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ТЕРИТОРІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

 
УДК 341.213.4                                                                 Задорожній Олександр Вікторович, 

професор, к.ю.н., завідувач кафедри міжнародного права 

 Інституту міжнародних відносин  

Київського національного університету  

ім. Тараса Шевченка 

УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА У ВІДНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА СТАНОВЛЕННЯ КОРДОНІВ 

РЕСПУБЛІКИ 

Стаття присвячена ролі та значенню Української Центральної Ради (УЦР) у 

процесі відновлення та розвитку повноцінної української державності у 1917-1918 рр. 

Автор аналізує загальні засади державотворчої та основні принципи правотворчої 

діяльності УЦР, основні напрямки її міжнародно-правової діяльності, робить висновки 

про причини та наслідки укладення Брестського мирного договору 1918 р., а також про 

передумови усунення Центральної Ради від влади та встановлення режиму Гетьманату 

П.Скоропадського.    

Ключові слова: Українська Центральна Рада, державність, правотворчість, 

державний суверенітет України, Українська Народна Республіка, Брестський мирний 

договір 1918 р. 

 

Украинская Центральная Рада в восстановлении и развитии украинской 

государственности и становлении границ республики. Статья посвящена роли и 

значению Украинской Центральной Рады (УЦР) в процессе восстановления и развития 

полноценной украинской государственности в 1917-1918 гг. Автор анализирует общие 

принципы государственной и основные принципы правотворческой деятельности УЦР, 

основные направления ее международно-правовой деятельности, делает выводы о 

причинах и последствия заключения Брестского мирного договора 1918 г., а также о 

предпосылках устранения Центральной Рады от власти и установления режима 

Гетманата П.Скоропадского. 

Ключевые слова: Украинская Центральная Рада, государственность, 

правотворчество, государственный суверенитет Украины, Украинская Народная 

Республика, Брестский мирный договор 1918 г. 

Ukrainian Central Rada in the reconstruction and development of Ukrainian statehood 

and the formation of the republic's borders . The article focuses on the role and value of the 

Ukrainian Central Rada ( UCR ) in the rehabilitation and development of a full-fledged 

Ukrainian statehood in 1917-1918 . The author analyzes the general principles of the state and 

the basic principles of the law-making UCR , the main lines of its international legal activity , 

draws conclusions about the causes and consequences of the Brest peace treaty in 1918 , as well 

as the elimination of the premises of the Central Council of the government and establish a 

regime Hetmanate P.Skoropadskogo . 

Keywords: Ukrainian Central Rada , the state , law-making , state sovereignty of Ukraine, 

the Ukrainian People's Republic, the Treaty of Brest-Litovsk in 1918 
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Події Першої світової війни 1914-1918 рр. та громадянської війни, що 

розпочалась у 1917 р. стали одними з найбільш трагічних в історії України, 

призвели до численних жертв серед військових та мирного населення, 

зубожіння, занепаду господарства. Водночас, у цей період досяг свого піку 

український національно-визвольний рух. Завдяки відданій боротьбі за 

відновлення повноцінної власне української державності було створено 

Українську Народну Республіку. Українська революція 1917 р. стала і 

національною, і соціально-економічною. 

Українським суспільно-політичним центром та рушієм відновлення 

державності стала заснована на початку березня 1917 р. у Києві Українська 

Центральна Рада (УЦР). Вона об‘єднала національні сили (українських 

соціалістів, православного духовенства, культурно-просвітницьких, 

кооперативних, військових, студентських, наукових та низки інших 

організацій). Провідниками УЦР стали такі видатні постаті як 

М.Гршевський, В.Винниченко, С.Єфремов, С.Петлюра, Д.Дорошенко, 

Є.Чикаленко, І.Шраг, П.Стебницький, Н.Григоріїв, Ф.Матушевський, 

В.Прокопович. Період діяльності Центральної Ради, незважаючи на всю її 

суперечливість, помилки, прорахунки, не лише позначився відновленням 

повноцінної української державності, а і став одним з найбільш важливих 

етапів її розвитку. 

Процеси державотворення та міжнародно-правової діяльності УЦР 

досліджені в роботах таких авторів як Т.Бевз, Д.Веденєєв, І.Гошуляк та 

П.Коріненко
i
 О.Бойко,

ii
 І.Витанович,

iii
 Ю.Вовк,

iv
 О.Гавриленко та 

І.Логвиненко,
v
 Дж.Грінвіль,

vi
 Р.Залозецький,

vii
 І.Заріцька,

viii
 А.Іванова,

ix
 

С.Кащенко, П.Таран та В.Шевченко,
x
 Н.Ковальова,

xi
 Я.Малик та В.Малькін, 

(у співавторстві
xii

 та самостійно),
xiii

 В.Мерджецький,
xiv

П.Мірчук,
xv

 

І.Міхутіна,
xvi

 Г.Папакін,
xvii

 Т.Подковенко,
xviii

В.Солдатенко,
xix

П.Тригуб,
xx

 

Л.Хасс,
xxi

 І.Хмель,
xxii

 Д.Ярош
xxiii

 та ряду інших. Водночас, на нашу думку,  
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актуальними завданнями сучасної вітчизняної юридичної науки є проведення 

комплексних досліджень відповідної тематики, з точки зору реалізації 

українським народом принципу національного самовизначення, міжнародно-

правової діяльності новітньої Української держави, утвореної у 1917 р. 

Вже у день свого заснування (04.03.1917 р.) УЦР повідомила керівників 

Тимчасового уряду (створеного у Петрограді після Лютневої революції 1917 

р.) Г.Львова і О.Керенського про початок своєї діяльності. 14.03.1917 р. на 

Українському кооперативному з'їзді у Києві була висунута вимога про 

національне самовизначення українського народу. Лідер Центральної Ради 

М.Грушевський проголосив її головну політичну мету – вільна Українська 

держава у складі федеративної держави (заснованої на землях Російської 

імперії), з правами, рівними правам інших складових федерації. Вказана теза 

і була відображена у постановах з'їзду.
xxiv

  

На початковому етапі свого функціонування (весна-літо 1917 р.) 

Центральна Рада не ставила собі на меті проголошення національного 

суверенітету, повного відділення від Росії, хоча військові сили для 

«підтримки» таких цілей були: у серпні 1917 р. на фронті перебувало 27 

українізованих дивізій.
xxv

 Генерал П.Скоропадський пропонував УЦР надати 

40-тисячний українізований корпус, що перебував під його 

командуванням.
xxvi

 Загалом у тогочасних військах налічувалося майже 4 млн. 

українців,
xxvii

 при цьому серед військових переважали прихильники 

самостійницьких поглядів. 

Втім, В.Винниченко у той час стверджував: «Не своєї армії нам, соціал-

демократам і всім щирим демократам, треба, а знищення всяких постійних 

армій».
xxviii

 Не довіряючи військовим і дотримуючись соціалістичних 

підходів, подібні думки розділяли й інші тогочасні українські політичні 

лідери, тому УЦР відмовилася і від пропозиції П.Скоропадського, і від 

формування власної боєздатної армії. Підходи УЦР до державного 

будівництва змінились уже після Більшовицького перевороту у Петрограді та 
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наступної військової агресія проти України: було взято курс на повний 

суверенітет держави,
xxix

 закріплений у IV Універсалі на Конституції УНР, 

прийнятій 29.04.1918 р. 

У квітні 1917 р. було проведено вибори Центральної Ради, на яких було 

обрано близько 150 представників від усіх губерній, великих міст України, 

політичних партій, інших громадських організацій, організацій національних 

меншин України. Головою УЦР став М.Грушевський, заступниками – 

В.Винниченко та С.Єфремов. Центральна Рада виділила зі свого складу 

виконавчий орган – комітет, що згодом почали називати Малою Радою, на 

чолі з тими ж діячами.
xxx

  

Більше половини місць у Центральній Раді було віддано саме 

представникам регіонів, населення яких було, у значній мірі, українським 

(Київської, Волинської, Подільської, Полтавської, Херсонської, 

Катеринославської, Харківської, Чернігівської, Таврійської губерній, 

Холмщини, Кубані, Бессарабської, Чорноморської, Воронізької губрній, 

Області війська Донського, а також Ставропольської, Курської, Гродненської 

та Мінської губерній). Кількість представників від кожного регіону залежала 

від відсотку українського населення.
xxxi

 

У Декларації Української Центральної Ради, представленій 

В.Винниченком Тимчасовому уряду 16.05.1917 р., вимагалось, щоб останній 

висловив своє прихильне ставлення до відповідних «настійливих 

пропозицій» українців щодо власної державності.
xxxii

 Першим кроком у 

відповідному процесі, згідно із вимогами УЦР, мало б стати утворення 

Крайової ради та призначення до усіх губерній з українським населенням 

крайових комісарів.
xxxiii

Однак ворожу позицію стосовно вказаних вимог 

Центральної Ради зайняв не лише Тимчасовий уряд, а і Петроградська Рада 

робітничих та солдатських депутатів, яку очолювали більшовики.  

Укріплення влади УЦР та питання державності у переговорах з 

Петроградом. Основні принципи правотворчої діяльності Центральної 
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Ради. Розуміючи безперспективність подальших переговорів, 10.06.1917 р. 

Українська Центральна Рада видала І Універсал, у якому закликала 

населення до самостійного будівництва національної української 

державності: «Народе український! Однині самі будемо творити наше 

життя…Всі закони, що мають дати той устрій в Україні, має право видавати 

тільки наше Учредительне зібрання».
xxxiv

 

15.06.1917 р. УЦР створила український уряд – Генеральний секретаріат 

(ГС). Місцевими органами стали губернські та повітові ради, волосні, 

сільські народні управи. До складу уряду увійшли генеральні секретарства 

(міністерства) – внутрішніх справ, земельних справ, міжнаціональних 

відносин, судових справ, фінансових справ, харчових справ, шляхів 

сполучення, у єврейських справах, у польських справах, пошти і телеграфу. 

Згодом кількість генеральних секретарств збільшилася до 14.
xxxv

 

Тимчасовий уряд був поставлений перед фактом функціонування нового 

уряду України, ігнорувати який було неможливо: впродовж місяця (середина 

травня – середина червня 1917 р.) ситуація кардинально змінилася на користь 

української сторони. Два військових та селянський з'їзди, проведених у цей 

період, засвідчили підтримку дій УЦР широкими верствами українського 

народу. Лідери з‘їздів увійшли до складу Центральної Ради. Центральна Рада 

стала широким представницьким органом, справжнім парламентом, який 

повинен був захищати інтереси всіх націй, соціальних груп та верств 

населення України.
xxxvi

  

16.06.1917 р. Тимчасовий уряд був змушений видати Відозву до 

українського народу, в якій він визнав владу УЦР та погоджувався виконати 

висунені нею вимоги.
xxxvii

Основні домовленості, досягнуті на двосторонніх 

переговорах, були закріплені у двох паралельних нормативно-правових актах 

– Декларації Тимчасового уряду
xxxviii

 та II Універсалі Української 

Центральної Ради,
xxxix

 прийнятому 30.06.1917 р., але оприлюдненому 

03.07.1917 р., як і Декларація. Незважаючи на важливість цих актів, їхніми 
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суттєвими вадами були відсутність норм щодо компетенції ГС УЦР та 

невизначеність адміністративних кордонів України. 

Однак, Тимчасовий уряд порушив досягнуті домовленості і у 

Тимчасовій інструкції Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду в 

Україні від 04.08.1917 р.
xl
 значно обмежив правовий статус українського 

уряду,
xli

 визначивши, що ГС має призначатися Тимчасовим урядом за 

пропозиціями Центральної Ради, і наділивши його значно вужчою 

компетенцію. Юрисдикції ГС, відповідно до Інструкції, підлягали тільки 

п'ять з дев'яти українських губерній – Київська, Волинська, Подільська, 

Полтавська та Чернігівська (за винятком північних повітів).
xlii

 Незважаючи на 

бурхливі протести багатьох членів УЦР, вона вимушена була погодитись на 

дію цього акту,
 xliii

 оскільки ним було закладено підвалини власне української 

державності.  

Однак, оскільки за Інструкцією інші українські губернії (Харківська, 

Катеринославська, Херсонська та Таврійська) мали право приєднуватись до 

України під владою УЦР та Генерального секретаріату згідно із рішеннями 

земств як органів місцевого самоврядування, у вказаних губерніях у наступні 

місяці розгорнувся масовий стихійний, і справді народний, об‘єднавчий 

рух.
xliv

 Численні губернські з‘їзди прийняли рішення про приєднання 

відповідних територій до українських земель під владою Центральної Ради. 

Остання, таким чином, поширилась на переважну більшість українських 

етнографічних земель, що до революції входили до складу Російської імперії 

(29.09.1917 р. Генеральний секретаріат УЦР прийняв відповідну 

Декларацію). 

У всіх містах та губерніях було створено військові ради, які активно 

формували збройні сили України, Центральною Радою було прийнято 

рішення про оподаткування населення єдиним національним податком, а 

також про усунення з місцевої адміністрації ворожих щодо України сил 

тощо.
xlv

 Було вирішено створити п'ять секретарств, не вказаних у Тимчасовій 



  

ПРАВОВІ СИСТЕМИ   

Науковий електронний журнал 1·2013   

інструкції – продовольства, транспорту, зв'язку, судових та військових справ. 

Передбачалось надати державно-правовий характер «Вільному козацтву» – 

територіальним військовим формуванням, на які покладалися функції 

охорони правопорядку в Україні. 01.10.1917 р. було видано Звернення 

Генерального секретаріату до українського народу. Центральна Рада та ГС 

повідомляли, що беруть на себе всю відповідальність за становище в 

Україні.
xlvi

 

Через два дні Генеральний секретаріат розробив і затвердив Декларацію, 

яка розширила його повноваження. Уточнювалася компетенція секретарств 

та ГС в цілому.
xlvii

 Вже наступного дня було видано відповідний Меморандум 

Генерального секретаріату України Тимчасовому уряду Російської 

республіки.
xlviii

 Останній був поставлений перед фактом того, що УЦР стала 

контролювати переважну більшість українських земель колишньої Російської 

імперії.  

За час свого існування Генеральний секретаріат провів понад 30 

засідань, на яких було розглянуто близько 100 питань внутрішньої і 

зовнішньої політики. Найбільш часто обговорювались питання фінансової 

політики. ГС підготував проекти постанов Пленуму Центральної ради про 

введення українського прогресивно-прибуткового оподаткування, 

поземельного податку по 10 коп. з десятини та одночасного оподаткування 

робітників і службовців у розмірі 25% одноденного заробітку. На засіданнях 

Генерального секретаріату розглядалися і питання судоустрою, військового 

будівництва, особливу увагу було приділено питанням зовнішньої політики 

та міжнародно-правової діяльності.
xlix

 

Загалом, внутрішня політика УЦР здійснювалась у соціалістичному дусі, 

що відобразилось в її правотворчій діяльності. Окрім чотирьох відомих 

універсалів та Конституції, робота над якою велась з червня 1917 р. (у 

підсумку, вона була прийнята наприкінці квітня 1918 р.), було затверджено 

Закон «Про правонаступництво» та «Про вибори до установчих зборів 



  

ПРАВОВІ СИСТЕМИ   

Науковий електронний журнал 1·2013   

Української Народної Республіки» від 25.11.1917 р., Закон «Про тимчасовий 

державний устрій»
l
 та «Про податки» від 09.12.1917 р., «Про Українську 

академію мистецтв» від 05.12.1917 р., 
li
 «Про утворення тимчасового 

Генерального суду» та «Про заведення апеляційних судів» від 16.12.1917 р., 

«Про умови обсадження і порядок обрання суддів Генерального і 

апеляційних судів» від 23.12.1917 р., «Про упорядження прокураторського 

нагляду в Україні» від 03.01.1918 р., «Про випуск державних кредитних 

білетів УНР» від 06.01.1918 р.
lii

, «Про восьмигодинний робочий день» від 

25.01.1918 р., Земельний закон від 18.01.1918 р.,
liii

 Закон «Про державну 

мову» та «Про громадянство Української Народної Республіки» від 

04.03.1918 р., «Про поділ України на землі» від 06.03.1918 р., «Про державну 

символіку» від 12.03.1918 р., «Про національно-персональну автономію» від 

02.04.1918 р.
liv

, «Про тимчасові розписки видатків на 1918 рік» від 11.04.1918 

р., «Про випуск зобов'язань державної скарбниці УНР на забезпечення 

грошових знаків в сумі 500 мли карбованців» і «Про випуск розмінних марок 

державної скарбниці» від 13.04.1918 р., «Про гарантії недоторканності членів 

Центральної ради» від 16.04.1918 р.
lv
  

Законодавча діяльність Центральної Ради спрямовувалась на вирішення 

найбільш важливих проблем в основних сферах суспільних відносин – у 

фінансовій сфері, судочинстві, щодо захисту прав і свобод людини та 

громадянина, відносин щодо землі тощо. Водночас, на законодавчій і 

правозастосовній діяльності УЦР позначились політичні пристрасті, 

ідеалістичні соціалістичні настрої, відсутність досвіду, непослідовність і 

нерішучість у реформуванні суспільних відносин, проблеми створення 

ефективної владної вертикалі виконання рішень в складних тогочасних 

умовах.  

Разом з тим, виходячи з зазначеного, можна констатувати, що Україна 

відновила власну державність не після прийняття IІІ Універсалу від 

07.11.1917 р., яким було засновано Українську Народну Республіку, а і до 
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затвердження вказаного нормативно-правового акту. При цьому, відповідна 

теза доведена не лише наявністю формальних ознак держави (насамперед – 

функціонуванням органів влади, що поширюють свою компетенцію на 

визначену територію), а і юридично закріпленим визнанням державності 

України владою Російської держави.  

Окрім відновлення державності України, досягненням ЦР є і прийняття 

Основного закону держави, робота над яким тривала з середини 1917 р. На 

Сьомій сесії УЦР наприкінці 1917 р. М.Грушевський зробив доповідь про 

роботу відповідної Комісії.
lvi

У підсумку, Центральна Рада прийняла 

Конституцію («Статут про державний устрій, права і вольності УНР») в 

останній день свого функціонування – 29.04.1918 р.
lvii

 Зважаючи на це, 

Статут слід розглядати радше як символ довершеності державності, а не як 

нормативно-правовий акт, спрямований на конкретне застосування його 

положень. Статут складалася з 8 розділів і 85 статей, в яких містились норми 

про права громадян України, органи влади УНР, Всенародні збори УНР, 

судову систему, національні союзи, тимчасове припинення громадянських 

свобод. 

Українська Народна Республіка проголошувалась «суверенною, 

самостійною і ні від кого не залежною» державою, в якій носієм державного 

суверенітету є увесь народ України, всі громадяни України, що проживають 

на її території, і здійснюють свій суверенітет народ через Всенародні збори 

України. 

Територія України проголошувалася єдиною та неподільною, 

громадянам гарантувались широкі права та свободи. Серед них – рівність у 

громадянських і політичних правах незалежно від статі, національності, раси, 

віросповідання, освіти, майнового стану; право на недоторканність особи, 

житла; право на таємницю листування; свобода слова, друку, віросповідання, 

створення організацій і союзів; право на страйк, окрім випадків, в яких 

вказані дії не є кримінальним злочином; свобода вибору місця проживання і 
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пересування; право на захист честі і гідності; активне та пасивне виборче 

право.  

Влада поділялась на три гілки – законодавчу, виконавчу і судову. За 

формою правління УНР мала бути парламентською республікою. 

Судочинство мало бути усним і гласним, усі громадяни, незалежно від посад, 

– рівними перед судом і перед законом.
lviii

 

Конституція УНР була достатньо прогресивною з правової точки зору, 

проте вона характеризувалась і суттєвими вадами. Серед них – 

декларативність положень, невизначеність функцій органів влади та їхніх 

правовідносин, відсутність положень про основні засади внутрішньої та 

зовнішньої політики, невизначеність території Республіки. 

Міжнародно-правові відносини Центральної Ради в умовах 

Жовтневого перевороту та більшовицької агресії. Брестський мирний 

договір 1918 р. Міжнародні відносини мали доленосне значення для молодої 

Української держави і становили 90% усіх чинників, що впливали на її 

майбутнє протягом всього періоду Української революції.
lix

 Це твердження, 

на нашу думку, у повній мірі справедливе і для діяльності Центральної Ради, 

особливо у період, що розпочався після захоплення влади у Петрограді 

більшовиками наприкінці жовтня 1917 р. 

Внаслідок цих подій, УЦР, що не мала наміру визнавати зверхність 

заколотників, отримала можливості для прискорення процесу 

державотворення. Прийнятий 07.11.1917 р. ІІІ Універсал проголосив 

створення Української Народної Республіки (УНР): «Віднині Україна стає 

Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки 

Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб 

силами нашими помогти всій Росії, щоб вся республіка Російська стала 

федерацією рівних і вільних народів».
lx
 

Отже, положення про федерацію, попри всі нові політичні реалії, 

червоною ниткою проходять і через цей універсал. Хоча йшлося, знову ж 
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таки, не про автономію у складі Росії, а про федерацію рівних республік 

(держав), до якої увійшли б Крим, Кавказ, Військо Донське, Кубань, Сибір, 

Молдова, Башкирія. Центральна Рада закликала їх створити соціалістичні 

республіки, які й увійшли б до такої федерації, з якою могли швидше 

замиритися Німеччина та Австро-Угорщина. 

ІІІ Універсал встановив нові територіальні межі України, включивши до 

її складу Катеринославську, Харківську, Херсонську й частину Таврійської 

губерній. Йшлося про можливість долучення до України на основі 

волевиявлення населення Курщини, Воронежчини, Холмщини, а також низки 

сусідніх губерній і областей, в яких на значній території переважали 

українці. Росіянам, полякам, євреям та іншим національним меншинам 

надавалася в Україні широка національно-персональна автономія.
lxi

Було 

визначено і День виборів до Українських Установчих зборів (27.12.1917 р.), і 

день їхнього скликання – 09.01.1918 р. Крім того, Універсалом було 

задекларовано широке коло політичних і соціальних прав та свобод.
lxii

 

Більшовики, у свою чергу, 26.10.1917 р. прийняли розроблений 

В.Леніним Декрет про мир,
lxiii

 02.11.1917 р. – Декларацію прав народів 

Росії.
lxiv

 У цих актах вони проголосили право народів на самовизначення аж 

до повного відокремлення і утворення національних держав. Тим не менш, це 

не завадило їм уже незабаром (наприкінці 1917 р.) розпочати військову 

агресію проти України.  

Прийнятий у цей період (11.01.1918 р.) ІV Універсал УЦР проголосив 

державний суверенітет України: «Однині Українська Народна Республіка 

стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою 

українського народу. Зо всіма сусідніми державами, як то Росія, Польща, 

Австрія, Румунія, Туреччина та інші, ми хочемо жити в згоді й приязні, але ні 

одна з них не може втручатися в життя самостійної Української Республіки». 

Універсалом було оголошено, що влада в Україні належатиме тільки 

народу України, від імені якого, до скликання Українських Установчих 
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зборів, буде діяти Українська Центральна Рада та її виконавчий орган – Рада 

Народних Міністрів.
lxv

 Оскільки у ІV Універсалі територія незалежної УНР 

не була окреслена, вона залишалася у межах, визначених ІІІ Універсалом. 

IV Універсал завершив процес становлення суверенної української 

держави.
lxvi

 Звістка про проголошення суверенітету УНР швидко облетіла 

світ, викликала захоплення української діаспори, отримала визнання ряду 

держав світу. У 1918 р. суверенітет України визнали: Румунія, Франція, 

Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Австро-Угорщина, 

Болгарія, Туреччина, Японія, Китай, Португалія, Данія, Греція, Норвегія, 

Ірак, Іспанія, Фінляндія, Польща, Швеція, Швейцарія та ряд інших держав.
lxvii

 

Водночас, в умовах наступу збройних сил Радянської Росії Центральна 

Рада продовжила дивну (особливо для того моменту) політику «пацифізму». 

26.12.1917 р. ЦР відправила у відставку підполковника В.Павленка, 

31.12.1917 р. – С.Петлюру, 04.01.1918 р – генерала П.Скоропадського.
lxviii

 

16.01.1918 р. було ухвалено Закон «Про утворення українського народного 

війська (народної міліції)», за яким усі наявні регулярні частини української 

армії підлягали розформуванню.
lxix

 Справжнім жахіттям і демонстрацією 

згубності відповідної політики УЦР стала відома битва під Крутами 

29.01.1918 р. між 4-тисячною більшовицькою армією та загоном з київських 

студентів і бійців вільного козацтва, що загалом нараховував близько 

чотирьох сотень вояків.
lxx

 Вже 08.02.1918 р. більшовики захопили Київ, 

вчинивши справжню різню, що повторилась і в інших містах.  

В умовах радянської навали відбулась знакова міжнародна подія, яка 

сприяла її відбиттю, а також вирішенню низки міжнародно-правових 

проблем України, – мирні переговори з державами Четверного союзу у 

грудні 1917 – січні 1918 рр. у Брест-Литовську.
lxxi

 29.12.1917 р. Міністр 

закордонних справ Австро-Угорщини О.Чернін від імені держав Четверного 

союзу заявив про визнання української делегації самостійним і 

уповноваженим представництвом незалежної Української Народної 
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Республіки. Аналогічну за характером заяву зробив і голова делегації 

Радянської Росії Л.Троцький. Таким чином, більшовицька Росія de jure 

визнала незалежність УНР.   

09.02.1918 р. українська делегація у складі членів УЦР О.Севрюка, 

М.Любинського і М.Левитського підписала Брестський (Берестейський) 

мирний договір з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та 

Туреччиною.
lxxii

 Брестський мирний договір містив положення про визнання 

самостійності УНР, окреслення її кордонів; порядок евакуації з України 

антантівських військ; встановлення дипломатичних відносин України з 

державами Центрального блоку; відмову обох сторін від контрибуцій; 

врегулювання проблеми обміну військовополоненими; про обсяги 

постачання з України сировини та продовольства; принципи міжнародно-

правових відносин між сторонами. 

Загальна теза про взаємне постачання промислових та продовольчих 

«лишків» передбачала постачання Німеччині та Австрії протягом чотирьох 

місяців (квітень-липень 1918 р.), значного обсягу продовольства (10.09.1918 

р. дія договору була подовжена), що, у підсумку, вкрай негативно 

відобразилось на становищі населення України.
lxxiii

 

Ще більш історично спірним положенням Брестського договору стало 

положення про збройну допомогу Центральних держав Українській Народній 

Республіці в її боротьбі проти більшовиків. По суті, це було запрошенням 

їноземних військ до України,
lxxiv

 але, водночас, «по факту» стало головною 

передумовою відбиття радянської навали, адже належним чином 

підготовленої власне української армії УЦР так і не створила. 

Значна частина Брестського договору була присвячена проблемам 

визначення кордонів УНР. Норми щодо приналлежності західноукраїнських 

земель стали предметом домовленостей між Україною та Австро-

Угорщиною, затверджених окремим таємним протоколом до Брестської 

угоди. Протоколом передбачалося від‘єднання території Східної Галичини, в 
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якій переважало українське населення, від королівства Галичина, об'єднання 

її з Буковиною в один суцільний коронний край – українську автономію у 

складі Австро-Угорщини. 

Лінія кордону з Польщею в цілому відповідала західним етнографічним 

межам розселення українців: до УНР відходили Холмщина, Підляшшя, а 

також Брестський і Кобринський повіти Гродненської губернії. Передача під 

юрисдикцію УНР територій, окупованих німецькими і австрійськими 

військами, мала відбутися одразу по ратифікації мирного договору.
lxxv

 

Загалом, Договір став реальним кроком у ствердженні української 

незалежності, особливо у територіальному питанні.  

Відповідно до ухваленого Центральною Радою 06.03.1918 р. Закону 

«Про новий адміністративно-територіальний поділ України»
lxxvi

 до України 

були включені: на півночі – частина білоруського Полісся – Пінський, 

Мозирський і Річицький повіти Мінської губернії (українське населення на 

цих землях не складало більшості), на сході – Рильський, Суджанський, 

Грайворонський, Білгородський, Корочанський, Новооскольський, 

Путивльський повіти Курської губернії; Бірюченський, Богучарський, 

Валуйський, Острогозький повіти Воронізької губернії. Законом було 

скасовано попередній адміністративно-територіальний поділ України на 

повіти і губернії. Замість нього запроваджувався поділ на 32 землі.
lxxvii

  

Таким чином, за доби Центральної Ради, в основному, була визначена 

територія Української незалежної держави. Спочатку вона охоплювала лише 

5 губерній колишньої Російської імперії, приблизно половину власне 

української території, згодом – була розширена до 9 губерній. Завдяки 

Брестському мирному договору до УНР увійшли землі Холмщини і 

Підляшшя, з'явилася можливість розширити її кордони за рахунок 

українських земель на півночі, сході та південному сході. Протягом 1917-

1918 рр. приналежними до УНР були законодавчо визначені майже всі 

етнічні землі Наддніпрянської України.  
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Передумови кризи Центральної Ради та її усунення від влади. 

10.02.1918 р., одразу після підписання Брестського миру із Центральними 

державами,
lxxviii

 Уряд УНР прийняв відозву Ради народних міністрів до 

громадян держави із поясненням необхідності допомоги військ Німеччини та 

Австро-Угорщини. У ній, серед іншого, йшлося: «Для того, щоб швидше 

покласти кінець грабуванню України… Рада Народних Міністрів прийняла 

військову допомогу від нині дружніх держав – Німеччини та Австро-

Угорщини…Вони йдуть на Україну для того, щоб знищити нелад та безладдя 

та завести спокій та добрий лад на нашій землі, для того, щоб дати змогу Раді 

Народних Міністрів творити велике діло – будувати самостійну Українську 

Народну Республіку, державу всього працюючого люду України…».
lxxix

 

Могутня австро-німецька армія – понад 460 тис. осіб увійшла на 

територію УНР через кілька днів. Червона армія була швидко «зметена» з 

території України. За умовами мирного договору Радянської Росії з 

Німеччиною та її союзниками від 03.03.1918 р.
lxxx

 РСФРР зобов'язувалася 

укласти мирний договір з УНР, визнати мирний договір між Україною та 

Центральними державами, а також вивести свої війська з території 

Української Народної Республіки.
lxxxi

 

Своїми законами (Закон «Про податки» від 09.12.1917 р., Закон «Про 

восьмигодинний робочий день» від 25.01.1918 р., Земельний закон від 

27.01.1918 р.) та іншими нормативно-правовим актами Центральна Рада 

ліквідувала всі заходи і розпорядження радянської влади (які вона встигла 

видати за час своєї окупації України), зокрема, відновила право власності на 

фабрики, заводи, транспорт, банки. Цим були задоволені як українські 

підприємці, так і сторони Брестського договору. Але їх не влаштовувало те, 

що українська влада залишила в силі закон про соціалізацію землі, згідно з 

яким селяни вже навесні мали починати ділити землю поміщиків. 

Центральна Рада зіткнулася також і з супротивом міського пролетаріату та 

дрібних селян, що негативно поставились до запрошення іноземних військ. 
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Поміщики, інші великі землевласники, яким українська влада перешкоджала 

в експлуатації незаможних верств, теж не підтримували Центральну Раду. Не 

в усьому розуміли М.Грушевського та його сподвижників навіть українські 

демократи.  

У зв‘язку із незадоволенням діяльністю УЦР як широких верств 

населення, так і сторін Брестського мирного договору, склалися передумови 

для зміни влади. 29.04.1918 р. у Києві відбувся Всеукраїнський з'їзд 

хліборобів, який закликав проголосити Гетьманом України досвідченого 

військового – генерала Павла Скоропадського. В той же день Центральну 

Раду було розпущено і проголошено про утворення Української Держави 

(далі – УД) на чолі з Гетьманом. 

Ліквідація УЦР та відновлення старовинної національної форми 

правління – Гетьманату – на чолі з нащадком гетьманського роду 

П.Скоропадським стали одним із відверто небагатьох можливих шляхів 

подолання системної суспільної кризи тогочасної Української держави.
lxxxii

 

Повалення Центральної Ради визнали закономірним фактично всі політичні 

сили України, окрім більшовиків та партії українських есерів.
lxxxiii

 

Висновки. Ставши центральним органом влади в Україні в умовах 

національної революції, УЦР відновила власне українську державність. Вона 

створила уряд України – Генеральний секретаріат, місцевими органами 

управління стали губернські та повітові ради, волосні, сільські народні 

управи. Після проведення виборів до Центральної Ради на з‘їздах усіх 

прошарків населення України у червні-липні 1917 р. УЦР стала широким 

представницьким органом, парламентом, наділеним повноваженнями 

захищати інтереси всіх народів, соціальних груп та верств. 

Петроградський Тимчасовий уряд, утворений після Лютневої революції 

1917 р. в Російській імперії, визнав УЦР та її Генеральний секретаріат (як 

вищий орган виконавчої влади в Україні). Центральна Рада розгорнула 

активну державницьку та правотворчу діяльність, внаслідок якої Тимчасовий 
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уряд втратив контроль над українськими землями, який перейшов до УЦР. 

Нею було прийнято чотири Універсали, ряд законів, передусім 

соціалістичного спрямування. Вінцем правотворчої діяльності УЦР стала 

Конституція (Статут про державний устрій, права і вольності УНР) від 

29.04.1918 р. 

Загалом, законотворча діяльність Центральної Ради була активною, 

спрямовувалась на вирішення найбільш важливих проблем в основних 

сферах суспільних відносин – у фінансовій сфері, судочинстві, щодо захисту 

прав і свобод людини і громадянина, відносин щодо землі тощо. Водночас, 

на законодавчих та правозастосовних діях УЦР позначились відсутність у її 

лідерів досвіду, непослідовність і нерішучість у реформуванні суспільних 

відносин, які потребували серйозних перетворень.  

