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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

  

ГА ООН Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй 

ЄКПЛ Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р. 

ЄСПЛ Європейський суд з прав людини 

ЗДПЛ Загальна декларація прав людини 

КЕСКП Комітет з економічних, соціальних і культурних прав 

КЛРД Комітет ліквідації расової дискримінації  

КМП ООН Комісія міжнародного права Організації Об’єднаних 

Націй 

КПЛ Комітет з прав людини 

МАП Міжнародне антидискримінаційне право 

МКЛРД Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації  

МКС Міжнародний кримінальний суд 

МКТЮ Міжнародний трибунал для судового переслідування 

осіб, відповідальних за серйозні порушення 

міжнародного гуманітарного права, здійснені на 

території колишньої Югославії з 1991 року 

МП ГПП Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 

МП ЕСКП Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні 

права 

МС ООН Міжнародний суд ООН 

МТР Міжнародний кримінальний трибунал для судового 

переслідування осіб, відповідальних за геноцид та інші 

серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, 

вчинені на території Руанди, і громадян Руанди, 

відповідальних за геноцид та інші схожі порушення, 
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вчинені на території сусідніх держав, у період з 1 січня 

1994 р. до 31 грудня 1994 р. 

РБ ООН Рада Безпеки Організації Об’єднаних націй 

ТНК Транснаціональна корпорація 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Ліквідація всіх форм дискримінації 

стала одним із найбільш нагальних завдань у сучасному світі. Утворення або 

розпад держав, територіальні поділи, добровільна або примусова міграція, 

економічні та соціальні умови як такі, релігійний та політичний екстремізм, 

пропаганда дискримінації та ірраціональних думок сприяють зростанню 

напруженості, зокрема загостренню етнічних та/або релігійних конфліктів. Ці 

конфлікти довго назрівають, а тому спалахують у дуже гострій формі і 

набувають усе більш комплексного та згубного характеру. Численні групи 

населення перебувають у становищі меншин. Мирне або принаймні 

безконфліктне співіснування різних громад порушено. Підривається, 

затримується або ставиться під загрозу рішення пріоритетних завдань 

економічного розвитку. Загрози миру, внутрішній і міжнародній безпеці як 

ніколи раніше взаємозалежні [1].  

У Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 2014 року 

«Глобальний заклик до конкретних заходів, спрямованих на повну ліквідацію 

расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості, 

та всеосяжне здійснення і прийняття подальших заходів з виконання 

Дурбанської декларації та Програми дій» знову заявлено, що «будь-яка 

доктрина расової переваги є науково неспроможною, морально ганебною, 

соціально несправедливою і небезпечною і повинна бути відхилена разом із 

теоріями, що намагаються встановити наявність окремих людських рас». У 

Резолюції наголошується, що, незважаючи на зусилля, мільйони людей, як і 

раніше, є жертвами расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з 

ними нетерпимості, включаючи їх сучасні форми и прояви, деякі з них 

знаходять своє вираження у насильстві [2]. 

Расова дискримінація перетворилась на найгострішу проблему в 

багатьох країнах світу. Її актуалізація в Україні є результатом 

феноменального збігу політичних, економічних та соціальних процесів. 
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Своєрідний «вірус» дискримінації може бути виявлений у нормативних актах 

та правозастосовній діяльності, щоденному житті людей та у збільшенні 

кількості злочинів, які вчиняються на ґрунті ненависті. Сьогодні ліквідація 

всіх форм расової дискримінації є життєво необхідною для нормального 

функціонування соціуму. Ступінь опірності цій суспільній хворобі 

відображає рівень зрілості правової і політичної системи суспільства, ступінь 

забезпечення в ньому прав людини. Створення в Україні ефективного 

національного правового механізму протидії всім формам расової 

дискримінації є не тільки обов’язковою умовою забезпечення безпеки 

суспільства, а й прямим міжнародно-правовим зобов’язанням держави. 

У боротьбі з расовою дискримінацією держави докладають значних 

політико-правових зусиль чи принаймні їх декларують. Водночас, 

незважаючи на визнання пріоритетності завдання протидії проявам расової 

дискримінації, проблема не лише не вирішена, а й постійно ускладнюється. 

Сучасний політичний та ідеологічний контекст у багатьох державах створює 

сприятливі умови для відродження старих форм расизму та ксенофобії, а 

також для появи їх нових видів. Очевидною є нагальна потреба в розробленні 

ефективного міжнародно-правового механізму протидії расовій 

дискримінації. Концептуальне забезпечення міжнародної співпраці у протидії 

всім формам расової дискримінації потребує інтенсифікації наукових 

досліджень у цій сфері. 

Актуальні міжнародно-правові аспекти боротьби з проявами расової 

дискримінації досліджували у своїх працях вітчизняні науковці В. Ф. 

Антипенко, М. М. Антонович, Б. В. Бабін, М. О. Баймуратов, М. В. 

Буроменський, В. Г. Буткевич, О. В. Буткевич, В. А. Василенко, К. М. 

Вітман, М. М. Гнатовський, В. Н. Денисов, А. І. Дмитрієв, О. В. Задорожній, 

Н. А. Зелінська, А.О. Кориневич, І. О. Кресіна, Д. І. Кулеба, В.І. Євінтов, С.Я. 

Лихова, О. А. Мартиненко, А.А. Маєвська, В. В. Мицик, О. О. Мережко, М. І. 

Пашковський, О. Р. Поєдинок, В. М. Репецький, А. В. Савченко, О.В. Святун, 

Л.Д. Тимченко, С. В. Шевчук та інші. Важливі положення, що стосуються 
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расової дискримінації, містяться в численних роботах іноземних вчених: Б. 

Абрамсона, Б.А.Ф. Байевські, М. Бентона, Е. Вієрдага, Й. Динстейна, Н. К. Ф. 

Дж. Дублера, Е. Копельмана, Н. Лернера, Е. В. МакКіна, Е. Швелба, С. 

Фрідмана, К. МакКрудена, В. Вандерхола, Д. Моеклі, I. Чопіна, Р. Тоуншенд-

Смита, Е. Лестера, А. Харріса, І. Сланке, К. Л. Розакіса, Ханікайнен, К. 

Томушата, К. Кріншоу, Р. Лемкіна, Г. З. Капальдо, В. І. Чилдереса, А. І. 

Абашидзе, Л. А. Алексідзе Н. М. Бабаян, К. М. Бабіченко, Н.В. Варламової, 

Т. А. Васильєвої, О. В. Вашанової, Л. І. Залиханової, Г. В. Ігнатенко, В. О. 

Карташкіна, Г. М. Комкової, Е. М. Коршунової, С. М. Кочоі, О.І. Осіпова, М. 

В. Пожидаєвої, А. К. Соболевої, М. С. Супрунової, М. Т. Тимофєєва, та 

інших. Питання становлення інституту норм jus cogens у міжнародному 

праві, зокрема імперативної заборони расової дискримінації, досліджували 

авторитетні зарубіжні юристи-міжнародники, такі як М. Ш. Басіуні, Я. 

Броунлі, П. Гуггенхайм, М. В. Джаніс, А. Касезе, Г. Кельзен, Х. Лаутерпахт, 

К. Тріндаде, Т. Хілер, Дж. Фіцморіс, Г. Шварценбергер, М. Шоу тощо.  

В Україні дотепер на монографічному рівні міжнародно-правова 

концепція расової дискримінації  не розглядалась. Правові та політичні реалії 

свідчать про зростання значущості цього питання та необхідності заповнення 

прогалини в наукових дослідженнях, чим зумовлюється актуальність теми, 

теоретичне значення та практична доцільність її обрання.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Спрямованість дисертаційного дослідження відповідає плану науково-

дослідної роботи кафедри права Європейського Союзу та порівняльного 

правознавства Національного університету «Одеська юридична академія» за 

темою «Діалог сучасних правових систем. Адаптація правової системи 

України до європейського права» в межах загальної теми наукових 

досліджень Національного університету «Одеська юридична академія» на 

2011-2015 рр. «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого 

розвитку української державності та права» (номер державної реєстрації - 

0110Ш00671). 
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Мета і задачі дисертаційного дослідження. Мета дослідження 

полягає в тому, щоб на основі комплексного, всебічного аналізу еволюції 

доктрини, правової регламентації та практики міжнародного співробітництва 

у протидії расовій дискримінації сформулювати її міжнародно-правову 

концепцію. Для досягнення поставленої мети автором були сформульовані 

такі основні задачі: 

- здійснити огляд наукових досягнень за темою дослідження; 

- дослідити філософсько-методологічні засади міжнародно-правової 

концепції расової дискримінації; 

- сформулювати поняття «расова дискримінація» через призму 

концепту фундаментальної рівності; 

- визначити поняття міжнародного антидискримінаційного права (далі 

– МАП); 

- дослідити витоки міжнародно-правової заборони диференціації 

людства за расовими ознаками як передісторію міжнародного 

антидискримінаційного права; 

- надати науковий аналіз становлення концепції расової дискримінації в 

період між двома світовими війнами ХХ століття; 

- дослідити процес інституцiоналiзацiї МАП і формування його 

«загальної частини» в контексті розвитку концепції расової дискримінації 

після Другої світової війни; 

- дослідити питання концептуальної ідентифікації жертв расової 

дискримінації та процес формування «особливої частини» МАП;  

- дослідити і узагальнити концепцію расової дискримінації, засновану 

на Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;  

- охарактеризувати правозахисну модифікацію концепції расової 

дискримінації та дослідити антидискримінаційну систему Міжнародного 

пакту ООН про громадянські і політичні права;  
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- визначити поняття дистрибутивної парадигми МАП і дистрибутивної 

дискримінації; надати оцінку ролі Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні і культурні права у розвитку концепції расової дискримінації; 

- здійснити аналіз правозахисної інтерпретації поняття расової 

дискримінації, що міститься в Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини; 

- довести існування феномена імперативізації міжнародного права і 

сформулювати його визначення;  

- сформулювати поняття «jus cogens delict», довести когентність 

заборони расової дискримінації та кваліфікації її порушення як «jus cogens 

delict»; 

- дослідити практику міжнародних та національних судів щодо 

визнання расової дискримінації jus cogens delict; 

- надати визначення ретрибутивної парадигми МАП;  

- обґрунтувати кваліфікацію міжнародних расово вмотивованих 

дискримінаційних злочинів як jus cogens crimes; 

- дослідити імперативізацію міжнародної кримінальної юрисдикції 

щодо дискримінаційних злочинів jus cogens; 

- дослідити проблему застосування універсальної кримінальної 

юрисдикції, правила «aut dedere aut judicare», імунітету посадових осіб та 

зобов’язання характеру erga omnes у контексті кримінального переслідування 

расистських злочинів jus cogens; 

- проаналізувати приватну расову дискримінацію та позитивні 

зобов’язання держав щодо захисту від расової дискримінації; 

- надати доктринальну характеристику «стандарту належної обачності» 

(due diligence standard) як основи позитивних зобов’язань держав у протидії 

расовій дискримінації; 

- з’ясувати практику Європейського суду з прав людини щодо 

позитивних зобов’язань держав розслідувати расистські злочини, а також 
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відповідну специфіку тлумачення процесуальних обов’язків сторін, зокрема 

принцип «презумпції дискримінації»;  

   - узагальнити доктринальні погляди та національно-правові 

визначення расово мотивованих дискримінаційних злочинів як різновиду 

«hate crimes» і проаналізувати міжнародно-правові стандарти кримінального 

переслідування державами цих правопорушень. 

Об’єктом дослідження є дискримінація як явище соціально-правової 

реальності, її міжнародно-правова концептуалізація та міжнародні 

правовідносини, що складаються в процесі антидискримінаційного 

співробітництва держав. 

Предметом дисертаційного дослідження є міжнародно-правова 

концепція расової дискримінації, її генезис, філософсько-доктринальні 

засади, сутність, визначення та місце в системі норм міжнародного права, що 

регламентують правовідносини у сфері міжнародного співробітництва у 

протидії цьому явищу.  

Методи дослідження. Наукова обґрунтованість сформульованих 

висновків визначається широкою сукупністю методів наукового пізнання. 

Дослідження побудоване на засадах принципу методологічного плюралізму. 

Методологічне підґрунтя дисертації склав діалектичний метод та система 

філософсько-методологічних принципів, розроблених у працях багатьох 

поколінь філософів. Для пояснення контекстуальної специфіки, що мала 

неабиякий вплив на формування ціннісних ідеалів та стандартів 

справедливості, був використаний цивілізаційний підхід. За допомогою 

діалектичного методу проблема вивчалася як тривала контроверза у її 

перманентному розвитку. Найважливіша роль у вирішенні завдань, 

пов’язаних із концептуалізацією поняття расової дискримінації, належить 

загальнофілософським діалектичним законам єдності і боротьби 

протилежностей, заперечення заперечення. Для пізнання сутнісного 

наповнення концепції «расова дискримінація» автором було застосовано 

концептологічний та міжпарадигмальний підходи, за допомогою яких 
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проаналізовано її конструктивні складові в їх аксіологічних, 

феноменологічних та етимологічних вимірах. Значне використання 

концептологічного підходу під час дослідження зумовлює акцентування 

уваги на аналізі та тлумаченні концептів «рівність» і «справедливість», у 

визначенні сутності яких філософська і правова думка пройшла довгий шлях 

пошуків.  

Дослідження здійснювалося з використанням лінгвістичного, 

історичного, аксіологічного методів. Зокрема аксіологічний метод дозволив 

розглянути проблему характеристики інституту норм jus cogens як цінності, 

що відповідає загальнолюдським ідеалам. Під час дослідження еволюції 

концепції «расова дискримінація» в процесі інституціоналізації МАП 

використовувались методи порівняльного правознавства для зіставлення 

фактів і явищ у часі та просторі (його діахронічний та синхронічний 

варіанти). Становлення концептуального міжнародно-правового визначення 

расової дискримінації в міжнародно-правових документах, правозахисних 

міжнародно-правових угодах, а також у практиці їх застосування 

аналізувалося з використанням спеціальних методів юридичної науки – 

нормативного та концептуального порівняння, спрямованих на зіставлення 

правових норм.  

Системно-структурний і системно-функціональний методи дали змогу 

дослідити МАП як цілісну систему, виділити окремі елементи її структури, 

надати їхню функціональну характеристику. Використання історичного 

методу дало змогу проаналізувати різні етапи розвитку теорії і практики 

боротьби з расовою дискримінацією у їх хронологічній послідовності, в 

конкретних формах історичного прояву. У рамках хронологічного 

дослідження генезис концепції расової дискримінації розглядається на різних 

часових відрізках. 

За допомогою техніко-юридичного, формально-догматичного та 

порівняльно-правового методів проаналізовані та зіставлені міжнародні та 

національні нормативні механізми, рішення міжнародних та національних 
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судів і міжнародних організацій та сформульовані в них інтерпретації 

основних досліджуваних концепцій. У процесі дослідження 

використовувалися загальнологічні методи й прийоми пізнання, зокрема 

аналіз і синтез, абстрагування й узагальнення, індукція і дедукція, аналогія і 

моделювання. Прогностичний метод застосовувався для оцінки перспектив 

розвитку міжнародного антидискримінаційного права.  

Теоретико-методологічною базою дисертаційного дослідження стали 

наукові надбання відомих вітчизняних правників, зокрема В.І. Акуленка, В. 

Ф. Антипенка, М. М. Антонович, Т. О. Анцупової, Б.В. Бабіна, М. О. 

Баймуратова, Х. Н. Бехруза, І.Г. Біласа, М. В. Буроменського, В. Г. 

Буткевича, О. В. Буткевич, В. А. Василенка, К. М. Вітмана, О. К. Вишнякова, 

М. М. Гнатовського, О. О. Гріненко, Л. Г. Гусейнова, М. А. Дамірлі, В. Н. 

Денисова, А. І. Дмитрієва, В. В. Дудченко, В.І. Євінтова, О. В. Задорожнього, 

Л. Г. Заблоцької, Н. А. Зелінської, С.В. Ківалова, О. В. Київець, М.І. 

Козюбри, О. Л. Копиленко, В. М. Корецького, Т. Р. Короткого, І. І. Лукашука, 

М.М. Микієвича, В. В. Мицика, О. О. Мережка, В. І. Муравйова, М. І. 

Пашковського, Ю. М. Оборотова, В.Ф. Опришка, П. М. Рабіновича, С.П. 

Рабіновича, В. М. Репецького, Т. Л. Сироїд, Є.Л. Стрельцова, Л.Д. Тимченка, 

Л. О. Тимченко, С. В. Шевчука, Ю. С. Шемшученка, О. М. Шемякіна, О. М. 

Шпакович та інших.  

Емпірична обґрунтованість результатів дисертації. Дослідження 

побудовано на великій нормативній та емпіричній базах, які склали 

міжнародно-правові звичаї, міжнародні угоди та інші міжнародні документи, 

резолюції та рішення міжнародних організацій, внутрішньодержавні 

нормативні акти різних країн, рішення міжнародних та національних судів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Представлена дисертація є 

першим в Україні комплексним монографічним дослідженням, що містить 

цілісну теорію, спрямовану на забезпечення концептуально-нормативної 

єдності поняття «расова дискримінація». Уперше висунуто або розвинуто і 
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додатково обґрунтовано низку наукових положень, основними серед яких є 

такі:  

уперше:  

- через призму парадигмоутворюючого концепту «фундаментальна 

рівність» сформульовано базове міжнародно-правове визначення поняття 

«дискримінація». Розуміння дискримінації як порушення фундаментальної 

рівності дозволяє створити цілісну міжнародно-правову концепцію, яка 

відображає єдність цього феномена у різноманітті його інтерпретацій;  

- доведено, що расова дискримінація – це невизнання і/або порушення 

фундаментальної рівності стосовно расово категоризованих чи прирівняних 

до них осіб і соціальних груп. Вона може мати безліч проявів – від мікро- до 

макрорівня. Расова дискримінація знаходить своє конкретне вираження у: 1) 

принизливому, несправедливо диференційованому поводженні з категоріями 

та групами осіб, що перебувають в аналогічних ситуаціях, або 

недиференційованому, зрівнювальному підході до категорій та груп осіб, що 

перебувають у різних ситуаціях; 2) порушенні рівності можливостей і 

доступу до життєво важливих благ; 3) дискримінаційно-мотивованому 

переслідуванні (у тому числі – насильстві) або підбурюванні до нього; 

- визначено поняття міжнародного антидискримінаційного права як 

комплексної галузі міжнародного права, що регламентує міжнародне 

співробітництво у протидії дискримінації. З позиції концептуального підходу 

теорія МАП є концептосферою, яка містить ключові метаконцепти — 

«справедливість» та «рівність». Вони перебувають у непорушному симбіозі і 

формують принцип егалітарної справедливості, що є головним принципом 

МАП;  

- доведено, що рівність та справедливість як концепти міжнародного 

права, які становлять філософсько-методологічну основу поняття 

дискримінації, є амбівалентними, що зумовлює інваріантність визначення 

поняття «расова дискримінація».  
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- доведено, що неприйнятність посягання на абсолютні цінності – 

справедливість та рівність, втілені в понятті фундаментальної рівності, – 

вплинула на формування когентного елементу МАП: імперативної заборони 

расової дискримінації. Таким чином, норми, які визначають уявлення про 

рівність і справедливість, у міжнародному праві отримують правові ознаки 

норм jus cogens і слугують безпосередньою підставою для прийняття 

правових рішень; 

- доведено, що фундаментальна рівність, яка втілює рівну цінність 

(«рівноцінність») та рівну гідність усіх людей, є моральним і правовим 

імперативом, що не є правовою презумпцією і не може бути запереченою. 

Будь-яке приниження фундаментальної рівності є правопорушенням, яке 

охоплюється юридичним поняттям «дискримінація». Водночас 

фундаментальна рівність не вимагає рівного поводження, що презюмується, 

але може бути оскаржене, зважаючи на фактичну нерівність людей за 

багатьма ознаками й обставинами, – тому право на недискримінацію не є 

тотожним праву на рівне поводження;  

- доведено, що становлення заборони расової дискримінації сягає своїм 

корінням у витоки міжнародно-правової науки, а принцип расової рівності 

став не тільки передвісником, а й вихідним пунктом формування 

міжнародно-правової концепції захисту прав людини;  

- на основі дослідження численних міжнародно-правових документів 

обґрунтовано висновок про те, що інституціоналізація МАП як 

структурованої нормативної системи почалася після закінчення Другої 

світової війни; у другій половині ХХ ст. відбувалось його інтенсивне 

становлення;  

- запропоновано виокремити як підгалузь міжнародного 

антидискримінаційного права комплекс міжнародно-правових норм, що 

можна визначити як «міжнародне расове антидискримінаційне право», 

структура якого включає умовно виділені «загальну» та «особливу» частини. 

Загальна частина расового міжнародного антидискримінаційного права стала 
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концептуальною основою для розвитку його категоріального апарату та 

створює загальний механізм протидії расової дискримінації. З урахуванням 

того, що визначення поняття «расова дискримінація» потребує нормативно-

концептуальної ідентифікації категорій та груп осіб, які є жертвами расової 

дискримінації, сформувалась «особлива» частина, що містить спеціальний 

міжнародно-правовий механізм захисту від дискримінації расово 

категоризованих груп і категорій осіб за ознакою не тільки їхніх природних 

властивостей, а й уразливого соціального та правового статусу; 

- застосовано дуалістичний підхід до тлумачення поняття расової 

дискримінації як міжнародно-правової категорії, а саме, по-перше, її 

правозахисна інтерпретація у контексті «права на недискримінацію», яке 

знайшло відображення в міжнародному праві прав людини і, по-друге, 

деліктна інтерпретація, яка пропонує кваліфікацію расової дискримінації як 

правопорушення, в тому числі міжнародного. Ці інтерпретації є 

відображенням двох боків одного й того самого феномена, побудовані на 

єдиному юридичному та морально-ціннісному фундаменті, через що, 

безумовно, є тісно взаємопов’язаними та «взаємопроникненими». Їх 

розмежування не порушує концептуальної цілісності міжнародно-правової 

категорії «расова дискримінація»;  

- запропоновано використання узагальнюючого терміна 

«правозахисна» інтерпретація (модифікація) расової дискримінації для 

окреслення низки визначень, що містяться переважно в правозахисних 

міжнародних документах, та розглядається як «нерівне поводження з 

рівними, і рівне − з нерівними», що вчиняється за дискримінаційними 

мотивами і/або викликає дискримінаційні наслідки щодо расово 

категоризованих і прирівняних до них осіб і соціальних груп; 

- уведено в науковий обіг і визначено поняття імперативізації 

міжнародного права – феномена, який доводить, з одного боку, його 

матеріально-правовий компонент – набуття певними нормами статусу 

імперативних (jus cogens) та підвищення ролі таких норм у міжнародному 
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праві, з іншого – юрисдикційний компонент (зокрема розширення сфери 

універсальної юрисдикції держав, а також імперативної юрисдикції 

міжнародних судів). Ці системні складові імперативізації міжнародного 

права нерозривно пов’язані між собою. Мова йде не про тотальну 

«імперативізацію», а про тенденцію до збільшення ролі імперативних 

елементів у механізмі міжнародно-правового регулювання; 

- уведено в науковий обіг і визначено поняття «jus cogens delict» як 

порушення імперативної норми міжнародного права – родового поняття, що 

включає в себе не тільки правопорушення держави, а й делікти недержавних 

акторів, у тому числі індивідів та транснаціональних корпорацій;  

- визначено поняття та основні риси деліктної концепції «расова 

дискримінація». Доведено, що когентність іманентно властива забороні 

расової дискримінації; в контексті міжнародного права її порушення слід 

розглядати як «jus cogens delict»; 

- уведено в науковий обіг і визначено поняття «ретрибутивна 

парадигма антидискримінаційного права», яка розглядається як система 

наукових уявлень і практичних засобів боротьби з безкарністю 

дискримінаційних злочинів та є механізмом забезпечення ретрибутивної 

справедливості. Доведено, що підвищення рівня імперативності 

юрисдикційних режимів щодо jus cogens crimes є системною складовою 

імперативізації міжнародного права; 

удосконалено: 

- міжнародно-правову доктрину норм jus cogens як ціннісно 

орієнтовану концепцію, ключовими концептами якої є концепти «рівність» і 

«справедливість». Не може існувати «закону», вищого за загальнолюдські 

цінності, – ця теза є основою доктрини jus cogens. Саме jus cogens є 

втіленням справедливості в міжнародному праві, і саме справедливість є 

етико-правовою основою цієї концепції;  

- поняття приватної расової дискримінації, яка в багатьох випадках 

виступає як інституціоналізована соціальна практика, що у разі порушення 
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кримінально-правової заборони набуває характеру дискримінаційної 

злочинності;  

- обґрунтування положення, згідно з яким викриття ймовірних 

дискримінаційних расових мотивів у діях підозрюваних осіб є позитивним 

міжнародно-правовим зобов’язанням держави, що підтверджується 

практикою Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), яка свідчить 

про наявність тенденції до зміни стандартів доказування: стандарт «поза 

розумних сумнівів» замінюється принципом «баланс ймовірностей»; 

- обґрунтування формування «презумпції дискримінації» в практиці 

ЄСПЛ, яка полягає в тому, що у певних випадках, за наявності доказів prima 

facie, які обґрунтовують висунуті звинувачення, тягар доказування 

відсутності дискримінації може бути перенесений на державу-відповідача; 

набули подальшого розвитку:  

- положення про те, що позитивні зобов’язання держав щодо протидії 

расової дискримінації базуються на концепції «стандарту належної 

обачності» або «розпорядливості» («due diligence standard»), відповідно до 

якої держави несуть відповідальність за невиконання своїх міжнародних 

зобов’язань у тих випадках, коли суттєві дискримінаційні правопорушення 

вчиняються приватними особами, оскільки держави зобов’язані виявляти 

«належну обачність» з метою попередження дискримінації, захисту від неї та 

мінімізації наслідків дискримінації з боку недержавних акторів. В умовах 

глобалізації правозахисний потенціал принципу належної обачності як 

засобу захисту від дискримінації істотно зростає; 

- поняття «jus cogens crime», яке використовується для позначення 

криміналізованого порушення норми jus cogens. Характеристика 

міжнародно-правової заборони расової дискримінації як «jus cogens crime» 

тягне за собою обов’язкове залучення кримінального юрисдикційного 

механізму щодо осіб, які підозрюються у вчиненні таких злочинів, що 

відповідає правовій природі норм jus cogens crimеs та обумовлюється 

сутністю зобов’язання erga omnes. Доведено, що на сучасному етапі розвитку 
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міжнародного права зобов’язання aut dedere aut judicare стосовно злочинів 

jus cogens, зокрема расової дискримінації та її окремих проявів, набуло 

характеру obligatio erga omnes, і його недотримання формує jus cogens delict; 

- концепція злочинів ненависті («hate crimes») та положення про те, що 

важливим елементом зобов’язання держав забезпечувати кожній людині, на 

яку поширюється їхня юрисдикція, ефективний захист від будь-яких актів 

расової дискримінації, є процесуальне зобов’язання здійснювати належне 

розслідування обставин, пов’язаних із фактами, які могли б свідчити про 

расове підґрунтя правопорушень, і докладати зусиль до того, щоб не 

допустити безкарності винних осіб. Неналежне ставлення держави до 

виявлення можливої расової ненависті як мотиву вчинення протизаконного 

діяння або умисне ухилення від визнання наявності такого мотиву є 

порушенням міжнародно-правових зобов’язань характеру erga omnes.  

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 

положення значно розширюють уявлення про механізми виникнення расової 

дискримінації як соціально-правового явища та формування 

антидискримінаційного права і можуть бути використані: у правотворчій 

роботі – як теоретична основа для вдосконалення чинного законодавства, 

спрямованого на протидію расовій дискримінації відповідно до міжнародно-

правових норм и зобов’язань; у правозастосовній діяльності – для 

підвищення ефективності діяльності органів державної влади і 

правоохоронних органів України в процесі формування та реалізації 

державної політики у сфері протидії расовій дискримінації, розробки системи 

антидискримінаційних соціальних та правових заходів; у навчальному 

процесі – під час розробки та викладання курсу з міжнародного (публічного) 

права, міжнародного права прав людини, міжнародного кримінального права, 

для підготовки відповідних підручників та навчальних посібників, 

спеціальних курсів за темою дослідження; у науково-дослідній роботі – як 

основа для подальшого наукового розвитку запропонованої міжнародно-
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правової концепції расової дискримінації та міжнародного 

антидискримінаційного права.  

Результати дослідження були впроваджені автором під час участі у 

Програмі глобальної політики (Global Policy Fellows Program, Вашингтон, 

США) та у доповіді, опублікованій за її результатами «Програма глобальної 

політики: отриманий досвід» (IHEP, 2009). Результати дослідження були 

також впроваджені автором під час участі в роботі міжнародної групи 

експертів із розробки практичного посібника «Переслідування злочинів на 

ґрунті ненависті: практичний посібник» (Бюро з демократичних інститутів і 

прав людини ОБСЄ, 2014), що був виданий за результатами консультаційних 

зустрічей, у яких здобувачка взяла участь як національний експерт від 

України (Відень, Австрія, 2011; Варшава, Польща, 2012), що прямо зазначено 

в документі. За результатами участі в експертній групі здобувачку було 

залучено як модератора Чотирнадцятої робочої сесії «Зустрічі з людського 

виміру» ОБСЄ: «Толерантність та недискримінація ІІ: огляд виконання 

зобов’язань зі зміцнення взаємної поваги та розуміння» (Варшава, Польща, 

2012). Крім того, результати наукової роботи були використані під час участі 

як експерта Реанімаційного пакета реформ від Проекту Європейського 

Союзу «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» у робочих зустрічах 

членів цієї ініціативи з розробки пропозицій із внесення змін до Конституції 

України щодо положень про права людини і правосуддя та інших 

законодавчих актів (2014 – 2015).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

автором особисто; всі отримані й сформульовані висновки, положення та 

рекомендації обґрунтовано особистими дослідженнями. Положення, що 

входять у колективну монографію, належать виключно здобувачу, що 

підтверджується вказівками на авторство у відповідних розділах з переліком 

їх конкретних сторінок.  

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень, що 

включені до дисертації, оприлюднено під час участі в понад тридцятьох 
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наукових конференціях та інших науково-практичних заходах. Серед них: 

міжнародна науково-практична конференція «Проблеми забезпечення прав 

людини в Україні в світлі Загальної декларації прав людини» (Київ, 2008); 

круглий стіл Європейської Комісії проти расизму та нетолерантності 

«Питання боротьби з расизмом та нетерпимістю в Україні» (Київ, 2009); 

громадські слухання «Шляхи удосконалення законодавства щодо протидії 

дискримінації, расизму та ксенофобії в Україні» (Київ, 2009); 23-й Конгрес 

Всесвітньої асоціації юристів «Верховенство права – гарантія захисту прав 

людини» (Київ, 2009); міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми професійної підготовки суддів, прокурорів та 

працівників правоохоронних органів» (Київ, 2009); міжнародні наукові 

конференції «Правове життя сучасної України» (Одеса, 2009 – 2013), 

семінари учасників Програми глобальної політики (Вашингтон, США, 2007; 

Кейптаун та Преторія, ЮАР, 2008; Беладжіо, Італія, 2008), Дев’ятий 

спеціалізований семінар з міжнародного кримінального права (Сіракузи, 

Італія, 2009); навчально-методичний семінар «Нове антикорупційне 

законодавство: проблеми та шляхи вирішення» (Київ, 2010); круглий стіл з 

приводу презентації доповіді по Україні «Боротьба з жорстоким 

поводженням і безкарністю та ефективне розслідування жорстокого 

поводження» (Київ, 2010); міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми юридичної науки 2010» (Київ, 2010); міжнародні 

наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького (Київ, 2011); круглий 

стіл «Міжнародне кримінальне право: проблеми розвитку, дослідження та 

викладання» (Київ, 2011); міжнародна науково-практична конференція 

«Права людини в сучасному світі» (Київ, 2013); міжнародна науково-

практична конференція, присвячена 20-річчю Національної академії 

правових наук України (Харків, 2013); нарада-круглий стіл експертів із прав 

людини та членів Конституційної комісії з приводу напрацювання 

пропозицій щодо внесення змін до проекту Закону України «Про внесення 

змін до Конституції України» (Київ, 2015) тощо.  
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Публікації. Основні результати дослідження ввійшли у 71 наукову 

працю, у тому числі 3 індивідуальні монографії та 1 колективну монографію, 

30 статей у фахових виданнях України, 6 статей, опублікованих у наукових 

періодичних виданнях інших держав, 22 тези доповідей, 2 науково-

практичних посібники та 7 інших праць, які додатково відображають 

результати дисертаційного дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

шести розділів, що містять двадцять підрозділів, висновків і списку 

використаних джерел. Повний обсяг дисертації – 531 сторінка, з яких 

основний текст дисертації становить 451 сторінку. Список використаних 

джерел займає 80 сторінок і складається з 718 джерел. 
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РОЗДІЛ 1 

ДОКТРИНАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ «РАСОВА 

ДИСКРИМIНАЦIЯ» 

 

1.1. Загальний огляд наукових досягнень за темою дослідження 

У боротьбі з расовою дискримінацією держави докладають значних 

політико-правових зусиль чи принаймні їх декларують. Водночас, 

незважаючи на визнання пріоритетності завдання протидії проявам расової 

дискримінації, проблема не лише не вирішена, а й постійно ускладнюється. 

Сучасний політичний і ідеологічний контекст створює сприятливі 

можливості для відродження старих форм расизму та ксенофобії, а також для 

появи їх нових видів. Очевидною є нагальна необхідність розроблення 

концептуального цілісного, що відповідає масштабам проблеми, міжнародно-

правового забезпечення протидії расовій дискримінації.  

Д. Кін звертає увагу на те, що поширення використання терміна 

«дискримінація» (discrimination) в англійській мові пов’язане з посиленням 

впливу США у кінці ХІХ і протягом усього ХХ століття. Поняття 

«дискримінація» означало проведення відмінностей щодо людей різної раси 

або кольору шкіри, вперше було використано в американській англійській 

мові у 1866 році. Поступове домінування англійської мови як міжнародної 

дипломатичної мови забезпечило широке застосування цього терміна у 

міжнародному праві, хоча його вплив не відчувався за межами англо-

американських відносин майже до середини ХХ століття, адже використання 

французького поняття «різне поводження» (traitement différentiel) було більш 

поширеним [3]. 

Б. Вієрдаг щодо терміна «дискримінація» зазначає: «Англійською 

мовою дієслово «дискримінувати» (та слова, що походять від нього: 

«дискримінація», «дискримінування» і так далі) має два різних значення. По-

перше, воно може бути використано в нейтральному сенсі: «відрізняти», 
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«диференціювати» між людьми, речами чи будь-чим. У цьому первинному 

сенсі слово може бути знайдене у наукових працях, дисертаціях, автори яких 

використовують науковий стиль. Іноді це слово також з’являється у 

літературних творах. По-друге, цей термін використовується (і найбільш 

часто використовується на сьогодні) у негативному сенсі: дискримінувати, 

тобто «зробити негативну відмінність», «відрізнити несприятливо від 

інших»... Автор підкреслює, що словники дають приклади фраз, що 

використовуються у цьому сенсі, всі з яких стосуються соціального та 

політичного контексту. У цілому цей термін має зневажливий зміст, коли він 

використовується в соціальному контексті, де він має на увазі не абстрактну 

відмінність, а й соціальні заходи. В цьому останньому значенні цей термін 

був інкорпорований до інших мов: так, німецькою мовою слово 

«Diskriminierung» може бути використане виключно в цьому принизливому 

сенсі, це саме відноситься, серед інших, до французької, російської та 

голландської мов. 

З англо-американської правової мови та дипломатичної практики 

термін був прийнятий міжнародним правом. Протягом століття англійська 

мова стала все більш використовуваною дипломатичною мовою, поряд з 

французькою. Він зауважує, що прикладом використання поняття 

«дискримінація» у французькій дипломатичній мові після Першої світової 

війни є стаття 5 Декларації міжнародних прав людини (Declaration des droits 

internationaux de l’Homme) що була прийнята Інститутом міжнародного права 

у 1929 році: «L’égalité prévue ... ne devra pas être nominale mais effective. Elle 

exclut toute discrimination directe ou indirecte» («рівність ... має бути 

забезпечена не номінально, а ефективно. Це виключає будь-яку пряму або 

непряму дискримінацію» − фр.) Можна стверджувати, що тільки після Другої 

світової війни під впливом зусиль Організації Об’єднаних Націй з реалізації 

захисту від дискримінації у правах людини термін «дискримінація» набув 

значення універсально використовуваного [4, с. 48-50]. 

Науковим забезпеченням міжнародної співпраці у протидії дискримінації 
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займались багато видатних вчених. У період розробки та прийняття Загальної 

декларації прав людини в становлення міжнародно-правового поняття 

дискримінації великий внесок зробили відомий український правник В. М. 

Корецький и уродженець України (Львівської області) видатний юрист-

міжнародник Г. Лаутерпахт (Lauterpacht). З ім’ям Р. Лемкіна (Lemkin), який 

навчався в України, пов’язано становлення поняття геноциду: він є автором 

цього терміна, який став синонімом найтяжчих насильницьких проявів расової 

дискримінації. 

Радянська юридична наука відрізнялася значною політичною 

обтяженістю. В дискурсі відповідних ідеологічних настанов радянські вчені 

піддавали расову дискримінацію досить прискіпливій науковій увазі і давали 

їй оцінку як міжнародному делікту. А. Н. Трайнін вже в 1946 році писав про 

делікт, що посягає на основи міжнародного спілкування, який «міжнародним 

актом ще не передбачений, наприклад, расова чи національна дискримінація» 

[12, с. 175]. У монографії 1958 року Д. Б. Левін відносив до норм, «що 

визначають відповідальність держави за порушення міжнародного права або 

за міжнародний делікт», «норми, що забороняють расову дискримінацію та 

геноцид» [13, с. 136]. 

До категорії міжнародних деліктів відносив «практику колоніалізму, 

відмову в наданні незалежності колоніальним народам і расову 

дискримінацію» Г. І. Тункін (1970) [14, с. 478]. Расову дискримінацію як 

міжнародний делікт розглядали радянські юристи-міжнародники Г. В. 

Ігнатенко (1972) [15, с. 108] та Н. Г. Блатова (1987) [16, с. 103]. Т. Ф. Таіров 

видав низку робіт, присвячених питанням міжнародно-правового механізму 

протидії расизму − «Расы и политика. Международная противоправность 

расизма» (1968) [17] «Апартеид: преступление века» (1968) [18]. В 1971 році 

у Київському державному університеті імені Т. Шевченка Т. Ф. Таіровим 

було захищено дисертацію «Міжнародно-правові проблеми боротьби проти 

расизму». У дисертації, зокрема, стверджувалося, що, незважаючи на велику 

кількість міжнародно-правових актів, які забороняють дискримінацію та 
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будь-які її прояви, визнання державами зобов’язань з її протидії не є 

достатнім для створення ефективного механізму викоренення цього явища 

зсередини суспільства. Безумовною є необхідність належної імплементації 

відповідних положень у національне право та створення комплексу 

юридичних, інституціональних та виховних антидискримінаційних заходів 

[19]. 1970 року Ю. С. Оганісьян видав роботу «Імперіалізм і расизм». 

Незважаючи на очевидну ідеологічну основу, у роботі розкривалась низка 

вкрай важливих аспектів становлення феномена расизму та стратифікації 

[20]. Міжнародна протиправність расової дискримінації стала предметом 

проведеного В. Ф. Губіним дослідження, опублікованого в 1979 році у 

монографії «Расова дискримінація − реакційна сутність та міжнародна 

протиправність», в якій, зокрема, наголошується: «Принципу рівноправ’я 

незалежно від раси та кольору шкіри протистоїть расова дискримінація» [21, 

с. 27]. 

В останні десятиліття у багатьох національних правових системах 

активно розвивається антидискримінаційне право. «Воно містить правові 

концепції, поняття, законодавство та судову практику, які піднімають на 

більш високий рівень захист від дискримінації та здійснення права на 

рівність, формуючи «юриспруденцію рівності» (equality jurisprudence). 

Розвитку антидискримінаційного права певною мірою перешкоджає 

невідповідність між нормами міжнародного права та національними 

підходами до питань рівності. Тому потрібні значні зусилля, щоб 

модернізувати та інтегрувати міжнародно-правові стандарти, які стосуються 

захисту від дискримінації» [5, с. 59]. 

Термін «антидискримінаційне право» або «антидискримінаційне 

законодавство» широко використовується у зарубіжній юридичній науці и 

практиці. На межі ХХ–ХХІ ст. цей термін став використовуватися у 

вітчизняній юридичній літературі [22; 23, с. 193; 6-8] та набув поширення [9-

11].  

Незважаючи на широке висвітлення проблеми дискримінації на 
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державному рівні, набагато менш праць присвячено дискримінації як суто 

міжнародно-правовій категорії [3]. У 1970 році В. МакКін (McKean) 

опублікував статтю про зміст принципу недискримінації у міжнародно-

правовій системі ООН, в якій, зокрема, цитував делегата в Третьому комітеті, 

який заявив, що «Організація Об’єднаних Націй була заснована головним 

чином з метою боротьби з дискримінацією у світі» [24, с. 177-192]. 

Одна з перших великих праць з проблем дискримінації в міжнародному 

праві прав людини − «Дискримінація у міжнародному праві» (Discrimination 

in International Law) була написана у 1973 році Б. Вієрдагом (Vierdag), в якій 

він також досліджує становлення заборони дискримінації як основного 

принципу міжнародного права під час розроблення Статуту ООН [25]. 

Б. Вієрдаг виходить з того, що поняття дискримінації складається з 

теоретичного та юридичного позитивістського елементів. Ключовим 

компонентом першого є поняття рівності та його похідних, поняття нерівності 

у математиці і філософії, як і в праві, в той час як останній складається в 

основному з положень про недискримінацію, які містяться у міжнародних 

договорах з прав людини. Важливим аспектом є зв’язок між принципом 

недискримінації та правами меншин, щодо якого Б. Вієрдаг стверджує про 

існування прогресивної міжнародно-правової тенденції зміни акцентів з прав 

меншин Ліги Націй на принцип недискримінації як такий в рамках договорів 

ООН [4, с. 48-50]. 

Попри те, що існує багато праць про расу та расову дискримінацію, її 

центральне відображення у міжнародному праві − Міжнародна конвенція 

про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року − залишається 

порівняно недослідженою [3]. В опублікованій відразу після прийняття 

Конвенції, у 1966 році, роботі «Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх 

форм расової дискримінації» (The International Convention on the Elimination 

of All Forms of Racial Discrimination) Е. Швелб (Schwelb) детально аналізує 

процес розробки Конвенції, а також її значення і зміст (постатейно) [26, с. 

996]. 
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Н. Лернер (Lerner) використовує аналогічний підхід у присвяченій 

аналізу Конвенції роботі 1970 року, в якій він постатейно коментує цю угоду. 

Пізніше Н. Лернер в роботі «Групові права і дискримінація в міжнародному 

праві» (Group Rights and Discrimination in International Law) дослідив групові 

права та дискримінацію у цілому, але з фокусом на расі, а також вивчає 

антисемітизм як явище, що відігравало важливу роль у прийнятті Конвенції 

про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Н. Лернер стверджує, що 

релігійна, етнічна, культурна нетерпимість, що ігнорують інтереси 

відповідних меншин, є причиною геноциду, апартеїду, антисемітизму та 

приводить до внутрішніх та міжнародних конфліктів. Він пропонує систему 

заходів боротьби з расизмом та ксенофобією, що включає, по-перше, 

внутрішнє законодавство, що забезпечить законність протидії расизму, 

антисемітизму та ксенофобії; по-друге − імплементація у національне 

законодавство міжнародно-правових інструментів боротьби з расовою та 

іншими формами дискримінації [27]. 

Перша книга члена Комітету з ліквідації расової дискримінації М. 

Бентона (Banton) «Міжнародна протидія расовій дискримінації» (International 

Action against Racial Discrimination) була видана у 1996 році. Вона містить 

широкий огляд процесу імплементації Конвенції, зокрема, обов’язків держав, 

у тому числі процедури звітності [28; 29]. 

У міжнародно-правовому контексті значний інтерес становлять 

дослідження Й. Динстейна (Dinstein) «Дискримінація та міжнародні права 

людини» (Discrimination and International Human Rights) (1985) [30], А. Ф. 

Байевски (Bayefsky) «Принцип рівності або недискримінації в міжнародному 

праві» (The Principle of Equality or Non-Discrimination in International Law) 

(1990) [31, с. 1]. 

Важливі аспекти поняття «дискримінація» в міжнародному праві прав 

людини висвітлені у збірці праць за редакцією С. Фрідман (Fredman) 

«Дискримінація і права людини: справа расизму» (Discrimination and Human 

Rights: The Case of Racism) 2001 року, що являє собою розгорнений аналіз 
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різних підходів на основі прав людини до визначення принципу 

недискримінації [32]. 

Масштабним дослідженням нормативної основи міжнародного 

антидискримінаційного права стала збірка під редакцією Н. Осін (Osin) та Д. 

Порат (Porat) 2005 року «Законодавство проти дискримінації: міжнародне 

дослідження антидискримінаційних норм» (Legislating Against Discrimination: 

an international survey of anti-discrimination norms, 2005) [33]. У 2004 році 

вийшла величезна збірка «Антидискримінаційне право» (Anti-Discrimination 

Law) за редакцією К. МакКрудена (McCrudden) [34]. 

В. Вандерхол (Vandenhole) у 2005 році видав працю з дослідження 

принципу недискримінації в рамках роботи договірних органів ООН. Він 

проаналізував роботу Комітетів, а також питання, які не відносяться до 

відання конкретних органів, а мають більш широкий характер, такі як 

множинна дискримінація та приватна дискримінація. Метою цієї праці було 

порівняльне вивчення роботи Комітетів ООН щодо недискримінації та 

рівності, в тому числі з розробки зауважень загального характеру, заключних 

зауважень та розгляду індивідуальних скарг [35]. 

Значну увагу цьому питанню приділив К. Ф. Дж. Дублер (Doebbler) в 

своїй монографії «Принцип недискримінації у міжнародному праві» (The 

Principle of Non-Discrimination in International Law), 2007 [36]. Змістовний 

огляд права людини на свободу від дискримінації міститься у роботі Д. 

Моеклі (Moeckli) 2008 року − «Права людини та недискримінація у «війні з 

тероризмом» (Human Rights and Non-Discrimination in the «War on Terror») 

[37], в якій автор виокремлює низку елементів концепції недискримінації, 

зокрема, принцип пропорційності. Антидискримінаційне право 

досліджували, поміж інших, П. Торнебері (Thornberry) в книзі «Міжнародне 

право і права меншин» (International Law and the Rights of Minorities) [38], М. 

Бел (Bell) − «Антидискримінаційне право і Європейський союз» (Anti-

discrimination Law and the European Union) [39], I. Чопін (Chopin) і Дж. 

Ньессен (Niessen) − «Розробка правових інструментів для боротьби з 
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расизмом в різноманітній Європі» (The development of legal instruments to 

combat racism in a diverse Europe) [40], Е. Копельман (Koppelman) − 

«Антидискримінаційне право та соціальна рівність» (Antidiscrimination Law & 

Social Equality) [41], Т. Лонен (Loenen) і П. Р. Родрігес (Rodrigues) − 

«Недискримінаційне право: порівняльні перспективи» (Non-discrimination 

law: comparative perspectives) [42], Р. Тоуншенд-Смит (Townshend-Smith) − 

«Дискримінаційне право: текст, справи і матеріали» (Discrimination Law: 

Text, Cases and Materials) [43] тощо. 

Той факт, що становлення принципу недискримінації мало 

«антизвичаєвий» характер, тобто він став однією з тих норм, якої держави 

мали дотримуватись всупереч існуючим соціальним, політичним та 

традиційно-суспільним реаліям, був предметом аналізу у монографії 

«Антидискримінаційне право та соціальна рівність» (Antidiscrimination Law & 

Social Equality) Е. Копельмана (Koppelman) 1998 року, присвяченої оцінці 

ефективності зусиль переформатування суспільства та знищення 

дискримінаційних проявів. У роботі зазначається, що, незважаючи на те, що 

більшість членів американського суспільства розуміють, що расизм та 

подібні йому ідеології є деструктивними та держава повинна робити все 

можливе, щоб викорінити їх, це усвідомлення суперечить іншій значно 

поширеній впевненості в тому, що формування будь-яких переконань не 

може бути метою жодної ліберальної держави. Автор, втім, стверджує, що 

сучасна концепція антидискримінаційного права як проекту культурної 

трансформації відповідає і навіть обумовлюється принципами свободи. За 

думкою Е. Копельмана, суспільство, в якому стигматизуються різні групи 

людей, має керуватись моральними принципами у визначенні обсягу своєї 

свободи [41]. 

Психологічні невідповідності «правильного» та «існуючого», довга 

історія стигматизації та дискримінації обумовлюють непростий шлях 

імплементації антидискримінаційного права та реального відновлення прав 

дискримінованих груп. На цій проблемі акцентував увагу Ф. Блох (Bloch) у 
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своїй монографії 1994 року «Антидискримінаційне право та 

працевлаштування меншин: практика прийому на роботу та нормативні 

обмеження» (Antidiscrimination Law and Minority Employment: Recruitment 

Practices and Regulatory Constraints) [44]. 

2008 року Б. Абрамсон (Abramson) в праці «Стаття 2: Право 

недискримінації» (Article 2: The Right of Non-Discrimination) підкреслював 

безперечний, на його думку, вплив політичної волі на застосування існуючих 

антидискримінаційних юридичних положень: «Організація Об’єднаних 

Націй створювалась в реаліях дискримінації: поки щось не змінить політичні 

процеси, держави використовуватимуть расу, стать, релігію і т. д. для різних 

форм дискримінації як певного роду засобу керування соціумом» [45, с. 37]. 

Члени ООН, здебільшого, доклали достатньо правових та організаційних 

зусиль із запобігання дискримінації. Однак, незважаючи на визнання 

пріоритетності проблеми протидії проявам дискримінації, у світі ця проблема 

не викоренена і найчастіше вона має не тільки індивідуальний, але й 

системний характер. 

Особлива небезпека расової дискримінації потребує особливих мір 

міжнародно-правового реагування на неї. Термін «расове 

антидискримінаційне право» найчастіше використовується американськими 

вченими, які розуміють під ним систему актів, положень, судових рішень та 

інших норм права, які забороняють дискримінацію в будь-якій сфері 

суспільного життя та пропонують відновлювальні заходи. К. Кріншоу 

(Crenshaw) у 1995 році у всеохоплюючому дослідженні проблем расових 

відносин в Америці «Критична теорія раси: основні роботи, що сформували 

рух» (Critical Race Theory: The Key Writings that Formed the Movement) 

вивчала трансформації відношення до понять «раса» у сфері наукових робіт з 

цієї теми. За думкою автора, в кінці ХХ ст. сформувався так званий рух 

прихильників «критичної теорії раси», які ставлять під питання традиційні 

погляди на расові проблеми як лібералів, так і консерваторів та пропонують 

нові парадигми розуміння расової несправедливості та нові шляхи бачення 
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подолання цієї проблеми. К. Кріншоу, крім іншого, пише: «Історики 

Америки можуть справедливо вважати кінець 1990-х років як «Епоху 

зречення». Всі дані свідчать про те, що 1990-ті роки відзначені відмовою від 

незмінно слабкого консенсусу щодо громадянських прав та свобод та 

висунення на перший план нових переконань посадових осіб всіх рівнів 

влади про те, що уряд не тільки може, але й повинен відігравати активну 

роль у виявленні і викоріненні расової несправедливості. За думкою автора, 

саме новий підхід з усіма його недоліками сформував «расове 

антидискримінаційне право» [46]. 

Багато західних вчених досліджують співвідношення концепцій 

рівності та раси як фактора її порушення. Зокрема, у 1972 році Е. Лестер 

(Lester) у роботі «Раса та право» (Race and Law) аналізував існуючий на той 

час комплекс норм, що регулюють становище представників расових груп 

[47]; А. Харріс (Harris) досліджувала ті ж питання у монографії «Раса та 

право рівності» (Race and equality law) [48]. А.-М. Муні Котер (Mooney 

Cotter) вивчала міжнародно-правовий комплекс норм та інституцій з протидії 

расовій дискримінації у книзі «Раса має значення: міжнародно-правовий 

аналіз расової дискримінації» (Race matters: an international legal analysis of 

race discrimination) [49]. 

І. Сланке (Solanke) у масштабному дослідженні «Формуючи расове 

анти-дискримінаційне право: порівняльна історія соціальних заходів та 

расове антидискримінаційне право» (Making Anti-Racial Discrimination Law: A 

Comparative History of Social Action and Anti-Racial Discrimination Law) 

стверджує, що для того, щоб комплексно вивчити процес еволюції расового 

анти-дискримінаційного права, необхідно враховувати соціо-історичні 

аспекти: «основним завданням цього дослідження є ... відповідь на питання, 

чи відіграють роль культура, політика та історія в процесі формування 

права» [50, с. 13]. 

Вкрай важливою науковою подією стала публікація у 2001 році роботи 

Н. Сміта «Фундаментальна (основна) рівність і дискримінація: примірюючи 
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теорію та право» (Basic Equality and Discrimination: Reconciling Theory and 

Law), у якій автор особливу увагу приділив визначенню фундаментальної 

рівності та феномену її заперечення в контексті аналізу сутності 

дискримінації. Сміт відстоює значимість концепції «фундаментальна 

рівність» як моральної цінності, що є, в той же час, предметом 

антидискримінаційного права, та наполягає на тому, що, незважаючи на 

абстрактний характер поняття «фундаментальна рівність», розуміння саме 

моральної сутності ідеї основної рівності дозволить належним чином 

формулювати нормативно-правові антидискримінаційні акти та 

застосовувати їх у практиці захисту прав людини. Він не акцентував уваги на 

особливому статусі расової дискримінації, наполягаючи на тому, що всі види 

заперечення фундаментальної рівності є рівними по значимості [51]. 

Б. Абрамсон (Abramson) висловлював думку, що «держави завжди 

дискримінували у минулому та дискримінують сьогодні, та не існує логічної 

причини вважати, що вони припинять це робити, тільки якщо недискримінація 

набуде статусу абсолютної норми міжнародного права» [52, с. 37]. Особливо 

слід зауважити, що В. МакКін (McKean) ще у 1970 році в «The Meaning of 

Discrimination in International and Municipal Law», аналізуючи рівність та 

принцип недискримінації у міжнародному праві, стверджував, що рівність 

індивідів є принципом характеру jus cogens [24; 53]. 

Імперативний статус заборони расової дискримінації був загально 

визнаний міжнародною спільнотою [54]. «Зазначимо, що визнання 

Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації майже 

всіма країнами світу дає підстави стверджувати, що загальна заборона расової 

дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, родового, національного чи 

етнічного походження в сучасному міжнародному праві є імперативною 

нормою jus cogens», − пише професор В. В. Мицик [23, с. 193]. 

Усунути расову дискримінацію та етнічне насильство можна лише за 

наявності рішучості й політичної волі всіх держав, що діють як в 

індивідуальному, так і в колективному порядку. Викорінення етнічних 
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конфліктів і насильства невіддільне від боротьби проти всіх форм расової 

дискримінації [1, с. 37]. 

Численні вітчизняні та зарубіжні вчені присвятили свої роботи 

вивченню імперативного компонента міжнародно-правового реагування на 

порушення фундаментальних людських цінностей та ролі норм jus cogens у 

загальній системі забезпечення міжнародного правопорядку. Так, ще у 1937 

році А. Фердрос (Verdross) задавався питанням про існування норм, яких 

мають дотримуватись всі держави [55], та продовжував досліджувати 

співіснування норм jus dispositivum та jus cogens у міжнародному праві [56]. 

До доктрини jus cogens звертались такі авторитетні юристи-

міжнародники, як М. Ш. Басіуні (Bassiouni) [57], Я. Броунлі (Brownlie) [58], 

П. Гуггенхайм (Guggenlieim), М. В. Джаніс (Janis) [59, с. 62-63], А. Касезе 

(Cassese) [60, с. 202], Г. Кельзен (Kelsen) [61, с. 89], Х. Лаутерпахт 

(Lauterpacht), К. Тріндаде (Trindade), Т. Хілер (Hillier) [62, с. 38-39], Дж. 

Фіцморіс (Fitzmaurice) [63], М. Шоу (Shaw) [64] та інші відомі правники. Г. 

Шварценбергер (Schwarzenberger) висловлював свої (досить скептичні) 

міркування про норми міжнародного права статусу jus cogens у 1957 році [65, 

с. 487]. 

Концепції імперативних (peremptory) норм присвячено чимало 

спеціальних досліджень західних правників. Зокрема, у 1973 році вийшла 

книга К. Л. Розакіса (Rozakis) «Імперативні норми загального міжнародного 

права (jus сogens) відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів» (The Peremptory Norms of General International Law (jus сogens) 

Under the Vienna Convention on the Law of Treaties) [66]. 

У 1988 році Л. Ханікайнен (Hannikainen) опубліковував велику працю 

«Імперативні норми (jus cogens) у міжнародному праві: історичний розвиток, 

критерії, сучасний статус» (Peremptory norms (jus cogens) in international law: 

historical development, criteria, present status) [67]. У 2005 році за редакцією К. 

Томушата (Tomuschat) було видано надзвичайно змістовну роботу 

«Фундаментальні правила міжнародного правопорядку: Jus cogens та 



 36 

зобов’язання Erga omnes» (The Fundamental Rules of the International Legal 

Order: Jus cogens and Obligations Erga omnes) [68]. Важливі аспекти концепції 

норм jus cogens досліджували Р. Нієто-Навіа (Nieto-Navia) [69, с. 595-596], С. 

Піджен (Pidgeon) [70], А. Біанчі (Bianchi) [71], Ю. Ліндерфок (Linderfalk) [72, 

с. 855], І. Дж. Крідл (Criddle) та І. Фокс-Дісент (Fox-Decent) [73]. 

