслідки («безпосередні 

заходи»), та примусові заходи, що становлять загрозу виникнення таких наслідків 

[111, с. 504].  

Л. Ерліх показує відмінність між правомірними та неправомірними 

примусовими заходами на прикладі зобов’язань держав А, Б та В, що випливають 

з Пакту Келлога-Бріана: у ситуації, коли А погрожуватиме Б війною, якщо Б не 

виконає названих А дій, має місце застосування неправомірних примусових 

заходів. Натомість, правомірними він називає такі, які будуть застосованими, 

якщо В погрожуватиме А, що в разі початку війни А проти Б, В допомагатиме Б 

[111, с. 505]. Іншим прикладом правомірних примусових заходів вчений вважає 

ситуацію, коли одна з держав погрожує іншій відмовою в укладенні з нею 

договору або укладенням договору з третьою державою, виконання якого 

суперечитиме інтересам цієї держави. Дискусійним, на його думку, залишається 

питання військово-морських демонстрацій, здійснення яких полягає, наприклад, у 

перебуванні судна або суден у таких просторах відкритого моря, що прилягають 

до території іноземної держави, або здійснення військових маневрів неподалік від 

державного кордону. Вчений вважає, що відповідь на питання, чи є такі дії 

загрозою сили, чи приверненням уваги з боку іншої держави до існуючих спірних 

справ, можна дати тільки після вивчення кожного конкретного випадку [111, с. 

505]. 

За словами Л. Ерліха, процес еволюції міжнародно-правових норм не 

залишився осторонь примусових заходів, так як деякі з них, що в минулому були 

правомірними, набули протиправного характеру, окремі примусові засоби стали 

дозволеними тільки за певних умов, а також перелік обставин, за яких 

допускається вжиття частини примусових заходів, став вужчим [97, с. 431-432]. 

Проаналізувавши існуючий стан міжнародних відносин, він прийшов до 



144 

 

  

висновку, що примусові заходи, які можна розглядати як вид самодопомоги, 

«поступаються в загальному» мирним способам вирішення міжнародних спорів, 

але, незважаючи на це, він переконаний в необхідності запровадження таких 

примусових заходів, застосування яких могло б сприяти забезпеченню виконання 

державами рішень міжнародних інституцій в цілях дотримання принципу 

мирного вирішення міжнародних спорів. Їх ефективність в такому випадку 

ґрунтуватиметься на принципі добросовісності, а недотримання державою взятих 

на себе міжнародних зобов’язань передбачатиме застосування за попередньою 

згодою по відношенню до неї примусових заходів [97, с. 432; 111, с. 504].  

Разом з тим, застосування примусових заходів не можна ототожнювати з 

використанням мирних способів вирішення міжнародних спорів, оскільки в 

першому випадку держава, яка застосовує примусові заходи, намагається схилити 

противника до своєї позиції [97, с. 433]. Він вважав, що примусові заходи є 

дієвими настільки, наскільки слабшою по відношенню до держави, яка їх 

застосовує, є держава, стосовно якої вони застосовуються. Однак, виходячи з 

того, що забезпечення рівності правової охорони слабких та сильних держав є 

однією з тенденцій розвитку міжнародних відносин, вчений переконаний, що 

держави намагатимуться унеможливити здійснення протиправного тиску однією 

на одну шляхом застосування правомірних примусових засобів [111, с. 505]. При 

цьому слід нагадати, що він, розглядаючи принцип рівності, наголошував на тому, 

що слабкість держави не виправдовує порушення її прав іншою державою 

(параграф 3.2).   