Тим не менш, Україна мала всі ознаки власної повноцінної державності 

не після прийняття IІІ Універсалу Центральної Ради від 07.11.1917 р., яким 

було засновано Українську Народну Республіку, а і до затвердження 

вказаного нормативно-правового акту. Відповідна теза доведена не лише 

наявністю формальних ознак держави (насамперед – функціонуванням 

органів влади, що поширюють свою компетенцію на визначену територію), а 

і з юридично закріпленого визнання державності України владою Росії, 

державами Четверного союзу (Німеччиною, Австро-Угорщиною, 

Туреччиною, Болгарією) та низкою інших держав. Після Жовтневого 

перевороту 1917 р. у Петрограді незалежність УНР визнала більшовицька 

Росія, про що було офіційно проголошено на мирній конференції у Брест-

Литовську. 

Результатом Мирної конференції за участі представників незалежної 

УНР стало підписання 09.02.1918 р. Брестського (Берестейського) мирного 

договору з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією та Туреччиною.  Він 

містив положення про визнання суверенітету УНР, окреслення її кордонів, 

встановлення дипломатичних відносин України з державами Центрального 
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блоку, про обсяги постачання з України сировини та продовольства, 

принципи міжнародно-правових відносини між сторонами тощо. 

В умовах більшовицької агресії, розпочатої в порушення взятих 

радянською владою на себе юридичних зобов‘язань (і зумовленої бажанням 

окупувати та приєднати до Радянської Росії територію України), 11.01.1918 

р. УЦР видала свій ІV Універсал. Якщо у попередніх Універсалах та інших 

нормативно-правових актах ЦР заявляла про самостійність України у межах 

федеративної держави, що мала бути утворена на просторі колишньої 

Російської імперії (з правами, рівними правам інших державних утворень цих 

територій), то IV Універсал проголосив самостійну суверенну Українську 

Народну Республіку, без будь-яких державницьких зв‘язків із Росією.  

Внаслідок помилок у внутрішній політиці, і насамперед – недовіри до 

військових та нерозуміння важливості сильної армії та активних дій з її 

формування, УЦР не змогла чинити опір більшовицьким силам, які у першій 

половині лютого 1918 р. захопили Київ. Саме тому у Брестському мирному 

договорі було передбачено, що за військову допомогу Німеччини та Австро-

Угорщини в боротьбі проти Радянської Росії Україна надасть вказаним 

державам Четверного союзу значну кількість продовольства, що стало 

вадким тягарем для українського населення. Іноземні війська звільнили 

Україну від більшовицької навали, але самі окупували її територію. 

Непослідовність та половинчастість соціалістичних державно-правових 

перетворень УЦР, присутність іноземних військ на території України, 

нездатність Центральної Ради забезпечити виконання умов Брестського миру 

призвели до невдоволення її діями як всередині держави, так і з боку 

Німеччини та Австро-Угорщини. Вказані фактори стали основними 

причинами усунення УЦР від влади та встановлення режиму Гетьманату 

П.Скоропадського наприкінці квітня 1918 р., що продожвив розвиток 

української державності. 
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In March 1917 the national liberation movement of the Ukrainian people reached its 

pinnacle. Ukrainian Central Rada (UCR), founded on 04.03.1917, became a public political 

center, that united all principal Ukrainian national statist organizations. Struggle for the 

restoration of Ukrainian statehood led to the establishment of Ukrainian National Republic 

(UNR) in November 1917. 

UCR founded the government of Ukraine (General Secretariat) and the system of local 

state bodies. Following the election of the Ukrainian Central Rada at the congresses of all 

population segments in June and July 1917, UCR became a nation-wide representative body, the 

Parliament, with power to protect the interests of all peoples, social groups and strata of Ukraine.  

Ukrainian Central Rada conducted an active state- and law-making activities, adopted four 

Universals, a number of laws in all spheres of social life, mainly of the socialist orientation. On 

29.04.1918 UCR adopted the Constitution of the Ukrainian National Republic. 

Therefore, Ukraine had all hallmarks of its own statehood not after the adoption of the III 

Universal of UCR (07.11.1917), that founded the Ukrainian National Republic, but before the 

approval of this legal act. The thesis is proved not only by the formal characteristics of the state 

(first of all – the functioning of the government, extending its competence over the defined 

territiry), but also by its legal recognition by governments of Central States Alliance (Germany, 

Austria-Hungary, Turkey, Bulgaria) and a number of other states‘ governments, including the 

government of Soviet Russia. 

The peace conference resulted in the conclusion of the Brest peace treaty (09.02.1918) 

between UNR of the one part and Germany, Austria-Hungary, Bulgaria and Turkey of other part. 

The support of German and Austian troops (under the norms of the Treaty) allowed to repel the 

Bolsheviks‘ agression of 1917-1918. On 11.01.1918 the UCR adopted its Fourth Universal, 

proclaimed the establishment of an independent sovereign Ukrainian National Republic, without 

any statist relations with Russia. 

Inconsistency and halfness of socialist state and legal reforms, the presence of foreign 

troops on the territory of Ukraine, the inability of the UCR to ensure an obervance of Brest peace 

treaty led to dissatisfaction of the population and Germany and Austria-Hungary. These factors 

led to UCR‘s removal from power and establishment a Hetmanate of P.Skoropadsky in late April 

1918. Hetmanate continued the development of the Ukrainian statehood, but its foundations were 

laid by the Urkainian Central Rada. 
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PETER STEPHEN DU PONCEAU 

AND THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW 

IN AMERICA 
 

The history of international law may be traced from several vantage points. One of those is 

the life history of individuals who made substantial contributions to international law. In the 

instance of the United States of America, that is one of the vantage points least explored. Many 

individuals contributed to the development of views in America relating to international law and 

to the formal positions adopted by the Government of the United States in relations with other 

powers. They did so, as a rule, without special training in the law of nations; indeed, given the 

absence of law schools in post-revolutionary America, they did so without formal legal training 

at all. Nonetheless, issues of the law of nations figured significantly, sometimes prominently, in 

the political writings of eighteenth century America, and evidence was given of a wide 

acquaintanceship with the leading European works in the field. 

 One means of making European works not published in England available to an 

American audience was legal translation. Peter du Ponceau played a pre-eminent role in this 

respect, making the leading work by Bynkershoek on neutrality and the law of warfare at sea 

available to an American audience in a version universally acknowledged to be superior to one 

issued in London many decades before. He left translations of other works in manuscript. 

 The first quarter century in the history of the newly-formed United States of America 

was, so far as the seas and oceans were concerned, turbulent and uncertain. Whether a country 

was technically at war or not mattered little; its neutral vessels and cargoes were suspect in the 

eyes of belligerents elsewhere. The Law of Prize flourished in sufficient measure to provide a 

comfortable source of revenue for many lawyers in ports around the world, not least the City of 

Philadelphia. The threat of armed conflict hovered as a dark cloud on the horizon, whether in the 

form of engagement in European conflicts as part of the Napoleonic wars or relatively minor 

campaigns against Tripoli. For the legal practitioner the manual published some seventy-five or 

so years previously on the law of war by an eminent Dutch judge and legal scholar served as an 

authoritative statement of the relevant legal rules to be used in matters as different as foreign 

policy formulation and the resolution of individual cases in court or arbitration. 

 The book was known to the English-speaking world, as the American translator, Peter S. 

du Ponceau acknowledges in his Preface. A London barrister, Richard Lee, produced a version 

entitled A Treatise of Captures in War, whose insufficiency ―… to supply the place of our 

author‘s text is everywhere admitted‖.
lxxxiii

 Both versions, by Lee and Du Ponceau, were 

however widely read and quoted in their day and throughout the nineteenth century. Du Ponceau 

did produce the superior version with useful commentary that has deservedly become a landmark 

in the history of international law. 
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Bynkershoek 

 

 Du Ponceau gives his own account below of the Life and Writings of Cornelius 

(sometimes: Cornelis) Bynkershoek that has stood the test of time very satisfactorily. Our 

version will stress certain information not available to du Ponceau with relatively minor overlap. 

 Cornelius van Bynkershoek (also spelled: Bijnkershoek) was born into a well-to-do 

sailmaking family at Middelburg, in the seafaring province of Zeeland, on 29 May 1673 (Du 

Ponceau, Phillipson, J. B. Scott) or 19 August 1673 (de Louter).
lxxxiii

 He distinguished himself at 

the local Latin school, where he acquired a sound grounding in the classics and in mathematics. 

A life in the church was originally contemplated for him, so he also studied Hebrew. At the 

Frisian University (Franeker) from 1689, he pursued interests initially in theology, the 

humanities generally, and then changed to Roman, Dutch, and public law. There he attracted the 

attention of the eminent Professor Ulrich Huber (1636-1694), who extolled his virtues and 

promise. He was awarded the doctor juris utriusque for a triple dissertation De pactis juris stricti 

contractibus in continenti adjectis in May 1694. 

Bynkershoek became an advocate in The Hague upon completing his university studies 

and developed a successful practice. Until the authorities became annoyed with it, he published 

anonymously a journal The New Hague Mercury (1699), full of satire, observations, and 

criticism. He continued his interests in the Roman law and in Dutch law, producing several 

dissertations on subjects of Roman law and a substantial treatise, Corpus juris Hollandici et 

Zelandici (never published, at his request). He took to pamphleteering in 1701 to refute 

criticisms of some of his theses by a professor at the Groningen University in Contentio literaria. 

In 1703 the first of his three principal works on the law of nations appeared,
lxxxiii

 published 

together with De lege Rhodia de jactu liber singularis.  

 Shortly after publishing his work on dominion over the seas, he was appointed a judge of 

the Supreme Court of Holland, Zeeland, and West Friesland, becoming in 1724 the President of 

that Court. Shortly after his appointment he married Esther van Buytenhem (d. 1726), who gave 

birth to thirteen children, two of them sons (of the children, only six daughters survived their 

father).
lxxxiii

 Based in The Hague, he had ample opportunity to see statecraft in action and 

consider the law of the sea against the numerous cases which found their way to his court for 

judgment. Rumour has it that in 1704 he resisted the blandishments of Tsar Peter the Great to 

take up service in Russia. He returned to Roman law with the first part of an extensive study, 

Observationum juris Romani libri quatuor (1710). In 1721 he published De foro legatorum in 

causa civili, quam criminali, liber singularis,
lxxxiii

 addressing the rights and duties of 

ambassadors with particular reference to immunities in civil and criminal cases (the Act of Anne 

(1709) in England had reduced some of these to statutory form, being followed a few years later 

by analogous enactments in Russia). Just as those legislative acts, Bynkershoek‘s monograph 

was stimulated by an actual incident, in his case at The Hague. By far his most substantial work 

appeared in two volumes: Quaestionum juris publici libri duo, quorum primus est de rebus 

bellicis, secundus de rebus varii argumenti (1737), which contained in volume one the De rebus 

bellicis – the work published herein in the Du Ponceau translation.
lxxxiii

 

 Lesser works also touch upon the law of nations, but mostly in passing and not in ways 

that are central to understanding Bynkershoek‘s thought.
lxxxiii

 An uncompleted work, 

Quaestiones juris privati libri quatuor (1744), appeared after his death, which occurred on 16 

April 1743. 

 Professor Béat Philippe Vicat (1715-1770), who held the Chair of Jurisprudence at the 

University of Lausanne, prepared a collected edition of Bynkershoek‘s published writings in 

folio format (Geneva, 1761); these were published again with greater editorial care by 
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Luchtmans in 1767 at Leiden; Du Ponceau evidently worked from the 1761 edition, as a copy of 

this version was sold from his Library at auction in 1844. There also was an Italian edition 

published at Naples in 1766 in large quarto. 

 Bynkershoek‘s place in the history of international legal doctrine is undergoing 

reassessment. His place of eminence is undoubted and handsomely acknowledged by his 

contemporaries and followers. Being a figure of the judiciary rather than an academic theorist, 

his works amounted not to a comprehensive treatment of the system of international law in the 

tradition of Grotius, Pufendorf, or Vattel, but rather a jurisconsult‘s appraisal of the practical 

issues embedded in causes as they presented themselves in litigation. Respect for his works was 

enhanced by his willingness even while holding high judicial office to advance positions and 

arguments not necessarily consistent with Dutch maritime practice at the time nor with Dutch 

interests. He had a thorough command of the literature and an abundance of common sense. 

Whether, however, he should be grouped among the positivists or the natural lawyers remains 

the lively subject of debate, and readers may well conclude that he ultimately was a natural 

lawyer with a positivist bent. 

 In his writings on maritime law Bynkershoek is celebrated for advancing the cannon-shot 

rule as determinative of the breadth of the marginal territorial sea of a coastal State, which in 

those days was equated with the distance of three nautical miles (although whether he had 

introduced a flexible standard that moved with improvements in weaponry was much debated). 

As for diplomatic and consular law, Bynkershoek championed the cause of all public ministers, 

irrespective of title or rank, to enjoy equal protection of the law together with their families, 

servants, and suite. Many of the principles which he advocated were subsequently incorporated 

into the law of nations. 

 The work translated herein has been extolled for the attempt to resolve solutions to urgent 

problems of the law of war at sea: 

 
 It is not too much to say that his treatment of commercial and maritime questions, and especially 

the relationships between neutrals and belligerents, is more thorough, more searching, more related to 

actual practice, more pervaded with sound sense, with legal and statesmanlike skill, than that of any other 

work on the subject before his time.
lxxxiii

 

 

 It was these qualities that no doubt commended the book to Du Ponceau for translation 

and to the United States Supreme Court, among others, for its helpfulness in determining the true 

state of the law applicable to causes coming before that tribunal. 

 

The Translator 

 

 The translator of Bynkershoek is of no less interest than the learned Dutch jurist himself. 

Peter Stephen du Ponceau was born at St-Martins, Isle of Ré, a small island off the port of La 

Pallice in the southwestern part of France, on 3 June 1760, the son of a French army officer.
lxxxiii

 

By the age of five he had memorized a Latin and French vocabulary. He began formal studies at 

a grammar school and was instructed at home by private tutors. Latin he studied with Father 

Raymond, later chaplain of the hospital La Charité, and a military officer, Mallorme. At a 

neighbor‘s home one day he accidentally found an English grammar and proceeded to undertake 

self-study of that language, testing his skills with English, Irish, and Welsh families quartered in 

the town. Soon he was devouring Milton, Thomson, Young, Pope, and Shakespeare.
lxxxiii

 As a 

student he shared a room with a young Irishman, Edmund Stack, and they ―spoke English 

together to our hearts‘ content‖.
lxxxiii

 Then it was the turn of the Italian language, which he 

acquired in the same manner and tested his skills with an Italian regiment quartered locally. 

Tutoring in other disciplines – mathematics, geography, history, and military science – he 
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received from various recruits who volunteered their services to his father. Hopes for a military 

career were dashed by extreme nearsightedness. 

 Greek he acquired a bit, partly through self-study and partly through informal classes 

which he arranged with like-minded colleagues. Ultimately, however, he was sanctioned for this 

and never worked serious with the language. As for Russian, this too he acquired, as he related in 

his Autobiography: 

 
 While I was employed as Secretary to the learned Count de Gébelin at Paris, I became acquainted 

with a Russian nobleman, who was then on his travels through Europe. His name was M. Pisaroff, and he 

told me he was a nephew to Admiral Count Gleboff. He lived in great style, and was attended by several 

of his serfs. 

 My acquaintance with him began in this manner. I was in a bookseller‘s shop, where I went to 

lounge almost every day, and where I found a grammar of the Russian language. I amused myself with 

copying a few Russian sentenced in the proper character. M. Pisaroff, who was also in the habit of 

visiting the same shop, saw the paper which I had written, and was so pleased with it, that he desired the 

bookseller to introduce me to him, which he soon afterwards did. My Russian nobleman took a great 

fancy to me, and during five or six weeks that he remained in Paris, gave me lessons in his language in 

which I began to make some progress, and in return I gave him English lessons. He told me that he was 

going to Italy to finish his tour, and that if on his return he should find me in Paris, and I was willing to 

accompany him, he would take me with him to St. Petersberg and there obtain for me the place of teacher 

of the English language in the Imperial College of Cadets …
lxxxiii

 

 

His next formal education at age thirteen he received at a Benedictine college, St. Jean 

Angely, where he excelled in philosophy and continued his studies of English. He left after 

eighteen months, at age fifteen, upon his father‘s death. Under a combination of maternal and 

clerical pressure agreed to enter a seminary (―took the tonsure‖, as he put it, and became 

monsieur l‘abbé) on condition that he not be expected to enter the priesthood. Through the 

intervention of the Bishop of Rochelle, a friend of the family, the young abbé was appointed a 

regent in his episcopal college at Bressiure, in Poitou, where he instructed a much older class of 

students in the elements of the Latin language (for his period there he was credited with having 

received his bachelor‘s degree, having passed the examinations with distinction).
lxxxiii

  Bullying 

by the other regents and, at their instigation, students there persuaded him to leave, and on 25 

December 1775 he repaired to Paris to seek subsistence. Eventually he found free lance work by 

translating English works on a per sheet basis for other professed translators who sold on his 

work as their own; he also translated commercial letters for merchants and tutored in the English 

and French languages. For several months he acted as secretary to the protestant minister, A. 

Court de Gébelin (d. 1784), a celebrated philologist.  

He then found employment as secretary-interpreter with Baron Friedrich Wilhelm 

Augustus von Steuben (1730-1794)
lxxxiii

 and sailed with him from Marseilles to America, landing 

at Portsmouth, New Hampshire on 1 December 1777.
lxxxiii

 As von Steuben spoke no English 

whatsoever, du Ponceau found himself obliged to cope with American English at once. After a 

few days in Portsmouth, von Steuben repaired to Boston, where du Ponceau, by now a stern 

republican, met John Hancock and Samuel Adams. He then accompanied Baron Steuben to 

Yorktown, where they met General Gates and, upon von Steuben‘s request, du Ponceau was 

appointed captain, by brevet, in the United States army.
lxxxiii

 On 19 February 1778 he and von 

Steuben went to Valley Forge, where on 24 February du Ponceau was presented to General 

George Washington. It was at Valley Forge that du Ponceau met his first American Indian. In 

time the Baron was appointed a major-general and inspector-general of the armies of the United 

States, in consequence of which du Ponceau, as secretary to the Baron, also became aide-de-
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camp and, by courtesy, the rank of major. During his Valley Forge days, du Ponceau also came 

to befriend General Lafayette, a relationship that endured until the latter‘s death. 

For four years he served von Steuben
lxxxiii

 with the rank of captain until ill health 

(consumption) obliged him to resign. His doctors believed him to be incurable, a judgment 

which alienated him from the medical profession for the remainder of his life.  He settled in 

Philadelphia and became on 25 July 1781 a citizen of the Commonwealth of Pennsylvania by 

oath. Seeking employment, he was recommended to Robert R. Livingston (1746-1813), 

sometime chancellor of the State of New York who had been appointed secretary for foreign 

affairs. Judge Richard Peters wrote of du Ponceau to Livingston on 19 October 1781: 

 
 … He has an exceeding industrious turn, and has a most remarkable facility of acquiring 

languages. French is his native tongue. English he has acquired perfectly, and he understands German, 

Italian, and Spanish. He can translate Danish and low Dutch with the help of a dictionary, but a little 

application will make him master of these. He is also a good Latin scholar …
lxxxiii

 

 

 On 22 October 1781 took up his duties as secretary to Livingston at a salary of $750 per 

annum payable in French crowns or louis d‘or (the currency of the day). The house that 

Livingston occupied until his retirement from office became the house in which du Ponceau 

resided from 1801 until his death in 1844, at Sixth and Chestnut Streets in Philadelphia.
lxxxiii

 

When the War ended, du Ponceau decided to enter the legal profession and studied law 

with William Lewis (1751-1819), whom he regarded as ―the most celebrated lawyer in 

Philadelphia, and perhaps in the United States‖.
lxxxiii

 On 24 January 1785, upon the motion of 

Mr. Lewis, du Ponceau was admitted as an attorney of the court of common please and on the 

favorable report of the examiners, he was received. He had previously been appointed by the 

executive council as notary public; in 1791 he was made sworn interpreter of foreign languages. 

Success as a lawyer came rapidly; by September 1785 the court docket showed that he was 

counsel in twenty-one actions either for plaintiff or defendant.
lxxxiii

 In 1786, once more upon the 

motion of William Lewis, du Ponceau was admitted as attorney of the Supreme Court of 

Pennsylvania. He promptly found himself traveling to Washington to argue cases before the 

United States Supreme Court,
lxxxiii

 together with other leading members of the Philadelphia Bar, 

as many cases ended up there. Joseph Story (1779-1845), who enjoyed observing the United 

States Supreme Court in 1808 and when disengaged would dine and sup with the judges, heard 

du Ponceau argue and described him as follows: 

 
 Duponceau is a Frenchman by birth, and a very ingenious counselor at Philadelphia. He has the 

reputation of great subtilty and acuteness, and is excessively minute in the display of his learning. His 

manner is animated but not impressive, and he betrays at every turn the impatience and the casuistry of 

his nation. His countenance is striking, his figure rather awkward. A small, sparkling, black eye, and a 

thin face, satisfy you that he is not without quickness of mind; yet he seemed to me to exhaust himself in 

petty distinctions, and in a perpetual recurrence to doubtful, if not to inclusive arguments. His reasoning 

was rather sprightly and plausible, than logical and coercive; in short, he is a French advocate.
lxxxiii

 

 

 Although himself a democrat in matters of politics, he was well connected with 

republican merchants and often represented them in property transactions or litigation. His 

letterbooks for the period from 1792 to 1809 show that the majority of his clients were 

individuals of French-origin in the United States, West Indies, or France and that his ―important 

suits‖ were concerned with issues of international, commercial, and maritime law.
lxxxiii

 For a 

number of years he enjoyed a retainer from the French Republic. 

In 1792 he became a founder and secretary of the Democratic Society of Philadelphia. 
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 His command of Roman and European legal concepts and of international law, together 

with his language abilities, made him a natural advisor for European merchants, commercial 

agents, and diplomatic and consular officials. John Pickering (1777-1846) wrote of his law 

practice: 

 
 … he was engaged in all the important causes, which then came before the courts of the State as 

well as of the United States. At that day the controversies which arose between France and the United 

States, and the position of the United States as a neutral power, while all Europe was at war, gave rise to 

questions of international law for which our lawyers, generally, were then quite unprepared; and his 

knowledge of the civil and continental law of Europe, which were easily accessible to him, by means of is 

native language – a language then studied, or read, by very few persons in this country – gave him many 

decided advantages at the bar in cases of the kind alluded to.
lxxxiii

   

 

 Henry Hugh Brackenridge extracted two notes by du Ponceau under the head of 

―allegiance‖ from the American edition of the Edinburgh Encyclopedia, commenting  that ―… 

Mr. Duponceau, whom all will admit, I take it, possesses the greatest knowledge of general law 

of any, in the U. States, and may be said to be the greatest universal jurist‖.
lxxxiii

 

 

He never sought public office after he left the employ of Robert Livingston, devoting 

himself to private and professional business and scholarship and apparently quite comfortable 

financially. 

 President Jefferson offered du Ponceau the position of Chief Judge of the Territory of 

Orleans, having regard to his reputation as a jurist learned in French and Roman law. This was 

seriously considered but declined in light of his associations and prospects in Philadelphia. Apart 

from his practice of law and his legal translations, three learned societies engaged the attention 

of du Ponceau, as follows: 

 Law Academy of Philadelphia. Despite its name, this was not a law school in the 

traditional American meaning of the word, but it was dedicated to legal education. In many 

respects it resembled an Inn of Court in England, which was perhaps no coincidence. The origins 

of the Law Academy are traced to 1783, when du Ponceau, Bushrod Washington (later a Justice 

of the United States Supreme Court), and John Wilkes Kittera, recently admitted to the Bar, 

formed the Law Society of Philadelphia.
lxxxiii

 Records are few, but apparently the members met 

from time to time to hear lectures upon legal topics or to engage in mooting. Various officers 

served from time to time, and possibly the name of the society itself changed.
lxxxiii

 In 1811 du 

Ponceau was elected President of the Society, although by then he was 51 years of age. 

 In 1820 efforts were undertaken to create a permanent foundation for such an 

organization, and to this end the Society for the Promotion of Legal Knowledge and Forensic 

Eloquence was established by a group of judges and lawyers. The object of the Society, as 

articulated in the Preamble to its Constitution, was to ―connect with the mode of instruction at 

that time exclusively pursued, a more scientific and academical system, whereby not only a 

greater degree of jurisprudential knowledge might be acquired, but the students might be 

exercised in the art of public speaking, so as to unite the talent of the orator with the science of 

the jurist‖. This group then invited an alliance with the Law Society, of which du Ponceau was 

again the President, and suggested that the Law Society become a Law Academy as an 

appendage of the new Society and under its control. Du Ponceau was elected first Provost of the 

Academy.  

 The Law Academy formally opened on 21 February 1821 with what must have been a 

monumental address by du Ponceau in the room of the Supreme Court before the Trustees and 

members of the Society for Legal Knowledge and Forensic Eloquence. On this occasion du 

Ponceau referred to fledgling and unsuccessful efforts to persuade the University of 
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Pennsylvania to establish a law school, noted the formation of law schools elsewhere, and 

strongly urged that a national law school be created in Philadelphia.
lxxxiii

 The parent society soon 

came to an end (for essentially procedural reasons), but the Law Academy lived on well into the 

twentieth century (initially as an informal association, but incorporated by act of the legislature 

framed 14 April 1835). 

 Mooting was one activity of the Academy, the students being organized into teams and 

judged by legal professionals who actually produced a written opinion in judgment of the 

arguments presented.
lxxxiii

 Students also wrote dissertations on legal subjects, several of which 

the Law Academy deemed worthy of publication. One, by a student twenty years of age, 

achieved the approbation of John Marshall and James Kent and became a standard work on 

equity.
lxxxiii

 Over the years the Law Academy published a number of works, including a seminal 

work by du Ponceau himself on jurisdiction.
lxxxiii

 At some later stage the Law Academy 

established the Peter Stephen du Ponceau Prize for an essay upon a subject, either legal or 

connected with the law, selected and proposed to the Law Academy by its Faculty for worthy 

works submitted anonymously. This ―Duponceau Medal‖ was awarded to the best essay as the 

medal highest in value; the medal next highest in value was the Laussat Medal.
lxxxiii

 

 In 1834 du Ponceau published another substantial monograph under the auspices of the 

Law Academy, this entitled A Brief View of the Constitution of the United States. It enjoyed 

considerable success and was widely cited
lxxxiii

 and translated into French.
lxxxiii

 His interests of 

matters of jurisdiction and evidence led him to seek legislative change when he deemed this to 

be desirable. On 27 March 1826 he wrote to Congressman William Morris Meredith at 

Harrisburg: 

 
 … [It was reported] in the National Intelligencer of last Friday that the House of Representatives 

on the motion of Mr. Livingston, of Louisiana, that the Committee of the Judiciary be instructed to 

enquire into the expediency of empowering the Consuls of the U. S. to take the acknowledgement or 

proof of Deeds & other writings, & also to take the affidavits and Answers in Chancery. Mr. Livingston is 

a Member of the Judiciary Committee, and I have no doubt that the Report will be favorable. 

 Seeing that Congress are taking the lead in a measure which had been one Year before our 

Legislature, would it not be well, on the ground of an honorable State pride, that we should be before … 

with them – the Act of Congress can only affect lands in the District of Columbia, and affidavits &c. in 

the federal Courts; it can have no operation on State laws; I therefore beg leave to bring this Subject again 

before you, & request that it may be attended to this Session, if possible.
lxxxiii

 

 

American Philosophical Society. Du Ponceau‘s contributions to the study of languages, 

particular those of the American Indians but also including Chinese and the Mexican heritage, 

were pioneering and immense, generating a larger secondary literature on this aspect of his life 

than his legal career.
lxxxiii

 They seem to have begun with his membership in the American 

Philosophical Society (APS),
lxxxiii

 where he became the secretary of and prime moving force 

behind the Society‘s Historical and Literary Committee founded in 1815 (having been originally 

suggested by du Ponceau in 1811). This was the seventh committee of the APS, adding the social 

sciences and humanities to what heretofore had been a purely natural science organization. The 

Committee was charged with, inter alia, quasi-legal interests, including the collecting of original 

documents, such as official and private letters, Indian treaties, ancient records …‖. 

The impetus for the early expansion of the APS outstanding holdings of native American 

linguistic collections was generated by du Ponceau and a Philadelphia wine merchant and 

bibliophile, John Vaughan (1756-1841).
lxxxiii

 During the first decade of the nineteenth century 

Thomas Jefferson (1743-1826) served simultaneously as the President of the United States and 

President of the APS, and in those dual capacities commissioned Albert Gallatin (1761-1849), 

assisted by du Ponceau, to undertake a study of Indian vocabularies. Jefferson believed there 
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were relationships between the Indian tribes reflected in the similarities and differences of their 

respective languages. Du Ponceau and Gallatin determined that there was a correlation between 

similarity of language and the duration of time that had elapsed since the tribes had migrated to 

other regions of North America. Du Ponceau recorded his own findings in a monograph on the 

grammatical system of Indian languages,
lxxxiii

 which on 2 May 1835 was awarded the Comte de 

Volney Prize of Linguistique of the Institut de France.
lxxxiii

 

He then expanded his studies of language to encompass the Chinese system of writing 

with his A Dissertation on the Nature and Character of the Chinese System of Writing, in a 

Letter to John Vaughan, Esq. by Peter S. Du Ponceau, LL.D., President of the American 

Philosophical Society, of the Historical Society of Pennsylvania, and of the Athenaeum of 

Philadelphia, Corresponding Member of the Institute of France, &c. &c. to which are subjoined, 

A vocabulary of the Cochinchinese language, by Father Joseph Morrone, R. C. Missionary at 

Saigon, with references to plates, containing the characters belonging to each word, and with 

notes, showing the degree of affinity existing between the Chinese and Cochinchinese languages, 

and the use they respectively make of their common system of writing by M. de la Palun, Late 

Consul of France at Richmond, in Virginia; and A Cochinchinese and Latin dictionary, in use 

among the R. C. missions in Cochinchina (1838).
lxxxiii

 The main text of the book comprises a 

letter to John Vaughan, followed by appendices.  

 In assembling his materials on the American Indian languages he corresponded with 

individuals around the world. His correspondence with William Shaler, ―On the Language, 

Manners, and Customs of the Berbers of Africa‖ was published by the APS,
lxxxiii

 as were his 

letters to and from John Gottlieb Ernestus Heckewelder (1743-1823), a Moravian missionary in 

Ohio working with Indian tribes there.
lxxxiii

 

 Contemporary scholars in retrospect believe du Ponceau ―can rightly be hailed as ‗the 

father of American philology‘‖ and his Mémoire ―a pioneer work in language typology‖.
lxxxiii

  

 A passing enthusiasm was the silk industry, to which he devoted three years of his life 

and four thousand dollars in order to introduce the production and manufacture of silk into the 

United States. An Act of Congress was required, and an appropriate bill submitted but not 

enacted. In the end he abandoned the project, ―defeated in my patriotic design‖, but wrote two 

works on the subject in 1831 and, recounting his experiences, in 1837. 

In all du Ponceau was a member of forty-two learned societies, of which nineteen were 

abroad, including the three above-mentioned. The University of Pennsylvania conferred the 

degree of M.A. (Hon.) on him on 21 March 1782 at a ceremony attended by General George 

Washington, Baron von Steuben, and members of Congress, among others. Harvard University 

conferred the degree of LL.D.(Hon.) in 1820. He later became a trustee of the University of 

Pennsylvania. He was elected to the American Academy of Arts and Sciences and, in 1791, to 

the American Philosophical Society; served as Provost of the Law Academy of Philadelphia 

(1821-1844), president of the American Philosophical Society (1827-1844), president of the 

Historical Society of Pennsylvania (1837-1844), president of the Athenaeum of Philadelphia (est. 

1814; 1844), and on 20 April 1827 a Corresponding Member of the Institut de France. 

 Among his other works were English Phonology; or an Essay towards an analysis and 

description of the component sounds of the English language (1817);
lxxxiii

 A Discourse on the 

Early History of Pennsylvania (1821); Eulogium in Commemoration of the Honourable William 

Tilghman, LL.D. (1827); An Historical Review of the Rise, Progress, Present State and 

Prospects of the Silk Culture (1831); An Historical Discourse Delivered Before the Society for 

the Commemoration of the Landing of William Penn (1832); A Discourse on the Necessity and 

Means of Making our National Literature Independent of that of Great Britain (1834); and The 

History of the Silk Bill, in a Letter to D. B. Warden (1837). 
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 A number of his legal writings which appeared as part of other works are among his most 

important. There is a certain poetic irony that his translation of passages from Huber should 

become available to the legal profession thanks to the United States Supreme Court, who in an 

otherwise brief opinion appended the extract that ―was translated for, and read in, this 

cause‖.
lxxxiii

 His first major published contribution, entitled ―A Summary View of the Law of 

France Concerning Bankruptcy‖, was inserted as an appendix to Thomas Cooper‘s treatise 

comparing American and English bankruptcy law.
lxxxiii

 Nadelmann describes the Cooper/du 

Ponceau work as ―the first comparative law book ever produced in the United States and also the 

first scholarly presentation in English of the bankruptcy law of France‖.
lxxxiii

 He also contributed 

notes to the American edition of Butler‘s Horae Juridicae Subsecivae.
lxxxiii

 Following the 

Bynkershoek quickly were du Ponceau‘s translations of the French Commercial Code of 1808 

and then the French Criminal Code.
lxxxiii

 For the Edinburgh Encyclopedia (American edition) he 

contributed the articles on ―Allegiance‖ and ―American Law‖.
lxxxiii

 When Kent‘s Commentaries 

on American Law appeared, he published a review of volume one.
lxxxiii

 

His translations of works on language and travel include: T. Campanius Holm, A Short 

Description of the Province of New Sweden. Now Called by the English Pennsylvania, in 

America, translated from the Swedish by P. S. du Ponceau (1834); John Eliot, A Grammar of the 

Massachusetts Indian Language. A New Edition with Notes and Observations by Peter S. Du 

Ponceau and an Introduction and Supplementary Observations by John Pickering (1822); John 

Heckewelder, Histoire, moeurs et coutumes des nations indiennes qui habitaient autrefois la 

Pennsylvanie et les états voisins, transl. from the English by Chevalier du Ponceau (1822); D. 

