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шеннями ЄСПЛ і на сьогодні заборгованостей перед своїми громадя-
нами не має» [4].

Підсумовуючи, вкажемо, що сьогодні законодавство України з прав 
людини і насамперед Конституція нашої держави відповідають міжна-
родно-правовим стандартам, чого не можна сказати про законодавчу 
і правозастосовчу практику. Так, незважаючи на прогрес у законодавчій 
сфері, в Україні продовжують порушуватися загальновизнані норми 
й принципи, які стосуються прав людини, ті чи інші статті Європейської 
конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, інших 
міжнародних документів. Проте можна стверджувати, що в нашій країні 
формується демократична правова держава,а отже, є сподівання, що 
з часом держава Україна не матиме проблем із забезпеченням усіх без 
винятку основних прав і свобод людини і громадянина. До того ж вступ 
України до Ради Європи зобов’язує дотримуватися міжнародних норм 
і принципів у галузі захисту прав людини.
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ПОВЕРТАЮЧИ ІМЕНА: ЮРИСТ-МІЖНАРОДНИК 
ЛАЗАР РУВІМОВИЧ ВОЛОЖ (1908–1941)

В історії харківської школи міжнародного права найбільшу кількість 
«білих плям» має міжвоєнний період 1918–1939 рр. Це стосується не 
тільки певних історичних фактів і документів, але й учасників тих подій. 
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Прикладом цього є доля вітчизняного юриста-міжнародника Лазаря 
Рувімовича Воложа.

Досліджуючи історію викладання та науки міжнародного права 
у Харкові за останні більш ніж 200 років, ми неодноразово зустрічали 
публікації 20–30-х років минулого століття за авторством Л. Воложа 
[1–12]. Однак ні імені, ні по-батькові цього дослідника встановити не 
вдавалось. Ситуацію також заплутували помилки з ініціалами [13], що 
було в цілому притаманно тому періоду. Другу літеру в ініціалах Л. Р. Во-
ложа вдалося відновити завдяки довіднику «Весь Харьков» за 1926 рік, 
де вказано, що «Волож Лаз. Рув.» проживає за адресою «Скрып. пер. 4» 
[14, с. 278].Крім того, на сайті Київського національного університету 
ім. Т. Г. Шевченка зазначається, що Л. Р. Волож працював на юридично-
му факультеті перед початком Другої світової війни[15]. Завдяки дослі-
дженням проф. І. Б. Усенко, присвячених історії вітчизняної юридичної 
науки, є інформація про участь Л. Р. Воложа у діяльності Всеукраїнської 
наукової асоціації сходознавства. В той же час І. Б. Усенко зазначає: «Про 
життєвий шлях Л. Р. Воложа … інформація майже відсутня. Достовірно 
відомо лише те, що він був серед перших викладачів (доцентів) віднов-
леного юридичного факультету Київського університету і загинув на 
фронтах Великої Вітчизняної війни»[16, с. 187]. Таким чином, з’явилися 
перші обриси для відновлення біографії вченого.

Довгий час ніякої додаткової інформації віднайти не вдавалось. Але 
завдяки розвитку всесвітньої мережі Інтернет та поступовою появою 
у ній архівних документів, нарешті вдалося встановити повне ім’я та 
по-батькові, а також місце народження науковця. У листі показань Ме-
моріального фонду ЯдВашем місцем народження у 1908 році Лазаря 
Рувімовича Воложа зазначається Бахмут Катеринославської губернії, 
а також вказано про його загибель на фронті у серпні 1941 року[17].

У зв’язку з частковим розсекреченням російських архівів часів Дру-
гої світової війни, вдалося встановити офіційні дані про час і місце за-
гибелі Л. Р. Воложа. Згідно Списку особового складу військових трибу-
налів, вбитих і таких, які пропали без вісти від 3 квітня 1942 року судо-
вий секретар Військового трибуналу Київського гарнізону Л. Р. Волож 
пропав без вісти [18, с. 27 № 402]. Більш детальну інформацію знаходи-
мо у Донесенні про безповоротні втрати від 12 вересня 1942 року, де 
вказано, що Л. Р. Волож пропав без вісті 20 вересня 1941 року під час 
оточення у районі Пирятина Полтавської області [19, с. 7 № 117]. Відпо-
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відно, формулювання «пропав без вісти» не надає точної дати смерті, 
а місцеположення «у районі Пирятина» вказує лише приблизні коорди-
нати можливого місця загибелі. Список загиблих працівників військових 
трибуналів під час оточення під Пирятином нараховує цілих 125 осіб 
(одна особа загинула раніш при переправі р. Десна (її притоку) 9 верес-
ня 1941 р. – військовий юрист І. Т. Дмитрієв (№ 72 у списку)). Це також 
вказує на відносну точність офіційної дати та місця загибелі усіх125вій-
ськових юристів.

Тим не менш, трагедія Південно-Західного фронту вже достатньо 
детально досліджена [20–22]. Ми можемо лише припустити, що у зве-
деній колоні штабів Південно-Західного фронту і 5-ї армії разом із ко-
мандуванням знаходилися також і військові юристи. На місці загибелі 
М. П. Кирпоноса та його бойових побратимів в урочищі Шумейкове біля 
с. Ісківці Лохвицького району Полтавської області у 1976 році було від-
крито Меморіальний комплекс. На нашу думку, буде справедливим 
вважати масове поховання бійців та командирів Червоної Армії в урочи-
щі Шумейкове також місцем загибелі Лазаря Рувімовича Воложа.

Поступово почали з’являтися підтвердження окремих біографічних 
даних Л. Р. Воложа. Так, у дослідженні Н. Б. Ніколаєвої [23], присвяче-
ному проф. Глібу Васильовичу Александренко (між іншим теж випус-
книку(1925) і викладачу (1925–1929) Харківського інституту народного 
господарства), наведені матеріали кримінальної справи№ 18937-фп [24], 
що підтверджують перебування Л. Р. Воложа у складі кафедри теорії та 
історії держави і права юридичного факультету Київського державного 
університету, як мінімум, до 23 червня 1941 року (дата арешту Г. В. Алек-
сандренко). На жаль, більш детальної інформації про харківський і ки-
ївський періоди життя Л. Р. Воложа поки що встановити не вдалося. 
Маємо надію, що подальші пошуки у архівах Києва та Харкова дозволять 
повністю відновити біографію ще одного вітчизняного науковця мину-
лого століття.
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А. С. Тятюшкіна1

ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ УМОВ МІЖНАРОДНОЇ 
ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ 2004 РОКУ

Міжнародна торгова палата (далі – МТП) – найбільша і найбільш 
впливова серед змішаних торгово-промислових палат. Діяльність МТП 
охоплює широкий спектр питань, від арбітражу і спірною резолюції до 
створення умов для формування вільної торгівлі та ринкової економіки, 
боротьби з корупцією або комерційними злочинами. 

У 2004 році МТП був розроблений звід правил з електронної комер-
ції –Електронні умови МТП. Даний документ покликаний гармонізувати 
норми права в сфері електронної комерції. Його дія поширюється лише 
на комерційні договори – В2В. Електронні умови МТП є набором стан-
дартних умов, які МТП рекомендує використовувати сторонам, що мають 
намір укласти договір в електронній формі; містять правила, що стосу-
ються укладення договору, конфіденційності та доказової сили електро-
нного документа.

1 Аспірантка 1 року навчаннякафедриміжнародного права Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого 