На думку Л. Ерліха, з огляду на практичний аспект міжнародних відносин, 

необхідно виділити наступні види правомірних примусових заходів: 

1) реторсія, тобто «застосування за відсутності інших положень 

міжнародних договорів стосовно іноземної держави чи її громадян норм або 

розпоряджень, обумовленими аналогічними нормами або розпорядженнями 

іноземної держави, з метою примушування іноземної держави до їх скасування, 

які держава може застосовувати за будь-яких обставин, крім випадків, 

передбачених відповідними положеннями договорів» (прикладом реторсій вчений 
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називає митну війну, при здійсненні якої іноземна держава встановлює вищі ціни 

на товари, що походять з держави, яка обмежила або заборонила імпорт з 

іноземної держави, а також тарифну війну, яка полягає в ускладненні імпорту чи 

експорту шляхом підвищення або зниження тарифів на перевезення); 

2) розірвання дипломатичних відносин; 

3) заходи, на які погоджується держава в якості санкцій зобов’язань діяти 

чи утримуватись від дій (до цієї категорії вчений відносить заходи, передбачені 

ст. 41-42 Статуту ООН, а також заходи, що підлягають застосуванню в рамках 

Міжнародної організації праці з дотриманням принципу пропорціональності); 

4) самооборона і збройні дії у відповідь на напад на територію, над якою 

відповідна держава здійснює суверенітет, або на територію, в межах якої 

відповідна держава правомірно здійснює будь-яку владу, або на територію, 

стосовно якої відповідна держава володіє визнаними іншими державами 

інтересами [97, с. 434; 110, с. 436-437]. 

У своїх працях Л. Ерліх намагається розглянути поняття дипломатичної та 

збройної інтервенції. Так, під дипломатичною інтервенцією він розуміє 

дипломатичні погрози, що здійснюється як законно, так і протиправно, з метою 

врегулювання внутрішньодержавних відносин в іноземній державі чи 

впорядкування її відносин з третьою державою. Він переконаний, що слід 

відокремлювати дипломатичні інтервенції, покликані примусити іноземну 

державу виконати свої міжнародні зобов’язання, від інтервенцій, які являють 

собою неправомірне втручання у внутрішні справи іноземної держави. 

Причинами такого неправомірного втручання можуть бути як вищі принципи, на 

забезпечення яких спрямовані дії інтервента, так і гуманітарні погляди, що 

характерне для гуманітарних інтервенцій. Колективною дипломатичною 

інтервенцією, тобто інтервенцією, яка здійснюється спільними зусиллями групи 

держав, він вважав, серед іншого, заходи, передбачені положеннями Статуту 

ООН, за ініціативи Ради Безпеки [97, с. 434-435].  

На відміну від дипломатичної, способом здійснення збройної інтервенції є 

застосування сили, а сама збройна інтервенція може полягати не тільки в участі на 
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стороні однієї з держав у війні за її участю, але й – у громадянській війні на боці 

держави або повстанців. Як і у випадку з дипломатичною інтервенцією, збройна 

інтервенція може бути санкціонована по відношенню до держави («z góry 

dozwolona») [97, с. 435]. Л. Ерліх приділяє окрему увагу Другій Конвенції про 

обмеження застосування сили у разі стягнення договірних боргових зобов'язань 

1907 р., згідно з якою на держави було покладено обов’язок не вдаватись до 

застосування сили для витребування договірних боргів, які намагається стягнути 

уряд однієї держави з уряду іншої на користь своїх громадян. Щоправда, 

обставинами, за яких обов’язок може не виконуватись, у положеннях Конвенції 

було названо зазначені у ст. 1 дії держави-боржника (наприклад, держава-

боржник залишає без розгляду пропозицію щодо третейського розгляду) [25]. 

Положення, які закріплювали право на збройну інтервенцію, було відображено, за 

словами вченого, і в Статуті Ліги Націй, і в Пакті Бріана-Келлогга, і в Статуті 

Організації Об’єднаних Націй [97, с. 435-436].  