Zeisberger, A Grammar of the Language of the Lenni Lenape or Delaware Indians, transl. from 

the German manuscript by Peter S. Du Ponceau (1830).  

 His work as a translator, however, goes far beyond the fields of law and linguistics. Many 

papers submitted to the APS for possible publication were in foreign languages and required to 

be translated either for publication or for review by the publications committee. The records of 

the APS disclose, for example, that he translated the thermometrical observations of Peter 

Legaux; Pierre Samuel Du Pont‘s theory of winds; the last three volumes of Hollandsche 

Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem; Italian medical works; a Spanish paper on the 

analogy of Spanish and English; among others. 

 On 21 May 1788 he married Anne Perry (1768-1792), of Massachusetts, the eldest 

daughter among eleven children of the Presbyterian pastor, Rev. Joseph Perry.
lxxxiii

 After the 

death of her parents, she moved to Philadelphia, where she met du Ponceau. There were three 

children: two sons who died in early infancy and a daughter, Louisa Frances (1790-1825). Anne 

died shortly after the birth of their third child. On 12 September 1794 du Ponceau married Anne 

Latouche (1759-1817), of New York; there were no issue of this marriage. 

 His nearsightedness was legendary, and accompanied by and doubtless contributed to an 

habitual preoccupation which could amount to complete absent-mindedness: ―He walked always 

in deep thought, and must needs be addressed or arrested to recognize a passing 

acquaintance‖.
lxxxiii

 He also was intensely American to a degree that goes far beyond the normal 

understanding of patriotism. Although he preserved a ―tender attachment‖ for France, his 

country of origin, he took to the United States immediately upon arrival with a passion that 

intensified over the years. ―My American Character‖, he wrote, ―I prize above all things‖.
lxxxiii

 

Although raised in the milieu of Catholicism, he formed an early attachment to the principles of 

the Reformation, notwithstanding having become ―monsieur l‘abbé‖. In Philadelphia he 

worshipped for more than half a century at the local Presbyterian Church. 

 

 

Personal Library 
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 There are few, if any, better indicators of the breadth and depth of intellectual interests 

than a personal library. Du Ponceau was a serious book collector in his own home and through 

acquisitions made by the Library of the American Philosophical Society under his guidance.
lxxxiii

 

He presented hundreds of volumes to the APS over the years, including manuscripts of 

unpublished translations, and by bequest. Although apparently du Ponceau did not have his own 

bookplate, some of his books bear what appears to be a stenciled ex libris ―P.S.DUPONCEAU.‖; 

the APS described this as a ―book stamp‖ in its Association File. Only a few volumes are 

recorded with this mark of ownership. Gifts to the APS commonly bore his manuscript ex-libris 

in his own hand and from time to time a donative inscription.
lxxxiii

 

 Upon his death there passed to the APS by bequest 353 volumes and uncounted 

pamphlets, the great majority comprising grammars, dictionaries, histories, encyclopedias, and 

journals.
lxxxiii

 It was a collection of staggering quality, probably unsurpassed anywhere in the 

world at the time. Legal materials figured in the gifts he made from 1816 to 1840, and less so in 

his bequest. Among important titles with respect to the law of nations were: a collection of 

Spanish treaties;
lxxxiii

 Rayneval‘s treatise on the freedom of the seas;
lxxxiii

 Madison‘s anonymous 

tract on neutral rights;
lxxxiii

 Selden‘s classic on the closed sea;
lxxxiii

 von Steuben‘s disciplinary 

regulations for the American armies;
lxxxiii

 and Zouche‘s early work of the seventeenth 

century.
lxxxiii

 

 The quality of his library may be measured by the auction catalog published for the 

public sale of his books on 16 October 1844.
lxxxiii

 Comprising 66 pages in all, the first half of 

which are devoted solely to law books, this was a substantial dispersal of a private library by any 

standard. The importance of the collection for public and private international law may be 

measured by the presence of, inter alia, the following titles: A View of the Admiralty Jurisdiction 

(London, 1685); N. Atcheson, Report of a Case Recent Argued and Determined in the Court of 

King’s Bench on the Validity of a Sentence of Condemnation by an Enemy’s Consul in a Neutral 

Port &c. (London, 1800); D. A. Azuni, Principes de Système Universel de Droit Maritime de 

l’Europe (Paris, 1802); A. Browne, A Compendious View of the Civil Law and of the Law of the 

Admiralty (London, 1802); G. G. Burlamaqui, Natural and Political Law (Nugent transl.; 

Dublin, 1791); J. G. Büsch, Über die durch den jetzigen Krieg veranlasste Zerrütting des 

Seehandels (Hamburg, 1793); C. van Bynkershoek, Opera omnia (1761); J. Chitty, Law of 

Nations (Boston, 1812); Code des Prises (Paris, 1784); Code Nouveau de Prises (Paris, 1799); 

Code des Prises Maritimes, et des Armemens en course (Paris, 1797); Collection de Decisions du 

Conseil des Prises de la Republique Francaise sous le Consulat de Napoleon Bonaparte (Paris, 

1800-04); G. F. Martens, Cours diplomatique (Berlin, 1801); L. B. de Wolff, Institutions de droit 

de la nature et des gens (Leiden, 1772); F. N. Dufriche-Foulaines, Code des Prises et du 

Commerce de Terre et de Mer (Paris, 1804); Galiani, Recht der Neutralitat, transl. from the 

Italian (Leipzig, 1790); Hugo Grotius, De Jure Belli ac Pacis (1773) and the French edition of 

1724; Hubner, De la Saisie des Batimens neuters (Paris, 1759); M. Koch, Abrégé de l’Histoire 

des Traités de Paix entre les Puissances de l’Europe depuis la paix de Westphalie (Basle, 1796); 

Lampredi, Über den Handel Neutraler Völker in Kriegszeiten (Leipzig, 1792); Samuel 

Livermore, Dissertations on the Contrariety of the Positive Laws of Different States and Nations; 

De Jure Maritimo et Navali, or a Treatise of Affairs Maritime and of Commerce (London, 1707); 

J. Marquardus, De Jure Mercatorium et Commerciorum (1662); G. F. Martens, Essai concernant 

Les Armateurs, les Prises, et surtout les Reprises (Gottingen, 1795); De Steck, Essais sur divers 

sujets relative à la Navigation et au Commerce pendant la Guerre; G. F. Martens, Summary of 

the Law of Nations (Philadelphia, 1795); Ordonnance de la Marine du Mois d’Aoust, 1681 

(Paris, 1714) and numerous others of France; S. Pufendorf, Law of Nature and Nations (London, 

1729); Chr. Robinson, Collectanea Maritima (London, 1801); Roccus’ Manual of Maritime Law 
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(Philadelphia, 1809); T. Rutherforth, Institutes of Natural Law (1779); J. Savary, Le parfait 

Negociant (Paris, 1777); J. F. W. Schlegel, Neutral Rights (Philadelphia, 1801); Sea Laws, A 

Complete Body of, and a General Treatise on the Domination of the Sea (3d ed.; London); 

Stypman, Kunke, and Loccenius, Jus Maritimum (Halase, 1740); A. Verwer, See-Rechten, 

Nederlants (Amsterdam, 1764); Robert Ward, Law of Nations in Europe (London, 1795); D. B. 

Warden, On the Origin, Nature, Progress, and Influence of Consular Establishments (Paris, 

1813); H. Wheaton, A Digest of the Law of Maritime Captures and Prizes (New York, 1821); 

Wheaton, Enquiry into the Validity of the British Claim to a Right of Visitation and Search of 

American Vessels Suspected of Being Engaged in the Slave Trade (Philadelphia, 1842); 

Wicqueforth, L’Ambassadeur et ses Functions (1724); and R. Zouche, The Jurisdiction of the 

Admiralty of England (London, 1663). 

 He had two sets of Blackstone‘s Commentaries (Philadelphia, 1774; and Philadelphia 

1825). Catherine II‘s celebrated Nakaz was present in a French translation published at 

Amsterdam in 1775. The Consolato del Mare, excerpts of which he translated, was present in 

French (1808), Italian and Dutch (1794) versions. Vattel was represented by the first edition 

(London, 1758) and a Dublin edition (1792); a massive collection of law reports from around the 

world, including Coke (London, 1776) in seven volumes. Six single-spaced pages were devoted 

in the auction catalog alone to reports. 

 For all of its strength in international law, however, the collection was even stronger in 

comparative law and must have had few, if any, rivals in the United States at the time. Du 

Ponceau purchased widely and wisely, scouring continental and English book dealers for desired 

titles and using, sometimes imploring, friends and colleagues to seek titles which he required. No 

less impressive is the non-legal component, rich in choice editions of belles-lettres in many 

languages, history, biography, travels, classics, philosophy, and a modicum of theology. 

Measured by the quality of his library alone, du Ponceau deserves to be number among the 

leading American intellectuals of his generation. 

 

 

The Translation 

 

 Du Ponceau relates in the Preface to Bynkershoek his approach to the translation and the 

various emendations and excisions he made to the text. They require no repetition here. He does 

say, however, that he had commenced the translation several years earlier for his own private 

use. Although the manuscript of his labors is not known to have survived, he did apparently 

enjoy the arduous, demanding, and challenging task of translating. In a Note accompanying 

another as yet unpublished translation whose manuscript was presented to the American 

Philosophical Society on 17 July 1840 Du Ponceau wrote in his own hand: ―Translating is one of 

my methods of Studying. It may serve those who do not understand the original‖.
lxxxiii

 

 Du Ponceau does not indicate what edition of Bynkershoek he used for the translation. 

When his Library was sold at auction in Philadelphia on 16 October 1844, two lots were devoted 

to Bynkershoek. One was a copy of the present translation; the other was the 1761 edition of 

Bynkershoek‘s works which contained the present volume and would have been the version 

available to du Ponceau. He did not present any version of Bynkershoek to the American 

Philosophical Library except his own translation, and that Library does not hold any other 

edition of Bynkershoek that could be a candidate for having served as the source of du Ponceau‘s 

translation. Circumstantial evidence therefore points to the 1761 edition having served as the 

source. 

 The translation was well regarded by contemporaries. There is circumstantial evidence 

that James Madison may have seen an early version of du Ponceau‘s translation of Bynkershoek 



  

ПРАВОВІ СИСТЕМИ   

Науковий електронний журнал 1·2013   

                                                                                                                                                             

long before publication was being considered. Madison was in frequent touch with du Ponceau 

when preparing his celebrated An Examination of the Conduct of the British Doctrine, Which 

Subjects to Capture a Legal Trade, Not Open in Time of Peace (1806). Bynkershoek is relied 

upon extensively by Madison, whom ―treats the subject of belligerent and neutral relations with 

more attention, and explains his ideas with more precision, than any of his predecessors‖.
lxxxiii

 

Du Ponceau helped Madison with a passage from Bynkershoek, and when his translation was 

published sent a copy at once to Madison with an accompanying note: 

 
 I had the honor of mentioning to you when you was last in this City in 1805 that I had made, for 

my private use, a Translation of the first Book of Bynkershoek‘s Quaestiones Juris Public. I have since 

been induced to publish it & beg leave to present you with the first copy of it that has issued from the 

press. It is an homage due to the Statesman who has best understood and appreciated the merits of my 

author, & who has given to the world the most correct character of his writings.
lxxxiii

 

 

 A copy sent to the President of the United States, James Madison, in December 1810 prompted 

the following response: 

 
 I am glad to find that in the midst of your professional occupations, you have completed a work 

which was so much wanted, and which required that accurate knowledge of both languages which you 

possess. The addition of your notes will contribute to recommend both the subject & the Author of that 

valuable Treatise, to the attention both of our Statesmen & Students.
lxxxiii

 

 

 His friend and former employer, Robert R. Livingston, wrote upon receiving the book 

that ―you appear to me to have done the amplest justice to your author, and rendered it much 

more interesting by your notes, as well as elucidated some passages which appeared obscure or 

contradictory in the original‖.
lxxxiii

 

 

William Pinkney (1765-1822), colleague and sometime adversary, wrote to du Ponceau 

on 3 July 1815 from Baltimore: 

 
 In a Case in the Supreme Court of the United States (The Nereid) it is a Question whether the 

Prize Code of Spain does at this Time contain the Rule laid down by its old Ordinance, that the Goods of 

a Friend found on board the Ship of an Enemy shall be confiscated as Prize of War. Proof of the old 

Ordinance is found in Azuni and elsewhere; but full Satisfaction as to the present State of the Spanish 

Law on that Stead can perhaps only be obtained from the translation of D‘Abreu by M. Bonnemant in 

1802.
lxxxiii

 

 I suppose it probable (from what I see on p. 130 of your Translation of a portion of Bynkershoek 

– for which we are all much indebted to you – that you are in possession of Bonnemants Work – and if so 

you would perhaps do me the Favour (instead of Sending me the Book) to cause an Extract to be 

forwarded to me at Washington of the passage which touches the matter). – It must necessarily be short – 

at least a very short Extract will be sufficient to show M. Bonnemant‘s opinion (if he entertained it) that 

the Old Ordinance was in force when he wrote. – I incline to think that you have given an Opinion in the 

Case of the Nereid against that which I am bound to maintain; but if this should be so I venture to believe 

that my Request is not out of Rule. – I have the Honour to be – with sincere Respect Your most obedient 

Servant.
lxxxiii

 

 

 Joseph Story pleaded du Ponceau to continue his translation contributions: ―why will not 

Mr. Duponceau increase the public gratitude by translating the works of other learned foreigners, 

and by a critical account of the writings of those civilians who are best entitled to the attention 

and study of American lawyers?‖
lxxxiii
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Du Ponceau added notes and commentary to the translation that also influenced the state 

of the law as it existed when this American translation appeared: 

 
 In his translation of Bynkershoek, he first suggested the application of the distinction between an 

absolute and a qualified neutrality, to the case of the United States and France; considering our neutrality 

not to be absolute, but qualified by the treaty with France, in 1778. His remarks (in the same work) on the 

doctrine of the jus postliminii, present some new and important views, which, if we rightly recollect, have 

been adopted by Mr. Wheaton, in his valuable work on International Law. We believe, too, that Mr. Du 

Ponceau was the first to announce the opinion, in the same work, that piracy might be committed on land 

as well as at sea; which principle was afterwards incorporated into the act of Congress on that 

subject.
lxxxiii

 

 

 

The Publisher 

 

If not unique, then Du Ponceau‘s translation of Bynkershoek must be unusual among 

works on international law for having appeared first in a journal for circulation in book format to 

all subscribers with extra copies offered for sale to the general public. So Du Ponceau relates in 

his Preface: 

 
 It is, according to its first destination, published in and for the American Law Journal and will be 

delivered to its subscribers as the third number of the third volume of that publication; but a sufficient 

number of copies will also be struck off for such as may wish to possess it as a separate work.
lxxxiii

 

 

 The publisher of the American Law Journal, John Elihu Hall (1783-1829), originally, 

according to du Ponceau, expressed a wish to publish the translation as a part of this periodical. 

As du Ponceau relates, ―the manuscript was accordingly handed over to the printers of the 

Journal …‖.
lxxxiii

 This was the ―first law review ever to appear in the United States‖.
lxxxiii

 Hall 

would have appreciated the quality and importance of du Ponceau‘s translation, for he himself 

produced major legal translations, among them: B. M. Emérigon, An Essay on Maritime Loans, 

with Notes, to which is added an Appendix (1811); ―Commentaries of the Ordonnance de la 

Marine‖, Journal of Jurisprudence, I (1821), 176, 123; and substantial extracts from Justinian‘s 

Digest and Code. 

 His credo was well-stated in an advertisement for his American Law Journal:  

 
 However the annals of our domestic jurisprudence might fail in the contribution of materials, we 

should be at no loss. The legal lore of former ages and foreign nations is an abundant treasury, to which 

the scientific lawyer can always resort for those abstract principles of right which are applicable at all 

times and in all places.
lxxxiii

 

 

 Hall was born in Philadelphia, the eldest of ten children. He attended Princeton without 

completing a degree, returned to Philadelphia in 1804 and studied law with Joseph Hopkinson 

(1770-1842). He was admitted to the Bar in 1805. Six volumes of his American Law Journal 

appeared between 1808 and 1817, specializing in the publication of new decisions and statutes 

that were not readily available and the texts of foreign legal materials, usually of a commercial or 

maritime nature. Hall hoped to attract a general readership, not only legal professionals, and 

encouraged law reform in the direction of the harmonization of State and federal laws and the 

emergence of a more systematic national jurisprudence. He joined the American Philosophical 

Society in 1814. Between 1816 and 1827 he also edited the Port Folio, which his brother had 

purchased. Besides his translations enumerated above and a considerable number of literary 
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works, Hall wrote The Practice and Jurisdiction of the Court of Admiralty (1809);
lxxxiii

 Tracts on 

Constitutional Law, Containing Mr. Livingston’s Answer to Mr. Jefferson (1813); and Office and 

Authority of a Justice of the Peace in the State of Maryland, to Which Is Added a Variety of 

Precedents in Conveyancing (1815).
lxxxiii

 From 1813 he briefly held a professorship in the 

University of Maryland. 

 Du Ponceau contributed the introductory preface to the relaunched Journal of 

Jurisprudence with the hope that Hall would continue his good work of publishing translations 

of foreign legal materials. Du Ponceau‘s vision was expressed with his customary eloquence: 

 
 In the preceding volumes we were presented with several translations of valuable foreign works 

of jurisprudence, the originals of which are difficult to be procured. Among these we observe 

Bynkershoek‘s celebrated treatise on the Law of War, a collection of the titles of the Justinian code, 

which relate to the maritime law, and the ancient and venerable Consolato Del Mare, which Mr. Hall has 

only published in part, but of which he promises to give us soon the remainder, having completed the 

whole of the translation of that excellent work. We understand that the same plan is to be pursued in the 

future numbers of the Journal, by means of which, we shall successively become possessed of several 

interesting legal works which are either out of print, or otherwise not easily obtained in this country. 

Selected extracts will also be given out of heavy volumes which contain but little that is interesting to the 

profession, but which little is of value. Thus it has long been a disideratum among lawyers to see a 

separate publication, out of the two huge volumes of sir Leoline Jenkins, of such much of the works of 

that great judge as relates to admiralty and prize law. This we understand is to be done through the 

channel of the Law Journal.
lxxxiii

 

 

 William Fry and Joseph Kammerer, Printers of the Bynkershoek and the American Law 

Review, were specialist publishers in Philadelphia of newspapers or periodicals.
lxxxiii

 They rarely, 

if ever, ventured into the publication of books on their own. Records of the period show them 

located in Philadelphia at 15 North Seventh Street during 1807 and 1808, next door at No. 13 in 

1809, and at Prune near Debtors Apartment from 1810 to 1812.
lxxxiii

 

 The ―Publishers‖ of Bynkershoek were bookseller-publishers led by William P. Farrand 

in Philadelphia in collaboration with Charles Nicholas and co-venturers in Boston, Baltimore, 

Albany, New York, Portland, Maine, and Middlebury, Vermont. This would be characterized in 

printing history as a ―publishing combination‖ – a ―method of financing and producing books 

that fit specifically the wholesale approach to publishing or the extension of publishing to a 

national market‖.
lxxxiii

 Partners in the combination obtained their books a cost or at a price lower 

than offered to other members of the trade. Literary fairs, commenced in 1802, operated as 

gatherings where publishers could network and personally meet co-venturers with whom they 

had corresponded by post. In the instance of Bynkershoek, the co-venturers covered the area 

thoroughly from Baltimore northwards to Maine and left the New York City and Washington 

D.C., as well as the southern markets, to presumably any of the venturers prepared to serve them 

by exchange, commission, or consignment (all methods of distribution widely used at the time 

by booksellers and publishers). 

 Farrand and Nicholas, ―law booksellers and publishers‖, were located literally around the 

corner from du Ponceau‘s home, with a shop in October 1810 at the corner of Chestnut and Sixth 

Streets and during 1811-1812 at the northwest corner of Sixth and Chestnut, second door on 

Sixth Street.
lxxxiii

 

 The appearance of Bynkershoek occurred in autumn 1810, commencing with the 

October/November issue of American Law Journal. Farrand and Nicholas, in the District of 

Pennsylvania, deposited with the Clerk the title of Bynkershoek on 8 October 1810; matters will 

have moved quickly, for Du Ponceau‘s Preface is dated October 1810. The book was being 
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advertised in Baltimore by 25 November 1810 at the retail price of $2.50 by Philip H. Nicklin & 

Co., ―opposite Gadsby‘s‖ as ―Published This Day‖.
lxxxiii

 

 Du Ponceau in the meantime was distributing copies to friends and colleagues. A copy 

held by the Harvard Law School inscribed from the ―Editor to Thomas Cooper‖ (1759-1840) and 

dated 22 November 1819 bears the bookplates of three subsequent owners: William Bell, Samuel 

P. Bell, and Samuel Seabury. The copy held by the American Philosophical Society, of which 

Du Ponceau later became the President, was presented by the author on 7 December 1810. Of an 

autumn appearance we can therefore be certain. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 

В статье рассматриваются международно-правовые основы и формы 

сотрудничества Украины и России в экологической сфере, а также вопросы, связанные с 

обеспечением экологической безопасности и трансграничного природопользования в 

Азовском регионе. Кроме того, в статье анализируется договорно-правовая база 

украино-российских отношений в сфере охраны окружающей среды и проблемы 

исполнения международно-правовых обязательств.  

Ключевые слова: международное сотрудничество, охрана окружающей среды, 

экологическая политика, договорно-правовая база и др. 

 

У статті розглядаються міжнародно-правові основи та форми співробітництва 

України та Російської Федерації в екологічній сфері, а також питання, пов’язані із 

забезпеченням екологічної безпеки та транскордонного природокористування в 

Азовському регіоні. Крім того, в статі аналізується договірно-правова база україно-

російських відносин в сфері охорони навколишнього середовища та проблеми виконання 

міжнародно-правових зобов’язань.  

Ключові слова: міжнародне співробітництво, охорона навколишнього середовища, 

екологічна політика, договірно-правова база та ін. 
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International legal framework and forms of Ukraine and Russia cooperation in the 

environmental field and issues related to environmental security and cross-border use of natural 

resources in the Azov region are considered in the article. In addition, the article examines the 

legal framework of the Ukrainian-Russian relations in the sphere of environmental protection 

and the issue of international legal obligations enforcement. 

Keywords: international cooperation, environmental protection, environmental policy, 

legal framework , etc. 

 

Постановка проблемы. В условиях глобализации мировые экологиче-

ские проблемы становятся все более опасными и болезненными, поскольку 

императив роста продолжает доминировать, интенсифицируются такие 

области, как транспорт и энергетика, которые весьма негативно 

воздействуют на окружающую среду, происходит одновременное увеличение 

бедности и богатства, снижаются способности национальных правительств 

регулировать, или другим образом справляться с проблемами экологического 

управления. Как верно отмечается в международно-правовой литературе, 

благоприятная окружающая среда - необходимое условие жизни всего 

человечества, и, следовательно, ее охрана должна рассматриваться как 

общий интерес и осуществляться на всех уровнях международного 

сотрудничества[8; C.40-41].  

На современном этапе развития осуществляется активное правовое и 

организационное обеспечение международных отношений в сфере охраны 

окружающей среды (далее - ООС). Вопросы ООС не могут рассматриваться 

автономно, вне связи с развитием международных отношений в иных об-

ластях, управление которыми требует учитывать необходимость соблюдения 

экологических стандартов. Существует и обратная связь: проблема ООС 

находится во взаимосвязи с другими глобальными проблемами, а значит, 

несмотря на предметное различие, их влияние должно учитываться при 

осуществлении международного управления в сфере охраны окружающей 

среды. Не остается в стороне от решения вышеизложенных проблем и 

Украина.  
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Как известно, Украина является Стороной более 70 международных 

двусторонних и многосторонних соглашений, связанных с охраной 

окружающей среды Выполнение обязательств этих многосторонних  

соглашений требует приведения внутренних законов и нормативно-правовых 

актов в соответствие с существующими нормами международного права и 

учета существующей международной практики при разработке новых 

законодательных актов.  

Двухсторонне и многосторонне сотрудничество в сфере ООС в Украине 

сосредоточено на таких сферах как: охрана биологического разнообразия, 

охрана трансграничных водоемов; охрана атмосферного воздуха; оценка 

трансграничного влияния на окружающую среду; деградации земель; 

политика в отношении отходов и др. [2; C.473] Особенно интенсивное 

сотрудничество осуществляется с государствами, которые имеют общую 

границу с Украиной, в частности,  Российской Федерацией (далее - РФ).  

В этой связи, представляется актуальным и важным проанализировать 

некоторые аспекты международно-правового сотрудничества между 

Украиной и РФ в экологической сфере. Актуальность заявленной темы 

обуславливается также тем, что в отечественной международно-правовой 

науке крайне мало научных исследований относительно украино-российских 

отношений в экологической сфере.  

Состояние научной разработанности темы. Проблемные аспекты 

договорно-правовой базы украино-российских отношений в экологической 

сфере исследуются в трудах таких ученых, как: А.Ф.Высоцкого, 

Н.Р.Малышевой, Ю.С.Шемшученка, А.Н.Шемякина, М.О.Медведевой,  

А.Качинского, Е.В.Степановой, Л.Л.Кругляковой и др.  
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Целью статьи является проанализировать международно-правовые 

основы и формы сотрудничества Украины и Российской Федерации в 

экологической сфере и сформулировать рекомендации и предложении с 

целью усовершенствования такого сотрудничества в будущем.  

Как известно, основы международного сотрудничества Украины в сфере 

ООС впервые были заложены в «Основных направлениях государственной 

политики Украины в сфере охраны окружающей среды», использования 

природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности» (1998) [6].  

Этот документ предусматривает осуществление приблизительно 70 

двухсторонних и многосторонних договоров в сфере ООС, сотрудничество с 

основными органами и программами ООН; двухсторонне сотрудничество с 

соседними государствами; региональное сотрудничество в сфере охраны 

Черного и Азовского морей, рек Днепр и Дунай, а также Карпатских гор; 

участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы [4; с.77].  

Договорно-правовая база украино-российских отношений ныне  

составляет 366 международных документов [5], которые регулируют 

широкий спектр вопросов двухстороннего сотрудничества, включая торгово-

экономическую, научно-техническую, гуманитарную, правоохранительную и 

другие сферы. Действующими двухсторонними договорами создано 

политико-правовую основу для укрепления и развития межгосударственного 

диалога в разных сферах украино-российского сотрудничества, в том числе и 

в экологической сфере. Вместе с тем, учитывая стратегический характер 

партнерства Украины и РФ, постоянно продолжается работа по расширению 

и дальнейшему развитию договорно-правовой базы по всему комплексу 

украино-российских отношений[5].  

Международно-правовой основой для сотрудничества между Украиной 

и РФ в сфере ООС является Соглашение   между Правительством Российской 
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Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в области  охраны 

окружающей среды  (далее - Соглашение) от 26 июля 1995 г. [7].  

Так, в статье 1 Соглашения указывается, что Стороны будут   развивать   

и   укреплять   взаимовыгодное  и равноправное сотрудничество в  области  

охраны окружающей  среды, рационального  использования и возобновления 

природных ресурсов на благо   народов   обоих   государств,   руководствуясь   

принципом устойчивого развития.  

Сотрудничество между  государствами  осуществляется  по следующим 

основным направлениям:  разработка и создание системы мониторинга 

прибрежно-шельфовых зон Азово-Черноморского бассейна; разработка и 

реализация принципов совместного управления водными ресурсами 

трансграничных бассейнов, в частности Днепровско-Донецкого 

артезианского бассейна; совместная оценка и разработка проектов 

реабилитации земель, нарушенных под влиянием горнопромышленного 

комплекса в приграничных районах, и др. Одним из совместных проектов 

России и Украины является проект создания трансграничной особо 

охраняемой природной территории ―Брянские и Старогутские леса‖ и др. [7].  

Основными формами сотрудничества в сфере ООС между Украиной и 

РФ являются:  

- осуществление совместных программ и проектов; 

- проведение совместных  совещаний,  конференций,  консультаций 

экспертов;      

- обмен научно-технической    и    юридической   документацией,  

методиками и другой информацией; 

- взаимный обмен   нормативными   актами   в   области охраны 

окружающей среды;  

- проведение совместного   инспектирования окружающей среды, 

включая аэрокосмическое инспектирование; 
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- проведение совместных фундаментальных  и  прикладных 

экологических исследований; взаимный обмен  ежегодными  докладами  о 

состоянии окружающей природной среды [7].  

Для Украины и РФ в настоящее время является исключительно 

актуальной проблема улучшения системы управления использованием 

природных ресурсов Азовского моря и Черноморского шельфа[3]. Это 

обусловлено их геополитическими интересами. Современное экологическое 

законодательство, как Украины, так и РФ, несмотря на значительное 

количество нормативно-правовых актов, не может в полной мере обеспечить 

систему эффективного природопользования, особенно в береговой зоне, и 

охрану окружающей природной среды в Черноморо-Азовском регионе. По 

мнению некоторых ученых, одним из важных инструментов согласования 

нормативно-правовой базы использования трансграничных ресурсов 

Азовского и Черного морей является кодификация[9].  

Основными факторами антропогенного и техногенного влияния  на 

экосистему Азовского моря являются значительные объемы сбросов 

возвратных и сточных вод; чрезмерно высокое содержание минеральных и 

органических веществ в стоке рек; проведение дноуглубительных работ и 

дампинга в портах; абразионные процессы в береговой зоне; загрязнение 

поверхностным ливневым стоком; перенос атмосферных загрязнений в 

морскую среду; загрязнение морской экосистемы в связи с судоходством и 

деятельностью портово-промышленных комплексов.  

Кроме того, одним из основных компонентов, загрязняющих морскую 

среду, остаются нефтепродукты. Постоянное содержание нефтепродуктов в 

морской воде связано с попаданием их в окружающую среду в результате 

аварийных ситуаций, промышленной деятельности предприятий, портов, 

потерями во время бункеровочных операций, выносом в море с речными 

водами и сточными водами коммунально-муниципальных сетей. Одной из 
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серьезных проблем, влияющих на экологическое состояние Азовского моря и 

Керченского пролива, в настоящее время являются аварийные ситуации, 

связанные с разливами нефтепродуктов с судов, сбросы льяльных вод, 

сточных вод и мусора.  

В связи с интенсивным судоходством (до 9 тысяч судопроходов в год в 

Керченском проливе) морские воды здесь наиболее подвержены 

антропогенному воздействию[9]. Любая крупная авария в проливе, связанная 

с разливом нефтепродуктов, наносит значительный экологический ущерб, 

как Украине, так и России [1].  

В заключение необходимо отметить, что современное экологическое 

законодательство как Украины, так и РФ, к сожалению, не в полной мере 

отвечает требованиям устойчивого природопользования и ООС в Черноморо-

Азовском регионе. Проблема совершенствования морского экологического 

законодательства является актуальной в настоящее время, как для Украины, 

так и для России, особенно в контексте обеспечения совместного 

природопользования, регионального экономического сотрудничества и 

интеграционных процессов с учетом реализации национальных интересов 

государств в Черноморо-Азовском регионе [9].  

В этом контексте представляется крайне важно развитие 

методологических и методических основ кодификации, которая будет 

являться важным средством содействия сближению правовых систем 

Украины и Российской Федерации в сфере морского природопользования и 

экологической сфере в целом.  

 

Список использованных источников и литературы: 

1. Буркинский Б.В. Экономико-экологическая безопасность морехозяйственной 

деятельности / Б. В. Буркинский, В. Н. Степанов. – Одесса : Феникс, 2008. – 648 с. 

2. Задорожній В.О., Медведєва М.О. Міжнародне право навколишнього середовища. 

Підручник. – К.: Промені, 2010. – 510 с. – С. 473.  



  

ПРАВОВІ СИСТЕМИ   

Науковий електронний журнал 1·2013   

                                                                                                                                                             

3. Закон України «Про ратифікацію Договору між Україною та Російською 

Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки»: 

[Закон від 20 квітня 2004 р. № 1682–IV] // Голос України. – 2004. – № 77. 

4. Обзоры результативной экологической деятельности: Украина. Второй обзор. 

Европейская Экономическая комиссия: Комитет по экологической политике //Серия 

обзоров результативности экологической деятельности. – Вып. №24. – ООН: Нью-Йорк и 

Женева, 2007. – С. 77. 

5. Посольство Украины в Российской Федерации. – [Электронный ресурс] - //Режим 

доступа: http://russia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-ru/legal-acts 

6. Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями державної політики 

України у галузі охорони довкілля, використання природних  ресурсів та забезпечення 

екологічної безпеки //Відомості Верховної Ради України (ВВР). -  1998. -  N 38-39. - ст. 

248. 

7. Соглашение   между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Украины о сотрудничестве в области  охраны окружающей среды  от 26 июля 1995 г.  

[Электронный ресурс] - //Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/643_300 

8. Соколова Н.А. Международно-правовые проблемы управлении в сфере охраны 

окружающей среды: Монография /Отв. ред. д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ 

К.А. Бекяшев. – М.: ПРОСПЕКТ, 2010. – 317 с.  