Віднесення злочинної форми расової дискримінації до категорії jus 

cogens crime позбавляє держави права вирішувати, чи визнають вони 

відповідні зобов’язання. Характер міжнародно-правової конструкції норм, 

що встановлюють зобов’язання щодо попередження та покарання злочинів 

jus cogens, вимагає від держав позитивних дій з використання ними 

механізму кримінальної юрисдикції. Роль кримінального юрисдикційного 

механізму у забезпеченні виконання зобов’язання держав по дотриманню 

норм jus cogens і теорії міжнародної та універсальної юрисдикції розглядали 

у своїх роботах М. Ш. Басіуні (Bassiouni) [57], Л. Ф. Дамрош (Damrosch) [74, 

с. 94], М. Іназумі (Inazumi) [75], С. Маседо (Macedo) [76], І. МакВінні 

(MacWhinney) [77, с. 284], Дж. Мьорфі (Murphy) [78], Л. Рейдамс (Reydams) 

[79] тощо. 

Одним із перших радянських юристів-міжнародників, що звернулися 

до норм jus cogens, був Л. А. Алексідзе [80; 81]. Значну увагу цьому питанню 

приділяли Л. М. Шестаков [82-86] і І. М. Карпенко [87]. Про зростання уваги 

до категорії норм jus сogens в останні роки свідчать труди О. В. Вашанової 

[88], Д. С. Власова [89], Х. М. Джантаева [90-92]. Разом із тим багато 

аспектів цієї проблематики залишаються недослідженими, відкриваючи 

велике поле для наукових пошуків та інтерпретацій її практичного 

застосування. 

Відношення до заборони расової дискримінації як норми jus cogens та 

морального імперативу обумовило дослідження, в яких правові теорії − як 

природні, так і позитивістські − перетинаються з аналізом їх філософського 

наповнення. Так, К. Томушат у роботі «Права людини: між ідеалізмом та 

реалізмом» (Human Rights: Between Idealism and Realism), 2014, будує свою 
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концепцію на постулаті, згідно з яким принцип рівності та недискримінації є 

самою сутності культури прав людини [93]. Етичні імперативи як фундамент 

сучасної системи міжнародного права в умовах глобалізації аналізували Г. З. 

Капальдо (Capaldo) в праці «Опори глобального права» (The Pillars of Global 

Law), 2013 [94], В. І. Чилдерес (Childress) − «Роль етики у міжнародному 

праві») (The Role of Ethics in International Law), 2011 [95]. 

Явище злочинів на ґрунті ненависті, мотивом яких є упередження до 

членів окремої групи, є неминучим проявом крайніх одиночних форм 

дискримінаційного насильства та забобонів. Концепція «hate crimes» стала 

популярним предметом наукових досліджень − вивченню цієї категорії 

злочинів присвятили свої праці Дж. Левин (Levin), Дж. Макдевит (McDevitt) 

[96], Дж. Джекобс (Jacobs), К. Поттер (Potter) [97], Ф. Б. Герстенфелд 

(Gerstenfeld), Д. Р. Грант (Grant) [98], С. Каниин (Cunneen), Д. Фрейзер 

(Fraser), T. С. Кріс (Chris) [99], Р. Дж. Келли (Kelly), Дж. Маган (Maghan) 

[100], Н. Дж. Крессел (Kressel) [101] і багато інших вчених. 

Незважаючи на пильну увагу, яка приділяється проблемі дискримінації, 

в міжнародно-правових джерелах не досягнуто консенсусу щодо її 

визначення [31, с. 2]. Колишній Спеціальний доповідач з питань сучасних 

форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з ними 

нетерпимості Д. Дьєн у своїх доповідях наголошував, що нинішнім формам 

расової дискримінації притаманні три тенденції, характерні для усіх регіонів 

світу. По-перше, поширення насилля на ґрунті расизму, що є серйозним 

свідченням послаблення боротьби з расовою дискримінацією. Друга 

тривожна тенденція, відзначена Д. Дьєном, стосується «політичної і 

демократичної легітимізації расизму і ксенофобії». Така «демократична 

легітимізація расизму» є найсерйознішою загрозою для демократії та прав 

людини. Третю небезпечну тенденцією в сучасному політичному та 

ідеологічному контексті Д. Дьєн визначав як «інтелектуальну та наукову 

легітимізацію» расизму та ксенофобії, свідченням розвитку якої є зростання 

кількості так званих «наукових» публікацій та заяв, спрямованих на 
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відродження історичних стереотипів, які становлять підґрунтя расистських та 

ксенофобських забобонів і теорій, а також інтерпретації актуальних проблем 

крізь призму етнічного, расового чи релігійного підтексту. За твердженням 

Спеціального доповідача, в ідеологічному аспекті маніхейська концепція 

зіткнення цивілізацій та релігій, що обґрунтовує ієрархізацію культур, рас і 

цивілізацій, а також підозріле ставлення до релігійного феномена, стала 

ідеологічним прапором певної політичної та інтелектуальної еліти, а також 

колишніх ідеологів «холодної війни». Таким чином, політичний та 

ідеологічний контекст створює сприятливі можливості для відродження всіх 

старих форм расизму і ксенофобії, від антисемітизму до ісламофобії, а також 

для появи нових видів останніх [102]. 

Дискримінація є результатом суб’єктивного ставлення до інших людей 

як до «нижчих істот». Масштаби дискримінації можуть бути різними, однак 

завжди існує певне «виправдання» її вчинення, основане на упередженні. 

Особи, що дискримінують інших, впевнені у правильності своїх переконань, 

що відрізняє ментальну основу дискримінації від інших правопорушень, в 

яких «неправомірність» поведінки усвідомлюється правопорушником.  

Расова дискримінація має безліч проявів на різних рівнях − від 

державного до побутового. Дискримінація знаходить своє конкретне 

вираження в принизливому, несправедливому диференційованому 

поводженні з суб’єктами, що перебувають в аналогічних ситуаціях, або 

недиференційованому, зрівнювальному підході до суб’єктів, що перебувають 

у різних ситуаціях; порушенні рівності можливостей і доступу до життєво 

важливих благ (дистрибутивна дискримінація), дискримінаційно 

мотивованому переслідуванні, зокрема, у формі насильства або 

підбурювання до нього. Расова дискримінація поєднує несвідоме з умислом, 

може стати поштовхом для злочину проти однієї людини або тисяч людей, 

спричиняючи жахливі наслідки та руйнування цивілізаційного фундаменту. 

Різнобічність цього явища вимагає більш різнобічного його дослідження, 

предмет якого має поєднувати історію його виникнення та філософське 
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підґрунтя та оцінку причин часткового краху зусиль міжнародного 

співтовариства у боротьбі з ним. Тільки системний, комплексний аналіз може 

дати можливість побудувати ефективний механізм протидії расовій 

дискримінації. 

Попри зусилля міжнародного співтовариства зі створення ефективного 

правого механізму протидії дискримінації, історично стратифіковані соціуми 

виявились неготовими оперативно відреагувати на тенденційні зміни у 

правовій системі відповідно до міжнародних зобов’язань, а також до нової 

концепції міждержавного контролю за їх дотриманням. Обов’язок змінити 

соціальний устрій власної незалежної держави відповідно до волі світової 

спільноти сприймався неоднозначно як деякими вченими і політиками, так і 

певними суспільствами в цілому [103]. 

 

1.2. Концепти «рівність» і «справедливість» як філософсько-

методологічні засади міжнародно-правової концепції расової 

дискримінації   

Пошук філософсько-методологічних передумов формування 

міжнародно-правової концепції расової дискримінації як феномену 

соціально-правової реальності вимагає акцентування уваги на аналізі та 

тлумаченні концептів «рівність» і «справедливість». Міжнародне 

антидискримінаційне право звертається до закладених у цих концептах 

цінностей. Саме вони виконують роль «ціннісних домінант» і складають 

основу поняття «недискримінація» як міжнародно-правової категорії [104, с. 

272−275]. Дискримінація полягає в зазіханні на ці цінності. Право на рівність 

− це право на справедливу рівність. Відповідно, в узагальненому вигляді 

дискримінація може бути визначена як «несправедлива нерівність». 

Вказуючи на існування «прототипної ціннісної ієрархії»,                         

Н. К. Кравченко переконливо обґрунтовує прототипну роль концепту 

«справедливість» щодо міжнародно-правових цінностей і стверджує: «У 

сучасній міжнародно-правовій картині світу взаємозв’язок концептосфер 
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«міжнародне право» та «справедливість» реалізується у двох площинах. 

Перша площина юридичної/інституційної справедливості із пропозиційним 

центром «рівність перед законом» пов’язана з кореляціями концепту «закон» 

з концептами «рівність», «зрівнювання», «однаковість/гомогенність», 

«свобода», «обмеження». У правових дискурсах концептуальна площина 

юридична справедливість актуалізована формулами equals shall be treated 

equally (із рівними треба поводитись рівним чином); to treat similar cases 

similarly (трактувати аналогічні випадки подібно), to treat like cases alike and 

different cases differently (трактувати схожі випадки подібно і неоднакові 

відмінно); Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique 

tribuendi/Justice is a constant, unfailing disposition to give everyone his legal due 

(The Digest of Justinian) (справедливість є постійним, незмінним наміром 

кожному віддавати те, що йому належить за законом). Друга площина 

реальної/змінної справедливості з пропозиційним центром «суттєва 

(природно-правова) рівність» ґрунтується на концептах «відмінність», 

«компенсація», «диференціація», «вирівнювання», «перевага», 

«толерантність», які розкриваються за допомогою пропозицій «вирівнювання 

умов задля досягнення рівності результату», «виправлення 

первісної/стартової нерівності» тощо» [105]. 

У ракурсі міжнародного антидискримінаційного права розглядається 

рівність індивідів і їх груп, хоча в більш широкому контексті в 

концептосферу «рівність» входять і інші його тлумачення, насамперед, 

рівність держав як суб’єктів міжнародного права. Відповідно, дискримінація 

як категорія міжнародного антидискримінаційного права знаходиться в 

межах її інтерпретації як порушення індивідуальних і колективних прав 

людини. Термін «дискримінація» застосовується як для позначення 

соціально-правового і політичного феномена, яким є, перш за все, структурно 

інституціалізована дискримінація, так і для позначення окремих 

дискримінаційних актів, що розглядаються як конкретні правопорушення. 

Міжнародне антидискримінаційне право можна визначити як 
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комплексну галузь міжнародного права, що регламентує міжнародне 

співробітництво у протидії дискримінації. В. К. Райхер, який, як прийнято 

вважати, першим в радянській юридичній науці в 40-х роках минулого 

століття ввів в обіг термін «комплексна галузь права», стверджував, що 

комплексні галузі права має відповідати таким умовам: «По-перше, 

необхідно, щоб сукупність правових норм була адекватна певному і 

специфічному колу суспільних відносин, тобто спочатку мала б в цьому сенсі 

єдиний та самостійний предмет регулювання, а отже, і предметне єдність. 

По-друге, регульоване такою сукупністю норм специфічне коло відносин 

повинно мати досить велику суспільну значущість. По-третє, нормативно-

правовий матеріал, що утворюється такою сукупністю, повинен відрізнятися 

досить великим обсягом» [106, с.  189, 190].  

Міжнародне антидискримінаційне право в повній мірі відповідає цим 

критеріям: воно має єдиний та самостійний предмет регулювання, суспільна 

значимість якого не викликає сумнівів – міжнародне співробітництво у 

протидії дискримінації. Нормативно-правовий комплекс, що становить 

міжнародне антидискримінаційне право, є надзвичайно великим і водночас 

характеризується безумовною феноменологічною єдністю.  

 З позиції концептуального підходу теорія міжнародного 

антидискримінаційного права є концептосферою, яка містить ключові 

метаконцепти – «справедливість» та «рівність», сформовані в межах 

філософського, політичного і правового дискурсу. Вони амбівалентні, 

містять багатоманітність варіантів інтерпретації, знаходяться в непорушному 

симбіозі і формують принцип егалітарної справедливості, що є головним 

принципом МАП. 

«Рівність як і свобода випливає з поняття особистості. Вони однаково 

передбачаються розумінням особистості як абсолютної цінності, яка має 

безумовне моральне значення. В ім’я цього безумовного значення ми 

вимагаємо для людини свободи, і так як в кожній людині ми повинні визнати 

цю вищу моральну сутність, ми вимагаємо у відношенні до всіх людей 
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рівності», − стверджував П. І. Новгородцев [107, с. 167]. Нині існує безліч 

альтернативних та конфліктуючих понять рівності. 

Зокрема, концепція рівності можливостей пов’язана із забезпеченням 

рівності у початковій точці учасників розподілу благ. Вона має вузький і 

формальний характер та обмежується лише усуненням формальних бар’єрів 

для конкуренції між учасниками розподілення. Самостійною версією 

концепції рівності можливостей є забезпечення справедливої рівності 

можливостей. Другою є концепція рівності результатів, коли рівність 

досягається шляхом забезпечення того, що дистрибутивна схема дає 

учасникам рівні права, які розподіляються як кінцевий результат. Різні теорії 

існують відносно питання про те, що саме має бути поділено порівну 

(equalisandum). Основна дихотомія полягає у рівності добробуту 

(вимірюється рівнем щастя або перевагами, задоволенням) і рівності 

ресурсів. Іншою класифікацією, яка досліджується у літературі, присвяченій 

рівності, є розподіл на концепції формальної та реальної (дійсної) рівності. 

Ідея реальної рівності відображає чутливість по відношенню до різних 

відправних точок учасників, і отже, забезпечення того, щоб цю різницю було 

взято до уваги під час розподілення відповідних прав [108, с. 9-10]. 

Будь-яка спроба сформулювати вимоги рівності стикається з тією 

обставиною, що всі люди фактично нерівні по безлічі вроджених або набутих 

характеристик. Звідси випливає вічна дилема щодо пріоритетності 

формальної рівності (чи − ширше − рівності у відношенні) або змістовної 

рівності, що в загальному вигляді може розумітися як рівність у доступі до 

благ [109]. Академік П. М. Рабінович зазначає: «Права людини мають бути 

загальними та рівними для всіх суб’єктів, що означає, передусім, формальну 

однаковість можливостей за їхніми стартовими показниками. Йдеться, 

власне, про первісні формально рівні умови, необхідні для реалізації 

відповідних прав людини» [110, с. 7]. 

Свавілля та деспотизм виконавчої влади не можливі у ситуації, коли 

законодавство держави складається із загальних нормативно-правових актів, 
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обов’язкових до виконання як приватними громадянами, так і державними 

урядовцями в межах їхньої власної правоздатності. Базову, хоч і суто 

формальну, рівність забезпечує загальність права: однакове до всіх ставлення 

ґрунтується на прийнятому розумінні справедливості, що закріплене на 

законодавчому рівні та застосовується у судах [111]. 

Більш того, якщо принцип верховенства права ототожнювати лише з 

формальною рівністю, він не стане забезпекою проти несправедливості. 

Загальні правові положення, обов’язкові до виконання урядовцями та 

підтримувані суддями, можуть не лише урізати громадянські свободи, що 

становлять свободу політичну, а й самі здатні перетворитися на засоби 

дискримінації громадян та їх груп, якщо такі положення засновані на 

довільних чи сумнівних принципах. Тим часом існують одні й ті ж ліки 

проти зловживання як законодавчою, так і виконавчою владою: відповідні 

розмежування між особами та групами осіб повинні бути виправдані у світлі 

легітимних суспільних цілей та загального узгодженого розуміння ідеалу 

суспільного блага. Формальна рівність, підкріплена дотриманням загальних 

положень, є незаперечно цінною, й не лише через її внесок у формування 

законодавчої певності та особистої автономії, до якої така певність зазвичай 

призводить, але й як вагомий компонент фактичної рівності, що еволюціонує 

до ідеалу конституційної справедливості. 

«У формально-юридичній площині в правових, зокрема міжнародних, 

актах з прав людини ознака рівності набуває відображання у формі заборони 

дискримінації. Водночас зрозуміло і те, що сам процес реалізації відповідних 

прав, так чи інакше, відбувається у прямій залежності від особистих задатків, 

здібностей людини. Тому фактичні результати реалізації однакових за своїми 

стартовими показниками прав людини не можуть бути однаковими» [112, с. 

3]. «Отже, говорячи про таку засаду, як загальність та рівність прав людини, 

слід зважати на суттєвий коректив, внесений розвитком сучасного 

суспільства у цей основоположний принцип побудови інституту прав 

людини. Як свідчить практика здійснення прав людини, закріплення 
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юридичними засобами рівних і загальних можливостей для усіх суб’єктів не 

завжди є гарантією реалізації відповідного права людини при однакових 

формально рівних можливостях людини» − пише С. Добрянський [112, с. 5]. 

У дискусіях про рівність часто розрізняють описову і приписуючу 

рівність. Ми є рівними в деякому відношенні (описова рівність), тому до нас 

мають ставитися однаково в деякому відношенні (приписуюча рівність) 

[113]. 

Ю. М. Оборотов підкреслює: «Саме справедливість мислиться як 

порядок відносин, у якому кожному належить своє місце і припадає те, що 

належить. Ідея такого порядку утворює певну цілісність, органічний 

зв’язок, ієрархічний порядок, у якому стоять по відношенню одна до одної 

цінності, їхнє правильне співвідношення − суть справедливості. 

Співіснування реалізованих цінностей на ґрунті загального взаємного 

визнання і є порядок суспільної справедливості, який слугує основою для 

ідеї права» [114, с. 38]. С. І. Максимов називає справедливість 

«материнською цінністю» для всіх соціальних, правових та політичних 

цінностей. Від здійснення справедливості значною мірою залежить усе 

суспільне життя людства» [115, с. 317]. 

Справедливе право − це право, яке вірно вирішує зіткнення між 

природною нерівністю і духовною рівністю людей, враховуючи перше, але 

відштовхуючись завжди від останнього» − писав І. О. Ільїн [116, с. 80]. 

«Справедливість є фундаментальним гносеологічним принципом права», − 

зазначає А. А. Козловський [117, с. 17]. 

Боротьба з дискримінацією і втілення ідеалів рівності − основне 

призначення міжнародного антидискримінаційного права. «Егалітарна 

функція права означає його здатність наділяти всіх людей рівною мірою 

свободи і прав в їх соціальному житті і діяльності», − наголошує В. А. 

Бачинін. Реалізація даної функції дозволяє кожній правоздатній людині 

усвідомлювати власну соціальну повноцінність перед державою та законом. 

«Сенс правової егалітарності полягає у наділенні всіх, без винятку, 
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дієздатних громадян правом користуватися рівними юридичними 

можливостями. Вона не віднімає, а привласнює... Визнаючи неоднаковість 

людей щодо різних властивостей і ознак, вона, тим не менш, пропонує 

кожному користуватися юридично обумовленою мірою свободи на свій 

розсуд. Найважливішою цінністю, на захист якої націлена егалітарна функція 

права, є справедливість» [118, с. 63]. 

Егалітаристи стверджують, що антидискримінаційне право є 

обов’язковою складовою справедливого розподілу благ і тягарів соціальної 

співпраці. Д. М. Хаусман і М. С. Волдрен цілком слушно наголошують, що 

сучасний, «переглянутий» егалітаризм істотно відрізняється від егалітаризму 

фундаменталістського, згідно з яким неприпустимі будь-які прояви 

нерівності, незалежно від їх наслідків. На даний час егалітаризм може бути 

краще зрозумілий як «сімейство уявлень», ніж єдина етична концепція [120]. 

Спроби формулювання єдиної егалітарної теорії зіштовхуються з 

безліччю проблем, зокрема питанням справедливості егалітаризму і 

можливості створення єдиної концепції рівності та [119, с. 143-152]. 

Складність полягає в тому, що в рамках філософії немає однакового підходу 

до визначення цих концептів. Це викликає труднощі в створенні цілісної 

міжнародно-правової концепції дискримінації та формуванні єдиної 

парадигми міжнародного антидискримінаційного права.  

Егалітарні погляди становлять основу концепцій утопічного соціалізму 

і комунізму. Найбільш відомими представниками цих поглядів були, 

зокрема, Г. Бабеф, Т. Кампанелла, Т. Мор, А. Сен-Сімон, Р. Оуен, Ф. Фур’є та 

ін. Одні з них розглядали ідею рівності як абсолютну рівність всіх і в усьому, 

інші погоджувалися з необхідністю збереження певних відмінностей у сфері 

виробництва та споживання матеріальних благ [121, с. 198]. З’єднання ідеї 

права з ідеєю блага надавало тлумаченню права соціальний сенс» [122, с. 

256]. 

Розвиток філософської думки справив безпосередній вплив на 

формування сучасної концепції міжнародного антидискримінаційного права, 
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яка базується, зокрема, на роботах таких філософів, як Дж. Ролз, Р. Дворкін, 

У. Кімліка, Н. Фрейзер, А. Сен, Т. Нагель. 

Теорія справедливості Дж. Ролза, одного з видатних політичних 

філософів ХХ ст., викладена, головнім чином, в його книзі «Теорія 

справедливості» (1971). Вона може розглядатися як пояснення принципу 

фундаментальної рівності. Дж. Ролз сформулював два принципи 

справедливості: 1. Кожен індивід повинен володіти рівним правом щодо 

найбільш загальної системи рівних основних свобод, сумісної з подібними 

системами свобод для всіх інших людей (принцип рівних свобод). 2. 

Соціальні та економічні нерівності повинні бути організовані таким чином, 

що вони одночасно (а) ведуть до найбільшої вигоди найменш успішних 

(принцип диференціації) і (б) роблять відкритими для всіх посади і 

положення в умовах чесної рівності можливостей (принцип рівних 

можливостей) [123, с. 60].  

Дж. Ролз змістив акцент «з формальної рівності перед законом на 

компенсацію соціальної нерівності, направив вектор людської співучасті на 

знедолених, причому на рівні і в масштабі суспільства як цілого, так що така 

участь стає спільною турботою спільноти людей» [123, с. 61]. У. Кімліка в 

роботі «Ліберальна рівність» стверджує, що Ролз пов’язує ідею 

справедливості з рівною часткою суспільних благ, але він вносить і важливе 

доповнення. Воно полягає в такому судженні: ми ставимося до людей як до 

рівних, якщо усуваємо не всі нерівності, а тільки ті, які заподіюють кому-

небудь шкоду. Якщо деякі нерівності приносять всім користь, сприяючи 

розвитку суспільно корисних талантів і видів діяльності, то кожен вважає ці 

нерівності прийнятними для себе. У. Кімліка вважає, що нерівності 

припустимі, якщо вони покращують мою, рівну з іншими, частку, але вони не 

допустимі, якщо зазіхають на частку, яка «належить мені по справедливості» 

[124, с. 144 – 148]. 

Т. Нагель писав: «Світ наповнений нерівністю − і всередині однієї 

окремо взятої країни, і між різними країнами... Питання в тому, наскільки 
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глибока і злоякісна нерівність, від якої безвинно страждають люди, що не 

вибирали своєї долі? Деякі види нерівності насаджуються навмисне. Расова 

дискримінація, наприклад, свідомо спрямована на те, щоб позбавляти роботи, 

житла та освіти одних людей на користь інших за расовою ознакою. Тут вже 

справа не просто у щасливій або нещасній долі. Расова або статева 

дискримінація явним чином несправедливі: це суть форми нерівності, 

зумовлені факторами, яким не можна дозволити розпоряджатися основами 

людського благополуччя. Справедливість вимагає, щоб люди зі знаннями і 

здібностями мали можливість їх реалізовувати, і безсумнівним благом є 

спроби влади затвердити таку рівність можливостей» [125, с. 67]. 

Відомим політичним філософом, праці якого стали доктринальним 

фундаментом МАП, є Р. Дворкін. За загальним визнанням, Р. Дворкіну 

належить пріоритет в оформленні розгорнутої концепції особливого типу 

ліберальної рівності [126, с. 142]. У своїх роботах Р. Дворкін висуває кілька 

ключових положень, в основі яких лежать принципи рівної відповідальності 

всіх людей за процвітання суспільства, а також рівної частки 

відповідальності кожного за індивідуальне процвітання в суспільстві. Ці 

принципи формують головну підставу рівності − ставлення до людей як до 

рівних. Головна підстава рівності − те, що кожна людина має право на рівну 

турботу і повагу [127, с. 5]. 

У ряді робіт Р. Дворкіна, що викликали так звану дискусію «Рівність 

чого?», була сформульована його політична концепція «ліберального 

егалітаризму» [128, с. 5]. Р. Дворкін чітко обґрунтував розмежування, що 

проводиться між «рівним поводженням» і «поводженням як з рівними». 

Згідно із Дворкіним, держава може ставитися до своїх громадян як до рівних 

(treat those in its charge as equals) і держава може ставитися до громадян 

рівним чином (treat those in its charge equally). Ставлення до громадян як до 

рівних означає, що всі вони мають право на рівнозначну турботу і повагу з її 

боку [127, с. 5].  

Дистрибутивна рівність стає стрижневим принципом або, як пише 
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філософ, «нервом» ліберальної теорії. У центрі теорії Р. Дворкіна 

знаходиться концепція, яку він визначає як рівність ресурсів. Її фундамент 

складають два принципи. Перший, принцип рівності значущості (principle of 

equal importance), зводиться до визнання рівності будь-якого сенсу 

людського життя: важливим є лише те, що людина повинна досягти успіху в 

тому, що вона вважає за потрібне. Другим принципом є принцип 

відповідальності (principle of special responsibility), що являє собою 

поєднання об’єктивної та особистої відповідальності за проживання життя 

людиною. Ці принципи формують фундаментальну підставу рівності − 

ставлення до людей як до рівних. Це, на думку філософа, допомагає 

уникнути головної помилки, що полягає в уявленні про те, що рівність 

можлива тільки у випадку, якщо у кожної людини є рівна частка благ, 

незалежно від того, хто вона і який внесок був нею зроблений до утворення 

цієї частки [129; 130]. 

Помітне місце в розвитку теорії справедливості в 

антидискримінаційному дискурсі зайняла дискусія, ініційована 

американським філософом Н. Фрейзер. Дискусію було перенесено у сферу 

антидискримінаційного права, де та знайшла відображення, зокрема, у статті 

С. Чаудри «Distribution vs. Recognition: The Case of Anti-Discrimination Laws» 

(2000) [131].  

В рамках цієї дискусії активно обговорюються дві аналітичні 

парадигми справедливості, під кутом зору яких розглядаються основні 

напрямки розвитку антидискримінаційного права: парадигма визнання і 

дистрибутивна парадигма. Парадигма соціально-економічної 

несправедливості розглядає нерівномірний розподіл багатства в якості 

основи нерівності в суспільстві. Разом з тим висловлюється думка, що в 

соціальній теорії в проблематиці справедливості намітився певний поворот 

від політичної економіки до політики визнання культурної ідентичності. Н. 

Фрейзер стверджує, що в реальному світі культура і політична економіка 

завжди накладаються один на одного, і практично будь-яка боротьба проти 
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несправедливості має на увазі вимоги як перерозподілу, так і визнання.  

Тим не менш, в евристичних цілях, необхідно концептуалізувати 

поняття перерозподілу і визнання як дві аналітично різні парадигми 

справедливості – перерозподіл-визнання». Одна з них, парадигма розподілу, 

була фундаментом наукового аналізу справедливості протягом щонайменше 

150 років, у 1970-х і 1980-х роках особливо вона була предметом інтенсивних 

філософських розробок. Друга парадигма, навпаки, сформульована відносно 

недавно – вона зосереджена на нормативному змісті концепції визнання і в 

даний час розробляється такими філософами, як А. Хоннес і Ч. Тейлор, в 

основному у відповідь на політику визнання 1980-х і 1990-х років. Мету 

свого дослідження Н. Фрейзер бачить в тому, щоб продемонструвати, що 

культурні претензії мають дистрибутивні наслідки, а економічні вимоги 

несуть в собі підтексти визнання, що може бути названо «перспективним 

дуалізмом». Н. Фрейзер розрізняє соціально-економічну несправедливість 

(тобто несправедливий розподіл багатства у суспільстві) та культурну 

несправедливість, що стосується визнання і визначення статусу членів 

вразливих груп у суспільстві. Парадигма соціально-економічної 

несправедливості розглядає нерівномірний розподіл багатства в якості 

основи нерівності у суспільстві; шляхом поступового перерозподілу 

багатства проблему нерівності можна вирішити, таким чином приналежність 

індивідуумів до історично знедолених груп стане несуттєвим. Відповідно до 

такої точки зору основною одиницею нерівності є індивідуум (незважаючи 

на доречність питання класу), і головна проблема (нерівний розподіл 

багатства) в результаті має відсутність адекватної поваги до людини, до 

окремої особистості. На противагу цьому в парадигмі «визнання» головною 

проблемою є не економічна, а соціальні і символічні проблеми, пов’язані із 

упередженнями соціуму щодо цінностей і переваг домінуючих груп. 

Основною одиницею нерівності є група, а не окремий індивідуум, а її 

виправлення має бути спрямовано на легітимізацію соціальної дивергенції та 

підвищення статусу історично знедолених груп населення.  Н. Фрейзер 
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виходить з того, що будь-яка дискримінація включає в себе як економічний 

утиск, так і недостатнє визнання, проте при цьому вона звертає увагу на зсув 

в проблематиці егалітарних теорій від дистрибутивної парадигми в сторону 

парадигми визнання. Філософ зазначає, що в дистрибутивній парадигмі 

справедливість охоплює питання економічної нерівності та перешкод, 

починаючи від розподілу матеріальних благ і закінчуючи організацією самих 

способів виробництва. Необхідні засоби правового захисту від 

несправедливості, відповідно, містять егалітарні схеми перерозподілу 

матеріальних благ. Незважаючи на те, що від дистрибутивної 

несправедливості страждають соціальні групи, які визначаються невигідним 

економічним становищем, несправедливість в кінцевому підсумку є 

результатом нездатності визнання моральної рівноцінності людей.  Фактично 

ця дискусія відображає різницю між симетричними та асиметричними 

підходами до рівності і політики відмінності. Асиметричні моделі рівності 

відзначають відмінності між членами вразливих груп і членами домінуючої 

групи. Вони закликають до прийняття цих відмінностей і для їх примирення, 

а не намагання усунути розбіжності та асимілювати знедолених. Політика 

відмінності, або взаємозалежності, підтверджує, що нерівність комбінує 

численні невигідні становища, і що теорії рівності, які універсалізують, 

виходячи тільки з досвіду тільки однієї знедоленої групи, є помилковими 

через стирання ситуативних відмінностей. Втім, відмінності у цілях в рамках 

даних концепцій можна вважати більш видимими, ніж реальними.                  

Н. Фрейзер підкреслює, що вона не є прихильником поділу теорії 

справедливості на дві взаємовиключні категорії. На її думку, найбільш 

прийнятним філософським підходом є розробка більш загальної, 

всеохоплюючої концепції справедливості, яка зможе осягнути і розподіл, і 

визнання [108].  

Як бачимо, створення єдиної концепції расової дискримінації 

стикається з труднощами, зумовленими інваріантністю концептів рівності та 

справедливості, що складають філософсько-методологічну основу поняття 
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дискримінації. Відповідно, ставиться під сумнів можливість формування 

єдиної парадигми МАП і цілісної концепції расової дискримінації як його 

основної категорії. 

 

1.3. Визначення поняття «расова дискримінація» через призму 

концепту «фундаментальна рівність» 

У пошуках парадигмоутворюючої ідеї слід звернутися до концепту 

фундаментальної рівності. У центрі концептосфери міжнародного 

антидискримінаційного права лежить концепт «фундаментальної рівності» 

(«основної рівності» − «basic equality»). Фундаментальна рівність має статус 

парадигмоутворюючої ідеї МАП та філософсько-методологічної основи 

концепції расової дискримінації.  

Егалітарна сутність міжнародного антидискримінаційного права 

проявляється у визнанні рівної цінності («рівноцінності») і рівної гідності 

всіх людей як абсолютного морального і правового імперативу. Це − 

основна, фундаментальна рівність, що віддзеркалює рівну духовну цінність 

кожної людини, рівність у гідності, що є основою імперативної заборони 

дискримінації. У науці тривають активні дискусії щодо змісту поняття 

фундаментальної рівності як постулату рівної цінності всіх людей [113; 132, 

с. 57-59; 133].  

«Фундаментальна рівність» абстрагується від неминучих і істотних 

відмінностей між людьми і вимагає поводження з усіма членами людського 

роду як з рівними. Люди нерівні за багатьма ознаками, але рівні в гідності, 

що зумовлює рівність цінності людських особистостей, живих істот, що 

відносяться до людського роду. Як неодноразово підкреслював академік П. 

М. Рабінович, гідність людини є основою, фундаментом всієї системи її 

основоположних прав і свобод [134]. Це − той критерій рівності, який лежить 

в основі всіх інших її проявів. 

«Закон завжди умовно зрівнює умовно схоже і відволікається від всієї 

іншої життєвої неоднаковості; якщо закон не буде робити цього, то він не 
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створить жодного загального правила і не створить ні правопорядку, ні 

організації» [135, с. 470-471]. Справа в тому, що люди, незважаючи на усю 

свою несхожість і неоднаковість, зберігають рівність у відомому розумінні, 

так якщо б право не зважало б на цю рівність, то воно впало б у явну 

несправедливість. Всі люди як розумні, живі істоти, що носять в собі потяг 

до щастя і до повноти духовного буття, приховують в собі голос совісті і 

здатність до морального вдосконалення, − мають однакове, по 

справедливості рівне прагнення до життя, до задоволення, до розвитку своїх 

благих здібностей та свободи добрих проявів» [116, с. 79] − писав І. О. Ільїн. 

«Виникнення ідеї фундаментальної етичної рівності є процесом, що 

торкнувся усіх магістральних традицій людської культури», − стверджує А. 

В. Прокоф’єв [136, с. 211]. Визнання «іншого» як різного, але рівного, і 

водночас − як рівного, але різного є важливим елементом сучасного 

розуміння основної рівності [137]. 

Ідея рівної гідності всіх представників людського роду формувалася в 

протистоянні двом аспектам спірної нерівності − нерівності по лінії «свої − 

чужі», що розмежовувала людей, які належать до різних громад, культурних 

ареалів, релігій та ін., і нерівності по лінії «вищі − нижчі», що розмежовувала 

представників єдиного співтовариства за принципом природної ієрархії. У 

першому випадку в рівному моральному статусі відмовляють «чужинцю», у 

другому − соціальному маргіналу [136, с. 212]. 

У сучасній філософії тривають активні дискусії щодо змісту поняття 

«основної рівності» як постулату рівної цінності всіх людей [113].              

Дж. Уолдрон стверджує: «Значення рівності як фундаментальної 

прихильності до рівноцінності людей зрозуміло, хоча і абстрактно. Це 

абстрактний принцип, який може бути використаний для обґрунтування 

розподілу прав і благ у суспільстві. Його застосування час від часу буде 

спірним, а іноді і відносно простим. У визначенні того, які політичні і 

практичні рішення відповідають цьому значенню, так чи інакше залишається 

необхідність відповіді на питання, що повинно і що не повинно бути рівним 
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<...> В той час як багато було написано про рівність як про мету, дуже мало 

було написано про основну рівність» [138, с. 1368]. 

Л. Поджман також вважає, що запропоновані обґрунтування рівності як 

неодмінної умови sine qua non політичної філософії не є переконливими, і в 

результаті залишається необґрунтованим основна рівність, незважаючи на її 

поширення і практично загальне застосування як аксіоми сучасної політичної 

філософії [139, с. 605]. 

Дискримінація як невизнання і/або порушення фундаментальної 

рівності − це приниження людської гідності та невизнання рівної цінності 

людського життя. Дискримінація знаходить своє конкретне вираження в 

принизливому, несправедливому диференційованому поводженні з 

суб’єктами, що перебувають в аналогічних ситуаціях, або 

недиференційованому, зрівнювальному підході до суб’єктів, що перебувають 

у різних ситуаціях; порушенні рівності можливостей і доступу до життєво 

важливих благ (дистрибутивна дискримінація), дискримінаційно 

мотивованому переслідуванні, зокрема, у формі насильства або 

підбурювання до нього. 

Абсолютним запереченням фундаментальної рівності стала нацистська 

ідеологія і виправдані нею злочини нацистів у період Другої світової війни. 

Знаковим є те, що в преамбулі до Статуту Організації Об’єднаних Націй з 

питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) від 16 листопада 1945 року 

зазначено: «Тільки що закінчилася жахлива світова війна, яка стала 

можливою внаслідок відмови від демократичних принципів поваги гідності 

людської особистості, рівноправності і взаємної поваги людей, а також 

внаслідок насаджуваної на основі невігластва і забобонів доктрини 

нерівності людей і рас...» [140]. 

Гідність людини − це той критерій рівності, який лежить в основі всіх 

інших її проявів. «Принцип людської гідності має абсолютний характер, 

тобто, по-перше, гідність людини є непорушною і, по-друге, не може бути 

жодних винятків з цього правила» [141]. Професор С. П. Рабінович 
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підкреслює: «Розуміння людини як суб’єкта природних прав, передусім, 

ґрунтується на аксіотичних засадах, на тій етичній цінності, якою є людина 

взагалі, а отже, і кожна людина зокрема, незалежно від своїх індивідуальних 

антропологічних чи психофізіологічних ознак. Видається, що саме з тієї 

причини в обґрунтуванні прав людини, поданому в Міжнародному біллі про 

права людини, основоположне місце посідає категорія людської гідності» 

[142, с. 30]. 

«Необхідною причиною визнання рівності природної правоздатності 

усіх людей є, по-перше, той факт, що будь-яка окрема людина (навіть дитина 

чи психічно хвора) є унікальним проявом життя, потенційною духовною 

безкінечністю, істотою, чия специфічно людська сутність розкривається 

лише в процесі її всебічного розвитку» [143, с. 324]. Відтак, вважає С. П. 

Рабінович, «поняття природної правоздатності людини могло би бути 

визначено як така невід’ємна властивість людини, що полягає в її загальній 

здатності бути суб’єктом соціальних прав та обов’язків і ґрунтується на 

рівній самоцінності кожної людини як унікального прояву життя, як істоти, 

здатної до розвитку й потребуючої його задля розкриття своєї специфічної 

людської сутності (природи)»; «в сучасній природно-правовій думці така 

самоцінність відображається поняттям всезагальної людської гідності» [143, 

с. 324]. 

Поняття гідності людини виступає аксіологічною категорією, що 

безпосередньо пов’язана із категоріями цінності та оцінки [144, с. 647]. 

Принцип людської гідності має абсолютний характер [145]. «Таким чином, 

сучасний дискурс з прав людини здійснюється в контексті зародження 

глобального світового порядку на основі зіставлення таких понять, як 

універсальність, культурна різноманітність і культурний діалог. Права 

людини виникають незалежно від юридичних встановлень і лише визнаються 

в законодавстві (в широкому сенсі) як вираз моральної гідності людини. 

Вони спрямовані на утримання найважливіших цінностей людського життя і 

утвердження людини як найважливішої цінності. Це такі права, від яких 
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людина не може відмовитися і дотримання яких може вимагати від 

кожного», − підкреслює С. І. Максимов [146, с. 41]. 

П. Колер зазначає: «Права людини у звичному розумінні є правами, що 

належать усім людям, так би мовити, від природи, тобто незалежно від 

випадкових обставин, таких як походження, раса, стать, нація та релігія... 

Окремий індивід стає моральним членом політичної спільноти, коли в 

колективній свідомості вкорінена думка, що його доля в політичному 

контексті є так само важлива, як і доля будь-якого іншого індивіда» [147, с. 

222-223]. 

Концепт «фундаментальна (основна) рівність» дає ключ до розуміння 

дискримінації як юридичного поняття і соціально-правового феномена. Він 

має юридичне значення і слугує не лише моральним, а й правовим 

підґрунтям МАП, має широкий діапазон використання і є ключем вирішення 

конкретних правових проблем. 

Таким чином, поняття «дискримінація» пов’язане з категорією 

основної рівності, що набуває в цьому контексті цілком конкретного 

юридичного змісту і наповнює реальним змістом концепцію міжнародного 

антидискримінаційного права. Етичні норми, які формують уявлення про 

рівність і справедливість, в міжнародному антидискримінаційному праві 

отримують правові ознаки і слугують безпосередньою підставою для 

прийняття правових рішень. Болюча проблема ХХ–ХХІ ст. − 

інституціоналізована расова дискримінація, яка має як відкритий, так і 

непрямий характер, обумовила можливість глибинних концептуальних 

трансформацій у самій сутності міжнародно-правового регулювання та 

набуття моральним прагненням до справедливості ознак правової дії – 

створення комплексу правових та інституціональних заходів з забезпечення 

поваги до прав людини та тенденції його пріоритетності над державним 

суверенітетом [148, с. 6]. 

Н. Сміт зауважує: «Ідея основоположного принципу рівності є чітким 

підтвердженням того, що інтереси і проблеми всіх людей повинні бути взяті 



 56 

до уваги крізь призму рівності людської цінності. Таким чином, хибним є 

висновок, що застосування ідеї рівності може бути нечітким, в ньому немає 

ніякої необхідності і воно не відіграє ніякої корисної ролі в юридичному 

дискурсі. Значення рівності як фундаментальної прихильності до 

рівноцінності людей − це абстрактний принцип, який може бути 

використаний для обґрунтування розподілу прав і благ в суспільстві» [51, с. 

24] 

Як зазначає Б. М. Кашніков, два основних концепти справедливості 

(егалітарний і ієрархічний) відповідають двом основним різновидам 

суспільного зв’язку індивідів. У так званому «ієрархічному суспільстві» 

нерівність має фіксований статус і пов’язана з обставинами народження. 

Люди тут народжуються нерівними, і нерівність розглядається як щось 

природне і належне. Така справедливість припускає, що вихідним 

політичним принципом є нерівність статусів окремих індивідів і станів, але 

ця нерівність усвідомлюється як морально виправдана, оскільки у ній 

виражений різний ступінь досконалості індивідів і груп, яку вони 

демонструють на шляху служіння вищій меті цього суспільства. Егалітарний 

тип справедливості передбачає початкову ціннісну рівність індивідів або 

уявлення про рівну гідність [149, с. 38, 40]. 

Фундаментальна рівність, виходячи з того, що всі люди рівні у своїй 

гідності (описова рівність), «приписує» ставлення до людей як до рівних 

(treat those in its charge as equals). Фундаментальна рівність є аксіомою. 

Разом із тим вона не вимагає рівного поводження (equal treatment), яке може 

бути несправедливим, зважаючи на фактичну нерівність людей за багатьма 

ознаками і обставинами. Тому наголосимо, що право на недискримінацію не 

тотожне праву на рівне поводження. 

В егалітарному суспільстві люди народжуються рівними, вважають 

себе такими, усякий прояв суспільної нерівності в поведінці поставлений в 

ситуацію презумпції винуватості і повинен довести своє право на існування, 

звертаючись до вихідного ідеалу рівності життєвих шансів [149, с. 40]. 
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Принцип справедливості виявляється в еквівалентності, пропорційності 

та рівності правового регулювання, порушення якого має форму 

дискримінації. При цьому змістом дискримінації може бути як встановлення 

безпідставних відмінностей у правовому регулюванні (надлишкова 

диференціація), так і зрівняльний (не диференційний) підхід до суб’єктів, що 

перебувають у різних ситуаціях [150, с. 13, 14]. 

«Презумпція рівності в поводженні», як будь-яка правова презумпція, 

може бути оскаржена і спростована. Вона визнається правильною до тих пір, 

поки не доведено протилежне. Слід підкреслити, що в даному випадку 

презумується рівне ставлення, але не рівність людей у їх гідності, яка не 

може піддаватися сумніву. У разі спростування презумпції рівності в 

поводженні допускається диференційоване поводження, яке виступає як засіб 

досягнення рівності фактичної. Таким чином, презумпція рівності не 

виключає диференціації і не всяка диференціація означає дискримінацію. У 

той же час «презумпція рівності» не поширюється на основну рівність як 

правовий і моральний імператив. Основна рівність не є правовою 

презумпцією, вона не може бути оскаржена та спростована. 

У разі спростування презумпції рівного поводження допускається 

диференційоване поводження, яке виступає як засіб досягнення рівності 

фактичної. Таким чином, презумпція рівності не виключає диференціації і не 

всяка диференціація означає дискримінацію. Диференційоване поводження 

може бути дискримінаційним тільки в тому випадку, якщо воно 

несправедливе і не може бути «об’єктивним і розумно виправданим» [151, с. 

39]. 

Більш того, рівне поводження з особами і групами, що знаходяться в 

об’єктивно відмінному становищі, являє собою дискримінацію на практиці, 

так само, як і нерівне поводження з особами, які перебувають в об’єктивно 

однаковому положенні» [152]. Дискримінація може виражатися як у 

встановленні необґрунтованих відмінностей в правовому регулюванні, так і в 

недиференційованому, зрівнювальному підході до суб’єктів, що перебувають 
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у різних ситуаціях. 

Разом із тим слід підкреслити, що фундаментальна рівність не може 

бути правомірно обмеженою. Будь-яке приниження фундаментальної 

рівності є правопорушенням, яке охоплюється юридичним поняттям 

«дискримінація». Фундаментальна рівність не є правовою презумпцію, вона 

має аксіоматичній характер і не може бути оскарженою і спростованою. 

Расова дискримінація – як невизнання і/або порушення 

фундаментальної рівності стосовно расово категоризованих чи прирівняних 

до них осіб і соціальних груп, що може мати безліч проявів – від мікро- до 

макрорівня. Зокрема, дискримінація знаходить своє конкретне вираження в: 

1) принизливому, несправедливо диференційованому поводженні з 

суб’єктами, що знаходяться в аналогічних ситуаціях, або 

недиференційованому, зрівнювальному підході до суб’єктів, що перебувають 

у різних ситуаціях; 2) порушенні рівності можливостей і доступу до життєво 

важливих благ (дистрибутивна дискримінація); 3) дискримінаційно 

мотивованому переслідуванні (в тому числі насильстві) або підбурюванні до 

нього. 

«У перекладі на сучасну правову мову вимога рівності означає 

забезпечення для людей рівної міри свободи і гідності. У конкретних 

ситуаціях це може означати вимогу як рівного, так і нерівного відношення, 

причому останнє часом розглядається як засіб компенсації за несприятливі 

умови, в яких виявляються певні люди чи категорії людей, − зазначає О. Г. 

Осіпов [109]. − Подібна формула, ясна і зрозуміла в узагальненому вигляді, 

на практиці, у конкретних обставинах створює чимало труднощів. Завжди 

виникають питання про те, як виміряти і обчислити рівний ступінь свободи і 

гідності, як визначити, наскільки і за якими показниками ті чи інших ситуації 

можуть порівнюватися і яке саме відношення є рівним або нерівним» [109]. 

«У формально-юридичній площині в правових, зокрема, міжнародних 

актах з прав людини ознака рівності набуває відображання у формі заборони 

дискримінації. Водночас зрозуміло і те, що сам процес реалізації відповідних 
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прав так чи інакше відбувається у прямій залежності від особистих задатків, 

здібностей людини. Тому фактичні результати реалізації однакових за своїми 

стартовими показниками прав людини не можуть бути однаковими» [112. с. 

3]. 

Невизнання основ рівності і їх порушення є, насамперед, приниженням 

людини та групи, до якої вона належить. Серед безлічі теорій про елементи, 

які складають поняття дискримінації, цікавою є думка Нагеля та Сомека, яку 

розділяє і цитує Г. Девіс. Ці поважні вчені вважають, що аспектами 

дискримінації є «приниження, яке відбувається в тому випадку, коли те, що 

має значення для людини, не враховується на користь того, що, з її точки 

зору, не має значення та що є неважливим для будь-якої розумної людини. 

Стереотипізація відбувається, якщо з людиною поводяться так, як би вона 

була просто одним з прикладів певного типу людей, коли вона насправді 

таким не є. Перевизначення відбувається тоді, коли правило є настільки 

універсалізованим, що вимагає адаптивної поведінки, яка може виходити за 

рамки розумного» [153, с. 47]. 

Будь-які прояви дискримінації, а расової − в першу чергу, 

сприймаються її жертвами в першу чергу як приниження. Психологічна 

сутність дискримінації полягає у сприйнятті її жертвою як приниження 

людської гідності, незалежно від того, чи входило заподіяння такої моральної 

шкоди у наміри суб’єкта дискримінаційної поведінки. 

«Ступінь схильності до принижень змінився з приходом світової 

революції прав людини. Її головна ідея в тому, що всі люди мають внутрішнє 

ядро гідності, яке слід поважати. Люди повинні мати свободи і ресурси для 

скромного і гідного життя. Позбавлення людей перерахованих вище прав 

означає заперечення їх людської природи, виключення їх з роду людського. 

Революція прав людини у своїй основі егалітарна, заперечує ідею існування 

вроджених відмінностей між людьми, наявності абсолютних і нездоланних 

відмінностей між ними. Вона відкидає всі ієрархії, за винятком випадків, 

коли ті існують на благо всього суспільства. Вона вимагає від будь-якої 
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влади бути «розумною» і «виправданою»<...>, − пише Д. Сміт. − Революція 

прав людини робить людей більш чутливими до всіх видів приниження. 

Наділивши їх внутрішньою гідністю, вона надає жертвам приниження 

потужну ідеологію, що виправдує їх протест. Якщо вони захищають свою 

внутрішню гідність, вона надає їм укриття, дозволяючи захистити свою 

ідентичність від принижень» [154, с. 27]. 

Відомий вчений професор М. Бентон, який присвятив чимало праць 

проблемі протидії расовій дискримінації та дослідженню системи 

антидискримінаційних положень у міжнародному праві, у своїй праці 

«Дискримінація» досліджує психологічні підвалини диференціації людства 

та, крім іншого, пише: «Природа дискримінації лежить у людській природі та 

стану людяності. Люди схильні до поділу собі подібних на «Ми» та «Інші» та 

можуть мати глибоке психологічне задоволення у ставленні до «Інших» у 

принизливий спосіб; через таку людську природу людям важко відноситись 

до «Інших» так, як би вони хотіли б, щоб ставились до них. Більш того, раса, 

стать та інші причини для дискримінації надають величезну матеріальну 

перевагу членам тієї групи, на чию користь здійснюється дискримінація. 

Навіть ті люди, хто вважає дискримінацію «неправильною», не завжди 

вважають різне ставлення дискримінацією та схильні думати, що якісь 

особливі обставини можуть обумовлювати виправдані виключення, зокрема, 

якщо їх власні інтереси підштовхують їх до такої думки» [29, с. 36]. 

Безумовно, дискримінація за якостями, якими людина наділена 

природою, є найбільш огидною з сучасної точки зору. Колір шкіри, 

етнічність, візуальні відмінності або будь-які природні ознаки, що 

відрізняють людину від більшості, навіть сьогодні викликають безліч 

упереджень, а якщо аналізувати відношення суспільства до «відмінних, 

інших» в контексті відповідного еволюційного наукового та соціального 

розвитку, то стає зрозумілим, що неможливість рівноцінного поводження у 

відповідні історичні періоди є «природною». 

«Теоретично расизм − це філософія історії, краще сказати історіософія, 
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яка робить історію наслідком певної «таємниці», що є захованою та яка 

розкривається в людях в силу їх власної природи, їх власного народження. 

Ця філософія робить видимою невидиму причину доль суспільств та народів, 

незнання якої списується на недорозвиненість або на історичну могутність 

зла», − зазначають з цього приводу Е. Балібар та І. Валлерстайн [155, с. 24]. 

Серед парадоксів фундаментальної етичної рівності, що супроводжують 

визнання рівної гідності всіх етичних суб’єктів, А. В. Прокоф’єв називає 

необхідність визначення меж кола рівних. «Хто саме є гідним рівно 

шанобливого або рівно дбайливого ставлення, що передбачається моральними 

імперативами?» [136. с. 219]. 

Тривалий час протягом людської історії не існувало однозначної 

відповіді на питання про межі поняття «людина»: обговорювалося питання 

про те, кого слід, а кого не слід зараховувати до людського роду і чи існує 

ієрархія в цінності, гідності людей, що розрізняються між собою за 

біологічними і цивілізаційним ознаками. По суті, до середини ХХ ст. ідея 

моногенізму і етичної рівності людських істот, що становить основу світових 

релігій, на правовому, в тому числі міжнародно-правовому, рівні не була 

визнана. Більш того, вона явно відкидалася не тільки явними апологетами 

расизму, але класиками європейської філософії, які зробили значний внесок у 

розвиток ідеї рівності і справедливості.  

Великим спрощенням було б стверджувати, що становлення ідеалів 

рівності і справедливості як моральних та правових імперативів відбувалося 

абсолютно синхронно з формуванням засудження і заборони расової 

дискримінації як найгрубішої зневаги цих ідеалів. Одним із парадоксальних 

періодів розбіжності цих процесів в історіософії прав людини стала епоха 

Просвітництва. Вона була особливою не тільки через теологічні та наукові 

дискусії про раси та їх ієрархію й одночасне прийняття конституційних актів 

про «загальну рівність». Расистські вчення та вислови консервативних 

теологів тією чи іншою мірою могли бути поясненими відповідним станом 

соціо-еволюційного процесу, коли сегрегація на основі кольору шкіри, 



 62 

національного походження сприймалась як певна норма, підкріплена 

психологічним неприйняттям відмінного та невідомого, релігійним 

консерватизмом, відсутністю реальних наукових знань про причини 

існування зовнішньо та культурно відмінних народів, нерозумінням і 

несприйняттям загальної людської рівноцінності. Перешкодами на шляху 

визнання єдності людського роду виступали не тільки одвічні забобони, 

неприйняття і відторгнення «чужого», а й філософські теорії, авторами яких 

були серед інших класики просвітницької думки, що внесли значний вклад у 

розвиток ідеї рівності (наприклад, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, І. Кант). 

Втім вирвані з історичного світоглядного контексту висловлювання 

філософів епохи Просвітництва щодо рас та народів не можуть бути оцінені 

адекватно. будь-яку ідею, концепцію, теорію неможливо досліджувати, а 

дослідивши, неможливо зрозуміти поза історичним та соціально-політичним 

контекстом. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Загальний огляд наукових досягнень за темою дослідження дозволяє 

дійти висновку про те, що доктринальний розвиток концепції расової 

дискримінації базується на працях численних відомих вчених-правників. 

Зокрема в період розробки та прийняття Загальної декларації прав людини 

великий внесок в становлення міжнародно-правового поняття дискримінації 

зробили відомий український правник В. М. Корецький та уродженець 

України (Львівської області) видатний юрист-міжнародник Г. Лаутерпахт. З 

ім’ям Р. Лемкіна, який навчався в Україні, пов’язано впровадження поняття 

геноциду. Термін «антидискримінаційне право» або «антидискримінаційне 

законодавство» широко використовується у зарубіжній юридичній науці і 

практиці та набув загального визнання. 

Незважаючи на визнання пріоритетності завдання протидії проявам 

расової дискримінації, проблема не лише не вирішена, а й постійно 

ускладнюється. Сучасний політичний і ідеологічний контекст створює 
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сприятливі можливості для відродження старих форм расизму та ксенофобії, 

а також для появи їх нових видів. Очевидною є нагальна необхідність 

розроблення концептуального цілісного, що відповідає масштабам проблеми, 

міжнародно-правового забезпечення протидії расовій дискримінації. 

2. Концептуалізацію міжнародно-правової категорії расової 

дискримінації, що еволюціонувала впродовж тривалого періоду, можна 

назвати одним із найскладніших філософсько-правових процесів. 

Універсальна міжнародно-правова заборона всіх форм расової дискримінації 

сформувалася тільки в ХХ ст., але її філософська основа – право на рівність 

та справедливість – визнавалася ще за часів, коли стратифікація суспільства 

вважалася явищем неминучим і природним.  

Застосування під час дослідження концептологічного підходу вимагає 

акцентування уваги на аналізі та тлумаченні концептів «рівність» і 

«справедливість». Протягом багатьох тисячоліть уявлення про рівність і 

справедливість зазнавали трансформацій, що відображають складний і 

суперечливий хід розвитку людської цивілізації: егалітарний світогляд 

розвивався одночасно з апологією нерівності. 

Ключові метаконцепти «рівність» і «справедливість» концептосфери 

МАП як філософсько-методологічні засади концепції расової дискримінації 

були сформовані в межах філософського, політичного і правового дискурсу. 

Вони охоплюють ті цінності, до яких звертається міжнародне 

антидискримінаційне право, та виконують роль «ціннісних домінант» і 

становлять основу поняття «недискримінація» як міжнародно-правової 

категорії.  

Дискримінація полягає в зазіханні на ці цінності. Право на рівність − це 

право на справедливу рівність. У дискурсі МАП розглядається рівність 

індивідів та їх груп, хоча у більш широкому контексті в концептосферу 

«рівність» входять й інші його тлумачення, насамперед рівність держав як 

суб’єктів міжнародного права. Дискримінація як категорія міжнародного 

антидискримінаційного права існує в межах її розуміння як порушення 
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індивідуальних і колективних прав людини. 

3. Міжнародне антидискримінаційне право є комплексною галуззю 

міжнародного права, що регламентує міжнародне співробітництво у протидії 

дискримінації. Створення міжнародно-правової стратегії боротьби з расовою 

дискримінацією, розробка міжнародно-правових стандартів протидії цьому 

явищу на національному рівні та координація міжнародного співробітництва 

є центральним завданням міжнародного антидискримінаційного права. 

4. Термін «антидискримінаційне право» або «антидискримінаційне 

законодавство» широко використовується у зарубіжній юридичній науці і 

практиці та набув загального визнання. На межі ХХ–ХХІ ст. цей термін став 

використовуватися у вітчизняній юридичній літературі. Незважаючи на 

широке висвітлення проблеми дискримінації на державному рівні, набагато 

менш праць присвячено дискримінації як суто міжнародно-правовій 

категорії.  

5. Міжнародне антидискримінаційне право базується на концептах 

рівності і справедливості, у визначенні сутності яких філософська і правова 

думка пройшла довгий шлях пошуків.  

Розвиток філософської думки безпосередньо вплинув на формування 

сучасної концепції міжнародного антидискримінаційного права, яка 

базується, зокрема, на роботах таких філософів, як Дж. Ролз, Р. Дворкін, У. 

Кімліка, Н. Фрейзер, А. Сен, Т. Нагель. Відомим політичним філософом, 

праці якого стали методологічною основою міжнародного 

антидискримінаційного права праці та викликали так звану дискусію 

«Рівність чого?», є Р. Дворкін. Йому належить пріоритет у формулюванні 

розгорнутої концепції особливого типу ліберальної рівності («ліберального 

егалітаризму»). Р. Дворкін чітко обґрунтував розмежування, що проводиться 

між «рівним поводженням» і «поводженням як із рівним». Спираючись на 

дослідження його численних наукових здобутків, можна стверджувати, що 

згідно з Дворкіним, держава може ставитися до своїх громадян як до рівних 

(treat those in its charge as equals) і держава може поводитися з громадянами 



 65 

рівним чином (treat those in its charge equally). Ставлення до громадян як до 

рівних означає, що всі вони мають право на рівнозначну турботу і повагу з 

боку держави.  