Крім правомірних примусових заходів, вчений наводить перелік 

протиправних примусових заходів, до яких належать: чітко виражена або така, що 

випливає з обставин, загроза вчинення дій, що порушують міжнародне право 

(наприклад, загроза війни); репресалії; суперечна нормам міжнародного права 

збройна інтервенція [97, с. 443; 111, с. 514]. У відповідності до його поглядів, під 

репресаліями слід розуміти такі міжнародно-протиправні дії, що здійснюються з 

метою примушування іншої держави до виправлення обумовленого заподіяним 

нею правопорушенням беззаконня. Вчений відзначає, що насамперед репресалії 

можуть бути спрямовані проти осіб або майна громадян держави, по відношенню 

до якої застосовують репресалії [97, с. 444]. Репресалії у міжнародному праві 

необхідно підпорядковувати, за його словами, наступним умовам: якщо внаслідок 

застосування менш радикальних засобів неможливо вирішити спір, а репресалії, в 

порівнянні з війною, є «меншим злом»; якщо користь в результаті застосування 

репресалій є пропорційною заподіяній шкоді [111, с. 514]. Історичні аспекти 

репресалій Л. Ерліх досліджує в контексті поглядів Е. Ваттеля, викладених ним у 

праці «Право народів» («Le droit des gens»), та обставин справи Корфу (Corfu 
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Case) [97, с. 444-445]. Розглядаючи практику застосування репресалій, він 

пропонує поділяти їх на загальні (генеральні), до яких належить війна, та особливі 

або спеціальні, що охоплюють наступні види:  

1) розірвання всіх або деяких договорів; 

2) ембарго або секвестр, що накладаються або на іноземні судна, які 

перебувають у портах (чи територіальних водах) держави, що накладає ембарго, 

або на інші предмети, які знаходяться на території такої держави, але, 

перебувають у власності іноземної держави чи її громадян; ембарго не 

накладається на предмети та грошові кошти, що депонуються відповідно до 

принципу добросовісності; 

3) захоплення суден, які знаходять у відкритому морі, які належали 

іноземним державам чи громадянам; 

4) заборона дозволу подання позовів іноземцями до судів держави; 

5) затримання громадян іноземної держави в якості заручників 

(андролепсія); 

6) зайняття частини території іноземної держави; 

7) бомбардування частини території іноземної держави; 

8) мирна блокада або розміщення перед узбережжям чи портом іноземної 

держави військових суден в цілях того, щоб відрізати її від моря [97, с. 445-446]. 

Репресалії застосовуються в міжнародних відносинах у відповідь на 

протиправні дії як держави, так і окремих осіб, за дії яких держава несе 

відповідальність перед іншими державами, а спрямованими репресалії можуть 

бути як на громадян відповідних держав, так і на їх майно, що Л. Ерліх пояснює 

твердженням Е. Ваттеля («майно громадян становить частину усього державного 

майна»). Польський вчений відзначає існування в минулому листів про репресалії 

(lettres de marque, lettres de perpesailles), на підставі яких окремі особи отримували 

право, що забезпечувалось державою громадянства, на отримання відшкодування 

від громадян держави, яка порушила їх права. Такі листи видавались у Європі до 

XIX століття [97, с. 514]. Професор Каліфорнійського університету Дж. Ю, 

вважаючи репресалії «захопленням власності (або інколи осіб) іноземної держави 
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в якості компенсації за заподіяну нею шкоду», стверджує, що листи про 

репресалії не видавались США від 1812 р., та звертає увагу на Паризьку 

декларацію 1856 р., відповідно до якої було забороненим каперство [222]. Д. 

