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у  Нацюналъному юридичному yHieepcumemi шет Ярослава Мудрого
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РЕЦЕН31Я
на дисертащйну роботу Полич Валери Павл1вни 

на тему «Правов1 засади боротьби 3i змшою кл1мату 
у прав1 Свропейського Союзу», 

подану на здобуття наукового ступени доктора фшософй 
за спещалыйстю 293 -  «Mi'/кнародне право»

Актуальшсть теми дослщження. В останш 15-20 роьав проблема 

запобйання глобальним змшам климату вийшла на авансцену м1жнародного 

сш вробтш цтва в природоохороншй галузг

Сам факт змши климату на нашш планета Hi кол и не заперечувався вченими та е 

швидше законом1рним, шж незвичайним явищем. Перюдично на Земл1 

протягом Bciei icTopii i i 1снування вщбувалися серйозш клйматичш змши в 6iic як 

потеплшня, так i похолодания. Проте з кшця 80-х роюв минулого стол1ття у 

с в т  почала домшуватп теор1я так звано! антропогенно!, тобто тако!, що 

вщбуваеться з вини людини, змши климату. На думку бшыиосп науковщв, через 

зростаюч! обсяги викид1в в атмосферу иарникових газ1в, головним чином 

вуглекислого газу, у с в т  прискорився процес глобального потеплшня, або 

зростання середньо! температури поверхш Земл1, що на сьогодшшнш день мае 

надзвичайио згубш наслщки як для екосфери, частиною яко! е людина, 

всесв1тньо! економжи i н а в т  м1жнародно! безпеки. Очевидно, що \ткнародне 

сшвтовариство не могло залишатися осторонь цих проблем, а отже 

сшвробггництво у цариш запобйання та боротьби i3 наслщками змши клшату 

стало поштовхом для формування потужного напрямку сшвпращ р1зних 

учасниюв м1жнародних вщиосии на р1зному piBHi у цш сферг 

1иституцюиал1защя зусиль суб’екпв м1жнародного права, розвиток розширеио! 

нормативно! бази, як на ушверсальному, так i регюиальному р1внях, е ознакою 

сучасно! системи суспшьних Bi дно сии у сфер1 боротьби 3i змшою кл1мату.



Одним i3 активних учасниюв та лщер1в у створенш стандарт! в у кпиматичнш 

cc})epi е Свропейський Союз. Bin не лише активно впливае на формування 

ушверсального шпматичного порядку денного, а й на своему piBHi формуе 

нормативну базу з елементами наднацюнальност1, яка е зразком для ycix шших 

держав, м1жнародних оргашзацш, \пжнародного громадянського суспшьства у 

вщиовщному напрямку. Одшею i3 цшей СС, зокрема, е досягнення кпйматично! 

нейтральноCTi до 2050 р.

Украша, яка у 2014 р. уклала з СС, його державами-членами та 

Свратомом Угоду про асощащю, а з 23 червня 2022 р. набула статусу 

держави-кандидата, що ставить перед нашою державою нов1 завдання i3 

иодалыпо! адаптаци нащонального законодавства Украши до права СС, в тому 

числ1 i у еколопчнш сферг

3 огляду на це обрана дисертанткою тема - «Правов1 засади боротьби 3i 

змшою климату у npaei Свропейського Союзу» е актуальною як з теоретично!, 

так i практично! точок зору.

KpiM того тематика та завдання, яю Полич В. П. усшшно Bnpimye у свош 

робот1, в1диов1дають наирямам наукових дослщжень кафедри права 

Свропейського Союзу Нацюнального юридичного ушверситету iMem Ярослава 

Мудрого i виконана в межах цшьово! комплексно! програми «Теоретичш та 

практичш проблеми сучасного м1жнародного права та шоземного 

конститущйного права» (державна реестращя №011111000954) та 

фундаментального наукового дослщження «Система нащонально! безпеки 

Украши у XXI ст. (невшськовий аспект): трансформащя шдход1в до правового 

регулювання» (державна реестращя №0121Ш09548).

Стушнь обгрунтованосп наукових положень, висновюв i 

рекомендацш, що м1стяться в дисертацп’.