Фундаментальна рівність, виходячи з того, що всі люди рівні у своїй 

гідності (описова рівність), «приписує» ставлення до людей як до рівних 

(treat those in its charge as equals). Разом із тим вона не вимагає рівного 

ставлення (equal treatment), яке може бути несправедливим, зважаючи на 

фактичну нерівність людей за багатьма ознаками й обставинами.  

6. Основною функцією міжнародного антидискримінаційного права є 

егалітарна (від фр. «еgalite» − рівність). Егалітарна сутність міжнародного 

антидискримінаційного права обумовлює його значення як обов’язкової 

складової справедливого розподілу благ та тягарів соціального співіснування. 

Спроби формулювання єдиної егалітарної теорії зіштовхуються з безліччю 

проблем, зокрема питанням справедливості егалітаризму і можливості 

створення єдиної концепції рівності.  

Теорія справедливості Дж. Ролза мала істотний вплив на формування 

концептуальних основ МАП та може розглядатися як пояснення принципу 

основоположної рівності. У дискурсі міжнародного антидискримінаційного 

права розглядається рівність індивідів та їх груп, хоча у більш широкому 

контексті в концептосферу «рівність» входять й інші його тлумачення, 

насамперед, рівність держав як суб’єктів міжнародного права. Дискримінація 

як категорія МАП знаходиться в межах її розуміння як порушення 

індивідуальних і колективних прав людини. 

7. Боротьба з дискримінацією та втілення ідеалів рівності − головне 

призначення міжнародного антидискримінаційного права. У центрі 

концептосфери МАП лежить концепт «фундаментальної рівності» («основної 

рівності» − «basic equality»). Егалітарна сутність міжнародного 

антидискримінаційного права проявляється у визнанні рівної цінності 

(«рівноцінності») та рівної гідності всіх людей. Це − основна, 

фундаментальна рівність, що віддзеркалює рівну духовну цінність кожної 
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людини, рівність у гідності, що є основою імперативної заборони 

дискримінації.  

Концепт «фундаментальна (основна) рівність» дає ключ до розуміння 

дискримінації як юридичного поняття і соціально-правового феномена. Він 

має юридичне значення та є не лише моральним, а й правовим підґрунтям 

МАП, має широкий діапазон використання і є джерелом вирішення 

конкретних правових проблем. Таким чином, поняття «дискримінація» 

пов’язане з категорією основної рівності, що набуває в цьому контексті 

цілком конкретного юридичного змісту і наповнює відповідним значенням 

концепцію міжнародного антидискримінаційного права. 

8. Фундаментальна рівність отримує статус парадигмальної 

(парадигмоутворюючої) ідеї МАП та філософсько-методологічної основи 

концепції расової дискримінації. Вона не може бути оскарженою або 

спростованою. Фундаментальна рівність виходить із того, що всі люди рівні 

у своїй гідності, та приписує ставлення до людей як до рівних. Будь-яке 

приниження фундаментальної рівності є правопорушенням, яке охоплюється 

юридичним поняттям «дискримінація». Психологічна сутність дискримінації 

полягає у сприйнятті її жертвою як приниження людської гідності, незалежно 

від того, чи входило заподіяння такої моральної шкоди у наміри суб’єкта 

дискримінаційної поведінки.  

Расова дискримінація – як невизнання і/або порушення 

фундаментальної рівності стосовно расово категоризованих чи прирівняних 

до них осіб і соціальних груп, що може мати безліч проявів – від мікро- до 

макрорівня. Зокрема, дискримінація знаходить своє конкретне вираження в: 

1) принизливому, несправедливо диференційованому поводженні з 

суб’єктами, що знаходяться в аналогічних ситуаціях, або 

недиференційованому, зрівнювальному підході до суб’єктів, що перебувають 

у різних ситуаціях; 2) порушенні рівності можливостей і доступу до життєво 

важливих благ (згідно з дистрибутивною парадигмою МАП); 3) 

дискримінаційно мотивованому переслідуванні (в тому числі насильстві) або 
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підбурюванні до нього (міжнародно-правове реагування на злочинні форми 

дискримінації формують ретрибутивну парадигму міжнародного 

антидискримінаційного права). 

На відміну від фундаментальної рівності, рівність у поводженні 

презюмується, проте як будь-яка правова презумпція може бути оскаржена та 

спростована. В даному випадку презумується рівне ставлення, але не рівність 

людей у їх гідності, яка не може піддаватися сумніву. У разі спростування 

цієї презумпції допускається диференційоване поводження, яке виступає як 

засіб досягнення рівності фактичної. Дискримінацією може бути як 

встановлення безпідставних відмінностей у правовому регулюванні 

(надлишкова диференціація), так і зрівняльний (не диференційний) підхід до 

суб’єктів, що перебувають у різних ситуаціях; обидві форми є порушенням 

презумпції рівності у поводженні як узагальнюючої дефініції. 

Фундаментальна рівність не вимагає рівного поводження, яке може бути 

несправедливим, зважаючи на фактичну нерівність людей за багатьма 

ознаками й обставинами, тому право на недискримінацію не тотожне праву 

на рівне поводження. Таким чином, «презумпція рівності у поводженні» не 

виключає диференціації, і не кожна диференціація означає дискримінацію.  

9. Рівність та справедливість як концепти міжнародного права 

амбівалентні і містять багатоманітність варіантів інтерпретації, що зумовлює 

інваріантність визначення поняття «расова дискримінація». Необхідність 

цілісного розгляду поняття обумовила пошук підходу, що відображає єдність 

у різноманітті інтерпретацій. У цьому дослідженні запропоновано 

використовувати дуалістичний підхід до тлумачення нормативного поняття 

расової дискримінації як міжнародно-правової категорії, що включає в себе, 

по-перше, її правозахисну інтерпретацію в контексті «права на 

недискримінацію», яке знайшло відображення в міжнародному праві прав 

людини, і, по-друге, деліктну інтерпретацію, яка передбачає ідентифікацію 

расової дискримінації як тяжкого міжнародного правопорушення, в тому 

числі міжнародного злочину. Ці інтерпретації є відображенням двох боків 
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одного й того самого феномену, побудовані на єдиному юридичному та 

морально-ціннісному фундаменті, через що, безумовно, є тісно 

взаємопов’язаними та «взаємопроникаючими». Їх розмежування не порушує 

концептуальної цілісності міжнародно-правової категорії «расова 

дискримінація».  
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РОЗДІЛ 2 

ЕВОЛЮЦIЯ КОНЦЕПЦIЇ «РАСОВА ДИСКРИМIНАЦIЯ» В 

ПРОЦЕСI IНСТИТУЦIОНАЛIЗАЦIЇ МIЖНАРОДНОГО 

АНТИДИСКРИМIНАЦIЙНОГО ПРАВА 

  

2.1. Генезис морально-правового несприйняття расової 

диференціації людства: передісторія міжнародного 

антидискримінаційного права 

Інституціоналізація міжнародного антидискримінаційного права (у 

його сучасному розумінні) почалася після закінчення Другої світової війни. 

однак становлення міжнародно-правової концепції расової дискримінації має 

тривалу і суперечливу «передісторію». 

«Часто в науці міжнародного права під його історією розуміється лише 

період останніх століть, а глибинні основи розглядаються як позбавлені 

практичної цінності. Нерозуміння того, що сучасне міжнародне право є 

наслідком тисячолітньої еволюції норм, принципів і інститутів, стало 

причиною недооцінки його можливостей вирішувати проблеми міжнародних 

відносин» [156, с. 5], − зауважує О. В. Буткевич. Повною мірою це 

твердження є справедливим стосовно МАП, зокрема проблеми генезису 

поняття «расова дискримінація» як однієї з центральних його категорій. 

Не ставлячи перед собою амбітного завдання розробки періодизації 

історії міжнародного антидискримінаційного права (що, по суті, було б 

претензією на періодизацію всього міжнародного права і виходило далеко за 

межі цілей нашого дослідження), спробуємо простежити, як визрівали 

передумови для формування заборони расової дискримінації в міжнародному 

праві на різних етапах його розвитку. 

«Історія міжнародних відносин і права звичайно ділиться на періоди, 

які являють собою наче сходи прогресивного руху міжнародного життя і 

визначають його юридичні норми», − писав на початку минулого століття 

професор Ф. Ф. Мартенс [157, с. 27]. 
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Для постановки та вирішення питання про періодизацію історії 

міжнародного права або його конкретного інституту, надзвичайно важливим 

є методологічний підхід, сформульований професором У. Е. Батлером, який, 

зокрема, пише: «Щодо права народів, імовірно, існують три окремі області, 

які вимагають аналітичного осмислення та періодизації. Це витоки і розвиток 

індивідуальних правил або норм; витоки і розвиток визнання суб’єктами 

міжнародного права цих індивідуальних правил або норм, що складають 

систему права; витоки і розвиток концепцій та ідей права народів, що є 

створеними або розробленими фізичними особами у формі теорій 

міжнародного права [158, с. 8]. 

Слід, на наш погляд, погодитися з твердженням У. Е. Батлера щодо 

необхідності «мінімізувати невизначеність між історією державної практики 

як свідоцтва появи та існування норм міжнародного права та історією ідей 

про міжнародне право (доктрин). Їх часто плутають, в результаті чого 

теоретичні роботи часто розглядаються як історія правової системи, а не ідеї 

про природу та сутність правової системи» [158, с. 39-40]. 

У науці міжнародного права проблемі періодизації його історії 

приділяється значна увага. Великого поширення набуло визнання того, що 

свого роду «кордоном» у розвитку міжнародного права став 1648 рік, коли 

був укладений Вестфальський мир, який ознаменував собою закінчення 

Тридцятирічної війни в Європі. Так, професор Ф. Ф. Мартенс, який виділяв 

три періоди розвитку міжнародного права, писав: «Перший період обіймає 

стародавній світ, середньовіччя та новий час до половини XVII століття чи до 

Вестфальського миру конгресу 1648 року» [157, с. 27]. 

Серед багатьох варіантів сучасної періодизації історії міжнародного 

права, що заслуговують найпильнішої уваги, зупинимося на періодизації, 

розробленій А. І. Дмитрієвим, яка виходить з виділення двох глобальних 

епох: «локального (регіонального) міжнародного права та універсального 

міжнародного права» [159; 160]. Кожна з цих епох, як вважають А. І. 

Дмитрієв та його послідовники, має свої періоди. Перша − «епоха локального 
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(регіонального) міжнародного права», складається з наступних періодів: 1) 

«міжнародне право стародавнього періоду»; 2) «європейське міжнародне 

право до 1648 року». Друга епоха − «епоха універсального міжнародного 

права» включає: 1) період Вестфальської конфігурації Універсального 

міжнародного права (1648–1815 рр.); 2) період Універсального міжнародного 

права по Головному акту Віденського конгресу 1815 року (1815–1919 рр.); 3) 

універсальне міжнародне право періоду Лігі Націй; 4) універсальне 

міжнародне право Організації Об’єднаних Націй (з 1945 року до нашого 

часу)» [158, с. 571-572]. 

Перша епоха, що сягає в глибину століть і завершується укладенням 

Вестфальського миру (1648), не знає поняття недискримінації, однак 

концепти рівності і справедливості, що його формували, відображуються в 

ґенезі міжнародно-правової доктрини. Останні два століття цієї епохи 

відзначені великими геополітичними подіями, які мають цивілізаційне 

значення і визначили хід людської історії на багато століть. Розвиток 

міжнародного права значною мірою зумовлювався активною європейською 

колонізацією «Нового світу». 

Часовий проміжок із кінця XV ст. до 1648 року може бути виділений у 

самостійний період − період «ранньої колонізації». Іноді цей передісторії 

МАП називають «іспанським». «Іспанську епоху» в історії права народів у 

періоді з найдавніших часів до Вестфальського миру виокремлював 

німецький вчений В. Прайзер. А. І. Дмитрієв нагадує, що в Словнику 

міжнародного права (1962) було опубліковано колективну статтю німецьких 

професорів В. Прайзера, Е. Райбштайна, Г. У. Скупікса, У. Шойнера «Історія 

міжнародного права». У статті міститься періодизація, що припускає 

існування чотирьох умовних епох: епоха стародавніх часів, середньовіччя і 

Нового часу до Вестфальського миру 1648 року (період 1500-х − 1648 років 

умовно виокремлений в підрозділ «іспанський період»); епоха 

«європейського міжнародного права» (1648–1815); епоха розвитку 

«європейського міжнародного права» (1815–1914); епоха «новітньої історії 
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міжнародного права» (1914–1960). Пізніше фундаментальне видання «Епохи 

історії міжнародного права» професора В. Г. Греве в основному повторює цю 

періодизацію, виділяючи в окрему епоху «іспанський період» (1494–1648) 

[158, с. 61-62]. 

У Центральній і Південній Америці до початку XVI ст. жило майже 40 

млн чоловік. Імперії ацтеків у Мексиці й інків у Перу нараховували більше 

10 млн мешканців кожна і, безперечно, належали до найбільш могутніх 

держав свого часу разом із Францією, Іспанією і містами-державами Італії. 

Імперії ацтеків та інків розвивалися незалежно одна від одної, про що 

свідчить відсутність в інків писемності. Ці імперії, з їх досконалими 

іригаційними спорудами, корпораціями ремісників, розвиненими трудовими 

та соціальними відносинами і величними будівлями, звісно, були втіленням 

тривалої культурної еволюції. У донесенні Кортеса, надісланому ним в 

Іспанію в 1519 році, виразилося щире здивування, яке відчули іспанські 

конкістадори, побачивши мексиканську столицю: «Ретельно оглянувши та 

дослідивши місто, ми звернули увагу на величезний ринок; галас від нього 

лунав навкруги...» [161, с. 163]. 

«Протягом чотирьох століть, з XVI по XX, структура європейського 

міжнародного права визначалася одним фундаментальним процесом, 

завоюванням Нового Світу», − стверджує К. Шміт [162, с. 99]. Колонізація не 

виникла в цей період, проте саме з цього періоду вона стала чинити вплив, 

що багато в чому зумовлювало хід історії багатьох суспільно-політичних 

процесів. В. П. Макаренко наводить точку зору М. Ферро, який визначає 

колонізацію як захоплення, заселення та обробку колоністами чужої землі. 

Згідно з таким визначенням, колонізація починається в Стародавній Греції і 

Римі, і тому можна говорити про афінський і римський імперіалізм. Але зміст 

даного терміна змінювався. Західна історична традиція пов’язує початок 

колоніалізму з епохою великих географічних відкриттів. Наприклад, у 

виданій у 1991 році «Історії колоніальної Франції» початок колонізації 

пов’язується з відкриттям у XV ст. Канарських островів, які Жан де Бетанкур 
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отримав в лен від короля Кастилії Генріха IV. Потім здійснені подорожі з 

дослідницькими цілями і відкрита Америка. У середині XVI ст. захоплені 

затока Ріо-де-Жанейро та узбережжя Флориди. М. Ферро підкреслює: расові 

ідеї виникли до колонізації та імперіалізму, але не користувалися 

популярністю. Імперіалізм поширив і втілив їх у життя [163, с. 23]. 

Расово однорідні європейські держави століттями завойовували та 

поневолювали інші, відмінні від них, народи і сприймали очевидні біологічні 

відмінності як свого роду природний фактор панівного становища білих 

людей [164, с. 29]. 

У. Е. Батлер підкреслює: «Перехід до системи правових норм, що 

регулюють відносини між рівними суверенами, був стимульований певною 

низкою факторів. Відкриття Америки і супутні проблеми окупації та 

колонізації підняли питання юридичного засвідчення територіального 

захоплення та юридичних прав аборигенів» [158, с. 39-40]. 

Право римських пап наділяти християнських правителів землями, 

населеними язичниками або «невірними», було теоретично обґрунтовано в 

XIII ст. кардиналом Енріко де Соуза. Доктрина Соузи дозволяла 

християнським правителям з благословення Папи виправдовувати 

захоплення земель «невірних». Вона відома також під ім’ям «доктрини про 

острови» [165]. 

«Закони» про географічні «відкриття», «завойовані території» і 

«нічийні землі» були основою для «доктрин заволодіння чужою власністю». 

У XV ст. два папських послання стали своєрідною підставою для 

встановлення європейського панування в Новому Світі і в Африці. У 

Romanus Pontifex, направленому в 1452 році папою Ніколасом V королю 

Португалії Альфонсу V, всім нехристиянам світу оголошувалася війна і 

конкретно санкціонувалися й заохочувалися завоювання, колонізація та 

експлуатація нехристиянських народів та їхніх територій. Відповідно до 

послання Inter Caetera, яке було направлено в 1493 році папою Олександром 

VI королю і королеві Іспанії після повернення Христофора Колумба з 
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острова, названого ним Еспаньола, в Новому світі офіційно встановлювалося 

панування християнства: «щоб їх жителів та мешканців закликати до 

служіння нашому Спасителю і звернути в католицьку віру». Розповівши 

стисло про результати першої подорожі Колумба і зазначивши «необхідність 

звеличення і поширення католицької віри», папа наказує Фердинанду і 

Ізабеллі «приступити, уповаючи на милість Божу, до підпорядкування 

згаданих островів і материків та їх жителів та мешканців, як то личить 

католицьким королям і правителям, за прикладом ваших предків, і звернути 

їх у католицьку віру» [166]. 

У цьому папському посланні містився заклик до поневолення корінних 

народів та захоплення їхніх територій, а всі тільки що відкриті території й ті, 

які могли бути відкриті в майбутньому, розділялися порівну, при цьому 

Іспанії надавалося право на захоплення територій та встановлення свого 

панування на одній половині земної кулі, а Португалії − на іншій. 

Підписаний згодом Тордесільський договір (1494) передбачав переділ світу, 

в результаті чого більшість бразильців сьогодні говорять португальською, а 

не іспанською мовою, як у решті Латинської Америки. Посилаючись на 

папську буллу, іспанські королі надалі обґрунтовували колоніальні 

захоплення прагненням звернути місцеве населення у християнство. У 1500 

році королева Ізабелла оголосила індіанців васалами корони і заборонила 

звертати їх у рабство. Індіанці − васали корони передавалися разом з їх 

землями під «тимчасове» володіння завойовникам [165]. 

Папські булли так і не були анульовані, хоча представники корінних 

народів зверталися до Ватикану з проханням розглянути це питання. Ці 

«доктрини географічних відкриттів» дозволили християнським народам 

заявляти про свої права на «нічийні землі» (terra nullius) або землі, що 

належали «варварам» чи «язичникам». Згодом у багатьох районах світу ці 

доктрини призвели до того, що сьогодні багато корінних народів є 

залежними чи перебувають під опікою держави, а право їхньої власності на 

землю може бути в будь-який час скасоване чи «анульоване» урядом. Варто 
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відзначити, що в 1537 році Папа Римський Павло ІІІ формально визнав 

індійців людьми («що мають душу»): «Бог створив цих простих людей без 

вад і хитрості». Це призвело майже до повної релігійної асиміляції корінних 

народів, які проживали на територіях, захоплених католицькими 

колонізаторами, та менш жорстоких заходів зі знищення племен у порівнянні 

з Північною Америкою [167]. 

Папа засудив тих, хто «під приводом нездатності індіанців до 

сприйняття християнського віровчення тримає їх у рабстві та пригнічує і 

тиранить так, що й з тваринами поводяться краще». Папа рішуче заявив: 

«Індіанці, будучи повноцінними людьми, не тільки здатні сприйняти 

християнську віру, а й, як повідомили нам, долучаються до неї з 

надзвичайним бажанням і швидкістю». І тому, стверджує Папа, «даною нам 

Апостольською владою ми наказуємо та повеліваємо, щоб нікого з індіанців 

нині відомих, ні тих, кого ще виявлять християни, навіть якщо вони 

перебувають в язичництві, не позбавляли свободи, їх особистого майна і не 

звертали в рабство...» [168, с. 35]. 

Колоніалізм привів до розширення філософсько-правових пошуків, 

обумовлених очевидним протиріччям між теологічними теоріями про 

рівність та жорстокими діями білої християнської людини у відкритих 

мандрівниками частинах світу. Події, що відбувалися під час початку 

захоплення земель, обумовили виникнення гострих дискусій поміж 

філософами, теологами, правниками та іншими мислителями. Поняття 

«право», «права», «рівність», «справедливість» трансформувались та 

видозмінювались, відповідаючи контекстуальним реаліям. Втім саме 

«географічні відкриття» та жорстокість щодо людей, які мешкали на 

відкритих землях, відіграли вкрай важливу роль у становленні сучасної теорії 

прав людини, концепту права на гідність та рівне поводження, адже у той же 

час звучали голоси проти несправедливості та страждань, що заподіюються 

народам захоплених земель. Історія зберегла, зокрема, імена Хуана де 

Сумарага (1468/1469–1548), Васко де Кірога (кінець 1480-х − 1565). «Ідея 
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міжнародного права, яка виникла в результаті філософської дискусії щодо 

подій під час відкриття Америки, є надзвичайно важливою, − вважає Т. Вудс. 

− Вона передбачала, що кожна нація не є окремо існуючим моральним 

всесвітом, а пов’язаною у своїй поведінці певними фундаментальними 

принципами, щодо яких цивілізовані народи можуть дійти згоди. Таким 

чином, держава не є морально автономним утворенням... Відповідно до 

думки іспанських теологів, державу можна судити за зовнішніми стосовно 

неї принципами, вона не може діяти на підставі простої доцільності та 

вузьких переваг, якщо у процесі нею нівелюються моральні принципи» [169, 

с. 148-149]. 

Багато вчених-теологів вважали природне право унікальною 

особливістю роду людського, тим, що відрізняє людину від тварин. На цьому 

будувався «фундамент теорії гідності людини і уявлення про прірву, яка 

відділяє людину від тварин та іншої частини створеного світу». Уявлення про 

природне право як про щось, що об’єднує всіх людей і тільки їх, породило 

«тверду переконаність у тому, що в індіанців Нового Світу, як і у всіх 

язичників, є природні права, посягання на які ані з боку більш 

високорозвиненої цивілізації, ані навіть з боку істинної релігії є 

неприпустимим» [170]. Визначну роль у формуванні ідеології расової 

рівності відіграли іспанські теологи. Серед них особливе місце займають 

Франсіско де Віторіа (1486/1892–1546) і Бартоломео де Лас Касас (1474–

1566). 

Франсіско де Віторіа, професор теологічного факультету 

Саламанкського університету, «захищав принцип рівної свободи людей; він 

заявляв, що, виходячи з принципу природної свободи, всі люди мають право 

на життя, власність і культурний розвиток» [170]. У 1532 році Франсіско де 

Віторіа прочитав відомий курс лекцій, пізніше опублікований під назвою 

«Relecciones de Indis» («Міркування про індіанців»); в ньому серед іншого він 

проаналізував проблему захисту прав індіанців та запропонував теорію 

«dominium rights». 
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Як домініканський теолог, Віторіа визнавав традиції Арістотеля та 

Томи Аквінського, часто їх цитуючи у своїх працях. Втім він також 

застосовував підхід номіналістично-волюнтаристського суб’єктивізму та 

підтримував теорію суб’єктивних прав. Одним із найвідоміших та найбільш 

цитованих вчених у цій традиції був німецький теолог Конрад Зуменхарт 

(1458–1502), чию доктрину прав домініону він продовжував розвивати у 

своїх працях. Віторіа також спирався на класичну філософію, зокрема на ідеї 

римських філософів-стоїків Цицерона і Сенеки. Така позиція − між двома 

основними філософськими традиціями − via antiqua та номіналістично-

волюнтаристською − та його здатність формулювати власні теорії на основі 

обох цих традицій мали великий вплив на формування його уявлення про 

права. Віторіа стверджував, що арістотелівська традиція є основою для 

класичної доктрини об’єктивного підходу до теорії про природні права, яку 

успадкували та використовували у своїх працях схоластичні автори при 

визначенні їх концепції природних прав. Тома Аквінський, наприклад, 

використовував термін «jus» як об’єктивне поняття. Антична традиція 

об’єктивного права трансформувалась у концепцію суб’єктивних прав, коли 

почались дослідження та з’явилися нові філософсько-правові інтерпретації 

сутності «людської істоти». Більшість сучасних вчених вважають Віторіа 

прихильником теорії про суб’єктивні права [171, с. 19-20]. 

Апологети конкістадорів зображували аборигенів як дикунів і варварів, 

які були недостойні того, щоб бути зарахованими до роду людського, і, 

посилаючись на Арістотеля, тим обґрунтовували позбавлення їх людських 

прав. Часто наводилася теза з першої книги арістотелівської «Політики» про 

те, що варварські народи «від природи − раби». Дж. Мейр першим застосував 

концепцію Арістотеля до Америки та припустив, що індіанці − раби за своєю 

людською природою, і ця теза отримала найширше розповсюдження у 

філософії та юриспруденції епохи конкісти. П. Рубіос виходив з того, що 

рабство − продукт гріховної людської природи і виправдано різницею у 

здібностях людей: одним призначено повелівати, іншим − коритися. Фрай 
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Бернардо де Меса обґрунтовував тезу Мейра географічними факторами, 

стверджуючи, що рабська натура індіанців обумовлена природним 

середовищем їх проживання. Ці ідеї розвивав Ов’єдо: на його думку, сам 

природний світ Нового Світу − дикий, «ущербний», «слабкий» − породжує 

рабів за природою. Хуан Хинес де Сепульведа (1490–1573) навіть заявив: 

«Іспанці так само підносяться над варварами, як людина над мавпою». З цих 

причин індіанцям відмовлялося у їх власності [162]. 

Віторіа аналізував співвідношення понять dominium та jus; щодо цього 

важливим здається його міркування про еквівалентне значення цих термінів 

у тому, що стосується юридичного значення панування та володарювання. 

Так, у «Relecciones de Indis» він ставить питання про те, «чи мали аборигени 

до того, як прибули іспанці, реальне право домініону, публічне та приватне», 

більш детально сформульоване як «чи були вони справжніми господарями 

над своїм приватним майном і чи існували серед них якісь люди, що мали 

право правити іншими», та відразу відповідає на нього таким чином: 

«Індіанці, безумовно, мали бути визначені як люди, що мають безперечне 

право володарювання, як у публічному, так і у приватному значеннях. Таким 

чином, вони мають розглядатись як справжні господарі (domini) і не можуть 

бути позбавлені своєї власності без поважних підстав» [171, с. 19-20]. 

У «Relecciones de Indis» Віторіа висловлював категоричне неприйняття 

формули, що повертає до Плавта та Овідія, − «homo homini lupus», і 

протиставляв їй формулу «homo homini homo». Віторіа проголошував: «Non 

enim homini homo lupus est, ut ait Ovidius, sed homo». Він вважав, що «це тягне 

за собою зобов’язання дружби, дружби поміж людей як частини природного 

права». На його думку, люди мають природне право подорожувати мирно та 

розраховувати на гостинність, і це право випливає із сутності первісного 

стану людської природи і не може бути зміненим чи скасованим шляхом 

просто прийняття відповідного закону людьми. Єдиного бачення теорії 

«домініону» Віторіа серед вчених не існує. Як пише Б. Тьорней, Віторіа у 

першій частині «Relecciones de Indis» розмірковував про індивідуальні 



 79 

суб’єктивні права саме тому, що дискусія у наступних частинах була 

зосереджена на терміні «домініон», «який означає не що інше, як «право»... 

Саме тому стає очевидним, що твердження Віторіа стосувалися прав, а 

оскільки він у подальшому розвивав ідею природного домініону, то саме 

природних прав» [172, с. 20, 28]. 

Дослідники того часу писали, що «прості люди» повсюдно вважають, 

що американські індіанці − це не люди, а «особливий, третій вид тварин між 

людиною та мавпою і були створені Богом, щоб краще служити людині» 

[173, с. 10-11]. Спростовуючи ці домисли, Віторіа наполягав на тому, що 

індіанці, безумовно, обдаровані розумом, цією унікальною особливістю 

людського роду, просто вони використовують розум по-своєму. Те, що вони 

володіють розумом, є очевидним: у них є певний громадський порядок, 

упорядковані міста, інститут шлюбу, судді, правителі, закони [174, с. 250]. На 

цій підставі Віторіа розвивав ідею, що унікальність становища людини дає їй 

право на особливе поводження з нею інших людей, право, на яке не може 

претендувати жодна інша істота. Оскільки індіанці Нового Світу − люди, 

вони володіють тими ж природними правами, що й іспанці. Вони володіють 

своїми землями рівно на тій же підставі, що й іспанці − своїми. «Очевидно, 

що мова йшла про фундаментальні питання теорії міжнародного права в її 

сучасному розумінні», − визнає Т. Вудс [170, с. 157-160]. 

На думку Віторіа, пріоритет у стосунках людини з державою належить 

людині. «Інакше кажучи, природні права людини Віторіа ставить вище за 

прерогативи держави, передбачаючи і навіть випереджаючи сучасне 

ліберально-демократичне трактування даного питання» [175, с. 15]. 

Теологічною підставою права для Віторіа є вічний божественний закон, який 

виражений у біблійних заповідях і визначає природне право людини як 

народженої Богом вільної істоти [176, с. 37, 42]. 

І. Валлерстайн зауважує: «Коли європейці висадилися в Америці, щоб 

її підкорити, вони зустріли корінні народи, для них вельми чужі. Деякі були 

досить простими мисливськими, збиральницькими системами. Деякі були 
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витончено організовані у складні світові імперії. Але в обох випадках ані 

зброя, ані природний фізіологічний імунітет (скоріше − його відсутність) цих 

людей не дозволяли їм успішно чинити опір. Європейці стали вирішувати, як 

поводитися з цими людьми. Були ті, хто, захопивши величезні землі, хотіли 

отримати користь від них якнайшвидше, поневоливши і до межі 

експлуатуючи туземних працівників. Виправдовувалося це тим, що туземці є 

варварами, які не заслужили нічого, крім жорсткого рабства. Але були 

християнські євангелісти, які жахнулись нелюдському поводженню 

європейських конкістадорів з місцевими народами. Вони люто відстоювали 

можливість і важливість завоювання душ туземців заради християнського 

спокутування. Одним з них був Бартоломе Лас Касас, чиї пристрасть і 

войовничість увінчалися знаменитими суперечками, що стали класикою у 

1550 році щодо природи «іншого». 1547 року він направив записку Карлу V 

(і всім іншим) про подробиці жахів в Америці, закінчуючи словами: 

«Християни вбили і зруйнували настільки багато душ таких великих 

достоїнств лише заради золота, заради того, щоб вкрай збагатитися в 

короткий час і піднятися на високі пости далеко за межами свого статусу... У 

них немає [до цих людей − настільки боязких, терплячих і які так легко 

підкоряються] ані поваги, ані уваги, ані шанування... Вони не поводились з 

ними як з тваринами. Було б по-Божому, якби вони поводилися з ними так 

само добре й уважно як з тваринами. Вони поводилися з ними гірше, ніж з 

тваринами...». Лас Касаса та інших неосхоластів із числа іспанських теологів, 

філософів і юристів зараховують до «справжніх засновників сучасних прав 

людини» [177, с. 40-41]. 

Бартоломео де Лас Касас − видатний історик, іспанський монах-

домініканець − був свідком і викривачем тих злодіянь, які вчиняли 

завойовники Америки. Він виявився одним з небагатьох літописців тієї 

епохи, який зважився підняти голос на захист перших жертв колоніалізму. 

Лас Касас є автором багатьох праць, в яких він закликав припинити 

знищувати мешканців завойованих земель та змінити ставлення до них [178]. 
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Багато дослідників історіософії міжнародного права обґрунтовано 

вважають, що праці Лас Касаса відіграли вкрай важливу роль у становленні 

концепції прав людини. Як і Віторіа, на думку більшості вчених, Лас Касас 

значною мірою посилався на теорію про природні права, започатковану 

Томою Аквінським. В. Карро, наприклад, пише, що для Лас Касаса є 

найважливішим томістський принцип, за яким «природні права є вищими за 

всі інші права». А. Кастелло стверджує, що Лас Касас був прихильником 

традиційної томістської ідеології з додаванням елементів політичної теології 

Августина. На думку Л. Пена, Лас Касас спирався на доктрину Т. 

Аквінського про «розумне природне право», формулюючи власну теорію 

природного права на свободу, що належить кожній людській істоті. Він 

також вважав Лас Касаса передвісником сучасного вчення про права людини. 

У такому сенсі його праці можна розглядати як свого роду ланку між 

доктриною про природні права Т. Аквінського і сучасним уявленням про 

права людини. Багато вчених вважають Лас Касаса настільки відданим 

томістом, що він не міг би інтерпретувати «класичне природне право» Т. 

Аквінського крізь призму суб’єктивних прав, і, таким чином, він, хоча й 

захищав права індіанців, не мав на увазі індивідуальне право окремого 

індивіда на свободу, наділяючи його суб’єктивним значенням індивідуальних 

прав. 

Андре-Вінсент писав, що, використовуючи термін iura у множині, він 

мав на увазі не суб’єктивні права людей, а звичаї та закони індіанців. Андре-

Вінсент особливо підносить реалізм Лас Касаса в описуванні страждань 

поневолених туземців, протиставляючи ці конкретні дії та наслідки 

абстрактному поняттю «права людини», започаткованому в епоху 

Просвітництва. Втім більшість теоретиків тлумачить мову Лас Касаса не 

крізь призму філософського контексту, а буквально, цитуючи його 

революційні заяви про «права кожної окремої людини» [179]. Особливе місце 

у великій літературній спадщині Лас Касаса займає його трактат 

«Найкоротше повідомлення про руйнування Індій». «Вбивали християни 
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двома способами: несправедливою, кривавою, жорстокою і тиранічною 

війною та зверненням у рабство, в яке ніколи раніше не були звернені ані 

люди, ані тварини», − свідчить Лас Касас. Ці два способи пекельної тиранії 

зруйнували ці землі і знищили людей, яким не було числа [180, с. 137]. 

Найбільш відомим апологетом та ідеологом конкісти вважається Хуан 

Хинес де Сепульведа (1490–1573). У серпні 1550 року у Вальядоліді у 

присутності чиновників Королівської Ради у справах Індій, теологів і юристів 

відбувся диспут між Хинес де Сепульведою і Бартоломео де Лас Касасом, 

який увійшов в історію як «Вальядолідська хунта». Під час дебатів Хинес де 

Сепульведа представив свій «Трактат про причини справедливої війни проти 

індіанців», в якому прагнув теоретично довести, що війна проти індіанців є 

виправданою та справедливою (guerra justa). 

Сепульведа був знавцем античності і перекладачем Арістотеля на 

іспанську мову, і його доводи ґрунтувалися переважно на ідеях Арістотеля. 

«Вони, туземці, настільки нижче іспанців, наскільки діти непорівнянні з 

дорослими, а жінки − з чоловіками, і між ними існує така ж різниця, як між 

мавпами і людьми». Лас Касас, у свою чергу, був абсолютно переконаний, 

що на практиці такі війни будуть катастрофою для народів, що беруть у них 

участь, і зашкодять поширенню Слова Божого. На його думку, становище в 

Америці було «настільки серйозним і трагічним, що будь-які абстрактні 

академічні спекуляції на цю тему уявляються безвідповідальними, 

легковажними та обурливими». Лас Касас вважав, що використання сили є 

неприпустимим з моральної точки зору, заявляв про незастосовність до 

індіанців концепції Арістотеля. Більше того, обговорюючи поняття «варвар», 

Лас Касас стверджував, що «ніхто не може вказати, хто варвар і кого можна 

підпорядковувати», нагадавши іспанцям, як з ними поводилися римляни 

[177, с. 40-41]. 

На думку Лас Касаса, корінні американці не були варварами, але якщо 

б і були, то немає жодного доказу того, що Христове вчення виправдовує 

війну проти них. Після 40 років досвіду з вивчення культури індіанців він 
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стверджував, що в певних аспектах їхня культура була більш розвиненою, 

ніж грецька, римська або іспанська. Незважаючи на відмінності, притаманні 

американцям, вони мали таке ж право, надане Богом, на свободу та гідність, 

як й європейці [181, с. 11]. 

На благання Лас Касаса пощадити мешканців Америки, Хуан де 

Сепульведа заявив: «Як можна сумніватися, що народи, настільки 

нецивілізовані, настільки варварські й зіпсовані настільки багатьма гріхами 

та збоченнями, були справедливо завойовані». Він цитував Арістотеля, який 

писав у своїй «Політиці», що деякі люди є «рабами від природи» і «мають 

бути загнані як дикі звірі, щоб змусити їх жити правильно». На що Лас Касас 

відповів: «Давайте забудемо про Арістотеля, адже, на щастя, у нас є заповіт 

Христа: полюби свого ближнього як самого себе». Лас Касаса та інших 

неосхоластів з числа іспанських теологів, філософів і юристів зараховують до 

«справжніх засновників сучасних прав людини» [177, с. 40-41]. Якщо серед 

церковної інтелігенції думки про природу корінних жителів Америки могли 

розходитися, серед європейських мас на цей рахунок панувала одностайність. 

Не можна з упевненістю сказати, хто виграв ці знамениті дебати між 

Сепульведою та Лас Касасом. Очевидно, що історичні події свідчать про 

використання обґрунтувань Сепульведи під час жорстоких війн, що 

продовжували коїтися на захоплених землях. «Лас Касас завершив свою 

«Історію Індій» у 1561 році, за два роки до смерті, залишивши за собою 

значною мірою проігноровану величезну філософську спадщину у вигляді 

концепції універсальних прав людини, засновану на теоріях «природного 

права», яке встановлює, що права людини є вищими за права держави, − 

стверджують Д. Кейз та Д. Волак. − Таким чином, Лас Касас та Віторіа, 

спираючись на ідеї природних прав, започаткували правову основу 

«людськості» корінних народів» [182, с. 11]. 

Іспанські теологи XVI ст. піддали дії своєї цивілізації критичному 

аналізу і визнали їх незадовільними. Вони заявили, що у природних правах 

інші народи рівні іспанцям та що з політичними утвореннями язичницьких 
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народів слід поводитися так само, як християнські держави Європи 

поводяться одна з одною. Той факт, що католицькі священики дали західній 

цивілізації філософський інструментарій, що дозволяв розглядати незахідні 

народи в дусі рівності, сам по собі є вражаючим. Якщо розглянути епоху 

великих географічних відкриттів відповідно до адекватного розуміння 

історичних реалій, то ми дійдемо висновку, що здатність іспанців об’єктивно 

сприймати чужі племена і вважати аборигенів частиною людського роду 

була чималим досягненням, особливо на тлі тієї зашореності, яка так часто 

характеризує ставлення одного народу до іншого [170, с. 169]. 

Визнання існування принципів, що можуть підпорядковувати волю 

держав, у контексті системи міждержавних відносин того часу вбачається 

вкрай ілюстративним. Природа, юридичне значення та моральна основа 

таких принципів дають можливість проводити очевидну аналогію між ними 

та сучасними нормами jus cogens. Так, саме несприйняття расового 

насильства, небаченого до того за масштабом, надало ідеї «найвищого права» 

стимулу розвитку. 

З одного боку, це уявляється природним, адже, як було зазначено, 

сприйняття «іншого» завжди є певного роду шоком для будь-якого соціуму, а 

з іншого боку, якщо згадати події давнини та ставлення етноцентричних 

еллінів та римлян до народів Азії та Африки, термін «еволюція» вже може 

піддаватись сумніву. Філософські міркування про рівність та природну 

єдність людства, хоча й з відповідними контекстуальними застереженнями, 

замінили меркантильні спроби обґрунтувати природну нерівність. 

«Сама наука МП виникає в лоні християнської теології завдяки таким 

католицьким теологам, як Франциско де Віторіа, Франциско Суарез і 

Бартоломео Лас Касас. Емоційним стимулом до появи науки МП стало 

питання про ставлення до індіанських племен після відкриття Америки і 

зіткнення двох цивілізацій − європейської християнської та індіанської. 

Питання про міжнародно-правовий статус індіанських племен згадані автори 

прагнули вирішити з урахуванням християнського гуманізму, незважаючи на 
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те, що практика взаємин європейської цивілізації з індіанською завершилася 

геноцидом останньої», − справедливо підкреслює О. О. Мережко [183, с. 

187]. 

Така оцінка значення наукових праць і практичних зусиль іспанських 

теологів, які захищали права аборигенів Америки, є цілком заслуженою. 

Значною мірою саме з Віторіа і Лас Касаса почалося обговорення прав 

людини як міжнародно-правової проблеми, і саме ці великі іспанці поширили 

вимогу визнання фундаментальної рівності і поваги прав людини на всіх 

людей, незалежно від «ступеня цивілізованості» народів. Подальший 

розвиток концепції прав людини певною мірою відхилився від цього 

напряму, зосередившись на «рівності для рівних» у расовому відношенні. 

Рабство існувало впродовж усієї історії людства [184-188], однак його 

масштаби, «легітимність» та співіснування з подальшими гучними 

деклараціями про рівність усіх людей надали цьому антилюдському 

феномену нові риси. Особливим, жахливим проявом расової дискримінації 

стала работоргівля. «Таке варварське, але прибуткове заняття, як торгівля 

людьми, підтримувало систему рабовласництва, за якої чорношкірі чоловіки, 

жінки і діти були перетворені на рухому власність» [189, с. 39]. 

Перші кроки до колоніального захоплення Африки зробила Португалія 

− найрозвиненіша морська держава XV ст. Початок її колоніальної експансії 

в Африці зазвичай пов’язують з принцом Енріке, який увійшов в історію під 

ім’ям Генріх Мореплавець. Вже в 1415 році португальські війська взяли 

штурмом Сеуту. Флот із 200 суден вийшов з гирла річки Тежу і висадив на 

території Африки 45 тис. чоловік [190, с. 4-5]. 

Б. Девідсон, аналізуючи наслідки колонізації та рабства для 

африканської цивілізації та культури, зазначає: «Багато африканських 

народів врятувались від рабства та продажу за океан та від менш 

знищуючого але довше існуючого рабства на своєму материку і таким чином 

зберегли свою традиційну культуру до сьогодення. Але іншим африканським 

народам не вдалося уникнути продажу у рабство, і деякі з них були ним 
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повністю пригноблені. Навіть для тих, хто були здатні опиратись найгіршим 

наслідкам рабства, поневолення стало тим домінуючим фактором, що 

вплинув на їх життя і розвиток» [191, с. 19]. 

Саме тому, що африканці були представниками усталеної культури з її 

племінними звичаями і сімейними зв’язками, общинним життям і 

традиційними ритуалами, ці люди відчували себе особливо безпорадними, 

опинившись поза цим культурним середовищем. Їх захоплювали у 

внутрішніх районах (часто цим займалися самі африканці, залучені в 

работоргівлю), продавали на узбережжі, потім кидали в загони разом з 

представниками інших племен, які часто розмовляли різними мовами [192, с. 

38-39, 41-42]. 

Очевидно, що європейська експансія і колонізація стала імпульсом до 

формування сучасного расизму як ідеології і практики. Протягом ХVII–ХVІІІ 

ст. між деякими європейськими державами було укладено угоди, які містили 

положення, що забороняли, зокрема, дискримінацію стосовно релігійних 

меншин: Віденський договір, підписаний у 1606 році королем Угорщини і 

князем Трансильванії, який надав протестантській меншині у Трансильванії 

право вільно сповідувати свою релігію; Вестфальський договір, укладений у 

1648 році між Францією і Священною Римською Імперією та їх союзниками, 

в якому проголошувалася свобода протестантського віросповідання у 

Німеччині і його рівність з католицькою релігією; Паризький договір 1763 

року, в якому Великобританія визнавала свободу католицького 

віросповідання на канадських територіях, переданих Франції [193, с. 5]. 

Серед договорів такого роду особливе місце займає Вестфальський мир 

1648 року. Як підкреслює В. А. Шабас, «роль міжнародного права в захисті 

національних, расових, етнічних и релігійних груп від переслідування можна 

простежити починаючі з Вестфальського миру 1648 року, положення якого 

містили певні гарантії для релігійних меншин» [194].  

У рамках Вестфальського миру були прийняті Оснабрюцький і 

Мюнстерський договори. Для формування принципу недискримінаціі 
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положення Оснабрюцького договору, що вимагають толерантного ставлення 

до людей різного віросповідання та заборони дискримінації підданих 

внаслідок їх релігійної приналежності, мали особливе значення (§ 34, 35 

статті V Оснабрюцького договору) [195, с. 83]. 

Ідея недискримінації чітко виражена, зокрема, в § 35: 

«Піддані, незалежно від того, чи належать вони до католицької віри або 

до аугсбурзьких конфесій, не повинні ніде зневажатися через свої 

переконання, а також не повинні виключатися з громад і гільдій купців та 

ремісників, із числа спадкоємців, заповітів, із шпиталів, шпиталів для старих, 

жебраків і позбавлятися інших прав або професій, а ще, більш того, 

відлучатися від публічних церковних дворів і позбавлятися чесного 

поховання, а за поховання з родичів не мають стягуватися гроші більші, ніж 

ті, що звичайно церква вправі брати за поховання; більш того, у даному й 

іншому випадках вони повинні відчути рівною мірою, як і їхні 

співгромадяни, право, справедливість і захист (aequali iustitia protecioneque 

tuti) [195, с. 353] ([Diskriminierungsverbot]) [196]. 

Разом із тим слід визнати, що перший період «епохи універсального 

міжнародного права» ознаменувався не стільки розвитком 

недискримінаційних тенденцій, скільки подальшою інституціоналізацією 

расової дискримінації в її жорстокій формі − формі расового рабства і 

работоргівлі. 

Трансатлантична работоргівля була винятковим, по суті, явищем через 

свою тривалість (чотириста років), масштаби (приблизно 17 мільйонів 

чоловік, не рахуючи тих, хто помер у дорозі) і легітимізацію відповідно до 

законів того часу. Вона була найбільшою в історії депортацією, яка тривала 

протягом чотирьохсот років − з XVI по XIX ст. − та охоплювала декілька 

регіонів і континентів: Африку, Північну і Південну Америку, Європу і 

Карибський басейн; у результаті мільйони африканців були продані в рабство 

і піддалися експлуатації з боку європейців [197]. 

У своєму виступі на Спеціальному меморіальному засіданні 
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Генеральної Асамблеї з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв рабства та 

трансатлантичної работоргівлі 26 березня 2012 року Р. У. Кіттлз, звернувши 

увагу на те, що трансатлантична работоргівля − явище, яке мовою суахілі 

називається «міафа», або «велика трагедія», зазначив: «Середній шлях» являв 

собою один з етапів «тристоронньої торгівлі» − трансатлантичну 

работоргівлю, в ході якої мільйони поневолених африканців, в основному із 

Західної, західної частини Центральної та Східної Африки, перевозилися в 

Новий Світ. Перевезення по «Середньому шляху» обходилися дуже дорого і, 

як правило, організовувалися компаніями або групами інвесторів, а в 

багатьох випадках і цілими країнами. У торгівлі брали участь європейські 

держави, такі як Іспанія, Португалія, Франція, Англія, Нідерланди, Данія і 

Швеція, а також торговці з країн Карибського басейну, Південної та 

Північної Америки. Про це відомо тому, що в той час викрадення людей для 

безкоштовної праці вважалося бізнесом, і в ньому, як і в більшості інших 

сфер діяльності, велися записи, принаймні протягом того періоду, коли цей 

бізнес був легальним, аж до середини XIX століття... Вчені вважають, що 

близько 15–30 % поневолених африканців загинуло під час перевезення через 

Атлантичний океан по «Середньому шляху» [198, с. 11]. За деякими даними, 

«трансатлантична работоргівля обійшлася Африці в 60–70 млн людських 

життів» [199, с. 251]. 

Загальновизнано, що в ході колонізації Нового Світу мали місце крайні 

прояви расизму − масові убивства, насильницькі переселення, «війни з 

індіанцями», загибель людей від голоду та хвороб. Сьогодні такі дії 

називалися б «етнічною чисткою» і геноцидом. Однак ще більш жахливим 

відповідно до сучасних стандартів є те, що поневолення корінних народів 

Нового Світу здійснювалося на законних підставах.  

Перші спроби скасування рабства були зроблені ще в 1770-ті роки. 

Зокрема, в 1774 році на Першому континентальному конгресі висувалася 

пропозиція про скасування рабства, але південні штати висловилися 

категорично проти такої ініціативи, так як саме на рабстві трималася їх 
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економіка. У той час південним штатам дозволили зберегти рабовласницький 

лад, так як на молоду державу насувалася зовнішня загроза з боку 

Великобританії. На Другому континентальному конгресі також було 

вирішено піти на поступки рабовласникам, наслідком чого стало прийняття 

12 лютого 1703 року закону про рабів-утікачів. Згідно з цим документом 

дозволялося переслідувати рабів-утікачів на всій території держави, а 

спіймані раби поверталися своїм господарям [200, с. 440-441]. 

«Концепція рабства» за ознакою раси оформилася на початку XVIII ст. 

До 1775 року африканці становили до 20 % населення американських 

колоній і були, таким чином, другою за чисельністю етнічною групою після 

англійців», − йдеться в Доповіді Робочої групи експертів з проблеми осіб 

африканського походження Ради з прав людини ООН [201]. 

За оцінками ЮНЕСКО, за 400 років трансатлантична работоргівля, 

одна з найбільш трагічних сторінок в історії людства, стала причиною 

насильного вивезення з рідних місць 25–30 млн африканців. Вона призвела 

до смерті мільйонів людей, залишила незгладимий фізичний і психологічний 

відбиток на тих, хто вижив, і сприяла створенню серйозної соціальної, 

політичної, економічної і культурної спадщини, яка й сьогодні простежується 

в суспільствах Африки, Карибського басейну, Північної і Південної Америки 

та Європи [200, с. 5]. 

1661 року законодавчі збори Вірджинії прийняли перший в 

американських колоніях акт, згідно з яким африканці визнавалися довічними 

рабами. Рабство було узаконене у ряді колоній Нової Англії і раніше: 

зокрема, у Массачусетсі − в 1641 році, у Коннектикуті − 1650 році. 

Американська Декларація незалежності 1776 року наголосила, що «всі люди 

створені рівними, що вони наділені Творцем певними невід’ємними правами, 

серед яких право на життя, свободу та прагнення до щастя». Всупереч 

проголошеним у Декларації принципам з її проекту був викреслений пункт, 

що засуджував рабство і торгівлю рабами як «жорстоку війну проти самої 

природи людства». Французька Декларація прав людини і громадянина 26 
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серпня 1798 року встановила, що «всі люди народжуються і залишаються 

вільними і рівними в правах» (стаття 1). Як писав Г. Еллінек, «усі без 

виключення дослідники, які займаються джерелами французької Декларації і 

приймають до уваги попередню їй епоху, стверджують, що Декларація 

Незалежності Сполучених Штатів 7 липня 1776 року здійснює першу спробу 

надати перелік прав людини» [203, с. 11].  

Парадоксально, але прикладом для освіченої Європи став документ, в 

якому проголошення загальної рівності не відміняло расового рабства. 

Прийнята в 1787 році Конституція Сполучених Штатів Америки 

підтверджувала позиції рабства. Таким чином, декларована рівність не 

відповідала реаліям расової нерівності, і це мало певні історичні та 

психосоціальні підвалини. Колоніальне минуле багатьох держав обумовило 

виникнення змішаних суспільств, в яких колір шкіри людини, національна 

або етнічна приналежність визначали її правовий статус. 

Згодом у США расова дискримінація отримувала нове законодавче 

підтвердження: «Чорні кодекси» (англ. Black Codes) − дискримінаційні 

законодавчі акти, прийняті у ряді південних штатів США після 

Громадянської війни 1861–1865 років для збереження нерівноправ’я 

чорношкірих американців. У 70-х роках XIX ст. у ряді штатів Чорні кодекси 

були формально скасовані, проте положення, аналогічні тим, які в них 

містилися, були включені в інші закони. Расово однорідні європейські 

держави століттями завойовували та поневолювали інші, відмінні від них, 

народи і сприймали очевидні біологічні відмінності як свого роду природний 

фактор панівного становища білих людей [164, с. 29]. 

Відомий «батько-засновник» рабовласницької конфедерації А. 

Стеффенс 1861 року в своєму виступі заявив: «У нашій державі всі 

представники білої раси ... багаті або бідні, рівні перед законом. Абсолютно 

інше положення з неграми. Рабство − ось їх місце. За законами природи і 

бога негри годяться для тієї ролі, яку вони виконують в нашій системі... 

Наріжним каменем нашої держави є та велика істина, що негр не дорівнює 
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білій людині і що рабство − підпорядкування вищій расі − є його природним 

нормальним станом» [204, с. 104]. Таку інтерпретацію природних прав 

людини дав проповідник расизму. Тривалий час сегрегація на основі раси, 

національного походження сприймалась як певна соціальна норма, 

підкріплена психологічним неприйняттям відмінного та невідомого, 

релігійним консерватизмом, відсутністю наукових знань про причини 

існування різних рас, нерозумінням загальної людської рівноцінності. 

До кінця XVIII ст. в США і Великобританії, а також в інших країнах 

Європи посилилося моральне і політичне неприйняття работоргівлі. 

Діяльність таких організацій, як квакери в Північній Америці і «Товариство 

за викорінення работоргівлі» у Великобританії, сприяла підвищенню 

інформованості громадськості про работоргівлю за допомогою поширення 

матеріалів, що наочно показують умови життя рабів на борту торговельних 

суден або під час роботи на плантаціях. Самі раби також повставали проти 

своїх гнобителів. Найбільш відомим з таких повстань була революція на Гаїті 

в 1791–1804 роках. Ця подія послужила важливим поворотним пунктом для 

всього інституту работоргівлі, оскільки колоніальні держави почали 

усвідомлювати політичну і військову небезпеку подібних повстань. 

В останній чверті XVIII ст. загальне ідеологічне обґрунтування заходів 

з ліквідації рабства було створено в рамках аболіціонізму [205]. Г. Л. Кохан 

зазначає, що «саме чітка «аболіціоністська» позиція церкви стала одним з 

вирішальних чинників політико-правових процесів, що в кінцевому підсумку 

привели до заборони рабства не лише в законодавстві провідних західних 

країн, але й у міжнародно-правових актах кінця ХІХ століття» [206]. 

«В основі руху за скасування работоргівлі лежало прагнення 

припинити работоргівлю в Атлантичному регіоні та звільнити рабів у 

колоніях європейських країн і в Сполучених Штатах», − підкреслює Д. 

Вайсбродт [207, с. 5]. 

Більшість осіб африканського походження в Сполучених Штатах 

Америки є прямими нащадками африканців, які стали невільниками і вижили 
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після звернення в рабство в XVII ст. Концепція рабства за ознакою раси 

оформилася на початку XVIII ст. До 1775 року африканці складали до 20 % 

населення американських колоній і були, таким чином, другою за 

чисельністю етнічною групою після англійців. У 1863 році під час 

Громадянської війни в США президент Авраам Лінкольн підписав 

Прокламацію про звільнення рабів, яка оголошувала вільними всіх рабів у 

штатах, що відокремилися від Союзу [208]. 

Період «Універсального міжнародного права по Головному акту 

Віденського конгресу 1815 року», що охоплює трохи більше століття − 1815–

1919 роки, був помітним етапом у становленні принципу недискримінації в 

міжнародному праві. Головний акт Віденського конгресу, укладений 29 

травня (9 червня) 1815 року − 9 червня 1815 року Австрією, Францією, 

Великобританією, Португалією, Пруссією, Росією і Швецією, став першим 

важливим міжнародним документом, який містив положення, спрямовані на 

захист прав не тільки релігійних, а й національних меншин [193, с. 9]. 

В. В. Мицик зазначає: «Перші документальні свідчення про 

міжнародно-правовий захист прав окремих груп населення держав 

стосуються груп осіб, які були «меншинами» за релігійною ознакою. В 

мирних міжнародних угодах XVІІ ст. з’являються положення, які 

обумовлюють право таких меншин на вільне віросповідання. Проте, саме 

починаючи з ХІХ ст. спостерігаються значні зміни в міжнародно-правовому 

регулюванні проблем меншин. Якщо до цього періоду положення про захист 

меншин містились у національних документах чи двосторонніх угодах, то 

відтепер вони перетворюються на предмет багатосторонніх договорів. 

Бенефіціаріями таких договорів стають не тільки релігійні меншини, а й інші 

меншинні групи. З’являються приклади, коли визнається рівність не тільки 

релігійних, а й політичних прав меншин» [22]. 

Зокрема, в якості додатка до Головного акта Віденського конгресу була 

прийнята Декларація щодо загального скасування работоргівлі (підписана 

учасниками договору під час роботи над основним документом 8 лютого 
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1815 року) − перша міжнародна угода, яка засудила работоргівлю [209]. 

Лондонським (П’ятірним) договором, укладеним між Англією, Францією, 

Росією, Австрією, Пруссією, 1841 року работоргівлю було прирівняно до 

піратства, і військовим кораблям договірних держав було надано право 

обшукувати підозрювані у работоргівлі судна в межах чітко окресленого 

«підозрілого поясу» (Атлантичний океан та західна частина Індійського 

океану) [210, с. 26-28]. 

У XIX ст. тенденція до загального засудження та заборони рабства і 

работоргівлі чітко виявилася в міжнародному праві. На Берлінському 

конгресі 1878 року відбулося колективне визнання незалежності Сербії, 

Чорногорії, Румунії і був проголошений принцип неприпустимості 

дискримінації будь-кого щодо користування цивільними і політичними 

правами, доступу до публічних посад в силу відмінності в релігійних 

віруваннях і сповіданнях. Стаття ХХVI Берлінського трактату 1878 року 

передбачала зобов’язання забезпечувати захист прав людини від 

дискримінації; стаття ХХV встановлювала, що «в Сербії відмінність у 

релігійних віруваннях і сповіданнях не може послужити приводом до 

виключення когось чи невизнання за кимось правоздатності у всьому тому, 

що відноситься до користування правами громадянськими і політичними» 

[211, с. 123]. 