9. Степанова1T/ Е.В. D/ Кодификация как инструмент сближения украинско-

российского законодательства в сфере трансграничного природопользования в Азовском 

регионе //Механізм регулювання економіки. -  2010. -  № 4 . – [Электронный ресурс] - 

//Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mre/2010_4/1_4.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://russia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-ru/legal-acts
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Mre/2010_4/1_4.pdf


  

ПРАВОВІ СИСТЕМИ   

Науковий електронний журнал 1·2013   

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 
 

Гріненко Олена Олексіївна 
доктор юридичних наук, 

старший науковий співробітник 
кафедри міжнародного права 

Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченко, 

професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства 
Київського міжнародного університету 

Григанська Поліна 
магістрант університету Констанц 

 

The recognition of rights of indigenous peoples in international law 

У даній статті автори аналізують процес визнання прав корінних народів в рамках 
міжнародно-правової думки та міжнародного права. Особлива увага приділяється впливу 
робіт Б. де Лас Касаса, Ф. Віторіа, Г. Гроція, Е. де Ваттеля на формування загального 
підходу до статусу корінних населень в західному світі. Автори окреслюють сучасну 
систему міжнародних правових актів, які на сьогодні визначають права корінних народів. 

Ключові слова: корінні народи, самовизначення, доктрина відкриття, виключне 
право захисту. 

 
В данной статье авторы анализируют процесс признания прав коренных народов в 

рамках международного права и его науки. Особое внимание уделяется влиянию работ Б. 
де Лас Касаса, Ф. Виториа, Г. Гроция и Э. де Ваттеля на формирование общего подхода к 
статусу коренных народов в западном мире. Авторы очерчивают современную систему 
международно-правовых актов, которые на сегодняшний день определяют права коренных 
народов. 

Ключевые слова: коренные народы, самоопределение, доктрина открытия, 
исключительное право защиты 
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It is a remarkable hallmark of the international human rights law nowadays, 

that the indigenous peoples are recognized as special subjects of concern. An 

institute of international human rights law comprising collective rights of 

indigenous peoples has appeared and is developing fast.  

According to Professor S.J. Anaya, a well-known American expert in the area 

of indigenous peoples' rights, the term indigenous means living descendants of 

preinvasion inhabitants of lands now dominated by others. This category of 

peoples is a culturally distinctive group that finds itself engulfed by settler societies 

born of the forces of empire and conquest. [1, p. 3]  

What makes them different from other groups or communities is this close 

relationship to their ancestral land. Their cultural, social and ethnic identity is 

based, first and foremost, on the ties to their land. [2, p. 121] One can regard the 

following peoples as falling under the aforesaid notion of indigenous: the Inuit of 

Canada, the Maori of New Zealand, the Zulu of South Africa and Zambia, Pygmy 

peoples of Central Africa, the Circassians of the North Caucasus, the Maya of 

Mexico etc. Nowadays there are more than 370 million indigenous people in more 

than 90 countries worldwide.
 
Moreover, indigenous peoples provide around 80 % 

of cultural and biological diversity in the world. [3] 

The UN Permanent Forum on Indigenous Issues, established on 28 July 2000, 

[4] developed a complex of main characteristics of “indigenous peoples” designed 

to determine the scope of the term. It holds, that considering the diversity thereof, 

an official notion of ―indigenous‖ has not been adopted by any UN agency. 

Therefore a modern understanding of this term based on the following was 

developed:  

 ―self-identification as indigenous peoples at the individual level and 

accepted by the community as their member; 

 historical continuity with pre-colonial and/or pre-settler societies; 
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 strong link to territories and surrounding natural resources;  

 distinct social, economic or political systems; 

 distinct language, culture and beliefs; 

 form non-dominant groups of society; 

 resolve to maintain and reproduce their ancestral environments and 

systems as distinctive peoples and communities.‖ [5] 

Thus, we could come to the conclusion that ―indigenous peoples” can be 

generally defined as a group of people, that has historically belonged to a certain 

pre-colonial region and is distinguished by different cultural, linguistic, traditional, 

social and other features in contrast to those of a dominant nation of this region. 

Within a historical context it is common practice to regard the issue of 

indigenous peoples' rights, beginning with the European colonial expansion era. 

Renowned theorists of the time, such as Francisco de Vitoria and Bartolome de las 

Casas, were caught between the traditional European imperialist approach and the 

challenges of the developing international law, while regarding this issue. [1, p. 10] 

Vitoria developed a remarkable concept concerning the relations between the 

Indians and the Spaniards. On the one hand he affirmed the status of indigenous 

peoples as human beings with the result of them having undeniable rights to land 

with ―dominion in both public and private matters‖. [6, pp. 127-128] On the other 

hand, in his opinion, indigenous peoples of America, in light of them being 

incapable to administer their own state up to a decent level accepted in the 

European countries they could use some guidance on the part of the Spaniards. [1, 

p. 11] This kind of ambivalence in views as to the status of indigenous peoples 

unsurprisingly led to justification of war against the dissident tribes of Indians.  

A century has passed but the concepts laid down by Vitoria continued to 

influence European scholars. Even the ―one the most prominent fathers of 
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international law‖, [1, p. 16] Hugo Grotius, shared some of Vitoria's views. He 

stood on the position that there could be no title by discovery to lands where other 

human beings were living. The first settlers might be ―dull of wit‖ and they might 

have different religion or culture. Nevertheless they were the first to settle down on 

these lands. [7, p. 550] He continued to analyze the concept of just war by reducing 

the constituting ground for it to the following three one: defense, recovering of 

property and punishment. [7, p. 171] Thus, we can see an altered attitude to the 

right of Christians to conquest Non-Christians.  

Vitoria's approach can be traced in the works of other European theorists of 

that time: Alberico Gentilis, Francisco Suarez, Balthasar Ayala and others. [8, pp. 

48-54] Moreover, it could be assumed, that the later trusteeship doctrine adopted 

by Western states (Great Britain and eventually the USA) in the XIX century has 

certain relation to Vitoria's views. [9, pp. 136-153] 

De las Casas, grounding his attitude to the problem on his own experience as 

a missionary in the New World, adopted a firm position in defense of indigenous 

peoples' rights against their mistreatment by the colonialists. Because of his 

―different‖ views he even entered in 1550 into the famous Valladolid debate with 

his adversary Juan Gines de Sepulveda who argued that the Spanish Crown was 

entitled to wage war on the Indians in the interests of the latter. [9, pp. 279–309] 

The results of the debate were unclear. However, de las Casas developed a 

reputation of an ignorant troublemaker in relation to the Indians. [10] 

The subsequent important benchmark in the process of acknowledging 

indigenous peoples' rights was the post-Westphalian concept of international law. 

Emerich de Vattel, a noticeable representative of that time, framed the foundation 

for the state sovereignty theory, in which he tried to connect the terms ―state‖ and 

―nation‖ and hence underpin non-interference in private matters, equality and 

freedom of nations, exclusive jurisdiction of states etc. [11, p. 116] His doctrine 

was euro-centric in its nature, i.e. based on European traditions of political and 
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social organization. Indigenous peoples could not be regarded as nations or even 

nations-states within this doctrine because of the lack of a centralized authority. 

Thus, the ambiguity in the matters of indigenous peoples' status was not eliminated 

in the post-Westphalian period. [1, pp. 13-16] 

Unfortunately, over time the course of thought in Western countries changed 

towards non-acknowledgement of indigenous peoples as having rights of political 

bodies within international law. This was inevitable in view of the growing 

economic relevance of the colonies for the European states. The right of the latter 

to execute power over the New World's lands and resources was believed to be 

pursuant to law. [12, p. 10] The scope of international law was limited to the 

relations between states. It excluded indigenous peoples from the actors of 

international law, as the latter has been created by states. This was the reason, why 

non-European aboriginal peoples could not participate in forming the system of 

international law, as not being recognized by the 19
th
-century European states.  

On this point, it is of importance to mention the European doctrine of 

discovery. Its origins can be traced back to the feudal system of the medieval 

Europe. In general, the doctrine presumed that a European discoverer may 

eventually claim his feudal's primary ―rights of conquest over the infidel-held 

lands, either by wars of expulsion or by treaties of cession contracting the limits of 

the tribes.‖ [12, p. 315-317]  

The most elaborate example of applying this doctrine in practice is the 

opinion of Chief Justice John Marshall in the 1823 case Johnson v. M'Intosh 

before the US Supreme Court. [13] This case is mentioned in the works of many 

researchers. [1, p. 18; 14, p. 672; 15, p. 329] In Johnson's opinion, the discovery of 

the New World by European colonialists gave them ―an exclusive right to 

extinguish the Indian title of occupancy, either by purchase or conquest.‖ [13, p. 

587] The common view was that main concern of the ―civilized‖ Western family 

was to act as guardians towards aboriginal peoples, which is why there could not 
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possibly exist such a phenomenon as ―self-determination‖ of indigenous peoples. 

[16, p. 55] Reliance on this dubious concept as basis for claims of Western states 

on the territories and resources of indigenous peoples continued to influence the 

international policy until the middle of the 20
th
 century.  

Another exemplary illustration of defining indigenous peoples' status was the 

Cayuga Indians case in 1926, in which Great Britain brought a claim against the 

United States, defending the rights of the Cayuga Indians in Canada. [17] The 

latter's claim was to continue to share in annuities provided for in a Treaty of 1795. 

However, the Tribunal held that the Cayuga as individuals and as the Cayuga 

Nation had no status neither under American law (State or Federal) nor under 

international law. [18, p. 258] Only Great Britain could maintain its claim for the 

Cayuga Indians, as individuals on the basis of their British nationality. [1, p. 30] 

The argumentation was very simple and comprehensible, based on rules of law and 

previous practice, but the prime postulates thereof were obviously wrong, from 

today's point of view.  

It seems necessary to cite the wordings of the Tribunal in this regard: ―From 

the time of the discovery of America the Indian tribes have been treated as under 

the exclusive protection of the power which by discovery or conquest or cession 

held the land which they occupied. … The power which had sovereignty over the 

land has always been held the sole judge of its relations with the tribes within its 

domain. The rights in this respect acquired by discovery have been held 

exclusive.‖ [17, p. 176] As we see, even more than a century after the Marshall's 

case, the doctrine of discovery and the deriving right of exclusive protection on the 

part of dominating nations did not lose their applicability.  

Not until after the Second World War the movements for the indigenous 

peoples' rights were at last noticed, even began to gain importance. The claim of 

the Western world, that the latter could continue preserving peace and security 

throughout the world, was put for the first time under question as such. Weakening 
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colonial empires could no longer withstand the pressure of the nationalist 

movements, as well as the reality of their changed position in the international 

relations. Professor W. Michael Reisman made an excellent remark of indigenous 

peoples being ―consigned to a kind of international legal shadow land.‖ [19, p. 

350] Within the above-mentioned process claims of indigenous peoples for being 

equally part of world society, having dignified languages, law and religion, finally 

came to light.  

Before proceeding to international documents designed to protect indigenous 

peoples' rights first-hand we should briefly examine the nature of the United 

Nations Charter in this regard. This ―Constitution of the International Community‖ 

[20, p. 1] was a manifesto of the world's new postwar order, based on accepted 

principles of international law. Indeed, the Charter ―promotes a kind of 

constitutivism in international legal framework‖, [1, p. 41] by allowing prima facie 

the member states to benefit from the principle of sovereignty, territorial integrity 

and non-interference in national matter. In the same time the Charter fostered the 

concept of ―equal rights and self-determination of peoples‖, ―respect for human 

rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, 

language, or religion‖. [21] If to examine provisions of this document even more 

closely, one could determine that by adopting the Charter member states tried to 

observe a necessary balance between the states' interests and the challenges of the 

postwar time, including protection of human rights.  

In this regard special attention should be paid to the United Nations General 

Assembly Resolutions: 1514 on the Granting of Independence to Colonial 

Countries and Peoples [22] and 1541 Principles which should guide members in 

determining whether or nor an obligation exists to transmit the information called 

for under Article 73 of the UN Charter [23], both adopted on 15 December 1960. 

Even by adopting these two documents, addressed to ensure the decolonization to 

be completed in accordance with the self-determination principle, the interests of 
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certain elite groups in states with significant indigenous peoples' population played 

main role in defining the so-called ―rules of the game‖. [19, p. 352] Professor W. 

Michael Reisman drew attention to Principle IV of the second Resolution, which 

states: ―Prima facie there is an obligation to transmit information in respect of a 

territory which is geographically separate and is distinct ethnically and/or 

culturally from the country administering it.‖ [23] Putting an ―and‖ between these 

two requirements combines them into an integrated single one, which makes it 

almost impossible to include indigenous peoples into the scope of these 

Resolutions. [19, p. 353] We can one more time observe the ambiguity of the 

world's attitude towards indigenous peoples, which unfortunately did not alter 

considerably over time.  

Nonetheless, the sudden explosion of indigenous peoples' claims for human 

rights in international law was documented in international legal instruments: the 

most notable ones, the Convention 107 concerning the Protection and Integration 

of Indigenous and other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent 

Countries [24] and the Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples 

[25] by the International Labor Organization, a specialized agency of the United 

Nations. One of the first international legally binding document, which recognized 

expressly indigenous peoples' rights was the Convention 107, adopted on 26 June 

1957. However, it still reflected the dominant colonialists' attitude as to the 

indigenous peoples' status, encouraging them to integrate and considering them as 

temporary societies. It was actively criticized by indigenous advocacy groups in 

the 70s and 80s years with the result of its revision in June 1989. [26] Hence the 

adoption of the Convention 169, founded on the recognition of indigenous peoples 

as permanent societies, acceptance of and respect for their cultural and social 

diversity. 

Two other key treaties in the UN legal system are the International Covenant 

on Civil and Political Rights (ICCPR) [27] and the International Covenant on 
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Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), adopted on 16 December 1966. 

[28] The main provision of the first treaty within the protection of indigenous 

peoples' rights is Art. 27 of the ICCPR: ―In those States in which ethnic, religious 

or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be 

denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy 

their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own 

language.‖ [27, Art. 27] The ICESCR comprises a similar provision: ―the States 

Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to take part in 

cultural life.‖ [28, Art. 15]  

While analyzing the process of international recognition of indigenous 

peoples' rights the role of the world's financial institutions is also not to be 

overlooked. [29, p. 251] Special attention shall be drawn to the activity of the 

World Bank in this sphere. It is one of the principal sources of development 

assistance, as the main goal of the institution is ―to reduce poverty and improve the 

living standards‖ in the developing countries. The World Bank was indeed one of 

the first financial institutions that launched a special project for treatment of 

indigenous peoples in their development. [30] However, in spite of a number of 

programs and directives, the World Bank excluded from the scope of its activity 

certain groups of indigenous peoples who did not fall under the categories, 

prescribed in its Operational Directive 4.20. [31] Nevertheless, the World Bank 

continued to revise its policy, [32] the result of which presents nowadays a huge 

step forward in protecting indigenous peoples' rights. [29, p. 257] 

Going back to the review of activities of the General Assembly, it should be 

noted that the General Assembly brought into action the International Decade of 

the World's Indigenous Peoples (1995-2004) with a definite aim to increase the 

world's commitment to the promotion and protection of the rights of indigenous 

peoples on an international level. Projects on education, health, housing, 



  

ПРАВОВІ СИСТЕМИ   

Науковий електронний журнал 1·2013   

                                                                                                                                                             

employment, development and environment, as part of the Decade, were launched 

by several UN agencies. [33] 

However, the General Assembly came to the conclusion that a Second Decade 

of the World's Indigenous Peoples was necessary in order to further the 

strengthening of international cooperation for solving problems of indigenous 

people in such aspects as culture, education, health, human rights, the environment 

and social and economic development, by means of launching similar projects, as 

in the First Decade. The Second International Decade was commenced in 2005 and 

shall finish its work in 2015. The theme of the Decade is: ―Partnership for Action 

and Dignity‖. [34] 

During the Second Decade a final step in the process of recognizing 

indigenous peoples' rights on international level was undertaken. It was the 

adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples by the 

General Assembly on 13 September 2007. The Preamble of the Declaration states 

that the world community recognizes ―the urgent need to respect and promote the 

inherent rights of indigenous peoples which derive from their political, economic 

and social structures, and from their cultures, spiritual traditions, histories and 

philosophies, especially their rights to their lands, territories and resources.‖ [35]  

It is designed to help indigenous people to realize ―their right to maintain and 

strengthen their distinct political, legal, economic, social and cultural institutions‖ 

[35, Art. 5], their cultures (they are ―not to be subjected to forced assimilation or 

destruction of their culture‖), [35, Art. 8(1)] their right to their lands or territories 

[35, Art. 10], their ―right to practise and revitalize their cultural traditions and 

customs‖, including ―the right to maintain, protect, and develop past, present, and 

future manifestations of such cultures‖ [35, Art. 11], ―the right to manifest, 

practise, develop, and teach their spiritual and religious traditions, customs, and 

ceremonies, as well as the restitution and repatriation of ceremonial objects and 

human remains‖ [35, Art. 12]. The Declaration provides indigenous peoples with 
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the right to ―revitalize, use, develop and transmit to future generations their 

histories, languages, oral traditions, philosophies‖ and obliges states to ―take 

effective measures to ensure that this right is protected.‖ [35, Art. 13] Even without 

being legally binding the Declaration creates certain pressure on the governments 

concerning the adjustment of their policy in the above-mentioned aspects.  

It is necessary to mention some peculiarities of adopting the Declaration by 

certain states, such as New Zealand, Australia and United States, who logically 

have a significant share of indigenous population within their countries. Even 

during the sessions of the Working Group on Indigenous Population, which in 

1985 began developing the draft of the Declaration, the aforesaid states were often 

referred to as ―violators of indigenous peoples' human rights‖. [14, p. 671] When 

adopting this document, their most concern was about the articles 3 and 26 of the 

Declaration, which provided indigenous peoples with the right to self-

determination and, especially, to own and control ―resources that they possess by 

reason of traditional ownership.‖ [35, Art. 26(2)] The combined position of the 

aforesaid states consisted in claiming the requirement of recognition of indigenous 

peoples' rights on lands as unlawful in view of fact that those lands are owned by 

other citizens. Surprising was the opposition of Canada to the use of the expression 

―self-determination‖ in the Declaration, though in the past it used to support the 

claims of indigenous peoples. 

To demonstrate the compatibility of the provisions of the Declaration and 

Convention No. 169, we should refer to Articles 41 and 42 of the Declaration. [35, 

Art. 41, 42] They envisage a particular role of UN agencies to provide for a 

mechanism to implement its provisions. Of course, the ILO could take the leading 

role in this process, being the only UN agency responsible for the single binding 

internationally recognized document on indigenous peoples' rights. The 

Declaration, this standard-setting instrument, deserves well to be called the 

―declarative of the international community's minimum legal standards for the 
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protection of indigenous peoples' human rights to survival.‖ [14, p. 683] It is a 

turning point in the more than fifty years' work on turning the world's attention to 

the undeniable issues of indigenous peoples' rights.  

In conclusion it is necessary to emphasize the significance of the UN 

Declaration as the coping-stone in forming the international legal system on 

recognition of indigenous peoples' rights. The international law has at last changed 

from being means to preserving status quo to the tool of serving human being. 

Indeed, for the first time in the history of their struggle for being seen, they stopped 

being invisible to the rest of the world, they came out of shadows of stereotypes 

embedded upon them by dominant nations. It is a wonder, how against all odds of 

the world's history the indigenous peoples still exist in the nowadays' world. 

Indeed, there is still much to be done on the way for them to become equal part of 

the world society, equal actors in the decision-making process. However, for the 

first time in their history they can be assured that the world will not forget its 

promises to them tomorrow.  
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Аннотация. Автор рассматривает истоки концепции прав человека и ее трансформацию в 

рамках международного правопорядка. Делается вывод о связи концепции прав человека с 

конкретным историческим периодом. Указываются негативные следствия юридизации 

концепции. 

Ключевые слова: права человека, международное право, интернационализация, государство, 

метанарратив. 

 

 

Abstract. The author examines the origins of the concept of human rights and its transformation in 

the framework of international law. He makes a conclusion about the relationship of the concept of 

human rights with a particular historical period. He indicates negative consequences of juridization of the 

concept. 

Keywords: human rights, international law, internationalization, state, metanarrative. 

 

 

1. Традиционно международное право защищало интересы государств и 

стремилось обеспечивать определенное состояние международных отношений. 

Главными ценностями международного правопорядка считались мир и 

безопасность, как залог успешного развития международных отношений в других 

средах. В середине XX века страх перед мировыми войнами и тоталитарными 

режимами, их развязывающими, актуализировал и интернационализировал 

концепцию прав человека, которая до XX в. была преимущественно элементом 

западного конституционного права, инструментом скорее внутренней, чем внешней 

политики.  

Интернационализация концепции выразилась в принятии договоров и других 

документов в области прав человека, создании международных правозащитных 

институтов, придании правам человека статуса главного критерия, используемого 

для определения правомерности или неправомерности поведения государства. 

Интернационализация концепции осуществлялась наряду с угасанием других 

международных метанарративов – борьбы за мир, деколонизации, нового 

международного экономического порядка. Некоторые из них уже завершены, их 

выражение в позитивном праве имеет потенциальное, но уже не актуальное 

значение, хотя наука и практика выполняют ритуалы, создающие иллюзию 

востребованности. Формой завершения является трансформация, т.е. перевод 

некогда самодостаточных идей на «язык» прав человека. Так, защита окружающей 
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среды становится важной в контексте права на благоприятную окружающую среду, 

а не как этическая обязанность, вытекающая из уважения к тому, что создано Богом.  

2. Права человека стали центральным элементом национальных правопорядков 

европейских государств в эпоху буржуазных революций. Их изначальная цель 

состояла в ограничении власти абсолютных монархов, в идеологическом 

обеспечении сопротивления авторитарным режимам. Права человека успешно 

выполнили данную функцию, поспособствовав распространению республиканских 

режимов и либерального мировоззрения, принятию конституций и усилению 

института гражданства, установлению модели взаимовыгодных отношений между 

человеком и государством. Концепция прав человека, сформулированная Гоббсом, 

Локком и Руссо, содержала несколько важных особенностей, которые порой 

ускользают от внимания сегодня.  

Во-первых, права человека мыслились главным образом в контексте 

внутригосударственного правопорядка. Данный правопорядок рассматривался как 

результат общественного договора. Как третьи стороны не вправе влиять на 

выполнение обязательств по гражданскому договору, так и другие государства не 

вправе влиять на выполнение обязательств по общественному договору. Во-вторых, 

термин «естественные права» использовался чаще, чем термин «права человека». 

Тем самым подчеркивалось, что права человека предшествуют государству и не 

являются результатом действия закона. Естественный характер прав предполагал 

изменение механизмов их действия в общественном состоянии, в частности, 

возможность их ограничения. В-третьих, права человека не противопоставлялись 

государству как таковому, хотя могли противопоставляться отдельным формам 

правления. Наоборот, государство рассматривалось как самое эффективное средство 

обеспечения прав. В-четвертых, поскольку права человека предшествуют 

государству, они реализуются не в отношениях с государством, а в отношениях с 

другими людьми. Государство выступает в качестве судьи, гаранта, но не в качестве 

того, кто обязан предоставлять искомые блага. Локк считал, что главной целью 
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объединения людей в государства является сохранение их собственности, т.е. того, 

что приобретается помимо государства. В-пятых, права человека основывались на 

разуме и естественных законах, - в этой связи необходимость их определения и 

уточнения посредством права или судебной практики отсутствует. 

3. В настоящее время традиционные характеристики прав человека являются 

либо отвергнутыми, либо существенно  пересмотренными, в результате чего мы 

имеем совершенно новую концепцию. Эта новая концепция предполагает 

интернационализацию прав человека, их юридизацию, противопоставление прав 

человека и государства, возложение на государство главной ответственности за 

обеспечение прав человека, выведение прав человека из сферы действия разума и 

естественных законов. В отличие от оригинальной концепции, новая концепции не 

является результатом глубоких доктринальных исследований, а возникла в большей 

степени как результат международных и внутригосударственных политических 

событий и реакции на них со стороны правительств и международных организаций. 

Как следствие, философское обоснование концепции прав человека осуществляется 

а posteriori, что само по себе не плохо, но плохо тогда, когда такое обоснование 

пытается придать стихийным процессам видимость продуманной стратегии. 

Учения прошлого легитимируют концепцию прав человека, также как миф об 

Энее легитимировал геополитические притязания Рима. Прошлое подгоняется под 

действительность, - в этом проявляется один из феноменов постмодернизма, - 

постистория. Поиски исторических корней современной концепции прав человека 

обязательно увенчаются успехом, но не является ли этот результат схожим с тем, 

который преследовали апологеты коммунизма, фашизма, анархизма и других 

теорий, пока или уже не подтвержденных историей? Сьенхо И приводит следующий 

пример. При обсуждении проекта Всеобщей декларации прав человека, 

представленного Д. Хамфри (John Humphrey), директором отделения прав человека 

Секретариата ООН, полковник Вильям Рой Ходгсон (William Roy Hodgson) из 

Австралии заявил, что, по его мнению, в документе нет порядка. Он потребовал от 
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Секретариата ответов на следующие вопросы: «Какая философия стоит за этим 

документом? Какие принципы они приняли, какой метод они использовали? 

Является ли это их собственной идеей, является ли это набором различных 

принципов?». Д. Хамфри ответил, что он не может удовлетворить полковника «по 

той простой причине, что [проект] не основан на какой-либо философии». 

Насколько он понял, от него требовалось составить список прав для целей 

дискуссии, и это было тем, что он сделал.
1
 

Справедливым представляется суждение К. Маркса и Ф. Энгельса: 

«…Признание прав человека современным государством имеет такой же смысл, как 

признание рабства античным государством. А именно, подобно тому как античное 

государство имело своей естественной основой рабство, точно так же современное 

государство имеет своей естественной основой гражданское общество, равно как и 

человека гражданского общества, т. е. независимого человека, связанного с другим 

человеком только узами частного интереса и бессознательной естественной 

необходимости, раба своего промысла и своей собственной, а равно и чужой 

своекорыстной потребности».
2
 В.М. Сырых отмечает, что если считать естественные 

права человека сутью человеческого бытия, окажется, что человечество большую 

часть своей истории не соответствовало данной сути.
3
 

4. По мнению М.Д. Перри, идея прав человека состоит из двух частей. В 

соответствии с первой,- каждой и любое человеческое существо является 

священным, «неприкосновенным», «самодостаточным» и т.п. В соответствии со 

второй – поскольку каждое человеческое существо является священным, некоторые 

вещи не должны совершаться в отношении любого человека, а некоторые другие 

вещи должны совершаться в отношении каждого человека. Идея о том, что человек 

является священным, носит религиозный характер, следовательно, идея прав 

человека является религиозной. Слово «религия» происходит от латинского глагола 

«religare», который означает снова связывать то, что было порвано или сломано. 

«Религиозное» видение является видением того, как человек является связанным с 
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миром, с «другим», с «природой», и, прежде всего, - с Окончательной Реальностью 

(Ultimate Reality).
4
 Р. Шабтай основой концепции видит библейское высказывание, в 

соответствии с которым Бог сотворил человека по собственному подобию. (Gen. 

I:27). Он же указывает, что, возможно, первой европейской попыткой создать 

доктрину прав человека стала работа Витории De Indis et de jure belli relectiones  

(1537), в которой рассматривались права американских индейцев.
5
 

Данный подход может быть принят только в самом общем виде. Стоики, 

христиане, экзистенционалисты пытались понять  характер отношений человека с 

миром, Богом и другими людьми. Сторонники же прав человека исследуют 

отношения человека с государством, - отношения, не обладающие самостоятельной 

ценностью для гуманиста в широком смысле этого слова. Концепция прав человека 

и религии связаны, но это связь не исключает существенных различий. Одно из них 

касается средств, используемых для обеспечения и поддержания священности 

человека. В концепции прав человека таковыми являются обязанности государства; 

в традиционных учениях – обязанности человека и добровольно претерпеваемые 

ограничения. Идеи свободы, выбора и субъективного права являются органичными 

для концепции прав человека; одновременно они могут рассматриваться как 

антагонистичные религиозному видению. Другое различие – в роли государства. 

Любая религия содержит потенциально разворачиваемые идеи норм и порядка, и 

поэтому, в общем, не нуждается в государстве и праве. Учение о правах человека, 

наоборот, не может существовать без государства, выступающего и главным 

противником и главным гарантом прав человека.  

5. Истоки интернационализации прав человека, по всей видимости, следует 

видеть в XIX в., хотя еще Гуго Гроций положительно высказывался относительно 

гуманитарной интервенции: «Если, однако, творится явное беззаконие, если какой-

нибудь Бузирис, Фаларис или Диомед Фракийский творит над подданными такое, 

что не может быть оправдано никем, кто не утратил справедливости, то право 

человеческого общества не упраздняется».
6
Первыми проявлениями международной 
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заботы о правах человека являются вмешательство революционной Франции во 

внутренние дела соседних государств; противодействие европейских стран и России 

политике Османской империи в отношении балканских народов и армян; 

покровительство, оказываемое Лигой Наций беженцам (Соглашение о правовом 

статусе русских и армянских беженцев 1928 г., деятельность Верховного комиссара 

по делам беженцев); практика дипломатической защиты. Самым мощным фактором, 

повлиявшим на интернационализацию прав человека, стали две мировые войны. В 

Преамбуле Всеобщей декларации отмечается: «пренебрежение и презрение к правам 

человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества». 

Интернационализация прав человека породила серьезные дискуссии: о 

наделении прав человека статусом jus cogens, об особом режиме ответственности за 

их нарушение, о правомерности гуманитарной интервенции, об особом режиме 

оговорок к правозащитным договорам, об универсальной юрисдикции, о 

прецедентном характере решений ЕСПЧ и пр.  

Процесс интернационализации прав человека является децентрализованным: 

позиции отдельных его акторов могут не совпадать. Примерами могут служить 

Консультативное заключение Межамериканского суда по правам человека о 

правовом положении и правах мигрантов без документов от 17 сентября 2003 г., в 

соответствии с которым принципа недискриминации относится к jus cogens; 

спорные комментарии Комитета по правам человека (в частности, Общий 

комментарий № 29); экспансионистские тенденции в практике ЕСПЧ (в частности, 

«пилотные» постановления); спорные заключения МС ООН (в частности, 

Консультативное заключение о правомерности применения ядерного оружия от 8 

июля 1996 г. и Консультативное заключение о правовых последствиях 

строительства стены на оккупированной палестинской территории от 9 июля 2004 

г.). 

6. Интернационализация прав человека иногда рассматривается как скрытая 

форма интервенционизма и колониализма. А. Карти пишет: «…Хищный, 
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субъективистский индивидуализм является антропологическим основанием для 

консьюмеристской рыночной экономики, которая глобально утверждает себя 

посредством риторики о правах человека и либеральной демократии. 

Легализованные, а значит обеспечиваемые силой, права человека предоставляют 

легитимизирующую риторику международного правопорядка, которая все больше 

прибегает к гуманитарной интервенции и утверждает право на предупредительную 

атаку против правительств, которые угрожают другим терроризмом «против своего 

собственного народа» и против своих соседей… Язык прав человека является 

последней формой лишения власти, которую Запад использует против своих 

жертв».
7 

Д. Кеннеди отмечает, что права человека часто являлись «словарем центра 

против периферии, скорее проводником для империи, чем антидотом против 

империи».
8
 

Действительно, концепция прав человека тормозит процессы государственного 

строительства, предполагающие ограничения свобод отдельных индивидов; требует 

концентрации усилий на обслуживании индивидуальных потребностей, порой в 

ущерб государственным потребностям; создает поводы для вмешательства других 

государств во внутренние дела складывающей политической общности; 

способствует переносу исторического и политического опыта Запада в те регионы, 

где он может вступать в конфликт с местными традициями. 

7. Современное учение о правах человека не предшествует праву прав 

человека, но скорее является производным от него; оно отражает правовые, но не 

философские концепции. В этом суть феномена юридизации прав человека. 

Правовой характер учения о правах человека проявляется в необходимом 

присутствии государства; невнимании к внутреннему миру человека; 

подчеркивании судебных и нормативно-правовых гарантий; использовании 

фундаментальных правовых категорий (равенство, недискриминация); признании за 

правовыми источниками качества первоисточников; специфическом, отличном от 

общепринятого, понимании предметов и процессов.  



  

ПРАВОВІ СИСТЕМИ   

Науковий електронний журнал 1·2013   

                                                                                                                                                             

Феномен юридизации прав человека подробно рассмотрен в исследовании 

Базака Сали и Саладина Меклед-Гарсия. По мнению авторов, «концепция прав 

человека является наиболее очевидным выражением морального идеала». 

Уточнение, имплементация и толкование этого идеала, начиная с Всеобщей 

декларации прав человека, подчинено международному праву. Это удивительно по 

трем причинам. Во-первых, потому что моральный идеал предполагает, что 

уточнение, имплементация и толкование данных прав не обязательно является 

правовым процессом. Во-вторых, идеал описывает социальный порядок, при 

котором индивиды имеют гарантии против определенных форм поведения, право 

является лишь одним из его элементов. В-третьих, нет очевидного ответа на вопрос, 

почему права человека лучше всего обеспечиваются при помощи правовых средств.
9
 

Право не может воспроизводить индивидуальное; оно изначально предполагает 

его перестройку для того, чтобы человек мог жить в обществе, а общество могло 

отвечать на внутренние и внешние вызовы. В этой связи право всегда ограничивает 

индивидуальное. Попытка легализации «неотъемлемого» индивидуального 

неизбежно приводит к конфликту между ограничением как свойством права и 

замкнутостью как свойством индивидуального. Пожалуй, первым на это обратил 

внимание И. Бентам, отмечавший, что провозглашение естественного характера 

прав и их неотчуждаемости лишает легитимности любые принудительные действия, 

в т.ч. основанные на законе: «…Всякий закон или другой порядок, отнимающий у 

человека пользование жизнью или свободой, остается без действия. Поэтому 

остаются без действия, между прочим, все принудительные законы».
10

 О том же 

говорит М. Коскенньеми, по мнению которого недостаточность риторики прав 

человека проявляется тогда, когда мы пытаемся найти оправдания ограничениям 

прав.
11

 

8. Концепция прав человека критикуется отечественной правовой доктриной и 

более широким кругом интеллектуалов, как несовместимая с православием, 

поощряющая иждивенческое эгоистическое поведение, подтачивающая основы 
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государственности. Такая критика имеет право на существование, однако за ней 

порой распознается «скрытая повестка дня»: реваншизм и желание спорить с 

Западом по любому поводу, защита авторитарных методов управления, стремление 

законсервировать существующий порядок, несогласие с конкретными решениями 

правозащитных органов и организаций. Кроме того, данная критика часто 

ограничивается голословными утверждениями о несовместимости концепции прав 

человека с традиционными политическими и этическими ценностями; прибегает к 

популистским штампам и лозунгам; опирается скорее на эмоциональное, чем на 

рациональное. Концепция же прав человека постоянно развивается, в т.ч. реагируя 

на наиболее острые выпады своих противников. 