Дисертанткою проведено всеб1чне, комплексне та грунтовне наукове 

досл1дження особливостей правового регулювання пол1тики Свропейського 

Союзу в сфер1 боротьби 3i зм1ною кл1мату, а також основних мехашз\пв 

сшвпрац1 держав у щй сфер1 на ушверсальному piBHi та на piBHi СС. Одним i3



важливих результате роботи е встановлення особливостей сш вробтш цтва 

Украши та СС у цариш протиди змш1 климату та стану 1мплементаци 

зобов’язань нашо! держави за Угодою про асощащю 2014 р. та в умовах набуття 

членства в СС.

У дисертащйшй робоп вдало сформульована мета, яка полягае у 

«встановленш особливостей правового регулювання пол1тики Свропейського 

Союзу у боротьб1 3i змн-юю климату, а також визначенш правових засад впливу 

юл матичного acquis СС на нацюнальне законодавство Украши, зокрема в 

рамках реалпацп зобов’язань за Угодою про асощащю з СС 2014 р. та набуття 

членства в СС» (с. 8-9). Завдання, яю ставить перед собою авторка дисертаци, 

в1дпов1дають меп дослщження, досягнення яко! дало можлив1сть 

сформулювати загальш висновки та запропонувати положения, що 

характеризуются науковою новизною (с. 11-14).

Методолопчним шдгрунтям роботи стали методи об’ективносп, 

юторико-правовий, формально-лопчний, д1алектичний, формально-юридичний, 

иор1вняльно-правовий, системно-структурний, ирогностичний та i н т m 

загальнонауков1 та спещальш методи. Вщтак вдале використання та поеднання 

цих метод1в обумовило всеб1чшсть, повноту й об’ектившсть отриманих 

наукових результапв та забезпечило всеб1чне висв1тлення иитань, яю 

вщображеш у п л ат  дослщження.

У дисертащйшй робоп знайшло вщображення чимало вагомих 

науково-прикладних здобутюв. Зокрема авторка надае ретельну характеристику 

зародженню та еволюци \пжнародно-правового регулювання сш вробтш цтва 

держав у сфер1 протиди змш1 климату, шдкреслюючи при цьому надзвичайно 

вагомий внесок у процес формування ушверсального юл матичного режиму 

саме Свропейського Союзу та його держав-члешв. Валер1я Павл1вна 

шдкреслюе, що «розвиток м1жнародно-правового сш вробтш цтва у боротьб1 3i 

змшою климату, поштовхом до якого стали зусилля c b i t o b o V академ1чно1 

сшльноти, за останш 30 роюв перетворився в найважливииий напрямок 

\пжнародного сш вробтш цтва з охорони навколишнього середовища. На



сьогодш це чи не натнтенсивт’ший за темпами свого розвитку вектор сшвпращ 

р1зних суб’екпв м1жнародного права, який грунтуеться на усвщомленш 

глобальност1 проблеми та необхщност досягнення цшей сталого розвитку» (с.

Дисертантка робить важливий акцент на тих об’ективних факторах, яю як 

сприяли, так i перешкоджали створенню м1жнародно-правових шпматичних 

стандартов та продовжують мати вплив на i'x розвиток. Зокрема р1зне бачення 

економ^чно розвинутими крашами та крашами, що розвиваються свое1 рол1 та 

участ! у реал1заци зобов’язань щодо боротьби 3i змшою кл1мату часто-густо 

унеможливлюе досягнення консенсусу з важливих питань у сфер1, яка е 

предметом дослщження.

Вагомим внеском роботи е анал1з змюту i правово! природи основних 

мгжнародно-правових акп в 3i змши климату. Авторка зауважуе, що нав1ть Ti 

договори, яю загалом е юридично обов’язковими, часто-густо мютять норми 

«м’якого права», що зумовлено специфжою сфери правового регулювання i 

спроможшстю суб’екпв м^жнародного права виконувати взяп на себе 

зобов’язання. Також у дисертацп Полич В.П . звертае увагу на «каскадшсть» 

або «багатошароbiсть», деяких мшнародних договор! в, яю М1стять досить 

велику к1льк1сть рамкових норм (наприклад, Паризько! угоди 2015 p.), i слушно 

зауважуе, що така властивють документу дае можпив1сть розвивати його 

положения у майбутньому (с. 46; с. 85).