1885 року був прийнятий акт Берлінської конференції по Центральній 

Африці, який проголосив, що «торгівля рабами заборонена відповідно до 

принципів міжнародного права». Генеральний акт 1890 року, прийнятий на 

Брюссельській конференції, передбачав вжиття конкретних заходів, 

спрямованих на запобігання торгівлі рабами. Держави зобов’язалися 

прийняти закони, які б встановлювали кримінальне покарання за 

насильницьке захоплення невільників; заснувати в країнах спеціальні 

військові пости для блокування доріг, що служили цілям работоргівлі; 

встановити спостереження у портах тощо. Був визначений так званий 

підозрілий пояс, який включав західну частину Індійського океану, Червоне 
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море і Перську затоку − артерії, через які з Африки постачався «живий 

товар». У межах цього поясу військові кораблі країн, які підписали документ, 

отримали право зупиняти підозрілі судна та перевіряти їхні вантажі [212]. 

У зв’язку з цим Л. О. Камаровський (1881) стверджував: «Під 

охороною міжнародного права, внаслідок його загальнолюдського характеру, 

є взагалі людська особистість, де б вона не перебувала на земній кулі. Цей 

захист є доповненням до, власне кажучи, державної охорони. З цього погляду 

цілком законними є заходи, яких вжила Європа для повсюдного 

викорінювання рабства і торгівлі неграми» [213, с. 5-6]. 

Положення, що забороняють рабство і работоргівлю під час війни і в 

мирний час, містяться в багатьох угодах, як багатосторонніх, так і 

двосторонніх, які були розроблені у період з початку XIX ст. Відповідно до 

деяких оцінок, з 1815 по 1957 рік з метою викорінення рабства було укладено 

близько 300 міжнародних угод [214, с. 1]. 

Важливою подією цього періоду стало укладення міжнародної угоди, 

що забороняє рабство. 10 вересня 1919 року Сен-Жерменський договір 

скасував постанови Брюссельського Генерального акта 1890 року. Договір 

зобов’язував держави, що до нього входили, докласти всіх зусиль для 

повного знищення рабства і работоргівлі. 

 

2.2. Становлення концепції расової дискримінації в період між 

двома світовими війнами ХХ століття 

Протягом відносно нетривалого (за історичними мірками) періоду між 

початком Першої світової та закінченням Другої світової війн відбувався 

інтенсивний розвиток концепції расової дискримінації та міжнародно-

правової регламентації протидії цьому соціально-правовому феномену, що 

проявляється в різних формах. Зі значною мірою умовності в цьому процесі 

можуть бути виділені такі найважливіші напрямки: 1) спроба внести пряму 

заборону расової дискримінації у Версальський договір; 2) створення в 

рамках Ліги Націй системи, спрямованої на недискримінацію меншин; 3) 
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розробка концепції міжнародного злочину, направленого проти расових та 

релігійних груп, і спроба притягнення винних у них осіб до міжнародної 

кримінальної відповідальності. 

У двадцятих роках ХХ ст. боротьба з рабством і работоргівлею 

продовжилася в рамках Ліги Націй. У 1924 році Рада Ліги Націй призначила 

Тимчасову комісію з рабства, що підготувала проект Конвенції про рабство, 

яка була прийнята 1926 року.  

Конвенція про рабство заборонила торгівлю невільниками та 

використання насильницької праці. Посилань на приналежність невільників 

до тієї або іншої раси не міститься у тексті Конвенції, однак аналіз Конвенції 

дає підстави говорити про заборону експлуатації перш за все африканців. 

Конвенція визначила рабство як «стан або положення людини, над якою 

здійснюються атрибути права власності або деякі з них. Поняття «торгівля 

невільниками» включало «всякий акт захоплення, придбання або поступки 

людини з метою продажу її в рабство; будь-який акт придбання невільника з 

метою продажу його або обміну; будь-який акт поступки шляхом продажу 

або обміну невільника, придбаного з метою продажу або обміну, так само як 

і взагалі всякий акт торгівлі або перевезення невільників» (стаття 1). 

Держави-учасниці, відповідно до статті 2 Конвенції, взяли на себе 

зобов’язання «оскільки вони ще не вжили необхідних заходів, і кожна 

відносно територій, що перебувають під її суверенітетом, юрисдикцією, 

заступництвом, сюзеренітетом або опікою: а) запобігати й припиняти 

торгівлю невільниками; b) продовжувати домагатися поступово й у можливо 

короткий строк повного скасування рабства у всіх його формах» [215]. 

Заборона рабства та работоргівлі міжнародним співтовариством є вкрай 

важливою з точки зору встановлення загального уявлення про рівність усіх 

людських істот, незалежно від їхньої раси, національності, етнічного 

походження або інших ознак. Скасування работоргівлі слід розглядати 

перший крок на шляху до імперативізації заборони расової дискримінації. 

Першою спробою надання забороні расової дискримінації статусу 
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міжнародно-правового зобов’язання можна вважати дискусію, яка 

розгорнулась під час Паризької мирної конференції щодо проекту Статуту 

Ліги Націй у 1919 році. Президент США В. Вільсон запропонував включити 

в проект Статуту статтю 21, зобов’язання всіх членів Ліги Націй поважати 

релігійну свободу і утримуватися від релігійної дискримінації. Генерал Ж. 

Шмуц, представник Південно-Африканського Союзу, який поряд з 

американським президентом Вільсоном від початку підтримував ідею 

універсалістської Ліги Націй, вважав за необхідне забезпечити Лігу Націй 

великою програмою гуманітарних завдань і принципів та вписати цю 

програму в Статут. Статті Статуту 22 (мандат) і 23 (гуманітарні і подібні 

завдання Ліги Націй) були задумані лише як частина цієї великої програми. 

Перш за все, в Статуті Ліги Націй повинні були бути закріплені свобода 

віросповідання та захист національних, релігійних і мовних меншин. 

Єврейське питання розглядалося як питання релігійне [216]. 

Японська делегація в особі Барона Макіно Нобуакі та Вісконта Чинда 

Сутемі запропонувала додати в статтю 21 окреме положення, яке мало б 

зобов’язати сторони гарантувати свободу від расової дискримінації разом з 

обов’язком поважати релігійні права всіх громадян, що перебували під 

їхньою юрисдикцією. Японська поправка пропонувала встановити таке: 

«Пам’ятаючи про те, що рівність націй є основним принципом Ліги Націй, 

Високі Договірні Сторони погоджуються як можна швидше забезпечити 

рівне і справедливе поводження до всіх іноземних громадян держав − 

учасниць Ліги в усіх відношеннях, не роблячи різниці на підставі їхньої раси 

або національності як перед законом, так і в справах». Макіно, пояснюючи 

поправку, зазначив, що «расова та релігійна ворожнеча є плідним джерелом 

проблем і війн між народами ... [Стаття 21] в її нинішньому вигляді має 

метою спробу усунути релігійні причини розбрату у міжнародних 

відносинах, і так як питання раси також викликає постійні проблеми та може 

набути у будь-який момент гострого та небезпечного значення, включення 

відповідного положення у Статут, яке б регулювало це питання, є вкрай 
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необхідним. Нам здається, питання релігії та раси цілком можуть бути 

поєднані» [217, с. 97]. 

В контексті розробок різноманітних псевдонаукових досліджень про 

раси та їх виникнення, взаємовідношення та ієрархію пропозиція Японії мала 

логічне та об’єктивно виправдане підґрунтя. Втім на фоні скептичного та 

навіть відкрито негативного ставлення багатьох держав − учасниць 

конференції до будь-яких спроб втручання в їх суверенну внутрішню 

політику через міжнародно-правові зобов’язання «поправка про расову 

рівність» японської делегації призвела до протилежного результату: дискусія 

про неможливість її включення мала результатом не тільки її неприйняття, а 

й відмову від включення всієї статті 21. Незважаючи на те, що пропозиція 

японської сторони отримала підтримку більшості на рівні комісій, вона була 

відхилена Великобританією і США. Зрештою, делегація США також 

відкликала свої пропозиції щодо релігійної свободи. На першому етапі 

полковник Хаус, спеціальний радник президента Вільсона на конференції, 

підтримав поправку Японії, щодо якої йому доручили вести переговори, адже 

заборона расової дискримінації не являла собою основний інтерес США. 

Хаус використав неабиякий талант переговорника та справив позитивне 

враження на Барона Макіно та Вісконта Чинда та вважався ними 

«прояпонським» делегатом. Хаус, у свою чергу, зробив всі необхідні заяви, 

щоб підтримати це враження: «Я скористався нагодою запевнити їх, що 

вкрай негативно ставлюся до расових, релігійних та тому подібних 

упереджень. Однак моє ставлення не обмежується якоюсь однією 

конкретною країною або якимось певним класом людей; упередження 

існують серед західних народів щодо один одного, як і до східних народів. 

Варто згадати взаємну зневагу багатьох англосаксонців та 

латиноамериканців. Безумовно, ці упередження являють собою серйозні 

причини для міжнародного напруження та мають бути вирішені яким-небудь 

шляхом». Натхнені підтримкою Хауса, Макіно та Чинда запропонували 

чотири варіанти проекту поправки про расову рівність, одну з яких Хаус 
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погодився представити Комісії як власне доповнення до статті 21 про 

свободу релігії. Хаус зауважив, що він сподівався знайти таку формулу, яка б 

не послаблювала позиції американських та британських домініонів та 

одночасно б задовольнила почуття власної гідності («amour-propre») японців. 

На тому етапі переговорів Вільсон та Хаус, очевидно, сприймали японську 

поправку достатньо обґрунтованою та не вважали її потенційною загрозою 

для своїх інтересів. Таким чином, перша спроба японців отримала 

несподівано гучну підтримку з боку американців. На той час Хаус проводив 

постійні переговори з японською стороною про формулювання поправки та 

симпатизував у цілому цій ідеї, незважаючи на те, що вважав її такою, що 

мала відношення до питання японської імміграції, яке він заздалегідь 

передбачав як таке, що буде піднято японською делегацією [218]. 

Потім мала місце низка неофіційних обговорень між японськими 

представниками, Хаусом та британцями, в ході яких не було досягнуто 

значного прогресу. Девід Міллер, радник американської делегації з правових 

питань, обговорював це питання з полковником Хаусом і паном Бальфуром, 

міністром закордонних справ Великобританії, і вирішив, що японська 

поправка не входить в інтереси США та не може бути підтримана. Хаус 

попросив Міллера розробити альтернативний текст, який Міллер представив 

з коментарем, що жодний проект, який би мав реальний ефект, звичайно, є 

неможливим. На перший погляд, японська пропозиція виглядала спробою 

розширити сферу застосування Пакту для вирішення додаткового, але 

пов’язаного з предметом статті питання, яке японська делегація вважала 

потенційним джерелом міжнародної напруженості так само, як і питання 

релігії. В цьому сенсі можна сприймати поправку як розширення 

«превентивної» функції Ліги, яка б мала полягати в упереджувальному 

вирішенні на нормативному рівні тих питань, що можуть стати предметом 

міжнародних спорів, замість очікування на їх виникнення. Тим не менш ця 

пропозиція зрештою була відхилена та в процесі дискусії прискорила 

виключення з проекту статті 21 в повному обсязі. Звучала думка, що якщо 
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положення про расову рівність є неприйнятним і жодних задовільних підстав 

не може бути представлено для проведення відмінності між расовою 

рівністю та свободою релігії, за словами самої ж японської сторони, що 

пропонувала цю поправку, то обидва положення мають буди відкинуті. У 

відсутності Вільсона жоден з членів Комісії не шкодував про це, щодо чого 

Міллер зазначив: «Незважаючи на все, [японська] пропозиція відіграла 

важливу роль у дискусії, тому що допомогла зробити неможливою будь-яку 

статтю про релігійну свободу в будь-якій формі; будь-яка подібна стаття в 

Статуті була б вкрай небезпечною і, можливо, фатальною для Ліги; питання 

ніколи більш не було розглянуто». Вільсону повідомив про це полковник 

Хаус, який в результаті погодився з виключенням всієї 21 статті» [217, с. 97]. 

Ще раніше в Комісії точились гострі дискусії щодо балансування 

питань національних інтересів та збереження суверенітету держави. За таких 

обставин було мало перспектив стосовно визнання свободи релігії 

міжнародним зобов’язанням, незалежно від визнання або невизнання її 

взаємозв’язку з, безумовно, більш спірним на той час питанням про заборону 

на міжнародно-правовому рівні дискримінації на підставі національності та 

раси. Від самого початку, окрім Вільсона, мало хто ще мав реальний 

ентузіазм з приводу статті про свободу віросповідання. Однак, цілком 

імовірно, що ця стаття, за виключенням доповнення Японії, могла бути 

прийнята. Але запропонований Японією зв’язок питань свободи релігії та 

расової рівності в тих історичних умовах поклав кінець будь-яким надіям про 

закріплення у Статуті міжнародного зобов’язання забезпечувати або навіть 

підтримувати свободу релігії [217, с. 103]. 

Яким очевидним ні здається зараз твердження, що дискримінація являє 

собою загрозу міжнародному миру та стабільності, для того щоб її 

безпосередня пряма заборона нарешті з’явилася в тексті міжнародних угод, 

людству прийшлося пережити трагічні події, які супроводжували 

міжнародну ситуацію між Першою та Другою світовими війнами. Безумовно, 

події міжвоєнного періоду справили величезний вплив на відносини у 



 100 

суспільстві на національному та міжнародному рівнях, що привело до 

радикальної зміни у ставленні до певних ідей, які раніше вважались 

незначними або навіть маргінальними. У цьому сенсі пропозицію японської 

делегації про расову рівність 1919 року можна розглядати як перший великий 

етап розвитку расової рівності в якості загального принципу міжнародного 

значення [218]. 

Формування принципу недискримінації в міжнародному праві 

міжвоєнного періоду значною мірою було пов’язане з проблемою 

дискримінації національних меншин. Вельми критично налаштований 

стосовно післявоєнних досягнень у сфері прав людини, Дж. Робертсон пише: 

«Після чотирьох років безглуздої, безпрецедентно жорстокої та кривавої 

війни, в якій загинуло 8,5 млн людей, можна було очікувати, що будь-який 

новий світовий порядок прагнутиме певного захисту прав людини» [219, с. 

47]. Разом із тим Дж. Робертсон визнає: «Єдиним значним довготривалим 

наслідком мирного процесу, розпочатого після Першої світової війни, було 

включення союзниками в підписані деякими ворожими державами договори 

«положень про меншини», які містили вимогу гарантувати громадянські та 

політичні права, а також релігійну та культурну терпимість щодо груп 

(меншин), які за расовою ознакою чи мовою відрізняються від решти 

населення. Ці договори знаходилися у веденні Ради Ліги Націй (в яку можна 

було подавати скарги від імені окремих осіб чи асоціацій) і контролювалися 

завдяки обов’язковій юрисдикції Постійної палати міжнародного правосуддя 

(Permanent Court of International Justice), до якої могла звернутися будь-яка 

держава-учасниця. Ліга просунула цю ідею ще на один крок і в ситуаціях, 

коли декілька держав, щодо яких зафіксовано негативну інформацію про 

погане ставлення до меншин (наприклад, Албанії, Латвії, Іраку), обумовила 

їх прийняття до Ліги аналогічними зобов’язаннями гарантувати права 

меншин у межах своїх державних кордонів [219, с. 47-48]. 

Після Першої світової війни у зв’язку з переглядом багатьох колишніх 

кордонів і виникненням нових держав на теренах Австро-Угорської та 
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Турецької імперій союзні і об’єднанні держави зіштовхнулись з необхідністю 

врегулювання статусу національних меншин в цих країнах. Було ясно, що без 

вирішення цієї проблеми міжнародно-правовими засобами неможливо 

закріпити нові державні кордони в Європі. А це, у свою чергу, повинно було 

сприяти збереженню стабільності на Європейському континенті, який щойно 

пережив важку війну [220]. 

З метою вирішення цього завдання головними союзними і об’єднаними 

державами були укладені угоди, в яких останні брали на себе зобов’язання 

надати особам, які належать до меншин за расою, релігією та мовою, ті ж 

права, що й іншим своїм громадянам. П’ять спеціальних договорів щодо 

меншин було підписано з новоутвореними державами та тими державами, 

територія яких розширилася (Польщею, Сербо-Хорватсько-Словенською 

Державою, Чехословаччиною, Грецією та Румунією). Спеціальні розділи 

щодо меншин увійшли в договори, укладені з чотирма переможеними 

державами − Австрією, Болгарією, Угорщиною, Туреччиною. Положення про 

врегулювання питань національних меншин були також ухвалені під егідою 

Ліги Націй у чотирьох угодах між різними державами: у Конвенції між 

Польщею й вільним містом Данцигом, Угоді між Фінляндією і Швецією, 

Конвенції між Німеччиною і Польщею щодо Верхньої Сілезії, Конвенції 

щодо території міста Мемеля (між союзницькими державами і Литвою). 

Побудова системи договірних зобов’язань у сфері захисту національних 

меншин була завершена поданням п’ятьма державами (Албанією, Литвою, 

Латвією, Естонією та Іраком) під час прийому їх до односторонніх 

декларацій, які включали положення про національні меншини. 

Так, відповідно до статті 2 Договору головних союзних і об’єднаних 

держав з Польщею польський уряд зобов’язався «надати всім жителям 

Польщі повний і досконалий захист їх життя і їх свободи незалежно від 

походження, національності, мови, раси чи релігії». За всіма жителями 

визнавалася рівність перед законом, право на свободу релігії та 

віросповідання, користування однаковими громадянськими і політичними 
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правами (стаття 7). «Польські громадяни, які належать до меншин етнічних, 

за релігією чи за мовою, − зазначалося в статті 8 Договору, − будуть 

користуватися тим же режимом і тими ж правовими і фактичними 

гарантіями, що й інші польські громадяни». Аналогічні статті містилися і в 

інших угодах про національні меншини. Договори про меншини не носили 

універсального характеру. Вони створювали спеціальний режим для 

невеликої групи малих держав. Головні союзні і об’єднані держави не брали 

на себе ніяких зобов’язань про надання меншинам, які проживають на їхній 

території, тих же прав, що і всім своїм громадянам [221, с. 419-421]. 

Уперше судовий розгляд як засіб міжнародного судочинства і 

прийняття обов’язкових рішень при врегулюванні проблем національних 

меншин був застосований у практиці Постійної палати міжнародного 

правосуддя. Практика палати в цій царині не набула значного поширення, але 

її висновки і рішення з цього приводу стали важливими для розвитку МАП. 

Як підкреслює професор В. В. Мицик, фактично історія міжнародних 

судових органів почалася саме зі створення в 1920 році при Лізі Націй 

Постійної палати міжнародного правосуддя − першого універсального 

міжнародного судового органу загальної компетенції. Створення палати, 

передбачене статтею 14 Статуту Ліги Націй, стало значним кроком уперед у 

галузі судового вирішення міжнародних спорів. Відповідно до свого 

установчого документа − Статуту − Постійна палата міжнародного 

правосуддя справді являла собою постійно діючий «судовий орган» у 

юридичному значенні цього терміна з чітко визначеною компетенцією [23, с. 

299]. 

Поняття «дискримінація» та «меншина» тісно пов’язані і 

взаємозумовлені. Звертаючись до початку дискусії навколо визначення 

поняття «меншина», потрібно згадати, що в консультативному висновку від 

31 липня 1930 року про греко-болгарські громади Постійна палата 

міжнародного правосуддя запропонувала своє тлумачення цього поняття. 

«Визначення містить посилання на певні об’єктивні зовнішні характеристики 
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(расу, релігію, мову та традиції, територію) і на суб’єктивне почуття 

солідарності та прагнення зберегти зазначені характеристики. Ці критерії 

згодом були враховані майже всіма фахівцями і міжнародними 

організаціями, які працювали над універсальним визначенням поняття 

«національна меншина», − зазначає В. В. Мицик [23, с. 303]. 

Постійна палата міжнародного правосуддя продемонструвала ознаки 

усвідомлення необхідності захисту культур меншин у своєму 

консультативному висновку щодо справи «Школи для представників меншин 

в Албанії» (Minority Schools in Albania, 1935) [219, с. 47-48]. В цьому 

складеному в 1935 році висновку Постійна палата міжнародного правосуддя 

в Гаазі розглядала питання про існування грецьких шкіл в Албанії. 

Обставини справи такі: виконуючи умови прийняття до складу Ліги Націй, 

Албанія декларацією від 2 жовтня 1921 року заявила: «Громадяни Албанії, 

що належать до расових, релігійних і мовних меншин, будуть користуватися 

тим же до них ставленням і такою ж безпекою, фактично і по праву, як і інші 

албанські громадяни. Зокрема, їм буде належати рівне право засновувати в 

майбутньому благодійні, релігійні та соціальні установи, школи та інші 

виховні заклади з правом використання в них власної мови і вільного 

сповідання їх релігії, а також керувати ними і контролювати їх». У 1930 році 

релігійне виховання в школах Албанії було скасовано циркуляром міністра 

народної освіти, а в 1933 році в албанську конституцію була внесена 

поправка, згідно з якою освіта і виховання албанських громадян є державним 

завданням і здійснюється в державних школах... Існуючі в даний час 

приватні школи повинні бути закриті. У зв’язку з цим до Ліги Націй 

надійшла петиція, що вказувала на протиріччя між цією поправкою до 

Конституції і декларацією, яка була підписана від імені албанського уряду 2 

жовтня 1921 року. Заперечуючи викладені в петиції скарги, уряд посилався 

на те, що скасування приватних шкіл в Албанії є загальним заходом, отже, 

нею не порушується рівність людей всіх національностей. Рада Ліги Націй 

звернулась до Постійної палати міжнародного правосуддя з проханням дати 
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консультативний висновок з цього питання. Постійна палата прийняла 

справу до свого розгляду. Албанський уряд наполягав на тому, що він не 

зобов’язаний надавати національним меншинам привілеї у порівнянні з 

рештою населення. Постійна палата не погодилася з цим аргументом. Вона 

протиставила йому твердження, що декларація Албанії зобов’язує її 

гарантувати національним меншинам не тільки юридичну, а й фактичну 

рівність. При цьому Постійною палатою вказано на відмінність між 

формальною (юридичною) рівністю і рівністю фактичною [222, с. 11-12]. 

Ліга Націй виступала як гарант виконання умов, що містяться в 

названих вище договорах і деклараціях. СРСР, вступаючи в 1934 році в Лігу 

Націй, зробив спеціальну заяву про те, що на нього не поширюються 

міжнародні угоди, які були раніше укладені в рамках Ліги. Таким чином, 

Радянський Союз не був учасником системи захисту прав національних 

меншин. Німеччина, яка вийшла з Ліги Націй в 1933 році, використовувала 

привід захисту прав німецьких меншин у сусідніх державах як привід для 

агресії і розв’язання Другої світової війни. Тим не менш під впливом 

створення та діяльності Ліги Націй доктрина і практика міжнародного права 

в питаннях боротьби з дискримінацією отримала подальший розвиток. 

«Система договірних и організаційних заходів Ліги Націй, спрямованих на 

захист прав меншин, визначила першочергові цілі такого захисту: гарантія 

рівності й недискримінації, відмова від примусової асиміляції, надання 

рівних громадянських, деяких політичних і власне спеціальних соціальних 

прав з метою забезпечення ідентичності меншин» [22]. 

На думку Г. Лаутрпахта, «система договорів щодо меншин не була 

спроможна захистити від багатьох випадків грубого порушення прав, що 

призвело до того, що меншини часто утримувалися від звернень за захистом 

їх прав на основі цих договорів, тоді як більш сильна віра в ефективність 

системи сприяла б більш активному пошуку засобів правового захисту». 

Втім, існування цих угод в певній мірі загальмувало поширення нацизму. У 

Верхній Сілезії, наприклад, нацисти відклали введення расистських законів, 
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адже вони суперечили міжнародно-правовим нормам. Євреї в регіоні, який 

підпадав під дію двостороннього договору між Польщею та Німеччиною, 

були захищені від Нюрнберзьких законів і продовжували користуватися 

рівними правами, принаймні до закінчення терміну чинності Конвенції у 

1937 році [194, с. 24]. 

Першими кроками на міжнародній арені в напрямку захисту корінних 

народів стали заходи, вжиті Міжнародною організацією праці на початку XX 

ст. Після Паризької мирної конференції 1919 року, де вперше делегація 

американських індіанців заявила про проблеми корінних народів, МОП був 

розроблений ряд міжнародних договорів з метою захисту умов праці 

корінних народів. У 1930-ті роки були вжиті заходи, спрямовані на захист 

корінних народів від дискримінації. Перші антидискримінаційні положення 

щодо корінного населення і населення, яке веде племінний спосіб життя, 

містяться в таких документах: Конвенції № 50 про вербування трудівників з 

корінного населення 1936 року, Конвенції № 64 про трудові договори 

трудящих корінного населення 1939 року, Рекомендації № 46 про скасування 

вербування 1936 року, Рекомендації № 58 про максимальний строк 

письмових трудових договорів трудівників корінного населення 1939 року; 

Рекомендації № 59 про інспекцію праці для трудівників корінного населення 

1939 року [23, с. 293]. У Північній і Південній Америці вже після проведення 

першого Міжамериканського конгресу індіанців в 1940 році на 

регіональному рівні відзначалася проблема, яку потім назвали «проблемою 

корінних народів» [223, с. 17]. 

В рамках Ліги Націй було укладено також низку міжнародних 

договорів, які направлені на мінімізацію дискримінаційного поводження з 

біженцями, зокрема, Угоду щодо видачі посвідчень російським і вірменським 

біженцям від 12 травня 1926 року, Угоду про поширення на інші категорії 

біженців деяких заходів, що застосовуються щодо російських і вірменських 

біженців, від 30 червня 1930 року, Конвенцію про міжнародний статус 

біженців 1933 року, Тимчасову угоду про статус біженців, що прибувають з 
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Німеччини, від 4 липня 1936 року, Конвенцію про статус біженців, що 

прибувають з Німеччини, 1936 року, Конвенцію про статус біженців, що 

прибувають з Німеччини, 1938 року та Протокол до неї від 14 вересня 1938 

року [224]. 

Паралельно зі становленням міжнародно-правової правозахисної 

конструкції категорії расової дискримінації продовжувалася її еволюція і в 

розумінні міжнародного делікту (деліктна модифікація). 

Жахи Другої світової війни розкрили згубність расової політики, 

ідеології та практики для людської цивілізації і з усією очевидністю вказали 

на необхідність створення міжнародно-правової системи протидії расизму і 

расовій дискримінації. Це був період, коли бумеранг расизму з неймовірною 

жорстокістю вдарив по Європі. «В основі расизму Третього рейху лежало 

віднесення «Я» до особливої категорії − арійської «раси», яка оцінювалася 

виключно позитивно. На думку Гітлера, «раса» визначала культурний та 

історичний розвиток, і він вважав, що арійська «раса» обрана, щоб правити 

світом, і є гарантом цивілізації. Як наслідок, ідея боротьби арійської «раси» 

за виживання проти єврейської «раси» втілилася в нюрнберзьких законах 

1935 року. Покликані охороняти чистоту німецької «крові», щоб німецький 

народ продовжував існувати, вони оголошували поза законом шлюби між 

євреями і німцями <...>. Євреям у праві бути німцями відмовлялося. 

Аргументи на захист геноциду часто зводилися до питань біологічного 

забруднення і расової гігієни. Таким чином, саме концептуалізація «Я» як 

вищої «раси» (арійської) зажадала концептуалізації «Іншого» як нижчої 

«раси» (єврейської) і призвела в результаті до геноциду», − пишуть Р. Майлз 

та М. Браун [225, с. 106, 110-111]. 

Під час Другої світової війни близько 6 млн євреїв стали жертвами 

фашистського геноциду [226]. Радянський Союз утратив у Другій світовій 

війні 20 млн. життів. У Польщі було знищено 6 млн чоловік (22 % 

населення), у тому числі 5877 тис. цивільних осіб − розстріляних, замучених, 

загиблих від голоду. В Югославії, населення якої напередодні війни 
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складало близько 15 млн чоловік, загинуло 1685 тис. чоловік, у тому числі 

1275 цивільних осіб. У Греції з її 6-мільйонним населенням було знищено 

429 тис. чоловік, з них 400 тис. цивільних осіб [227, с. 39-40]. Як було 

встановлено вироком Трибуналу, «тільки в одному таборі Освенцим в період 

з 1 травня 1940-го і по 1 грудня 1943-го було винищено 2500 тис. чоловік, 

крім того, що 500 тисяч загинули від хвороб і голоду» [228, с. 704]. 

«Практика знищення великих груп людей за расовими, національними і 

релігійними мотивами базувалася на відповідній ідеології, отримала в 

нацистській Німеччині теоретичне обґрунтування і стала її державною 

політикою. Важливою складовою частиною нацистської ідеології стала 

расова теорія, яка обґрунтовувала расові переваги німців над іншими 

народами, зокрема і над слов’янами. Поряд із загальною расовою теорією 

нацистами також використовувалися теорії расової антропології і расової 

гігієни. Завдання вищої раси, згідно з нацистською ідеологією, полягало в 

тому, щоб вести безперервну боротьбу за свою чистоту, за відчуження 

елементів нижчих рас, за зміцнення свого пануючого стану. Концепція 

зверхності нордичної раси була вигідним інструментом для ідеологічного 

обґрунтування терору проти східних слов’ян», − зазначає А. П. Іржавська 

[229, с. 16]. На основі зроблених підрахунків А. П. Іржавська стверджує, що 

загальна кількість загиблих громадян України, Росії й Білорусі внаслідок 

фізичного терору гітлерівців становила близько 15 млн 500 тис. чол. 

Окуповані німецькими військами східнослов’янські території передбачалося 

перетворити на німецький «життєвий простір» [229, с. 16]. 

Фізичне виснаження і навіть анігіляція національних груп в окупованих 

державах здійснювались серед іншого расовою дискримінацією у розподілі 

харчування. Нормування продовольства було організовано відповідно з 

расовими принципами у всіх окупованих країнах. «Німецький народ 

прийшов до усіх інших народів з продуктами харчування», − заявив 

рейхсміністр Геринг 4 жовтня 1942 року. Згідно з цією програмою німецьке 

населення отримувало 93 відсотки від свого довоєнного харчування, в той 
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час як мешканці окупованих територій одержували набагато менше: у 

Варшаві, наприклад, поляки отримували 66 відсотків довоєнного харчування, 

а євреї тільки 20 відсотків. Такою була різниця у відсотках м’ясних 

продуктів, які отримували німці та населення окупованих німцями країн: 

німці − 100 відсотків; чехи − 86 відсотків; датчани − 71 відсоток; поляки 

(Об’єднана Польща) − 71 відсоток; литовці − 57 відсотків; французи − 51 

відсоток; бельгійці − 40 відсотків; серби − 36 відсотків; поляки (загальне 

управління) − 36 відсотків; словени − 20 відсотків; євреї − 0 відсотків [230, с. 

87]. 

У Московській декларації урядів СРСР, США і Великої Британії «Про 

відповідальність гітлерівців за чинені звірства» від 30 жовтня 1943 року, «в 

інтересах тридцяти двох Об’єднаних Націй» було заявлено, що головні 

злочинці, злочини яких не зв’язані з певним географічним місцем, будуть 

покарані спільним рішенням урядів союзників [231, с. 363-364]. Перед 

прийняттям Московської декларації було створено Комісію щодо воєнних 

злочинів, до якої увійшли представники більшості держав-союзниць під 

головуванням сера С. Херста від Сполученого Королівства. Спочатку Комісія 

погодилася використовувати як основу для кримінальних переслідувань 

перелік злочинів, які були розроблені Комісією Паризької мирної 

конференції в 1919 році. Цей перелік вже був визнаний таким, що може бути 

використаний для міжнародного переслідування; крім того, Італія та Японія з 

ним були згодні, а Німеччина ніколи формально не заперечувала. Хоча 

список 1919 року включав такі злочини, як «денаціоналізація», а також 

вбивство та жорстоке поводження з цивільним населенням, Комісія спочатку 

не вважала, що має мандат щодо переслідування винищення європейських 

євреїв. Проект Конвенції про створення Суду для переслідування воєнних 

злочинців, який був розроблений Комісією у кінці 1944 року, стосувався 

«вчинення порушень законів та звичаїв війни». Втім, починаючи з ранньої 

стадії діяльності, багато зусиль було прикладено щодо розширення 

юрисдикції Комісії на дії проти цивільного населення, вчинених проти 
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етнічних груп не тільки в межах окупованих територій, а й в самій 

Німеччині. У Правовому комітеті Комісії представник Сполучених Штатів 

Г.С. Пел використовував термін «злочини проти людяності», яким він 

описував як «злочини проти осіб без громадянства або проти будь-яких осіб 

через їхню расу або релігію». У травні 1944 року Правовий комітет 

представив проект резолюції на пленарному засіданні Комісії, закликаючи її 

прийняти більш широке тлумачення свого мандату та поширити його на 

«злочини, вчинені проти будь-яких осіб, незалежно від їх національності, 

включаючи осіб без громадянства, через їх належність до певної раси або 

національності, релігійних чи політичних поглядів, та незалежно від того, де 

вони були здійснені». Вивчаючи так звані «злочини, вчинені з причин раси, 

національності, релігійних або політичних переконань», Комісія вирішила, 

що рекомендації щодо «подібних життєво важливих питань» мають бути 

надіслані в уряди країн-союзниць [232, с. 31-32].  

З 26 червня по 8 серпня 1945 року була проведена конференція 

представників Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Сполучених 

Штатів Америки, Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної 

Ірландії, Тимчасового уряду Французької Республіки з вироблення угоди про 

утворення Міжнародного воєнного трибуналу і його статуту. 8 серпня 1945 

року на конференції була прийнята Угода «Про судове переслідування і 

покарання головних воєнних злочинців європейських країн осі». Додатком до 

неї став Статут Міжнародного воєнного трибуналу. 

Міжнародний воєнний трибунал для суду над головними воєнними 

злочинцями європейських країн осі («Нюрнберзький трибунал») 

засновувався, як зазначається у статті 1 Лондонської угоди, для суду над 

«воєнними злочинцями, злочини яких не пов’язані з визначеним 

географічним місцем, незалежно від того, чи будуть вони обвинувачуватися 

індивідуально, чи як члени організацій або груп, чи в тій і іншій якості». 

Вплив Нюрнберзького процесу поширюється далеко за межі міжнародного 

кримінального права і формує, як підкреслює Б. Брумхел, нові стосунки між 
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суверенітетом і міжнародною системою в післявоєнну еру. Сучасне 

міжнародне кримінальне право, що виникло під впливом Нюрнберга, 

базується на тих же підставах, що й право прав людини, яке спростувало 

догму неподільного суверенітету держави [233, с. 72]. 

Другим прецедентом здійснення міжнародної кримінальної юрисдикції 

став процес, що одержав назву «Токійського». «Людство вкотре не змогло 

запобігти злочинам, але, жахнувшись від пережитого, на відміну від 

попередніх часів уперше продемонструвало рішучість покарати винних у їх 

вчиненні. У такому контексті і відбувся справжній прорив у розвитку 

міжнародного кримінального права − Нюрнберзький трибунал та його менша 

копія − трибунал Токійський. За своїм значенням для світової історії 

результати Нюрнберга є не менш важливими, ніж геополітичні зміни, що 

сталися після 1945 року», − зазначає Д. І. Кулеба [234]. 

Імператив захисту прав людини і покарання за знехтування прав 

мільйонів людей, їх безмірні страждання був піднятий вище за правову 

конструкцію суверенної каральної влади. Вплив Нюрнберзького процесу 

поширюється далеко за межі міжнародного кримінального права і формує, як 

підкреслює Б. Брумхел, нові стосунки між суверенітетом і міжнародною 

системою в післявоєнну епоху [233, с. 72]. Діяльність і вироки трибуналів 

відкрили нову епоху у розвитку міжнародного права, ставши історичним 

прецедентом, що довів рішучість і здатність світової спільноти карати за 

злочини, які полягають у грубих і масових дискримінаційних порушеннях 

прав людини. 

 

2.3. Інституцiоналiзацiя міжнародного антидискримiнацiйного 

права та розвиток концепції расової дискримінації після Другої світової 

війни. Становлення «загальної» частини міжнародного 

антидискримiнацiйного права 

Створення міжнародно-правової стратегії боротьби з расовою 

дискримінацією, розробка міжнародно-правових стандартів протидії цьому 
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явищу на національному рівні та координація міжнародного співробітництва 

є центральним завданням міжнародного антидискримінаційного права, як 

комплексної галузі міжнародного права, що регламентує міжнародне 

співробітництво у протидії дискримінації.  

Специфіка расової дискримінації дає змогу виокремити як підгалузь 

комплекс міжнародно-правових норм, що можна визначити як «міжнародне 

расове антидискримінаційне право», яке складається з умовно виділених 

«загальної» та «особливої» частин. Загальна частина расового МАП стала 

концептуальною основою для розвитку його категоріального апарату і 

створює загальний механізм протидії расовій дискримінації. З урахуванням 

того, що визначення поняття «расова дискримінація» потребує нормативно-

концептуальної ідентифікації категорій та груп осіб, які є жертвами расової 

дискримінації, сформувалась «особлива» частина, яка містить спеціальний 

міжнародно-правовий механізм їх захисту. 

Початок формування системи антидискримінаційних норм 

міжнародного права, яка може бути названа «міжнародним 

антидискримінаційним правом», належить до 40-х років ХХ ст., коли жахи 

Другої світової війни розкрили згубність расової політики, ідеології та 

практики для людської цивілізації і з усією очевидністю вказали на 

необхідність створення міжнародно-правової системи протидії расизму і 

расовій дискримінації. Це був період, коли бумеранг расизму з неймовірною 

жорстокістю вдарив по Європі. 

Жорстокість, що мала місце під час Другої світової війни, вплинула на 

переосмислення міжнародним співтовариством ефективності диспозитивного 

характеру норм, що зобов’язують держави утримуватись від певних дій [51, 

с. 6]. Винищення мільйонів людей, яке обурило совість людства, засноване 

на ідеї «природної» нерівності представників різних рас та етносів, стало 

поштовхом для розвитку концепції «найвищого права», згідно з яким 

заборону певних дій має бути закріплено на міжнародно-правовому рівні без 

права відступу від її дотримання. 
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Нагальна необхідність створення універсальної міжнародної організації 

та надання їй права здійснювати контроль за дотриманням державами прав 

людини та запобігати політиці, практиці й окремим проявам дискримінації 

стала незаперечною. 25 квітня 1945 року делегати від 50 країн зібралися в 

Сан-Франциско на Нараду Об’єднаних Націй із питань міжнародних 

організацій (Конференція в Сан-Франциско). Делегати підготували Статут із 

19 глав і 111 статей, що був одноголосно прийнятий 25 червня 1945 року. 

Наступного дня делегати підписали його. 24 жовтня 1945 року Статут ООН 

ратифікований п’ятьма постійними членами Ради Безпеки, більшістю інших 

держав, що підписали його, і набрав сили. 10 січня 1946 року в Лондоні була 

відкрита перша сесія Генеральної Асамблеї. 

Незважаючи на гострі політичні приріччя, що роздирали післявоєнний 

світ, принцип пріоритету національного суверенітету та гарантованого права 

держав незалежно визначати як правову, так і соціальну політику з 

прийняттям Статуту Організації Об’єднаних Націй та згодом Загальної 

декларації прав людини та інших правозахисних міжнародних актів почав 

поступово витіснятися концепцією поваги прав людини та їх захисту, навіть 

шляхом втручання міжнародного співтовариства у внутрішні справи держави 

[51, с. 6]. 

Саме прийняття Статуту Організації Об’єднаних Націй часто 

називають початком важливого періоду у розвитку МАП, в якому заборона 

нерівності та дискримінації має універсальний міжнародно-правовий 

характер і вже не може перебувати винятково у сфері національної 

юрисдикції [235, с. 5-6]. 

Професор В. Н. Денисов справедливо стверджує: «Організація 

Об’єднаних Націй була створена саме для підтримання миру і безпеки у 

всьому світі. Україна, як відомо, є однією із засновниць цієї Організації і 

належить до «первісних членів», тобто тих держав-членів, які взяли участь у 

конференції в Сан-Франциско, на якій остаточно був узгоджений текст її 

Статуту, ратифікований потім цими державами, в тому числі Україною. 
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Особливістю Статуту Організації Об’єднаних Націй, який визначив її цілі, 

принципи та структуру, є те, що, на відміну від Пакту Ліги Націй та багатьох 

інших документів, які посилалися на держави та уряди як заінтересовані 

сторони, він прийнятий від імені народів і за своїм значенням та змістом є 

Конституцією міжнародного співтовариства. Отже, з точки зору 

міжнародного права Статут ООН є не звичайним багатостороннім договором, 

а міжнародно-правовим актом, що має найвище юридичне значення і 

найвищу моральну силу» [236, с. 295]. 

Статут ООН на рівні універсальної міжнародної угоди встановив 

загальні принципи поваги до прав людини на основі рівності. У Преамбулі 

Статуту проголошується рішучість держав − членів ООН «врятувати 

прийдешні покоління від лиха війни», «ствердити віру в основні права 

людини, у гідність та цінність людської особистості, у рівноправність прав 

чоловіків і жінок, рівність прав великих та малих націй». 

Антидискримінаційні положення зафіксовані в багатьох статтях Статуту і 

виявляються в самому дусі цього документа. Зокрема, у пункті 3 статті 1 

йдеться про те, що одна з першочергових цілей ООН полягає «в заохочуванні 

та розвитку поваги до прав людини й основних свобод для всіх, без різниці 

раси, статі, мови і релігії». 

Статут ООН покладає на держави юридичні зобов’язання 

дотримуватися основних права і свобод людини, не допускаючи при цьому 

будь-якої дискримінації. Як підкреслив спеціальний доповідач комісії з прав 

людини та релігійної нетерпимості А. Армор, на відміну від Статуту Ліги 

Націй, у Статуті ООН мова йде про загальну повагу до прав людини і 

основних свобод, про рівність та недискримінацію. «У Статуті 

використовується одне й теж формулювання «...незалежно від раси, статі, 

мови та релігії» (див. пункт 3 статті 1, пункт «b» статті 13, пункт «с» статті 55 

і пункт «с» статті 76). У зв’язку з цим положення Статуту мають важливе 

значення: а) перш за все, у них проголошений принцип недискримінації та 

рівності − основна правова норма щодо захисту будь-якої групи чи меншини; 
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b) в Статуті цей принцип інтегрований у межі захисту прав людини (пункт 2 

преамбули і пункт 3 статті 1), що покладає на держави не лише зобов’язання 

щодо антидискримінаційного поводження, але й піклування про захист 

відповідних осіб. Як свідчить еволюція правових норм з цього питання, той 

пріоритет, який надається правам однієї людини, не відсуває на задній план 

права груп, а, навпаки, їх інтегрує. Захист меншин і груп від дискримінації є 

невід’ємною складовою міжнародного захисту прав людини» [1]. 

Стаття 55 Статуту називає як ціль ООН сприяння «підвищенню рівня 

життя, повної зайнятості населення та умовам економічного соціального 

прогресу і розвитку; розв’язанню міжнародних проблем в галузі економічної, 

соціальної, охорони здоров’я і подібних проблем; міжнародному 

співробітництву в галузі культури і освіти; загальній повазі і дотриманню 

прав людини та основних свобод для всіх, без відмінності на ґрунті раси, 

статі, мови і релігії». Наступна стаття 56 визначає: «Всі Члени Організації 

зобов’язуються вдатися до спільних і самостійних дій у співробітництві з 

Організацією для досягнення цілей, визначених у статті 55». Стаття 76 

спрямовує держави на те, щоб «заохочувати поважання прав людини й 

основних свобод для всіх, без різниці раси, статі, мови і релігії, і заохочувати 

визнання взаємозалежності народів світу». 

На думку Т. Бергенталя, «мова Статуту дає підстави припускати, що 

держави-учасниці не брали на себе негайних зобов’язань щодо забезпечення 

прав людини, а лише зобов’язання сприяти їхній загальній повазі, тоді як 

заборона дискримінації мала більш виражений і чіткий характер» [237, с. 

707]. 

У 1970 році відомий правник В. МакКін опублікував статтю про зміст 

принципу недискримінації у міжнародно-правовій системі ООН, в якій, 

зокрема, цитував делегата в Третьому комітеті, який заявив, що «Організація 

Об’єднаних Націй була заснована, головним чином, з метою боротьби з 

дискримінацією у світі» [24]. 

Д. Кін зазначає, що введення терміна «дискримінація» у застосування 
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обумовило певні лінгвістичні невідповідності, такі як використання слова 

«відмінність» (distinction) як синоніму у, зокрема, Статуті ООН 1945 року. 

Міжнародне розуміння поняття «дискримінація» перетиналось з 

національним його застосуванням, у тому числі щодо прямої і непрямої 

дискримінації, та позитивних дій. Дискримінація набула значення основної 

концепції низки галузей міжнародного права, таких, наприклад, як права 

іноземних інвестицій та міжнародних торгових угод, у значній мірі 

міжнародного кримінального права та, звичайно, міжнародного права прав 

людини. Принцип недискримінації став головним елементом режиму ООН 

щодо захисту прав людини, який почав своє становлення відразу після Другої 

світової війни [3]. 

Важливим документом, в якому знайшли відображення гуманітарні 

устремління післявоєнного людства, став установчий акт Організації 

Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО (UNESCO), 

яка була утворена 16 листопада 1945 року Лондонською конференцією 

міністрів освіти союзних держав. Статут ЮНЕСКО є універсальним 

багатостороннім міжнародним договором. У його Преамбулі підкреслюється: 

«Тільки що закінчилася жахлива світова війна, яка стала можливою через 

відмову від демократичних принципів поваги гідності людської особистості, 

рівноправ’я і взаємної поваги людей, а також внаслідок доктрини нерівності 

людей і рас, яка насаджувалась на основі неосвіченості та забобонів» [140]. 

Із самого початку своєї діяльності Організація Об’єднаних Націй 

приступила до обговорення проблеми дискримінації. Зокрема, 22 червня 1946 

року уряд Індії звернувся з проханням включити до порядку денного першої 

сесії Генеральної Асамблеї пункт про дискримінацію індійців у Південно-

Африканському Союзі. Вже 19 листопада 1946 року Генеральна Асамблея 

прийняла Резолюцію 103 (I) проти расових переслідувань і дискримінації. У 

резолюції проголошується: «Генеральна Асамблея заявляє, що, виходячи з 

вищих інтересів людства, необхідно покласти край релігійним і так званим 

расовими переслідуванням і дискримінації, і закликає уряди та відповідальні 



 116 

органи влади дотримуватися як букви, так і духу Статуту Організації 

Об’єднаних Націй та вжити для цього негайних і рішучих заходів» [238]. 

Після утворення у 1947 році Комісією ООН з прав людини Підкомісії з 

попередження дискримінації і захисту меншин, під час проведення в ній 

дискусії з проблеми захисту меншин було підняте питання про те, чи слід 

проводити різницю між поняттям «захист меншин», з одного боку, і 

поняттям «рівність та недискримінація» − з іншого. На своїй першій сесії, що 

проходила у 1947 році, Підкомісія розглянула питання про значення термінів 

«попередження дискримінації» та «захист меншин» і дійшла висновку, що 

«запобігання дискримінації» означає недопущення будь-яких дій, які 

призводять до нерівності у ставленні до індивідів і народів [23, с. 188]. 

Епохальною подією у розвитку міжнародного права стало прийняття 

Загальної декларації прав людини. 10 грудня 1948 року резолюцією 217 А 

(ІІІ) держави − члени ООН 48 голосами (8 держав утрималися − СРСР, БРСР, 

УРСР, Польща, Югославія, Чехословаччина, Південно-Африканська 

Республіка і Саудівська Аравія; ніхто не голосував «проти») ухвалили 

Загальну декларацію прав людини [239]. 

Положення про заборону дискримінації прямо сформульовано в пункті 

1 статті 2 Декларації, що встановлює: «Кожна людина повинна мати всі права 

і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору 

шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного 

чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища». 

Доктринальні передумови визнання цього документа дозріли значно 

раніше його прийняття, та вагомий внесок у їх формування зробив, поряд із 

загальновизнаними авторами й ідеологами Декларації, видатний юрист-

міжнародник, уродженець України (Львівської області) професор 

Кембриджського університету (Велика Британія) Герш Лаутерпахт [240, с. 

461]. 

Дослідження професора П. М. Рабіновича, проведені ним спільно з В. 

Особа, привели до висновку, що видана у США Г. Лаутерпахтом монографія 
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«Міжнародний білль прав людини», яка у червні 1945 року надійшла до 

бібліотек різних країн, «послугувала первинним фундаментально-

концептуальним джерелом ЗДПЛ [Загальної декларації прав людини]. 

Малоймовірно, щоб з нею − як складовою частиною згадуваних вище 

«Підготовчих матеріалів» − не був знайомий і заступник голови Комітету та 

Комісії знань французький юрист професор Рене Кассен; а він, як відомо, 

написав початковий варіант проекту ЗДПЛ, і його внесок у цю справу 

применшувати аж ніяк не можна. Тому навряд чи буде перебільшенням 

назвати професора Г. Лаутерпахта ідейним натхненником і першим науковим 

проектантом такого історичного акта, як ЗДПЛ». Г. Лаутерпахт, зокрема, 

пропонував таке формулювання принципу недискримінації: «Усім 

громадянам держави має бути забезпечено повну рівність перед законом і 

рівне в усіх відношеннях поводження державної влади. Зокрема, не повинно 

бути будь-якої дискримінації за ознакою релігії, раси, кольору шкіри, мови, 

віросповідання або політичних переконань (ч. 1 ст. 7)». Порівняння тексту 

Декларації і формулювань Г. Лаутерпахта, що містяться в його монографії, 

дає достатньо підстав для висновку, що саме Г. Лаутерпахт був 

натхненником включення в Декларацію положення про заборону 

дискримінації. 

«Зрозуміло, − пишуть П. М. Рабінович та В. Особа, − що ЗДПЛ стала, у 

широкому сенсі, продуктом колективної творчості. Під час її проектування у 

Комітеті й подальшого обговорення в Комісії до них надходили численні 

пропозиції та й навіть цілісні проекти «Білля» від відомих вчених, 

політичних, громадських і релігійних діячів, від різноманітних державних і 

наукових установ із різних континентів. Ці пропозиції, як і ідеї учасників 

безпосередньої підготовки ЗДПЛ, так чи інакше ставали предметом розгляду, 

обговорення. Особливо слід звернути увагу на те, що неабиякий внесок у цю 

роботу зробив представник Української PCP у Комісії − професор В. М. 

Корецький» [241, с. 8]. Це питання було глибоко досліджено в працях 

відомих українських юристів-міжнародників В. Г. Буткевича і В. Н. Денисова 
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[242; 243]. 

Видатний український правознавець професор В. М. Корецький брав 

участь у засіданнях Комітету з підготовки попереднього проекту 

Міжнародного білля про права людини, на яких мали обговорюватися основи 

цього проекту, що були запропоновані Секретаріатом. Під час участі в роботі 

Комітету В. М. Корецький зупинявся на тих питаннях, які, на його погляд, 

були недостатньо розкриті в запропонованих проектах, особливу увагу 

приділяючи питанням рівності та недискримінації. Він зауважував, що 

принцип рівності людей повинен бути підкреслений більш чітко, ніж 

закладено в деяких із проектів, поданих на розгляд Комітету. В. М. 

Корецький звертав увагу на те, що ідеї стосовно дискримінації, як вони 

виражені в різних проектах, розкриваються недостатньо повно; вчений 

стверджував, що існує більш ніж достатньо свідчень про наявність 

дискримінації у світі. Генеральна Асамблея сама обговорювала, наприклад, 

поводження з індіанцями Південної Африки. На його думку, недостатньо 

просто задекларувати принцип рівності або недискримінації; така ідея має 

бути реалізована [244, с. 826]. 

Весь текст Декларації прямо або опосередковано закріплює принцип 

рівності і гідності кожного члена людської сім’ї. Декларація проголосила, що 

«визнання гідності, яка властива всім членам людської сім’ї, і рівних та 

невід’ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру... 

що народи Об’єднаних Націй підтвердили у Статуті свою віру в основні 

права людини, в гідність і цінність людської особи і в рівноправність 

чоловіків та жінок та вирішили сприяти соціальному прогресові і 

поліпшенню умов життя при більшій свободі; ...і зобов’язались сприяти у 

співробітництві з Організацією Об’єднаних Націй загальній повазі і 

додержанню прав людини та основних свобод». У статті 1 Декларації 

заявлено: «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та 

правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один 

до одного в дусі братерства». 
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«Усі статті основної частини Декларації починаються з формулювання 

«Кожна людина має право». Це вказує на природно-правове походження цих 

прав і на те, що ці норми мають бути обов’язкові для всіх держав стосовно 

всього населення незалежно від громадянства, належності до більшості чи 

меншості населення», − відзначає професор В. В. Мицик [23, с. 119]. 

Положення про заборону дискримінації прямо сформульовано в пункті 

1 статті 2 Декларації, що встановлює: «Кожна людина повинна мати всі права 

і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору 

шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного 

чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища». 

Слід наголосити, що термін «дискримінація» у статті 2 не 

використовується, замість нього уживається слово «відмінність» (англ. 

«distinction»; рос. − «различие»). У статті 7 Декларації з’являється термін 

«дискримінація»: «всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої 

різниці, на рівний їх захист законом; усі люди мають право на рівний захист 

від якої б то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б 

то не було підбурювання до такої дискримінації». Термін «дискримінація» 

застосовується також у статті 23 Декларації: «кожна людина, без будь-якої 

дискримінації, має право на рівну оплату за рівну працю». Крім того, слова 

«усі», «ніхто», «кожний», які використовують автори Декларації, передбачає 

принцип рівності та недискримінації відносно всіх прав і свобод, 

встановлених Декларацією. Ідеєю рівності та недискримінації пройнятий 

весь документ. Зокрема, у Декларації проголошується, що «кожна людина 

має право на свободу думки, совісті та віросповідання» (стаття 18), «на 

свободу переконань і на їхнє вільне висловлювання» (стаття 19) і що освіта 

«повинна сприяти взаєморозумінню, толерантності та дружбі між усіма 

народами, расовими і релігійними групами» (стаття 26). 

Вже в перших своїх документах ООН звернулася до проблеми 

боротьби з геноцидом як найтяжчим проявом расової дискримінації. У 

резолюції 96 (I) «Злочин геноциду» від 11 грудня 1946 року Генеральна 
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Асамблея заявила, що геноцид є злочином, який порушує норми 

міжнародного права і суперечить духу й цілям Організації Об’єднаних Націй, 

і що цивілізований світ засуджує його. Зокрема, в резолюції йдеться: 

«Геноцид означає відмову у визнанні права на існування цілих людських 

груп подібно до того, як людиновбивство означає відмову у визнанні права 

на життя окремих людських істот; така відмова у визнанні права на існування 

ображає людську совість, спричиняє великі втрати для людства, яке 

позбавляється культурних та інших цінностей, що представляються цими 

людськими групами, і суперечить моральному закону, духу і цілям 

Організації Об’єднаних Націй. Можна вказати на численні злочини геноциду, 

коли повному або частковому знищенню піддалися расові, релігійні, 

політичні та інші групи. Покарання за злочин геноциду є питанням 

міжнародного значення. Генеральна Асамблея підтвердила, що геноцид, з 

точки зору міжнародного права, є злочином, який засуджується 

цивілізованим світом і за вчинення якого головні винуватці і співучасники 

підлягають покаранню незалежно від того, чи є вони приватними особами, 

державними посадовими особами або державними діячами, і незалежно від 

того, чи вчинено злочин за релігійними, расовими, політичними або якими-

небудь іншими мотивами» [245]. 

Резолюцією 21 листопада 1947 року Генеральна Асамблея встановила, 

що «геноцид є міжнародним злочином, який тягне за собою національну і 

міжнародну відповідальність окремих осіб і держав» [246]. Особливе 

значення у формуванні міжнародно-правової заборони расової дискримінації 

та кримінальної відповідальності за її прояви має Конвенція про запобігання 

злочину геноциду і покарання за нього, яка підтвердила існування 

міжнародно-правової заборони на акти геноциду [247, с. 277].  

Прийняття в 1948 році Загальної декларації прав людини та Конвенції 

про попередження злочину геноциду і покарання за нього стало важливим 

кроком у процесі формування міжнародного антидискримінаційного права. 

Для посилення правової протидії дискримінації в рамках Міжнародної 
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організації праці було розроблено низку антидискримінаційних документів. 

Велику роль у становленні поняття дискримінації в міжнародному праві 

відіграла Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять № 111 1958 

року. 

В пункті 1 статті 1 Конвенції знайшла своє відображення правозахисна 

інтерпретація поняття расової дискримінації. Цим положенням 

встановлюється, що відповідно до мети Конвенції «термін «дискримінація» 

охоплює: a) «будь-яке розрізнення, недопущення або перевагу, що робиться 

за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних переконань, 

іноземного походження або соціального походження і призводить до 

знищення або порушення рівності можливостей чи поводження в галузі праці 

та занять»; b) «будь-яке інше розрізнення, недопущення або перевагу, що 

призводить до знищення або порушення рівності можливостей чи 

поводження в галузі праці та занять і визначається відповідним членом 

Організації після консультації з представницькими організаціями 

роботодавців і працівників, де такі є, та з іншими відповідними органами». 