Левін розумів сутність репресалій як «заходів у відповідь», які застосовуються 

державою А в порушення визнаного міжнародним правом права держави Б, що, 

свою чергу, здійснюється у відповідь на порушення прав А з боку Б. За його 

словами, поділ репресалій на збройні та незбройні існував в попередніх епохах, 

натомість, у сучасному міжнародному праві збройні репресалій є протиправними 

та не підлягають застосуванню. Вчений звертав увагу на відмінності між 

збройними репресаліями та самообороною, передбаченою статтею 51 Статуту 

ООН, та вказував на те, що їх неправомірний характер було підтверджено 

абсолютною більшістю представників доктрини того часу [35, с. 55]. Одним з 

прикладів засудження збройних репресалій міжнародною спільнотою Д. Левін 

називає Резолюцію Ради Безпеки №3139 від 24 листопада 1953 р., яку було 

прийнято на підставі нападу Ізраїлю на Йорданію в Кібії у 1953 р. Крім того, 

визнання актів збройних репресалій неправомірними було здійснено у Декларації 

принципів міжнародного права 1970 р. з огляду на забезпечення принципу 

незастосування сили або загрози силою [22]. Крім репресалій, вчений вивчає 

поняття військових провокацій як «ворожих дій, що здійснюються силами однієї 

держави проти іншої держави, для того, щоб спонукати останню до збройних дій 

у відповідь і в такий спосіб розпочати збройний конфлікт з нею» [35, с. 59]. Він 

вважає, що поняття репресалій та військових провокацій є спорідненими, кожне з 

понять можна розглядати в контексті «протиправного застосування збройної 

сили», але, якщо репресалії здійснюються як акти помсти за вчинене чи уявне 

правопорушення, то військові провокації слід сприймати за виявлення ініціативи 

збройного конфлікту [35, с. 59-62].  
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Висновки до Розділу 3 

 

Розуміння Л. Ерліхом основних проблем міжнародної правосуб’єктності 

ґрунтується на консервативному підході, відповідно до якого суб’єктами 

міжнародного права вважаються суверенні держави. Вчений довів, що, будучи 

визнаною іншими державами, міжнародними правами та обов’язками також 

володіє Апостольська столиця. Хоча він заперечував доцільність розширення 

переліку суб’єктів, вважаючи, що це може призвести до перетворення 

міжнародного права у «наддержавне право» «Сполучених Штатів Світу», його 

погляди на роль міжнародних організацій у сфері міжнародного права в середині 

XX століття зазнають змін, обумовлених усвідомлення їх обмеженої 

правосуб’єктності. Разом з тим, Л. Ерліх вбачав у положеннях міжнародних 

договорів, які гарантували міжнародним організаціям, а також їх посадовим 

особам майнові права та імунітети, докази того, що вони є суб’єктами приватного 

права. Вчений, порівнюючи міжнародну з іншими видами правосуб’єктності, 

приходить до висновку, що ці категорії істотно відрізняються між собою. Він 

висловлював сумнів з приводу доцільності розрізнення у міжнародному праві 

понять право- та дієздатності, пояснюючи, що держава не здатна виявляти волю 

самостійно. Л. Ерліх зробив значний внесок у дослідження питання правового 

статусу Гданська як території, стосовно прав на яку перетинаються інтереси 

різних держав. Проаналізувавши найбільш поширені у юриспруденції моделі 

існування організацій політичної влади, він спростував виокремлення Гданська як 

суверенної, так і несуверенної держави, натомість назвав його «територіальною 

корпорацією». За словами вченого, Гданськ не виступає суб’єктом міжнародного 

права, оскільки основоположним критерієм міжнародної правосуб’єктності є 

визнання міждержавною спільнотою або її найважливішими членами, що 

підтверджує прихильність Л. Ерліха до конститутивної теорії визнання. 

Вчений справедливо вважав, що, враховуючи факт співіснування різних  

держав, кожна з яких володіє суверенітетом, норми міжнародного права повинні 

захищати найважливіші інтереси всіх держав, встановлюючи «межі свободи» їх 
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взаємної поведінки, які отримали назву «основні права». Поняття основних прав 

держави було введено в науковий обіг для характеристики прав, необхідних для 

існування кожній державі, за аналогією з природними правами людини. Л. Ерліх 

розглянув розвиток концепції основних прав держави та прийшов до висновку, 

що в її основі знаходяться «основоположні принципи» міждержавних відносин. 

На відміну від основних прав людини, основні права держав не знайшли свого 

підтвердження в міжнародних договорах, однак такий стан речей пояснюється 

двома причинами: по-перше, вони випливають зі звичаєвого права, а тому – 

відповідні норми діятимуть незалежно від того, чи були кодифікованими, по-

друге, потреба в нормативно-правовому закріпленні прав людини є більш 

очевидною, оскільки відповідні правовідносини мають нерівноправний характер. 