Заслуговуе на увагу i проведений дисертанткою аналп розвитку правового 

регулювання еколопчно! пол1тики, в межах яко! боротьба 3i змшою кл1мату е 

мапстральним напрямком. При цьому авторка робить важливий висновок, що 

питания боротьби 3i змшою шпмату на сьогодш вже вийшли за меж1 суто 

природоохоронно! д1яльност1 GC, та пронизують i 1нш1 пол1тики Союзу, зокрема 

-  енергетичну, транспортну, сшьськогосподарську та ш. (с. 86). Таким чином, на 

думку Полич В.П. важпивою рисою правового регулювання питань, що 

стосуються боротьби 3i змшами шпмату у Свропейському Союз1 е його 

полюистемшсть (с. 87; с. 146).



Авторка доходить висновку, що саме «наявшсть наднащонально! складово! 

у европейськш норматившй систем! у боротьб1 3i змию шпмату забезпечуе и 

ефектившсть та подалыпу ушфшащю та гармошзащю правового регулювання 

р1зних наирямюв боротьби 3i змшою климату у державах-членах СС» (с. 84).

У дисертащ! також здшснено анал1з aquis Свропейського Союзу у сфер1 

протидп климату, метою якого е забезпечення досягнення юпматично! 

нейтрально CTi. Зокрема дисертантка окремо досшджуе розвиток 

нормативно-правового регулювання за такими напрямками, як зменшення 

виюодв парникових газ1в, торпвля квотами на викиди у npaei СС, захист 

озонового шару та захист лш в та сшьськогосподарських упдь (Роздш 2).

Вагоме науково-практичне значения мають положения роботи, яю 

стосуються правово! регламентащ! взаемовщносин Украши та СС у сфер1 

боротьби 3i зм1мою кл1мату, визначення особливостей оргашзащйно-правового 

мехашзму сп1вроб1тництва Украши та СС у вщповщшй сферц ощнка стану 

1мплементащ! зобов’язань у сфер1 протиди' зм1ш кл1мату у законодавств1 

Украши в рамках реалпацп зобов’язань за Угодою про асощащю з СС 2014 р. та 

в умовах набуття членства в Свропейському Союзц а також рекомендаци, яю 

стосуються оптимпацп процесу адаптацп нац1онального законодавства Укра!ни 

до законодавства СС, яке регулюе вщносини, яю стосуються боротьби 3i зм1мою 

кл1мату (Роздш 3).

Висновки, яю сформульован1 Полич В. П. у робот1, грунтуються на 

глибокому авторському осмисленш наукових джерел, м1жнародних договор! в, , 

\ткнародних звича!в, резолющй м1жнародних орган1защй, одностороншх акт1в 

держав, первинних i вторинних джерел права СС, законодавства Украши тощо. 

У свою чергу висновки, рекомендаци та пропозицй, висловлеш дисертанткою, е 

в необхщнш M ipi обгрунтованими, виважеиими та достов1рними.

Структура роботи е гармошйною, вщображае основну сирямова1исть 

теоретичного анал1зу й забезпечуе поступовютъ наукового дослщження. 

Структурш елементи дисертащ! иеребувають у лопчному зв’язку Mi ж собою в 

рамках единого вектору розвитку науково! думки.



Наукова новизна одержаних результате.

Дисертащя е глибоким та комплексним доел 1дженням, яке проведене на 

високому науково-методолопчному piBHi та характеризуется зм1стовшстю, 

коректшетю науковси полемши та лопкою викладення матер1алу. Одержан! 

авторкою результата доелiдження розв’язують иауково-прикладш питания та 

характеризуются високим р1внем науково! иовизии.

Окре Mi питания, до яких звертаеться дисертантка у робот1, не отримали 

достатнього виевплення у сучасиш в1тчизняшй правовш доктрин! (наприклад, 

еволющя aquis GC у таких сферах, як зменшення викид1'в парникових газ1в, 

торпвля квотами на викиди, запоб1гання руйнуваиня озонового шару, захист 

лш в, а також сш вробтш цтво GC та Украши у сфер1 боротьби 3i змшою 

шпмату).

Варто звернути увагу на окре Mi положения роботи, що сформульоваш 

авторкою вперше або ж забезпечують подалыпий розвиток наукових шдход1в до 

окремих питань правового регулювання боротьби 3i змшою шпмату у GC. Серед 

них, зокрема:

1. Теза про те, що сформований у рамках СС власний шпматичний 

режим е складовою глобального шпматичного режиму, що грунтуеться на 

засадах Рамково! Конвенцп ООН про змшу юпмату 1992 р. Особливютю 

европейського режиму е юнувания мехашзм1в, яю ддать на р1зних р1виях - 

локальному, регюнальному, субрегюнальному, м1жнародному та 

наднащональному р1внях, що забезпечуе його ефектившсть.