Згідно з Конвенцією, «кожний член Організації, для якого ця Конвенція 

є чинною, зобов’язується визначити та проводити національну політику, 

спрямовану на заохочення, методами, що узгоджуються з національними 

умовами й практикою, рівності можливостей та поводження стосовно праці й 

занять для викорінення будь-якої дискримінації з приводу них», а також 

«зобов’язується методами, що відповідають національним умовам і практиці, 

прагнути забезпечити співробітництво організацій роботодавців і 

працівників, а також інших належних органів у справі сприяння ухваленню й 

дотриманню цієї політики; ввести таке законодавство й заохочувати такі 

освітні програми, які зможуть забезпечити ухвалення й дотримання цієї 

політики; скасовувати будь-які законодавчі положення і змінювати будь-які 

адміністративні інструкції або практику, що не збігаються з цією політикою; 

проводити встановлену політику в галузі праці під безпосереднім контролем 

державної влади; забезпечувати дотримання встановленої політики в 
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діяльності установ з питань професійної орієнтації, професійного навчання та 

працевлаштування під керівництвом державної влади; зазначати у своїй 

щорічній доповіді про застосування Конвенції заходи, проведені відповідно 

до згаданої політики, та досягнуті за допомогою цих заходів результати» 

[248]. Невід’ємним аспектом захисту людини є забезпечення її права на 

освіту. Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури 

(ЮНЕСКО) у 1960 році прийняла Конвенцію про боротьбу з дискримінацією 

в галузі освіти, згідно з якою «з метою ліквідації або попередження 

дискримінації, що підпадає під визначення, яке викладене в даній Конвенції, 

держави, що є учасницями останньої, зобов’язуються скасувати всі 

законодавчі постанови й адміністративні розпорядження та припинити 

адміністративну практику дискримінаційного характеру в галузі освіти; 

вжити, якщо потрібно, у законодавчому порядку заходів, необхідних для 

того, щоб усунути всяку дискримінацію при прийманні учнів у навчальні 

заклади; не допускати в тому, що стосується плати за навчання, надання 

стипендій і будь-якої іншої допомоги учням, а також дозволів і пільг, які 

можуть бути необхідні для продовження освіти за кордоном, ніяких 

відмінностей стосовно учнів – громадян даної країни з боку державних 

органів, крім відмінностей, заснованих на їхніх успіхах або потребах; не 

допускати – у разі, коли державні органи надають навчальним закладам ті чи 

інші види допомоги – ніяких переваг або обмежень, які базуються винятково 

на приналежності учнів до якої-небудь певної групи; надавати іноземним 

громадянам, які мешкають на їхній території, такий же доступ до освіти, як і 

своїм громадянам». Держави, що є сторонами даної Конвенції, 

зобов’язуються «розробляти, розвивати і проводити в життя 

загальнодержавну політику, що використовує відповідні до національних 

умов і звичаїв методи для здійснення рівності можливостей і відносин в 

галузі освіти, і, зокрема ... забезпечити у всіх державних навчальних закладах 

рівного ступеня однаковий рівень освіти і рівні умови відносно якості 

навчання; ...забезпечити без дискримінації підготовку до викладацької 
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професії» [249]. 

Постколоніальний період ознаменувався подальшим розвитком МАП. 

Розглядаючи цей процес, не можна ігнорувати внутрішньополітичні умови і 

міжнародний контекст, на тлі якого він відбувався. Детальний розгляд цих 

умов виходить далеко за межі цілей нашого дослідження, проте без їх 

урахування, хоча б у найзагальніших рисах, неможливі розуміння й оцінка 

еволюції міжнародно-правової концепції расової дискримінації. 

В середині ХХ ст. почався інтенсивний розпад колоніальної системи. 

Стара система колоніального управління зжила себе вже до початку Другої 

світової війни, в силу чого стала очевидною гостра необхідність її глибокого 

реформування [250, с. 22]. Попри політичні протиріччя часів «холодної 

війни», в 50–60-ті роки ХХ ст. продовжилось формування МАП. Світове 

співтовариство активізувало боротьбу проти апартеїду за допомогою 

залучення уваги всього світу до нелюдяності системи, визнання 

правочинності народного опору, сприяння діяльності по боротьбі з 

апартеїдом з боку урядових та неурядових організацій, введення ембарго на 

поставки зброї, а також за допомогою підтримки ембарго на поставки нафти і 

бойкотування апартеїду в багатьох сферах [251]. Зокрема, у прийнятій 2 

грудня 1950 року резолюції 395 (V) Генеральна Асамблея заявила, що 

«політика «расового відокремлення «(apartheid) неминуче заснована на 

теоріях расової дискримінації» [252]. 

З початку 1960-х років деколонізація набула незворотного характеру. 

Тільки в 1961 році 17 африканських держав отримали незалежність. Цей рік 

отримав назву «року Африки». Колонії одна за одною зникали з карти світу. 

Процес деколонізації визначив інтенсифікацію становлення міжнародного 

антидискримінаційного права. У преамбулі Декларації про надання 

незалежності колоніальним країнам і народам від 14 грудня 1960 року 

заявлено «про рішучість знову затвердити віру в основні права людини, в 

гідність і цінність особистості, проголошену народами світу в Статуті 

Організації Об’єднаних Націй», а також необхідність «створення умов 
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стійкості та добробуту, мирних і дружніх відносин, на основі поваги до 

принципів рівноправності і самовизначення всіх народів і загальної поваги і 

дотримання прав людини та основних свобод для всіх, незалежно від раси, 

статі, мови і релігії» [253]. Цей документ справив істотний вплив на 

формування міжнародно-правової заборони всіх форм расової дискримінації 

[254]. 

Дж. Робертсон відзначає: «Вже 1960 року Південна Африка 

спровокувала ту обурену реакцію міжнародної громадськості, що є тавром 

злочинів проти людства, коли південноафриканська поліція по-звірячому 

вбила шістдесят дев’ять мирних протестантів у негритянському містечку 

Шарпевіль. Ця держава була легкою (а також правильно обраною) мішенню, 

оскільки вона мала мало могутніх прихильників, крім Ізраїлю (що сам був 

парією в очах арабських країн). 1963 року інші африканські країни спонукали 

Раду Безпеки до впровадження торговельного бойкоту, а 1967 року 

Генеральна Асамблея засудила апартеїд як «злочин проти людства», 

закликавши до економічних санкцій. Економічна та соціальна рада наказала 

Комісії з прав людини провести «ретельне дослідження ситуацій, які 

виявляють стійку модель порушень прав людини на кшталт політики 

апартеїду, що провадиться в Південно-Африканській Республіці» [219, с. 71]. 

У зв’язку з подіями, що відбувались на Африканському континенті, 

Організація Об’єднаних Націй оголосила боротьбу з апартеїдом одним із 

пріоритетних завдань. Апартеїд (мовою африкаанс apartheid − роздільне 

проживання) вважається крайньою соціальною формою расової 

дискримінації і полягає в позбавленні за расовою належністю цілих груп 

населення політичних і громадських прав, до територіальної ізоляції. 

Апартеїд був офіційною політикою расової сегрегації, що практикувалася в 

Південно-Африканській Республіці в 1948 − 1994 роках, у Південній Родезії 

− в період 1965–1980 років, також під час окупації Південно-Західної 

Африки (Намібії) з боку ПАР. 

Починаючи з 1960 року Генеральна Асамблея і Рада Безпеки ООН 
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прийняли цілу низку резолюцій, кваліфікуючих становище в Південній 

Африці як таке, «що ставить під загрозу» або «серйозно загрожує 

міжнародному миру і безпеці». Генеральна Асамблея звернулася 

безпосередньо до держав-членів, запропонувавши їм вжити заходів, які 

могли б змусити Південну Африку відмовитися від політики апартеїду, 

зокрема розірвати з нею дипломатичні, консульські, економічні, політичні та 

військові стосунки. У якості першого заходу щодо Південної Африки 1 

квітня 1960 року Рада Безпеки розглянула скаргу 29 держав − членів 

Організації, що стосується становища, яке склалося у зв’язку з численними 

вбивствами неозброєних і мирних демонстрантів, які протестували проти 

расової дискримінації та сегрегації в Південно-Африканському Союзі, і 

визнала, що таке становище викликане расовою політикою уряду Південно-

Африканського Союзу. Рада Безпеки прийняла резолюцію 134 (1960), в якій 

висловлювався жаль щодо політики та заходів уряду Південно-

Африканського Союзу, вжитих після того, як 21 березня поліція вбила 69 

мирних африканських демонстрантів у Шарпевілі, і заклик до уряду 

відмовитися від політики апартеїду і расової дискримінації [255]. 

Одним із найважливіших документів, яким міжнародне суспільство 

засудило будь-які прояви расової дискримінації, стала Декларація ООН про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1963 року, яка проголосила, що 

«дискримінація по відношенню до людей за ознакою раси, кольору шкіри або 

етнічного походження є зазіханням на гідність людської особистості та 

засуджується як заперечення принципів, викладених у Статуті Організації 

Об’єднаних Націй, як порушення прав людини та основних свобод, 

проголошених у Загальній декларації прав людини, як перешкода до 

підтримки дружніх і мирних відносин між державами і як обставина, що 

може порушити міжнародний мир і безпеку». Згідно з Декларацією, жодні 

держави, установи, групи чи окремі особи не повинні у сфері прав людини та 

основних свобод проводити відносно окремих осіб, груп або установ яку б то 

ні було дискримінацію за ознакою раси, кольору шкіри або етнічного 
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походження; за допомогою поліцейських заходів або іншими способами 

заохочувати, захищати або підтримувати яку б то ні було дискримінацію за 

ознакою раси, кольору шкіри або етнічного походження, проведену будь-

якими групами, установами або окремими особами. Крім того, Декларація 

встановила, що «особливі зусилля потрібно спрямувати для боротьби з 

дискримінацією, заснованою на расі, кольорі шкіри або етнічному 

походженні, особливо відносно громадянських прав, надання громадянства, 

освіти, релігії, зайнятості, праці та житла; кожна людина, незалежно від раси, 

кольору шкіри або етнічного походження, повинна мати рівний доступ у 

будь-які місця і приміщення, призначені для суспільного користування». 

Декларація закликає держави «вжити ефективних заходів для перегляду 

політики уряду та іншої публічної влади та скасування законів і правил, які 

ведуть до створення та укорінення расової дискримінації там, де вона усе ще 

проводиться. Вони повинні прийняти закони, що забороняють таку 

дискримінацію, і вжити всіх відповідних заходів щодо боротьби із 

забобонами, що приводять до расової дискримінації» [256]. Декларація стала 

основою для прийняття багатьох наступних документів з боротьби з расовою 

дискримінацією. 

Наступним, певною мірою, епохальним кроком у розвитку 

міжнародно-правової концепції расової дискримінації і МАП в цілому стало 

прийняття у 1965 році Міжнародної конвенції ООН про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації [257]. Важливу роль у розвитку міжнародного 

антидискримінаційного права та становленні правозахисної модифікації 

концепції расової дискримінації відіграли Міжнародні пакти ООН про 

громадянські і політичні права та про економічні, соціальні і культурні права 

1966 року [258; 259], які разом із Загальною Декларацією створили так 

званий «Міжнародний білль про права». 

Історія розроблення та прийняття пактів обумовлена особливостями 

того періоду. Багато з спеціалістів, які вважали необхідним, щоб Білль про 

права набув більш твердого характеру, ніж просто блок декларативних 
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положень, наполягали на наданні йому такої юридичної форми, яка б містила 

механізми правозастосування, здатні забезпечувати міжнародний тиск на 

держави, що порушують права людини в широкому масштабі. Планувалось, в 

рамках Організації Об’єднаних Націй, продовжити Загальну декларацію з 

прав людини прийняттям аналогічних міжнародно-правових договорів. 

Проекти міжнародних пактів були представлені Генеральній Асамблеї на 

затвердження у 1953 році.  

Через події «холодної війни» того часу подальші дії щодо прийняття 

пактів були припинені на довгі роки − пакти не були затверджені 

Генеральною Асамблеєю аж до 1966 року. Протягом тих років, коли 

здавалося, що пакти були приреченими, Організація Об’єднаних Націй 

підготувала ряд набагато вужчих договорів, які стосувалися питань з прав 

людини, що не викликали запитань − геноциду, рабства, біженців, осіб без 

громадянства, дискримінації [260]. 

Загальний принцип рівності і недискримінації формувався під впливом 

багатьох міжнародних документів і знайшов відображення в їх текстах. Так, 

на Міжнародній конференції з прав людини, що відбулася в Тегерані 22 

квітня − 13 травня 1968 року, заявлено, що головною метою Організації 

Об’єднаних Націй в галузі прав людини є досягнення кожною людиною 

максимуму свободи та гідності. «Народи світу повинні повністю усвідомити 

все зло расової дискримінації і включитися в боротьбу з цим злом. 

Проведення в життя принципу рівноправності, втіленого в Статуті 

Організації Об’єднаних Націй, у Загальній декларації прав людини та в 

інших міжнародних актах у галузі прав людини, являє собою одне з 

найнагальніших завдань, що стоять перед людством як на міжнародному, так 

і на національному рівнях. Необхідно засудити всі ідеології, засновані на 

расовій перевазі і нетерпимості, і боротися з ними» − йдеться в Заключному 

акті конференції [261].  

Паралельно з розвитком правозахисної конструкції категорії расової 

дискримінації у міжнародному праві продовжувалася її еволюція в розумінні 
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міжнародного злочину. У 1973 році було прийнято Міжнародну конвенцію 

про припинення злочину апартеїду та покарання за нього. Відповідно до 

Конвенції, держави-учасниці заявили, що «апартеїд є злочином проти 

людства і що нелюдські акти, що є слідством політики та практики апартеїду 

і подібної до нього політики та практики расової сегрегації і дискримінації... 

є злочинами, що порушують принципи міжнародного права, зокрема, цілі та 

принципи Уставу Організації Об’єднаних Націй, і що створюють серйозну 

загрозу для міжнародного миру і безпеки».  

Згідно з Конвенцією злочин апартеїду, що включає подібну до нього 

політику та практику расової сегрегації і дискримінації у тому вигляді, в 

якому вони практикуються в південній частині Африки, означає наступні 

нелюдські акти, вчинені з метою становлення та підтримки панування однієї 

расової групи людей над якою-небудь іншою расовою групою людей та її 

систематичного гноблення: а) позбавлення члена або членів расової групи 

або груп права на життя й свободу особи: i) шляхом вбивства членів расової 

групи або груп; ii) шляхом заподіяння членам расової групи або груп 

серйозних тілесних ушкоджень або розумового розладу та зазіхання на їхню 

свободу або гідність, або в результаті застосування до них катувань, або 

жорстокого, нелюдського або принижуючого гідність поводження і 

покарання; iii) шляхом довільного арешту і незаконного тримання у 

в’язницях членів расової групи або груп; b) навмисне створення для расової 

групи або груп таких життєвих умов, які розраховані на неї або їх повне або 

часткове фізичне знищення; c) будь-які заходи законодавчого характеру та 

інші заходи, спрямовані на те, щоб зашкодити участі расової групи або груп 

у політичному, соціальному, економічному і культурному житті країни, і 

навмисне створення умов, що перешкоджають повному розвитку такої групи 

або таких груп, зокрема, шляхом позбавлення членів расової групи або груп 

основних прав людини і свобод, включаючи право на працю, право на 

створення визнаних профспілок, право на освіту, право залишати свою 

країну і вертатися до неї, право на громадянство, право на свободу 



 129 

пересування і вибору місця проживання, право на свободу переконань і 

вільне вираження їх і право на свободу мирних зборів та асоціацій; d) будь-

які заходи, у тому числі законодавчого характеру, спрямовані на поділ 

населення за расовою ознакою за допомогою створення ізольованих 

резервацій і гетто для членів расової групи або груп, заборона змішаних 

шлюбів між членами різних расових груп, експропріації земельної власності, 

що належить расовій групі або групам, або їхнім членам; e) експлуатація 

праці членів расової групи або груп, зокрема, використання їхньої 

примусової праці; f) переслідування організацій та осіб шляхом позбавлення 

їхніх основних прав і свобод за те, що вони виступають проти апартеїду  

[262, с. 243]. 

Конвенція, безумовно, сприяла активізації боротьби з расовою 

дискримінацією. Але до теперішнього часу Конвенція, незважаючи не її 

безсумнівно позитивний вплив на розвиток МАП, піддається критиці. Так, у 

2013 році А. Бальц розглянула історичний випадок апартеїду в Південній 

Африці, описала дебати навколо заборони апартеїду як норми звичаєвого 

міжнародного права та проаналізувала Міжнародну конвенцію про боротьбу 

і покарання злочину апартеїду 1973 року, акцентувавши увагу на питанні 

відсутності узгодженості у деяких положеннях щодо апартеїду у 

міжнародному кримінальному праві [263]. Сегрегація за ознакою 

приналежності до расової групи доходила до всіх сфер суспільного життя, 

особливо тих, що мали мультинаціональну природу. Для запобігання 

подібній практиці, крім вищезгаданої Конвенції, у рамках ООН 1985 році 

було також прийнято Міжнародну конвенцію проти апартеїду в спорті, яка 

також містить визначення поняття «апартеїд». Відповідно до статті 1 даної 

Конвенції, поняття «апартеїд» означає систему узаконеної расової сегрегації і 

дискримінації з метою встановлення та підтримки панування однієї расової 

групи людей над іншою расовою групою людей і її систематичного 

гноблення, що проводилася в Південній Африці, а «апартеїд у спорті» 

означає «здійснення політики та практики такої системи в спортивній 
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діяльності як серед професіоналів, так і серед аматорів». Держави-учасниці, 

згідно з Конвенцією, «рішуче засуджують апартеїд і зобов’язуються негайно 

всіма відповідними засобами проводити політику ліквідації практики 

апартеїду в спорті у всіх її формах», а також зобов’язуються не допускати 

«спортивних контактів із країною, що практикує апартеїд, і вживати 

відповідних заходів для забезпечення того, щоб їхні спортивні організації, 

команди й окремі спортсмени не вступали в такі контакти»  [264]. 

Вагомим документом, у якому концепція расової дискримінації 

знайшла своє нормативне відображення, стала Декларація ЮНЕСКО про 

расу і расові забобони 1978 року. В її преамбулі підкреслюється, що «в 

процесі деколонізації та інших історичних змін більшість у минулому 

залежних народів знову отримали свій суверенітет, в результаті чого 

міжнародна спільнота перетворилася в єдине ціле, універсальне у своєму 

різноманітті, і відкрилися нові можливості для ліквідації лих расизму і 

припинення його мерзенних проявів у всіх сферах соціального і політичного 

життя в національному та міжнародному масштабі». Важливе концептуальне 

значення має стаття 1 Декларації, в якій стверджується, що «[в]сі люди 

належать до того самого виду і мають загальне походження. Вони 

народжуються рівними в гідності і у правах, та всі вони становлять 

невід’ємну частину людства. Всі люди та групи людей мають право 

відрізнятися один від одного, розглядати себе як таких і вважатися такими. 

Однак різноманіття форм життя і право на відмінність ні за яких умов не 

можуть служити приводом для расових забобонів; ні юридично, ні фактично 

вони не можуть служити виправданням якої б то не було дискримінаційної 

практики або підставою політики апартеїду, що є крайньою формою расизму. 

Ідентичність походження жодним чином не стосується можливостей для 

людей вести різний спосіб життя; вона також не виключає ні існування 

відмінностей, що ґрунтуються на різноманітності культур, середовища та 

історії, ні права на збереження культурної самобутності. Усі народи світу 

мають рівні здібності, що дозволяють їм досягти найвищого рівня 



 131 

інтелектуального, технічного, соціального, економічного, культурного та 

політичного розвитку. Відмінності в досягненнях різних народів 

пояснюються винятково географічними, історичними, політичними, 

економічними, соціальними і культурними факторами. Ці відмінності в 

жодному разі не можуть служити приводом для встановлення якої б то не 

було ієрархічної класифікації націй і народів». Декларація проголосила, що 

всяка теорія, яка приписує перевагу або неповноцінність окремим расовим чи 

етнічним групам, яка давала би право одним людям панувати над іншими або 

відкидати інших, нібито нижчих стосовно них, або що засновує судження 

про оцінку на расових відмінностях, науково неспроможна і суперечить 

моральним та етичним принципам людства. Расизм містить «расистську 

ідеологію, настанови, що ґрунтуються на расових забобонах, 

дискримінаційну поведінку, структурну організацію та інституціоналізовану 

практику, що призводять до расової нерівності, а також порочну ідею про те, 

що дискримінаційні відносини між групами виправдані з моральної та 

наукової точок зору; він проявляється в дискримінаційних законодавчих або 

нормативних положеннях і в дискримінаційній практиці, а також в 

антисоціальних поглядах та актах; він перешкоджає розвитку своїх жертв, 

розбещує тих, хто насаджує його на практиці, внутрішньо роз’єднує нації, 

створює перешкоди на шляху міжнародного співробітництва та сприяє 

політичній напруженості у відносинах між народами; він суперечить 

основним принципам міжнародного права і, отже, створює серйозну погрозу 

міжнародному миру та безпеці». У Декларації наголошується, що держава в 

першу чергу відповідає за здійснення всіма людьми та усіма групами людей 

прав людини і основних свобод на основі повної рівності у гідності та правах 

і має вживати всіх необхідних заходів відповідно до законодавства, особливо 

в галузі освіти, культури та інформації, для запобігання, заборони і ліквідації 

расизму та расової дискримінації. У тому разі, якщо законодавчі заходи, які 

забороняють расову дискримінацію, не будуть достатні, держави повинні 

«доповнити їх адміністративним механізмом систематичного розслідування 
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випадків расової дискримінації, широкою системою юридичних засобів 

боротьби проти актів расової дискримінації, широкомасштабними освітніми 

та дослідницькими програмами, призначеними для боротьби проти расових 

забобонів і расової дискримінації, а також програмами позитивних заходів 

політичного, соціального, освітнього і культурного характеру, здатних 

сприяти досягненню справжньої взаємоповаги між групами людей». 

Зазначається також необхідність застосування «аffirmative actions» у разі 

потреби: «При відповідних обставинах повинні проводитися спеціальні 

програми для сприяння поліпшенню становищу груп, що перебувають у 

несприятливих умовах і, коли мова йде про національні групи, для їхньої 

ефективної участі в процесі прийняття рішень у співтоваристві». 

Проголошується принцип недискримінації та його загальна міжнародно-

правова природа: «Принцип рівності в гідності та правах усіх людей і всіх 

народів, незалежно від раси, кольору шкіри й походження, є 

загальноприйнятим принципом, визнаним у міжнароднім праві». Автори 

Декларації закликають всі міжнародні, всесвітні або регіональні урядові та 

неурядові організації співпрацювати і допомагати в рамках своєї компетенції 

та своїх можливостей повному та загальному здійсненню принципів 

недискримінації, «сприяючи в такий спосіб законній боротьбі всіх людей, 

народжених рівними в гідності і правах, проти тиранії та расизму, расової 

сегрегації, апартеїду і геноциду, для того щоб усі народи світу були назавжди 

звільнені від цих нещасть» [265].  

Впродовж періоду становлення універсальної заборони дискримінації 

та її визнання міжнародним співтовариством Організація Об’єднаних Націй 

прийняла низку декларацій щодо неприпустимості будь-яких форм нерівного 

поводження. Так, 1981 року було прийнято Резолюцію 36/55 Генеральної 

Асамблеї ООН «Декларація про ліквідацію усіх форм нетерпимості та 

дискримінації на основі релігії або переконань». Декларація проголосила, що 

для розвитку людського соціуму необхідно сприяти ствердженню 

терпимості, тобто поваги, прийняття і правильного розуміння багатого 
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різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження та способів 

прояву людської індивідуальності; їй сприяють знання, відкритість, 

спілкування і свобода думки, совісті та переконань. Підкреслюється, що 

«терпимість — це гармонія в різноманітті, це не тільки моральне 

зобов’язання, але і політична та правова потреба; терпимість — це чеснота, 

що уможливлює досягнення миру і сприяє заміні культури війни культурою 

миру». У статті 2 Декларації проголошуєтсья, що «ніхто не повинен 

зазнавати дискримінації на основі релігії або переконань із боку будь-якої 

держави, установи, групи осіб або окремих осіб; ...в рамках даної Декларації 

термін «нетерпимість і дискримінація на основі релігії або переконань» 

означає будь-яку відмінність, виключення, обмеження або перевагу, на 

основі релігії або переконання, що має своєю метою або наслідком знищення 

або применшення визнання, користування або здійснення на основі рівності 

прав людини та основних свобод». У Декларації визначені соціальні та 

правові сфери і засоби подолання проблеми нетерпимості: міститься заклик 

до держав розробити справедливе та неупереджене законодавство, 

забезпечити дотримання правопорядку і судово-процесуальних та 

адміністративних норм. Терпимість також вимагає надання державою кожній 

людині можливостей для економічного та соціального розвитку без будь-якої 

дискримінації, вказується, що «відчуження і маргіналізація можуть стати 

причиною стану пригніченості, ворожості та фанатизму». Крім того, держави 

мають ратифікувати існуючі міжнародні конвенції про права людини для 

забезпечення в суспільстві рівноправного підходу та рівності можливостей 

для всіх груп і окремих людей, створити умови, щоб окремі люди, громади та 

нації визнавали і поважали культурний плюралізм людського співтовариства 

[266]. 

Міжнародне співтовариство у черговий раз звернуло увагу на 

необхідність створення та імплементації ефективного механізму захисту прав 

людей за принципом недискримінації на Всесвітній конференції із прав 

людини у 1993 році, в рамках якої було прийнято Віденську декларацію та 
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програму дій. Всесвітня конференція засудила практику грубих та 

систематичних порушень прав людини та ситуації, які створюють серйозні 

перешкоди на шляху повного здійснення всіх прав людини і які продовжують 

мати місце в різних частинах земної кулі, серед яких вказала, зокрема, всі 

форми расизму, расової дискримінації та апартеїду [267]. 

Ефективна протидія розповсюдженню дискримінаційних ідей може 

здійснюватися лише у поєднанні зі всебічною підтримкою толерантності та 

терпимості. Важливість виховання толерантного суспільства набула 

правового підкріплення у Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО 

1995 року, в якій детально визначені причини, прояви та заходи протидії 

дискримінації на будь-якому ґрунті» [268]. 

Одним із найбільш важливих документів сучасного періоду з прав 

людини стратегічного значення є Дурбанська декларація та Програма дій, які 

були представлені на Всесвітній конференції із боротьби проти расизму, 

расової дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості у 2001 

році в Дурбані, Південна Африка. Ці документи містять докладний перелік 

необхідних дій та заходів щодо боротьби з расизмом та іншими проявами 

нетерпимості та відображають тверде зобов’язання міжнародного 

співтовариства боротися проти расизму, расової дискримінації, ксенофобії та 

пов’язаної з ними нетерпимості на національному, регіональному та 

міжнародному рівнях. Декларація і Програма дій мають високу моральну 

цінність і є основою для мобілізації зусиль для їхнього здійснення в усьому 

світі. Вони підтвердили принципи рівності та недискримінації як ключові 

права людини і, таким чином, наділили жертв дискримінації статусом 

правовласників, а держави статусом носія обов’язків. Покладаючи 

першочергову відповідальність за боротьбу проти расизму, расової 

дискримінації, ксенофобії та пов’язаної з ними нетерпимості на держави, 

Декларація та Програма дій також закликають активно залучати до цієї 

боротьби міжнародні та неурядові організації, політичні партії, національні 

установи з прав людини, приватний сектор, засоби масової інформації та 
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громадськість в цілому. Декларація та Програма дій закликають до загальної 

ратифікації Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації та її всезагальної імплементації державами-учасницями 

Конвенції. Зазначається, що люди часто стають жертвами множинних та 

обтяжуючих форм дискримінації, заснованих на таких ознаках, як стать, 

мова, релігія, політичні або інші переконання, соціальне походження, 

майнове, станове чи інше становище. У документах підкреслено важливість 

превентивних і погоджених дій, особливо у сфері виховання та 

інформаційно-просвітительської діяльності, держави закликаються до 

посилення освіти у сфері прав людини та розробки всебічних національних 

планів дій із викорінення расизму, расової дискримінації, ксенофобії та 

пов’язаної з ними нетерпимості, до зміцнення національних установ [269].  

 

2.4. Расова дискримінація та вiктимiзацiя соціально вразливих 

категорій осіб i груп: формування «особливої частини» міжнародного 

антидискримiнацiйного права 

Визначення поняття «расова дискримінація» потребує нормативно-

концептуальної ідентифікації категорій і груп осіб, які є її жертвами. 

Протягом другої половини ХХ ст. і першого десятиліття ХХІ ст. йшло 

поступове становлення міжнародно-правової концепції расової дискримінації 

в документах, що стосуються окремих соціально вразливих категорій осіб і 

груп. Цей процес, зі значною часткою умовності, можна характеризувати як 

становлення «особливої частини» міжнародного антидискримінаційного 

права. 

Перш за все, необхідно досягнення консенсусу стосовно змісту терміна 

«расова». При вирішенні цього завдання виникають, як мінімум, дві складні 

проблеми. По-перше, слово «раса», що застосовується в юридичному, в тому 

числі міжнародно-правовому контексті, сприймається як 

«скомпрометувавший» себе термін, що не має погодженого значення і 

негативно сприймається поза правозахисної юридичної лексики. По-друге, 
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концептуальні рамки поняття «расова дискримінація расово 

категоризованих» у сучасному міжнародному праві розширені далеко за межі 

груп і охоплюють прояви порушення фундаментальної рівності різних 

категорій осіб за ознакою не тільки їх природних властивостей, а й 

соціального та правового статусу. У даному випадку слово «расова» не має 

безпосереднього відношення до расової чи етнічної приналежності жертв 

дискримінації. Це породжує необхідність концептуальної ідентифікації жертв 

дискримінації, яка зветься «расовою». 

На наш погляд, для цілей визначення категорій і груп осіб, які 

підлягають захисту за допомогою міжнародно-правового механізму протидії 

расовій дискримінації, більш доцільно використовувати принцип їх переліку, 

ніж займатися пошуком узагальнюючого визначення. У відношенні багатьох 

цих категорій осіб і груп прийняті міжнародно-правові документи, які 

окреслюють сферу концепції расової дискримінації і конкретизують заходи, 

спрямовані на реалізацію принципу недискримінації у міжнародному 

антидискримінаційного праві, складаючи його «особливу частину». 

Расово категоризовані групи. Використання прикметника «расова» по 

відношенню до дискримінації передбачає визначення поняття «раса», 

щонайменше, як юридичного конструкту. Поняття «раса», його право на 

існування в сучасному правовому лексиконі та специфіка застосування є 

предметом гострої дискусії серед вчених різних галузей науки. 

М. Бентон вважає, що деякі елементи расової ідіоми поки необхідні в 

законодавстві, бо поняття расової групи − це ціна, яку доводиться платити 

заради закону проти непрямої дискримінації. Точно так же «вони потрібні в 

соціальній політиці для боротьби проти дискримінації і забобонів», а інші 

елементи «корисні для віктимних груп». Отже, ученим-суспільствознавцям 

доводиться говорити про «раси» при обговоренні політичних питань, але 

«вони повинні шукати способи прибрати расову ідіому з теоретичної мови». 

Бентон вказує, що в законодавстві поняття «раса» уживається з метою 

затаврувати, а не легітимізувати помилкові ідеї расизму [225, с. 10]. Разом із 
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тим дослідження Бентона показали, що бюрократична мова міжнародного 

права дає можливість національним державам оперувати різними 

визначеннями расової дискримінації і по-різному розуміти свої юридичні 

зобов’язання, переслідуючи власні зовнішньополітичні цілі і не докладаючи 

жодних дій проти расизму «у себе вдома», − зазначають М. Браун, Р. Майлз 

[225, с. 11]. Ті ж автори наводять висловлювання Гілроя (2000), який 

стверджує: «Нам треба відійти від майже релігійного ритуалу, коли ми всі 

погоджуємося, що «раса» − це вигадане поняття, а потім буваємо змушені 

рахуватися з ним як з невід’ємною частиною нашого світу...» [225. с. 12]. 

Видатні незалежні експерти з питань виконання Дурбанської декларації 

та Програми дій в ході своєї першої наради, що проходила 16–18 вересня 

2003 року, рекомендували міжнародному співтовариству знайти шляхи 

кількісної оцінки існуючої расової нерівності, причому одним з можливих 

шляхів вирішення цього завдання могла б стати розробка індексу расової 

рівності за аналогією з індексом розвитку людського потенціалу, який був 

розроблений і використовується Програмою розвитку Організації 

Об’єднаних Націй. 14 і 15 листопада 2005 року в Женеві було організовано 

експертну консультативну робочу нараду. Дана робоча нарада забезпечила 

загальну платформу, на основі якої експерти провели обмін думками та 

досвідом [270]. 

На думку учасників консультацій, між суспільними групами, що 

стикаються з соціальною, політичною або економічною нерівністю, та 

іншими групами можна провести відмінності за такими критеріями: етнічна 

приналежність, расова приналежність, колір шкіри, кастова приналежність, 

племінна приналежність, іммігрантський статус, національне походження, 

релігія і аборигенний/корінний статус. Цей орієнтовний перелік покликаний 

допомогти у встановленні статусу більшості або меншості населення, і було 

відзначено, що він має на увазі поєднання ознак, які самостійно 

визначаються та привласнюються іншими суб’єктами [270]. Визнається, що 

термін «раса» пов’язаний з певними проблемами, оскільки він заснований на 
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біологічних ознаках і використовується для обґрунтування моральної та 

інтелектуальної ієрархії у відносинах між людьми. Цей підхід до визначення 

раси, який заклав концептуальну основу расизму, неодноразово 

спростовувався, і в даний час загальновизнано, що концепція раси являє 

собою соціальну теорію і не співвідноситься з онтологічними категоріями. 

Соціальна наука замість цього використовує поняття «расово категоризовані 

групи», і робиться наголос на те, що між суспільними верствами більшості 

населення і расово категоризованими меншинами не існує чітко визначених 

кордонів. Тому в рамках «індексу расової рівності» розглядатимуться расово 

категоризовані групи, а не раси, які визначаються за допомогою біологічних 

ознак [270]. 

У зв’язку з визначенням «расових» або расово категоризованих груп 

також виникають концептуальні проблеми, оскільки багато груп не 

піддаються простій категоризації.  

Корінні народи. Узгодженого на міжнародній основі визначення 

корінних народів не існує. У різних державах прийняті різні терміни з 

урахуванням існуючих у них конкретних умов і обставин. Професор В. В. 

Мицик визначає корінні народи як «чітко відокремлені за ознаками мови, 

раси, матеріальної та духовної культури етнічні групи, які впродовж віків 

компактно проживають (або проживали до насильної депортації) в певних 

регіонах світу на території однієї або кількох сучасних держав (найчастіше − 

до їх виникнення), чия колишня чи нинішня дискримінаційна політика 

спрямована проти розміщення чи існування таких народів у межах їхніх 

історичних територій як рівних у правах з іншими народами, що їх 

населяють; які прагнуть зберігати свою природну самобутність і виборюють 

право на автономію чи самоврядування для вирішення питань, що їх 

стосуються, в політичній, економічній, соціальній та культурній сферах» [23, 

с. 299]. 

1957 року МОП прийняла Конвенцію № 107 про корінне та інше 

населення, що веде племінний спосіб життя в незалежних країнах. Через 
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приблизно 30 років після прийняття Конвенції № 107 МОП приступила до 

перегляду, і в 1989 році Генеральна конференція прийняла Конвенцію про 

корінні народи та народи, які ведуть племінний спосіб життя, відому під 

назвою «Конвенція 169», яка вступила в силу в 1991 році. Конвенція 

поширюється «на народи в незалежних країнах, які розглядаються як корінні 

з огляду на те, що вони є нащадками тих, хто населяв країну або географічну 

область, частиною якої є дана країна, в період її завоювання або колонізації 

або в період встановлення існуючих державних кордонів, і які, незалежно від 

їх правового становища, зберігають деякі або всі свої соціальні, економічні, 

культурні та політичні інститути» [271].  

«У статті 13 цього договірного акта вказується особлива важливість 

зв’язку відповідних народів з такими землями або територіями для їх 

культури і духовних цінностей «і особливо важливість колективних аспектів 

цього зв’язку», − зазначає Б. В. Бабін [272]. 

У 1981 року в Сан-Хосе, Коста-Ріка, під егідою ЮНЕСКО була 

проведена конференція, на якій обговорювалися проблеми етноциду, зокрема 

щодо корінних народів Америки. Учасники прийняли звід принципів, що 

підтверджував, серед іншого, право корінних народів на збереження і 

розвиток своєї культури і різноманітної культурної спадщини. «Декларація, 

прийнята в Сан-Хосе», під такою назвою тепер відомий цей документ, стала 

першим офіційним визнанням у рамках системи Організації Об’єднаних 

Націй зла етноциду і тієї постійної небезпеки, яку він несе в собі, а також тієї 

ролі, яку уряди та міжурядові установи покликані відіграти у справі 

запобігання подальшому руйнуванню культурної та інтелектуальної 

спадщини корінних народів [273]. 

Особливе місце в нормативній антидискримінаційній системі ООН 

займає Декларація Організації Об’єднаних Націй про права корінних народів 

− документ, прийнятий 13 вересня 2007 року. Декларація являє собою звід 

мінімальних норм, що забезпечують виживання корінних народів, їх гідність 

та добробут. Стаття 1 Декларації проголошує: «Корінні народи мають право, 



 140 

колективно та індивідуально, на повне здійснення всіх прав людини та 

основних свобод, визнаних у Статуті Організації Об’єднаних Націй, 

Загальній декларації прав людини і в нормах міжнародного права, що 

стосуються прав людини». У статті 7 (2) говориться про те, що «корінні 

народи мають колективне право на життя в умовах свободи, миру і безпеки в 

якості самобутніх народів і не повинні піддаватися ніяким актам геноциду чи 

яким би то не було іншим актам насильства, включаючи примусове 

переміщення дітей, що належать до групи, в іншу» [274, 1, 7]. 

У Декларації підкреслюється, що визнані в ній права являють собою 

мінімальні стандарти для забезпечення виживання, поваги, гідності і 

благополуччя корінних народів світу. Стаття 2 містить визнання тієї 

обставини, що «особи, які належать до корінних народів, і корінні народи 

вільні і рівні з усіма іншими народами та окремими особами з їх числа і 

мають право бути вільними від будь-якої дискримінації при здійсненні своїх 

прав, особливо дискримінації на основі їх корінного походження або 

самобутності»; в статті 9 встапнровлюється, що «корінні народи і належні до 

них особи мають право належати до корінної громади або народності 

відповідно до традицій і звичаїв даної громади чи народності. Здійснення 

такого права не може породжувати ніякої дискримінації в якій би то не було 

формі» [274, ст. 2, 9, 43]. 

Декларація проголошує, що корінні народи рівні з усіма іншими 

народами, і одночасно визнається право всіх народів відрізнятися один від 

одного, вважати себе відмінними від інших і користуватися повагою в такій 

своїй якості. Характерно, що вже в преамбулі Декларації міститься заява про 

визнання та підтвердження як індивідуальних, так і колективних прав 

корінних народів. У ній, зокрема, йдеться про те, що «особи, які належать до 

корінних народів, мають право без будь-якої дискримінації користуватися 

всіма правами людини, визнаними в міжнародному праві, і що корінні 

народи володіють колективними правами, які абсолютно необхідні для їх 

існування, благополуччя та всебічного розвитку як народів». «Всякі 
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доктрини, політика і практика, які засновані на перевазі народів або людей за 

ознакою національного походження чи расових, релігійних, етнічних і 

культурних відмінностей або які стверджують таку перевагу, є расистськими, 

науково неспроможними, юридично недійсними, морально негожими і 

соціально несправедливими». У преамбулі Декларації також 

підтверджується, що корінні народи при здійсненні своїх прав повинні бути 

вільні від якої б то не було дискримінації, а також висловлюється 

занепокоєння тим, що корінні народи стали жертвами історичних 

несправедливостей в результаті, серед іншого, їх колонізації і позбавлення їх 

своїх земель, територій і ресурсів, що перешкоджає здійсненню ними, 

зокрема, свого права на розвиток відповідно до їх потреб та інтересів. 

Відзначається, що корінні народи об’єднують свої зусилля для політичного, 

економічного, соціального та культурного розвитку та з метою покласти край 

всім формам дискримінації і гноблення де б то не було, і виражається 

переконання в тому, що визнання прав корінних народів згідно з 

Декларацією буде сприяти розвитку гармонійних та таких, що базуються на 

співпраці відносин між державою і корінними народами, заснованих на 

принципах справедливості, демократії, поваги прав людини, недискримінації 

і сумлінності. Стаття 10 Декларації містить важливе положення, яке 

проголошує: «Корінні народи не підлягають примусовому переміщенню зі 

своїх земель або територій. Ніяке переміщення не здійснюється без вільної, 

попередньої і усвідомленої згоди відповідних корінних народів і 

здійснюється після укладення угоди, що передбачає справедливу і чесну 

компенсацію і, де це можливо, варіант повернення. У статті 15 визнається, 

що «корінні народи мають право на гідність і різноманіття їхньої культури, 

традицій, історії та сподівань, які повинні відповідним чином відбиватися у 

сфері освіти та громадської інформації (пункт 1); держави в консультації та 

співробітництві з відповідними корінними народами вживають дієвих заходів 

щодо боротьби із забобонами, викорінення дискримінації та розвитку 

терпимості, взаєморозуміння і добрих відносин між корінними народами і 
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всіма іншими верствами суспільства (пункт 2)» [274]. 

Декларація являє собою, по суті, важливий антидискримінаційний 

міжнародно-правовий документ, в якому терміни 

дискримінація/недискримінація згадуються 18 разів. Він забезпечує надійну 

основу, спираючись на яку корінні народи можуть у відносинах з державами, 

корпораціями, системою Організації Об’єднаних Націй, міжурядовими 

організаціями та іншими установами відстоювати свої права і заявляти про 

свої сподівання, пов’язані з розвитком, при одночасному збереженні 

культури і самобутності [275]. 

Особи африканського походження. Міжнародно-правова боротьба з 

расизмом почалася з заборони работоргівлі та скасування рабства, жертвами 

яких були, переважно, жителі Африканського континенту. 

В наш час більше ніж 200 млн осіб вважають себе особами 

африканського походження. Багато з них як і раніше стикаються із згубною 

дискримінацією, яка є спадщиною рабства і колоніалізму, яка все ще 

перешкоджає їх повноцінній участі в процесі прийняття рішень. Незважаючи 

на їх внесок в економічний розвиток відповідних країн, вони все ще 

стикаються з упередженнями та соціальною ізоляцією [276]. «Існує расова 

свідомість пригноблених расових груп, але останні є групами саме тому, що 

вони расові (соціально визначені як «раса»), а не навпаки, − стверджують Р. 

Майлз і М. Браун. − Вони отримують назву «раси» від інших, знаходять 

групову ідентичність, піддаються пригніченню, а потім починають 

використовувати ідіому «раса» стосовно до самих себе, своєї ідентичності і 

своїх претензій. Це підтверджується історією афроамериканців: 

доколоніальна Африка − рабство − афроамериканська «расова» свідомість» 

[225, с. 24]. 

Регіональна конференція американських держав, що відбулася в грудні 

2000 року в Сантьяго з метою підготовки стратегії Всесвітньої конференції 

по боротьбі з расизмом, расовою дискримінацією та ксенофобією і пов’язаної 

з ними нетерпимістю в Дурбані в 2001 році, стала важливою віхою в русі осіб 
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африканського походження. Її учасники стверджують, що вони приїхали на 

конференцію в якості «чорних» і покинули її як «особи африканського 

походження» [277]. На нараді представників громад африканського 

походження, яка відбулася в 2001 році в Ла-Сейба в Гондурасі, особи 

африканського походження були визнані в якості меншини, що володіє 

колективними правами людини відповідно до Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права [278, с. 6]. 

Значні результати були досягнуті в 2001 році на Всесвітній конференції 

по боротьбі з расизмом, на якій держави визнали, зокрема, той факт, що 

особи африканського походження відчували величезні страждання внаслідок 

расизму і расової дискримінації, і зобов’язалися вживати заходів щодо 

виправлення цього становища. Дурбанська конференція 2001 року сприяла 

звертанню серйозної уваги до дискримінації щодо осіб африканського 

походження як окремої групи.  

Робоча група з проблеми осіб африканського походження, яка була 

створена відповідно до резолюції 2002/68 Комісії з прав людини, 

констатувала, що відкрита дискримінація, хоча вона ще й проявляєтсья в 

деяких випадках, менш поширена в сучасному контексті. У той же час 

структурна дискримінація зберігається, і ця проблема важче піддається 

вирішенню. Оскільки вона вкоренилася в суспільствах і часто її важко ви-

значити, структурна дискримінація та її згубні наслідки можуть зберігатися 

протягом поколінь. Особи африканського походження особливо страждають 

від цієї прихованої форми дискримінації. Хоча може створюватися враження, 

що всім громадянам тієї чи іншої держави відповідно до законодавства 

гарантовано користування рівними правами, на практиці громади 

африканського походження часто позбавлені якісного медичного 

обслуговування, освіти та інших життєво важливих благ. Експерти 

відзначають, що, незважаючи на загальне визнання того факту, що 

дискримінація стосовно осіб африканського походження, як і раніше, 

зберігається, спостерігається систематична відмова визнати унікальний 
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характер дискримінації щодо цієї конкретної групи, яка, як і раніше, є 

невидимою в багатьох суспільствах [208].  

На десятій сесії Робочої групи, виступаючи з основною доповіддю, 

професор Х. Беклз представив історичний огляд рабства та трансатлантичної 

работоргівлі. Він підкреслив важливість розгляду сьогодення і майбутнього з 

урахуванням історичного минулого, оскільки вони тісно взаємопов’язані. 

Протягом століть Африка перебувала в центрі інтересів, пов’язаних з 

мінеральними ресурсами, в наші дні навіть ті країни, які не були пов’язані з 

практикою рабства та работоргівлі, намагаються отримати доступ до таких 

мінеральних ресурсів. Рабство і работоргівля спричиняли вкрай пагубний 

вплив на національну охорону здоров’я, освіту та інфраструктуру і 

призводили до масової неграмотності і злиднів. В наші дні країни, 

постраждалі від рабства, часто визначають як «неспроможні держави» і 

розглядають як загрозу демократії і безпеці, оскільки відсутність 

верховенства закону та демократії служить сприятливим ґрунтом для появи 

тероризму. Х. Беклз відзначив існування академічного расизму, що 

призводить до увічнення расистських концепцій [208]. 

Прийняття на рівні ООН антидискримінаційного документа, 

аналогічного Декларації про права корінніх народів, здатного враховувати 

спеціфіку дискримінації осіб африканського походження та мінімізувати її 

наслідки, уявляється складним завданням, яке, тим не менш, може бути 

вирішено. 

Меншини. Інститут захисту прав національних меншин оформився 

досить давно, в зв’язку з чим в роботах багатьох відомих вчених, зокрема А. 

Х. Абашидзе [279; 280], І. П. Блищенко [281], В. В. Мицика [282-287], С. В. 

Черниченко [288], та інших правознавців [130; 224; 289-294] глибоко 

досліджуються проблеми дискримінації меншин. 

Незважаючи на тривалу і безперервну дискусію навколо визначення 

терміна «меншина», це поняття не має достатнього ступеня визначеності. 

Повертаючись до початку цієї дискусії, потрібно згадати, що в 



 145 

консультативному висновку від 31 липня 1930 року про греко-болгарські 

громади Постійна палата міжнародного правосуддя запропонувала своє 

тлумачення поняття меншини. «Визначення містить посилання на певні 

об’єктивні зовнішні характеристики (расу, релігію, мову та традиції, 

територію) і на суб’єктивне почуття солідарності та прагнення зберегти 

зазначені характеристики. Ці критерії згодом були враховані майже всіма 

фахівцями і міжнародними організаціями, які працювали над універсальним 

визначенням поняття «національна меншина», − зазначає В. В. Мицик [23, с. 

303]. 

І. П. Блищенко і А. Х. Абашидзе в 1992 році опублікували спільну 

статтю, в якій висловили думку, що для визначення національної меншини 

необхідно використовувати критерій дискримінації. Такий підхід 

виправданий тим, що ті національні меншини, що не піддаються 

дискримінації, не підпадуть під міжнародний чи інший правовий захист, 

оскільки не потребують його [295, с. 125-126]. 

Поділяючи цю позицію, Л. В. Андріченко пише, що виділення 

дискримінації в якості одного з критеріїв визначення національної меншини 

виправдане вже тим, що даний критерій носить абсолютний характер − 

дискримінація щодо національних меншин завжди призводить до 

необхідності додаткового правового захисту [296, с. 28]. 

Кількісна характеристика «меншини» має значення тільки в 

політичному процесі демократичної держави, але не є визначальною для 

визначення цього поняття. Навпаки, критерій недомінування, а також 

володіння національними, релігійними, культурними або лінгвістичними 

якостями, почуттям солідарності, колективної волі з метою збереження групи 

та досягнення фактичної і юридичної рівності в суспільстві є важливими для 

встановлення статусу групи [297], − стверджує С. А. Дехканов. 

На нашу думку, така точка зору не позбавлена уразливості, і, мабуть, 

правий В. В. Кочарян, стверджуючи, що критерій дискримінації вельми 

доречний при визначенні необхідності міжнародного захисту національної 
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меншини, але сумнівно, що він може бути визнаний таким для визначення 

національної меншини як такої в силу закладеної в нього певної 

суперечливості, так як, щоб встановити факт дискримінації, необхідна 

наявність «обмеження в правах і свободах», а останні повинні бути 

сформульовані щодо суб’єкта цих прав − меншини, що, у свою чергу, 

визначається через критерії дискримінації. Таким чином, у наявності порочне 

коло: суб’єкт прав не може бути визначений через ознаку порушення цих 

прав [298, с. 37]. 

Резолюцією 47/135 від 18 грудня 1992 року Генеральної Асамблеї ООН 

було прийнято Декларацію ООН про права осіб, що належать до 

національних або етнічних, релігійних та мовних меншин, яка проголосила 

обов’язок держав захищати «на їх відповідних територіях існування та 

самобутність національних чи етнічних, культурних, релігійних та мовних 

меншин та заохочувати створення умов для розвитку тої самобутності та 

вживати належних законодавчих та інших кроків для досягнення цих цілей». 

Декларація у своїй преамбулі підтверджує «віру в основні права людини, 

гідність і цінність людської особистості, рівноправ’я чоловіків і жінок та 

рівність великих і малих націй» та закріплює, що «однією з основних цілей 

Організації Об’єднаних Націй, як проголошено в Статуті, є заохочення та 

розвиток поважання прав людини та основних свобод усіх, без розрізнення 

раси, статі, мови або релігії». Стаття 3 (1) проголошує, що «особи, які 

належать до меншин, можуть здійснювати свої права, в тому числі права, 

викладені в цій Декларації, як індивідуально, так і спільно з іншими членами 

своєї групи без будь-якої дискримінації» [299]. 

А. Ейде, колишний голова Робочої групи щодо меншин, зауважує, що 

хоча права меншин незмінно проголошуються як індивідуальні права, 

обов’язки держав частково формулюються як обов’язки по відношенню до 

меншин як груп. Найбільш чітко це виражається в статті 1. Хоча тільки 

окремі особи можуть претендувати на ті чи інші права, в процесі повного їх 

здійснення держава не може обійтися без створення адекватних умов для 
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існування і збереження самобутності відповідної групи в цілому. А. Ейде 

підкреслує, що Декларація ґрунтується на правах, визначених в 

Міжнародному біллі про права людини та інших міжнародних договорах з 

прав людини, і сприяє їх подальшому розвитку шляхом зміцнення і 

конкретизації цих прав, що забезпечують збереження і розвиток групової 

самобутності осіб, які належать до меншин. У рамках будь-яких процесів 

необхідно забезпечувати неухильне дотримання прав людини, проголошених 

у Загальній декларації прав людини, включаючи, зокрема, принцип 

недискримінації осіб. Держава зобов’язана поважати і забезпечувати права 

всім особам, які знаходяться у межах її території та під її юрисдикцією, 

закріплені в договорах, учасником яких є держава, без якої б то не було 

дискримінації за будь-якою ознакою, включаючи, зокрема, расу, етнічну 

приналежність, релігію або національне походження [300]. Принципи 

недискримінації та рівності є основоположними для здійснення і реалізації 

усіма всіх прав людини. У статті 4 Декларації уточнюється принцип 

недискримінації щодо меншин і встановлюється, що держави повинні 

вживати при необхідності заходи для забезпечення того, щоб особи, які 

належать до меншин, могли повною мірою і ефективно здійснювати всі свої 

права людини та основні свободи без будь-якої дискримінації і на основі 

повної рівності перед законом. Багато порушень прав меншин засновані на 

дискримінації, що приводить до відчуження, зокрема, за ознаками етнічної 

приналежності, релігії та мови [301, с. 7]. 

Дискримінація деяких віктимізованих категорій осіб обумовлена їх 

правовим статусом на території держави перебування. Особливо актуальним 

у цьому зв’язку є питання про захист від дискримінації осіб, які мали 

мігрувати через небезпеку перебування на території власної держави. 

Загальновизнано, що існує іманентний зв’язок між расизмом і 

становищем біженців та мігрантів. Ці групи постійно знаходяться в ситуації 

крайньої вразливості. В силу надмірної прихильності щодо боротьби проти 

тероризму поводження з мігрантами, біженцями та особами, які просять 
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притулку, несе на собі відбиток підозри в потенційній небезпеці, недовіри та 

ворожості до їх культур і релігій [302]. 

Боротьба з расовою дискримінацією є колективним обов’язком [303]. 

Експерти визнають, що процес попередження, регулювання та усунення 

проблем біженців, викликаних расизмом та етнічною напруженістю, 

пов’язаний з безліччю важких завдань, в основі вирішення яких повинні 

лежати практичні заходи превентивного, просвітницького і законодавчого 

характеру, а також дієві засоби правового захисту осіб, які є жертвами актів 

расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості 

[303]. 

У Декларації про права людини по відношенню до осіб, які не є 

громадянами країни, у якій вони проживають 1985 року наголошується, що 

держави-учасниці міжнародних пактів про права людини зобов’язуються 

забезпечити здійснення прав, проголошених у цих пактах, без будь-якої 

дискримінації відносно раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних 

або інших переконань, національного або соціального походження, 

майнового стану, народження або іншої обставини [304]. 

Щодо окремих категорій осіб, які не є громадянам країни, у якій вони 

проживають, у другій половині ХХ ст. були прийняті спеціальні міжнародні 

угоди. 1951 року було прийнято Конвенцію про статус біженців. Відповідно 

до статті 1 Конвенції, біженцем є особа, яка «через обґрунтовані побоювання 

стати жертвою переслідувань за ознакою расової належності, релігії, 

громадянства, належності до певної соціальної групи чи політичних поглядів 

знаходиться за межами країни своєї національної належності і не в змозі 

користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися таким 

захистом внаслідок таких побоювань; або, не маючи визначеного 

громадянства і знаходячись за межами країни свого колишнього місця 

проживання ... не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок таких 

побоювань» [305]. Як бачимо, передумовою переслідування є проведення 

розрізнення за певною ознакою, вказаною у статті 1 Конвенції про статус 
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біженців. Протокол 1967 року, що стосується статусу біженців [306], 

доповнив антидискримінаційну нормативну систему захисту цієї категорії 

осіб. 

О. Р. Поєдинок цілком слушно зауважує, що передумовою 

переслідування є проведення розрізнення за певною ознакою, вказаною у 

статті 1 Конвенції про статус біженців. «Іншими словами, порушення 

принципу заборони дискримінації породжує переслідування за ознакою 

расової належності, релігії, громадянства, належності до певної соціальної 

групи чи політичних поглядів, призводить до порушення решти прав і свобод 

людини, зумовлює появу потоків біженців. Не існує загальноприйнятого 

визначення поняття «переслідування». Зі статті 33 Конвенції про статус 

біженців можна зробити висновок, що загроза життю та свободі з причин 

раси, релігії, національності, політичних переконань або приналежності до 

певних соціальних груп є переслідуванням» [307, с. 250-252, 254-255]. 

Окремою групою осіб, захист прав яких є юридично важким через їхнє 

правове становище, є особи без громадянства. 1954 року було прийнято 

Конвенцію про статус апатридів, яка встановила принцип недискримінації 

щодо осіб без громадянства: «Договірні держави застосовуватимуть 

положення цієї Конвенції до апатридів без будь-якої дискримінації за 

ознакою їхньої раси, релігії або країни їхнього походження»; «договірні 

держави надаватимуть апатридам, що знаходяться на їхніх територіях, 

щонайменше настільки ж сприятливе становище, як і своїм власним 

громадянам, стосовно свободи сповідувати свою релігію і свободи давати 

своїм дітям релігійне виховання» [308]. 

1975 року під егідою МОП було прийнято Конвенцію про зловживання 

в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних 

можливостей і рівного поводження, згідно з якою «за умови, що працівник-

мігрант проживав на законних підставах у країні з метою зайнятості ... він 

користується рівністю поводження з місцевим населенням, зокрема, відносно 

гарантії забезпечення зайнятості, надання іншої роботи, а також тимчасової 
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роботи у випадку безробіття»; а також «користується стосовно себе і своєї 

сім’ї рівним ставленням щодо прав, які випливають у зв’язку з його минулою 

роботою, стосуються винагород, соціального забезпечення та іншої 

допомоги» [309]. 

Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів та 

членів їх сімей, яка була прийнята в 1990 році, встановлює принцип 

недискримінації, наголошуючи, що «держави-учасниці зобов’язуються 

відповідно до міжнародних документів з прав людини поважати та 

забезпечувати права всіх працюючих-мігрантів і членів їх родин, які 

перебувають на їхній території або під їхньою юрисдикцією, передбачені в 

даній Конвенції, без якої б то ні було відмінності на основі статі, раси, 

кольору шкіри, мови, релігії або переконань, політичних чи інших поглядів, 

національного, етнічного або соціального походження, громадянства, віку, 

економічного, майнового, сімейного та станового положення або за будь-

якою іншою ознакою» [310]. 

У Декларації за підсумками діалогу на високому рівні з питання про 

міжнародну міграцію і розвиток, що прийнята резолюцією 68/4 Генеральної 

Асамблеї ООН 3 жовтня 2013 року, підтверджено необхідність дієвого 

заохочення дотримання та захисту прав людини і основних свобод всіх 

мігрантів, незалежно від їх міграційного статусу. У Декларації міститься 

засудження актів, проявів і ознак расизму, расової дискримінації, ксенофобії і 

пов’язаної з ними нетерпимості відносно мігрантів. Генеральна Асамблея 

наполегливо закликала держави застосовувати і, при необхідності, 

посилювати діючі закони в тих випадках, коли мають місце акти, прояви або 

ознаки ксенофобії або нетерпимості відносно мігрантів, з метою викорінення 

безкарності осіб, що скоюють ці акти [311]. 

