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Життєвий шлях



Михайло Абрамович народився 20 жовтня 1920 р. у м. Бердичів
Житомирської області. Закінчив юридичний факультет Київського державного
університету.

Наступного дня
після початку війни пішов
до військкомату, але не
пройшов медкомісію і був
відправлений в евакуацію
у м. Алма-Ата, звідки був
призваний на військову
службу у 1944 р.



Служив у 126 окремій розвідувальній роті
146 стрілецької Островської Червонопрапорної
дивізії



З 1948 р. Михайло Абрамович працював в Одеському
університеті, викладав міжнародне право і державне право
зарубіжних країн на юридичному факультеті. У 1955 р. у
зв’язку із закриттям факультету був звільнений і прийнятий до
Одеської обласної колегії адвокатів, членом якої був до 1976 р.
У 1966 р., після відновлення юридичного факультету ОДУ,
повернувся на роботу. Захист докторської дисертації на тему
«Конституционный надзор в капиталистических государствах»
відбувся у 1969 р.

У 1946 р. захистив кандидатську дисертацію.



Був членом радянської Асоціації міжнародного права. Саме
М. А. Нуделем була запропонована концепція «внутрішнього
права міжнародних організацій» для вирішення
проблематики міжнародної правосуб’єктності службовців
міжнародних організацій.

Михайло Абрамович зробив значний внесок у розвиток Одеської школи
міжнародного права. Він один із перших відчув актуальність проблематики,
пов’язаної з міжнародним захистом прав людини, і опублікував серію статей з
цього питання.



Михайло Абрамович був блискуче освіченою людиною, глибоко знав
класичну і сучасну літературу, музику, вільно спілкувався французькою та
німецькою мовами, читав італійською, іспанською та грецькою.

Науковий пошук, прагнення до пізнання нового було
його невід'ємною якістю. У будь-який час і в будь-яких
обставинах він збирав новий матеріал. І все ж таки не лекції,
а наукове дослідження було головною справою його життя.
Він писав незліченну кількість відгуків на автореферати
дисертацій, неодноразово виступав опонентом, а його творчий
доробок відрізняється фундаментальним енциклопедизмом.
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