За современной концепцией прав человека стоит ценность западного образа 

жизни. Связь между этими двумя явлениями – двусторонняя: первая усиливает 

вторую, а вторая обеспечивает привлекательность первой. Ценность западного 

образа жизни, однако, не безусловна. Во-первых, она является не столько 

политической, сколько экономической. За уважением к системе прав человека и их 

защите стоит уважение к высокому уровню потребления, существующему на 

Западе. Ценность высокого уровня потребления гораздо труднее сформулировать в 

привлекательных идиомах; непосредственно ее не примут ни сам Запад, ни 

реципиенты его культурных продуктов. Во-вторых, ценность западного образа 

жизни многократно усиливается массовой культурой, формулирующей 

определенные модели поведения. Данные модели не являются ни глубокими, ни 

экзистенциальными, ни универсальными, однако они агрессивно презентуются как 

безальтернативные. В-третьих, ценность западного образа жизни разрушающе 

действует на другие культуры. В конечном счете, это уязвляет и сам Запад, который 

может быть идентифицирован (в т.ч. самоидентифицирован) только в сравнении с 

другими культурами. В-четвертых, за высоким стандартом потребления стоит 

экономическая система, неблагоприятная для развивающихся стран. Наконец, в-
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пятых, ценность западного образа жизни не является вечной и внеисторической; уже 

сейчас наблюдаются симптомы ее размывания и декаданса.  

9. Права человека стали центром постмодернистской культуры. Любому 

моральному аргументу, их ущемляющему, будет противопоставлена серия 

апологетических аргументов, взывающих к высшим правовым ценностям: 

конституции и международному праву. Любому апологетическому аргументу будут 

противопоставлен не только другой апологетический аргумент, но и широкий 

культурный фон. Права человека идеально сочетаются с глобалистским 

устройством мира,  первичным элементом которого является независимый индивид, 

вовлеченный в тотальное потребление и являющийся идеальным объектом для 

манипулирования. А.де Бенуа справедливо замечает, что критика идеологии прав 

человека в настоящее время рассматривается как богохульство; став своеобразной 

религией, эта идеология требует, чтобы ее догмы воспринимались как абсолютные 

и универсальные. Теоретически основанная на терпимости, идеология прав 

человека сама является нетерпимой.
12

 

Одновременно все в большей степени становится очевидным кризис западной 

культуры, неопределенность будущего и невозможность использования вчерашних 

стратегий, которые, приведя к процветанию, становятся смертоносными. Их 

пагубное влияние можно предотвратить, и самым первым шагом к этому должна 

стать широкая дискуссия о человеке. Эта дискуссия не должна проходить только на 

языке политике или права, она должна быть максимально широкой и 

демократичной. Эта дискуссия должна быть смелой, потому что устоявшиеся 

стереотипы необходимо подвергнуть сомнению. Эта дискуссия будет тем более 

плодотворной, чем острее будет чувство опасности, сегодня подавленное. 

Очевидно, что новая повестка дня должна включать идеи долга, коллективизма, 

преодоления, иерархии, возможно, нации и государства, однако для того, чтобы эти 

идеи были подняты на щит, современная западная модель культуры и цивилизации 

должна перестать рассматриваться как безальтернативная. Соответствующая 



  

ПРАВОВІ СИСТЕМИ   

Науковий електронний журнал 1·2013   

                                                                                                                                                             

трансформация может быть вызвана разными факторами, и она неизбежно 

осуществится, однако симптомы того, что это случится в ближайшем будущем, 

отсутствуют.  
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Сучасні виклики та загрози світовому співтовариству і 

проблеми забезпечення реалізації прав людини в умовах 

глобалізації 

У статті розглядаються і аналізуються виклики та загрози сучасного світу, їх 

вплив на стан дотримання основоположних прав і свобод людини в умовах глобалізації.  

Автор статті висвітлює філософсько-світоглядні підходи з’ясування сутності цих 

загроз, їх взаємозв’язок й взаємозалежність з міжнародно-правовою регламентацією 

універсальних прав людини. Акцентується увага на дослідженні проблем безпосередньої 

реалізації  міжнародно-правових актів, що закріпили  та регулюють універсальні права 

людини як загальнолюдські цінності; пошуку ефективних форм їх подальшої реалізації та 

мінімізації згубних впливів викликів й загроз у нашому сьогоденні. 

        Ключові слова:  виклики та загрози, права людини, загальнолюдські цінності, 

міжнародні правові стандарти, реалізація, універсальність прав людини, міжнародні 

правові відносини. 

        The article reviews and analyzes threats and provocations of modern society and its 

influence on following the fundamental human rights in conditions of globalization. 

        The author of the article describes the philosophical worldview approaches of the essence 

of such threats and its interrelation and interdependence with international regulation of 

universal human rights. The article emphasizes on the researching of problems of instant 

realization of international acts that regulates universal human rights as pan-human values; 

also the current article emphasizes on searching of effective forms of further realization of 

human rights and on minimization of noxious influence of threats and provocations nowadays. 

Keywords: threats and provocations, human rights, pan human values, international 

standards, realization, universality of human rights, international relations.   

 

 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах глобалізації світу, викликів і 

загроз світовому правопорядку прослідковується взаємозв‘язок та 

взаємозалежність їхнього згубного впливу на стан дотримання 

основоположних прав і свобод людини,  що  обумовлює нагальну потребу у 

віднайдені й запровадженні в міжнародно-правову практику ефективних 

механізмів їх подальшої нейтралізації, мінімізації згубних наслідків для 

світової спільноти, гармонізації та оптимізації як загальносуспільних так і 

міжнародних відносин.        При цьому процес формування сучасного 

праворозуміння  вимагає нового осмислення сутності універсальних 

стандартів прав людини як загальнолюдських цінностей на основі 

філософсько-світоглядних позицій та загально гуманістичних цінностей. Це 
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спонукає пошуку та розширенню міжнародних правових форм для вирішення 

нинішніх проблем подальшого дієвого забезпечення реалізації прав людини в 

умовах глобалізації світу,  адекватного і своєчасного реагування на  виклики 

й загрози світовому співтовариству. 

        Аналіз досліджень та публікацій.  Значний вплив на розвиток школи 

природного права, що сформувалася наприкінці ХУП і у ХУШ ст., внесли 

праці Платона, Аристотеля, Цицерона, грецьких стоїків, Сенеки, Марка 

Аврелія, Фоми Аквінського, Т. Мора, Т. Кампанелли, Т. Гоббса, Дж. Локка, 

Ж.-Ж. Руссо, Є. Бентама, А. Фергюсона та ін.   Різні аспекти проблеми прав 

людини і громадянина дістали відображення в працях зарубіжних учених Р. 

Арона, І. Берліна, Л.Гобхауза, Г.Руджеро, Дж. Ролза, Е. Фаге, Ф. Фабриціуса. 

Правам людини в сучасних демократіях присвятили свої дослідження К. 

Болен, Р. Гастіл, Л.Даймонд, Р.Дарендорф, М. Поповіц, П. Пінейру та ін.  

Серед вітчизняних дослідників теорію і практику прав людини і громадянина 

розглядають у своїх працях В. Бабкін, М. Баймуратов,  

В. Селіванов, В. Горбатенко, К. Жоль, О.Задорожний, І. Кресіна, С. 

Наумкіна, М. Орзих, П. Рабинович, А. Сіленко, О. Скрипнюк, І. Яковюк та ін.    

Теоретичні питання, що стосуються прав людини і громадянина, розвитку 

конституціоналізму, розглядаються в працях російських учених К. 

Арановського, С. Борсукової, К. Гаджієва, Е. Лукашевої, М.Марченка, В. 

Мілецького, С. Нуделя, В. Нерсесянца, В. Пугачова, О. Соловйова.   

         Водночас слід зазначити, що в сучасній науці міжнародного права 

недостатньо уваги приділено аналізу сучасних викликів і загроз світовому 

правопорядку, взаємозв‘язку та взаємозалежності їхнього згубного впливу на 

стан дотримання основоположних прав і свобод людини; пошуку й 

запровадженні в міжнародно-правову практику ефективних механізмів їх 

подальшої нейтралізації, мінімізації згубних наслідків для світової спільноти, 
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гармонізації та оптимізації як загальносуспільних так і міжнародних 

відносин; створенню належних умов для забезпечення й ефективної 

реалізації прав людини.        

        Мета статті  полягає у спробі автора з нових філософсько-світоглядних 

позицій  висвітлити сучасну сутність універсальних стандартів прав людини 

як загальнолюдських цінностей, які можуть й повинні стати для світової 

спільноти  основоположними міжнародними об‘єднавчими підвалинами на 

шляху дієвого протистояння, адекватного і своєчасного реагування сучасним 

викликам та загрозам.  Це спонукає пошуку й запровадженню сучасних 

міжнародних правових форм для вирішення нинішніх проблем подальшого 

ефективного забезпечення реалізації прав людини в умовах глобалізації 

світу. 

       Виклад основного матеріалу.   Наприкінці минулого сторіччя  людство 

звільнилось від тиску ідеологічної, політичної та воєнної конфронтації часів 

холодної війни. Однак, сподівання на рішучий прорив до нової, більш 

безпечної системи світового устрою, поки не ствердились. На зміну загрозі 

тотального ядерного знищення цивілізації прийшли нові загрози і виклики, 

загострились проблеми забезпечення реалізації прав людини, що зумовлені 

глобалізацією. Це тероризм і сепаратизм; національний, релігійний та інші 

форми екстремізму; торгівля наркотичними засобами і організована 

злочинність; регіональні конфлікти та загроза поширення зброї масового 

знищення; надмірне матеріальне збагачення і концентрація фінансового 

капіталу окремими особами й угрупуваннями; фінансово-економічні кризи; 

екологічні катастрофи і епідемії. 

Всі ці проблеми існували й раніше, однак в епоху глобалізації, коли світ 

став більш взаємопов‘язаним та взаємозалежним, вони швидкими темпами 

почали набувати універсального характеру, реально загрожуючи 

регіональній, а нерідко й міжнародній безпеці та стабільності, втручаючись у 
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повсякденне життя мільярдів людей, нерідко нехтуючи основоположними 

правами людини.  Події двадцятого століття змінили багато уявлень про 

пріоритети міжнародної безпеки. Більшість дискусій на цю тему зараз 

розгорнулися навколо питання адаптації існуючих міжнародних структур 

безпеки до нових викликів та загроз сучасності та проблем встановлення 

нового світового порядку, який передбачає певний перегляд традиційних 

міжнародних норм і правил поведінки суверенних держав. 

Принципова риса даного періоду полягає в тому, що на зміну 

домінанти глобальної загрози прийшла маса потенційних загроз: меншого 

масштабу, але при цьому досить серйозних за своїми наслідками для 

міжнародного миру й стабільності, таких, що зачіпають інтереси багатьох 

держав. За таких умов створення ефективної системи міжнародної безпеки 

вимагає об'єктивної, безпомилкової оцінки можливих внутрішніх і зовнішніх, 

воєнних та невоєнних загроз. Серед невоєнних загроз найбільш небезпеку 

для європейських країн (в тому числі країн Центрально-Східної Європи) 

можуть являти: розвиток економічної кризи в країнах, які входили до складу 

СРСР, також у східноєвропейських держав; зростання безробіття;  екологічні 

негаразди, пов'язані з порушенням природного середовища у великих 

районах як на заході, так і на сході Європи; поширення нових видів 

наркотичних засобів; поширення нових видів захворювань, які важко 

піддаються лікуванню (СНІД, атипова пневмонія тощо); демографічний спад; 

занепад традиційної моралі й духовності; підміна загальнолюдських 

цінностей і культурних надбань людства суспільними викривленнями 

індивідуальної свідомості й субкультурою;  неконтрольована міграція з країн 

«третього світу» [1, c.64]. 

Тільки на підставі глибокого аналізу й точного передбачення реальних 

воєнних та невоєнних загроз можна запобігти випадковості, правильно 

розрахувати й розподілити потенційні ресурси держав, організувати надійну 
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оборону Європейського співтовариства з мінімальними збитками для 

економіки й екології, напрацювати єфективні механізми забезпечення 

реалізації прав людини. При створенні нової системи безпеки у Європі (в 

тому числі у Центрально-Східній Європі) варто також брати до уваги стан 

сусідніх з Європою регіонів, характер воєнних та невоєнних загроз, здатних 

дестабілізувати мир. У цілому оцінка характеру можливих загроз, передусім 

воєнних, повинна спиратися на такі висновки: по-перше, зростає небезпека 

внутрішньодержавних конфліктів; по-друге, міждержавні війни на 

європейському континенті у майбутньому малоймовірні; по-третє, 

зберігається загроза для всіх держав за межами європейського континенту, 

головним чином, з боку тоталітарних режимів Близького Сходу й Азії. 

Загалом традиційними джерелами воєнної небезпеки є прагнення до 

гегемонії, перевага в стратегічних та ядерних озброєннях, експансіонізм, 

який притаманний окремим державам. З'явилися й нові виклики та загрози 

стабільності та сталому соціально-економічному розвитку в суспільстві. На 

рівень безпеки на сучасному етапі світового суспільно-економічного 

розвитку впливають такі світові загрози як тенденція до зростання кількості 

локальних конфліктів, розширення міжнародного тероризму, для якого не 

існує кордонів, формування могутніх незаконних збройних формувань, 

розкрадання ядерних матеріалів і поширення ядерних технологій, наявність 

стратегічних озброєнь в агресивних сил. Також глобалізуються процеси 

організованої злочинності і розповсюдження етнічних конфліктів. 

Складність розв'язання вище перелічених загроз має наслідком те, що 

сучасна система міжнародної безпеки будується на принципах: загального 

характеру і однакового рівня безпеки для всіх країн, незалежно від їхньої 

ролі на світовій арені; міжнародного співробітництва у вирішенні проблеми 

безпеки та колективність дій щодо усунення агресії; недостатність тільки 

силових засобів підтримання миру; високий ступінь довіри в міжнародних 
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стосунках, відкритість і щирість у міжнародній політиці, системний характер 

побудови безпеки [2, c.97-98]. 

При цьому процес формування сучасного праворозуміння  вимагає 

нового осмислення сутності універсальних стандартів прав людини як 

загальнолюдських цінностей на основі філософсько-світоглядних позицій та 

загально гуманістичних цінностей. Це спонукає пошуку та розширенню 

міжнародних правових форм для вирішення нинішніх проблем подальшого 

дієвого забезпечення реалізації прав людини в умовах глобалізації світу,  

адекватного і своєчасного реагування на  виклики й загрози світовому 

співтовариству. 

        Зміна епох всесвітнього розвитку, об'єктивна необхідність переходу до 

нової міжнародної політики веде до зміни структури міжнародної безпеки, 

тому поділ сукупності країн на замкнені військово-політичні блоки, військові 

коаліції, розподіл сфер впливу, балансування на грані війни і миру, рівновага 

озброєнь на якомога високому рівні вважається сьогодні залишком старої 

системи безпеки чи «старим етапом» світового порядку. 

На початку 21-го століття найбільш відповідною для вирішення 

завдань, що стоять перед сучасним світовим співтовариством, є концепція 

кооперативної безпеки. Кооперативна безпека є стратегічним принципом, 

спрямованим на досягнення мети шляхом угод, а не примусу. Після 

завершення «холодної війни» з'явилася нова концепція безпеки, в якій 

зроблено спробу позбутися спадщини нещодавнього минулого і перейти від 

конфронтації до співробітництва, від залякування до переконання, від 

постфактного реагування на конфлікти до запобігання їх виникненню, від 

таємності до транспарентності, від односторонніх дій до кооперації. Такою 

стала концепція безпеки на базі співробітництва (кооперативна безпека), 

запропонована співробітниками Брукінгського інституту США в 1992 році 

Е. Картером, У. Перрі та Дж. Стейнбруннером, яка стала нині досить 
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популярною. У своїй публікації «Нова концепція кооперативної безпеки» 

вони запропонували спиратися у поглядах на безпеку на розуміння того, що 

«каталізаторному конфлікту» можна запобігти не лише стримуванням через 

залякування, але також кооперативними превентивними заходами. Відтак, 

переставити акценти в плануванні безпеки з підготовки до протидії загрозам 

на запобігання виникненню таких загроз» [3]. 

Аналізуючи запропоновану концепцію безпеки на базі співробітництва, 

на наш погляд, можна зробити декілька висновків: по-перше, теоретичне 

обгрунтування і розробка концепції міжнародної безпеки саме через 

співробітництво стали можливими лише після закінчення ідеологічної 

конфронтації Сходу та Заходу; по-друге, даній системі безпеки властиві такі 

основні характеристики: 1) призначена для запобігання війнам; 2) не 

спрямовується проти конкретної держави або групи держав; 3) можлива при 

усвідомленні її учасниками спільного майбутнього; 4) основним методом є 

контроль над озброєнням і роззброєння, формування системи 

взаємозалежних і взаємодіючих міжнародних режимів безпеки; 5) має 

високий ступінь іституалізації контактів, хоч наявність інститутів 

необов'язкова; 6) сприяє виробленню спільних норм та ідентичності;             

7) конкретна ідеологія не є необхідною умовою для створення або розвитку 

кооперативної системи, але вона розширює коло можливостей для всіх 

учасників системи; по-третє, система колективної безпеки за часів холодної 

війни і кооперативна безпека мають низку певних відмінностей [4, c.97-98]. 

Отже, нова глобальна система безпеки формується шляхом переговорів 

й угод про загальні цілі, норми інститутів, принципів і механізмів 

врегулювання гострих конфліктів. Система спільної кооперативної безпеки 

базується на відкритості, довірі, транспарентності і передбачуваності; на 

співробітництві і гарантіях, на зайнятості [5].  Названі елементи вже знайшли 

своє відображення в діяльності існуючих структур безпеки (головним чином 
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ООН): в межах організацій з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЕ), а 

також НАТО; у програмному асоціюванні партнерства з країнами 

Центральної і Східної Європи в рамках Східноєвропейського союзу (СЄС), у 

діяльності Європейського союзу (ЄС), а також ряді інших міжнародних 

організацій. Тому дедалі більше країн світу прагнуть реалізувати захист 

власної безпеки не самостійно, а в коаліції чи союзі з іншими державами, 

оскільки не можуть самостійно гарантувати собі гідний рівень безпеки [6, 

c.208]. 

          На сьогоднішній час на зміну домінанті глобальної загрози прийшла 

маса потенційних загроз меншого масштабу, але при цьому досить серйозних 

за своїми наслідками для міжнародного миру й стабільності, таких, що 

зачіпають інтереси багатьох держав. До них можна віднести: прагнення до 

гегемонії, перевага в стратегічних ядерних озброєннях, експансіонізм, 

міжнародні конфлікти різного рівня; міжнародний тероризм, глобалізовану 

організовану злочинність; контрабанда зброї, наркотиків тощо. Тому через 

таку велику кількість небезпек запорукою ефективності системи міжнародної 

безпеки стає досягнення згоди між усіма народами. Зважаючи на складність і 

багатоаспектність міжнародної безпеки, вона уже не може розглядатися як 

явище, що стосується лише одного суб'єкта міжнародних відносин, а як 

концепція усієї міжнародної системи. 

          На підставі наведеного слід констатувати, що за останні роки світ в 

цілому, так і національні держави, зіткнулись з низкою нових викликів, які 

створюють загрозу безпеці, розвитку та благополуччю громадян, нехтують і 

нівелюють задекларовані світовою спільнотою основоположні права людини. 

Водночас система міжнародного права продемонструвала свою слабкість 

перед обличчям цих викликів. Вона повільно й далеко не завжди адекватно 

реагує на них,  як наслідок, створюючи серйозні проблеми світовому 
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розвитку, стабільності, безпеці, забезпеченню реалізації прав людини в 

сучасному світі. 

          В сучасному світовому глобалізаційному процесі стає очевидною 

потреба вдосконалення механізмів міжнародного правового регулювання, які 

дозводять своєчасно й ефективно відповідати на виклики та загрози. При 

цьому система міжнародного права потребує вдосконалення та динаміки, 

щоб вона набула здатності своєчасно ідентифікувати загрози і виклики, 

створювати ефективні правові та інституційні засоби їхньої протидії. 

Водночас, необхідно переосмислити сутність універсальних стандартів 

прав людини як загальнолюдських цінностей, які можуть й повинні 

стати для світової спільноти  основоположними міжнародними 

об’єднавчими підвалинами на шляху дієвого протистояння, адекватного і 

своєчасного реагування сучасним викликам та загрозам.  Це спонукає 

пошуку й запровадженню сучасних міжнародних правових форм для 

вирішення нинішніх проблем подальшого ефективного забезпечення 

реалізації прав людини в умовах глобалізації світу.   

       Права людини і громадянина мають особливу значимість у житті 

суспільства. Вони створюють підстави для формування політичної системи і 

встановлення стандартів політичної легітимності. Їх особлива значимість у 

житті суспільства обумовлена ще і тим, що вони сприяють комунікації між 

індивідами і соціальними групами, між особистістю і державою. 

Нерозуміння цього унеможливлює адекватну оцінку всієї системи складних 

політичних, соціальних, економічних, міжнародних відносин, не сприяє 

звільненню людини від надмірної залежності від держави. Права людини і 

громадянина є визначальним чинником статусу людини в суспільстві й 

цивілізованої діяльності людей, задоволення їх потреб і інтересів. Реалізація 

конституційних прав і свобод людини й громадянина неможлива без 

ефективної організаційно-виконавчої діяльності державних органів і 
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посадових осіб. За ставленням держави до прав і свобод людини можна 

визначити рівень розвитку особи і демократії в суспільстві. 

       Ідея прав людини пройшла великий шлях розвитку, збагачуючись 

багатьма правами і свободами. Але тільки у ХХ столітті права людини 

визнали головною цінністю, що знайшло своє відображення у відповідних 

міжнародних документах. У сучасній концепції прав людини втілилися 

думки з релігійних доктрин, філософських, політичних, правових знань 

різних епох. 

       Слід окремо наголосити, що у міжнародному праві права людини 

визнаються, як загальні права і свободи всіх людей незалежно від 

суспільного ладу, політичного режиму, форм державного устрою й 

правління, міжнародного статусу країни, громадянином якої є людина. Тому 

питання прав людини, основних свобод, демократії й верховенства права 

мають міжнародний характер, оскільки їхнє дотримання – одна із основ 

світобудови. 

        У правах людини відображені найважливіші загальнолюдські цінності, 

які повинен мати кожен індивідуум, ким би він не був і де б не проживав. 

Вони універсальні, тобто є надбанням кожного. Міжнародне співтовариство 

визнає права за всіма людьми як неподільні, взаємозалежні й 

взаємообумовлені. Зобов‘язання, прийняті країнами у сфері прав людини в 

рамках ООН, ОБСЄ й інших міжнародних організацій, не є винятково 

внутрішньою справою відповідної держави. 

        Універсальність прав людини означає, що держава відповідає перед 

своїм народом і міжнародним співтовариством за дотримання зобов‘язань, 

які вона бере на себе, приєднуючись до міжнародних договорів з прав 

людини. Вона припускає наявність певних загальних стандартів прав 

людини, застосовних до будь-якого суспільства. Це означає, що права 

людини не є продуктом однієї культури, а відповідні стандарти вироблені 
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в результаті зусиль усього міжнародного співтовариства.   Адже саме 

різноманіття культур у світі не виключає, а припускає універсальність прав 

людини як загальнолюдських цінностей.  Тому у нашому сьогоденні 

основоположні права і свободи людини слід сприймати як культурне 

надбання людства. 

         Водночас слід зазначити, що права людини можуть бути реальними 

лише, якщо вони виражають головні цілі усього людства (як сучасної 

світової спільноти, пов‘язаної загальними інтересами, потребами, 

суперечностями), а також коли вони втілюють цілі кожної людини, 

породжені відносинами, які характеризують становище особистості, як 

фактичне, так і правове, у кожній державі [7, c.75]. 

        Однак недостатньо визнати і задекларувати основоположні універсальні 

права людини – необхідно запровадити сучасний міжнародно-правовий 

механізм для вирішення нинішніх проблем подальшого ефективного 

забезпечення реалізації прав людини в умовах глобалізації світу.  Механізм 

реалізації прав, свобод і обов‘язків насамперед складається з гарантій їх 

забезпечення. Дуже часто під гарантіями розуміють також певні фактори або 

різноманітні умови забезпечення прав і свобод особи. Проте фактори та 

умови самі по собі не належать до гарантій, вони виступають лише як 

загальні передумови забезпечення прав і свобод особи. Головне призначення 

гарантій прав і свобод особи полягає у забезпеченні всім і кожному рівних 

правових можливостей для набуття, реалізації, охорони і захисту прав і 

свобод. 

         Головними передумовами, які забезпечують реальну можливість 

ефективної реалізації прав і свобод особи, є демократична правова соціальна 

держава і вільне громадянське суспільство. В свою чергу, їх розвиненість 

залежить від конкретних економічних, політичних, соціальних, культурних і 

ідеологічних передумов. 
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         Соціальній, правовій державі відповідає громадянське суспільство. І те, 

й друге, як зазначалось, є важливими передумовами реалізації прав і свобод 

людини й громадянина. Саме у сфері громадянського суспільства, яке 

утворюють приватні особи, етнічні, класові, підприємницькі й інші групи, 

людина може реалізувати свої права, наприклад, на свободу слова, на участь 

у демонстраціях і мітингах, об'єднання в партії та ін. Тому принципами 

соціальної, правової держави повинні стати гарантії основних прав 

людини і громадянина, формування чіткого і ефективного юридичного 

механізму, здатного забезпечити їхню практичну реалізацію; 

відповідність законодавства життєвим інтересам усіх соціальних 

верств; ефективність правового механізму розв’язання конфліктних 

ситуацій на всіх рівнях політичної, державної та соціальної структури. 

        Автор доходить висновку, що суттю імплементації є не тільки 

трансформація змісту відповідних міжнародних документів з прав і свобод 

людини і громадянина у внутрішнє законодавство держави, а й створення 

умов для практичної реалізації вимог, що містяться в цих документах. А 

інакше соціальна цінність міжнародно-правових норм буде зведена до нуля, а 

держава може бути визнана такою, яка відмовляється від виконання взятих 

на себе зобов'язань. Цей момент, на думку автора, дуже важливий, оскільки 

самі по собі міжнародно-правові акти не регулюють права особи. Реалізація 

прав і свобод людини й громадянина завжди залежить насамперед від форми 

правління, політичного режиму, політичної системи, соціально-економічних 

умов певної країни.   Держава має широкі можливості впливу на створення 

умов, які забезпечують реальність прав людини. Однак, в сучасних умовах у 

виконанні даного обов'язку державі протистоять суспільні сили, що у своїй 

діяльності виходять  за межі їхнього правового статусу. Якщо раніше 

правознавці бачили головну загрозу правам і свободам громадян з боку 

держави, то тепер небезпека тоталітаризму насувається з боку суспільства. 
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Провідна роль у цьому належить політичним партіям, союзам підприємців, 

профспілкам, що втілюють соціальну допомогу, спрямовану на досягнення 

власного політичного панування. У цьому балансі влади відсутня 

конструктивна концепція, внаслідок чого завойована свобода виявляє кастові 

риси і зводить нанівець єдність державного правління, його вплив на 

ефективність захисних властивостей прав людини. Відтак проблема полягає в 

тому, що контроль за діяльністю менеджерів, бізнесменів виявляється 

фіктивним. А це створює небезпеку порушення прав громадян з боку союзів. 

Отже, відповідальність за виконання функції інтеграції суспільних інтересів і 

суспільства в цілому покладається на державу. Адже її діяльність, на відміну 

від діяльності союзів і груп інтересів, легітимізована всім народом, що в 

умовах демократії виступає єдиним сувереном.  
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                                   The Identification of a Minority 

 

 

Introduction 

 

Minority rights are human rights; consequently, beside the responsibility of 

the international community, the state in which the minority lives is the prime 

duty-bearer of minority rights. But who are the subjects? 

 

The protection of minority rights basically depends on the constitutional 

system of the state. But even if the state is a perfect democracy, - which state is 

that? - it could happen that majority pays no significant attention to minority 

wishes. To belong to a minority is rarely an advantage. Moreover, as one of the 

founding fathers of the US Constitution, Madison stated, in all cases, where a 

majority is united by a common interest or passion, the rights of the minority are in 

danger.
lxxxiii

 In this danger the concept of nation state satisfies itself with the 

equality before the Constitution, not paying attention to such particularities as 

language, or culture. Language and the culture based on it are somehow 

automatically synonymous with some sort of representation of the minority. 

Language is one of the most important expressions of a sense of collective identity, 

which has been imbued with a mythical significance in Eastern and Central 

Europe. As an eminent Hungarian politician and political thinker Count István 

Széchenyi once said that a nation lives in its vernacular. Language and culture are 

a kind of mythical home, supposed to substitute for a collective home not existing 

in reality. The use of geographic and other names of settlements in the minority 

language in everyday life may be an outward expression of the authentic existence, 

authentic living of the community in the given physical space. The authentic 

existence of minority communities may undermine majority myths of origin. 
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In post modern Western European societies the identity is a delicate question: 

there are large immigrant communities and more and more other social groups 

identify themselves along the lines of a particular identity and in a way or another 

majority seems to be disappearing. At the same time the visible signs of obvious 

―otherness‖ on parade reconstitute the feeling of belonging to the majority and the 

amorphous majority regains its shape by redefining itself against them, mainly 

against immigrants. In Central and Eastern Europe after the fall of Communism the 

rebirth of the different ethnic identities have taken place and the threat perception 

of the majority still comes from the lack of understanding of political 

consequences of ethnic pluralism and of open identity manifestations in 

combination with old intolerances and competition for state resources.  

 

In the last two decades the strengthening of minority protection both at 

national and European level has been a factor in the stronger manifestation or 

regaining of minority identities. First the successful vernacular mobilisation of 

different ethnic groups and the ethnic conflicts led to inclusive legislation and then 

the legislation itself proved to be an invitation to minority consciousness. 

Sometimes strange flowers grow on the fertile identity soil but it is still exists that 

governments are reluctant to give recognition to obviously separate identities. 

Who should identify a minority group? 

The Rwanda Tribunal in the case Kayishema came to the conclusion that Tutsi 

formed an ethnic group because the perpetrators of genocide committed against 

them shared that belief thanked to the government issued identity cards describing 

them as such.
lxxxiii

 By this the subjective approach in identification of a minority 

group has been recognised even in the form of stigmatisation by both the Rwanda 

and Yugoslavia Tribunals. Basically preferring the subjective approach the 
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Tribunals have not abandoned completely the reliance on objective criteria.
lxxxiii

 

But would it be possible to do that? 

 

The states have a legitimate interest to know who the subjects are of minority 

rights, because of the protection of additional rights involve significant expenses 

and it is justified to clarify whether the right holders are really entitled or not to the 

guaranteed services. Beside the just mentioned utilitarian approach if the 

legislation secures a special political representation to the minorities it simply 

comes from the basic understanding of democracy others should know on behalf of 

whom the representatives speak. So it can not be a question that mere declaration 

of the alleged subjects can not be the only ground for departure and objective 

factors are to be calculated. This might easily lead to the sensitive question of the 

collection of ethnic data which is not allowed in many European countries because 

of the long shadow of the past when the open manifestation in ethnic groups was 

the reason of persecution.  

Anyway, it is beyond any reasonable doubts that a delicate balance should be 

set between the subjective and the objective approaches. The elaboration of that 

delicate balance can not be done differently than with the help of sometimes 

awkward sometimes painstaking processes of a dialogue involving those who 

demand rights for themselves, the authorities and the international supervisory 

bodies. It also important to observe that the delicate balance is not a static 

phenomenon, and in case of certain minorities it is closer to objective aspects and 

in other cases it is closer to subjective approach. As has been   

 

“Traditionally it has been accepted that the existence of a minority depends 

on a combination of one or more objective elements with one subjective element, 

namely the members’ awareness of belonging to a minority. However, the 

subjective aspect is increasingly seen as complex and independent. The existence 
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of a minority is not “static”, since it always depends on the will of its members, on 

their will to continue to form a group distinct from the majority, and on their 

capacity to recreate their own identity. There are many minorities where the so-

called “objective” aspects are insignificant and where subjective aspects, such as 

the awareness of belonging, are the determining factors.”
lxxxiii

  

In international law the classic wisdom in this question came from the 

Permanent Court of International Justice stated in the Case of Greco-Bulgarian 

“Communities”. ―The existence of communities is a question of fact; it is not a 

question of law.‖
lxxxiii

 Later on the Court added that a minority community is 

“a group of persons living in a given country or locality, having a race, 

religion, language and traditions of their own, and united by the identity of such 

race, religion, language and traditions in a sentiment of solidarity, with a view to 

preserving their traditions, maintaining their form of worship, securing the 

instruction and upbringing of their children in accordance with the spirit and 

traditions of their race and mutually assisting one another.”
lxxxiii

 

As far as the first, laconic statement is concerned the correct generally shared 

interpretation comes from the Venice Commission. The statement means that the 

state recognition of the existence of a minority community became irrelevant under 

international law.
lxxxiii

 Here it is important to add that the emphasis is on words 

―under international law‖. Because it is quite obvious that to enjoy minority rights 

under national law there is a need for recognition on behalf of state legislation. 