Дж. Олока-Оньянго констатує: «Глобалізація тягне за собою 

маргіналізацію значної кількості громадян, які часто неправильно 

називаються «нижчими верствами суспільства». Ця маргіналізація, яка 

незбалансовано відбивається на кольоровому населенні, іммігрантах і жінках, 
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пояснює, чому при зростанні загального (глобального) добробуту 

відзначається все більше зубожіння. Різні чинники, що визначають дане 

явище, також частково лежать в основі збільшення числа випадків расизму, 

расової дискримінації та ксенофобії. В першу чергу слід зазначити, що 

стиснення світового простору полегшує переміщення населення. Відповідно, 

в окремих країнах з’являється все більше «іноземців», які шукають 

поліпшення умов життя. У той же самий час занепокоєння з приводу 

імміграції викликається нерівним розподілом благ глобалізації. Тоді як 

жменька ТНК переходить від отримання надприбутків до вилучення 

мегаприбутку, отримання цих вигод відбувається на тлі «рецесії, 

реструктуризації та деіндустріалізації». Результатом стає скорочення 

багатьох робочих місць і стагнація доходів громадян. Латентна ксенофобія 

легко трансформується в жорстокий і небезпечний расизм по відношенню до 

тієї частини населення, в провину якій ставиться загострення проблеми [312]. 

 

Висновки до розділу 2  

1. Протягом багатьох тисячоліть уявлення про рівність і справедливість 

зазнавали трансформацій, що відображають складний і суперечливий хід 

розвитку людської цивілізації: егалітарний світогляд розвивався одночасно з 

апологією нерівності. Ретроспективний аналіз процесу становлення заборони 

расової дискримінації в міжнародному праві дозволяє зробити висновок, що 

наукове обґрунтування заборони расової дискримінації сягає своїм корінням 

у витоки міжнародно-правової науки, а принцип расової рівності став не 

тільки передвісником, а й вихідним пунктом формування правозахисної 

доктрини міжнародного права.  

В якості теоретичного підґрунтя дослідження використовувалась теорія 

періодизації, розроблена А.І. Дмитрієвим. Особливо важливою в контексті 

цього дослідження видається друга частина першої епохи розвитку 

міжнародного права, що завершується укладенням Вестфальського миру 

(648). Цей період, який називають «іспанським», є періодом «ранньої 
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колонізації», який не знав поняття недискримінації. Його специфіка 

обумовила роль концептів рівності і справедливості у ґенезі міжнародно-

правової доктрини, адже розвиток міжнародного права значною мірою 

зумовлювався активною європейською колонізацією «Нового світу». Події, 

що відбувалися під час початку захоплення земель, мають цивілізаційне 

значення. Вони обумовили виникнення гострих дискусій поміж філософами, 

теологами, правниками та іншими мислителями. Колоніалізм привів до 

розширення філософсько-правових пошуків, обумовлених очевидним 

протиріччям між теологічними теоріями про рівність та жорстокими діями 

білої людини у відкритих мандрівниками частинах світу.  

2. Визначну роль у формуванні ідеології расової рівності відіграли 

іспанські теологи. Серед них особливе місце посідають Франсіско де Віторіа 

(1486/1892–1546) і Бартоломео де Лас Касас (1474–1566), які ініціювали 

обговорення прав людини як міжнародно-правової проблеми і поширили 

вимогу визнання фундаментальної рівності та поваги прав людини на всіх 

людей, незалежно від «ступеня цивілізованості» народів, до яких вони 

належать. Франсіско де Віторіа, у відомому курсі лекцій, пізніше 

опублікованому під назвою «Relecciones de Indis» («Міркування про 

індіанців»), серед іншого проаналізував проблему захисту прав індіанців та 

запропонував теорію «dominium rights». Бартоломео де Лас Касас зважився 

підняти голос на захист перших жертв колоніалізму, зокрема у трактаті 

«Найкоротше повідомлення про руйнування Індій», дали західній цивілізації 

філософський інструментарій, що дозволяв розглядати незахідні народи в 

дусі рівності. Значною мірою саме з Віторія і Лас Касаса почалося 

обговорення прав людини як міжнародно-правової проблеми.  

Подальший розвиток концепції прав людини у період «епохи 

універсального міжнародного права» певною мірою відхилився від цього 

напрямку, зосередившись на «рівності для рівних» у расовому відношенні. 

Це видається тим більш трагічним через те, що подальша інституціоналізація 

расової дискримінації у жорстокій формі расового рабства і работоргівлі 
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відбувалась одночасно з розвитком ідей про права людини, закріплення на 

державному рівні великої ідеї рівноправ’я та соціальної справедливості та 

гуманізацією європейської правової думки. Епоха Просвітництва принесла 

ідеї рівності одним народам, зіштовхуючи на узбіччя історичного прогресу 

інші народи й найдавніші цивілізації. 

У XIX ст. тенденція до загального засудження та заборони рабства і 

работоргівлі чітко виявилась у міжнародному праві. Міжнародні зусилля, 

спрямовані на протидію расовому рабству і скасування работоргівлі, стали 

свого роду першим кроком на шляху до міжнародно-правової заборони 

расової дискримінації. Використовуючи сучасну юридичну лексику, можна 

стверджувати, що заборона расового рабства і работоргівлі як особливо 

тяжких форм расової дискримінації була першим в історії людства 

прикладом імперативізації міжнародно-правової норми. Еволюція правової 

думки та гуманізація міжнародно-правової свідомості привели до того, що 

заборона расової дискримінації в усіх її формах і проявах стала глобальним 

етичним і правовим імперативом.  

3. У ХХ ст. протягом відносно нетривалого періоду, що охоплює дві 

світові війни і дуже короткий мирний проміжок між ними, відбувався 

інтенсивний розвиток міжнародно-правової концепції расової дискримінації 

та механізму антидискримінаційного співробітництва держав. Формування 

концепції расової дискримінації в міжнародному праві міжвоєнного періоду 

значною мірою було пов’язане з проблемою дискримінації національних 

меншин. Водночас інтенсивний розвиток отримала концепція расової 

дискримінації як тяжкого злочину, що підлягає міжнародній кримінальній 

відповідальності. Першою спробою надання забороні расової дискримінації 

статусу міжнародно-правового зобов’язання можна вважати дискусію, яка 

розгорнулась під час Паризької мирної конференції щодо проекту Статуту 

Ліги Націй у 1919 році. Японська делегація внесла пропозицію додати в 

Статут окреме положення, яке мало б зобов’язати сторони гарантувати 

свободу від расової дискримінації. «Поправка про расову рівність» не була 
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прийнята, однак сам факт широкої дискусії щодо можливого міжнародно-

правового регулювання питання, що традиційно належало до сфери 

національного суверенітету, зіграла велику роль у формуванні концепції 

расової дискримінації як категорії міжнародного права. 

Створення міжнародно-правової стратегії боротьби з расовою 

дискримінацією, розробка міжнародно-правових стандартів протидії цьому 

явищу на національному рівні та координація міжнародного співробітництва 

є центральним завданням МАП. Початок формування системи 

антидискримінаційних норм міжнародного права, яка може бути названа 

«міжнародним антидискримінаційним правом», належить до 40-х років ХХ 

ст. Інституціоналізація МАП як комплексної галузі міжнародного права, що 

регламентує міжнародне співробітництво у протидії дискримінації, та 

інтенсивний розвиток його доктрини почалися після закінчення Другої 

світової війни, жахи якої розкрили згубність расової політики, ідеології та 

практики для людської цивілізації і з усією очевидністю вказали на 

необхідність створення міжнародно-правової системи протидії расизму і 

расової дискримінації. Винищення мільйонів людей, яке обурило совість 

людства, засноване на ідеї «природної» нерівності представників різних рас 

та етносів, стало поштовхом для розвитку концепції «найвищого права», 

згідно з яким заборону певних дій має бути закріплено на міжнародно-

правовому рівні без права відступу від її дотримання. Стала очевидною 

нагальна необхідність надання універсальній міжнародній організації права 

здійснювати контроль за дотриманням державами прав людини та запобігати 

політиці, практиці і окремим проявам дискримінації. 

4. Інституціоналізація міжнародного антидискримiнацiйного права, 

специфіку якої обумовила інтенсивна деколонізація, розпочалася з 

прийняттям Статуту Організації Об’єднаних Націй. Антидискримінаційні 

положення зафіксовані в багатьох статтях Статуту і виявляються в самому 

дусі цього документа. Із самого початку своєї діяльності ООН розпочала 

обговорення проблеми дискримінації. Саме прийняття Статуту ООН та 
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згодом Загальної декларації прав людини часто називають початком 

важливого періоду у розвитку міжнародного антидискримінаційного права, в 

якому заборона нерівності та дискримінації має універсальний міжнародно-

правовий характер і вже не може перебувати винятково у сфері національної 

юрисдикції. Принцип пріоритету національного суверенітету та гарантоване 

право держав незалежно визначати як правову, так і соціальну політику був 

змінений концепцією пріоритетності поваги прав людини та їх захисту навіть 

шляхом втручання міжнародного співтовариства у внутрішні справи 

держави. 

5. Незважаючи на політичні протиріччя часів холодної війни, в 50 – 60 

роках ХХ ст. продовжувався розвиток міжнародного антидискриминаційного 

права. Загальний принцип рівності і недискримінації формувався під 

впливом багатьох міжнародних документів і знайшов відображення в їх 

текстах. Світове співтовариство активізувало боротьбу проти апартеїду. 

Епохальним кроком у розвитку міжнародно-правової концепції расової 

дискримінації і міжнародного антидискримінаційного права в цілому стало 

прийняття у 1965 році Міжнародної конвенції ООН про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації, а також Міжнародних пактів ООН про громадянські і 

політичні права та про економічні, соціальні і культурні права 1966 року, які 

разом із Загальною Декларацією створили так званий «Міжнародний Біль 

про права». Особливу роль у формуванні міжнародно-правової заборони 

расової дискримінації та кримінальної відповідальності за її прояви відіграла 

Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього, яка 

підтвердила існування міжнародно-правової заборони геноциду. 

6. Специфіка расової дискримінації як правової категорії, а саме велика 

амплітуда розташування її елементів у правовому нормативному просторі, 

дає змогу виокремити в якості підгалузі міжнародного 

антидискримінаційного права комплекс міжнародно-правових норм, що 

можна визначити як «расове міжнародне антидискримінаційне право», яке 

складається з умовно виділених «загальної» та «особливої» частин. Загальна 
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частина расового міжнародного антидикриминаційного права стала 

концептуальною основою для розвитку його категоріального апарату та 

створює загальний механізм протидії расовій дискримінації. З урахуванням 

того, що визначення поняття «расова дискримінація» потребує нормативно-

концептуальної ідентифікації категорій та груп осіб, які є жертвами расової 

дискримінації, сформувалась «особлива» частина, яка містить спеціальний 

міжнародно-правовий механізм їх захисту. 

7. Протягом другої половини ХХ століття і першого десятиліття ХХІ 

століття відбувався посилений розвиток міжнародно-правової концепції 

расової дискримінації в документах, що стосуються окремих соціально 

вразливих категорій осіб і груп. Цей процес можна характеризувати як 

становлення «особливої частини» міжнародного антидискримінаційного 

права. Він був особливо складним через існування перманентної дискусії 

серед учених різних областей науки навколо використання прикметника 

«расова» по відношенню до дискримінації, що передбачає визначення 

поняття «раса» щонайменше як юридичної конструкції: по-перше, слово 

«раса», що застосовується в юридичному, в тому числі міжнародно-

правовому, контексті, сприймається як термін, що «скомпрометував» себе, 

що не має погодженого значення і негативно сприймається поза 

правозахисної юридичної лексики; по-друге, концептуальні рамки поняття 

«расова дискримінація» в сучасному міжнародному праві розширені далеко 

за межі расово категоризованих груп і охоплюють прояви порушення 

фундаментальної рівності різних категорій осіб за ознакою не тільки їхніх 

природних властивостей, а й соціального та правового статусу. Специфічною 

причиною віктимізації деяких осіб є їхній правовий статус на території 

держави перебування. Особливо актуальним у цьому зв'язку є питання про 

захист від дискримінації осіб, які мали мігрувати через небезпеку 

перебування на території власної держави. У даному випадку слово «расова» 

не має безпосереднього відношення до расової чи етнічної приналежності 

жертв дискримінації. Це породжує необхідність концептуальної ідентифікації 
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жертв дискримінації, яка називається «расовою».  

Для цілей визначення категорій і груп осіб, які підлягають захисту за 

допомогою міжнародно-правового механізму протидії расовій дискримінації 

доцільно використовувати принцип їх переліку. У відношенні багатьох цих 

категорій осіб і груп прийняті міжнародно-правові документи, які 

окреслюють сферу концепції расової дискримінації та конкретизують заходи, 

спрямовані на реалізацію принципу недискримінації у міжнародному 

антидискримінаційного праві. У зв’язку з визначенням «расових» або расово 

категоризованих груп також виникають концептуальні проблеми, оскільки 

багато груп не піддаються простій категоризації. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО 

ВИЗНАЧЕННЯ РАСОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ В 

ПРАВОЗАХИСНИХ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ УГОДАХ ХХ 

СТОЛІТТЯ І ПРАКТИЦІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

3.1. Поняття расової дискримінації, засноване на Міжнародній 

конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1965), та його 

інтерпретація Комітетом з ліквідації расової дискримінації 

Питання визначення терміна «дискримінація» та його основних 

елементів завжди викликало гострі диспути на теоретичному та практичному 

рівнях. В дослідженні пропонується дуалістичне тлумачення поняття расової 

дискримінації як міжнародно-правової категорії, а саме, по-перше, її 

правозахисна інтерпретація у контексті «права на недискримінацію», яке 

знайшло відображення в міжнародному праві прав людини і, по-друге, 

деліктна інтерпретація, яка ідентифікує расову дискримінацію як 

міжнародний делікт, в тому числі – міжнародний злочин. Ці інтерпретації є 

відображенням двох боків одного і того ж феномена, побудовані на єдиному 

юридичному і морально-ціннісному фундаменті, через що, безумовно, тісно 

взаємопов’язані та «взаємопроникні». Їх розмежування виправдано і 

доцільно виключно в аналітичних цілях. Воно не порушує концептуальну 

цілісність міжнародно-правової категорії расової дискримінації і системи 

міжнародно-правових норм, що утворилися навколо неї і яка зветься 

«міжнародне антидискримінаційне право». 

Міжнародні договори з прав людини сприяють формуванню загального 

підходу всіх держав-членів з метою досягнення мінімально необхідної 

узгодженості у визначенні поняття «расова дискримінація». «Правозахисна 

конструкція» будується не тільки на правозахисних договорах, але й на 

міжнародно-правових звичаях. 

«Міжнародні «правозахисні» норми, на думку Л. Г. Гусейнова огли, не 
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засновані на принципі взаємності, що становить основу традиційного 

міжнародного права, і не діють стосовно «контрагента» на суто корелятивній 

основі. «Ці норми спрямовані на захист загального інтересу, універсально 

визнаної цінності (основні права і свободи людини), породжують в першу 

чергу і головним чином об’єктивні зобов’язання, тобто зобов’язання 

«кожного і всіх перед кожним і всіма», ніж набір суб’єктивних прав і 

обов’язків між договірними державами» [313, с. 7–8]. 

Як зазначає О. Г. Осіпов, «міжнародні інструменти, національні закони 

і прецедентні рішення міжнародних органів та національних судів розуміють 

під дискримінацією неправомірне проведення відмінностей за будь-якою 

підставою. Дискримінацію можна представити як діяння (дію або 

бездіяльність), що характеризується сукупною наявністю таких елементів: 

встановлення відмінностей на певній підставі, негативні наслідки, які 

настають або можуть наступити для однієї з сторін, між якими проводяться 

відмінності, довільний та необґрунтований характер подібного розрізнення» 

[314, с. 9]. 

«Міжнародно-правовий захист від дискримінації є невід’ємною 

складовою частиною міжнародно-правової системи захисту прав людини, 

при цьому заборона дискримінації відноситься до числа загальновизнаних 

принципів міжнародного права. Це з очевидністю випливає з положень 

Статуту ООН, що закріплюють як одну з цілей Організації та кожного з її 

членів здійснення міжнародного співробітництва, що сприяє розвитку 

загальної поваги до прав людини і основних свобод для всіх, незалежно від 

раси, статі, мови і релігії (п. 3 ст. 1, п. «з» ст. 55). Сам принцип 

недискримінації (рівноправності, заборони дискримінації) може розглядатися 

і як самостійне право людини (право на рівне поводження), і як принцип 

правового становища людини в правовій державі, що передбачає, що всі 

люди можуть у повному обсязі і на рівних підставах здійснювати гарантовані 

права і свободи, – стверджує Н. В. Варламова. – На міжнародно-правовому 

рівні захист від дискримінації забезпечується за допомогою встановлення 
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певних мінімальних стандартів рівного поводження, яким повинні 

відповідати законодавство і правозастосовна практика всередині держав, а 

також, у ряді випадків, за допомогою надання субсидіарних засобів захисту 

при їх порушенні» [315, с. 9]. 

Професор Х. Н. Бехруз зауважує: «Варто відзначити, що національно-

територіальні моделі прав людини перебувають під постійним пресингом 

міжнародних стандартів. Вироблені в результаті міжнародного 

співробітництва країн і народів, цілеспрямованої діяльності ООН та її 

структур, міжнародні норми заклали основу єдиного бачення прав людини і 

дали поштовх до зближення національних систем в напрямку створення 

однакового правового становища індивіда, в якій би точці планети він не 

знаходився» [316, с. 57]. 

Правозахисна конструкція поняття «расова дискримінація» будується, 

переважно, на основі і в межах міжнародного права прав людини, формуючи 

концепцію, що спирається на поняття «поводження», тобто розглядається як 

«нерівне поводження з рівними, і рівне – з нерівними». Міжнародні договори 

з прав людини сприяють формуванню загального підходу всіх держав-членів 

з метою досягнення мінімально необхідної узгодженості і послідовності 

протидії расовій дискримінації [270]. 

Важливим кроком у розвитку міжнародного антидискримінаційного 

права і формулюванні її міжнародно-правової заборони стало прийняття у 

1965 році Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації [54]. Конвенція була відкрита для підписання в Нью-Йорку 7 

березня 1966 року. Вона набула сили 4 січня 1969 року, на тринадцятий день 

після здавання на зберігання Генеральному секретарю двадцять сьомої 

ратифікаційної грамоти, як це передбачено у статті 19 Конвенції. За станом 

на 1 серпня 2014 року Конвенцію ратифікували чи приєдналися до неї 177 

держав-учасниць [317]. 

У Конвенції вперше було надано чітку міжнародно-правову дефініцію 

терміна «расова дискримінація», яка узгоджена на рівні універсального 
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міжнародно-правового договору та стала основою для розвитку понятійного 

апарату всього міжнародного расового антидискримінаційного права. Стаття 

1 Конвенції проголошує: «Расова дискримінація» означає будь-яке 

розрізнення, виняток, обмеження чи перевагу, основані на ознаках раси, 

кольору шкіри, родового, національного чи етнічного походження, метою 

або наслідком яких є знищення або применшення визнання, використання чи 

здійснення на рівних засадах прав людини та основних свобод у політичній, 

економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших галузях суспільного 

життя.  

Це формулювання, що стало «класичним», неодноразово 

відтворювалося згодом у багатьох документах. Комітет з ліквідації расової 

дискримінації у Загальній рекомендації XIV по пункту 1 статті 1 Конвенції 

(1993) підкреслив, що «недискримінація, разом з рівністю перед законом і 

правом на рівний захист закону без якої б то не було дискримінації, є одним з 

основних принципів захисту прав людини» [318]. 

У Загальній рекомендації № 32 (2009) Комітет визнав, що термін 

«недискримінація» не означає необхідність однакового поводження, якщо 

між становищем однієї особи або групи та інших осіб і груп існують значні 

відмінності або, іншими словами, якщо є об’єктивні і розумні підстави для 

різного поводження . Рівне поводження з особами і групами, що знаходяться 

в об’єктивно різному становищі, є дискримінацією на практиці, так само, як і 

нерівне поводження з особами, які перебувають в об’єктивно однаковому 

становищі [319]. 

Як писав у своїй остаточній доповіді «Концепція і практика позитивних 

дій», представленій Комісії з прав людини, спеціальний доповідач М. Босайт 

(2002), висновки, зроблені на основі сучасної правової доктрини, зводяться 

до того, що на «сучасному етапі існує загальне визнання того, що термін 

«дискримінація» повинен відноситися тільки до довільних і незаконних 

відмінностей у поводженні» [320]. Забороняється не всяке неоднакове 

поводження, а лише те поводження, яке призводить до дискримінації. У 
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зв’язку з цим виникає питання про те, коли саме диференційоване 

поводження стає неприйнятним або коли будь-якого роду розходження може 

бути виправданим [320]. 

Диференціація не є дискримінацією, якщо з урахуванням цілей і 

завдань Конвенції вона має під собою законні підстави або підпадає під дію 

пункту 4 статті 1 Конвенції. При розгляді законності підстав для 

диференціації Комітет виходить з того, що ті або інші конкретні дії можуть 

переслідувати різні цілі. При оцінці результатів таких дій Комітет враховує, 

чи ставлять такі дії в невиправдано нерівне становище ту або іншу групу, що 

відрізняється за ознакою раси, кольору шкіри, родового, національного або 

етнічного походження [318]. 

У Загальній рекомендації № 32 (2009) Комітет з ліквідації расової 

дискримінації глибоко дослідив поняття «формальна» і «фактична» рівність. 

Комітет підкреслив, що Конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації заснована на принципах гідності і рівності всіх людей. 

Принцип рівності, закріплений в Конвенції, поєднує в собі формальну 

рівність перед законом і рівний захист закону із справжньою або фактичною 

рівністю з точки зору використання та здійснення прав людини в якості мети, 

що досягається за допомогою сумлінного застосування її принципів [319]. 

В буквальному сенсі пункт 1 статті 1 Міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації припускає, що предметом даної 

Конвенції є расова дискримінація в суспільній сфері, оскільки вона забороняє 

відмінності, виключення, обмеження або переваги, засновані на ознаках раси 

«в політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших 

галузях суспільного життя». Разом з тим поширення заборони расової 

дискримінації не тільки на громадську сферу очевидно вже зі статті 2, яка 

передбачає обов’язок держав-учасниць невідкладно всіма можливими 

способами проводити політику ліквідації всіх форм расової дискримінації і 

сприяти взаєморозумінню між усіма расами.  

Принцип недискримінації відповідно до пункту 1 статті 1 Конвенції 
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захищає використання на рівних основах прав людини і основних свобод «у 

політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших галузях 

суспільного життя». Перелік прав людини, відносно яких за умовами 

Конвенції діє цей принцип, не є вичерпним і охоплює будь-яку сферу прав 

людини, що регламентується органами влади в державі-учасниці. 

Стосовно питання про базове поняття дискримінації Комітет в 

Загальній рекомендації № 30 (2004) про дискримінацію негромадян 

відзначив, що відмінність в поводженні «є дискримінацією, якщо критерії 

такого різного поводження, що оцінюються у світлі завдань і цілей 

Конвенції, не застосовуються відповідно до законної мети і невідповідні 

досягненню цієї мети» [321]. 

Принцип використання прав людини на рівних засадах, що міститься в 

Конвенції, невід’ємний від заборони дискримінації за ознакою раси, кольору 

шкіри, родового, національного чи етнічного походження. «Ознаки» 

дискримінації на практиці розширюються за рахунок поняття 

«взаємозумовленості», що використовується Комітетом для позначення 

обставин подвійної або множинної дискримінації, як, наприклад, 

дискримінація за ознаками статі або релігії, коли дискримінація за такою 

ознакою спостерігається в поєднанні з іншою ознакою або ознаками, 

перерахованими у статті 1 Конвенції. 

Конвенція з ліквідації всіх форм расової дискримінації є «живою 

угодою», розширення інтерпретації її положень продовжується з моменту її 

прийняття. Комітет з ліквідації расової дискримінації є першим органом, 

створеним Організацією Об’єднаних Націй для контролю и розгляду заходів, 

вживаних державами з метою виконання їх зобов’язань у відповідальності до 

тієї чи іншої угоди в галузі прав людини. Конвенція передбачає три 

процедури, які дозволяють КЛРД розглядати правові, судові, адміністративні 

та інші заходи, які вживають конкретні держави з метою здійснення їхніх 

зобов’язань щодо боротьби з расовою дискримінацією. Перша процедура 

передбачає вимогу про те, що всі держави, які ратифікували Конвенцію чи 
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приєдналися до неї, повинні подавати КЛРД періодичній доповіді. Згідно з 

другою закріпленою в Конвенції процедурою будь-яка держава може 

спрямовувати скарги, які торкаються дій іншої держави. У відповідності з 

третьою процедурою окремі особи або групи осіб, які стверджують, що вони 

є жертвами расової дискримінації, можуть подавати КЛРД скаргу проти своєї 

держави. Це може бути зроблено тільки в тому випадку, якщо відповідна 

держава є учасницею Конвенції і заявила про своє визнання компетенції 

КЛРД брати такі скарги [322, с. 3]. 

Як відзначалося на урочистому заході з приводу 2000-го засідання 

Комітету, 9 березня 2010 року, те, що Конвенція стала таким динамічним 

інструментом, – це заслуга Комітету. «Колективна мудрість Комітету − це 

джерело його зусиль щодо подальшого вдосконалення застосування 

Конвенції державами-учасницями. З цієї точки зору цікаво порівняти 

загальні рекомендації Комітету, прийняті в 1990-х роках, з тими, які він 

прийняв в 2000-х роках. Хоча кількість загальних рекомендацій і 

скоротилося з 17 до 9, останні рекомендації, прийняті з урахуванням 

багаторічного досвіду Комітету, відображають більш високий ступінь 

розвитку, чіткості і ясності. Він закликає членів продовжувати 

вдосконалення своєї роботи, нагадуючи, що вони несуть відповідальність 

перед мільйонами людей, які вірять в її цінність і які довірили їм виконання 

експертної місії, а також перед їх країнами і народами. Їх робота гідна 

найглибшої поваги, а репутація заснована на чесному служінні справі всіх 

їхніх попередників [323]. 

Однією із заслуг Комітету стало те, що він зміг подолати суперечності, 

що виникли, взаємодіючи з державами-учасницями після прийняття 

Конвенції в 1965 році, в першу чергу шляхом використання правового 

підходу. В період після закінчення «холодної війни» Комітет адаптувався до 

нової геополітичної ситуації, почав по-новому тлумачити свій мандат і 

Конвенцію. Підтвердженням цьому стало визнання Комітетом того факту, що 

закладений у Конвенції потенціал знімає необхідність прийняття будь-якого 
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нового договору або додаткових положень щодо боротьби з расовою 

дискримінацією, навіть з її найсучаснішими формами [323]. 

Комітет домігся відчутних результатів завдяки своїй динамічній 

інтерпретації Конвенції. Що стосується змісту, його тлумачення дається у 

загальних рекомендаціях, заключних зауваженнях і міркуваннях за 

індивідуальними повідомленнями. Так, Комітет прийняв конструктивне 

тлумачення визначення расової дискримінації в статті 1, з часом змінюючи 

свій підхід, з тим щоб охопити, наприклад, непряму дискримінацію і подвійні 

чи множинні форми дискримінації щодо окремих груп осіб, які були виявлені 

в рамках діяльності Комітету [323]. 

Виходячи за рамки формального правового аналізу показників расової 

дискримінації, Комітет зосередив увагу на соціально-економічних і 

культурних індикаторах, таких як рівень безробіття, нерівний доступ до 

житла, зайнятість, освіта та соціальні послуги, велика кількість ув’язнених, 

які дозволили Комітету виявити соціальні групи, особливо вразливі перед 

маргіналізацією і, отже, перед расовою або етнічною дискримінацією [323]. 

КЛРД прагне до максимального підвищення ефективності своєї 

діяльності та прийняття нових підходів до боротьби з сучасними формами 

расової дискримінації. Врахування практики і тлумачення Комітетом 

Конвенції, що змінюється, знаходить відображення в його загальних 

рекомендаціях, думках з індивідуальними повідомленнями, рішеннях і 

заключних зауваженнях [324]. 

Пункт 1 статті 1 не містить конкретних положень щодо меншин, однак 

положення Конвенції відносяться до всіх осіб, які належать до різних рас, 

мають різне національне або етнічне походження, а також до корінних 

народів. У пункті 2 статті 1 Конвенції про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації передбачена можливість проведення відмінності між 

громадянами і негромадянами. У пункті 3 статті 1 проголошується, що в 

положеннях законодавства держав-учасниць, що стосуються національної 

належності, громадянства або натуралізації, не повинно проводитися 
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дискримінації щодо якоїсь певної національності. «Вся система 

міжнародного права прав людини виходить з того, що всі люди в силу своєї 

приналежності до людського роду наділені всіма правами людини, за 

винятком особливих випадків, коли відмінності, наприклад між громадянами 

і негромадянами, проводяться для досягнення законної мети держави і є 

пропорційними з точки зору досягнення цієї мети» [326].  

Посилання на суспільне життя не зводить сферу застосування 

принципу недискримінації до дій державної влади. Навпаки, її слід 

тлумачити у світлі положень Конвенції, що вимагають здійснення 

державами-учасницями широкого комплексу заходів по боротьбі з расовою 

дискримінацією з боку будь-яких осіб, груп або організацій. У пункті 2 статті 

1 зазначається, що це визначення не застосовується до відмінностей, що 

проводяться державами-учасницями між громадянами і негромадянами. 

Пункт 3 статті 1 містить застереження до пункту 2 статті 1, яка встановлює, 

що держави-учасниці не можуть проводити дискримінації щодо осіб будь-

якої певної національності з числа негромадян [318]. 

Автори підручника «Недискримінація у міжнародному праві» (Non-

Discrimination in International Law) зауважують, що існує низка видів 

поведінки, що є забороненою відповідно до міжнародного 

антидискримінаційоного права: пряма дискримінація, що базується на ідеї 

формальної рівності; непряма дискримінація, що включає в себе 

непропорціональні наслідки на групи та заборона якої означає обов’язок 

держави враховувати різне становище груп; переслідування, яке може бути 

визначене як поведінка, що призводить до приниження та створення 

загрозливого, ворожого, образливого середовища; та віктимізація, що означає 

вжиття організацією або індивідуумом будь-яких ворожих заходів у 

відповідь на зусилля, спрямовані на дотримання правових принципів, у тому 

числі рівності та недискримінації. Згідно з міжнародним 

антидискримінаційним правом, держава може бути зобов’язана (або мати 

право) вжити заходів щодо забезпечення «фактичної рівності» або реальної 
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рівності захищених груп. Позитивна дія або позитивні заходи (також відомі 

як «спеціальні заходи») є активними заходами, що вживаються державними 

чи приватними установами з метою усунення наслідків дискримінації 

шляхом запровадження преференцій на користь членів раніше 

дискримінованих соціальних груп. Подібне преференційне поводження 

суперечить вузько формальній концепції рівності, але може бути необхідним 

для забезпечення реальної рівності. Багато міжнародних документів чітко 

встановлюють право держав на вжиття позитивних заходів, не накладаючи на 

держави зобов’язання їх вживати. Існує також концепція «розумного 

узгодження», від початку розроблена в контексті умов зайнятості, яка 

посилається на будь-яке пристосування до роботи, практики зайнятості, 

робочого середовища, або способу чи обставин, за яких позиція займається 

або зазвичай виконується, що робить можливим для кваліфікованого фахівця 

претендувати на роботу, виконувати основні функції та користуватись 

рівними пільгами та привілеями. Таким чином, не кожне різне поводження є 

дискримінацією за міжнародним антидискримінаційним правом, що 

стосується, перш за все, вжиття виправданих позитивних заходів для 

забезпечення матеріальної рівності [326, с. 17-19]. 

Пункт 4 статті 1 Конвенції про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації пояснює зміст та мету поняття «спеціальних заходів»: «Вжиття 

спеціальних заходів з виключною метою забезпечення належного прогресу 

деяких расових або етнічних груп чи окремих осіб, що потребують захисту, 

який може виявитися необхідним для того, щоб забезпечити таким групам чи 

особам рівне використання і здійснення прав людини та основних свобод, не 

розглядається як расова дискримінація при умові, однак, що такі заходи не 

ведуть до збереження особливих прав для різних расових груп і що її не буде 

залишено в силі після досягнення тих цілей, заради яких вони були 

запроваджені». 

Пункт 2 статті 2 МКЛРД переносить концепцію спеціальних заходів у 

сферу зобов’язань держав-учасниць. Ним передбачено: «Держави-учасниці 
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повинні вживати, коли обставини цього вимагають, спеціальних і конкретних 

заходів у соціальній, економічній, культурній та інших галузях з метою 

забезпечення необхідного розвитку і захисту деяких pасових груп чи осіб, що 

до них належать, з тим, щоб гарантувати їм повне і рівне викоpистання прав 

людини та основних свобод. Такі заходи ні в якому pазі не повинні в 

результаті привести до збереження нерівних чи особливих прав для різних 

pасових груп після досягнення тих цілей, заради яких вони були 

запроваджені». Концепція заснована на принципі, відповідно до якого 

закони, політика та практика, прийняті і здійснювані з метою виконання 

зобов’язань по Конвенції, в певних обставинах потрібно підкріплювати 

вжиттям тимчасових особливих заходів, спрямованих на забезпечення 

повного і рівного використання прав людини та основних свобод групами, 

що знаходяться в несприятливому становищі. Особливі заходи є одним з 

компонентів комплексу положень Конвенції, присвячених меті ліквідації 

расової дискримінації. До «заходів» відносяться вся сукупність 

законодавчих, виконавчих, адміністративних, бюджетних і нормативних 

інструментів на будь-якому рівні діяльності державного апарату, включаючи 

розроблені і ті, що здійснюються на основі цих інструментів, політика, 

програми та преференційні режими, що діють в таких сферах, як 

працевлаштування, житлове забезпечення, освіта, культура та участь у 

громадському житті стосовно знедолених груп [321]. 

Застосування програм спеціальних заходів сприяє реалізації політики 

рівних можливостей [327; 328; 329]. Як справедливо зазначив у своїй 

Остаточній доповіді Комісії з прав людини спеціальний доповідач М. Босайт, 

«без чіткого визначення принципи недискримінації і позитивних дій можуть 

вступати в протиріччя один з одним. Якщо принцип недискримінації 

виключає з процесу прийняття рішень в суспільстві такі фактори, як раса, 

стать, національне походження і т. ін., то позитивні дії спрямовані на 

забезпечення повної і реальної рівності на основі врахування цих же 

факторів» [320]. 
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«Спеціальні заходи» (affirmative action) – термін, який часто 

використовується, але, на жаль, не завжди у правильному значенні», – 

підкреслює М. Босайт. Хоча для декого концепція «спеціальних заходів» 

також охоплюється терміном «позитивна дискримінація», вкрай важливо 

наголосити, що останній термін не має сенсу. Відповідно до нинішньої 

загальної практики використання терміна «дискримінація» винятково для 

відмежування «свавільних розрізнень», термін «позитивна дискримінація» − 

це contradictio in terminis: або це розмежування є обґрунтованим і законним, 

оскільки воно не є свавільним і не може бути назване «дискримінацією», або 

таке розмежування є необґрунтованим і незаконним, оскільки воно є 

свавільним і не може позначатися як «позитивне». На противагу цьому, 

термін «позитивні заходи» (positive actions) – термін, що значно частіше 

вживається у Великій Британії, є еквівалентним терміну «спеціальні заходи» 

(affirmative actions). У багатьох інших країнах такі заходи відомі як «політика 

преференцій» (preferential policies), «бронювання» (reservations), 

«справедливий розподіл компенсацій або благ» (compensatory or distributive 

justice), «преференційний режим» (preferencial treatment) тощо. Юридична 

концепція «спеціальних заходів» міститься як в міжнародному, так і в 

національному праві. Однак ця концепція не має загальновизнаного 

юридичного визначення. Будь-яка серйозна дискусія щодо концепції 

спеціальних заходів вимагає, однак, в якості передумови, робочого 

визначення: «Спеціальні заходи – це узгоджений пакет заходів тимчасового 

характеру, спеціально спрямованих на корегування становища членів 

цільової групи в одному або більше аспектах їхнього суспільного життя, для 

того, щоб досягти ефективної рівності» [330]. 

КЛРД також підкреслив, що в контексті міжнародних норм в галузі 

прав людини термін «позитивна дискримінація» є contradictio in terminis і 

його слід уникати. Концепція спеціальних заходів заснована на принципі, 

відповідно до якого закони, політика та практика, прийняті і здійснювані з 

метою виконання зобов’язань по Конвенції, в певних обставинах потрібно 



 170 

підкріплювати прийняттям тимчасових спеціальних заходів, спрямованих на 

забезпечення повного і рівного використання прав людини та основних 

свобод групами, що знаходяться в несприятливому становищі. Комітет 

підтвердив, що Спеціальні заходи є одним з компонентів комплексу 

положень Конвенції, присвячених меті ліквідації расової дискримінації, 

успішне досягнення якої вимагає сумлінного виконання всіх положень 

Конвенції [319]. 

Використання слова «повинні», на думку Комітету, в контексті 

вживання спеціальних заходів ясно вказує на імперативний характер 

зобов’язання прийняти такі заходи. Це зобов’язання не втрачає свого 

імперативного характеру при додаванні фрази «коли обставини цього 

вимагають», яку слід тлумачити як уточнення контексту для застосування 

заходів. Тоді як в пункті 4 статті 1 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх 

форм расової дискримінації використовується термін «спеціальні заходи», в 

пункті 2 статті 2 йдеться про «спеціальні і конкретні заходи» В підготовчих 

матеріалах Конвенції не проводиться відмінності між цими термінами, і 

Комітет, як правило, використовує обидва терміни як синоніми. Відтінки 

значень, в яких ці терміни використовуються в двох пунктах, не порушують 

фактичної єдності їх змісту і цілі [319]. 

Відповідно до пункту 2 статті 2 Конвенції про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації спеціальні заходи можуть вживатися з метою 

«забезпечення потрібного розвитку і захисту деяких pасових гpуп чи осіб, що 

до них належать». Забезпечення прогресу і захисту общин за допомогою 

вживання спеціальних заходів є законною ціллю, якої слід добиватися разом 

з дотриманням прав і інтересів окремих осіб. Віднесення особи до тієї або 

іншої групи повинне здійснюватися з урахуванням думки відповідної особи, 

за відсутності обставин, що роблять таке віднесення неправомірним [331]. 

Завдяки використанню виразу «не розглядається як расова 

дискримінація» у пункті 4 статті 1 Конвенції про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації стає очевидним, що спеціальні заходи, що 
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приймаються державами-учасницями за умовами Конвенції, не є 

дискримінацією. Дане уточнення також було підтверджене в підготовчих 

матеріалах Конвенції, в яких фіксувалася редакційна зміна формулювання 

«не слід розглядати як расову дискримінацію» на «не розглядається як расова 

дискримінація». Таким чином, спеціальні заходи не є виключенням з 

принципу недискримінації, а складають невід’ємну частину його сенсу і 

украй важливі для мети Конвенції, що полягає в ліквідації расової 

дискримінації і заохоченні людської гідності і справжньої рівності. Як 

випливає з контексту положень Конвенції, спеціальні заходи не є 

дискримінацією, якщо вони приймаються «з виключною метою» 

забезпечення рівного використання прав людини і основних свобод. 

Використання формулювання «з виключною метою» обмежує круг 

допустимих підстав для вживання спеціальних заходів у рамках сфери дії 

Конвенції [319]. 

Варто відзначити, що інститут affirmative actions, як елемент системи 

расового антидискримінаційного права (відновлювальних протекційних 

десегрегаційних заходів), сприймається американським суспільством та 

науковцями неоднозначно. Цьому питанню було присвячено низку робіт 

американських дослідників. Так, М. Полок у свої роботі «Тому, що раса: як 

американці обмірковують питання щодо шкоди та можливостей в наших 

школах» 2009 року (Because of Race: How Americans Debate Harm and 

Opportunity in Our Schools), присвяченій давнім гострим дебатам щодо 

расової нерівності в американських школах, стверджує, що расова нерівність 

в освіті існує і сьогодні, хоча й має інші форми. Вона стверджує, що багато 

соціологічних досліджень доводять, що чимало афро-американців та інших 

расових меншин не сприймають специфіку політики, спрямованої на 

гарантування рівності можливостей, адже сам підхід американських судів, 

які прийняли сотні рішень про «зрівнювання можливостей» представників 

всіх рас, за їхньою думкою, суперечить фундаментальному принципу 

расового антидискримінаційного права, адже використовує расові категорії 
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на постійній основі, що певною мірою сприймається як завуальований 

расизм [332]. 

Справжність зв’язків між спеціальними заходами і компенсацією за 

минулу чи суспільну дискримінацію залежить від тієї міри, до якої раса, 

етнічне коріння чи стать насправді є показником соціального зла, яке 

програма спеціальних заходів намагається усунути, і міри, до якої 

врахування раси, етнічного коріння, чи статі є відповідним методом боротьби 

проти дискримінації [333, с. 31–32]. 

У цьому контексті М. Босайт наводить приклади з прецедентного права 

Верховного суду Сполучених Штатів Америки, зокрема, широко звісну 

справу Plessy v. Ferguson (163 U.S. 537), в якій Верховний суд підтримав у 

1896 році доктрину «роздільні, але рівні». «Це рішення було відмінене 

рішенням у справі Brown v. Board of Education (374 U.S. 483) майже через 60 

років, коли в 1954 році Верховний суд вирішив, що розділені школи, без 

сумнівів, викликають почуття неповноцінності. Ще у 1944 році Верховний 

суд вирішив у справі Korematsu v. United States, що всі правові заборони, які 

обмежують громадянські права однієї расової групи, негайно вимагають 

особливого поводження і повинні стати предметом найретельнішого 

вивчення». У наступні роки Верховний суд виносив рішення з низки справ, 

за якими спеціальні заходи були схвалені, наприклад, Steelworkers v. Weber 

(443 U.S. 193 (1979); Fullilove v. Klutznicк (448 U.S. 448 (1980); Sheet Metal 

Workers v. EEOC (478 U.S. 421 (1986); United States v. Paradise (480 U.S. 149 

(1987); Johnson v. Santa Clara County (480 U.S. 1442 (1987); Metro 

Broadcasting Inc. v. FCC (497 U.S. 547 (1990)) [334]. 

Питання ефективності позитивних дій в системі 

антидискримінаційного права досліджується у нещодавно опублікованому 

(2011) великому комплексному дослідженню В. М. Лайтера та С. Лайтера (W. 

M. Leiter, S. Leiter) «Позитивні дії в антидискримінаційному праві та 

політиці: огляд та синтез» (Affirmative Action in Antidiscrimination Law and 

Policy: An Overview and Synthesis). В даній роботі автори вивчають найбільш 



 173 

спірні аспекти прийнятності позитивних дій у стратифікованому суспільстві 

[335]. 

Поняття «належний прогрес», що зустрічається в пункті 4 статті 1 

Загальної рекомендації № 32, передбачає проведення цілеспрямованих 

програм, покликаних пом’якшити і ліквідувати відмінності у використанні 

прав людини і основних свобод. Термін «захист», використовуваний в тому 

ж пункті, означає захист від порушень прав людини, незалежно від їх 

джерела, включаючи дискримінаційну діяльність приватних осіб, в цілях 

забезпечення рівного використання прав людини і основних свобод, а також 

що спеціальні заходи можуть виконувати як превентивну роль 

(попередження порушень прав людини), так і функції виправлення 

становища. Хоча в Конвенції визнаєтсья, що спеціальні заходи 

застосовуються на користь «расових або етнічних груп чи окремих осіб» 

(пункт 4 статті 1) і «захисту деяких pасових гpуп чи осіб, що до них 

належать» (пункт 2 статті 2), заходи, в принципі, є доступними для будь-якої 

групи або особи, які охоплюються статтею 1 Конвенції, як було ясно 

відмічено в підготовчих матеріалах Конвенції і підтверджено на основі 

практики держав-учасниць і відповідних завершальних зауважень Комітету.  

У пункті 4 статті 1 передбачаються обмеження відносно використання 

спеціальних заходів державами-учасницями. Перше обмеження полягає в 

тому, що заходи не повинні в результаті привести до «збереження 

спеціальних прав для різних расових груп». Поняття неприпустимих 

«спеціальних прав» слід відрізняти від прав, що допускаються і визнаються 

міжнародним співтовариством з метою забезпечення існування і збереження 

самобутності таких груп, як меншини, корінні народи і інші категорії осіб, 

чиї права в рівній мірі допускаються і визнаються в рамках загальних прав 

людини. Друге обмеження відносно спеціальних заходів полягає в тому, що 

вони не будуть залишені в силі після досягнення цілей, заради яких були 

запроваджені. Це обмеження відносно дії спеціальних заходів носить 

функціональний характер і пов’язано з певною метою: застосування заходів 
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припиняється після досягнення цілей, заради яких вони здійснюються, тобто 

цілей забезпечення рівності. Термін, наданий для здійснення заходів, буде 

змінюватися залежно від цілей, засобів, використовуваних для досягнення 

таких цілей, і результатів їх застосування. Зважаючи на це, спеціальні заходи 

слід розробляти з ретельним урахуванням особливих потреб відповідних 

груп або осіб [319]. 

Зобов’язання приймати спеціальні заходи відрізняється від загального 

позитивного зобов’язання держав–учасниць Конвенції забезпечити права 

людини та основні свободи на недискримінаційній основі особам і групам 

осіб, які перебувають під їх юрисдикцією; це загальне зобов’язання, що 

випливає з положень Конвенції в цілому і нерозривно пов’язане з усіма 

частинами Конвенції. Комітет підкреслив, що спеціальні заходи не слід 

плутати з конкретними правами, що належать певним категоріям осіб або 

громаді, як, наприклад, права осіб, які належать до меншини, користуватися 

своєю культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її обряди або 

користуватися своєю мовою, права корінних народів, включаючи права на 

традиційно займані ними землі, і права жінок на інше в порівнянні з 

чоловіками поводження, як то надання відпустки по вагітності та пологах, в 

силу існуючих між чоловіками і жінками біологічних відмінностей. Такі 

права відносяться до числа постійних прав, визнаних у якості таких у 

договорах з прав людини, в тому числі документах, прийнятих в контексті 

діяльності Організації Об’єднаних Націй та її спеціалізованих установ. 

Комітет звернув увагу держав на необхідність чітко дотримуватися 

відмінностей між спеціальними заходами і постійними правами людини в 

законах і на практиці. Різниця між спеціальними заходами і постійними 

правами передбачає, що особи, що володіють постійними правами, можуть 

також скористатися у своїх інтересах спеціальними заходами [319]. 

Спеціальні заходи повинні враховувати специфіку становища, яке 

належить виправити, носити законний характер, бути необхідними в 

демократичному суспільстві, відповідати принципам справедливості і 
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співрозмірності і застосовуватися на тимчасовій основі. Такі заходи слід 

розробляти і застосовувати виходячи з необхідності, яка визначається на 

основі реалістичної оцінки поточного становища відповідних осіб і громад, з 

урахуванням точних даних, представлених за ознакою раси, кольору шкіри, 

родового, етнічного або національного походження, що враховують гендерні 

аспекти і відображають соціально-економічний і культурний статус та умови 

різних груп у складі населення. 

КЛРД звернув увагу держав на формулювання статті 3, відповідно до 

якої держави-учасниці «особливо осуджують расову сегрегацію та апартеїд і 

зобов’язуються відвертати, забороняти і викорінювати всяку практику такого 

характеру на територіях, які є під їх юрисдикцією». Комітет помітив, що 

згадка апартеїду, можливо, відносилася виключно до Південної Африки, 

проте підкреслив, що дана стаття забороняє всі форми расової сегрегації у 

всіх країнах. Зобов’язання викорінювати будь-яку практику такого характеру 

включає зобов’язання викорінити наслідки такої практики, що здійснювалася 

або допускалася попередніми урядами держави або нав’язана силами ззовні. 

При цьому важливо мати на увазі, що сегрегація як інституціоналізована 

практика здійснюється не тільки державою. Хоча в деяких країнах створені 

умови для повної або часткової расової сегрегації, можливо, в результаті 

відповідної політики уряду, положення з частковою сегрегацією може також 

бути ненавмисним побічним результатом дій приватних осіб. Комітет 

зазначив, що в багатьох містах на характер розселення жителів впливає 

різниця в доходах між окремими групами населення, що іноді поєднується з 

відмінностями за ознакою раси, кольору шкіри, соціального, національного 

чи етнічного походження, так що жителі можуть піддаватися тавруванню, а 

окремі особи − страждати від форми дискримінації за ознакою раси в 

поєднанні з іншими ознаками. У зв’язку з цим Комітет з ліквідації расової 

дискримінації заявив, що положення расової сегрегації може виникнути 

також без будь-якої ініціативи або прямої участі з боку державних органів, і 

запропонував державам контролювати всі тенденції, які можуть привести до 
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расової сегрегації, докладати зусиль для викорінення будь-яких відповідних 

негативних наслідків [336]. 

Під час прийняття Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації стаття 4 вважалася за ключову з погляду боротьби 

проти расової дискримінації. У той час широко розповсюдилися побоювання 

з приводу відродження авторитарної ідеології [318]. Згідно з пунктом 1 статті 

4 Конвенції «держави-учасниці засуджують всяку пропаганду і всі 

організації, які ґрунтуються на ідеях або теоріях переваги однієї раси чи груп 

осіб певного кольору шкіри або етнічного походження або намагаються 

виправдати, або заохочують расову ненависть і дискримінацію в будь-якій 

формі, і зобов’язуються вжити негайних і позитивних заходів, спрямованих 

на викорінення всякого підбурювання до такої дискримінації чи актів 

дискримінації, і з цією метою вони відповідно до принципів, поданих у 

Загальній декларації прав людини, і прав, ясно викладених у статті 5 цієї 

Конвенції, серед іншого: а) оголошують злочином, що карається законом, 

всяке поширення ідей, заснованих на расовій перевазі або ненависті, всяке 

підбурювання до расової дискримінації, а також усі акти насильства або 

підбурювання до таких актів, спрямованих проти будь-якої раси чи групи 

осіб іншого кольору шкіри або етнічного походження, а також подання будь-

якої допомоги для проведення расистської діяльності, включаючи її 

фінансування; b) оголошують протизаконним і забороняють організації, а 

також організовану і всяку іншу пропагандистську діяльність, які заохочують 

расову дискримінацію та підбурюють до неї, і визнають участь у таких 

організаціях чи в такій діяльності злочином, що карається законом; c) не 

дозволяють національним чи місцевим органам державної влади або 

державним установам заохочувати расову дискримінацію чи підбурювати до 

неї» [257]. 

У загальній рекомендації КЛРД № 35 «Боротьба з ненависницькими 

висловлюваннями расистського спрямування» підкреслюється: «Розробники 

Конвенції добре розуміли, яку роль відіграє слово у створенні атмосфери 
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расової ненависті та дискримінації, і детально вивчили пов’язані з цим 

загрози. У Конвенції про расизм йдеться тільки в контексті «расистських 

теорій і практики» в преамбулі − слова, безпосередньо пов’язані із 

закріпленим у статті 4 засудженням поширення ідей, заснованих на расовій 

перевазі. Незважаючи на відсутність у Конвенції такого поняття, як 

«ненависницькі висловлювання расистського спрямування», Комітет дав 

визначення цьому явищу і досліджував взаємозв’язок між расистськими 

висловлюваннями і закріпленими в Конвенції стандартами. Дана 

рекомендація присвячена тим положенням Конвенції, які в сукупності 

дозволяють ідентифікувати висловлювання в якості ненависницьких. 

Відповідно до передбачених Конвенцією зобов’язань держави-учасниці 

повинні приділяти увагу будь-яким формам вираження ідей, що розпалюють 

расову ненависть, і вживати ефективних заходів по боротьбі з ними. 

Визначення ненависницьких висловлювань расистського спрямування і 

боротьба з ними невіддільні від реалізації цілей Конвенції, що передбачають 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації. І хоча головну роль у боротьбі з 

ненависницькими висловлюваннями расистського спрямування відіграє 

стаття 4, не можна применшувати значення інших статей Конвенції». 

Заборона ненависницьких висловлювань расистського спрямування і 

забезпечення свободи вираження думок повинні носити взаємодоповнюючий 

характер, а не розглядатися як протидіючі чинники, коли перевага одного з 

них автоматично означає применшення іншого. Право на рівність і свободу 

від дискримінації та право на вільне вираження думок повинні бути повністю 

відображені в законодавстві, політиці та практиці як взаємно підкріплюючі 

права людини. Існування практики ненависницьких висловлювань 

расистського спрямування в усіх регіонах світу залишається в числі 

важливих сучасних проблем в галузі прав людини [337]. 

Заборона ненависницьких висловлювань расистського спрямування і 

забезпечення свободи вираження думок повинні носити взаємодоповнюючий 

характер, а не розглядатися як протидіючі чинники, коли перевага одного з 
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них автоматично означає применшення іншого. Право на рівність і свободу 

від дискримінації та право на вільне вираження думок повинні бути повністю 

відображені в законодавстві, політиці та практиці як взаємно підкріплюючі 

права людини. Існування практики ненависницьких висловлювань 

расистського спрямування в усіх регіонах світу залишається в числі 

важливих сучасних проблем в галузі прав людини [337]. 

Стаття 5 МКЛРД, вимагаючи гарантованого здійснення прав людини 

без расової дискримінації, сама по собі не створює громадянських, 

політичних, економічних, соціальних і культурних прав, а лише припускає 

наявність і визнання цих прав. Конвенція зобов’язує держави заборонити і 

ліквідувати расову дискримінацію при здійсненні таких прав [338]. Багато 

прав і свобод, згаданих у статті 5, такі, як право на рівне поводження в судах, 

повинні бути доступними для всіх осіб, які проживають в тій чи іншій 

державі, інші права, такі, як право на участь у виборах, право голосу і право 

на висунення своєї кандидатури в ході виборів, є правами громадян [338]. 

Слід відзначити той факт, що перелік прав і свобод, згаданих у статті 5, не є 

вичерпним. На першому місці серед цих прав і свобод знаходяться права і 

свободи, що випливають із Статуту Організації Об’єднаних Націй і Загальної 

декларації прав людини, про що йдеться в преамбулі до Конвенції. Більшість 

цих прав закріплено в міжнародних пактах з прав людини. Тому всі держави-

учасниці зобов’язані визнавати і забезпечувати здійснення прав людини, 

однак способи перетворення цих зобов’язань в правові норми у відповідних 

державах-учасницях можуть варіюватися [338]. 

У Загальній рекомендації КЛРД XXXI «Про попередження расової 

дискримінації в процесі відправлення та функціонування системи 

кримінального правосуддя» КЛРД висловив переконання в тому, що в тих 

випадках, коли расова або етнічна дискримінація має місце в рамках 

відправлення та функціонування системи правосуддя, вона являє собою 

особливо серйозні посягання на законність, принцип рівності перед законом, 

принцип справедливого судового розгляду і право на розгляд в незалежному 
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та неупередженому суді, зачіпаючи безпосередньо осіб, що належать до груп, 

які органи правосуддя якраз і покликані захищати. На думку Комітету, жодна 

країна не вільна від проявів расової дискримінації в процесі здійснення та 

функціонування органів кримінального правосуддя, до якої б правової 

системи не відносилося застосовне право і якою б – обвинувальною, слідчою 

або змішаною – не була діюча судова система. Більш того, за останні роки 

ризик дискримінації в процесі відправлення та функціонування системи 

кримінального правосуддя зріс, з одного боку, під впливом зростання 

масштабів імміграції та переміщення населення, які породили у деяких 

верств населення і деяких співробітників правозастосовних органів забобони 

і почуття ксенофобії або нетерпимості, і, з іншого боку, під впливом політики 

щодо забезпечення безпеки та заходів по боротьбі з тероризмом, прийнятих 

багатьма державами, та призвели до виникнення в ряді країн, зокрема, 

антиарабських і антимусульманських або ж, у якості відповідної реакції, 

антисемітських настроїв. Комітет висловив рішучість боротися з усіма 

проявами дискримінації в процесі здійснення і функціонування системи 

кримінального правосуддя, жертвами яких у всіх країнах світу можуть стати 

особи, які належать до расових або етнічних груп, зокрема, негромадяни, – 

включаючи іммігрантів, біженців, шукачів притулку та осіб без 

громадянства, – роми/цигани, корінні народи, переміщене населення, особи, 

котрі піддаються дискримінації за ознакою їх родового походження, а також 

інші вразливі групи, які особливо піддаються остракізму, маргіналізації та 

соціальному відчуженню [339]. 

Рекомендації КЛРД дають інтерпретацію використання положень 

Конвенції щодо певних груп і категорій осіб, які підлягають захисту. 

Розглянемо деякі з них. 

Корінні народи. У своїй практичній роботі, зокрема при розгляді 

докладів, які подають держави-учасниці відповідно до статті 9 Міжнародної 

конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації, Комітет з 

ліквідації расової дискримінації завжди приділяв прискіпливу увагу 
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становищу корінних народів. Через це Комітет послідовно зазначав, що 

дискримінація корінних народів підпадає під дію Конвенції і що всі 

відповідні заходи повинні бути вжиті для запобігання і ліквідації такої 

дискримінації. В Загальній рекомендації XХIII про права корінних народів 

(1997 рік) Комітет зазначив, що в багатьох регіонах світу корінні народи 

піддавались і, як і раніше, піддаються дискримінації, позбавлені своїх прав і 

основних свобод людини, їх культура та історична самобутність були і 

знаходяться під загрозою зникнення. У цьому зв’язку Комітет заявляв, що 

дискримінація корінних народів підпадає під дію Конвенції про ліквідацію 

всіх форм расової дискримінації і що всі відповідні заходи повинні бути 

прийняті для запобігання та ліквідації такої дискримінації [340]. Комітет 

закликав, зокрема, держав-учасниць: a) визнати і поважати своєрідні 

культуру, історію, мову і уклад життя корінних народів як одне з багатств 

національної культурної самобутності та сприяти їх збереженню; b) 

забезпечити, щоб корінні жителі були вільними і рівними у правах та гідності 

і щоб вони не піддавалися ніякій дискримінації, зокрема, за ознакою 

етнічного походження або культурної самобутності; c) забезпечити корінним 

народам умови, що сприяють сталому економічному та соціальному 

розвитку, які відповідали б їх культурним традиціям; d) забезпечити, щоб 

корінні жителі мали рівні права, в тому що стосується активної участі в житті 

суспільства, і щоб ніякі рішення, що безпосередньо стосуються їх прав та 

інтересів, не приймалися без їх усвідомленої згоди; e) забезпечити, щоб 

громади корінних жителів могли здійснювати свої права на дотримання і 

відродження своїх культурних традицій і звичаїв, а також права на 

збереження своїх рідних мов і використання їх у житті [340]. 

