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Дослідження А.О. Гачкевича присвячене важливій для розвитку 
вітчизняної доктрини міжнародного права темі, а саме міжнародно-правовим 

поглядам відомого польського юриста-міжнародника Людвіка Ерліха. 

Постать цього вченого заслуговує на увагу та окремого дослідження, що 

власне і було зроблено шановним дисертантом, з кількох приводів. По-перше 

воно певним чином відкриває також сторінки історії вітчизняної науки 

міжнародного публічного права, а по-друге дослідження наукової спадщина 
Л. Ерліха відкриває нові аспекти у розвитку доктринального підходу до 

розвитку міжнародного права у період великих змін, що сталися в ньому 

протягом ХІХ-ХХ століть, часу трансформації суспільства та права в умовах 

міжнародних конфліктів, розроблення нових вирішень існуючих питань 

світопорядку. Обрання предметом дослідження особистості та наукової 

спадщини Л. Ерліха є невипадковим, адже він є одним із найяскравіших 

представників польської науки міжнародного права.

На нашу думку, автор дисертаційного дослідження правильно підійшов 

до побудови роботи, виділивши на початку роботи періоди у становленні 
Л. Ерліха як вченого та дослідника, пов’язавши ці періоди з етапом навчання, 

у т.ч. за кордоном, та дидактичної роботи у Львівському та Ягеллонському 

університетах. Наступні розділи присвячені вже аналізу конкретних поглядів 

Л. Ерліха на поняття, систему та джерела міжнародного права (другий 

розділ), та проблематику суб’єктів міжнародного права (третій розділ), 

аналізуючи ці питання крізь призму праць польського вченого.
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У даному контексті слід відмітити велику джерельну базу дослідження. 

При цьому аналізуючи, наприклад підручник Л. Ерліха «Право народів», а 
пізніше «Міжнародне право», автор дисертації показує трансформацію 
поглядів вченого на різні аспекти побудови курсу міжнародного права та 

змістовного наповнення.
Варто також відзначити, що аналізуючи окремі питання дисертант 

А.О. Гачкевич слушно проводить аналогії змісту розуміння того чи іншого 

питання у порівнянні з іншими видатними юристами-міжнародниками. Так, 

на с. 123 проводиться паралель між канадським вченим П. Корбетом та 

Л. Ерліхом щодо основних прав держави «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»; на с. 127 

співставляються погляди Я. Броунлі та Л. Ерліха, стосовно того, що 

відповідальність у міжнародному праві істотно відрізняється від 

відповідальності у внутрішньому праві тощо.
У дослідженні А.О. Гачкевич користується не тільки доктринальними 

джерелами, але й використовує справи ППМП та МС ООН, участь у яких 

брав Л. Ерліх (зокрема справа Хожув та Вільного міста Данцигу -  с. 22), чи 

які мали відношення до досліджуваних ним тем, чи до Польщі взагалі (напр. 

вже згадана справа Данцигу, с. 111).
Окремо автором даного дослідження звертається увага на місце та роль 

МС ООН у поглядах Л. Ерліха. Так, досліджуючи у п. 2.2 питання концепції 

джерел міжнародного права у розумінні Л. Ерліха, основний акцент зроблено 

на місці та значенні ст. 38 Статуту МС ООН та поглядам польського вченого 

на концепції джерел міжнародного права у контексті даної статті Статуту. 

Спочатку проаналізовано саме поняття «джерело» (ст. 62), потім його види 

(формальні (юридичні) та матеріальні -  с. 63), приведено як приклад перелік 

джерел з першого видання підручника Л. Ерліха, де подаються міжнародні
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(с. 64). Правильним підходом дослідження даної тематики слід визнати 
структуру дослідження А.О. Гачкевича, за якою зміст ст. 38 Статуту МС 
ООН аналізується крізь призму праць Л. Ерліха та доповнюється поглядами 
інших вчених.

Дисертант звертає нашу увагу також на праці Л. Ерліха, пов’язані з 
дослідженням наукової спадщини Павла Влодковіца та Станіслава зі 

Скарбімєжа, польських середньовічних вчених, що висловлювали 

прогресивні погляди на міждержавні відносини, що нарешті втілилися у 

життя у наш час, стосовно заборони агресивної війни та право усіх народів, 

навіть нехристиянських, бути рівноправними учасниками міжнародних 

відносин (с. 32-34).

За позитивну рису дослідження варто відзначити також те, що автор 

широко використовує архівні фонди львівського* регіону, пов’язані з 

особистістю Л. Ерліха, що значно підвищують цінність та достовірність 

дисертаційного дослідження.
Узагальнюючи результати дослідження, автор дисертації творчо 

аналізуючи практично усі основні праці Л. Ерліха, показує нам образ 

поглядів цього юриста-міжнародника на міжнародне право, у тому числі у 

співставленні з поглядами інших видатних міжнародників того часу.

Разом з тим, в дисертації є декілька дискусійних моментів, на які, 

хотілося б звернути увагу дисертанта.
По-перше, можливо варто було б у деяких місцях пояснити читачеві, 

що мається на увазі «відновленні Польщею незалежності» (с. 13), хто такий 

«професор звичайний» (с. 18), «продекан» (с. 20), можливо пояснити слово 

«верифікація» (с. 93) чи замінити його на «перевірка», тобто терміни, які є 

звичними для польського наукового кола, можуть бути незрозумілі для 

українського читача.