 

In case of the concept of minority community you can find references to 

objective criteria to the existence of the specific characteristic features of the group 

in religion, in language and so on but not only, it is also underlined that the 

members of the group should exhibit a sentiment of solidarity reflecting their 

desire to preserve their specificities, their subjective understanding is decisive.  
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In the Rights of Minorities in Upper Silesia (Minority Schools) the Permanent 

Court of Justice accepted that a declaration on behalf of a minority pupil on his 

origin or mother tongue required by law as a precondition to be admitted to a 

minority language school is not violating equal treatment.
lxxxiii

 Consequently, 

members of the group should give evidences of their subjective view on their 

identity, if they would like to enjoy minority protection. Through this it is also 

secured that their subjective identification is not arbitrarily made, the subjective 

choice is intertwined with its objective ground. The question is whether they would 

like to and they are able to convincingly admit their identity or not. 

The UN bodies 

The Article 27 of the Covenant on Civil and Political Rights are full of short 

statements need interpretation. 

In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons 

belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the 

other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise 

their own religion, or to use their own language. 

No doubts the word ―exist‖ should definitely be interpreted.  In its the General 

Comment 23 of the UN Human Rights Committee came to the following 

conclusion: ―Given the nature and scope of the rights envisaged under that article, 

it is not relevant to determine the degree of permanence that the term "exist" 

connotes‖ 
lxxxiii

  Later the Committee added: ―The existence of an ethnic, religious 

or linguistic minority in a given State party does not depend upon a decision by 

that State party but requires to be established by objective criteria.‖
lxxxiii

  

Consequently, the existence of a minority community should be judged relying on 

ethnic, religious and linguistic criteria in an objective way, and the secured rights 

do not require a certain minimum number, and possibly there is no required 

minimum level in their manifestation of their desire to preserve their specific 

characteristics. In Sergei Malakhovsky and Alexander Pikul v. Belarus, that stands 
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the behind the individual opinion of Human Rights Committee member Ms. Ruth 

Wedgwood. She correctly underlines that as precondition for registration of a 

religious community not only the legal address of the Krishna community as an 

"administrative seat" is not acceptable, but also certain other conditions which 

require a of level of their manifestation, namely that ―a religious group seeking 

qualification as an "association" must show that it has been active in Belarus for at 

least 20 years, and that it has at least 10 "communities" within the country.‖
lxxxiii

  

Objective approach seems to prevail if the individual‘s declaration should be 

judged as in Kitok. So, it was not a problem that the law provided certain criteria 

for participation in the life of an ethnic minority but it lied with that a person who 

was ethnically belonging to the group could be held not to be a member for the 

purposes of the legislation. That was equivalent with ignoring of the objective 

ethnic criteria in determining membership of a minority, and beside that the 

subjective elements were also not taken into consideration: the applicant always 

retained some links with the community, because he always lived on community 

lands and sought to return to the traditional community economic activity.
lxxxiii

 In 

the earlier Lovelace similarly to Kitok, beside the objective ground, the subjective 

element, the wish to maintain ties with the community was decisive:    

“Persons who are born and brought up on a reserve, who have kept ties with 

their community and wish to maintain these ties must normally be considered as 

belonging to that minority within the meaning of the Covenant”
lxxxiii

. 

In the Lovelace the Committee clarified that if the domestic legislation 

confines a minority right attached to the membership in a minority community that 

should be objectively and reasonably justified.
lxxxiii

 This approach which involves 

that the burden of proof goes to the legislation is applied if the recognition of the 

membership is concerned in a different context. The watchdog of the International 

Covenant on the Elimination of the All Form of Racial Discrimination, the 

Committee on the Elimination of Racial Discrimination in its General 
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Recommendation VIII underlines that ―such identification shall, if no justification 

exists to the contrary, be based on the self-identification by the individual 

concerned.‖
lxxxiii

 It means that the individual or the group of the individuals might 

be subjective; the burden of the proof – the reasonable and objective justification 

of the negative decision on membership or on the very existence of the distinct 

community - is on the shoulder of the authorities denying the recognition.  As it 

has been demonstrated the Concluding Observations in relation to state periodic 

reports clearly confirms that approach.
lxxxiii

 

The objective approach should be the base if a state party attaches an 

interpretative declaration to Article 27 as far as the existence of minority 

communities is concerned. The well known bête noir is the French interpretative 

declaration (in reality reservation):  

“In the light of article 2 of the Constitution of the French Republic, the 

French Government declares that article 27 is not applicable so far as the 

Republic is concerned.”
lxxxiii

 

The official standpoint of the French government that the lack of official 

recognition of minorities within the territory of the State party does not prevent the 

adoption of appropriate policies aimed at preserving and promoting cultural 

diversity was not very well accepted by the Human Rights Committee. They have 

emphasised that the Committee  

“remains unable to share the view of the State party that the abstract 

principle of equality before the law and the prohibition of discrimination represent 

sufficient guarantees for the equal and effective enjoyment by persons belonging to 

ethnic, religious or linguistic minorities of the rights set out in the Covenant 

(articles 26 and 27)‖
lxxxiii

 

The UN Declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, 

Religious and Linguistic Minorities in its Article 1 (1) the obligation is not 

confined to those states where minorities live, consequently, taking out that, there 
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is no room left to subjectivism and it is clear the Declaration does not leave any 

doubts that states can not be subjective if they have to decide on the recognition of 

a distinct minority group. 

The Council of Europe bodies 

The European Court of Human Rights faced to the recognition issue cases 

related to freedom of associations under Article 11 of the European Convention on 

Human Rights. In Sidiropoulos v. Greece the Court firmly states that: 

“Territorial integrity, national security and public order were not threatened 

by the activities of an association whose aim was to promote a region’s culture, 

even supposing that it also aimed partly to promote the culture of a minority; the 

existence of minorities and different cultures in a country was a historical fact that 

a “democratic society” had to tolerate and even protect and support according to 

the principles of international law.”
lxxxiii

 

In Gorzelik and others v, Poland the Grand Chamber of the Court observed 

that ―in all their decisions the authorities consistently recognised the existence of a 

Silesian ethnic minority and their right to associate with one another to pursue 

common objectives‖ but accepted as a proportionate measure the denial of 

registration in the case. The justification was that the Grand Chamber just like the 

Chamber had acted in the case could ―hardly perceive‖ any other reason of relying 

on a specific section of the domestic law ―than to prepare the ground for enabling 

the association and its members to benefit from the electoral privileges.‖
lxxxiii

 

Kristin Henrard correctly underlines that the combination of those two areas in the 

case in which the State Parties enjoy a considerable margin of appreciation, – 

minority and electoral issues, – and the above mentioned attitude of the Polish 

authorities towards the Silesian minority led to the decision. 
lxxxiii

 By analysing the 

later case law she points out that although under very particular situations like in 
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Gorzelik there might be exceptions, the Court generally upheld the doctrine of 

Sidiropoulos.
lxxxiii

 

Although in the European Charter of the Regional or Minority Languages the 

question is ―the recognition of the regional or minority languages as an expression 

of cultural wealth‖ (Article 7 1. a.) that means an indirect recognition of the 

community. Consequently the ―Charter does not liberate us completely from the 

task of identifying groups,‖ as Robert Dunbar concludes.
lxxxiii

 

 The recognition under the Charter is rather special because of two reasons. 

First, as quite obvious, the recognition of a minority group via the recognition of 

their language protected and promoted under the Charter is relevant if their 

language is distinct from the official language of the state party, it is not a dialect 

of that (although lesser used minority languages might also be protected, if the 

ratifying state wishes so). But how far should be distinct? What is the case between 

Limburger and Dutch, between Kven and Finnish, or in the most obvious example, 

between Low German and High German? Second, just the opposite might be true 

as in the first case. If there is a widely shared recognition of a group as a distinct 

one, and they even have their own state (and their languages show some 

differences) it can make natural that their language is protected under the Charter. 

That might be the case with Serbian in Croatia and Croatian in Serbia. It seems to 

be hard to escape from the conclusion that the objective linguistic situation is 

frequently overruled; the decisive is the motivated recognition of the State Party. 

So, recognition depends on psycho-sociological and political factors which could 

lead to different outcome in each case.
lxxxiii

  

The evaluation reports of the Expert Committee in undisputed cases simply 

accept what languages are included into the ratification document, also that 

whether they receive protection only under Part II or under Part II as well, and dive 

into the problems of practical protection. As far as problematic cases are concerned 
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ask for clarification from the authorities which should take place in close co-

operation with the users of the language.
lxxxiii

  

Although Article 5 (1) of the Framework Convention for the Protection of 

National Minorities sheds some light on it, - religion, language, traditions and 

cultural heritage - there is no definition of a national minority in the Convention, 

but it contains the right to identity in Article 3 (1). If we take together the lack of 

definition but the reference to objectively distinctive features of a national minority 

and the clear recognition of the right to identity, altogether they provide a solid 

ground for departure. The Explanatory Report states that the Article 3 (1) 

„(D)oes not imply a right for an individual to choose arbitrarily to belong to 

any national minority. The individual’s subjective choice is inseparably linked to 

objective criteria relevant to the person’s identity.”
lxxxiii

 

So, the group and those individuals who consider themselves as members 

should give evidences of their subjective view on their identity, it is the classic 

wisdom. In reality so much depends on the approach of the Advisory Committee, 

how they balance the subjective and the objective aspects. Is the balance closer to 

objective aspects or, to subjective approach? The Advisory Committee leaves a 

margin of appreciation to the State Parties, because it gives only advises to the 

State Parties how to improve their compliance and no definition on its hand. But 

having a continuous dialogue with the authorities and urging a constructive 

dialogue between the authorities and the minority groups, consequently in soft 

form, gives an advantage to the subjective self–identification. Many examples 

prove that.
lxxxiii

 Here I would like to quote only one but very convincing example in 

the Third Opinion on Hungary adopted on 18 March 2010. As usual the Advisory 

Committee encourages the authorities to continue efforts to include the possibility 

for persons belonging to other groups to enjoy the protection of the Framework 

Convention and to be covered by the national legislation on minorities. The 

concrete cases mentioned earlier include the Jewish, Russian, Hun and Bunjevci 
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communities.
lxxxiii

 Without going into details whether the Jewish, Russian or 

Bunjevci communities are national minorities under Hungarian law might be a 

debatable question, but Huns – the people of Attila - are imagined community, 

based on an arbitrary self-identification of a group of persons with an ancient 

people.   

   Conclusion 

To set the delicate balance between the subjective and the objective factors in 

the identification of a minority group in a dynamic way is not an easy thing in 

certain cases. The quoted cases might prove that the elaboration of such delicate 

balance can not be done differently than with the help of sometimes awkward 

sometimes painstaking processes of a dialogue involving those who demand rights 

for themselves, the authorities and the international supervisory bodies. Even if the 

dialogue does not come to end in a foreseeable future and it seems to take place 

between deaf persons. In some delicate cases certain terms of international 

instruments might provide less sensitive solution. So, for example, one day 

Silesian may be accepted as regional language by the domestic legislation putting 

aside the question whether it exists as a minority group or not, and this would 

secure protection for it under the European Charter for Regional or Minority 

Languages.
lxxxiii

   

Minority identity, identification of a minority, minority rights, international 

law, UN, Council of Europe. 
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«Дай людині рибу,  

і вона буде нагодованою до кінця дня. 

Навчи людину рибалити, 

і вона не знатиме голоду до кінця життя» 

Китайське прислів’я. 

Анотація. У статті аналізуються проблеми методу та форми викладання 

міжнародного права. Подано авторський погляд на переваги та недоліки вітчизняної 

міжнародно-правової освіти. 

Ключові слова: викладання міжнародного права, міжнародно-правова освіта, 

система міжнародного права, особливості міжнародного права. 

             

Аннотация. В статье анализируются проблемы метода и формы преподавания 

международного права. Подается авторский взгляд на преимущества и недостатки 

отечественного международного образования. 

Ключевые слова: преподавание международного права, международно-правовое 

образование, система международного права, особенности международного права.     

 

Abstract. Methods and forms of teaching of international law are analyzed in article. 

Authors view on advantages and disadvantages of international-legal education in Ukraine is 

shown. 
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ПРАВОВІ СИСТЕМИ   

Науковий електронний журнал 1·2013   

                                                                                                                                                             

    І. Одна з основних проблем у міжнародно-правовій освіті стосується 

методу викладання. Не секрет, що юристи-міжнародники часто 

наголошують на перевагах викладання на кафедрах чи факультетах 

міжнародного права (викладання основних засад правової системи; природи, 

закономірностей та принципів функціонування правової системи тощо) перед 

викладанням права в багатьох інших юридичних вузах, котре часто 

спрямоване на запам‘ятовування конкретних текстів нормативно-правових 

актів. Причиною цього є сама сутність міжнародного права – правової 

системи, яка акумулювала в собі правила інших систем регулювання 

суспільних відносин, має координаційний характер (не має наддержавної 

влади) та природно-правове походження.  

          Не торкаючись тут питання про доцільність іншої форми правової 

освіти – викладання на основі заучування норм чинного законодавства, за 

своєю природою змінного, слід зазначити, що міжнародне право не можливо 

осягнути шляхом автоматичного запам‘ятовування правових текстів. Та й на 

відміну від національних правових систем, походження і розвиток більшості 

з яких базується на відповідних законодавчих текстах, міжнародне право 

найтриваліший період своєї історії розвивалося на основі правового звичаю 

як свого основного джерела, і загальних принципів права та імперативних 

принципів jus cogens. Саме ця правова система досить чітко показує, що 

«право – це не тільки система норм. Право – це і правові аксіоми, правові 

ідеї, правові гіпотези та версії, концепції правового акта, юридична техніка, 

правові поняття і визначення, правові стандарти, правові презумпції, 

юридичні конструкції, правові поправки, правові примітки, правові 

класифікації, правові символи, правові фікції, правові застереження, правила 

застосування норм права тощо. Звичайно, за бажанням увесь цей та інший 

правовий інструментарій можна загнати в «прокрустове ложе» системи норм. 

Але цим самим не тільки збідніє суть права, а й відкриється шлях до 
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зловживання» [1, с. 23]. Сучасна теорія міжнародного права виходить з того, 

що воно «не сума норм. Тому неточно було б характеризувати право взагалі і 

міжнародне право зокрема як сукупність правових норм, що було властивим 

вітчизняній доктрині упродовж тривалого часу. Інакше довелося б визнати, 

що міжнародне право виглядає як доволі хаотичне зібрання норм, що 

обов‘язують різних за своїм складом учасників міждержавних відносин, 

передусім різне у кожному випадку коло держав. На перший погляд, 

розібратися у величезній кількості міжнародно-правових норм, одні з яких 

зобов‘язують, наприклад, якихось двох учасників  міждержавних відносин, 

інші – кількох, треті – відносно більшу їх кількість, складно. …Вони 

взаємодіють, нерідко здійснюючи вплив і на тих членів міжнародного 

співтовариства, на яких свою дію не поширюють. Це й об‘єднує їх у 

специфічну систему, яка відрізняється від системи норм 

внутрішньодержавного права» [2, с. 27-28].   

         Відтак, розуміння цієї правової системи не можна досягти лише шляхом 

вивчення текстів чинних міжнародно-правових актів. Його природа вимагає 

передусім знання основ правової системи, механізму та закономірностей її 

функціонування, правил включення до дії її норм тих чи інших її суб‘єктів. 

         Природа обох правових систем (міжнародної і внутрішньодержавної) 

продиктувала й особливості підходів до їх викладання. Так, внутрішнє право, 

більш пов‘язане з державним чинником, позитивісткою концепцією, владним 

приписом як писаним правовим джерелом, вимагає глибокої обізнаності у 

нормативно-правовому матеріалі. Відтак, викладання внутрішньодержавних 

правових галузей є більш практично орієнтованим і спрямоване на знання 

чинного законодавства. У викладанні ж міжнародного права внаслідок 

згаданих особливостей цієї правової системи переважає теоретичний аспект, 

з‘ясування засад і принципів функціонування правової системи, і не лише 

міжнародного права, а через його специфіку – регулювання відносин між 
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суб‘єктами з різними правовими системами, представниками різних правових 

сімей, виявлення і розуміння особливостей кожної з них. Зрозуміло, що 

одним наповненням навчального курсу нормативними джерелами тут не 

обійтися, а для усвідомлення усіх цих правових сукупностей необхідне 

передусім знання загальної теорії права, основ теорії міжнародного права, 

загальних принципів права тощо.    

         Крім того, слід враховувати еволютивний підхід до тлумачення 

міжнародно-правових актів, що під впливом діяльності міжнародних судових 

установ стає поширеним у сучасному міжнародному праві. Так, розглядаючи 

Європейську конвенцію про захист прав і основоположних свобод людини 

1950 р. у якості «живого документу», міжнародного договору, що має 

тлумачитися з позицій реально існуючих суспільних відносин, Європейський 

суд з прав людини фактично встановлює підхід до міжнародного договору не 

з текстуальної, а з функціональної точки зору, чим, звісно, запроваджує 

необхідність встановлювати сутність права, правових ситуацій, а не 

слідування букві документів, що покликані їх регулювати [3, Р. 204-229]. 

Тенденція еволютивного підходу до міжнародного права також диктує 

перевагу викладання загальноправових, теоретичних знань про природу і 

закономірності функціонування правових систем перед наданням знань про 

чинну нормативно-правову базу.  

            Втім по суті, чи це є так насправді? Усе частіше і в міжнародно-

правових вузах теорія замінюється звичайним поданням інформації, тобто 

студента вчать фактам (дають інформацію), а не вчать її застосовувати, 

мислити чи думати над її сутністю, вмінню її використовувати. Чим, 

наприклад, відрізняється питання на іспиті «Що зазначено у статті *** 

відповідного Кодексу України?» або «Про що говорить Закон України «Про 

***» і т.п. від питання «Що таке ратифікація міжнародного договору?», «Які 

ви знаєте джерела міжнародного права?». По суті мова йде про 
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запам‘ятовування змісту конкретної статті або статей нормативно-правового 

акту (у другому випадку – статті 14 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів 1969 р. та статті 38 Статуту Міжнародного Суду 

відповідно).  

        У той же час сучасне міжнародне право вже давно не є «книжним 

правом», за висловом професора Л.Оппенгейма; воно не створюється 

винятково доктринальним шляхом, а є відображенням практики і 

реагуванням на неї. Так само і «категорія «міжнародний правопорядок», - на 

думку професора О.Тіунова,- з одного боку може являти собою юридичне, 

ідеальне явище – систему чисто правових відносин, а з іншого – фактичне 

явище як результат втілення у життя правової моделі» [4, С. 12]. Це диктує 

необхідність для студента міжнародно-правового вузу бути обізнаним, перш 

за все, із моделями, можливостями вирішення міжнародно-правових ситуацій 

і проблем, та вміти застосовувати на практиці його джерела і категорії тощо.  

         Разом з тим, існуючий підхід до викладання міжнародного права 

впливає і на процедуру (метод) контролю знань. І в першому, і у другому 

випадку при проведенні іспиту чи іншого контролю знань, зазвичай, 

забороняється користуватися будь-якими джерелами. Це і логічно, адже якщо 

ставити за мету виробити в студента гарну пам'ять, контроль знань за 

наявності додаткових джерел втрачає своє значення. Втім, це не має нічого 

спільного із з‘ясуванням вміння студента думати, аналізувати нормативно-

правові документи, застосовувати отриману інформацію на практиці. А будь-

який контроль знань – і іспит чи залік передусім – це є вияв того, як саме ці 

вміння студент може реалізовувати, вияв того, як він навчився думати / 

мислити, знаходити правові рішення, а не того якою мірою його пам'ять 

може конкурувати з паперовими чи електронними носіями інформації 

(останнє завжди буде не на користь людини). Для підготовки фахівця з 

міжнародного права важливо враховувати, як за допомогою існуючих джерел 
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(інформації) він здатен вирішити поставлене завдання (міжнародно-правову 

проблему).   

          Відповідно має бути приділена увага формулюванню питань для 

контролю знань, з метою не виявлення здібностей студента запам‘ятовувати, 

встановлення меж його пам‘яті, а для встановлення того, наскільки він 

навчився аналізувати правовий матеріал, мислити як юрист, насамкінець 

вирішувати задану міжнародно-правову ситуацію. При цьому для вірної 

відповіді не обійтися без користування допоміжним джерельним матеріалом. 

Для прикладу наведемо перелік питань на іспит з курсу «Історія міжнародно-

правових вчень», що викладається на першому курсі магістратури 

спеціальності «Міжнародне право» (5-й рік навчання) [5, С. 13-14]:  

1. Чинники зміни та сутність етапів становлення міжнародно-правової думки.   

2. Формування міжнародно-правових ідей в міфології стародавнього Близького Сходу і 

Малої Азії. 

3. Порівняйте, встановіть спільне та особливе в міжнародно-правових поглядах Платона 

та Аристотеля. 

4. Порівняйте міжнародно-правові погляди античних мислителів Греції та Риму. 

5. Міжнародно-правові ідеї римських юристів. Визначення ними права народів. 

6. Вплив античних (греко-римських) міжнародно-правових поглядів на формування 

середньовічної європейської міжнародно-правової думки. 

7. Порівняйте розвиток міжнародно-правової думки Індії у стародавній та 

середньовічний періоди. В чому полягає «подвійність» розвитку міжнародно-правової 

думки Індії періоду середньовіччя. 

8. Договір та звичай в міжнародно-правовій думці стародавньої та середньовічної Індії. 

9. Розкрийте динаміку становлення доктрини «світоупоряджувальної монархії» в 

стародавньому та середньовічному Китаї.  

10. Порівняйте міжнародно-правові ідеї конфуціанства та легізму.  

11. Порівняйте особливості розкриття питань міжнародного права в доктринах 

Августина Блаженного та Фоми Аквінського.  

12. Проаналізуйте спільне та особливе ісламської та томістської доктрин справедливої 

війни. 

13. Встановіть основні етапи (та їх сутність) становлення світського напряму 

середньовічної міжнародно-правової теорії відповідно до функціонування 

міжнародного права середньовічного типу. 

14. Фактори створення Декрету Граціана 1140 р. та питання міжнародного права в ньому. 
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15. Розкриття міжнародного права школами каноністів та коментаторів. 

16. Питання міжнародного права у середньовічних проектах «вічного миру». 

17. Порівняйте підходи до міжнародного права шкіл глосаторів та постглосаторів. 

18. Особливості становлення та характерні риси середньовічної італійської школи 

міжнародного права. 

19. Сутність європоцентристських концепцій міжнародного права. 

20. Етапи становлення мусульманської міжнародно-правової доктрини.  

21. Порівняйте та встановіть спільне і особливе у підходах до міжнародного права 

Ф.Вітторіа та Ф.Суареса. 

22. Роль Ф.Вітторіа у становленні концепції міжнародного права цивілізованих націй. 

23. Європейська міжнародно-правова доктрина про корінні народи Латинської Америки.  

24. Особливості становлення та характерні риси середньовічної польської школи 

міжнародного права. 

25. Порівняйте процеси становлення англійської та французької національних шкіл 

міжнародного права у XVII–XVIII століттях. 

26. Особливості міжнародного праворозуміння корінних народів Латинської Америки. 

27. Порівняйте особливості міжнародно-правової культури інків та ацтеків. 

28. Формування української науки міжнародного права в другій половині ХІХ ст. 

29. Міжнародно-правові доктрини випускників університетів західної України 

(Львівського та Чернівецького) кінця ХІХ-початку ХХ ст.: Е.Ерліх, Л.Ерліх, 

Х.Лаутерпахт, М.Лозинський. 

30. Концепція загальнонародного права В.Незабитовського. 

31. Твори з міжнародного права вчених Київського університету Св.Володимира. 

32. Особливості еклектичного та неогроціанського напрямів міжнародного права. 

33. Розвиток міжнародно-правових поглядів Г. Гроція у ХVІІІ-ХІХ століттях. 

34. Сутність гроціанської систематизації міжнародного права та її розвиток у ХІХ ст. 

35. Наукові систематизації міжнародного права у ХVІІІ-ХХ століттях. 

36. Сутність концепції «зовнішньодержавного права». Неогегельянський напрям в 

міжнародно-правові думці. 

37. Вплив Г.Кельзена на розвиток міжнародно-правової думки. 

38. Встановити динаміку становлення і розвитку, спільне та особливе природно-правової 

та позитивістської концепцій розуміння міжнародного права. Їх школи і напрями у 

XVIII-XX століттях. 

39. Порівняйте, встановіть спільне та особливе позитивістських течій (шкіл, концепцій) 

міжнародно-правової думки ХІХ ст. 

40. Концепція походження міжнародного права В.Грабаря. 

41. Міжнародно-правова думка французької школи солідаризму. 
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42. Вплив історичної школи права на розвиток міжнародно-правової науки. Формування 

історичної школи міжнародного права. 

43. Сучасні прояви природно-правової концепції в міжнародному праві. 

44. Сутність нормативістського напряму в міжнародно-правовій думці. 

45. Концепція міжнародного права як живого права. 

46. Теорія Х.Лаутерпахта про міжнародну правосуб‘єктність фізичної особи. 

47. Радянська концепція міжнародного права. 

48. Особливості підходу до теорії міжнародного права М.Коскенієммі. 

49. Чинники формування й сутність ліберальної (ліберально-демократичної) концепції 

міжнародного права. 

50. Вплив процесу міжнародного захисту прав людини на розвиток міжнародно-правової 

думки. 

         Питання, спрямовані на використання порівняльно-правового методу, 

правового аналізу існуючої інформації, потребують використання 

допоміжних джерел (у даному випадку першоджерел) з метою встановлення 

рівня вміння студента використовувати та аналізувати історичні джерела 

міжнародного права у поточній роботі, його уміння аналізувати міжнародно-

правові джерела та концепції з точки зору їх історичних особливостей та у 

контексті сучасного міжнародного права, виявляти вплив відповідних 

концепцій міжнародного права на специфіку регіональних міжнародно-

правових підсистем. Адже після закінчення вузу у фахівця ніколи не буде 

проблеми оперативно отримати ту чи іншу інформацію чи допоміжні 

джерела (для цього їх не потрібно тримати у голові), а ось проблема вміти 

використати ці знання у практичній роботі, за існуючої і найбільш поширеної 

методики навчання залишається. 

           Метод викладання – надання інформації, знань, а не навчання вмінню 

мислити і аналізувати, призводить до проблем спеціаліста після закінчення 

вузу. У практичній сфері це проявляється у невмінні користуватися 

засвоєною інформацією (знаннями) та застосовувати їх, знаходити вірні 

рішення правових ситуацій і проблем. Звісно, це стосується передусім 

фахівців-практиків, але невміння мислити, пріоритет кількості знань над 



  

ПРАВОВІ СИСТЕМИ   

Науковий електронний журнал 1·2013   

                                                                                                                                                             

аналітичними здібностями проявляються і у науковій сфері. Адже нерідко 

молоді фахівці підходять до написання кандидатської дисертації як до 

описового документу, розлогої відповіді на поставлене (у назві роботи) 

питання. Складається враження, що для такого здобувача написання 

наукового дослідження це та ж відповідь на іспиті – лише тут замість однієї-

двох сторінок тексту вимагається написати 150, а замість наданої для цього 

години – декілька років … 

          ІІ. Формат викладання значно виграв би, якби лекції були 

«авторськими», тобто викладом власної концепції вченого (викладача). Для 

цього викладачеві лекції необхідно «анонсувати» тему наступного заняття, з 

тим, щоб студенти могли прийти на нього, маючи мінімальні знання з теми 

(визначення, загальне розуміння поняття, що виноситься у тему лекції, 

основні підходи до нього). Тоді лекція стане не викладом інформації з 

наявної міжнародно-правової літератури, а викладом концепції викладача з 

відповідної тематики. Подібний підхід вже давно використовується в 

багатьох вузах Західної Європи та США.  

          Обрання формату викладання також повертає до питання про мету 

міжнародно-правової освіти: навчити думати, знаходити рішення 

міжнародно-правових ситуацій, а не приходити на лекцію за інформацією, 

фактажем, який студент і сам може знайти в літературі (у крайньому випадку 

лекція викладача – це аналіз існуючого в літературі фактажу, його критичне 

осмислення).  

         Це потребуватиме і належного забезпечення студентів (принаймні 

базовою) літературою. Разом з тим, саме ця проблема залишається ключовою 

для вітчизняних бібліотечних архівів. Скажімо, у сфері міжнародного права 

студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

фактично недоступні навіть класичні підручники цього права, не кажучи вже 

про монографічні дослідження, опубліковані в провідних західних 
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видавництвах (Oxford University Press, Cambridge University Press, Brill та ін.) 

протягом останніх 10 років або сучасна зарубіжна періодика.  

         Не мало критики зазнає і лекційна форма викладання. Не звертаючись 

тут до питання про доцільність інтерактивності, використання додаткових 

електронних чи аудіовізуальних засобів при веденні лекційного заняття, слід 

зазначити, що подібна критика скоріше стосується саме наповнення лекції 

інформативним матеріалом, а не ставленням до нього викладача як науковця. 

Так, на думку професора К.Н.Океке, який сам навчався на факультеті 

міжнародного права Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка у 

1964-69 роках, «лекційний метод навчання був проблематичним. Викладання 

і навчання – це дві різні речі. Причиною того, що дехто з нас мав проблеми, 

був саме метод викладання. Лекційний метод був єдиним популярним стилем 

викладання. Цей метод не давав студентам жодної можливості спілкуватися з 

викладачами. Більшість викладачів права були дуже традиційними. У 

результаті чого зовсім мало уваги приділялося запровадженню різноманітних 

методик викладання, які могли б покращити якість навчального процесу. 

…Враховуючи дуже серйозні труднощі, що поставали перед іноземними 

студентами, коли вони після випуску поверталися додому, їм доволі часто 

доводилося розробляти багато практичних підходів до вирішення проблем, 

що поставали внаслідок не дуже корисного лекційного методу викладання» 

[6, C. 266].  

       Звісно, авторська позиція викладача при поданні лекційного матеріалу 

може бути суб‘єктивною. Наприклад, стосовно системи цього права, відомо, 

що «сьогодні в доктрині не існує якоїсь загальновизнаної системи 

міжнародного права. Кожен автор обстоює власну точку зору» [7, c. 136]; те 

ж можна сказати й про багато інших аспектів міжнародно-правової теорії. З 

іншого боку, специфіка викладання може бути продиктованою потребами 

відповідної національної школи міжнародного права чи, навіть, навчального 
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закладу: «можна виокремити академічні, педагогічні, ідеологічні 

(пропагандистські) та інші системи викладання міжнародного права, системи 

підручників з міжнародного права. …Система викладання міжнародного 

права (системи підручників з міжнародного права) часто будується залежно 

від потреб на можливостей навчального закладу та потреб спеціальності. 

…Такий підхід до побудови системи міжнародного права дуже вразливий» 

[1, c. 159-161]. Втім, навіть при врахуванні потреб відповідної спеціальності 

чи школи, «авторський» формат лекції більшою мірою відповідатиме 

ефективності викладання предмета. 

         Звісно, що без отримання щонайменше базової кількості знань 

неможливо відразу стати фахівцем із застосування міжнародного права, 

вирішення складних міжнародно-правових проблем. Тим більше, якщо мова 

йде про студента-початківця, який вимагає знань про правову систему 

основоположного, загального характеру, на основі яких він уже в наступні 

роки зможе набувати і реалізовувати навички по їх аналізу і застосуванню. 

Втім, це не свідчить на користь усієї міжнародно-правової освіти, як форми 

накопичення інформації (знань), яка є безумовно застарілою (у тому числі і 

внаслідок потужного розвитку сучасних інформаційних можливостей). Тому 

можна запропонувати таку формулу розбудови освітнього процесу в сфері 

міжнародного права: перша половина навчання у вузі (І-ІІ, І-ІІІ курси) – 

пріоритет на накопиченні інформації; друга половина навчання (ІІІ-VI курси) 

– навики міжнародно-правового мислення, аналізу, практичного 

застосування отриманих знань.      

         Насамкінець, варто звернути увагу на виклики, що стоятимуть перед 

викладанням міжнародного права внаслідок т.зв. процесу (згідно з різними 

авторами, його можна назвати по-різному) доместифікації, поширення, 

фрагментації чи встановлення примату міжнародного права і т.п. Вони, 

внаслідок «захоплення» міжнародним правом сфер, багато з яких часто 
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належали суто внутрішньодержавним правовим галузям (з точки зору освіти 

– дисциплінам), будуть посилюватись і вимагати відповідного реагування 

міжнародно-правових науки і освіти. Так змінюються підходи до місця 

міжнародного права в системі правової освіти: «існує думка, що міжнародне 

право не потрібно юристам, які займаються внутрішнім правом. Із цим важко 

погодитись. Глобалізація призводить до інтернаціоналізації життя держав і 

тим самим до інтернаціоналізації їхніх правових систем. Міжнародне право 

здійснює зростаючий вплив на законодавства держав, включно з 

конституційним.  Як відомо, основні розділи конституцій, присвячені правам 

людини, формулюються з урахуванням міжнародних норм. Не меншою 

мірою це стосується й інших галузей права. З іншого боку, внутрішнє право 

стає все більш важливим інструментом  реалізації міжнародно-правових 

норм. …Тому законодавцям і суддям, іншим юристам необхідні міжнародно-

правові знання» [7, С. VI]. Якою мірою вітчизняна наука зможе адекватно 

реагувати на ці виклики, і чи забезпечить потреби міжнародно-правової 

практики України, чи не в першу чергу, залежатиме від її здатностей 

привести у відповідність до сучасних вимог методику та формат викладання 

міжнародного права.     
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О МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В 

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Анотація. У статті розглядаються питання вдосконалення методики викладання 

міжнародного права в юридичних вузах на сучасному етапі. У ній даються рекомендації 

щодо поліпшення якості викладання цієї дисципліни. 