Комітет звернув особливу увагу на права корінних народів володіти, 

облаштовувати, контролювати і використовувати свої землі, території і 

ресурси і право на повернення таких земель і територій. Право на повернення 

повинно замінюватися правом на справедливу і невідкладну компенсацію 

тільки в тих випадках, коли повернення земель і територій є неможливим з 
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поважних причин. Така компенсація повинна у міру можливості 

виплачуватися землями і територіями [340]. 

Особи африканського походження. У Комітеті з ліквідації расової 

дискримінації в рамках тематичної дискусії «Расова дискримінація щодо осіб 

африканського походження», яка відбувалось 7 березня 2011 року, 

зазначалося, що у відношенні осіб африканського походження немає 

остаточної концептуальної ясності, яка властива громадам корінних народів, 

і висувалися пропозиції про створення нового міжнародно-правового 

документа з цієї проблеми [277]. В результаті великої роботи, здійсненої 

Комітетом, на його сімдесят дев’ятій сесії 8 серпня – 2 вересня 2011 року 

була прийнята Загальна рекомендація № 34 «Расова дискримінація щодо осіб 

африканського походження». Пославшись на те, що «особи африканського 

походження отримали більше визнання і освітлення в ході Всесвітньої 

конференції по боротьбі проти расизму, расової дискримінації, ксенофобії і 

пов’язаної з ними нетерпимості, що відбулася в Дурбані в 2001 році 

(Південна Африка), її підготовчих конференцій, зокрема, Конференції 

Сантьяго +5 (Чилі) в 2000 році, що знайшло своє відображення у відповідних 

деклараціях і плані дій», Комітет з ліквідації расової дискримінації 

сформулював ряд важливих положень. 

Для цілей Загальної рекомендації особами африканського походження 

названо тих осіб, «які згадані як такі в Дурбанській декларації і Програмі дій 

і які вважають себе особами африканського походження» [341]. Комітет 

відповів, що мільйони осіб африканського походження живуть в тих 

суспільствах, в яких в результаті расової дискримінації вони залишаються на 

нижніх щаблях соціальної ієрархії. «Особи африканського походження 

повинні користуватися всіма правами людини і основними свободами у 

відповідності з міжнародними нормами на умовах рівності та без будь-якої 

дискримінації, – заявив Комітет. – Особи африканського походження 

проживають в багатьох країнах світу, будучи або розкиданими серед 

місцевого населення, або в громадах, де вони мають право користуватися без 
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дискримінації в індивідуальному порядку або спільно з іншими членами їх 

групи такими конкретними правами: а) правом на володіння власністю і на 

використання, збереження та захист земель, які вони традиційно займали, і 

на природні ресурси в тих випадках, коли їх спосіб життя і культура 

пов’язані з використанням ними земель і ресурсів; б) правом на їх культурну 

ідентичність, на збереження, підтримку і зміцнення їхнього способу життя і 

форм організації, культури, мови і прояв релігійної приналежності; в) правом 

на захист їхніх традиційних знань та їх культурної і артистичної спадщини; г) 

правом на попередню консультацію у зв’язку з рішеннями, які можуть 

вплинути на їх права, відповідно до міжнародних норм» [341]. 

Комітет визнав, що расизм та структурна дискримінація щодо осіб 

африканського походження, що йдуть своїм корінням в ганебний режим 

рабовласництва, явно позначаються на їх нерівності і проявляються, зокрема, 

в таких сферах: приналежність разом з корінними народами до самих 

найбідніших, низький рівень участі та представництва в політичних процесах 

і процесах прийняття рішень; додаткові труднощі в доступі до освіти, її 

завершення, доступі до якісної освіти, що призводить до переходу злиднів 

від покоління до покоління, нерівність у доступі на ринок праці, обмежене 

соціальне визнання і оцінка їх етнічного та культурного різноманіття та 

непропорційно висока частка серед ув’язнених [341]. 

З метою здійснення всіх прав осіб африканського походження Комітет 

рекомендував державам вжити ряд заходів загального характеру, зокрема: 

розглянути, прийняти або змінити законодавство в міру необхідності, з тим 

щоб викорінити відповідно до Конвенції всі форми расової дискримінації 

щодо осіб африканського походження; розглянути, прийняти і здійснити 

національні стратегії та програми з метою поліпшення становища осіб 

африканського походження та їх захисту від дискримінації з боку державних 

установ і офіційних осіб, а також будь-яких осіб, груп осіб або організацій, 

послідовно проводити в життя закони та інші заходи, які вже знаходяться в 

силі, для забезпечення того, щоб до осіб африканського походження не 
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застосовувалася дискримінація, заохочувати і розвивати відповідні умови для 

зв’язку та діалогу між громадами осіб африканського походження та/або їх 

представниками та відповідними органами влади [341]. 

Визнаючи особливу вразливість дітей африканського походження, яка 

може призводити до переходу злиднів від покоління до покоління, і нерівне 

становище осіб африканського походження, Комітет, зокрема, рекомендував 

вжити спеціальних заходів щодо забезпечення рівності в їх користуванні 

своїми правами, особливо щодо тих сфер, які найбільшою мірою 

позначаються на житті дітей. Розробити ініціативи, спеціально спрямовані на 

захист особливих прав дівчаток і прав хлопчиків, що знаходяться в 

уразливому становищі [341]. 

Держави зобов’язані забезпечувати, щоб особи африканського 

походження не піддавалися дискримінації щодо доступу до громадянства і 

натуралізації, і приділяти належну увагу можливим перешкодам для 

натуралізації осіб африканського походження, які тривалий час і постійно 

проживають в країні. Позбавлення громадянства за ознаками раси та етнічного 

походження є порушенням зобов’язання держав-учасниць гарантувати 

користування правом на громадянство без дискримінації [341]. 

Родове походження. Дискримінація, заснована на походженні, 

історично була характерна для суспільства в різних регіонах світу. За 

деякими оцінками, 260 мільйонів чоловік у всьому світі є жертвами такої 

дискримінації. Її наявність і нагальна необхідність виправлення її наслідків 

привели до того, що уряди багатьох держав визнали всю неоднозначність 

даної проблеми і розробили відповідне законодавство та політику для 

боротьби з цим явищем [342]. 

Комітет з ліквідації расової дискримінації у своїй загальній 

рекомендації XXIX в пункті 1 статті 1 Конвенції (родове походження), що 

була прийнята комітетом 19 березня 2002 року, підтвердив свою точку зору 

про те, що термін «родове походження» в пункті 1 статті 1 Конвенції 

стосується не тільки «раси», але має значення і застосування, які 
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доповнюють інші заборонені підстави для дискримінації» [343]. Комітет 

заявив, що дискримінація за ознакою «родового походження» включає в себе 

дискримінацію щодо членів громад на основі таких форм соціальної 

стратифікації, як касти і аналогічні системи успадкованого статусу, які 

зводять нанівець або перешкоджають рівному здійсненню ними прав 

людини, і кваліфікував такий вид дискримінації як порушення Конвенції. На 

думку Комітету, існування побудованих за родовою ознакою громад, які 

страждають від дискримінації, може бути визнано на основі різних факторів, 

включаючи, зокрема, нездатність або обмежену здатність міняти 

наслідуваний статус; соціально обумовлені обмеження на шлюб поза 

громадою; приватна і суспільна сегрегація, в тому числі у сфері житла та 

освіти, доступ до місць громадського користування, місць відправлення 

культу і громадських джерел продовольства і води; обмеження волі 

відмовитися від успадкованих занять або принижуючих гідність або 

небезпечних робіт; боргову кабалу; загальна відсутність поваги до людської 

гідності та рівності. Комітет представив ряд рекомендацій, спрямованих на 

усунення дискримінації за ознакою походження. Рекомендації згруповані по 

восьми розділах: а) заходи загального характеру; b) множинна дискримінація 

щодо жінок з громад, побудованих за родовою ознакою; с) сегрегація; d) 

поширення ненависницьких висловлювань, в тому числі через засоби масової 

інформації та Інтернет; е) відправлення правосуддя; f) цивільні і політичні 

права; g) економічні та соціальні права; та h) право на освіту. Підкресливши 

зобов’язання щодо запобігання, заборони та викорінення практики сегрегації, 

спрямованої проти членів громад, побудованих за родовою ознакою, в тому 

числі у сфері житла, освіти і роботи, Комітет, в числі іншого, заявив про 

необхідність гарантувати кожному право на доступ на рівній і 

недискримінаційній основі до всякого місця або будь-якої послуги. Комітет 

вказав, що держави зобов’язані вжити заходів проти будь-якого поширення 

ідей кастової переваги і кастової неповноцінності або ідей, які відображають 

прагнення виправдати насильство, ненависть або дискримінацію щодо 
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громад, побудованих за родовою ознакою, і вжити суворих заходів проти 

будь-якого підбурювання до дискримінації чи насильства. Важливим 

аспектом захисту від дискримінації Комітет назвав вжиття заходів для 

забезпечення рівного доступу до системи правосуддя для всіх членів громад, 

побудованих за родовою ознакою, в тому числі шляхом надання юридичної 

допомоги, спрощення процедур подачі групових позовів і заохочення 

неурядових організацій до того, щоб захищати права громад. Необхідно 

забезпечити судове переслідування осіб, що скоюють злочини проти 

представників громад, побудованих за родовою ознакою, та надання 

належної компенсації жертвам таких злочинів. Члени громад повинні мати 

можливість здійснювати свої громадянські, політичні права; економічні, 

соціальні і культурні права на рівній і недискримінаційній основі; будь-яка 

дискримінаційна практика повинна бути заборонена [343]. 

Негромадяни, мігранти, біженці та переміщені особи. У Загальній 

рекомендації XXX про дискримінацію негромадян (2005 рік) Комітет визнав, 

що ксенофобія стосовно негромадян, особливо мігрантів, біженців та осіб, які 

шукають притулку, є одним з основних джерел сучасного расизму і що 

більшість порушень прав людини щодо членів таких груп скоюється в 

контексті дискримінаційних, ксенофобних і расистських видів практики. 

Комітет підтверджує, що пункт 2 статті 1 Міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації, який забороняє проведення 

відмінностей між громадянами і негромадянами, «слід тлумачити в тому 

сенсі, що він не допускає применшення основної заборони дискримінації»; 

далі КЛРД зазначає, що, хоча деякі з прав, передбачених у статті 5 Конвенції, 

можуть надаватися лише громадянам, права людини в принципі повинні 

належати всім особам. Держави-учасниці зобов’язані гарантувати рівність 

між громадянами і негромадянами в здійсненні цих прав в тій мірі, в якій 

вони визнані відповідно до міжнародного права. У тій же загальній 

рекомендації Комітет з ліквідації расової дискримінації закликає держав-

учасниць вжити низку заходів з метою захисту прав людини негромадян, в 
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тому числі забезпечити, щоб негромадяни користувалися рівним захистом і 

визнанням з боку закону і мали доступ до громадянства або натуралізації 

[342]. 

В Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації відсутні конкретні положення щодо статусу біженців, які 

просять притулку, та трудящих-мігрантів. Разом з тим загальні положення 

цієї Конвенції та інших основних договорів з прав людини, які забороняють 

дискримінацію, також застосовуються до цих категорій осіб [344]. 

У Загальній рекомендації XХII за статтею 5 Конвенції стосовно 

біженців та переміщуваних осіб (1996 рік) КЛРД вказав на той факт, що 

зовнішні військові, невійськові і/або етнічні конфлікти призводять у багатьох 

районах світу до масових потоків біженців і переміщення осіб на основі 

етнічних критеріїв. У цьому зв’язку Комітет підкреслив, що: «a) будь-які 

біженці і переміщені особи мають право вільно повертатися в свої рідні 

будинки в умовах безпеки; b) держави-учасниці зобов’язані забезпечувати 

добровільний характер повернення таких біженців і переміщених осіб і 

дотримуватися принципу невидачі і невислання біженців; c) будь-які біженці 

і переміщені особи, після повернення у свої рідні домівки, мають право 

вимагати повернення свого майна, якого вони позбулися в ході конфлікту, і 

належного відшкодування за будь-яке таке майно, яке не може бути їм 

повернено. Будь-які дані під примусом зобов’язання або обіцянки, що 

стосуються такого майна, не мають жодної юридичної сили; d) будь-які 

біженці і переміщені особи, після повернення у свої рідні домівки, мають 

право на повну і рівноправну участь у веденні державних справ на всіх 

рівнях і на рівний доступ до державної служби та до отримання допомоги для 

цілей реабілітації» [345]. 

Роль Комітету з ліквідації расової дискримінації не обмежується 

роз’ясненням правозахисної модифікації расової дискримінації. Криза у 

колишній Югославії в 1993 році, після якої почалися конфлікти в Сомалі та 

Руанді, стали для Комітету сигналом про необхідність вжиття заходів на 
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ранньому етапі, щоб попередити випадки систематичної расової 

дискримінації у великих масштабах. У 1993 році Комітет видав документ під 

назвою «Запобігання расовій дискримінації, включаючи раннє попередження 

та процедури термінового реагування» [346]. Згодом цей документ був 

затверджений Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй та 

Конференцією 2001 року проти расизму, расової дискримінації, ксенофобії і 

пов’язаної з ними нетерпимості. Процедура раннього попередження 

заснована на індикаторах надзвичайних ситуацій, перелік яких було 

розширено в 2005 році з метою включення до нього показників загрози 

геноциду. Процедура застосовувалася більш ніж в 20 країнах [323]. У своєму 

виступі на засіданні Комітету 9 березня 2010 року г-н Торнберрі зауважив: 

«Хоча в деяких незначних наукових дослідженнях і згадуються результати 

роботи Комітету, систематичного аналізу в цій галузі не проводилося. У 

багатьох членів Комітету склалося таке враження, що їх робота, дійсно, мала 

велике значення з точки зору позитивних перетворень. Тому він переконаний 

у доцільності проведення систематичного вивчення результатів роботи 

Комітету» [323]. 

На сорок першій сесії Комітет постановив кваліфікувати це питання про 

запобігання расовій дискримінації, включаючи раннє попередження, та 

процедури негайних дій в якості одного з регулярних і основних пунктів 

порядку денного. На сорок другій сесії (1993 рік) Комітет взяв до відома такий 

висновок, сформульований на четвертій нараді голів договірних органів з прав 

людини: «...договірні органи покликані відіграти важливу роль в зусиллях 

щодо запобігання порушенням прав людини та вжиття відповідних заходів. 

Тому кожному з договірних органів слід у терміновому порядку вивчити всі 

можливі заходи, які він міг би вжити в рамках своєї компетенції як для 

запобігання випадкам порушення прав людини, так і для більш пильного 

спостереження за надзвичайними ситуаціями будь-якого роду, які виникають 

на території під юрисдикцією держав-учасниць. Якщо для цієї мети необхідні 

процедурні нововведення, то можливість їх прийняття має бути розглянута 
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якомога швидше» [347]. 

За підсумками обговорення даного висновку наради голів Комітет на 

своєму засіданні 17 березня 1993 року прийняв робочий документ, що 

стосується можливих заходів з метою запобігання порушенням Конвенції, а 

також більш ефективної боротьби з ними. У робочому документі Комітет 

зазначив, що зусилля по запобіганню серйозним порушенням Міжнародної 

конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації можуть включати 

такі заходи: а) заходи раннього попередження: ці заходи повинні мати на меті 

недопущення переростання існуючих проблем в конфлікти і можуть 

включати також заходи по зміцненню довіри з метою виявлення і підтримки 

структур, що сприяють расовій терпимості і зміцненню миру, а також 

запобігання ескалації конфліктів у тих ситуаціях, коли вони вже виникли. У 

цьому зв’язку підставами для застосування механізму раннього 

попередження можуть служити: відсутність належної законодавчої бази для 

визначення і переслідування в кримінальному порядку всіх форм расової 

дискримінації, як це передбачено Конвенцією; незадовільне виконання 

положень Конвенції або відсутність ефективних механізмів їх виконання, 

включаючи відсутність засобів правового захисту; тенденція до ескалації 

расової ненависті або насильства, расистська пропаганда чи заклики до 

расової нетерпимості з боку осіб, груп чи організацій, особливо з боку 

виборних або інших посадових осіб; випадки расової дискримінації, які 

складаються в систему, що знаходять відображення в соціальних і 

економічних показниках; значні потоки біженців або переміщених осіб в 

результаті систематичної расової дискримінації або посягання на землі 

національних меншин; b) процедури негайних дій: ці процедури повинні 

бути націлені на вирішення проблем, які потребують термінової уваги, з 

метою недопущення серйозних порушень Конвенції або обмеження їх 

масштабів або числа. Підставами для використання процедури негайних дій 

можуть бути серйозний, масовий або систематичний характер расової 

дискримінації або наявність серйозної ситуації, яка загрожує новими 
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випадками расової дискримінації [348]. 

На шістдесят першій сесії Комітет прийняв Заяву на адресу Всесвітньої 

зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку, в якій підтвердив, що політика, 

практика і бездіяльність в законодавчій сфері увічнюють расову 

дискримінацію, екологічний расизм та інші форми гноблення, які порушують 

право на свободу, рівність і належний доступ до благ першої необхідності, 

таким, як чиста вода, продовольство, притулок, енергія, охорона здоров’я та 

соціальні послуги. Комітет зазначив, що деякі негативні аспекти глобалізації, 

включаючи незбалансоване економічне зростання, несправедливі умови 

торгівлі, невгамовне виробництво і споживання, забруднення суші і води, 

переміщення населення, блокування доступу до природних ресурсів та 

неефективне управління зовнішнім боргом, підривають зусилля з боротьби 

проти расової дискримінації на національному та міжнародному рівнях, і 

підтвердив, що право на розвиток, мир, стабільність і безпеку, а також 

викорінювання убогості та соціального відчуження є неодмінними 

передумовами розвитку людського потенціалу. В заяві Комітету 

підкреслюється, що Комітет прагне до максимального підвищення 

ефективності своєї діяльності та прийняття нових підходів до боротьби з 

сучасними формами расової дискримінації. Врахування практики і 

тлумачення Комітетом Конвенції, що змінюється, знаходить відображення в 

його загальних рекомендаціях, думках з індивідуальними повідомленнями, 

рішеннях і заключних зауваженнях [324]. 

Робота Комітету у відповідності з процедурою раннього попередження 

і негайних дій спрямована на запобігання серйозним порушенням 

Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації і 

реагування на них. Прийнятий Комітетом у 1993 році робочий документ, що 

став орієнтиром для роботи в цій галузі, на сімдесят першій сесії Комітету в 

серпні 2007 року був замінений новими керівними принципами. В основу 

методів роботи Комітету покладені його правила-процедури, прийняті у 

відповідності зі статтею 10 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм 
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расової дискримінації, з внесеними до них змінами [349], і сформована в 

Комітеті практика, що знайшла відображення в його відповідних робочих 

документах та керівних принципах [350–352]. 

Експерти визнають, що останніми роками міжнародне співтовариство 

стало свідком значного збільшення числа випадків расової дискримінації, 

етнічної ненависті та насильства. Нещодавні етнічні конфлікти носили явно 

політичне забарвлення. Через це вони стали не тільки більш небезпечними, 

але й більш складними, насилу піддаючись прийнятному врегулюванню. 

Міжнародне співтовариство продовжує шукати шляхи та засоби викорінення 

расової дискримінації, етнічних конфліктів і насильства. Разом з тим деякі 

заходи, вжиті міжнародним співтовариством, виявилися уповільненими і 

неефективними. Підхід до викриття проявів расизму і расистської політики 

не завжди є збалансованим. Етнічне насильство найчастіше залишається 

неконтрольованим явищем, а попереджувальні заходи здійснюються вкрай 

рідко [353]. Превентивний потенціал, закладений в Міжнародній конвенції 

про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, не використовується у 

повній мірі. Для підвищення ефективності дій, спрямованих на запобігання 

расизму, необхідна більш активна політична позиція держав–учасниць 

Конвенції, підкріплена створенням і функціонуванням належних 

антидискримінаційних правових механізмів. 

 

3.2. Антидискримiнацiйна система Міжнародного пакту про 

громадянські i політичні права (1966). Роль Комітету з прав людини в 

розвитку концепції расової дискримінації 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ознаменував 

собою новий етап у процесі становлення міжнародного 

антидискримінаційного права [258]. У Зауваженнях загального порядку № 18 

«Недискримінація» (1989), КПЛ проголосив, що недискримінація, поряд з 

рівністю перед законом та правом на рівний захист закону без будь-якої 

дискримінації, є основоположним і загальним принципом, що стосується 
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захисту прав людини. Комітет зауважив, що в Пакті не міститься ані 

визначення поняття «дискримінація», ані вказівки на те, що можна вважати 

дискримінацією за змістом його різних положень, зокрема пункту 1 статті 2. 

У тому ж Зауваженні загального порядку Комітет таким чином роз’яснив 

своє розуміння терміна «дискримінація»: «...Комітет вважає, що поняття 

«дискримінація», як воно використовується у Пакті, слід розуміти як таке 

будь-яке розрізнення, виняток, обмеження або перевагу, що ґрунтуються на 

ознаках раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших 

переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, 

народження чи іншої обставини, і що має на меті або наслідком знищення 

або применшення визнання, використання чи здійснення всіма особами, на 

рівних засадах, всіх прав і свобод». Заборона дискримінації проголошена в 

пункті 1 статті 2 Пакту, який зобов’язує кожну державу-учасницю поважати 

та забезпечувати всім особам, що перебувають у межах її території та під її 

юрисдикцією, права, визнані в цьому Пакті, без будь-якої відмінності щодо 

раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, 

національного чи соціального походження, майнового стану, народження чи 

іншої обставини. Термін «дискримінація» в пункті 1 статті 2 не 

використовується, а застосовується слово «різниця», «відмінність», 

«различие», («distinction»), що жодною мірою не ставить під сумнів 

антидискримінаційну сутність цих положень [354]. 

У Зауваженні загального порядку № 31 (80) по статті 2 Пакту 

(«Характер загального юридичного зобов’язання, що накладається на 

держав–учасниць Пакту», 2004) підкреслюється, що «незважаючи на те, що 

стаття 2 сформульована у виразах, що припускають наявність зобов’язань 

держав-учасниць перед окремими особами як правовласниками по Пакту, 

кожна держава-учасниця з юридичної точки зору зацікавлена у виконанні 

всіма іншими державами-учасницями своїх зобов’язань. Це виникає з того 

факту, що «норми, що стосуються основних прав людини», є зобов’язаннями 

erga omnes» [355]. 
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Чітке формулювання принципу недискримінації міститься в статті 26 

Пакту, яка, на відміну від статті 2, використовує термін «дискримінація» і 

проголошує: «Всі люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої 

дискримінації на рівний захист закону. В цьому відношенні всякого роду 

дискримінація повинна бути заборонена законом, і закон повинен 

гарантувати всім особам рівний і ефективний захист проти дискримінації за 

будь-якою ознакою, як-от: раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні 

чи інші переконання, національне чи соціальне походження, майновий стан, 

народження чи інші обставини» [258]. 

Заборона на дискримінацію є однією з найбільш важливих і таких, що 

динамічно розвиваються, сфер прецедентного права Комітету з прав людини. 

Значною мірою це пов’язано з тим фактом, що, на відміну від інших 

договорів щодо захисту прав людини, стаття 26 Пакту не встановлює 

заборону дискримінації при здійсненні прав, що закріплені в цьому договорі, 

а визначає свободу від дискримінації як окреме самостійне право людини, на 

відміну від Європейської конвенції про захист прав людини, в якій 

порушення антидискримінаційного положення (стаття 14) може бути 

встановлено лише, коли дискримінація відбувається при здійсненні іншого 

права, яке захищається в цій Конвенції. 

Комітет безпосередньо посилається на визначення дискримінації, що 

міститься, зокрема, у Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації 1965 року, і, отже, вказує на те, що дискримінацію за 

змістом Пакту слід розуміти аналогічним чином. Відзначаючи, що 

користування правами та свободами на рівних засадах зовсім не означає 

однакового поводження в будь-якому випадку, Комітет дотримується 

широкого тлумачення дискримінації для охоплення всіх видів дискримінації, 

навіть тих, які мають відношення до прав, які прямо не закріплені у Пакті 

[354]. 

У Пакті міститься багато важливих положень, сфера дії яких була 

уточнена і розширена Комітетом з прав людини в його рішеннях і 
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зауваженнях загального порядку. З порівняльного аналізу цих положень 

випливає, що основоположні принципи права на захист від обтяжуючої 

дискримінації можна вивести як із взаємодії між використаними у Пакті 

концепціями, так і з практики їх здійснення.  

Слід підкреслити, що, хоча стаття 2 обмежує сферу дії прав людини, 

що підлягають захисту проти дискримінації, правами, передбаченими в 

самому Пакті, у статті 26 такі обмеження конкретно не визначені. Самостійна 

природа статті 26 була встановлена, зокрема, в 1987 році у справі Zwaan-de 

Vries v. the Netherlands [356]. 

На думку Комітету з прав людини, стаття 26 не просто повторює те, що 

вже передбачено у статті 2, а сама передбачає окреме право. Вона забороняє 

формальну і фактичну дискримінацію у всіх сферах, в яких державні органи 

здійснюють регулювання або захист. Стаття 26, таким чином, стосується 

зобов’язань держав-учасниць відносно їх законодавства і його застосування. 

Законодавство повинне відповідати вимозі статті 26 щодо того, що його 

зміст не повинен носити дискримінаційний характер. Іншими словами, 

застосування принципу недискримінації, що міститься в статті 26, не 

обмежується тими правами, які передбачені у в Пакті [354]. 

Так, у справі Gueye et al. v France було встановлено, що дискримінація 

за ознакою національності підпадає під визначення «іншої обставини» із 

статті 26 (пункт 9.4). Таким чином, Комітет скористався невичерпним 

характером списку заборонених підстав для дискримінації з цього положення 

Пакту. В тому випадку, якщо права закріплені у Пакті й їх порушення 

виявляється більш серйозним, зважаючи на численні наслідки для 

самобутності осіб, які належать до меншин, з чисто правової точки зору 

підхід до поняття дискримінації не може бути аналогічним, з одного боку, 

підходу до порушення не визнаного в Пакті права і, з іншого − підходу до 

порушення закріпленого в Пакті права, але яке є свого роду «простим 

порушенням» [357]. 

У своїй практиці Комітет підкреслює, що заборона на дискримінацію 



 194 

не відносить будь-яку різницю у поводженні до дискримінаційної, оскільки 

«диференціація, заснована на розумних і об’єктивних критеріях, не 

рівнозначна забороненій дискримінації за змістом статті 26» [358].  

Більш того, різниця у поводженні може бути не тільки незабороненою, 

а й обов’язковою. Існує низка видів поведінки, що є забороненою відповідно 

до міжнародного антидискримінаційного права: пряма дискримінація, що 

базується на ідеї формальної рівності; непряма дискримінація, що включає в 

себе непропорціональні наслідки стосовно груп та заборона якої означає 

обов’язок держави враховувати різне становище груп; переслідування, яке 

може бути визначене як поведінка, що призводить до приниження та 

створення загрозливого, ворожого, образливого середовища; віктимізація, що 

означає вжиття організацією або індивідуумом будь-яких ворожих заходів у 

відповідь на зусилля, спрямовані на дотримання правових принципів, у тому 

числі рівності та недискримінації. Практика Комітету доводить, що під 

дискримінацією він розуміє не тільки пряму дискримінацію, спрямовану на 

певні категорії осіб, але також і ситуацію, в якій, на перший погляд, 

нейтральне положення закону непропорційно стосується певної категорії осіб 

в порівнянні з іншими, тобто непряму дискримінацію. Це підтверджується у 

справі Simunek et al. v. Czech Republic [350]. Визначивши порушення статті 26 

у тому, що законодавство держави-учасниці, яке дозволяє жертвам 

конфіскацій, що проводилися при попередньому режимі, вимагати 

повернення свого майна, містить необґрунтовану диференціацію, Комітет 

підкреслив, що наміри законодавчих органів не є визначальним фактором 

при вирішенні питання про порушення положень статті 26. Незалежно від 

намірів законодавчих органів закон «може також являти собою порушення 

статті 26, якщо його наслідки мають дискримінаційний характер» (пункт 

11.7) [360–364]. 

Згідно з міжнародним правом проти дискримінації держава може бути 

зобов’язана (або мати право) вжити заходів щодо забезпечення «фактичної 

рівності» або реальної рівності захищених груп. В Зауваженнях загального 
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порядку № 18 (37) про недискримінацію і № 23 (50) 2 про меншини Комітет 

виступає на користь позитивних дій або позитивних заходів, спрямованих на 

виправлення дискримінації або нерівності. Однак у практиці залишається 

відкритим питання про те, наскільки такі дії можна вважати не тільки 

допустимими, а й обов’язковими відповідно до Пакту. У справі Blom v. 

Sweden [365] Комітет висловив свою думку про те, що коли в системі освіти 

держави-учасниці передбачається як приватна, так і державна освіта, не 

можна вважати, що держава-учасниця діє дискримінаційним чином, якщо в 

умовах, коли держава не здійснює нагляд над системою приватних шкіл, 

вона не надає однакової допомоги двом типам навчальних закладів (пункт 

10.3). В той же час у справі Waldman v. Canada [366] було встановлено, що 

фінансування державою-учасницею релігійної освіти для однієї меншини та 

відмова у фінансуванні інших меншин в подібній ситуації було 

дискримінацією. 

Згідно з пунктом 2 статті 2 кожна держава–учасниця цього Пакту 

зобов’язується вжити відповідно до своїх конституційних процедур і 

положень цього Пакту таких законодавчих або інших заходів, які можуть 

виявитися необхідними для здійснення прав, визнаних у Пакті. Це 

зобов’язання є абсолютним зобов’язанням безпосередньої дії. Недотримання 

цього зобов’язання не може бути виправдано якими б то не було 

внутрішніми міркуваннями політичного, соціального, культурного або 

економічного характеру [354]. 

Щодо характеру покладених на держави-учасниці зобов’язань, Комітет 

зауважив, серед іншого, що пункт 2 статті 2 покладає на держави-учасниці 

зобов’язання вживати необхідні кроки для забезпечення дотримання 

визнаних у Пакті прав у внутрішньому законодавстві. Тобто якщо тільки 

визнані в Пакті права вже не захищені у внутрішньому законодавстві або 

практиці держав-учасниць, від них вимагається при ратифікації Пакту внести 

у внутрішнє законодавство і практику такі зміни, які необхідні для 

забезпечення їх відповідності положенням Пакту. Стаття 2 вимагає, що в разі 
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наявності розбіжностей між положеннями внутрішнього законодавства і 

Пакту, внутрішнє законодавство або практика були змінені таким чином, 

щоб вони відповідали стандартам, що встановлені передбаченими в Пакті 

істотними гарантіями. Стаття 2 дозволяє державі-учасниці вживати 

необхідних заходів відповідно до своїх конституційних процедур і, 

відповідно, не вимагає, щоб Пакт шляхом інкорпорації його в національне 

законодавство міг прямо застосовуватися в судах. Комітет зі свого боку 

дотримується тієї думки, що гарантовані в Пакті права можуть бути краще 

захищені в державах, в яких Пакт автоматично або через відповідну 

процедуру інкорпорації стає частиною внутрішньої правової системи. З 

метою сприяння повному здійсненню визнаних у Пакті прав, відповідно до 

статті 2, Комітет закликає ті держави-учасниці, в яких Пакт не є частиною 

внутрішньої правової системи, розглянути питання про інкорпорацію Пакту, 

з тим щоб зробити його частиною внутрішнього права [354]. 

Положення Пакту в цілому та статті 2 зокрема є юридично 

обов’язковими для кожної держави-учасниці. Як зазначив Комітет із прав 

людини в Зауваженні загального порядку № 31 по статті 2 Пакту, дії всіх 

гілок державного управління (виконавчої, законодавчої й судової) та інших 

органів державної або урядової влади будь-якого рівня (національного, 

регіонального або місцевого) можуть призвести до відповідальності держави. 

Виконавча галузь державної влади, яка звичайно представляє державу-

учасницю на міжнародному рівні, не може посилатися на ту обставину, що 

дію, несумісну з положеннями Пакту, було здійснено іншою гілкою влади, в 

якості виправдання для звільнення держави-учасниці від відповідальності за 

вказану дію, що призвела до порушення Пакту [355]. 

Бенефіціарами прав, визнаних у Пакті, в тому числі захисту від 

дискримінації, є, перш за все, окремі особи. Хоча, за винятком статті 1, в 

Пакті не згадуються права юридичних осіб або схожих з ними утворень або 

спільнот, багато з прав, визнаних у Пакті, таких як свобода мати чи приймати 

релігію або переконання на свій вибір (стаття 18), свобода асоціації з іншими 
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(стаття 22) або права представників меншин (стаття 27), можуть 

реалізовуватися спільно з іншими особами. Згідно з пунктом 1 статті 2, від 

держав-учасниць вимагається поважати і забезпечувати визнані в Пакті права 

всім особам, які знаходяться в межах їх території, і всім особам, які 

знаходяться під їх юрисдикцією [354]. 

У цьому контексті особливої уваги заслуговує стаття 27, яка 

встановлює, що «у тих країнах, де існують етнічні, релігійні та мовні 

меншини, особам, які належать до таких меншин, не може бути відмовлено в 

праві разом з іншими членами тієї ж групи користуватися своєю культурою, 

сповідувати свою релігію і виконувати її обряди, а також користуватися 

рідною мовою». 

В Зауваженні загального порядку № 23 (1994) Комітет серед іншого 

звернув увагу на те, що дана стаття визнає за особами, які належать до 

меншин, право, що має доповнюючий характер до всіх інших прав, якими ці 

особи разом з усіма іншими членами суспільства вже користуються 

відповідно до Пакту. Хоча права, закріплені у статті 27, є правами 

особистості, вони, у свою чергу, залежать від здатності групи, що 

відноситься до числа меншин, зберігати свою культуру, мову чи релігію. 

Відповідно, ефективні заходи з боку держав можуть бути необхідні також 

для збереження самобутності будь-якої меншини і прав її членів 

користуватися своєю культурою і мовою і розвивати їх, а також сповідувати 

свою релігію спільно з іншими членами групи. У зв’язку з цим слід 

зазначити, що при здійсненні такого роду ефективних заходів повинні 

дотримуватися положення статей 2 (1) і 26 Пакту в тому, що стосується як 

диференційованого підходу до різних меншин, так і диференційованого 

підходу до осіб, які належать до них, і решти населення. Однак, оскільки ці 

заходи націлені на виправлення умов, які перешкоджають здійсненню прав, 

гарантованих у статті 27, або применшують їх, вони можуть являти собою 

законну диференціацію відповідно до Пакту, за умови, що в їхній основі 

лежать розумні та об’єктивні критерії [367]. Як підкреслюється в Зауваженні 
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загального порядку № 15, можливість користуватися передбаченими в Пакті 

правами мають не тільки громадяни держав-учасниць, але і всі особи, 

незалежно від їх громадянства або відсутності такого, що можуть виявитися 

на території або під юрисдикцією держави-учасниці, тобто такі особи, які 

просять притулку, біженці, трудящі-мігранти чи інші категорії осіб [368]. 

Два положення Пакту мають пряме відношення до груп і меншин: 

стаття 18 і стаття 27. Як вважає А. Амор, використання терміна «етнічні 

меншини» аж ніяк не є випадковим. З історії розробки статті 27 відомо, що 

слову «етнічні» було віддано перевагу перед словом «расові». Тлумачення 

пункту 1 статті 2 (про заборону дискримінації) та статті 26 (про рівність 

перед законом і рівний захист закону) дозволило Комітетові ООН з прав 

людини істотно розширити сферу застосування Пакту і прийняти сміливі 

рішення щодо права на захист від дискримінації. Невизнання якого-небудь 

права в Пакті не обмежувало сферу застосування статті 26 і компетенцію 

Комітету з цього питання. Саме цю концепцію можна застосувати відносно 

проявів дискримінації за кількома ознаками. У зв’язку з цим Комітетові 

належить використовувати всі закладені в Пакті можливості. І це тим більш 

реально, що в даному випадку має місце порушення кількох положень Пакту 

[1]. 

Остаточний варіант статті 27 одноголосно схваленого Генеральною 

Асамблеєю ООН у 1966 році Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права проголошує: «У тих країнах, де існують етнічні, релігійні і 

мовні меншини, особам, що належать до таких меншин, не може бути 

відмовлено в праві разом з іншими членами тієї ж групи користуватися 

своєю культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її обряди, а також 

користуватися рідною мовою». Слід зазначити, що зміст наведеної статті як 

результат бурхливих обговорень та довгоочікуваного компромісу воднораз 

лаконічний, складний і неоднозначний для тлумачення. У тексті статті 

відсутні: термін «національна меншина»; критерії виділення і визначення 

меншин; не чітко позначено, чиї права (індивідів чи груп) вона передбачає; 
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захищає вона індивідуальні чи колективні права або ті й інші водночас. Але 

вперше в договірній практиці ООН була застосована спеціальна міжнародно-

правова норма універсального характеру для захисту меншин, що має 

переломне значення для становлення й розвитку проблеми на рівні 

загального міжнародного права. Тож усі сучасні документи, присвячені 

проблемам меншин, ураховують чи посилаються на статтю 27 [23, с. 258]. 

У своєму Зауваженні загального порядку № 23 за статтею 27 (права 

меншин) (1994 рік) КПЛ висловив думку, що «до числа осіб, які мають право 

на захист, належать особи, які належать до тієї чи іншої групи і користуються 

загальною культурою, релігією і/або мовою» [369]. Ці права належать усім 

особам, які знаходяться на території держави, а не тільки її громадянам. 

Держави-учасниці зобов’язані вживати ефективних заходів захисту не тільки 

від дій самої держави-учасниці, які здійснюються за допомогою її органів, 

але і від дій інших осіб, які перебувають на території держави-учасниці». 

Останнім часом відзначається зростання насильства і дискримінації на 

підставі релігії або переконань, що викликає тривогу. Дискримінація за 

різними підставами, такими, як раса, колір шкіри, походження, національна 

або етнічна приналежність, часто обтяжується дискримінацією по тісно 

пов’язаних з ними підставах релігії або віри [370; 371]. 

В контексті нормативної системи забезпечення принципу 

недискримінації в рамках механізму захисту прав, встановлених Пактом, 

особливого значення набуває його стаття 18, яка захищає теїстичні, 

нетеїстичні і атеїстичні переконання, а також право не сповідувати ніякої 

релігії або переконань. Поняття «переконання» і «релігія» слід тлумачити 

широко. Застосування положень статті 18 не обмежується традиційними 

релігіями і переконаннями [370; 371]. Згідно з пунктом 3 статті 18 свобода 

сповідувати релігію або переконання підлягає лише обмеженням, які 

встановлено законом і які є необхідними для охорони суспільної безпеки, 

порядку, здоров’я і моралі, так само як і основних прав та свобод інших осіб. 

При тлумаченні сфери дії положень, що стосуються допустимих обмежень, 
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держави повинні виходити з необхідності захисту прав, гарантованих в 

Пакті, включаючи право на рівність і свободу від дискримінації в якій би то 

не було формі, закріплене в статтях 2, 3 і 26. Обмеження повинні 

встановлюватися законом і застосовуватися так, щоб не завдавати шкоди 

правам, гарантованим у статті 18. 

У Зауваженні загального порядку № 22 (1993) Комітет відзначив, що 

положення пункту 3 статті 18 повинні тлумачитися строго: не признаються 

жодні підстави для встановлення обмежень, окрім тих, які конкретно 

передбачені. Обмеження можуть встановлюватися лише для тих цілей, для 

яких вони призначені, і мають бути прямо пов’язані з конкретною метою, 

досягнення якої ними переслідується, і бути їй відповідні. Обмеження не 

можуть встановлюватися в дискримінаційних цілях або застосовуватися 

дискримінаційним чином [372]. 

Держави повинні вживати заходів для забезпечення того, щоб свобода 

думки, совісті і релігії, а також свобода приймати релігію або переконання по 

своєму власному вибору, включаючи свободу міняти релігію або 

переконання і виражати їх, гарантувалися і захищалися законом і на практиці 

як для чоловіків, так і для жінок на однаковій основі і без якої б то не було 

дискримінації [373]. 

Той факт, що та чи інша релігія визнана в якості державної або що вона 

проголошена в якості офіційної або традиційної, або що її прихильники 

складають більшість населення, не повинен ні завдавати шкоди здійсненню 

будь-якого з прав, закріплених в Пакті, включаючи статті 18 і 27, ні вести до 

дискримінації щодо прихильників інших релігій або осіб, що не сповідують 

жодної релігії. Зокрема, деякі заходи, які є дискримінаційними по 

відношенню до останніх, такі як обмеження кола осіб, які мають доступ до 

державної служби, прихильниками домінуючою релігії, або надання їм 

економічних привілеїв, або встановлення спеціальних обмежень на 

сповідування інших переконань, суперечать положенням, що забороняють 

дискримінацію на підставі релігії або переконань, і гарантії рівного захисту, 



 201 

передбаченої у статті 26. Разом з тим Комітет підкреслив, що ніяке 

сповідування релігії або переконань не повинно перетворюватися на 

пропаганду війни або виступ на користь національної, расової чи релігійної 

ненависті, що являє собою підбурювання до дискримінації, ворожнечі або 

насильства [372]. 

Аналогічний підхід застосовується стосовно права кожної людини 

безперешкодно дотримуватися своїх поглядів, яке передбачене статтею 19 

Пакту. Пункт 3 статті передбачає можливість обмеження цих прав, які мають 

встановлюватися законом і бути необхідними: а) для поважання прав і 

репутації інших осіб; b) для охорони державної безпеки, громадського 

порядку, здоров’я чи моральності населення. Стаття 21 Пакту визнає право 

на мирні збори. Користування цим правом не підлягає ніяким обмеженням, 

крім тих, які накладаються відповідно до закону і які є необхідними в 

демократичному суспільстві в інтересах державної чи суспільної безпеки, 

громадського порядку, охорони здоров’я і моральності населення або захисту 

прав та свобод інших осіб. Слід підкреслити важливість положення, яке 

міститься у статті 20 Пакту і встановлює: «Будь-який виступ на користь 

національної, расової чи релігійної ненависті, який є підбурюванням до 

дискримінації, ворожнечі або насильства, повинен бути заборонений 

законом». 

У Зауваженні загального порядку № 34 – «Стаття 19: Свобода думок і 

їх вираження» (2011) Комітет категорично заявив: «Зобов’язання 

дотримуватися свободи думок і їх вираження є юридично обов’язковим для 

кожної держави-учасниці в цілому. Дії всіх гілок державного управління 

(виконавчої, законодавчої та судової) та інших органів державної чи урядової 

влади будь-якого рівня (національного, обласного чи місцевого) можуть 

спричинити за собою відповідальність держави-учасниці. У деяких 

обставинах подібна відповідальність може наставати для держави-учасниці 

також і у відношенні дій напівдержавних утворень. Держави-учасниці 

зобов’язані також захищати людей від дій приватних осіб або недержавних 
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утворень, які перешкоджають користуванню свободою думок і правом на їх 

вільне вираження в тій мірі, в якій вони передбачені Пактом, права можуть 

застосовуватися у відносинах між приватними особами або недержавними 

утвореннями» [374]. 

По відношенню до застосування пункту 3 статті 19 Комітет в числі 

іншого зауважив: «Пункт 3 прямо свідчить про те, що користування правом 

на вільне вираження своєї думки накладає особливі обов’язки і особливу 

відповідальність. З цієї причини допускаються дві вузькі галузі обмеження 

цього права, які можуть відноситься або до поваги прав або репутації інших 

осіб, або до охорони державної безпеки, громадського порядку (ordre public) 

або здоров’я і моральності населення. Тим не менше, коли держава-учасниця 

встановлює обмеження на здійснення права на вільне висловлення думки, ці 

обмеження не повинні ставити під загрозу сам принцип цього права» [374]. 

Статті 19 і 20 сумісні одна з одною і доповнюють одна одну. На всі діяння, 

про які йде мова в статті 20, поширюються обмеження, передбачені в пункті 

3 статті 19. Будь-яке обмеження, обґрунтоване статтею 20, має також 

відповідати пункту 3 статті 19. Ознакою, що відрізняє діяння, про які йде 

мова в статті 20, від діянь, які можуть підпадати під обмеження пункту 3 

статті 19, є те, що у відповідності з Пактом щодо діянь, про які йде мова в 

статті 20, від держави вимагається конкретна міра реагування: вони повинні 

бути заборонені законом. Таким чином, стаття 20 лише в цій мірі може 

розглядатися в якості lex specialis стосовно статті 19. Держави-учасниці 

зобов’язані мати законні заборони тільки у відношенні конкретних форм 

вираження думок, зазначених у статті 20. У кожному випадку, коли держава-

учасниця обмежує право на вільне вираження думок, їй необхідно 

обґрунтовувати заборони і їх умови в суворій відповідності зі статтею 19 

[374]. 

Згідно з положеннями Пакту, відхилення від виконання зобов’язань 

можливе виключно в обмеженому обсязі: «Під час надзвичайного становища 

в державі, при якому життя нації перебуває під загрозою і про наявність 



 203 

якого офіційно оголошується, держави-учасниці цього Пакту можуть 

вживати заходів на відступ від своїх зобов’язань за цим Пактом тільки в такій 

мірі, в якій це диктується гостротою становища, за умови, що такі заходи не є 

несумісними з їх іншими зобов’язаннями за міжнародним правом і не тягнуть 

за собою дискримінації виключно на основі раси, кольору шкіри, статі, мови, 

релігії чи соціального походження» (пункт 1 статті 4). 

В Зауваженні загального порядку № 29 – «Стаття 4 (відступлення від 

зобов’язань у зв’язку з надзвичайним становищем)» – звертається особлива 

увага на те, що «відповідно до пункту 1 статті 4 однією з умов 

обґрунтованості будь-якого відступу від положень Пакту є те, що вжиті 

заходи не тягнуть за собою дискримінації виключно на основі раси, кольору 

шкіри, статі, мови, релігії чи соціального походження». Хоча стаття 26 та 

інші положення Пакту, що стосуються заборони дискримінації (статті 2 і 3, 

пункт 1 статті 14, пункт 4 статті 23, пункт 1 статті 24 і стаття 25), які не 

перераховуються у пункті 2 статті 4 серед положень, що не допускають 

відступів, існують елементи або аспекти права на захист від дискримінації, 

від яких не можна відступати ні за яких обставин. Так, положення пункту 1 

статті 4 належить дотримуватися, якщо при вживанні заходів у відступ від 

Пакту проводяться будь-які відмінності між окремими людьми [375]. 

Зважаючи на основоположний і загальний характер принципу 

недискримінації, а також принципи рівності перед законом і рівного захисту 

закону, вони в деяких випадках безпосередньо згадуються в статтях, що 

стосуються конкретних прав людини. Стаття 8 встановлює: «Нікого не 

можуть держати в рабстві: рабство і работоргівля забороняються в усіх їх 

видах». Заборона рабства і работоргівлі є забороною однієї із найбільш 

тяжких форм дискримінації. 

Важливе місце в антидискримінаційній системі Пакту займає стаття 14. 

У пункті 1 статті 14 передбачається, що всі особи рівні перед судами і 

трибуналами, а в пункті 3 цієї ж статті передбачається, що кожен при 

розгляді будь-якого звинувачення, що пред’являється йому, має, на основі 
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повної рівності, право на мінімальні гарантії, перераховані у цьому пункті. 

У Зауваженнях загального порядку № 32 – «Стаття 14: Рівність перед 

судами і трибуналами і право кожного на справедливий судовий розгляд» – 

Комітет визнав потрібним роз’яснити, що право на рівність перед судами і 

трибуналами в загальному сенсі гарантує в числі іншого право рівного 

доступу і рівності змагальних можливостей і забезпечує, щоб поводження зі 

сторонами в таких слуханнях було вільним від будь-якої дискримінації. 

Стаття 14 охоплює право доступу до судів при розгляді будь-якого 

кримінального обвинувачення і при визначенні прав та обов’язків у будь-

якому цивільному процесі. Доступ до відправлення правосуддя повинен 

гарантуватися дієвим чином у всіх таких випадках з метою забезпечення 

того, щоб жодна особа не була з процесуальної точки зору позбавлена свого 

права вимагати правосуддя. 

Комітет звернув увагу на те, що право на звернення до судів і 

трибуналів і рівність перед ними належить не тільки громадянам держав-

учасниць, але має бути також надано всім особам незалежно від 

громадянства чи їх статусу апатридів або будь-якого іншого їх статусу, будь 

то шукачі притулку, біженці, трудящі-мігранти, несупроводжувані діти або 

інші особи, які можуть опинитися на території або під юрисдикцією держави-

учасниці. Ситуація, в умовах якої спроби особи домогтися доступу в 

компетентні суди або трибунали систематично зводяться нанівець де-юре або 

де-факто, суперечить гарантії, передбаченої у першому реченні пункту 1 

статті 14. Ця гарантія забороняє також будь-які відмінності у відношенні 

доступу до судів і трибуналів, не засновані на законі, і вони не можуть бути 

виправданими з об’єктивних і розумних підстав. Дана гарантія виявляється 

порушеною, якщо будь-яким особам перешкоджають у пред’явленні позову 

будь-яким іншим особам, виходячи з таких ознак, як раса, колір шкіри, стать, 

мова, віросповідання, політичні або інші переконання, національне або 

соціальне походження, майновий стан, народження чи з інших підстав [376]. 

Стаття 16 Пакту встановлює, що «кожна людина, де б вона не 
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перебувала, має право на визнання її правосуб’єктності». КПЛ зауважив, що 

принцип рівності іноді вимагає, щоб держави-учасниці Пакту вживали 

активних практичних заходів з метою згладжування або усунення умов, які 

спричиняють або ж заохочують здійснення дискримінації, забороненої 

Пактом. Наприклад, в державі, де загальне становище певної частини 

населення не допускає або ущемляє здійснення нею прав людини, держава 

повинна вживати конкретних заходів для виправлення такого становища. 

Такі заходи можуть припускати надання на певний час для даної частини 

населення якогось преференційного режиму в конкретних сферах в 

порівнянні з рештою населення. Разом з тим, коли такі заходи є необхідними 

для виправлення фактичної дискримінації, відмінність є законною по Пакту 

[354]. 

Як передбачає стаття 12 Пакту, «кожному, хто законно перебуває на 

території будь-якої держави, належить, у межах цієї території, право на 

вільне пересування і свобода вибору місця проживання»; «кожна людина має 

право покидати будь-яку країну, включаючи свою власну». 3гадані вище 

права не можуть бути об’єктом ніяких обмежень, крім тих, які передбачені 

законом, які є необхідними для охорони державної безпеки, громадського 

порядку, здоров’я чи моральності населення або прав та свобод інших і є 

сумісними з іншими правами, визначеними в Пакті. КПЛ в Зауваженні 

загального порядку № 27 (1999) підкреслив, що обмеження прав, закріплених 

у пунктах 1 і 2 статті 12, за допомогою проведення будь-яких відмінностей, 

наприклад, за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних 

чи інших переконань, національного або соціального походження, майна, 

народження чи іншого статусу, являє явне порушення Пакту [377]. 

У Пакті не визнається право іноземців в’їжджати на територію 

держави-учасниці або проживати на ній. В принципі, вирішення питання про 

те, кого вона бажає допускати на свою територію, є прерогативою держави. 

Однак у певних випадках іноземець може користуватися захистом Пакту 

навіть щодо в’їзду та проживання, наприклад, у випадку виникнення 
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міркувань недопущення дискримінації, заборони негуманного поводження та 

недопущення втручання в сімейне життя [378]. Стаття 13 безпосередньо 

регулює лише процедуру, а не підстави для висилки з країни. Проте, оскільки 

вона допускає висилку з країни тільки «на виконання рішення, винесеного 

відповідно до закону», її мета, безумовно, полягає в запобіганні довільній 

висилці. У той же час вона надає кожному іноземцю право на вирішення його 

справи в індивідуальному порядку і тому прийняття законів або рішень про 

колективну або масову висилку суперечило б положенням статті 13. 

Принципів статті 13, що стосуються надання доводів проти вислання і права 

на перегляд справи компетентною владою, можна не дотримуватися лише в 

тому випадку, якщо цього вимагають «імперативні міркування державної 

безпеки». Дискримінація різних категорій іноземців при застосуванні статті 

13 не допускається [378]. 

Відмінності, які обумовлені різним правовим статусом (громадянством, 

зокрема) особи, мають також бути чітко обмеженими та прямо 

встановленими. КПЛ у Зауваженні загального порядку № 15 «Положення 

іноземців у відповідності з Пактом» підкреслив, що права, які зафіксовані в 

Пакті, «поширюються на всіх осіб, незалежно від принципу взаємності, від їх 

громадянства або відсутність такого» [378]. Таким чином, загальне правило 

полягає в тому, що кожне з прав, встановлених в Пакті, має бути гарантовано 

без дискримінації між громадянами та іноземцями. На іноземців 

поширюється загальна вимога недискримінації у відношенні прав, 

гарантованих у Пакті, згідно з положеннями статті 2. Ця гарантія 

поширюється як на громадян, так і на іноземців. У виняткових випадках 

деякі права, визнані у Пакті, застосовні, як на це прямо вказується, або тільки 

до громадян держави-учасниці (стаття 25), або тільки до іноземців (стаття 13) 

[378]. 

В «Остаточній доповіді» спеціального доповідача Д. Вайсбродта 

«Попередження дискримінації. Права негромадян» зазначається: «Хоча всі 

люди мають право на рівність з точки зору поваги до їх гідності та 
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дотримання їх прав, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 

допускає проведення державами відмінності між громадянами і 

негромадянами по лінії двох категорій прав: політичних прав, недвозначно 

гарантованих громадянам, і свободи пересування. Стаття 25 Пакту 

передбачає, що «кожен громадянин» має право брати участь у веденні 

державних справ, голосувати і бути обраним і допускатися у своїй країні до 

державної служби. У пункті 4 статті 12 зазначається, що ніхто не може бути 

безпідставно позбавлений права на в’їзд в «свою власну країну». КПЛ 

широко розтлумачив поняття «своя власна країна» як така, що надає певні 

права особам без громадянства, які проживають в конкретній державі, а 

також іншим особам, що підтримують протягом тривалого часу зв’язок з 

даною країною, але не є її громадянами. Крім того, в пункті 1 статті 12 

говориться про «право на вільне пересування і свободу вибору місця 

проживання», які надаються тільки тим особам, які «законно перебувають на 

території будь-якої держави», і таким чином, очевидно, допускається 

обмеження прав працюючих, що не мають відповідних документів [325]. 

Стаття 13 безпосередньо регулює лише процедуру, а не підстави для 

вислання з країни. Однак, оскільки вона допускає висилку з країни тільки «на 

виконання рішення, винесеного відповідно до закону», її мета, безумовно, 

полягає в запобіганні довільному висланню. У той же час вона надає 

кожному іноземцю право на вирішення його справи в індивідуальному 

порядку, і тому прийняття законів або рішень про колективне або масове 

вислання суперечило б положенням статті 13. Принципів статті 13, що 

стосуються надання доводів проти вислання і права на перегляд справи 

компетентною владою, можна не дотримуватися лише в тому випадку, якщо 

цього вимагають «імперативні міркування державної безпеки». 

Дискримінація різних категорій іноземців при застосуванні статті 13 не 

допускається» [378]. 

КПЛ в прийнятих 23 липня 2013 року Прикінцевих зауваженнях по 

сьомій періодичній доповіді України зробив ряд важливих висновків. 
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Зокрема, Комітет зазначив, що Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права є невід’ємною частиною внутрішньодержавної правової 

системи і що на його положення можуть прямо посилатися в судах. В 

Прикінцевих зауваженнях підкреслюється: «Державі-учасниці слід вжити 

заходів для забезпечення того, щоб судді та співробітники правоохоронних 

органів проходили належну підготовку, яка дозволяла б їм застосовувати і 

тлумачити внутрішнє законодавство з огляду на положення Пакту, і 

поширювати знання щодо норм Пакту серед юристів та широкої 

громадськості для того, щоб вони могли посилатися на його положення в 

судах». Комітет звернув увагу на існування обмеженої інформації по справах, 

при розгляді яких суди загальної юрисдикції України посилалися на 

положення Пакту або їх застосовували (стаття 2). «Державі-учасниці слід і 

далі вдосконалювати своє антидискримінаційне законодавство для 

забезпечення належного захисту від дискримінації відповідно до Пакту та 

інших міжнародних стандартів» − вказується в Прикінцевих зауваженнях 

[379]. 

Комітет вказав на те, що Україні слід активізувати зусилля по боротьбі 

з ненависницькою риторикою і нападами на ґрунті расизму, зокрема, шляхом 

проведення інформаційно-пропагандистських кампаній, спрямованих на 

заохочення поваги прав людини і терпимості до різноманітності. В 

Прикінцевих зауваженнях стверджується: «Державі-учасниці слід 

активізувати свої зусилля для забезпечення ретельного розслідування 

тверджень про вчинення злочинів на ґрунті ненависті, притягнення винних 

до відповідальності за статтею 161 Кримінального кодексу і, в разі визнання 

їх винними, призначення відповідного покарання, а також надання жертвам 

належного захисту» [379]. 

Для виконання цієї рекомендації необхідно внести зміни до 

законодавства України, зокрема до Конституції України, Розділу ІІ «Права та 

обов’язки людини і громадянина» з метою розширення конституційних 

антидикримінаційних положень, а саме закріплення загального принципу 
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недискримінації, що підлягає захисту з боку держави, в окремій статті. Вкрай 

важливим, крім того, є відмова від пострадянського правового атавізму 

ототожнення термінів «кожний», «люди» з поняттям «громадяни» − при тому 

останнє використовується як на конституційному, так і на інших 

нормативних рівнях українського законодавства, включаючи кримінальне. 

Застосування поняття «громадяни» в узагальнюючому сенсі неодноразово 

піддавалося критиці з боку міжнародних організацій як таке, що може мати 

дискримінаційні наслідки, та має бути викорененим. Необхідним є також 

розроблення з урахуванням міжнародних стандартів прав людини окремого 

Закону України про протидію расовій дискримінації, що сприятиме 

зміцненню нормативно-правового елементу державного 

антидискримінаціного механізму. 