2. Висновок про те, що Специфша правового регулювання питань 

змши шпмату в Свропейському Сокш зумовлена там, що 1мплементащя 

зобов’язань за \ткнародними договорами, укладеними на ушверсальному piBHi 

СС, як суб’ектом м1жнародного права, i державами-членами у щй сфер1, 

вщбуваеться одночасно на двох р1внях -  наднащональному та нащональному, 

що у свою чергу зумовлюе ретельшеть вибору засоб1в виконання цих 

зобов’язань на o c h o b I застосування приицишв су беи ар н o c t i  i пропорцшносп.



3. Оригшальшстю вщр1зияеться i запропоноване дисертанткою 

визначення системи торпвл1 викидами у GC як взаемопов’язаиих правових, 

фшансових та оргашзацшних шструменпв, що запроваджеш на piBHi 

Свропейського Союзу та його держав-члешв, за допомогою яких СС забезпечуе 

досягнення цшей клйматичио1 нейтрально CTi та 1мплементащю 

м1жнародно-правових зобов’язань щодо поступового зменшення иоказниюв 

виюодв парникових газ1в.

4. Позитив ним вбачаеться звернення Полич В. П. до проблеми 

визначення особливостей правових засад сш вробтш цтва Украши та СС у 

сфер1 боротьби 3i змшою климату з початку повномасштабно! вшськово! arpecii 

Росшсько! Федерацп 24.02.2022 р. та констатащя зумовленосп п о л 1т и к и  

шдтримки з боку Свропейського Союзу та повоенно! вщбудови Украши 

принципом дотримання засад та стандарт!в климатично! та еколопчно! иол1тик 

Союзу.

5. Важливим внеском авторки е визначення особливостей правового 

регулювання у сфер1 скорочення парникових газ1в у СС, як такого що мае 

полшалузевий характеру, який виражаеться у тому, що норми права, яю 

стосуються eMicii парникових газ1в формуються як в рамках суто шпматичних 

нормативно правових-акпв, так i у тих, що належать до сфери енергетики.

6. Обгрунтуваиня необхщност! ирийняття спещального нормативного 

акту у форм1 закону Украши у сфер1 боротьби 3i змшою климату та адаптаци до 

клйматичних змш, який мае враховувати м1жнародно-правов1 зобов’язания 

Украши у щй сфер1, у тому числ1 за Угодою про асощащю, тенденцй правового 

регулювання проблематики захисту кл1мату у npaei СС, а також кращ1 практики 

европейських краш;

7. Рекомендащ! щодо ухвалення п1дзакониих иормативиих акт1в для 

забезпечення функщонування системи мошторингу, зв1тност! та вериф1кащ1 

викид1в парникових газ1в (розробити нащональн1 плани розиод1лу щодо 

процедур визначення opienrapiB, мехашзм1в i процедур розподшу, нормативно 

визначити процедури видач1 квот та дозвол1в, розробити техшчш регламеити



роботи реестру доиусюв та встановлення реестру СТВ, визначити правила 

аукщону, визначити оргашзацшно-иравов! засади д1яльиосп компетентного 

органу у цш сфер! тощо) для забезпечення належно! !мплементаци иоложень 

Директиви 2003/87/ЕС про встановлення схеми торпвл1 викидами парникових 

газ1в; та прийняття та впровадження Нащонального плану з енергетики i 

климату, що враховуе п’ять BHMipi в Еиергетичиого Союзу, а саме енергетичну 

безпеку, внутршнш енергетичний ринок, енергоефектившсть, декарбошзащю, а 

також дослщження, шновацн та конкуренте сиром ожшсть у рамках виконання 

зобов’язань за Регламентом 2018/1999 про управлшня Еиергетичиим Союзом i 

пом’якшения наслщюв змши климату тощо.

KpiM вказаних, у дисертащ! викладено i m ini положения, висновки та 

рекомендаци, яю у свош сукупносп забезиечують цшсшсть науково! новизни 

ироведеного дослщжеиня.