Уявлення Л. Ерліха про перелік основних прав держав підлягали розвитку у 

кожному наступному виданні його підручника, але центральне місце він відводив 

праву на існування. Вважаючи принцип рівності «наріжним каменем» 

співіснування держав, Л. Ерліх вказував на те, що зміст принципу зводиться до 

існування трьох припущень: рівності прав кожної держави, рівної охорони прав 

кожної держави та непідсудності однієї держави судам іншої. Вчений довів, що 

дія принципу рівності обумовлює можливість держави відмовитися від виконання 

зобов’язань по відношенню до іншої держави, яка, в свою чергу, не виконує 

належних зобов’язань, а також неприпустимість порушення прав «слабких» 

держав.  

 Л. Ерліх показав, що держава здійснює міжнародну відповідальність 

добровільно за умови порушення нею як спеціальних зобов’язань, що виникають 

на підставі укладених міжнародних договорів, так і основних прав інших держав 

звичаєвого походження. Вчений не погоджувався з твердженням про те, що 

відповідальність у міжнародному праві, як у цивільному праві, поділяється на 

договірну та позадоговірну, тому що будь-яке порушення міжнародних 

зобов’язань, за його словами, призводить до порушення принципу pacta sunt 

servanda. Розмірковуючи над тим, за дії яких осіб держава несе відповідальність, 

він з наведенням відповідних прикладів зі сфери міжнародних відносин прийшов 
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до переконання, що від імені держави діють її адміністративні, виконавчі, 

законодавчі та правоохоронні органи. Л. Ерліх переконував в тому, що 

дотримання принципу незалежності суддів не може легітимізувати невиконання 

міжнародних зобов’язань, визнаючи в такий спосіб пріоритетність міжнародного 

права перед внутрішнім правом держави. Вчений висунув оригінальну концепцію 

відповідальності держави за злочин, який було вчинено на її території, 

заперечуючи презумпцію  вини такої держави, проте, визнаючи, що потерпіла 

держава повинна довести факт правопорушення. 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. Проблему санкцій вчений розглядав в 

контексті примусових засобів, що вживаються державою у відповідь на 

порушення міжнародних зобов’язань, поділяючи їх на правомірні (реторсія, 

розірвання дипломатичних відносин) та неправомірні (загроза військових дій, 

невмотивовані репресалії).  
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В И С Н О В К И 

 

У висновках сформульовано найсуттєвіші результати дисертаційного 

дослідження, наведено теоретичні узагальнення та нове вирішення наукового 

завдання щодо міжнародно-правових поглядів Л. Ерліха та їх значення для 

сучасної науки міжнародного права: 

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. Віноградова 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 політичного 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, 
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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 адміністративного 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 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 міжнародного 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 
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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 підлягають 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.  

6. Центральне місце в системі міжнародно-правових поглядів Л. Ерліха 

займає принцип добросовісності, який полягає в тому, що юридична 

обов’язковість норми міжнародного права випливає з чітко вираженої або 
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мовчазної згоди держави. Жодна держава згідно з принципом добросовісності не 

вправі змінювати свої міжнародні зобов’язання в односторонньому порядку. Для 

обґрунтування необхідності дотримання міжнародного права на початку 30-х 

вчений висунув оригінальну концепцію щодо проведення аналогії між 

виникненням держави за договірною теорією та формуванням міжнародної 

спільноти, яка, на жаль, не була розвинена ним у подальшому. Він підтримував 

дуалістичну теорію співвідношення міжнародного та внутрішнього права, однак, 

у своїх працях часто виявляв взаємодію обох систем, насамперед – при вирішенні 

справ органами судочинства. 

7. Спираючись на гіпотезу А. Дайсі щодо «принципових розбіжностей» в 

аналізі політичних процесів, Л. Ерліх розробив концепцію «протилежних течій» у 

міжнародному праві, яка ґрунтується на постулаті його системного характеру. 

Найбільш поширеними проблемними ситуаціями, 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 підручнику 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 
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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 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 відповідальність, 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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Stanislaw Strazynski: Z okazji pięćdziesięciolecia doktoratu. – Lwów: Ks. 

