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РЕФЕРАТ

Дипломная работа включает 60 страниц, 85 источников, 1 приложение.
Ключевые слова: императивные нормы, нормы  jus cogens, обязательства

erga omnes, серьезные нарушения обязательств, вытекающих из императивных
норм общего международного права, международные преступления.

Цель исследования: выявление особенностей, определяющих специфику
императивных норм общего международного права (jus cogens). 

Методы исследования: логические приемы анализа, синтеза, индукции и
дедукции, методы классификации и систематизации, историко-сравнительный
метод, а также специальные юридические методы (формальный юридический и
сравнительно-правовой методы). 

Материал  исследования –  универсальные  и  региональные
международные  договоры,  учебные  пособия  и  научные  публикации
отечественных и зарубежных авторов в рассматриваемой сфере.

Объектом исследования является  нормативная система международного
права.

Предмет исследования  – императивные нормы общего международного
права (jus cogens) как разновидность международно-правовых норм. 

Научная  новизна определяется  тем,  что  выявлена  специфика  норм  jus
cogens как более узкой категории среди универсальных императивных норм.
Подтверждением  выявленной  специфики  является  установление  взаимосвязи
двойной  –  индивидуальной  уголовной  и  международно-правовой
ответственности государств за нарушение норм jus cogens. 

В  процессе  исследования выявлены  два  подхода  к  концепции
императивных норм – единственно позитивистский (основная точка зрения) и
естественный  и  позитивистский  (особая  точка  зрения),  различия  признаков
(обычно-правовое происхождение, принадлежность к общему международному
праву)  и  особенностей  (двухэтапность  формирования,  недопустимость
отступления) универсальных императивных норм и предложены рекомендации
по усовершенствованию имеющегося определения императивных норм общего
международного права (jus cogens).

Область  возможного  практического  применения: результаты
исследования  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе,  научно-
исследовательской  деятельности,  а  также  для  формирования  позиции
Республики Беларусь  в  связи  с  текущей работой  Комиссии международного
права ООН над темой «Jus cogens».
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РЭФЕРАТ

Дыпломная работа ўключае 60 старонак, 85 крыніц, 1 дадатак.
Ключавыя  словы: імператыўныя  нормы,  нормы  jus cogens,

абавязацельствы  erga omnes,  сур’ёзныя  парушэнні  абавязацельстваў,  якія
вынікаюць  з  імператыўных  нормаў  агульнага  міжнароднага  права,
міжнародныя злачынствы. 

Мэта даследавання: выяўленне асаблівасцяў, якія вызначаюць спецыфіку
імператыўных нормаў агульнага міжнароднага права (jus cogens).

Метады  даследавання: лагічныя  прыёмы  аналізу,  сінтэзу,  індукцыі  і
дэдукцыі, метады класіфікацыі і сістэматызацыі, гісторыка-параўнальны метад,
а  таксама  спецыяльныя  юрыдычныя  метады  (фармальны  юрыдычны  і
параўнальна-прававой метады).

Матэрыял  даследавання –  універсальныя  і  рэгіянальныя  міжнародныя
дагаворы,  навучальныя  дапаможнікі  і  навуковыя  публікацыі  беларускіх  і
замежных аўтараў у названай сферы.

Аб’ектам  даследавання з’яўляецца  нарматыўная  сістэма міжнароднага
права. 

Прадмет даследавання  – імператыўныя нормы агульнага міжнароднага
права (jus cogens) як разнавіднасць міжнародна-прававых нормаў.

Навуковая навізна вызначаецца тым, што выяўлена спецыфіка нормаў jus
cogens як больш вузкай катэгорыі сярод універсальных імператыўных нормаў.
Пацвярджэннем  выяўленай  спецыфікі  з’яўляецца  ўсталяванне  ўзаемасувязі
двайной  –  індывідуальнай  крымінальнай  і  міжнародна-прававой  адказнасці
дзяржаў за парушэнне нормаў jus cogens.

У  працэсе  даследавання выяўлены  два  падыходу  да  канцэпцыі
імператыўных  нормаў  –  адзіна  пазітывісцкі  (асноўны  пункт  погляду)  і
натуральны  і  пазітывісцкі  (асаблівы  пункт  погляду),  адрозненні прыкмет
(звычайна-прававое  паходжанне,  прыналежнасць  да  агульнага  міжнароднага
права)  і  асаблівасцяў  (двухэтапнае  фарміраванне,  недапушчальнасць
адступлення)  універсальных  імператыўных  нормаў  і  прапанаваны
рэкамендацыі  па  ўдасканаленні  наяўнага  вызначэння  імператыўных  нормаў
агульнага міжнароднага права (jus cogens).

Галіна  магчымага  практычнага  выкарыстання: вынікі  даследавання
могуць  быць  выкарыстаны  ў  навучальным  працэсе,  навукова-даследчай
дзейнасці, а таксама для фарміравання пазіцыі Рэспублікі Беларусь ў сувязі з
бягучай работай Камісіі міжнароднага права ААН над тэмай «Jus cogens».
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ABSTRACT

Work: 60 pages, 85 sources, 1 annex.
Keywords: peremptory  norms,  norms  jus  cogens,  obligations  erga  omnes,

serious breaches of obligations under peremptory norms of general international law,
international crimes.

The  purpose  of  the  research: the  identification  of  the  peculiarities  which
determine  the  specificity  of  peremptory  norms  of  general  international  law  (jus
cogens).

Research methods: logical methods of analysis and synthesis,  induction and
deduction,  methods  of  classification  and  systematization,  comparative-historical
method as well as special legal methods (formal and comparative legal methods).

Research material: universal and regional international treaties, study materials
and scientific publications of domestic and foreign authors in this field.

The object of the research is the normative system of international law.
The subject  of the research is peremptory norms of general international law

(jus cogens) as a sort of international legal norms.
The scientific novelty is defined by the fact that the specificity of jus cogens as

the narrower category among universal peremptory norms has been determined. The
proof for the identified specificity is the identification of interrelation between the
dual – individual criminal and international legal responsibility for the breach of the
norms jus cogens.

In the course of the research two approaches to the concept of peremptory
norms  –  the  only  positivist  (the  basic  standpoint)  and  the  natural  and  positivist
approaches (the special standpoint), the difference between signs (a norm of general
and  customary  international  law)  and  peculiarities  (a  two-step  formation,  non-
derogation)  of  universal  peremptory  norms  have  been  identified  and
recommendations to improve the existing definition of peremptory norms of general
international law (jus cogens) have been given. 

This research can be used in the educational process, research activities as well
as for the adoption of a stance of the Rebublic of Belarus with regard to the current
work of the UN’s International Law Commission on the topic «Jus cogens».
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