Повнота викладу одержаних результате.

Основш науков1 iдеУ, положения та висновки дисертащ! повною Mipoio е 

аиробованими, доступними широкому иауковому загалу. Результата наукового 

пошуку знайшли В1дбиття у 3 наукових статтях, опубл1кованих у фахових 

виданнях, затверджених Мшютерством осв1ти i науки Украши, в 1 науковш 

статт1, опубл1ковашй у заруб1жному иерюдичному виданш, а також у тезах 3 

доиовщей i наукових повщомлень, оирилюднених на наукових конференщях.

Результата проведеного дослщження, поза суми1вом, мають практичие 

значения. Сформульоваш у робот1 узагальнення, висновки та рекомендащ! 

можуть бути використаш як науково-досл1дшй сфер1 в якост1 основи для 

наукових дослщжень правового регулювання пол1тики Свропейського Союзу в 

сфер1 боротьби 3i зм^иою кл1мату, так i у нормотворчш д1яльност1 -  як 

теоретичний матер1ал для наукового обгрунтування проектов 

нормативно-правових акт1в з питань сп1впращ Украши та СС у сфер1 боротьби 

3i зм1нами кл1мату та приведения нацюнального законодавства у вщповщшсть 

до кл1 матичного acquis СС. У навчальному процесл о сн о в н i здобутки дисертацп 

можуть використовуватися и!д час шдготовки и!дручник!в та навчальних



поЫбниюв i3 м1жнародного права, права Свропейського Союзу, ъпжнародного 

еколопчного i енергетичного права та еколопчного права Украши та при 

читан Hi лекщй та проведенш практичних занять тощо.

Зауваження та дискусшш положения дисертацй.

У цшому дисертащя е завершеною науковою працею, яка мютить иов1 

положения, яю вир^шують конкретне наукове завдання у cc})epi права СС та 

м1жнародиого права. Теоретичп! результата й практичш положения, 

характеризуются едшстю, аргументовашстю наукових висновюв i узагальнень, 

та св1дчать про особистий вклад дисертанта в науку ъпжнародного права.

Разом з цим, як i кожна наукова праця, дисертащя Полич Валери 

Павл1вни мютить дискусшш положения, що потребують додаткового 

обгрунтуваиня, та щодо яких можна висловити певш м1ркування, яю можуть 

бути враховаш дисертанткою у подалышй науков1н робот1.

1. Роздш 2 дисертащ й но! роботи присвячений правовому 

регулюванню питань боротьби 3i змшою климату у Свропейському Сокш у 

таких сферах/напрямках, як зменшення виюодв парникових газ1в (2.1), торпвля 

квотами на викиди (2.2), захист озонового шару (2.3), захист лш в (2.4). Однак, 

на жаль, у робот1 не знайшла належного вщображення проблематика правово! 

регламентацп використання альтернативно! енергетики, як одного i3 шлях1в 

досягнення кл1 матично! нейтральност! у СС. На мою думку, висвплення у 

робот! вказаного напрямку суттево збагатило б роботу та дало б можливють 

досягти додаткових наукових результате.

2. У досл!дженш дисертантка зауважуе, що «особливютю норм права 

СС у сфер! боротьби 3i змшою климату е !х бшып конкретизований характер, у 

пор!внянш i3 б!льш!стю норм ушверсального характеру у цш сфер!, яю 

переважно встановлюють лише рамки поведшки в!дпов!дних суб’екпв. Також 

сво! особливост! мае i мехап!зм контролю за виконанням суб’ектами права СС 

зобов’язань у вщповщшй сфер!» (С. 85).



У чому полягае такий контроль, яю складов! цього мехашзму та яю 

наслщки матиме порушення суб’ектами права GC !хшх зобов’язань щодо 

протиди 3Mim юпмату.