Gubrynowicza i syna, 1932. – 32 st. (у співавторстві з Е. Дубановічем). 
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1935 

Le développment  du droit des gens et le probléme de la sécurité collective; Le respect 

des engagements internationaux – la révision des traités et des situations internationales; 

Le probléme des litiges juridiques et des conflicts d'intérêts. – Lwów, Un-te Jean-

Casimir, 1935. – 42 s. 

La séparation des pouvoirs. Quelques remarques sur la theorie et sur la pratique. – 

Bucarest, 1935. – 11 s. 

1937 

Metody nauki i nauczania w Europie i Ameryce // Rocznik Polskiego Instytutu prawa 

publicznego. – 1936-1937. – Tom 1. – 84 st. 

1938 

Metoda porównawcza w nauce prawa publicznego. – Poznań, 1938. – 11 p. 

The new positivism in international law. – Lwów: Institute of Constitucional and 

International Law John Casimir University, 1938. – 37 st. 

1939 

Obywatelstwo a narodowość // Sprawy Narodowościowe. – 1939. – St. 1-13. 

1946 

Karta Narodów Zjednoczonych wraz ze statutem Międzynarodowego Trybunału 

Sprawiedliwości: uwagi wstępne, teksty, komentarze. – Kraków: Księgarnia S. 

Kamińskiego, 1946. – 119 st. 

1947 

Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych. – Kraków: Wydawnictwo księgarni 

Stefana Kamińskiego, 1947. – 80 st. 

1948 

Prawo narodów. – Kraków: Wydawnictwo księgarni Stefana Kamińskiego, 1948. – 648 

st. 

1949 

Zarys historii nauki prawa narodów, politycznego i administracyjnego w Polsce. – 

Kraków, 1949. – 64 st. (у співавторстві з Є. Лангродом). 
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1954 

Paweł Włodkowić i Stanisław ze Skarbimierza. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, 1954. – 238 st. 

1955 

Polski wykład prawa wojny XV wieku; kazanie Stanisława ze Skarbimierza De bellis 

iustis. – Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1955. – 268 st. 

1957 

Interpretacja traktatów. – Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1957 – 250 st. 

1958 

La Réglementation Juridique des Espaces Maritimes et de la Plate-Forme Sous-Marine: 

rapport général [de la] section IV C 2. – Bruxelles: Académie internationale de droit 

comparé, 1958. – 28 p. 

Międzynarodowe prawo. – Warszawa: Wydawnictwo  Prawnicze, 1958. – 749 st. 

1959 

Prawo obszarów morskich i podmorskich. – Warszawa, Poznań: Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, 1959. – 29 st. 

1961 

Guillaume de Rennes et les origines de la science du droit de la guerre // Mélanges en 

l'honneur de Gilbert Gidel. – Paris: Sirey, 1961. – P. 215-227. 

Suwerenność a morze w prawie międzynarodowym. – Warszawa: Wydawnictwo 

Prawnicze, 1961. – 236 st. 

1962 

Suwerenność Polski na ziemiach zachodnich i północnych: zagadnienia prawne. – 

Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1962. – 59 p. 

1963 

Rektor Paweł Wlodkowić rzecznik obrony przeciw krzyżakom. – Kraków, 1963. – 76 

st. 

The development of international law as a science // Académie de droit international 

public. Recueil des cours. – 1962. – T. 105. – P. 173-265. 
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1966 

Pisma wybrane Pawła Włodkowica. Works of Paul Wladimiri. – Warszawa: Instytut 

wydawniczy Pax, 1966. – LXVII + 271 st. 

1967 

Suwerenność Polski na ziemiach zachodnich i północnych: zagadnienia prawa 

mied̨zynarodowego. – Katowice, Wydawnictwo Śla̜sk, 1967. – 99 p. 

1968 

Pisma wybrane Pawła Włodkowica. Works of Paul Wladimiri. – Warszawa: Instytut 

wydawniczy Pax, 1968. – VIII + 410 st. 