У статті робиться висновок, що ефективність міжнародного права багато в 

чому залежить від ступеня його трансформації у внутрішньодержавне законодавство. 

Автор підтримує позицію проф. Бекяшева К.А., яка полягає в тому, що міжнародне право 

як правова система складається з двох частин: міжнародного публічного права і 

міжнародного приватного права. У статті робиться акцент на тому, що програми 

курсу «Міжнародне право» юридичних вузів країни повинні бути узгоджені між 
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провідними юристами-міжнародниками, з тим, щоб домогтися однаковості у викладанні 

цієї дисципліни. 

У статті пропонується викладачам застосовувати в ході проведення навчальних 

занять ряд активних та інтерактивних форм навчання, таких як: проведення 

ситуаційних семінарів з елементами «мозкового штурму», організація ділових і рольових 

ігор, проведення комп'ютерних симуляцій та ін.. 

Ключові слова: міжнародне валютне право, міжнародне процесуальне право, 

активні та інтерактивні форми навчання, проблемні лекції з використанням 

презентаційних матеріалів, мозковий штурм, мультимедійні техноло В статье  

рассматриваются вопросы совершенствования  методики преподавания 

международного права в юридических вузах на современном этапе. В ней даются  

рекомендации по улучшению  качества преподавания  этой дисциплины. 

Аннотация. В статье делается вывод, что эффективность международного 

права  во многом зависит  от степени его трансформации  во внутригосударственное 

законодательство. Автор поддерживает  позицию проф. Бекяшева  К.А.,  состоящую в 

том, что международное право как правовая система состоит их двух частей: 

международного публичного права и международного частного права. В статье 

делается акцент на том, что  программы курса «Международное право» юридических 

вузов страны должны  быть согласованы между ведущими юристами-

международниками, с тем, чтобы добиться единообразия в преподавании этой 

дисциплины. 

В статье предлагается преподавателям применять в ходе проведения учебных 

занятий ряд  активных и интерактивных  форм обучения, таких как : проведение 

ситуационных семинаров с элементами «мозгового штурма», организация деловых и 

ролевых игр, проведение компьютерных симуляций и др.  

Ключевые слова: международное валютное право,  международное 

процессуальное право,  активные и интерактивные формы обучения,  проблемные лекции 

с использованием презентационных материалов, мозговой штурм, мультимедийные 

технологии, инновационные методы, деловые  игры, ролевые игры. 

Abstract. The article deals with advanced methods of teaching international law at law 

schools at present. It makes recommendations to improve the quality of teaching of the 

discipline. 

The article concludes that the effectiveness of international law depends on the extent of 

its transformation into domestic law. The author supports the position of Professor. Bekyasheva 

K.A. consists in the fact that international law as a legal system consists of two parts: public 

international law and private international law. The article focuses on the fact that the program 

of the course "International Law" law schools of the country to be agreed between the leading 

international lawyers, in order to achieve uniformity in the teaching of this discipline. 

The article suggests teachers use during the training sessions a number of active and 

interactive learning, such as: conducting workshops with situational elements of 

"brainstorming", an organization of business and role-playing games, conducting computer 

simulations, etc.гії, інноваційні методи, ділові ігри, рольові ігри. 

Keywords: international monetary law, international procedural law, active and 

interactive learning, problem lectures with presentations, brainstorming, multimedia 

technologies, innovative, business games, role-playing games. 

 

В  период глобализации и усиления экономической интеграции между 

государствами  значительно возрастает роль международного права в 
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регулировании  практически всех международных отношений, в связи с этим 

необходимо усиление и улучшение качества его преподавания на 

юридических факультетах университетов и в юридических вузах и введения 

новых спецкурсов по этой дисциплине. Современный юрист должен быть 

профессионалом в своей области, свободно ориентирующимся в правовом 

регулировании не только внутригосударственных, но и международных 

правоотношений. Он должен приобрести навыки оперативно реагировать на 

быстро меняющиеся условия международной жизни и на те большие 

изменения, которые происходят в межгосударственных отношениях, в 

сферах сотрудничества государств, в том числе и в рамках международных 

организаций и интеграционных объединений. 

От юриста сейчас требуется глубокое знание происходящих в 

международных отношениях изменений, направлений   развития и 

современного состояния основных отраслей  международного права, что 

позволит сформировать у него правильную оценку действий руководителей  

различных государств по развитию сотрудничества между государствами, 

сохранению стабильного мирового порядка. 

Международное право  должно занять  надлежащее место  в системе  

преподавания правовых дисциплин в высших учебных заведениях. В 

процессе его преподавания  следует делать акцент на том, что эффективность 

международного права во многом зависит  от степени его трансформации  во 

внутригосударственное законодательство. 

Нужно воспитать у студентов уважение к  международному праву  и 

выработать у них желание  неукоснительно соблюдать  его принципы и 

нормы. 

Международное право является поистине универсальным и поэтому 

оно в состоянии обеспечить управляемый характер  международного 

сотрудничества государств. 
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 Преподаватели должны стремиться к  широкому признанию 

обучающимися большой значимости международного права. Будущим  

юристам  предстоит  овладеть методами правоприменительной практики   не 

только  во внутригосударственной, но и в международной  сфере. Студентам 

необходимо привить ясное понимание и чѐткое представление о механизмах 

взаимодействия двух правовых систем: международного права и 

национального права. Для преподавателя важно в ходе лекционных занятий 

полно и объективно отразить реальную картину нынешнего состояния такого 

взаимодействия двух названных систем в правовых системах государств. 

Непрерывный процесс развития международного  права  приводит к 

постоянному усложнению  его системы. Мы присоединяемся к мнению 

профессора Бекяшева  К.А. , что международное право как правовая система  

состоит их двух частей: международного публичного права и 

международного частного права.
lxxxiii

 Каждая из этих частей состоит из 

отраслей, а отрасли – из  подотраслей и институтов. Программы курса 

«Международное право» ведущих юридических вузов страны должны  быть 

согласованы  с тем, чтобы добиться единообразия в преподавании этой 

дисциплины. 

Значительное расширение предмета правового регулирования 

международного права требует от нынешних студентов глубокого знания 

новых подотраслей и институтов, особенно включѐнных в отрасль, 

именуемую «международное экономическое право». Развитие подотраслей 

международного экономического права: международного торгового права, 

международного инвестиционного права, международного финансового 

права, международного таможенного права, международного налогового 

права,  является наиболее актуальным в  условиях вступления России в ВТО 

и вызывает особый интерес у студентов, планирующих свою будущую 

деятельность в сфере экономических связей государств. 
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В условиях периодически происходящих мировых финансовых 

кризисов и увеличения количества международных финансовых центров (в 

Москве создаѐтся новый Международный финансовый центр) возрастает 

значение международного валютного права, регулирующего международное 

сотрудничество государств  в валютной сфере и содержащего международно-

правовые принципы  и нормы, регламентирующие деятельность  государств 

по координации их действий в области валютных отношений.  

В настоящий период существует необходимость в более эффективном 

правовом регулировании мировой экономики  и обслуживающих еѐ 

международных валютно-финансовых  отношений как на государственном, 

так и  на международном уровнях. 

В банках различного уровня возрастает потребность в юристах и 

экономистах, глубоко разбирающихся в вопросах правового регулирования 

валютных отношений, поэтому преподавателям международного права  

рекомендуется специально выделять  в лекционных и семинарских занятиях 

тему - «Международное валютное право». 

Специфика взаимосвязи международного публичного и 

международного частного права отражается преподавателем при раскрытии 

подотраслей и институтов международного экономического права, при этом 

важно выделить использование в международном публичном и в 

международном частном праве различных средств и методов правового 

регулирования. При изложении конкретных институтов права 

международной безопасности, права международных договоров и права 

внешних сношений необходимо акцентировать внимание студентов  на 

реалиях формирования многополярного мира.  

В процессе проведения аудиторных занятий условием глубокого 

усвоения студентами материала является системность изложения вопросов. 

Все проблемы международного права должны рассматриваться с учѐтом 
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состояния действующих международно-правовых актов, регулирующих 

наиболее важные вопросы международного сотрудничества государств, а 

также оценки  роли ООН  и других международных организаций  в решении 

наиболее  важных международных проблем, их вклада в поддержание  

стабильности мирового правопорядка. В лекциях нужно отразить 

международно-правовую позицию своего государства  по наиболее важным  

международным проблемам, показать, как она  согласуется с позицией 

ведущих мировых держав, выделить, по каким вопросам оно имеет отличную 

позицию и как оно отстаивает еѐ в рамках международных органов и 

международных организаций.  

Студентам следует показать на примерах,  как теоретические 

положения международного права воплощаются на практике и выделить 

особенности применения тем или иным государством наиболее важных 

международно-правовых норм. 

Студентам  с использованием  презентационных материалов следует 

представить наиболее значимые достижения теории международного права. 

Целесообразно проиллюстрировать это на примере реализации норм 

международного процессуального права. Действительно, юридически 

закреплѐнная процессуальная форма приобретает всѐ большую роль для 

успешного функционирования международного права, именно она является 

одной из наиболее эффективных юридических гарантий обеспечения прав 

субъектов международного права. 

Чѐткое изложение преподавателем намеченных вопросов поможет 

сформировать у студентов собственное мнение по наиболее спорным из них. 

Представление студентам различных точек зрения авторитетных  российских 

и зарубежных учѐных по дискуссионным вопросам позволит им 

сконцентрироваться на определении собственной позиции по данному 

вопросу. Студент должен получить целостное представление о достижениях 
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науки международного права и о перспективах еѐ развития в современный 

период и в будущем. 

В ходе изучения международного права студенты должны научиться 

квалифицированно анализировать новые международные конвенции, 

решения международных организаций и законодательные акты, 

разработанные и введѐнные в действие тем или иным государством. Особо 

необходимо для практической деятельности будущих специалистов изучение 

и анализ договоров, заключѐнных своей страной с зарубежными 

государствами.  

На семинарских занятиях предметом активного обсуждения студентов 

должны быть такие интересные вопросы, как международная 

правосубъектность индивидов, правосубъектность транснациональных 

корпораций,  правовой статус интеграционных объединений, выделение в 

системе международного права  отрасли «международное процессуальное 

право». В качестве методического приѐма преподавателю полезно 

использовать метод рассмотрения вопросов международного публичного 

права в сравнении с регулированием сходных вопросов в международном 

частном праве.  

Целесообразно в ходе занятий дать студентам оценку рассмотренных 

международными судами споров, прокомментировать аргументы в пользу 

вынесенных решений и предложить им  представить свой вариант 

урегулирования данного спора. Целесообразно разъяснить студентам, в каких 

именно международных судах можно более успешно разрешить споры по 

таким вопросам. Анализ сложившейся судебной практики поможет 

студентам приобрести навыки участия в судебных процессах.  

Международное право имеет как общетеоретическое, научное, 

практическое, так и прикладное значение, поэтому преподавание этого 

сложного курса должно быть построено на активных и интерактивных 
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формах обучения: чтении проблемно-дискуссионных лекций с 

использованием презентационных материалов, проведении ситуационных 

семинаров с элементами «мозгового штурма», проведении викторин, 

организации деловых и ролевых игр. Это позволит привить студентам 

навыки применения норм международного права на практике. Занятия 

должны организовываться таким образом, чтобы студенты усвоили порядок 

действия норм международного права в пространстве и во времени,  а также 

особенности реализации международных договоров и решений 

международных организаций. 

Образовательный процесс по международному праву должен строиться 

на сочетании аудиторных и электронных форм преподавания, что, 

несомненно, должно повысить уровень знаний студентов.  

Весьма важным на сегодняшний день является обеспечение учебных 

аудиторий аудио- и видеоинформацией, поскольку использование 

аудиовизуальной техники значительно повышает результативность 

проведения занятий. Преподавание международного права более чем какой-

либо иной учебной дисциплины требует использования видеоматериала, 

поскольку у студентов не всегда есть доступ к новейшим международным 

договорам и решениям международных организаций, более того, 

компьютерные обучающие программы позволяют студентам самостоятельно 

и по возможности углублѐнно изучать международное право. Это также не 

только разнообразит формы проведения занятий, но и повышает интерес 

студентов к изучению международного права. 

     Как свидетельствует практика, электронный курс, разработанный с 

помощью мультимедийных технологий, усваивается студентами значительно 

быстрее традиционного учебника. Ускорение восприятия приводит к 

улучшению понимания норм международного права и, тем самым, 

способствует повышению качества его усвоения. На кафедре 
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международного права Южного федерального университета разработаны и 

широко используются в учебном процессе два  электронных учебника:  проф. 

Воловой Л.И. по «Международному праву» и доц. Жело В.В. по «Праву 

международных организаций»
lxxxiii

. 

При проведении семинарских занятий  преподавателю нужно 

стремиться к максимально широкому внедрению инновационных методов 

обучения и пытаться выработать у студентов навыки  квалифицированного 

анализа учебной литературы,  умения  формулировать собственные выводы и 

предложения. 

В ходе проведения семинарских занятий по таким темам: право 

международных договоров, право внешних сношений, международное 

уголовное право, международное процессуальное право, -  целесообразно 

использовать такие приѐмы, как разборка конкретных ситуаций из 

международной жизни, компьютерные симуляции по процедуре проведения 

международных переговоров, по организации международных конференций, 

тренинги по разработке международно-правовых актов с целью 

формирования и развития у обучающихся наиболее важных специальных 

компетенций.  

На семинарских занятиях под руководством преподавателя студентам 

полезно будет провести мониторинг новейших международных договоров, 

решений международных организаций и действующего национального 

законодательства, регулирующего разные формы сотрудничества с 

зарубежными странами. По итогам проблемного семинара преподавателю 

целесообразно оценить работу каждого студента, указав на допущенные 

ошибки, суммировать различные научные подходы, сформулировать 

правильную позицию, если проблема не была разрешена.  

Для приобретения обучающимися практических навыков 

рекомендуется вместо одного из семинаров провести модельный процесс, 
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например,  заседание Международного Суда ООН. Предварительно среди 

студентов нужно распределить роли и дать задания по конкретному 

юридическому казусу, например, по спору  между Китаем и Вьетнамом по 

поводу разграничения пределов континентального шельфа в Жѐлтом море. 

Преподаватель исполняет роль ведущего и направляющего, а в конце занятия 

подводит итоги и оценивает уровень подготовки участвовавших в игре 

студентов. При проведении ролевых игр между студентами распределяются 

роли, например, членов Совета Безопасности ООН, выступающих от имени 

конкретных государств при обсуждении этим органом какого-то очень 

важного вопроса, к примеру, путей мирного урегулирования в Сирии. Или же 

нескольким студентам может быть  предложено сыграть роль официальных 

участников международной конференции, созванной для принятия новой 

международной конвенции, например, по дипломатическому праву. Может 

быть также предложено студентам разработать устав новой международной 

организации интеграционного типа, такой как Евразийский Союз. 

Особенно полезной для приобретения практических навыков формой 

обучения студентов является проведение деловых и ролевых игр по 

международному процессуальному праву. Это позволит участникам игры на 

время стать судьями Европейского Суда по правам человека, судьями 

Международного уголовного Суда или же трибунала «ad hoc». При изучении 

права ВТО также  целесообразно использовать метод проведения ролевых  

игр. Можно организовать заседание Органа по разрешению споров ВТО в 

связи с нарушением каким-либо членом ВТО принципов международного 

торгового права. При  организации «модельного» судебного процесса один 

студент может исполнять роль истца, второй студент  исполнять роль 

ответчика,  третий студент - роль арбитра, четвѐртый студент – роль 

эксперта. 
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Опыт преподавания на юридическом факультете Южного 

федерального университета свидетельствует о большом интересе студентов к 

ролевым и деловым играм, организация которых способствует повышению 

элемента интерактивности при проведении занятий. Именно организация 

таких игр подталкивает студентов к более серьѐзной подготовке к 

выполнению заданий и к развитию творческого начала  в выполнении 

функций представителей будущей профессии. В ходе деловой игры студенты 

выполняют роль представителей субъектов международного права, реализуя 

ими правосубъектность в той или иной сфере международных отношений. 

Особенно полезно использовать ролевые и деловые игры при изучении тем: 

право внешних сношений, международное процессуальное право, 

международное право прав человека и международное гуманитарное право. 

Большой положительный результат приносит использование методов 

моделирования международно-правовых ситуаций, имитирующих решение 

проблем в специализированных учреждениях ООН, в органах 

интеграционных объединений, разрешение инвестиционных споров в 

МЦУИС и т.д. Наибольший результат даѐт комплексное использование 

инновационных и традиционных методов преподавания с учѐтом 

специализации студентов, при этом следует учитывать индивидуальные 

особенности каждого студента, его  профессиональные предпочтения.  

При применении  любых моделей учебного процесса преподавателям 

следует использовать все известные формы наглядного представления 

изучаемого материала с  максимальным использованием всех имеющихся 

технических средств. В ходе осуществления любых видов работ должны 

присутствовать компьютерные технологии, что позволяет сделать материал 

доступным для каждого студента и расширяет объѐм их информации по 

каждой теме.  
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Summary 

International law must take its proper place in the teaching of legal disciplines in higher 

education. 

The teacher should instill in students respect for international law, and to develop in 

them the desire to strictly abide by its principles and standards in their practice. 

Due to the nature of international relations, special attention should be given to 

international monetary law and international procedural law. 

The paper recommended in the teaching of international law the latest technologies, such 

as monitoring the latest international agreements, training on the development of international 

legal instruments in order to create and develop students' most important special skills, conduct 

of business and role-playing. 

The article lists the topics on which it is advisable to conduct role-playing and simulation 

games, such as the international procedural law. 

The paper highlighted that the efficiency of development of the material brings great 

positive use of modeling international legal situations that simulate problem solving in the 

bodies of integration associations, etc. The greatest effect is the integrated use of innovative and 

traditional teaching methods, taking into account the specialization of students, and should take 

into account the individual characteristics of each student, his professional preferences. 
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Введение 

Роль судебного прецедента в системе преподавания дисциплины 

«Международное публичное право» определяется в первую очередь его 

влиянием на процесс кодификации и толкования современного 

международного права.  

Становление процесса признания судебного прецедента в качестве 

источника международного права сравним со становлением самого 

международного права. Находясь на протяжении своего развития под 

влиянием романо-германского права, судебный прецедент долгое время был 

игнорирован наукой международного права. И только начиная со второй 

половины ХХ-го века влияние общего права, а если быть точнее, англо-

американского права как составной части common law, привело к тому, что 

традиционный подход к толкованию международного права в свете традиций 

европейских стран, существенно изменился. В то же время, даже если не 

признавать за международными судебными инстанциями нормативной 

функции, особенно это относится к Международному Суду ООН, отрицать 

их влияние на процесс кодификации современного международного права 

было бы, по меньшей мере, неправильно. 

Отметим, что на сегодняшний день практически не существует 

института в международном праве, включая общую и особенную части, 

изложение которого не было бы подтверждено судебной практикой. 

Необходимо учесть важный момент – право, в том числе и международное, 

не всегда соответствует реальной действительности. Сказанное относится к 

кодифицированному международному праву, поскольку наука 

международного права учитывает происходящие изменения в мире. 

Преподавать международное право без учета тех изменений, что произошли 

за последние два десятилетия, например, означало бы, что мы готовим 

«некачественных» специалистов. Международное право должно перестать 
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быть отраслью «избранных», оно должно стать доступным для всего 

общества, и здесь преподаванию как средству продвижения международного 

права отводиться особая роль. Вспомним, что ООН объявило последнее 

десятилетие ХХ-го века «десятилетием международного права». Вместе с 

тем необходимо учесть тот факт, что применение и толкование норм 

международного права судебными инстанциями ведет к унификации 

различных институтов международного права. 

Судебный прецедент стал тем источником, к которому все чаще 

прибегают специалисты, да и студентам становиться доступнее 

международное права посредством изучения судебной практики 

международных инстанций. Заметной тенденцией является и включение в 

научные статьи соответствующей практики как средства подтверждения той 

или иной позиции. Не пытаясь охватить все отрасли международного права, 

остановимся на двух взаимосвязанных отраслях – международном 

гуманитарном и международном уголовном праве. 

Влияние судебного прецедента на становление и развитие 

международного гуманитарного и международного уголовного права 

Общеизвестно что развитие и становление международного 

гуманитарного права практически полностью основано на обычных нормах, 

императивный характер которых подтвержден в первую очередь судебной 

практикой. Особую роль в этом сыграл Нюрнбергский военный трибунал 

созданный сразу по окончании Второй Мировой Войны. В рамках процесса 

был подтвержден обычный характер основных положений Гаагского права, 

включающего конвенции принятые в рамках Гаагских конференций от 1899 

и 1907 гг., а также Женевскую конвенцию от 1929 г. о военнопленных. 

Именно Нюрнбергский трибунал провозгласил основные принципы 

международной уголовной ответственности, подтвержденные специальной 

резолюцией № 95 (I) принятой Генеральной Ассамблеей ООН 11.12.1946 г. 
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«Подтверждение принципов международного права признанных Уставом 

Нюрнбергского Трибунала». 

Принятие Уставов Нюрнбергского и Токийского трибуналов придало 

мощный импульс кодификации международного гуманитарного права: 

впервые договорными нормами был определен круг преступных деяний, 

влекущих за собой привлечение к ответственности в индивидуальном 

порядке, и в то же время были учреждены суды, которые приняли ряд 

практических решений и выработали принципы, получившие всеобщее 

признание.  

Развитие международного гуманитарного права определяется 

необходимостью обнаружения непосредственной взаимосвязи между 

предметом и целью самого международного гуманитарного права и 

созданием международных уголовных трибуналов. В реальности, не будучи 

самостоятельным законотворческим процессом, их юриспруденция, 

несомненно, является ценнейшим дополнительным средством, позволяющим 

установить, существует ли та или иная норма права, и определить ее 

значение и объем действия. 

Для определения значимости судебной практики Международного 

Уголовного Трибунала по бывшей Югославии (МУТЮ) в процессе 

преподавания международного гуманитарного права отметим следующее. 

Устав наделил МУТЮ юрисдикцией не только в отношении права войны в 

классическом понимании, но также и в отношении нарушений общей статьи 

3 для четырех Женевских конвенций 1949 г. Такое положение основывается 

на том, что установленные в ней запреты представляют собой обязательный 

минимум для всех сторон в конфликте немеждународного характера, 

означающий, что данный минимум должен применяться в конфликтах 

любого вида. Другим подтверждением вышесказанного является положение 

статьи 3 Устава Международного Уголовного Трибунала по Руанде (МУТР), 
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в соответствии с которой трибунал полномочен подвергать судебному 

преследованию лиц, нарушающих законы и обычаи войны.  

В качестве аргумента можно привести также судебную практику 

МУТЮ.
lxxxiii

 При определении обычного характера содержания статьи 3, 

трибунал косвенно сослался на практику Международного Суда
lxxxiii

 и МУТР 

(дело Jean-Paul Akayesu). В решении Апелляционной палаты по делу 

Тадича
lxxxiii

 трибунал отметил, что Совет Безопасности ООН в принятой 

резолюции № 808 (1993), дал квалификацию вооруженных конфликтов на 

территории бывшей Югославии и одновременно наделил суд компетенцией 

квалифицировать данные ситуации. 

Рассматривая роль судебного прецедента в процессе кодификации 

международного гуманитарного права необходимо отметить тот факт что, 

определяя юрисдикцию МУТЮ и МУТР, Совет Безопасности ООН пошел на 

принципиальное нововведение, строго ограничив ее конфликтом, который с 

1991 г. происходил на территории бывшей Югославии (МУТЮ) и геноцидом 

в Руанде (МУТР). Таким образом, Совет Безопасности неявным образом 

наделил себя полномочиями Обвинителя, став единственным органом, 

принимающим решения о целесообразности создания специальных 

трибуналов.
lxxxiii

 

Практика специальных судов отличается от общепринятого принципа, 

применяемого при оказании судебной помощи в целях борьбы с 

международными преступлениями – aut dedere, aut judiciare. Его значение в 

основном заключается в том, что, если запрашиваемое государство 

отказывает по определенным причинам в экстрадиции, оно должно передать 

дело своим компетентным властям для судебного преследования в 

соответствии с запросом запрашивающего государства. МУТЮ и МУТР, 

обладая параллельной юрисдикцией с национальными судами, обладает и 

приоритетом в отношении юрисдикций национальных инстанций. Так, 
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например, законы Боснии и Герцеговины о сотрудничестве с МУТЮ 

конкретно устанавливают, что независимо от стадии судебного 

расследования уголовного дела в национальных судах Боснии и 

Герцеговины, если МУТЮ направляет просьбу относительно подсудимого, 

Верховный суд Боснии и Герцеговины должен прекратить судебный процесс 

и передать этого подсудимого Трибуналу.
lxxxiii

 В Германии существуют 

аналогичные положения и Душко Тадич, обвиняемый по первому делу 

МУТЮ, был, соответственно, передан в Гаагу по просьбе МУТЮ в ходе 

судебного процесса, осуществляемого национальным судом Германии.
lxxxiii

 

Отметим, что судебная палата в деле Тадича применила концепцию 

вооруженного конфликта, использованную Апелляционной палатой. Таким 

образом, судебная палата положила в основу своих доводов толкование 

определения, выработанную Апелляционной палатой: «Критерий, 

примененный Апелляционной палатой для определения существования 

вооруженного конфликта для целей общей ст.3, концентрируется на двух 

аспектах конфликта: его интенсивности и организации сторон конфликта. В 

вооруженном конфликте внутреннего или смешанного характера эти тесно 

связанные критерии употребляются исключительно с целью, как минимум, 

проведения различия между вооруженным конфликтом и бандитизмом, 

неорганизованными и скоротечными восстаниями или террористической 

деятельностью, которые не являются предметом международного 

гуманитарного права».
lxxxiii

 

Два аспекта внутреннего вооруженного конфликта, сформулированные 

Судебной палатой в деле Тадича, – интенсивность конфликта и организация 

его сторон, – предоставляют основания для признания вооруженного 

конфликта de facto. Судебная палата в деле Делалича поддержала эту 

интерпретацию немеждународного вооруженного конфликта, утверждая, что 

для различения случаев гражданского неповиновения или террористической 
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деятельности внимание следует акцентировать на продолжительности  

вооруженного насилия и степени организации участвующих сторон. 

В связи с этим отметим, что концепция внутреннего вооруженного 

конфликта, закрепленная в решении по делу Тадича, в равной мере, как и ее 

адаптация в ст.8 (2) (f) Римского Статута Международного Уголовного Суда, 

представляет прогрессивное развитие международного гуманитарного права.  

Данная концепция характеризуется двумя критериями. Во-первых, она 

обеспечивает основу для применения общей ст.3 для Женевских конвенций, 

а во-вторых, эта концепция характеризует условия для определения 

существования вооруженного конфликта, указывая на отличия от ситуаций 

внутренних беспорядков. В связи с этим отметим, что до вынесения решения 

в деле Тадича по вопросу юрисдикции единственным критерием, 

разграничивающим ситуацию внутреннего вооруженного конфликта, был 

критерий, содержащийся в ст.1 (1) Дополнительного протокола ІІ. Снижение 

порога, требуемого указанной статьей, имело следствием расширение 

концепции внутреннего вооруженного конфликта путем включения ситуаций 

мятежа, которые до сих пор не требовали применения международного 

гуманитарного права. Общая ст.3 сейчас признана применимой нормой в 

ситуациях партизанской войны, где военные действия происходят между 

организованными вооруженными группами без участия правительственной 

власти. 

Решив, что является компетентным рассматривать дела о 

предположительном совершении серьезных нарушений общей статьи 3, 

независимо от характера конфликта – международный или 

немеждународный, трибунал заключил, что в соответствии с обычным 

правом данная норма, несомненно, применима к любым видам конфликтов, 

поскольку она охватывает минимальные обязанности, которые должны 

соблюдать все противоборствующие стороны.
lxxxiii
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Другим важным институтом международного гуманитарного и 

уголовного права является институт амнистии. И в данном случае считаем, 

что исследование данного института без учета судебной практики было бы 

неполноценным. Возьмем в качестве примера практику Специального Суду 

по Сьерра-Леоне. Так, третьим пунктом в схеме аргументов Апелляционной 

камеры от 13.03.2004 г. было определение пределов предоставления 

амнистий с точки зрения международного права. Рассматривая вопрос о 

пределах предоставления амнистий в международном праве,
lxxxiii

 судьи в 

определяющей степени основывались на доктрине универсальной 

юрисдикции. Судьи пришли к выводу, что предоставление амнистии 

относится к компетенции государства, осуществляющего свои суверенные 

полномочия.
lxxxiii

 В то же время, в случае универсальной юрисдикции одно 

государство не может лишить другое его юрисдикции в плане преследования 

лиц, совершивших преступления, посредством предоставления последним 

амнистии.
lxxxiii

 По мнению суда, амнистия не может распространяться на 

преступления по международному праву, поскольку к ним применяется 

универсальная юрисдикция и в силу того, что «обязанность защищать 

человеческое достоинство – императивная норма, принявшая характер erga 

omnes».
lxxxiii

 Несмотря на то, что решение Апелляционной камеры не 

показывает на основе предметного анализа материалов каждого из дел, 

рассматриваемых в Суде, в частности, дел о военных преступлениях, 

совершенных во время немеждународного вооруженного конфликта, почему 

к ним должна применяться универсальная юрисдикция, такого рода 

тенденция явно просматривается в доктрине современного международного 

права, что дает серьезные основания говорить о возможности включения 

серьезных нарушений статьи 3, общей для всех Женевских конвенций, и 

Дополнительного протокола II в общепризнанный перечень преступлений, к 

которым применима универсальная юрисдикция.
lxxxiii

 



  

ПРАВОВІ СИСТЕМИ   

Науковий електронний журнал 1·2013   

                                                                                                                                                             

Другим аргументом является то, что по сути своей статья 6 (5) 

Дополнительного протокола II не оправдывает предоставление амнистий 

лицам, совершившим серьезные нарушения во время внутреннего 

вооруженного конфликта, поскольку такие нарушения являются 

международными преступлениями по обычному международному праву.
lxxxiii

 

В связи с этим попытаемся предположить, что тем самым существует 

косвенная обязанность привлекать к ответственности лиц, совершивших 

преступления во время вооруженного конфликта немеждународного 

характера. 

Заключение 

Мы рассмотрели узкий сегмент современного международного права, а 

именно влияние международной судебной практики на развитие и 

толкование некоторых его отраслей – международного гуманитарного и 

международного уголовного права. На наш взгляд приведенные примеры 

являются реальным доказательством значимости судебного прецедента в 

системе современного международного права, даже на примере отдельно 

взятых его институтов. В заключении позволим себе отметить тот факт, что 

судебный прецедент играет особую роль в процессе изучения современного 

международного права. Это связано не только с высоким авторитетом и 

богатой практикой таких международных судебных инстанций как 

Международный Суд ООН и МУТЮ, но и их влиянием на толкование 

различных институтов международного права. Так, например, благодаря 

Международному Суду обычай вернул себе «достойное» место среди 

источников современного международного права. Не секрет, что наука 

международного права во второй половине ХХ-го века уделяла все меньше и 

меньше внимания обычаю как источнику международного права, мотивируя 

это процессом кодификации. Правда и то, что обычай «возродился» 

благодаря признанию некоторых договорных норм частью общего 
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международного права, в котором особая роль отводится судебному 

прецеденту.  

Указывая на роль и место судебного прецедента в системе источников 

международного права, мы исходим из того, что международные судебные 

инстанции не создают норм международного права, роль их в большей части 

«ограничиваясь» толкованием международного права, включая договорное и 

обычное. Это в свою очередь ведет к восприятию международного права в 

соответствии с современными тенденциями развития международных 

отношений. 
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Аннотация. В предлагаемой статье рассматриваются вопросы организации 

самостоятельной работы студентов в условиях кредитной системы обучения. 
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Abstract. This article describes questions of the organization students self study in a 

credit system of education. The article materials are based on interviews of teachers and 

students of the Al-Farabi Kazakh National University (Almaty, Kazakhstan). 

Keywords: credit system of education, students self-study. 

 

По мнению большинства специалистов, осуществляющих 

профессиональную деятельность в сфере образования и науки, в условиях 

кредитной системы обучения «происходит изменение парадигмы высшего 

образования от обучения в формате «teaching» к формату «learning». 

Согласно этой системе уже не человека «учат», а человек «учится». В рамках 

этой парадигмы человек теперь учится всю жизнь, а преподаватель ему 
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помогает, но лишь частично, в границах целесообразности и его личной 

заинтересованности» [1]. 

В целях  выявления   причин   и   условий   существующих  трудностей   

в методике правильной организации и проведения самостоятельной работы 

студента (далее – СРС) в Университете, авторами настоящего доклада, на 

основе использования вопросов, разработанных в соответствии с 

российскими программами [2], были интервьюированы более 50 

преподавателей и студентов, обучающихся по специальности 

«международное право» нашего вуза. 

Первым им был задан вопрос: почему, по Вашему мнению, 

проблемы организации СРС актуальны на бакалавриате в нашем 

Университете? 

Из полученных результатов нашего небольшого исследования следует, 

что для большинства из нас характерно понимание СРС в узком смысле как 

деятельности студента вне аудитории, в то время как СРС представляет саму 

суть кредитной системы обучения. Не все преподаватели, а также и студенты 

ясно понимают о том, что самостоятельная работа может осуществляться не 

только в рамках отведенного для нее времени как отдельного вида занятий, 

но и также во время проведения лекций и семинарских (практических) 

занятий. 

При этом она имеет конкретно обозначенную конечную цель – 

повышение качества исследовательской по сути работы студентов. Главное 

условие проведения СРС – это непосредственный контакт студента с 

преподавателем и, как показывает педагогическая практика, чаще всего вне 

рамок учебного расписания – на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий. Она может осуществляться и в иных формах: в 

библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре. 
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Границы между этими вышеуказанными видами деятельности 

достаточно размыты, но сами виды СРС пересекаются. Поэтому СРС может 

быть проведена как в аудитории, так и вне ее, что разрешается 

предусмотренными учебными планами и стандартами.  