По-друге, автор дисертації досить широко аналіз} шоманітні

напрацювання Л. Ерліха, але при цьому мало уваги п^иділяє^насправді
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цікавому дослідженню «Інтерпретація трактатів» 1957 р., написаному на 

основі франкомовної праці «L’Interpretation des Traites» з 1929 р. (с. 37). Ця 
робота широким історичним аналізом поглядів та інтерпретуванням на 

існуючі договори від стародавності до наших днів, глибоко та різнобічно 

розкриває всі можливі варіанти інтерпретації договорів з багатим фактажем 
щодо того чи іншого способу. Так, описуючи питання правової натури 
інтерпретації у підрозділі «Інститут міжнародного права» наводить приклад 
підготовки реферату щодо інтерпретації договорів проф. X. Лаутерпахта про 

важливість і потребу дослідження не тільки тексту договору, але і волі сторін 

для якнайповнішого виявлення суті договору. Ця робота крізь історичний 

аналіз давніх способів інтерпретації договорів, показує важливі елементи, що 

необхідно враховувати при пошуках істинного значення договору та волі 

сторін, враховуючи принцип pacta sunt servanda, значення слів, граматику та 

логіку.
По-третє, автор неодноразово згадує про те, що Л. Ерліх навчався за 

кордоном, у т.ч. у країнах прецедентного права (с. 11). Потім А.О. Гачкевич 

згадує, що досліджуваним юристом-міжнародним, у т.ч. у підручнику, 

застосовано «метод судової практики» (с. 36, 94), а у висновках (с. 155) 

наголошуючи на тому, що Л. Ерліх «вбачав суть [свого] методу у вивченні 

міжнародної судової практики та охарактеризував його як 

неопозитивістський», при цьому не проводячи пояснення взаємозв’язку між 
цими аспектами у науковій кар’єрі Л. Ерліха. Варто було б відзначити, що 

традиції навчання праву у країнах з різними правовими системами мають 

свою специфіку, що у наступному відобразилося на поглядах та побудові 

структури курсу міжнародного права, відображеному у підручнику з 

міжнародного права.

По-четверте, досліджуючи особистість та наукову спадщину Л. Ерліха 

не варто забувати про його попередників та учнів. Зокрема, на нашу думку 

можна було б збагатити роботу, навівши якісь додаткові дані про розвиток 

кафедр права народів, а пізніше міжнародного права до та після Л. Ерліха у
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Щодо останнього — це було б логічним та правильним місцем, щоб описати 

його учнів, видатних польських міжнародників С. Нахліка, М. Іванейко тощо, 
їх внесок у розвиток польської науки міжнародного права.

По-п’яте, як досить об’ємна праця, дисертаційне дослідження не 
позбавлено ряду технічних помилок, як наприклад написання ініціалів в 
одному рядку, а самого прізвища в іншому (с. 28, 29, 37 ті ін.), подібним 
чином розірвано цифри року та «р.»; написання 1949 р. як року прийняття 

Загальної декларації прав людини (с. 116). Не слід, мабуть, в одному абзаці 

подавати два рази посилання на одне джерело з тією самою сторінкою (с. 47, 

76, 80). Також неясним є речення з висновку (с. 154), що «Він критично 

оцінював ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН як перелік джерел, 

довівши, що у ній було наведено різні юридичні категорії», адже тут слід 

розуміти, що не ст. 38 входить до переліку джерел, а вона відображає, 

певним чином нормативно їх закріплює, тобто слід читати дане речення «як 

переліку джерел».

У цьому ж контексті варто узгодити написання українською мовою 

іноземних авторів, напр. Малкольм Шоу (у дослідженні вказано як М. Шо -  

с. 65); організацій (на с. 71-72 використовуються відповідно «Комісія у 

формуванні норм міжнародного права» та «Комісія міжнародного права», 

хоча видається це той самий орган). Також вимагає визначення єдність 

написання прізвища досліджуваного вченого, адже у тексті роботи ми 

бачимо написання «Ерліх», а у літературі зустрічаємо версію написання 

«Ейрліх» (с. 158).

Однак згадані міркування жодною мірою не впливають на загальне 

позитивне враження від дисертаційного дослідження, яке є оригінальним і 

виконане на високому науковому рівні. Робота повністю відповідає

спеціальності 12.00.11 -  міжнародне право. Автореферат дисертації написановази
чітко і логічно, він належним чином відображає зміст основЙІШзІоложень

дисертації, які також викладені у 12 публікаціях. НВТ 213527
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Таким чином, можна констатувати, що подана на захист дисертація 

«Міжнародно-правові погляди Людвіка Ерліха», за своїм науковим рівнем, 

одержаними результатами, теоретичними обґрунтуванням висновків і 

пропозицій повною мірою відповідає встановленим вимогам п. 9, 11 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор -  
ГАЧКЕВИЧ Андрій Олександрович -  заслуговує на присудження йому 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 -  

міжнародне право.

Офіційний опонент: 

кандидат юридичних наук,
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Приватний

Місто Київ, Україна, двадцять третього травня дві тисячі шістнадцятого 
року.
Я, Яцино К.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального 
округу, засвідчую справжність підпису гр. Куртинця Мирослава Івановича, 
який зроблено у моїй присутності.
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дієздатність його перевірено.
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