1969 

Pisma wybrane Pawła Włodkowica. Works of Paul Wladimiri. – Warszawa: Instytut 

wydawniczy Pax, 1969. – VII + 265 st. 
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Додаток В 

Структура курсу міжнародного права Людвіка Ерліха  

у відповідності до редакції підручника 1958 р. 

 

Частина 1. Міжнародне право та наука міжнародного права 

Глава 1. Основі питання 

Глава 2. Джерела міжнародного права 

Глава 3. Погляд на розвиток міжнародного права та його науки 

Глава 4. Наука міжнародного права в системі наук 

Глава 5. Міжнародне право та наука про міжнародні відносини 

Глава 6. Міжнародне право та цивілізація 

Глава 7. «Протилежні течії» у міжнародному праві 

Частина 2. Суб’єкти міжнародного права 

Глава 8. Характер суб’єкта міжнародного права 

Глава 9. Про держави з точки зору міжнародного права 

Глава 10. Про так звані «основні права держав» 

Глава 11. Початок та закінчення міжнародної правосуб’єктності. Визнання 

Глава 12. Апостольська столиця як суб’єкт міжнародного права 

Частина 3. Механізм відносин між суб’єктами міжнародного права 

Розділ 1. Органи окремих суб’єктів міжнародного права 

Глава 13. Про органи суб’єктів міжнародного права в загальному 

Глава 14. Глава держави та уряд в міжнародному праві 

Глава 15. Міністерство закордонних справ 

Глава 16. Закордонна служба 

Глава 17. Дипломатичне представництво 

Глава 18. Почет дипломатичного представника 

Глава 19. Консул та консульство 

Розділ 2. Форми відносин між окремими суб’єктами міжнародного права 

Глава 20. Взаєморозуміння між органами різних суб’єктів міжнародного права 

Глава 21. Міжнародно-правові договори 
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Розділ 3. Спільні органи 

Глава 22. Органи міжнародного співробітництва 

Глава 23. Організація Об’єднаних Націй 

Глава 24. Розроблені спільними органами регламенти 

Розділ 4. Міжнародні спори 

Глава 25. Міжнародні спори 

Глава 26. Дипломатичні переговори як спосіб вирішення міжнародних спорів 

Глава 27. Міжнародне судочинство 

Розділ 5. Примус у міжнародних відносинах 

Глава 28. Примус в цілях вирішення міжнародного спору 

Глава 29. Правові аспекти воєн 

Глава 30. Договірні норми щодо ведення збройних дій 

Частина 4. Норми стосовно сутності відносин між суб’єктами міжнародного права 

Розділ 1. Відносини щодо території 

Глава 31. Території під суверенітетом суб’єктів міжнародного права 

Глава 32. Відносини між суб’єктами міжнародного права щодо території, яка 

перебуває під їх суверенітетом 

Глава 33. Відносини між суб’єктами міжнародного права щодо території, яка  

не підлягає суверенітету жодної держави 

Розділ 2. Відносини шодо населення 

Глава 34. Відносини між суб’єктами міжнародного права щодо населення 

Розділ 3. Відповідальність 

Глава 35. Відповідальність суб’єктів міжнародного права 

Розділ 4. Договірні норми щодо сутності співробітництва  

суб’єктів міжнародного права 

Глава 36. Договірне регулювання міжнародного співробітництва 

А. Співробітництво в господарській сфері 

Глава 37. Покращення використання дарів природи 

Глава 38. Ядерна енергія 

Глава 39. Зв'язок та транзит 
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Глава 40. Обіг товарів, статистика та банківська справа 

Б. Співробітництво в сфері сприяння розвитку духовних благ 

Глава 41. Розумова праця 

Глава 42. Виставки та обміни  

В. Співробітництво в боротьбі з хворобами та бідами, спричиненими 

одержимостями та злочинами 

Глава 43. Охорона здоров’я 

Глава 44. Боротьба з одержимостями та злочинами 

 

 

 

 

 

 

 

 