Однако, при изучении каждой дисциплины организация СРС должна 

представлять собой единство трех взаимосвязанных форм: внеаудиторной 

самостоятельной работы; аудиторной самостоятельной работы, которая 

осуществляется под непосредственным руководством преподавателя и 

творческой, в том числе научно-исследовательской работы. Виды СРС, 

которые преподаватель может использовать при выборе тех или иных форм 

могут быть разнообразными [3]. 

Проблемы организации СРС студентов, обучающихся по специальности 

«международное право» в бакалавриате актуальны в нашем университете 

потому, что в настоящее время созданы только ее формальные основы, и, 

следовательно, еще полностью не сформировалась содержательная часть как 

СРС, так и самой кредитной системы обучения. В этом аспекте 

рассматриваемого вопроса мнения опрошенных преподавателей и студентов 

совпадают. В этой связи политика руководства Университета, направленная 

на создание действительно инновационной системы обучения, должна быть 

обеспечена в организационно-методическом плане. Со стороны 

преподавателей и студентов она должна получить безусловную поддержку с 

дальнейшей реализацией в виде практических действий. 

По вопросу о том, в чем заключается стратегическое назначение 

СРС, в качестве основного вывода следует отметить отсутствие у 

определенной части опрошенных четко выраженного понимания и 

непосредственного использования новой концепции образования, 

выражающегося в том, что от преподавателей требуется «учить студентов 

учиться». Следует согласиться с мнением о том, что «необходимо развитие 
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творческого и критического мышления, умения ориентироваться в огромных 

массивах информации и системно ее анализировать, выделять главное, 

использовать в своей карьере различные дистанционные программы 

обучения» [4]. Сказанное в широком смысле, еще раз означает, что система 

высшей школы образования учить и научить студентов учиться. Этой 

главной тенденции в мировой системе образования сегодня нет 

альтернативы. 

На наш взгляд, требуется не только и не столько популяризация этой 

концепции как в среде преподавателей, так и студентов, сколько ее 

полноценное научное и методическое обеспечение последовательного, 

гармоничного внедрения в уже сложившуюся за многие годы практику 

организации учебного процесса в постсоветских государствах. 

Далее был задан вопрос: Как Вы обычно организуете СРС и 

проводите СРСП? 

Анализ ответов как преподавателей, так и студентов показывает 

использование в учебном процессе самых разнообразных видов СРС, в числе 

которых следует назвать: сравнительный анализ сильных и слабых сторон 

того или иного явления или предмета; ролевые игры в виде судебного 

заседания; решение задач (казусов); эссе; дискуссию; презентацию; слайд-

шоу; написание сочинения по просмотренному фильму (редко) и др. 

Небольшое число преподавателей используют самую простую форму СРС в 

виде написания рефератов, а также такие схемы «вопрос-ответ»; проверка 

конспектов и т.д. 

Как показали результаты исследования, у каждого преподавателя 

сложились свои «любимые» виды СРС, которые он «привык» использовать в 

своей обычной практике. По признанию же самих студентов только 

ограниченное их число с одного курса имеют горячее желание и 
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необходимые навыки самостоятельного анализа и работы с источниками, а 

остальные не утруждая себя, используют подготовленные ими материалы. 

Поэтому было бы правильным ориентировать преподавателей на 

использование большего числа видов СРС, сочетая их с различными 

формами, не забывая при этом необходимость учета особенностей личных 

качеств каждого студента и его предпочтений при организации и проведении 

СРС. Представляется также важным рекомендовать преподавателям 

регулярно повышать уровень своей квалификации в том, что касается 

обладания новейшими педагогическими знаниями и методическими 

разработками в этой области.  

Нами был задан следующий вопрос: Как Вы усиливаете с 

внутреннюю мотивацию студента для его самостоятельной работы?                 

Результаты опроса показали, что не все преподаватели используют 

методы и приемы правильного стимулирования внутренней мотивации 

студентов. Чаще всего ими используются такие методы как: начисление 

дополнительных баллов на научно-исследовательскую компоненту СРС и 

актуальность темы СРС. Некоторые убеждают студентов в значимости СРС. 

По мнению самих студентов, сильными мотивами для добросовестного 

выполнения ими СРС выступает способность мыслить, рассуждать, 

правильно излагать свою мысль и чувствовать себя профессионалом. Кроме 

того, в случае если в теме или задании для СРС нет личной 

заинтересованности и к тому же если оно не актуально для конкретного 

студента, то он отнесется к выполнению СРС только формально. 

Усиление внутренней мотивации студента для его самостоятельной 

работы только на первый взгляд кажется не столь значительным, а на самом 

деле он напрямую связан с вопросами определения истинного смысла 

образования. Как известно, слово «образование», имеет корень - «educo», что 

в переводе с латинского языка означает «выявление», «освещение», 
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«развитие». Главная суть современного образовательного процесса должна 

состоять в выявлении внутренних, скрытых способностей студента и их 

развитии.  

В этой связи представляется правильным рекомендовать преподавателям 

максимально индивидуализировать задания для СРС, используя, таким 

образом, способы и приемы личностно ориентированной технологии 

обучения. Рекомендуется использовать одновременно самые разнообразные 

механизмы стимулирования внутренней мотивации студентов, как-то: 

решение практических (правоприменительных) задач, проблем, вопросов; 

использование в задании СРС моделирования реальной жизненной ситуации; 

выдавать в зависимости от интеллектуальных способностей студентов 

усложненные варианты заданий; предлагать для СРС только актуальные 

темы; направить персональную заинтересованность студента на выполнение 

заданной темы; увеличение баллов за СРС и исключение формального и 

поверхностного подхода в организации СРС.  

С целью выяснения методической «подкованности» преподавателей 

и понимания студентами значения СРС им был задан вопрос: каковы, 

по Вашему мнению, цели педагогического контроля результатов СРС? 

Результаты опроса показали отсутствие правильного и единого 

понимания цели такого контроля. Каждым преподавателем он трактуется по-

своему. Так, ими в качестве основных были высказаны мнения о том, что 

педагогический контроль результатов СРС заключается в: убеждении 

получения определенной информации; оценке работы; выявлении 

перспективных студентов; своевременной сдаче СРС; наличии полной 

информации в самостоятельной работе; консультации по вопросам СРС. 

Лишь немногие преподаватели были близки к истине: СРС предполагает 

определение способности студента к самостоятельной работе; формировать 

навыки самостоятельного научного поиска и умение анализировать; показать 
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студенту его «слабые места» для того, чтобы он дальше развивался и не 

останавливался на достигнутом. 

В отличие от преподавателей, студенты доказали, что у них сложилось 

достаточно четкое представление о целях и задачах СРС. По их 

справедливому мнению, цели педагогического контроля результатов СРС 

должны заключаться в: выявлении пробелов самостоятельной работы для их 

последующего исправления; проверке знаний, умений и навыков 

самостоятельной работы. Интересным, на наш взгляд, представляется мнение 

одного из студентов о том, что одна из целей такого контроля должна 

состоять в выявлении пробелов в методах преподавания и воспитания. 

Данное мнение в свою очередь указывает на необходимость их восполнения 

при проведении СРС. 

В качестве факторов, влияющих на организацию и проведение СРС, по 

мнению преподавателей, выступают: инициатива преподавателя и 

возможности студента; заинтересованность и мотивация студентов; 

квалификация преподавателя и его умение грамотно и системно организовать 

СРС; время проведения СРС, его продолжительность; количество студентов 

в микро-группе; наличие свободного доступа в интернет для студентов и 

преподавателей; необходимое техническое обеспечение и другие. Что 

касается времени проведения самостоятельной работы студента и 

преподавателя (далее - СРСП), то, на наш взгляд, этот вид занятий должен 

находиться по расписанию между лекционным и семинарским 

(практическим) занятием, занимая промежуточное положение. 

По мнению студентов, основными «движущими силами» при 

осуществлении СРС являются: отношение самого студента к дисциплине и 

преподавателю; оценка в баллах; новые подходы в обучении; четкие 

требования по СРС со стороны преподавателя; разработанная тематика и 

рекомендуемая литература для подготовки к СРС; качественная и 
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соответствующая тематике литература в библиотеке и др. Кроме того,  они 

обратили внимание на важность таких факторов как: правильное составление 

расписания; размеры, освещенность, температура в аудитории. Количество 

студентов также оказывают большое влияние на проведение СРСП. 

Как отчетливо заметно из результатов исследования, в процессе 

организации и проведении СРС существуют как объективные, так и 

субъективные причины и условия. При дальнейшем совершенствовании 

организации и проведении СРС студентов, обучающихся по специальности 

«международное право» в бакалавриате в университете следует учесть 

изложенные выше факторы. 

В заключение нам было важно узнать предложения преподавателей 

и студентов по улучшению качества организации СРС. 

Преподавателями были выказаны следующие предложения: разработать 

типовые методические указания для профессорско-преподавательского 

состава (ППС) по организации и проведению СРС в Университете для 

гуманитарных специальностей; проводить методические семинары по 

принципам, подходам в организации СРС для ППС. Кроме того, требуется 

определение оптимального соотношения учебных часов «лекция-СРСП-

семинар»; ориентация на прикладные задачи, правоприменительную 

практику; предусматривать четкую политику выставления баллов за СРС; 

обеспечить библиотеки специальной литературой на государственном языке; 

повысить уровень технико-информационного обеспечения учебных занятий. 

Подытоживая результаты опроса нужно отметить, что как для 

преподавателей, так и студентов необходимо, прежде всего, правильно 

понимать смысл и значение СРС в условиях кредитной системы обучения. Из 

рекомендации специалистов относительно роли СРС в образовательном 

процессе следует, что основная задача высшего образования заключается в 

формировании творческой личности, подготовка специалиста, способного к 
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самосовершенствованию, самообразованию, инновационной деятельности. 

Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в 

готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента 

из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего видеть и 

формулировать проблему, анализировать и предлагать пути ее решения, в 

итоге найти оптимальный результат и доказать его правильность. 

Происходящая в настоящее время реформа высшего образования в 

постсоветских государствах связана, по своей сути, с переходом от 

парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане следует 

признать, что СРС является не просто важной формой образовательного 

процесса, а должна стать его основой. Это предполагает ориентацию на 

активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей 

студентов, переход от поточного к индивидуализированному обучению с 

учетом потребностей и возможностей личности. Усиление роли СРС в этой 

связи означает принципиальный пересмотр организации учебно-

воспитательного процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы 

развивать умение учиться, формировать у студента способности к 

саморазвитию, творческому применению полученных знаний, способам 

адаптации к профессиональной деятельности [3]. Времени на 

самостоятельную работу в учебном процессе вполне достаточно, вопрос 

только в том, как эффективно использовать это время. В общем случае 

возможны два основных направления построения учебного процесса на 

основе СРС. Первый – это увеличение роли самостоятельной работы в 

процессе аудиторных занятий. Реализация этого пути требует от 

преподавателей разработки методик и форм организации аудиторных 

занятий, способных обеспечить высокий уровень самостоятельности 

студентов и улучшение качества подготовки. Второй – повышение 

активности студентов по всем направлениям самостоятельной работы во 
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внеаудиторное время. Однако в этой части существует ряд трудностей. В 

первую очередь это неготовность к нему как большинства студентов, так и 

преподавателей, причем и в профессиональном, и в психологическом 

аспектах. Существующее информационное обеспечение учебного процесса 

также является недостаточно подготовленным для эффективной организации 

самостоятельной работы.  

Вместе с тем при всех существующих трудностях нельзя забывать о цели 

СРС. Она заключается в том, чтобы научить студента осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией и заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 

чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию. В этой связи в индивидуальном плане необходимо сделать 

так, чтобы в СРС обязательно должно быть учтено внедрение результатов 

научных исследований. Это имеет воспитательное значение для будущей 

практической деятельности студента, поскольку каждая самостоятельная 

работа должна содержать конкретные предложения, направленные и на 

развитие науки. Кроме того, студент сможет использовать результаты 

выполненных им работ в курсовых и дипломных работах (проектах), что 

также способствует улучшению его профессиональной подготовки.    
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Summary 

The article "Students Self-study in a credit system" is devoted to the problems of the teaching of 

international law in the preparation and implementation of educational standards for the teaching of 

international law. 

http://www.isuct.ru/umo/Orgprocl0.htm
http://www.isuct.ru/umo/Orgprocl0.htm
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The authors have interviewed more than 50 teachers and students of the specialty "International 

Law" Kazakh National Al-Farabi University (Almaty, Kazakhstan) in to analyze the problems of proper 

organization and methodology of Self-study.  

We use in an interview the following questions: 

- Why are the problems of organizing Students Self-study actual in our University; 

- What is the strategic purpose of the Students Self-study; 

- As you strengthen a student's intrinsic motivation for his Students Self-study; 

- What are the goals of pedagogical control results Students Self-study; 

- What are your suggestions to improve the organization's quality Students Self-study. 

The authors highlight the fact that the reform of higher education in the post-Soviet states is related 

to changing the paradigm of higher education on the format of «teaching» to the format «learning». 

The main purpose of the article - to pay attention to the importance of Students Self-study for 

teaching in credit system, which is not only an important form of educational process, but it was to be his 

base. 
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Doctor of law, professor,  

head of the chamber of international and European law  

of the Voronezh State University 

The decisions of the European Court of Human Rights in the legal 

system of Russian Federation 

 

In accordance with article 1 paragraph 6 of the Federal act ―On the ratification 

of the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms 

and the protocols thereto‖ 1998, ―In accordance with article 46 of the Convention 

the Russian Federation recognizes ipso facto and without special agreement the 

binding jurisdiction of the European Court of human rights on the interpretation 

and application of the Convention and the Protocols thereto in cases of alleged 

violations of the Russian Federation of the compact acts provisions when the 

alleged violation have taken place after their entry into force in relation to the 

Russian Federation‖.  

Under the article 46 of the Convention for the protection of human rights and 

fundamental freedoms of 1950, the High Contracting Parties undertake to abide by 

the final judgment of the Court in any case to which they are. Thus, the ECHR 

doesn't create new propositions of International Law. The court checks on 

compliance with the state party to the Convention of 1950. In the decree of 1978 
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on the case ―Ireland v. the United Kingdom‖ the Court emphasized that its acts 

―are not only the solution of specific disputes, but also, in a broader sense, 

explanation, the protection and development of the standards of the Convention‖. 

The court also assists to observance by States parties to the Convention of the 

assumed obligations. 

Thus, ECHR acts are not sources of International Law. What is the legal force 

of the ECHR decisions in the Russian Federation? 

The article 6 of the Federal Constitutional Act ―On the Judicial System of the 

Russian Federation‖
lxxxiii

 of 1996 provides that bound by the decisions of 

international courts on the territory of the Russian Federation «is determined by the 

international treaties of the Russian Federation». 

In accordance with provisions of the Federal aсt ―On the ratification of the 

Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms and the 

Protocols thereto‖ 1998
lxxxiii

 decrees of the ECHR, taken in respect of the Russian 

Federation, are an integral part of the legal system of Russia. The specified judicial 

acts are binding for all state and municipal authorities. Moreover, the Court 

judgments are legal facts for the revision of the new circumstances in court 

decisions, adopted by the national judicial authorities. 

For example, in accordance to c. 4 of the article 413 of Russian criminal 

procedure Code a new circumstance, which serves as a basis for resumption of 

proceedings in criminal cases, is ―established by the European Court of human 

rights violation of the provisions of the Convention on the protection of human 

rights and fundamental freedoms in court of the Russian Federation criminal case 

related to: a) the application of the Federal law, which is not responded with 

provisions of the Convention for the protection of human rights and fundamental 

freedoms; b) other violations of the provisions of the Convention on the protection 

of human rights and fundamental freedoms‖. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4949764_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4949764_1_2
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In accordance with c. 7 of 311 article of Russian Arbitration procedural code 

―established by the European Court of human rights violation of the provisions of 

the Convention on the protection of human rights and fundamental freedoms in the 

consideration of the arbitration court on the particular case in connection with the 

adoption of a resolution, in which the Complainant appealed to the European Court 

of human rights‖, is regarded by the court as a newly discovered circumstance and 

is the basis for revision of the judicial act. 

According to the article 392 of the Civil procedural code of the Russian 

Federation, court rulings that have entered into legal force may be reviewed based 

on newly discovered circumstance or new circumstances.  

Reasons for the review the court rulings which has become effective in law, in 

particular are: ―(1) the newly discovered circumstances specified in the part 3 of 

this article, which existed at the time of adoption of the decision and were essential 

to trial of circumstances of the case‖. 

 The third part of the article relates following to the new circumstances: ―the 

establishment by the European Court of human rights violations of the provisions 

of the Convention on the protection of human rights and fundamental freedoms in 

the court's consideration of a particular case, relative to the adoption of a decision, 

under which the applicant appealed to the European Court of human rights‖. 

The Ruling of Russian Supreme Court Plenum of  October 10, 2003  ―On the 

application by general jurisdiction courts of generally recognized principles and 

propositions of international law and the international treaties of the Russian 

Federation‖
lxxxiii

 is recommended that the Judicial Department under the Supreme 

Court of the Russian Federation should inform the judges on the jurisprudence of 

the ECHR, in particular about the decisions relating to the Russian Federation, by 

way of the authentic texts and their translations into Russian language. 

According to the c. 2 of Ruling of the Russian Federation Supreme Courts 

Plenum № 3, of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian 
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Federation of February 4, 2010 № 2 ―On the Rules of Judicial Disciplinary 

Tribunal‖
lxxxiii

 the grounds for review of the decision of the Judicial Disciplinary 

Tribunal of newly discovered circumstances are: ―establishment by the European 

Court of human rights violation of the provisions of the Convention on the 

protection of human rights and fundamental freedoms in the consideration of the 

case the Judicial Disciplinary Tribunal, in order  the adoption of a decision, under 

which the applicant appealed to the European Court of human rights‖. 

The c. 7 of Ruling of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the 

Russian Federation of June 30, 2011 № 52 ―On the application of the provisions of 

the Arbitration procedural code of the Russian Federation for revision of the 

judicial acts on new or newly discovered circumstances‖
lxxxiii

 reads as follows.  

According to the forth paragraph  of  the third part of 311 article of Russian 

Arbitration procedural code with the application for revision in case of new 

circumstances in order the European Court of human rights violation of the 

provisions of the Convention on the protection of human rights and fundamental 

freedoms in the consideration of the arbitration court of a particular case may 

contact person who was involved in the case, in order the adoption of a decision, 

under which the applicant appealed to the European Court of human rights, as well 

as other persons who were not involved in the present case, but on the rights and 

duties were taken  judicial act by the arbitration court. 

Saluting the recognition of the importance of the legislator (and Supreme 

courts following by the legislator) the decisions of the ECHR, I am not quite able 

to agree with the approach of the acts of the Court as ―newly discovered‖ or ―new‖ 

circumstances. In my opinion, we should talk about another thing. ECHR checks 

on the fact of observing the Convention of 1950 in a particular case. Fact of 

incorrect application (or non-application) of the Convention had already taken 

place in the time of state bodies decision-making, which then «appealed» to the 

ECHR. In other words, the violation of the Convention had already existed; it 
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wasn't simply ―seen‖ (or was intentionally unsaw). What does this «new» or newly 

discovered fact means? 

Therefore, in the context of Russian Constitution (as well as propositions of 

law of the Criminal procedural code, Arbitration procedural code, Civil procedural 

code), it has been a violation of international Treaty and the provisions of the forth 

part of the fifteenth article of the Constitution - «if an international treaty of the 

Russian Federation fixes other rules than those envisaged by act, the rules of the 

international agreement shall be applied». I suppose, that in this case another rule 

should act; the decision of a state body shall be a subject to revocation, because it 

violates the proposition of substantive or procedural law.  

For the purposes of implementation, all ECHR decisions can be conditionally 

divided into two categories: resolutions adopted by the Court in respect of the 

state-party, and the decision in respect of the other states-parties to the Convention. 

In accordance with the article 46 of the 1950 Convention, states undertake to 

abide by the final judgment of the Court in cases to which they are parties. In its 

first decision, the ECHR noted that, in accordance with the 53 article of the 

Convention «only states-parties of the Convention that are ―parties in the dispute», 

undertake to comply with the decision of the Court‖. 

Degrees, which are adopted by the Court in respect of the other states-parties 

of the Convention, formally aren't binding for the countries, who weren't parties to 

the case. However, these acts may not be taken into account in law-enforcement 

practice of the national courts, the Decision of the Court provides an interpretation 

of the Convention and, in it sense, is obligatory for all countries of the Convention. 

The former Chairman of the ECHR, R. Risdal, was emphasizing, that ―they 

only perform the principal obligation, under which they are subscribed on the basis 

of the first article of the Convention, namely: to ensure compliance with the rights 

and freedoms of any person, which is subjected to their jurisdiction, as it had set in 

the Convention, but at the same time with the light of the interpretation, which is 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=20834_1_2
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being given to them by the Court in its decisions‖. As a rule, the Court shall refer 

decision on a particular case to the earlier adopted legal acts. Decrees of the ECHR 

don't have the sign of a normative novelty, because it's represented the 

interpretation and explanation, reveal the meaning and content of the particular 

provisions of the Convention, it isn't, in essence, enabling legislation and it doesn't 

create new legal propositions. The interpretation of the ECHR, which provides 

provisions of the Convention, becomes a model for solution of similar cases by all 

States. 

Decisions and decrees, which were adopted by the court earlier, are a legal 

instrument, which is used by the Court for a decision in a similar case. The ECHR 

ruled that it will come out of earlier decisions on ―conclusive consideration‖, for 

example, ―to ensure that, the interpretation of the Convention was reflected the 

social changes and continued to meet the requirements of today‖.  

Therefore, under the Court's ―practice‖ is necessary to understand that Court 

decrees, which were made not only in respect to the Russian Federation, but also to 

other countries - participants of the Convention and of which the Court proceeds 

with the examination of specific cases.  

In the documents of the Supreme Court of the Russian Federation this fact has 

been repeatedly confirmed. 

The ECHR «recognizes the possible cancellation of entered into force court 

decision only in exceptional circumstances (judgment of 28th of October, 1999 in 

the case of Brumarescu v. Romania
lxxxiii

). 

On the basis of the legal nature of the Russian Federation as the state, where 

branches of the legislation form the system of the interconnected elements, as well 

as due to the constitutional principles of proportionality, equality and justice, such 

measures must be adequate for protected values and indeed necessary in terms of 

the legislation. 
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This corresponds to paragraph 1 of article 6 of the Convention, 1950 in its 

understanding by the ECHR, requested, in a Decision of 19 March 1997 on the 

case of  Hornsby v. Greece
lxxxiii

, that the execution of a judgment given by any 

court must be regarded as an integral part of the "right to a court", since this right 

would be illusory if the legal system of the state allowed a final, mandatory judicial 

review is not an act that would impair any of the parties. It corresponds to the first 

paragraph of the sixth article 6 of the Convention of 1950 in its understanding by 

the ECHR, which requested in a Decree of 19th of March of 1997 on the case of 

Hornsby v. Greece, that the execution of a decision, given by any court, must be 

regarded as an integral part of the "right to a court", because this right would be 

illusory, if the legal system of the state allowed a final, mandatory judicial review 

is not an act that would impair any of the parties. 

The court has repeatedly emphasized that political parties are a form of 

Association, which are essential to the proper functioning of democracy (judgment 

of 30th of January of 1998 in the case of the United Communist party of Turkey 

and others v. Turkey
lxxxiii

. Free elections and freedom of political parties lie at the 

basis of any democratic system, which are interconnected and reinforce each other 

(Decree of 2nd of March of 1987 in the case of Mathieu-Mohin and Clerfayt 

v.Belgium
lxxxiii

 and of 19th of February of 1998 in the case of Bowman v. the 

United Kingdom
lxxxiii

). 

Consequently, Russian courts are obliged to follow the practice of the ECHR 

and take into account the decrees, taken by the Court in respect of not only Russia, 

but also of other States. It, of course, will be a guarantee that in the future on 

similar cases against the Russian Federation would be not issued the same on the 

content decrees.  

The proper implementation by the Russian Federation of decrees of the 

European court of human rights is an important factor of stability of the Russian 
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legal system.  A huge role in it plays the acts of the Supreme courts of the Russian 

Federation. 

Thus, in Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation of 

21.01.2010 № 1-P
lxxxiii

 is made an important conclusion: the provisions of 311 

article of the Arbitration procedural code of the Russian Federation doesn't imply 

the possibility to give retroactive decrees of the Plenum of the Supreme Arbitration 

Court of the Russian Federation or the Presidium Supreme Arbitration Court of the 

Russian Federation, which are containing it legal position on the issue of the 

application of the provisions of the law, regardless of the nature of legal disputes 

and established for these cases the constitutional framework of the rule of law with 

retroactive effect. The constitutional court referred to the provisions of the 

Convention and Protocols thereto, as well as based on their legal position of the 

ECHR, including those expressed in the decisions, which are taken on the basis of 

the complaints of the Russian citizens. 

«Since the change of the interpretation of the highest judicial body law 

provisions are considered in the Russian judicial practice as grounds for 

cancellation of entered into force court decisions in the order of supervision, and so 

on newly discovered circumstances, the European Court of human rights estimates, 

in the first turn, resulted whether the quashing of the legal force of a court decision 

was rendered in favor of the applicant, the deterioration of its legal status, 

established by this act, as well as the compatibility of procedures, in which there 

occurred such a cancellation, the General principles of the Convention in it 

interpretation of the ECHR». 

The possibility of re-examination of criminal case, in which the person has 

already been finally acquitted or convicted, shall be allowed, under article 4 of 

Protocol N 7 to the Convention, if there is evidence of new or newly discovered 

facts, or if in the course of the previous proceedings were admitted significant 

breaches that have influenced the outcome of the case. This norm, as articulated in 
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relation to the criminal proceedings, the ECHR by means of interpretation in 

conjunction with article 6 of the Convention disseminated and to civil cases, 

finding that the derogation from the principle of legal certainty in these matters it is 

possible to correct a significant (fundamental) violation of testifying to the 

improper administration of justice (decree of 23 July 2009 on the case of 

"Sutyajnik " v. Russia"
lxxxiii

).The quality of conformance of this criterion of the 

grounds for cancellation of the court decision and of the validity of the derogation 

from this principle in a particular case is determined by the ECHR individually for 

each case.  

In a Decision of  June 7, 2007, in the case of Kuznetsov v. Russia
lxxxiii

 ECHR 

stressed that the procedure of reconsideration of the case due to newly discovered 

circumstances is not in itself contrary to the principle of legal certainty, to the 

extent to which it is necessary to ensure the fair administration of justice; the court 

saw itself's goal in determining of compatibility procedure with the provisions of 

paragraph 1 of article 6 of the Convention on the protection of human rights and 

fundamental freedoms. 

Out of the decisions of the ECHR follow that the abolition of the court 

decision in connection with given to interpretation of the Supreme court retroactive 

force  can't be considered as a violation of the principle of legal certainty, if it is 

necessary for the fair administration of justice and the restoration of violated rights. 

Recognizing a violation of article 6 of the Convention in the cases of this category, 

the Court does not deny the opportunity to consider changing the interpretation of 

the law as a newly opened or new circumstances, however, it emphasizes that the 

variation of the enforcement of interpretation does not justify the abolition of a 

court judgment in the applicant's favor. The inadmissibility of the abolition is not 

associated it with the nature of the circumstances, as not existing at the time of the 

consideration of the case, and the fact that the abolition of the court decision, 
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which since roman law is the "law for parties", have led to a deterioration in the 

established by this decision of the person. 

Thus, the abolition of the court decision in connection with the change of the 

Supreme judicial body already after the issuance of the decision of interpretation 

laid down in the basis of rules of law, if it leads to a deterioration of legal status of 

a citizen established by a judicial decision is considered by the European Court of 

human rights a person (regardless of the applied procedures cancel) as 

incompatible with the provisions of the Convention, a criterion of its legitimacy is 

recognized focus on the protection of acquired the status of a citizen or citizens 

associations as obviously the weaker party in relations with the state, which 

ensures the principle of legal certainty as to the legal status of the citizen.  

This principle may not be regarded as preventing the cancellation of entered 

into force court decision, if it is necessary for restoration of the rights of the citizen 

or the improvement of their legal status (in particular, on the grounds that 

otherwise would have been considered unacceptable), which in General 

corresponds with the General principles of law in time, including giving them the 

force feedback. 

The decision of the constitutional Court of the Russian Federation dated 

11.05.2005 № 5-P
lxxxiii

 emphasizes: Convention for the protection of human rights 

and fundamental freedoms, establishing in paragraph 2 of article 4 of Protocol no. 

7 (in the wording of the Protocol № 11), the right not to be held to be tried or 

punished twice does not preclude the re-consideration of a case in accordance with 

the law and penal procedure of the state concerned, if there is evidence of new or 

newly discovered facts, or if in the course of the previous proceedings have been 

allowed to have a fundamental, principled nature of the material breach of 

affecting the outcome of the case, makes a distinction between the re-charge or 

restarting the tradition of the court for the same crime, which are prohibited in 

paragraph 1 of this article, and the resumption of a case in exceptional cases. 
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From the legal positions should be, that the requirements of legal certainty and 

stability are not absolute and shall not prevent the resumption of the proceedings in 

connection with the emergence of new or newly discovered circumstances, or if a 

significant violations that were made at the previous stages of the process and led 

to the wrong resolution of the case. A similar position formulated by the European 

court of human rights in the case Nikitin v. Russia (judgment of 20 July 2004
lxxxiii

). 

The legislator, by envisaging a - observing enshrined in them the criteria and 

conditions - procedural mechanisms and procedures for the review and 

cancellation of entered into legal force of the sentence, shall be obliged to 

formulate their unconditional basis. This is necessary to avoid arbitrary application 

of the law and taking into account the fact, that it is a question of the revision of a 

decision of a judicial authority, which has already entered into force and which, 

therefore, been finally solved questions about the person's guilt and punishment. 

Under this exception to the General rule on the prohibition turn for the worse are 

permitted only as a measure of last resort, when failure to rectify miscarriage of 

justice would distort the essence of justice, the meaning of a sentence as an act of 

justice, destroying the necessary balance of constitutionally protected values, 

including the rights and lawful interests of convicts and victims. The lack of 

possibility of review of a final court decision in connection with the occurred in the 

course of the previous proceedings material breach, which influenced the outcome 

of the case, would have meant that - contrary to the principle of fairness and based 

on it the constitutional guarantees of protection of human dignity and judicial 

protection of human rights and freedoms - such an error of judgement cannot be 

fixed. It would be also in contradiction with the Convention. 

Thus, the judgments of the European Court of human rights are not sources of 

Russian law in the form of precedent; they only reveal the content of the relevant 

articles of the Convention of 1950. In the sense, in which they interpret the 
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Convention, the decisions of the ECHR are obligatory for Russia, even if they were 

made in respect to other States. 

 

Summary 

Saluting the recognition of the importance of the legislator (and Supreme courts 

following by the legislator) the decisions of the ECHR, I am not quite able to agree with the 

approach of the acts of the Court as “newly discovered” or “new” circumstances. In my 

opinion, we should talk about another thing. ECHR checks on the fact of observing the 

Convention of 1950 in a particular case. Fact of incorrect application (or non-application) of 

the Convention had already taken place in the time of state bodies decision-making, which then 

«appealed» to the ECHR. In other words, the violation of the Convention had already existed; it 

wasn't simply “seen” (or was intentionally unsaw). What does this «new» or newly discovered 

fact means? 

Therefore, in the context of Russian Constitution (as well as propositions of law of 

Criminal procedural code, Arbitration procedural code and Civil procedural code), it has been a 

violation of international Treaty and the provisions of the forth part of the fifteenth article of the 

Constitution - «if an international treaty of the Russian Federation fixes other rules than those 

envisaged by act, the rules of the international agreement shall be applied». I suppose that in 

this case another rule should act; the decision of a state body shall be a subject to revocation, 

because it violates the proposition of substantive or procedural law.  

For the purposes of implementation, all ECHR decisions can be conditionally divided 

into two categories: resolutions adopted by the Court in respect of the state-party, and the 

decision in respect of the other states-parties to the Convention. 

In accordance with the article 46 of the 1950 Convention, states undertake to abide by 

the final judgment of the Court in cases to which they are parties. In its first decision, the ECHR 

noted that, in accordance with the 53 article of the Convention «only states-parties of the 

Convention that are “parties in the dispute», undertake to comply with the decision of the 

Court”. 

Degrees, which are adopted by the Court in respect of the other states-parties of the 

Convention, formally aren't binding for the countries, who weren't parties to the case. However, 

these acts may not be taken into account in law-enforcement practice of the national courts, the 

Decision of the Court provides an interpretation of the Convention and, in it sense, is obligatory 

for all countries of the Convention. 

The former Chairman of the ECHR, R. Risdal, was emphasizing, that “they only perform 

the principal obligation, under which they are subscribed on the basis of the first article of the 

Convention, namely: to ensure compliance with the rights and freedoms of any person, which is 

subjected to their jurisdiction, as it had set in the Convention, but at the same time with the light 

of the interpretation, which is being given to them by the Court in its decisions”. As a rule, the 

Court shall refer decision on a particular case to the earlier adopted legal acts. Decrees of the 

ECHR don't have the sign of a normative novelty, because it's represented the interpretation and 

explanation, reveal the meaning and content of the particular provisions of the Convention, it 

isn't, in essence, enabling legislation and it doesn't create new legal propositions. The 

interpretation of the ECHR, which provides provisions of the Convention, becomes a model for 

solution of similar cases by all States. 

Thus, the judgments of the European Court of human rights are not sources of Russian 

law in the form of precedent; they only reveal the content of the relevant articles of the 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=20834_1_2
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Convention of 1950. In the sense, in which they interpret the Convention, the decisions of the 

ECHR are obligatory for Russia, even if they were made in respect to other States. 
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