3. На ст.ст. 151, 159, 191 дисертантка звертае увагу на приеднання 

Украши, яка стала першою серед краши, що не е членом GC до програми 

Свропейського Союзу - LIFE (Угода вщ 24.06.22). Метою ще! програми дш з 

довюлля i юпмату, яка розрахована на 2021-2027 роки, е «сприяння переходу до 

стшко1, циркулярио!, енергоефективио1, засновано! на вщновлюваиш енергп, 

шп матично нейтрально! та стшко! економши з метою захисту, вщновлення та 

иокращення якост1 навколишнього середовища, включаючи иов1тря, воду та 

грунт, а також вщновлення бюрпномашття та боротьба з де града шею 

екосистем, у тому числ1 шляхом шдтримки реал1заци та уиравлшня мережею 

Natura 2000, сприяючи сталому розвитку» (ст. 3 Регламенту 2021/783). У зв’язку 

з цим виникае питания, яю саме заходи реалпуються у рамках LIFE, що 

безпосередньо стосуються змши шпмату? На основ! яких нормативних акпв 

реал1зуеться юпматичний компонент LIFE та яким чином здшснюеться 

фшансування заход1в у сфер1 протид1У зм1ш кл1мату.

4. Розкриваючи питания правового регулювання боротьби 3i зм1ною 

шпмату в СС, авторш варто було б також звернути увагу на той вплив, який 

здшснюе громадянське сусшльство у Свропейському Союз1 на формування 

правил поведшки у сфер1, що е предметом дослщження. Це суттево б збагатило 

дисертацшне доел 1дження та дало б можлив1сть ощиити иотенц1ал неурядових 

оргашзащй в Украпп в рамках реал1защ! зобов’язань, яю виникають у зв’язку з 

1мплементащею положень Угоди про асощащю Mi ж Украшою та СС, його 

державами-членами та Свратомом, що стосуються проблем еколош та шпмату.

5. Надаючи характеристику еволюцй правово! регламентацп вщносин 

у сфер1 боротьби 3i змшою шпмату у СС, не зайвим було б звернутися до питань 

МОЖЛИВОСТ1 правового захисту прав приватних oci6 СС, яю виникають у зв’язку 

з 1мплементащею кл1 матичного aquis СС. Так, зокрема, уже хрестоматшною 

стала т.н «Народна кл1 матична справа» або справа Carvalho - судовий процес,



шщшований 10 родинами з Португалй, Шмеччиии, Фраицй, Ггалй, Румуий, 

Кеий, Фщ>ю та Саамсько! молод1жно1 асощацй Saminuorra (36 oci6, yci з яких 

активно займаються сшьським госиодарством середнього роз\йру та туризмом у 

чутливих до климату репонах у С врот та за и межами, наприклад, шмецьке 

узбережжя Швшчного моря чи швшчна Кешя) у 2018 р. На думку позивач1в, 

змша климату вплинула на !хш будинки, засоби до юнування, традицшш слмейш 

заняття та культуру, тому вони звернулися до Суду з позовом проти шституцш 

СС з метою захисту сво! о с н о в н и х  прав та запобйаиия небезпечшй змш1 

кл1мату). Зокрема позивач1 були иезадоволеш закоиодавчим пакетом 2018 року, 

який регулюе викиди парникових газ1в на 2021-2030 роки: Директива про 

торговлю викидами, Регламент про парников! гази та Регламент про 

землекористування та люове господарство та вимагали аиулювати ui акти та 

вщшкодувати завдан! i'x застосуванням збитки. I хоча позов не був задоволений, 

ця справа проливае свпло на особливост1 застосування кл1 матичного aquis СС 

до приватних oci6.

Водночас наведет зауваження та побажання не применшують загально! 

позитивно! оцшки дисертацшного досл!джения. Дисертаитка на належи ому 

piBHi виконала поставлене наукового завдання та оволодша методолопею 

науково! д1 яльностт Рецеизована дисертац1я е самоспйним завершеним 

комплексним i актуальним доелiдженням.

3мiст дисертащ! в1дпов1дае профшю спещальност1 293 -  «М1жнародне 

право».

При вивчеи1 тексту дисертащi та наукових публжац1й здобувачки факп в 

иорушення академ1чно1 доброчесност1 не виявлено.

Загальний висновок.

Беручи до уваги викладене, можна зробити висновок, що дисертащя Полич 

Валер11 Павл1вни на тему «Правов1 засади боротьби 3i зм1ною кл1мату у npaei 

Свропейського Союзу», подана на здобуття наукового ступеня доктора 

фшософ1!, вщповщае вимогам Порядку присуджеиия ступеня доктора фшософп 

та скасування р1шення разово! спещалйзовано! вчено! ради закладу вищо!



заслуговус на присулжспия Гюму иауконого сгуиспя доктора фшософн {а 

спст’алыпстю 293 - «КПжнароднс право».
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