Дослідження норм Пакту про громадянські і політичні права і 

роз’яснень, що містяться в Зауваженнях загального порядку Комітету з прав 

людини, дозволяють зробити висновок про те, що Пакт містить розгалужену 

антидискримінаційну систему, яка спирається на правозахисну конструкцію 

концепції расової дискримінації. Важливою характеристикою елементів цієї 

концепції є те, що дискримінаційні мотиви і цілі не є конструктивним її 

елементом, про що свідчить визнання концепції «непрямої» расової 

дискримінації, для констатації якої необхідне встановлення 

дискримінаційних наслідків, а не намірів. 

 

3.3. Поняття дистрибутивної расової дискримінації і роль 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права (1966) в 

становленні дистрибутивної парадигми міжнародного 

антидискримінаційного права 

Дискримінація підриває здійснення економічних, соціальних і 

культурних прав для значної частки світового населення. Економічне 

зростання саме по собі не привело до сталого розвитку, і окремі особи і групи 

людей, як і раніше, стикаються із соціально-економічною нерівністю, що 
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часто обумовлено вкоріненими історичними і сучасними формами 

дискримінації [380; 381]. 

У пошуках вирішення проблеми економічної нерівності МАП 

базується на егалітарній моделі дистрибутивної справедливості, в основі якої 

лежить визнання основоположної рівності як фундаментального етичного та 

правового принципу. Матеріальна рівність знаходиться в центрі серйозних 

філософських досліджень. «Хоча ідея справедливого розподілу стара як світ, 

дистрибутивна парадигма загальної справедливості є, переважно, надбанням 

XIX століття. У філософії Гоббса, Локка, а пізніше Канта, Бентама, Дж. Ст. 

Мілля, Д. Юма склалося уявлення про соціальну (розподільчу) 

справедливість як раціональну та моральну основу соціальних 

взаємовідносин». Якщо головні егалітарні рухи XVIII ст. були спрямовані на 

руйнування правової нерівності, то рухи XIX і XX ст. були націлені, 

насамперед, на викорінення економічної нерівності [382]. 

Матеріальна рівність знаходиться в центрі серйозних філософських 

досліджень. «Хоча ідея справедливого розподілу стара як світ, 

дистрибутивна парадигма загальної справедливості є, переважно, надбанням 

XIX століття. У філософії Гоббса, Локка, а пізніше Канта, Бентама, Дж. Ст. 

Мілля, Д. Юма склалося уявлення про соціальну (розподільчу) 

справедливість як раціональну та моральну основу соціальних 

взаємовідносин». Якщо головні егалітарні рухи XVIII ст. були спрямовані на 

руйнування правової нерівності, то рухи XIX і XX ст. були націлені, 

насамперед, на викорінення економічної нерівності [382]. 

Слід зазначити, що на початку ХХ ст. морально-філософські пошуки 

щодо економічної нерівності набули вельми химерних форм. Так, в 1907 році 

видавництво Clarendon Press в Оксфорді опублікувало двотомний трактат 

про моральну філософію преподобного Гастінгса Рашдала стосовно 

компромісу між високою культурою і поліпшенням соціальних та 

економічних умов. У цьому трактаті, зокрема, автор заявляє: «Я зараз опишу 

випадок, в якому, найімовірніше, ніхто не буде сумніватися. На сьогоднішній 
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день стає очевидним, що будь-яке поліпшення соціального стану вищих рас 

людства теоретично допускає виключення конкуренції з нижчими расами. Це 

означає, що рано чи пізно нижчий добробут, а в кінцевому рахунку, 

можливо, і саме існування незліченних китайців або негрів повинні бути 

принесені в жертву, щоб вище життя стала можливим для набагато меншої 

кількості білих людей...» [383]. 

В Остаточній доповіді про права людини і крайню убогість, 

представленій спеціальним доповідачем Деспуі, говориться: «Тепер нам 

відомо, що крайнє зубожіння відняло більше життів, ніж найкривавіші війни. 

Проте слід замислитися над питанням про те, якою мірою злидні обумовлені 

війнами і скільки війн виникли в результаті злиднів. Потоки мігрантів 

всередині країн та за їх межами відносяться до числа найбільш тривожних 

явищ нашого часу, при цьому злидні, особливо їх найбільш крайні форми, є 

одними з головних причин і лише посилюють існуючі проблеми. Будь-яка 

людина, яка коли-небудь опинялася у вигнанні і якій пощастило в тому, що 

вона була належним чином прийнята країною, що надала їй притулок і 

забезпечила правовий захист, прекрасно знає, що в наші дні ця доля не чекає 

тих, хто намагається вирватися з лещат злиднів: і не тому, що життя в умовах 

крайньої убогості є менш жахливим, ніж перебування в таємній в’язниці, а 

тому, що забезпечення правового захисту жертвам політичних переслідувань 

є тріумфом людського співчуття, яке поки ще не поширилося на тих, хто 

страждає від злиднів. У зв’язку з усім вищесказаним неминуче виникає 

питання про те, чи є які-небудь паралелі між становищем рабів в колоніальну 

епоху, людей, які донедавна були жертвами апартеїду, і тими, хто в даний час 

живе в умовах бідності. Зрозуміло, такі паралелі є численними. Найбільш 

очевидна подібність полягає в тому, що всі три категорії осіб позбавлені всіх 

прав людини. Що стосується відмінностей, яких також чимало, то найбільш 

очевидним, безсумнівно, є той факт, що рабство рішуче заперечувалося 

навіть у той час, коли воно було узаконеним. «Апартеїд відкидався і 

пригнічувався практично всіма засобами, які були в розпорядженні людства в 
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той час. Злидні, навпаки, спокійно існують серед загальної байдужості або 

ховаються у своїх численних проявах за високими стінами» [384]. 

Як йдеться в Доповіді про розвиток людини «Реальне багатство 

народів: шляхи до розвитку людини» (2010), «турбота про соціальну 

справедливість у концепції розвитку людини безпосередньо трансформується 

у відкриту зосередженість на нерівності» [385, с. 23]. В цих умовах 

особливого значення набуває проблематика дистрибутивної справедливості. 

Прийняття міжнародно-правових заходів і стандартів справедливого 

розподілу благ, необхідних для забезпечення гідного рівня життя кожної 

людини, є одним із завдань міжнародного антидискримінаційного права. 

Умови життя за останнє сторіччя покращилися більше ніж за всю 

попередню історію – глобальне багатство, глобальні зв’язки і технічні 

можливості ніколи не були настільки великими. Але розподіляються ці 

глобальні досягнення вкрай нерівномірно. Середні доходи у 20 найбагатших 

країнах в 37 разів перевищують середні доходи в 20 найбідніших, і за останні 

40 років цей розрив подвоївся. Бідні позбавлені належного харчування та 

притулку, не отримують освіти, позбавлені охорони здоров’я – тобто не 

мають всього того, що обумовлює якість життя в загальному розумінні. Вони 

також вкрай вразливі перед хворобами, економічними потрясіннями і 

стихійними лихами [386]. В період з 1990 по 2005 рік приблизно дві третини 

країн відчули збільшення нерівності [380; 381]. 

Люди, що живуть в умовах убогості, відчувають численні труднощі, 

обмеження можливостей і соціальну ізоляцію. Кількість людей, що 

страждають від недоїдання, збільшилася з 817 млн осіб у 1990–1992 роках до 

більше 1 млрд людей в 2009 році. Частка голодуючих людей, як і раніше, 

вища за все в країнах Африки на південь від Сахари – на рівні 30 % в 2010 

році. У Демократичній Республіці Конго вона збільшилася до 69 % з 29 % в 

1990–1992 роках [380; 381]. Найбільше число голодуючих людей (642 млн 

осіб) зареєстровано в Азії і Тихоокеанському регіоні; потім слідують країни 

Африки, розташовані на південь від Сахари (264 млн. чоловік) [387]. 
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Економічна криза призвела до різкого падіння зайнятості та заробітної 

плати. У загальносвітовому масштабі число безробітних, згідно з оцінками, з 

178 млн. в 2007 році досягло 210 млн. в 2010 році. Згідно з оцінками 

чисельності працюючих малозабезпечених, в 2008 і 2009 роках до 215 млн. 

працівників приєдналися до категорії людей, які мають дохід менше 1,25 дол. 

США в день, що є кроком назад після багатьох років прогресу в області 

зменшення дефіциту гідних робочих місць [388]. 

Більше 1 млрд чоловік у всьому світі страждають від голоду. Близько 

900 млн людей не вміють читати і писати, 120 млн − живуть в умовах 

крайньої убогості і 3 млрд − страждають від нестачі води. 325 млн дітей 

позбавлені можливості відвідувати школу, і щодня в країнах з низьким 

рівнем розвитку 33 тис. дітей помирають від виліковних хвороб. 

Спостерігається істотне зростання цін на продовольство, а зовнішня 

заборгованість продовжує посилювати структурну кризу економіки країн з 

низьким рівнем розвитку. Людству має бути соромно усвідомлювати той 

факт, що дитяча смертність в бідних країнах в 12 разів вище, ніж у багатих 

країнах. Це лише один з наслідків несправедливого міжнародного 

економічного порядку, який необхідно замінити більш справедливим і 

рівноправним новим міжнародним економічним порядком [389]. 

Зубожіння − це не історична неминучість, а один з наслідків історичної 

асиметрії між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються, і 

результат концентрації багатств в руках небагатьох. У період з 1990 по 2005 

рік приблизно дві третини країн відчули збільшення нерівності, а розрив у 

рівнях доходів між найбагатшими і найбіднішими 10 відсотками населення, 

які мають дохід, збільшився в 70 відсотках країн. Генеральний секретар ООН 

у своїй доповіді, присвяченій викоріненню злиднів, підкреслив, що злидні 

обумовлені загальносоціальними особливостями нерівності та дискримінації. 

Для того щоб розірвати коло убогості, замкнуте між поколіннями, зберегти 

соціальну згуртованість суспільства і зміцнити громадський договір, 

необхідний загальний доступ до базових систем соціального захисту і 
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основних послуг, особливо до охорони здоров’я і освіти. Однак ці фактори не 

будуть мати належного впливу на злидні і вразливість, якщо вони не 

доповнюються більш широкими заходами щодо вирішення проблеми 

доступу до ресурсів та їх перерозподілу [388]. 

Багато меншин історично були ізольовані від всебічної та ефективної 

участі в економічному житті як в розвинених країнах, так і в країнах, що 

розвиваються. Масштабні проекти економічного розвитку або комерційна 

діяльність, здійснювані на землях і територіях, де проживають представники 

меншин, нерідко викликають негативні наслідки, включаючи переміщення 

населення і закріплення злиднів. Економічна ізоляція – це причина, прояв і 

наслідок дискримінації щодо осіб, які належать до меншин [387]. 

У країнах деяких регіонів також відзначається тенденція використання 

«ізолюючого» законодавства і правил, а також інших заходів, спрямованих 

на ізоляцію деяких сегментів населення і приватизацію публічного простору. 

Використання «стратегії захисту» для забезпечення безпеки в окремих 

районах, приватизація простору та ізоляція тих, хто вважається 

«сторонніми», стали вельми звичайними рисами життя в деяких міських 

районах. Погіршення економічних умов та посилення дискримінації можуть 

посилювати ізоляцію меншин. В деяких країнах нерівний розподіл ресурсів і 

послуг за регіонами, а також відсутність базової інфраструктури в регіонах 

проживання меншин часто позбавляють їх можливості повною мірою 

здійснювати свої економічні та соціальні права. Минуле десятиліття стало 

також свідком появи нових, несподіваних проблем, включаючи глобальну 

продовольчу і економічну кризу, яка зробила непропорційно великий вплив 

на уразливі групи [387]. 

Особи африканського походження страждають від злиднів і соціальної 

маргіналізації. На другій сесії Робочої групи експертів з проблеми осіб 

африканського походження, створеної відповідно до резолюції 2002/68 

Комісії з прав людини, яка відбулася 3 лютого 2003 року, Верховний комісар 

ООН з прав людини С. В. ді Меллу підкреслив важливість розгляду 
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проблеми бідності, пережитої жертвами расизму, в тому числі особами 

африканського походження. Багато учасників дискусії погодилися з 

наявністю зв’язку між злиднями і расовою дискримінацією, а також звертали 

увагу на «екологічний расизм». 

Робоча група експертів з проблеми осіб африканського походження 

визнала, що непропорційно велике число осіб африканського походження 

живуть в крайній убогості внаслідок минулої і нинішньої расової 

дискримінації. Так, на засіданні КЛРД зазначалося, що в країнах Латинської 

Америки проглядається очевидний взаємозв’язок між расою, бідністю і 

насильством. Карти із зазначенням районів гострої бідності, як правило, 

збігаються з районами проживання осіб африканського походження або 

громад корінного населення, як, наприклад, фавели або нетрі в Бразилії і такі 

міста, як Буенавентура в Колумбії і Колон в Панамі. Разом з тим більшість 

держав пояснюють таке зубожіння виключно класовими факторами і 

ігнорують расовий аспект [277]. Експерти дійшли висновку, що урядам слід 

виділяти частину національного бюджету на програми і проекти з 

покращення соціально-економічних умов осіб африканського походження. 

Міжнародним установам з фінансів та розвитку слід забезпечувати, щоб 

фонди, які виділяються на такі проекти, надходили безпосередньо до таких 

громад; пріоритетна увага повинна приділятися скороченню масштабів 

убогості серед осіб африканського походження [278]. 

В цих умовах особливого значення набуває проблематика 

дистрибутивної справедливості. Прийняття міжнародно-правових заходів і 

стандартів справедливого розподілу благ, необхідних для забезпечення 

гідного рівня життя кожної людини, є одним із завдань МАП. 

Дистрибутивна справедливість займає помітне місце в проблематиці 

егалітарних теорій. «...Заради охорони свободи,  – писав П. І. Новгородцев, – 

право повинно взяти на себе турботу про матеріальні умови існування; в ім’я 

гідності особистості вона повинна взяти на себе турботу про огородження 

права на гідне людське існування» [390, с. 6]. 
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Як відомо, ініціаторами міжнародного визнання економічних і 

соціальних прав стали Міжнародна організація праці (МОП) та Всесвітня 

організація охорони здоров’я (ВООЗ). МОП визнала цілий ряд прав 

трудящих у своїй Філадельфійській декларації (1944 рік), підтвердивши, що 

«всі люди... мають право здійснювати свій матеріальний добробут і свій 

духовний розвиток в умовах свободи і гідності, економічної стабільності та 

рівних можливостей». У Статуті ВООЗ (1946 рік) проголошувалося, що 

«володіння найвищим рівнем здоров’я є одним з основних прав кожної 

людини» [391, с. 7]. 

У преамбулі, пункті 3 статті 1 та статті 55 Статуту Організації 

Об’єднаних Націй, пункті 1 статті 2 Загальної декларації прав людини 

міститься заборона дискримінації щодо користування економічними та 

соціальними правами. Міжнародні договори, що стосуються расової 

дискримінації, дискримінації щодо жінок та біженців, осіб без громадянства, 

дітей, трудящих-мігрантів і членів їх сімей, інвалідів, і багато інших джерел 

МАП містять положення про забезпечення економічної рівності. 

Особливе місце в антидискримінаційній міжнародно-правовій системі 

займає Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966) 

[259]. Як підкреслює М. Крейвен, «Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні і культурні права створювався як один із стовпів у міжнародній 

системі захисту прав людини, яку розробляла Організація Об’єднаних Націй 

після 1945 року. Таким чином, він стоїть врівень зі своїм братом − 

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права − і з Загальною 

декларацією прав людини, які разом складають Міжнародний білль про 

права»; Пакт – єдиний універсальний документ про права людини, де 

докладно розглядається вся гама економічних, соціальних і культурних прав; 

взагалі розуміти цю категорію прав можна тільки на основі Пакту [392]. 

Недискримінація є прямим та всеохоплюючим обов’язком, що 

міститься в Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права. 

Пункт 2 статті 2 зобов’язує кожну державу-учасницю «гарантувати, що 
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права, проголошені в Пакті, здійснюватимуться без якої б то не було 

дискримінації, як-от: у відношенні раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 

політичних або інших переконань, національного чи соціального 

походження, майнового стану, народження чи іншої обставини». Слід 

підкреслити, що в статті 2 Пакту про економічні, соціальні і культурні права 

використовується термін «дискримінація», на відміну від статті 2 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, в якому 

гарантуються права, визнані у Пакті, без яких-небудь «відмінностей». За 

загальною думкою, незалежно від використаних термінів, автори мали намір 

передбачити в обох Пактах один і той же рівень захисту. Обидва терміни 

явно виключають лише «дискримінацію», що розуміється як «довільна» або 

«несправедлива відмінність». Ідея про те, що не всі відмінності є 

неправомірними, мала вирішальне значення при розробці пункту 2 статті 2 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, коли 

переважна більшість схвалила поправку, запропоновану Аргентиною, Італією 

і Мексикою, про заміну слова «відмінність» словом «дискримінація». Мета 

цієї поправки полягала в тому, щоб підтвердити, що деякі відмінності можуть 

бути виправданими з точки зору сприяння поліпшенню становища деяких 

відсталих і малозабезпечених верств населення [320]. 

Згідно з роз’ясненнями Комітету з економічних, соціальних і 

культурних прав, дискримінація означає будь-яке розрізнення (distinction), 

виключення (exclusion), обмеження (restriction) або перевагу (preference) або 

інше диференційоване поводження (other differential treatment), яке прямо або 

побічно здійснюється на заборонених підставах для дискримінації та метою 

або результатом якого є применшення або заперечення визнання, реалізації 

або здійснення нарівні з іншими прав, закріплених в Пакті (has the intention 

or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an 

equal footing, of Covenant rights): дискримінація також передбачає 

підбурювання до дискримінації і переслідувань (incitement to discriminate and 

harassment). 
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Комітет з економічних, соціальних і культурних прав вказав на те, що 

диференційоване поводження на заборонених підставах буде вважатися 

дискримінаційним, якщо обґрунтування диференціації не є розумним і 

об’єктивним. Це буде припускати оцінку того, чи є мета і результати заходів і 

бездіяльності законними, сумісними з характером закріплених в Пакті прав і 

здійснюються вони винятково з метою заохочення загального добробуту в 

демократичному суспільстві. Крім того, повинні простежуватися чіткі і 

обґрунтовані відносини пропорційності між переслідуваною метою та 

прийнятими заходами або бездіяльністю та їх наслідками. Як випливає з 

роз’яснень Комітету з економічних, соціальних і культурних прав, для того 

щоб держави-учасниці могли гарантувати, що права, закріплені в Пакті, 

здійснюватимуться без будь-якої дискримінації, дискримінацію необхідно 

ліквідувати як формально, так і по суті: а) формальна дискримінація: для 

ліквідації формальної дискримінації необхідно забезпечити, щоб 

Конституція, закони та політичні документи держави не припускали 

дискримінації на заборонених підставах; b) дискримінація по суті: просто 

вирішення проблеми формальної дискримінації не забезпечить рівність по 

суті, яка передбачається і визначається в пункті 2 статті 2. На ефективне 

користування правами, закріпленими в Пакті, часто впливає приналежність 

відповідної особи до якої-небудь групи, яка характеризується наявністю 

заборонених підстав для дискримінації. На практиці для ліквідації 

дискримінації необхідно приділяти достатньо уваги групам осіб, які 

страждають від забобонів, які зберігаються, а не просто порівнювати порядок 

формального поводження з особами, які перебувають в аналогічних 

ситуаціях. Тому держави-учасниці повинні негайно вжити необхідних 

заходів щодо недопущення створення, обмеження та ліквідації умов та 

поглядів, які викликають або сприяють збереженню дискримінації по суті 

або фактичної дискримінації [380; 381]. 

За змістом пункту 2 статті 2 Пакту дискримінацією можуть бути як 

прямі, так і непрямі форми диференційованого поводження: a) пряма 
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дискримінація має місце тоді, коли до будь-якої особи ставляться менш 

прихильно, ніж до іншої особи, яка перебуває в аналогічному становищі, з 

причини, що пов’язані із забороненою підставою; наприклад, коли прийняття 

в освітні або культурні установи або членство в професійній спілці залежить 

від політичних переконань заявників або працівників. Пряма дискримінація 

також включає в себе дії або бездіяльність, що заподіюють шкоду, на 

заборонених підставах в тих випадках, коли порівнянна аналогічна ситуація 

відсутня; b) непряма дискримінація пов’язана з наявністю законів, політики 

або практики, які, на перший погляд, здаються нейтральними, але мають 

непропорційно серйозні наслідки для забезпечення закріплених в Пакті прав, 

про що свідчать заборонені підстави для дискримінації. Наприклад, вимога 

представити свідоцтво про народження для зарахування до школи може бути 

дискримінацією по відношенню до представників етнічних меншин або 

негромадян, у яких немає таких свідоцтв або яким в них було відмовлено 

[380; 381]. 

Комітет підкреслив, що дискримінація відносно деяких груп значно 

поширена і глибоко вкоренилася в соціальній поведінці та організації, що 

часто пов’язано з безконтрольною або непрямою дискримінацією. Таку 

системну дискримінацію можна розуміти як «наявність правових положень, 

політики, практики або панівних культурних традицій в державному або 

приватному секторі, які створюють відносні незручності для певних груп і 

привілеї для інших груп» [380; 381]. 

У пункті 2 статті 2 Пакту перераховані такі заборонені підстави для 

дискримінації, як «раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні або інші 

переконання, національне або соціальне походження, майновий стан, 

народження чи інша обставина». Включення «іншої обставини» вказує на те, 

що цей перелік не є вичерпним [381]. 

Комітет зазначив, що характер дискримінації змінюється в залежності 

від умов і розвивається з часом. Тому для розуміння інших форм 

диференційованого поводження, які не можуть бути розумно й об’єктивно 
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виправдані і мають характер, аналогічний підставам, які прямо вказуються в 

пункті 2 статті 2, необхідний гнучкий підхід до визначення підстави, 

пов’язаної з другою групою підстав − «іншими обставинами». Ці додаткові 

підстави широко визнаються в тих випадках, коли вони відображають досвід 

соціальних груп, які є уразливими і страждали і продовжують страждати від 

маргіналізації. До таких підстав віднесено, зокрема, національність. Комітет 

підкреслив, що національність не повинна перешкоджати можливості 

здійснення закріплених в Пакті прав. Закріплені в Пакті права поширюються 

на всіх, включаючи негромадян, біженців, осіб, що просять притулку, 

апатридів, трудящих-мігрантів і жертв міжнародної торгівлі людьми, 

незалежно від правового статусу і наявності документів [381]. 

Деякі особи або групи осіб стикаються з дискримінацією на підставі 

більш одного із заборонених ознак − наприклад, жінки, що належать до якої-

небудь етнічної чи релігійної меншості. Така кумулятивна дискримінація 

спричиняє унікальний і особливий вплив на індивідів і заслуговує особливої 

уваги і прийняття засобів по виправленню становища [381]. 

Для ліквідації дискримінації по суті держави-члени можуть бути 

зобов’язані – а в деяких випадках є зобов’язаними − вжити спеціальних 

заходів з метою пом’якшення або усунення умов, що сприяють збереженню 

дискримінації. Такі заходи є законними в тій мірі, в якій вони є розумні, 

об’єктивні і співмірні засобам усунення фактичної дискримінації [381]. 

На думку М. Крейвена, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 

культурні права не передбачає абсолютного зрівнювання результату, тобто 

рівного розподілу матеріальних благ серед усіх членів суспільства. Проте в 

ньому визнається необхідність процесу зрівнювання, в рамках якого 

відбувається перерозподіл соціальних ресурсів з метою реалізації основних 

прав кожного члена суспільства на основі ідеї рівності можливостей [320]. 

Ідея рівності можливостей конкретно сформульована, наприклад, у статті 7 

(с) («беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожного на справедливі і 

сприятливі умови праці, включаючи, зокрема: ...c) однакову для всіх 
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можливість просування в роботі на відповідні більш високі ступені виключно 

на підставі трудового стажу і кваліфікації»). 

У 1992 році Д. Тюрк, спеціальний доповідач Підкомісії з попередження 

дискримінації і захисту меншин (нині – Підкомісія щодо заохочення і захисту 

прав людини), розробив деякі основні принципи, якими слід керуватися, 

підходячи до проблематики економічних, соціальних і культурних прав. В 

них, зокрема, йдеться: «Хоча деякі зобов’язання держав можуть розрізнятися, 

всі права людини повинні застосовуватися на основі рівного доступу та 

рівних можливостей, як фактично, так і юридично, для всіх осіб» [393]. 

Формулювання «на основі рівного доступу та рівних можливостей», на 

наш погляд, адекватно відображає суть дистрибутивної парадигми сучасного 

МАП. Дистрибутивна дискримінація полягає, перш за все, в невиконанні 

державою «мінімальних основних зобов’язань» щодо забезпечення базового 

рівня здійснення економічних, соціальних і культурних прав за 

дискримінаційними підставами (або які спричинили дискримінаційні 

результати). 

У своєму Зауваженні загального порядку № 3 «Природа зобов’язань 

держав-учасниць (пункт 1 статті 2 Пакту)» Комітет з економічних, 

соціальних і культурних прав стверджує, що на кожній державі-учасниці 

лежить мінімальне основне зобов’язання забезпечити здійснення кожного з 

прав, хоча б на мінімальному рівні. Так, наприклад, держава-учасниця, в якій 

будь-яка значна група осіб позбавлена основних продуктів харчування, 

елементарної первинної медичної допомоги, елементарного притулку та 

житла або найелементарніших форм освіти, не виконує рrimа fасiе своїх 

зобов’язань відповідно до Пакту. Якби Пакт розглядався як документ, що не 

створює такого мінімального основного зобов’язання, то він багато в чому 

втратив би свій сенс [394]. 

Пункт 1 статті 2 Пакту покладає на кожну державу-учасницю 

зобов’язання вжити необхідних заходів «в максимальних межах наявних 

ресурсів». Хоча в статті 2 відсутня згадка про справедливість, Лімбурзькі 
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принципи здійснення Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 

культурні права у своєму тлумаченні виразу «в максимальних межах наявних 

ресурсів» роз’яснюють, що при визначенні того, чи вживаються належні 

заходи для здійснення прав, визнаних у Пакті, слід приділяти увагу 

справедливому та ефективному використанню та доступності наявних 

ресурсів. Держави-учасниці зобов’язані, незалежно від рівня економічного 

розвитку, забезпечити всім людям повагу мінімуму життєво необхідних прав. 

При використанні наявних ресурсів слід приділяти належний пріоритет 

здійсненню визнаних у Пакті прав з урахуванням необхідності забезпечити 

кожному задоволення життєвих потреб, а також надання основних послуг. 

Вираз «наявні ресурси» відноситься як до ресурсів самої держави, так і до 

ресурсів, що надаються міжнародним співтовариством за допомогою 

міжнародного співробітництва [395, с. 25-28]. 

Економічна нерівність, що виражається в позбавленні знедолених груп 

населення доступу до життєво важливих матеріальних благ, по суті порушує 

не тільки «право на гідне життя», а й основоположне «право на життя» як 

невід’ємне право кожної людини. 

У запропонованій професором П. М. Рабіновичем класифікації 

основоположних прав, критерієм якої послугували різні види (групи, 

комплекси) індивідуальних потреб, які задовольняються за посередництвом 

здійснення, використання певних прав, перше місце займають «фізичні права 

(або, за іншою термінологією, життєві, вітальні чи соматичні), здійснення 

яких задовольняє найважливіші, базові, визначальні потреби людини у 

забезпеченні її біологічного, «тілесного» існування, виживання, безпечного 

психофізичного розвитку. У разі порушення, руйнації, ліквідації прав цієї 

групи втрачають сенс, зводяться нанівець будь-які права людини, що 

належать до інших груп» [396]. Саме дискримінація по відношенню до 

фізичних, вітальних прав являє собою крайню форму дистрибутивної 

несправедливості. 

Розглядаючи дистрибутивні принципи, Е. Гутман та Д. Томпсон 
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виділяють дві групи благ і доходять висновку, що розподіл однієї групи 

(«благ першої необхідності») виходить з ідеї, що уряд повинен «забезпечити 

доступ всіх осіб до ресурсів, які необхідні їм для підтримки гідного рівня 

життя» (включаючи медичне обслуговування, базову освіту, основний дохід і 

безпеку людини), в той час як розподіл іншої групи («благ, на які громадяни 

не завжди мають право») залежить від того, що Гутман та Томпсон 

називають принципом «рівних можливостей» [397, с. 217, 307]. 

Доступність включає як економічну, так і фізичну доступність 

(economic and physical accessibility). Економічна доступність припускає, що 

особисті фінансові витрати або витрати домашнього господарства на 

придбання продовольства належного раціону повинні характеризуватися 

таким рівнем, який не ставить під загрозу і не підриває задоволення інших 

основних потреб. Економічна доступність означає наявність будь-якого 

механізму придбання або права, які дозволяють людям отримувати 

продовольство, і є показником того, наскільки воно задовольняє вимогам 

здійснення права на достатнє харчування. Соціально вразливі групи можуть 

потребувати особливої уваги по лінії спеціальних програм. Фізична 

доступність припускає, що достатнє продовольство повинно бути доступним 

для кожної людини, включаючи фізично вразливих осіб. Жертви природних 

катастроф, особи, які проживають в районах, схильних до стихійних лих, і 

інші особливо вразливі групи можуть мати потребу в особливій увазі і 

пріоритетному розгляді їх проблем в плані доступу до продовольства. В 

особливо вразливому становищі перебувають багато груп корінного 

населення, доступ яких до їх споконвічних земель може опинитися під 

загрозою [398]. 

У своїх зауваженнях загального порядку Комітет з економічних, 

соціальних і культурних прав розглядав порядок застосування принципу 

недискримінації у відношенні конкретних прав, закріплених в Пакті, що 

стосуються житла, харчування, освіти, охорони здоров’я, водозабезпечення, 

авторських прав, праці та соціального забезпечення. Комітет висловлював 
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занепокоєння з приводу формальної дискримінації та дискримінації по суті, 

що зачіпає широкий комплекс закріплених у Пакті прав у відношенні, 

зокрема, корінних народів та етнічних меншин. На практиці для ліквідації 

дискримінації необхідно приділяти достатню увагу групам осіб, які 

страждають від історичних забобонів або забобонів, що зберігаються, а не 

просто порівнювати порядок формального поводження з особами, які 

перебувають в аналогічних ситуаціях. Тому держави-учасниці повинні 

негайно вжити необхідних заходів щодо недопущення створення, обмеження 

та ліквідації умов та поглядів, які викликають або сприяють збереженню 

дискримінації по суті або фактичної дискримінації [380; 381]. 

«Порушення Пакту відбуваються, коли яка-небудь держава не гарантує 

задоволення або, принаймні, мінімального основного рівня, необхідного для 

забезпечення свободи від голоду» [398]. 

Нерівність і дискримінація зачіпають різні аспекти життєдіяльності 

людини. У Зауваженні загального порядку № 7 (1997) «Право на достатнє 

житло (пункт 1 статті 11 Пакту): примусові виселення» Комітет звернув 

увагу на те, що міжнародне співтовариство вже давно визнало серйозність 

питання про примусове виселення. У Ванкуверській декларації про населені 

пункти 1976 року зазначається, що «великі операції зі знесення житлових 

кварталів повинні здійснюватися тільки в тих випадках, коли їх збереження і 

реабілітація є недоцільними і коли вжиті всі заходи в області переселення». 

Однією з поширених форм дискримінації меншин і корінних народів стало 

примусове виселення. Практика примусових виселень отримала значне 

поширення і зачіпає населення як розвинених країн, так і країн, що 

розвиваються. У зв’язку з взаємопов’язаністю і взаємозалежністю всіх прав 

людини примусові виселення в багатьох випадках призводять до порушення 

інших прав людини. Так, наприклад, практика примусових виселень явно 

порушує права, передбачені в Пакті, може одночасно призвести до порушень 

громадянських і політичних прав, таких як право на життя, безпеку, 

невтручання в особисте і сімейне життя і недоторканність житла та право на 
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користування власністю [399]. 

Зростання числа випадків експропріації земель, що належать корінним 

народам, в господарських цілях також підсилює їхню вразливість в плані їх 

права на нормальні житлові умови, оскільки зачіпає культуру, що дісталася 

їм від предків, засновану на общинній землі і общинних ресурсах. Згідно з 

доповіддю експертів ООН з прав корінних народів, «однією з головних 

загроз, з якими стикаються меншини і корінні народи в кожному регіоні 

світу, є ризик витіснення зі своєї землі і позбавлення доступу до природних 

ресурсів, що мають важливе значення для їх життєдіяльності, їх культури і, 

найчастіше, їх усвідомлення себе як особистості». Департамент Організації 

Об’єднаних Націй з економічних та соціальних питань зазначав, що 

«спостерігається швидке зростання розвитку інфраструктури, зокрема, 

великих гребель гідроелектростанцій, нафто- і газопроводів, а також доріг на 

територіях, займаних корінними народами; при цьому систематично не 

проводяться попередні консультації із зазначеними групами населення». В 

результаті цих переміщень, що диктуються здійсненням проектів в галузі 

розвитку, багато корінних народів мігрують в міські райони, де вони часто 

живуть у злиднях і стикаються з дискримінацією. У багатьох з цих міських 

районів корінні народи також стикаються з нерівним поводженням на ринку 

орендованого житла, в розподілі ресурсів для забезпечення житлом, у тому 

числі позик і кредитів, і на них впливають закони та політичні настанови, які 

не враховують особливості їхньої культури [276]. 

В Зауваженнях загального порядку «Право на достатнє харчування 

(стаття 11)» Комітет підкреслив, що право на достатнє харчування 

нерозривно пов’язане з гідністю, властивою людській особистості, і є конче 

необхідним для здійснення інших прав людини, закріплених у 

Міжнародному біллі про права людини. Воно також невіддільне від 

соціальної справедливості, що вимагає вжиття як на національному, так і на 

міжнародному рівнях належних заходів економічної, екологічної та 

соціальної політики, націлених на викорінення злиднів і здійснення всіх прав 
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людини для всіх людей. По суті справи, проблема голоду і недоїдання 

корениться не у відсутності продовольства, а у відсутності доступу широких 

верств населення світу до наявного продовольства, що зумовлено, зокрема, 

злиднями. Право на достатнє харчування реалізується в тому випадку, коли 

кожна людина − чоловік, жінка і дитина − окремо або спільно з іншими в 

будь-який час має фізичні та економічні можливості для доступу до 

достатнього харчування або має у розпорядженні засоби його отримання. 

Комітет зазначив, що понад 840 млн. людей у світі, більшість яких 

проживають в країнах, що розвиваються, постійно недоїдають; мільйони 

людей страждають від голоду в результаті стихійних лих, постійно 

зростаючого впливу цивільних заворушень і воєн в деяких районах та 

використання продовольства в якості політичної зброї. Хоча проблеми 

голоду і недоїдання часто особливо гостро стоять в країнах, що 

розвиваються, недоїдання, недостатнє харчування та інші проблеми, що 

мають відношення до права на достатнє харчування та права на свободу від 

голоду, також існують в деяких з найбільш розвинених в економічному 

відношенні країн. Право на достатнє харчування, як і всі права людини, 

накладає на держави-учасниці зобов’язання трьох видів або рівнів: 

зобов’язання поважати, захищати і здійснювати (the obligations to respect, to 

protect and to fulfil). У свою чергу зобов’язання здійснювати включає як 

обов’язок полегшувати, так і обов’язок забезпечувати (obligation to fulfil 

incorporates both an obligation to facilitate and an obligation to provide). 

Зобов’язання поважати існуючий доступ до достатнього харчування вимагає 

від держав-учасниць не вживати ніяких заходів, що перешкоджають такому 

доступу до харчування (the obligation to respect existing access to adequate food 

requires States parties not to take any measures that result in preventing such 

access). Зобов’язання захищати вимагає прийняття державою заходів щодо 

забезпечення того, щоб юридичні або фізичні особи не позбавляли фізичних 

осіб доступу до достатнього харчування (the obligation to protect requires 

measures by the State to ensure that enterprises or individuals do not deprive 
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individuals of their access to adequate food). Зобов’язання здійснювати 

(полегшувати) означає, що держава повинна реально проводити заходи по 

розширенню доступу людей до ресурсів і засобів забезпечення їх існування 

та використання ними цих ресурсів і засобів, включаючи продовольчу 

безпеку (The obligation to fulfil (facilitate) means the State must pro-actively 

engage in activities intended to strengthen people’s access to and utilization of 

resources and means to ensure their livelihood, including food security). Нарешті, 

в тих випадках, коли окрема особа або група осіб з незалежних від них 

причин виявляються не в змозі користуватися правом на достатнє 

харчування, використовуючи засоби, що знаходяться в їх розпорядженні, 

держави зобов’язані безпосередньо здійснювати (забезпечувати) це право 

(whenever an individual or group is unable, for reasons beyond their control, to 

enjoy the right to adequate food by the means at their disposal, States have the 

obligation to fulfil (provide) that right directly). Таким чином, рівність 

можливостей (фізичних і економічних) відносно права на достатнє 

харчування інтерпретується не як вельми абстрактна «рівність життєвих 

шансів», а як цілком конкретне право на доступ до мінімального основного 

рівня цього найважливішого матеріального блага, що наближає його до 

принципу рівності результатів. Крім того, будь-яка дискримінація щодо 

доступу до продуктів харчування, а також до засобів і конкретних прав на їх 

отримання (any discrimination in access to food, as well as to means and 

entitlements for its procurement) за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, 

віку, релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального 

походження, майнового стану, народження або іншої обставини, яка має на 

меті звести нанівець або обмежити рівне правокористування економічними, 

соціальними і культурними правами або рівне право на їх здійснення або яка 

веде до таких наслідків, являє собою порушення Пакту [398]. 

Підводячи підсумки, підкреслимо, що егалітарна модель 

дистрибутивної справедливості не означає повної рівності розподілу і не 

виключає диференціації. Разом із тим дистрибутивна парадигма, заснована 
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на принципі рівних можливостей, що розуміється як рівність шансів, в 

сучасному міжнародному антидискримінаційному праві доповнюється 

принципом рівного доступу до життєво важливих благ. 

 

3.4. Правозахисна інтерпретація поняття расової дискримінації у 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та її 

еволюція у практиці Європейського суду з прав людини 

Рада Європи є організацією, основою діяльності якої є підсилення та 

підтримання демократії, верховенства права та захисту прав людини у 

державах-учасницях. Статут Ради Європи у Преамбулі закріплює «відданість 

духовним та моральним цінностям, які є спільним надбанням їхніх народів і 

справжнім джерелом особистої свободи, політичної свободи та верховенства 

права, принципам, які становлять підвалини кожної справжньої демократії». 

У статті 1 Статуту закріплено, що мета діяльності Ради Європи, «досягнення 

більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і 

принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також сприяння їхньому 

економічному та соціальному прогресу», має досягатись «шляхом укладання 

угод та здійснення спільних заходів в економічній, соціальній, культурній, 

науковій, правовій та адміністративній галузях, а також у галузі захисту та 

збереження і подальшого здійснення прав людини та основних свобод». 

Статут безпосередньо зобов’язує членів «визнати принципи верховенства 

права і здійснення прав людини та основних свобод всіма особами, які 

знаходяться під його юрисдикцією» [400, с. 435]. 

Основним документом в європейській системі антидискримінаційних 

норм є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 

року (набула чинності для України у 1997 році) та Протоколи до неї [401; 

402]. 

Професор В. Г. Буткевич зазначає: «Європейська конвенція про захист 

прав людини і основних свобод 1950 р. (ЄКПЛ) була підписана у Римі 4 

листопада 1950 р. після порівняно нетривалого, але надзвичайно бурхливого 
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періоду підготовки проекту документа. Сьогодні цей документ називають по-

різному: «найбільшим досягненням Ради Європи», «єдиним значущим для 

людей договором у міжнародному праві», «першим прикладом ефективного 

міжнародного законодавства», «єдиним і найбільш важливим політико-

правовим знаменником для держав Європейського континенту», 

«Конституцією прав людини європейської спільноти» тощо. Цей ряд 

порівнянь, метафор, а в деяких випадках і гіпербол можна продовжити. 

Головне, про що вони свідчать, – це про великий авторитет ЄКПЛ у держав, 

міжнародних організацій і людей» [403, с. 60]. Не можна не погодитися с 

професором М. В. Буроменським, який підкреслює, що Конвенція − це 

«правовий акт, який містить, передусім, чітко визначені ціннісні й навіть 

світоглядні орієнтири» [404, с. 8]. 

Стаття 14 («Заборона дискримінації») Конвенції встановлює, що 

«користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути 

забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою − статі, раси, кольору 

шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи 

соціального походження, належності до національних меншин, майнового 

стану, народження або за іншою ознакою». Протокол № 12 до Конвенції в 

частині першій статті 1 («Загальна заборона дискримінації») проголошує: 

«Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без 

дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад за ознакою статі, раси, 

кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного 

чи соціального походження, належності до національної меншини, 

майнового стану, народження або за іншою ознакою» [405]. 

Принцип недискримінації, встановлений Європейською конвенцією, 

має декілька площин застосування: по-перше, це антидискримінаційні 

гарантії матеріально-правового характеру (стаття 14 Конвенції); по-друге, це 

антидискримінаційні процесуальні гарантії, тобто забезпечення всім рівного 

права подавати індивідуальні заяви, незалежно від громадянства, віку або 

можливостей заявника («Суд може приймати заяви від будь-якої особи, 
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неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від 

допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, 

викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони 

зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню 

цього права» − стаття 34 Конвенції); по-третє, це закріплення загальних 

антидискримінаційних гарантій відповідно до Протоколу № 12 2000 року. 

Багатьма дослідниками висловлюються серйозні претензії щодо 

застосування принципу недискримінації у практиці Європейського суду з 

прав людини та підкреслюється складність еволюції поняття 

«дискримінація» до ії сучасного розуміння. О. М. Арнардоттір зауважує, що, 

«принципове положення Європейської конвенції в області недискримінації, 

стаття 14, являє собою тільки допоміжне право з обмеженою сферою 

застосування. Відтак, не існує розгорнутих теоретичних досліджень щодо 

цієї статті, крім того, практика Європейського суду щодо застосування статті 

14 типово вважається невизначеною та спірною» [406, с. 1]. Традиційно, 

вважає О. Арнардоттір, у правовій теорії обговорюється питання щодо 

різниці між формальною та матеріальною (фактичною) рівністю та 

недискримінацією. Різноманітні офіційні декларації у національному та 

міжнародному праві мають певний матеріально-правовий потенціал, однак, 

на думку більшості критично налаштованих вчених, існує тенденція, за якою 

антидискримінаційне право звужується до його формального компонента під 

час застосування відповідних норм судовими органами. Формальний підхід 

насамперед характеризується симетричним рівним відношенням в тому, що 

стосується рівності у визначенні домінуючих груп у суспільстві. 

Матеріальний підхід характеризувався би більш асиметричним 

застосуванням норм, що встановлюють рівність та недискримінацію [406, с. 

5]. 

De jure антидискримінаційні гарантії, встановлені у статті 14 

Конвенції, мають матеріально-правовий характер, однак вченими та 

практиками неодноразово підкреслювався формальний підхід Суду до 
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інтерпретації статті 14, який обумовлюється текстуальними обмеженнями 

Європейської конвенції, судовою процедурою та формальною концепцією 

рівності. З процесуального боку тільки можливі жертви мають право 

подавати скарги (окрім держав), але вони повинні спочатку вичерпати 

внутрішні засоби правового захисту в державі-учасниці; крім того, 

Європейський суд не поспішає робити висновки про дискримінацію, як 

вказує відповідна статистика. Найбільш обмежуючим фактором вважається 

формальне бачення Суду самої сутності дискримінації, що відповідає 

концепції прямої дискримінації, тоді як справи, що стосуються непрямої 

дискримінації, вирішуються Судом з великими застереженнями. На думку 

професора Р. О’Коннела, протягом останнього десятиліття, тим не менш, у 

рішеннях Суду можна виокремити тези, що доводять зміну його підходу до 

інтерпретації рівності від формального до матеріального. На відміну від 

формальної рівності, матеріально-правова концепція враховує, як жертви 

відчувають наслідки дискримінації. Головне питання, таким чином, полягає 

не в тому, чи закон встановлює відмінне поводження або чи дії держави 

вмотивовані упередженням, а в тому, чи є наслідком закону обмеження або 

виключення. Доктрина матеріально-правової рівності відображає результати 

структурної нерівності, коли встановлення конкретного порушника, що 

вчиняє дискримінацію, є неможливим [407]. 

К. Бойл звертає увагу на те, що однією з аномалій практики у сфері 

застосування Європейської конвенції з прав людини, що має тривалу історію, 

є відносне нехтування принципами рівності та недопущення дискримінації як 

важливими рушійними елементами ефективного захисту прав людини. У 

преамбулі Конвенції в якості її джерела проголошується Загальна декларація 

прав людини. Проте найбільш революційним аспектом цього документа був 

принциповий акцент, який робився на рівності стосовно всіх прав і свобод. 

Рівність і загальність являють собою два нероздільних аспекти міжнародних 

норм в галузі прав людини. Однак в Європейській конвенції цей принцип не 

одержав буквального закріплення, а його включення в заборону на 
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дискримінацію, що міститься в статті 14, можливо, в силу самого 

формулювання цієї статті, діє таким чином, що це призводить до 

підпорядкування та маргіналізації поняття рівності [408, с. 1-3]. 

Практика Суду щодо застосування статті 14 Конвенції 

характеризується відсутністю її самостійного використання, тобто вона може 

застосовуватись тільки у поєднанні з іншими нормами Конвенції. Втім, хоча 

сама стаття 14 не встановлює самостійного права, практика Суду наділила її 

«автономним» характером. Це означає, що, незважаючи на неможливість 

застосування статті 14 незалежно від інших норм Конвенції, Суд може 

встановити порушення статті 14 навіть після рішення про відсутність 

порушення матеріального положення, у поєднанні з яким було заявлено 

недотримання статті 14. Така концепція щодо застосування статті 14 була 

прийнята судом під час вирішення першої скарги – у справі Belgian 

Linguistics (1968 року), в якій шість груп заявників скаржилися, що деякі 

аспекти бельгійського законодавства, що регулюють питання використання 

мов у школах, не відповідають нормам Конвенції. Заявники, які були 

франкомовними мешканцями німецькомовної частини Бельгії та околиць 

Брюсселя, хотіли, щоб їхні діти отримували освіту французькою мовою. Суд 

вирішив, що стаття 2 Протоколу 1 не включає право на навчання мовою за 

вибором батьків. Так як стаття 2 в цьому відношенні не була порушена, 

Держава заявила, що стаття 14 в даному випадку не може бути застосована. 

Європейський суд на це відповів, що права, гарантовані Конвенцією, повинні 

розглядатись таким чином, нібито стаття 14 «є невід’ємною частиною кожної 

з статей, які встановлюють права та свободи» [409]. 

Суд постановив, що порушення статті 14 може мати місце при її 

розгляді в поєднанні з іншою статтею Конвенції, навіть якщо ця інша стаття 

не була порушена. Суд зазначив: «Хоча вірним є те, що ця гарантія [статті 

14] не має самостійного існування в тому сенсі, що відповідно до тексту 

статті 14 вона стосується тільки до «прав і свобод, записаних у Конвенції», 

міра, яка сама по собі відповідає вимогам статті, що гарантує право або 
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свободу, яка розглядається, може, тим не менш, порушувати цю статтю при її 

розгляді в поєднанні зі статтею 14 з причини свого дискримінаційного 

характеру» [409]. 

Цей підхід Суд неодноразово використовував у наступній практиці − у 

справі Marckx v. Belgium (1979 року) Суд встановив, що стаття 14 «не має 

самостійного існування, так як вона діє тільки по відношенню до 

«користування правами і свободами», гарантованими іншими матеріальними 

положеннями», однак дискримінаційна природа положення, яке саме по собі 

відповідає Конвенції, є несумісною зі статтею 14 і, отже, порушує дві статті, 

розглянуті у поєднанні [410]. 

При розгляді справи Rasmussen v. Denmark (1984 року) Суд вказав: 

«Стаття 14 доповнює інші матеріальні положення Конвенції та її Протоколів. 

Вона не існує самостійно, так як має силу дії тільки у відношенні 

«користування правами і свободами», гарантованими цими положеннями. 

Хоча застосування статті 14 не обов’язково передбачає порушення цих 

положень – і в цьому сенсі вона має автономне значення – підстави для її 

застосування є тільки тоді, коли оспорювані факти входять у сферу 

застосування одного або більше інших положень Конвенції [411]. 

Розглядаючи справу Van der Mussele v. Belgium (1983 року), Суд підтвердив, 

що «стаття 14 доповнює інші матеріальні положення Конвенції та її 

Протоколів. Вона може застосовуватися автономно, так як порушення статті 

14 не обов’язково передбачає порушення цих чи інших положень. З іншого 

боку, вона не має самостійного існування, так як діє тільки стосовно 

«користування правами і свободами», гарантованими іншими матеріальними 

положеннями» [412]. 

У справі Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom (1985 

року) Суд встановив, що скарги, подані до Європейського суду з прав 

людини на порушення статті 14, повинні стосуватися дискримінації в 

користуванні яким-небудь іншим правом, закріпленим у Конвенції, як, 

наприклад, правом на повагу до приватного і сімейного життя або правом на 
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свободу релігії. Таким чином, стаття 14 застосовується «у поєднанні» з 

іншими правами, закріпленими у Конвенції, а заборона дискримінації може 

розглядатися як частина будь-якого матеріального положення Конвенції або 

як доповнення до нього [413; 414]. 

У своїй практиці Європейський суд послідовно використовував підхід 

«допоміжного характеру» статті 14, тобто якщо Судом встановлено, що 

матеріальна норма, на порушення якої скаржаться заявники, у поєднанні зі 

статтею 14, є порушеною, Суд може не розглядати окремо порушення статті 

14. Для вирішення питання, чи розглядати порушення статті 14 окремо, Суд 

використовує критерій «основоположного аспекту», сформульованого у 

справі Airey v. Ireland (1979 року). У цій справі заявниця хотіла отримати 

рішення суду про роздільне проживання з чоловіком на підставі нібито 

наявного з його боку жорстокого поводження з нею та їх дітьми. Вона не 

могла скористатися юридичними послугами, оскільки не мала достатніх 

коштів для оплати юриста та не мала права на безкоштовну юридичну 

допомогу. За розглядом її скарги Європейська комісія з прав людини винесла 

одноголосне рішення про порушення статті 6 (1) з причини фактичної 

відмови у праві на судовий захист. На думку Комісії, необхідно було також 

розглянути питання про порушення статті 14, проте Суд вирішив, що це є 

необов’язковим. Суд становив, що «розгляд цього питання зазвичай не є 

потрібним у випадках, коли Суд встановлює порушення іншої розглянутої в 

рамках цієї справи статті, взятої окремо. Це питання вирішується 

протилежним чином, якщо очевидна нерівність у поводженні щодо 

користування правом, що розглядається, становить основоположний аспект 

справи, однак це не може бути застосовано при порушенні параграфа 1 статті 

6 в цій справі; виходячи з цього, Суд не вважає за необхідне розглядати дану 

справу в контексті статті 14» [415]. 

Суд знову підкреслив свою позицію щодо того, що стаття 14 не існує 

окремо, а відіграє важливу роль, доповнюючи інші норми Конвенції та її 

Протоколів, так як захищає осіб в аналогічних ситуаціях від будь-якої 
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дискримінації щодо використання прав, передбачених іншими нормами. У 

справі Timishev v. Russia (2005 року) Суд зауважив, що «при розгляді заяв про 

основну статтю Конвенції або її Протоколів окремо або у поєднанні зі 

статтею 14 та встановленні порушення за основною статтею для Суду не є, як 

правило, необхідним, також розглядати справу за статтею 14, якщо ситуація 

не являє собою явну нерівність у використанні права, що є основою справи» 

[416-419]. 

В рішенні по справі Ismailova v. Russia (2007 року) Суд послідовно 

застосував своє бачення ролі статті 14: «Європейський суд знову 

підтверджує, що стаття 14 Конвенції лише доповнює собою інші основні 

норми Конвенції та протоколів до неї. Стаття 14 Конвенції не існує 

самостійно, оскільки вона діє виключно щодо «користування правами і 

свободами», гарантованими основними нормами Конвенції. Хоча 

застосування статті 14 Конвенції не передбачає наявності порушення цих 

норм – і в цьому сенсі дана стаття є автономною – застосовуватися вона не 

може, поки на обставини розглядуваної Судом справи не поширюються 

положення однієї основної норми Конвенції або більше...» [420]. 

Заявники, які подавали скарги проти України, неодноразово 

скаржилися на порушення статті 14 Конвенції. Зокрема, посилання на статтю 

14 було у справах Shevtsav v. Ukraine (2006), Sukhoveiskyy v. Ukraine (2006), 

Gurtpka v. Ukraine (2005). Втім, як зазначають автори ґрунтовного 

«Дослідження практики Європейського суду з прав людини для визначення 

національних стандартів компенсацій порушення державою прав людини» 

(2011), Суд одразу визнавав такі вимоги неприйнятними або не визнавав 

необхідності розглядати порушення статті 14 окремо, враховуючи 

встановлення порушення інших положень Конвенції. Єдиним рішенням 

проти України, в якому Судом розглядалася заява щодо порушення статті 14 

по суті, була справа Bulgakov v. Ukraine (2007), що стосувалася перекладу 

російських імен та прізвищ на українську мову в документах, що 

посвідчують особу [421, с. 133]. 
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Таким чином, стаття 14, яка встановлює загальну заборону 

дискримінації стосовно застосування положень Європейської конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод, деякими вченими 

характеризується як «беззуба» стаття, яка не може запропонувати реального 

захисту індивідуальним заявникам [40, с. 31]. 

Стаття 1 Протоколу 12 передбачає положення про недискримінацію, 

яке носить загальний характер і тим самим дозволяє розповсюджувати 

область захисту далі, ніж «користування правами і свободами, визнаними в 

Конвенції». В пояснювальній доповіді до Протоколу звертається увага на те, 

що додаткова область захисту, згідно із статтею 1, стосується випадків, коли 

дискримінація щодо осіб має місце: 1) при здійсненні будь-якого права, 

спеціально гарантованого фізичній особі в національному законодавстві; 2) 

при здійсненні права, яке випливає з ясного зобов’язання публічної влади, 

зафіксованого в національному законодавстві, а саме – коли публічна влада 

бере на себе, згідно з національним законодавством, зобов’язання діяти 

відповідним чином; 3) з боку публічної влади при здійсненні нею 

дискреційних повноважень (наприклад, призначення деяких субсидій); 4) в 

результаті будь-якої іншої дії чи бездіяльності публічної влади (наприклад, 

поведінка співробітників правоохоронних органів при придушенні заколоту). 

Пункти 1 і 2 статті 2 доповнюють один одного, а їх спільний ефект полягає в 

тому, що всі чотири вищезазначених елементи охоплюються статтею 1. Слід 

також пам’ятати, що відмінності між відповідними категоріями не є чітко 

окресленими і що національні правові системи можуть мати різні підходи до 

того, які випадки потрапляють у визначену категорію. Формулювання статті 

1 відображають збалансований підхід до можливих позитивних зобов’язань 

сторін, що випливають з її положень. Це стосується питання, в якій мірі 

стаття 1 зобов’язує сторони вживати заходів щодо недопущення 

дискримінації навіть тоді, коли дискримінація має місце у відносинах між 

приватними особами – так званий «непрямий горизонтальний ефект» (пункти 

22–24 пояснювальної доповіді.) 
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В пункті 1 статті 1 Протоколу мова йде про «будь-яке передбачене 

законом право». Як говориться в пояснювальній доповіді, даний вираз має на 

меті визначити сферу застосування гарантії, передбаченої в цьому пункті, і 

обмежити її можливий непрямий горизонтальний ефект. Оскільки можуть 

виникнути деякі сумніви щодо того, чи охоплює це формулювання саме по 

собі всі чотири елементи, які складають базову додаткову область 

застосування Протоколу, слід мати на увазі, що пункти 1 і 2 статті 1 

доповнюють один одного. В результаті вищезгадані чотири елементи у всіх 

випадках покриваються статтею 1 в цілому. Слово «закон» може також 

відноситися до міжнародного права, але це не означає, що таке положення 

передбачає юрисдикцію Європейського суду з прав людини у розгляді 

відповідності правових норм інших міжнародних договорів (п. 29). 

Першою справою суду, у рішенні щодо якої було застосовано загальне 

положення про заборону дискримінації відповідно до Протоколу № 12 до 

Європейської конвенції, була справа Sejdić and Finci v. Bosnia and 

Herzegovina, в якій позивачами було оскаржено положення Боснійської 

Конституції, згідно з якими у виборах до Президії та Палати народів не 

мають право брати участь представники «інших», ніж «конституюючих» 

(constituent) народів – боснійців, хорватів та сербів, – зокрема, євреї та 

цигани. Європейський суд зазначив, що така заборона була введена для 

досягнення миру в умовах політичної нестабільності, проте з тих часів 

становище в Республіці Боснія і Герцеговина значно покращилось, тому Суд 

встановив порушення владою держави-відповідача вимог статті 1 Протоколу 

№ 12 про загальну заборону дискримінації та вимог статті 14 Конвенції у 

взаємозв’язку зі статтею 3 Протоколу № 1 до Конвенції «Право на вільні 

вибори». Це рішення, вочевидь, матиме вплив на оскарження у майбутньому 

іншими меншинами відповідних національних норм, що обмежують їх 

виборчі права [422]. 

Поняття дискримінації, яке використовується Європейським судом з 

прав людини, було сформульовано у справі Willis v. the United Kingdom (2002 
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року): «Дискримінація означає відмінність у поводженні з людьми в схожій 

ситуації, якщо це поводження не може бути об’єктивно та розумно 

виправданим» [151]. Сама Конвенція не містить визначення терміна 

«дискримінація», більш того, формулювання статті 14 в різних перекладах 

викликало дуже суперечливе тлумачення цього терміна. Так, у французькому 

перекладі Європейської конвенції з прав людини використано термін 

«відмінність» (distinction), а в англійському тексті − «дискримінація» 

(discrimination). Очевидно, що ці поняття мають точки перетину, однак за 

змістом вони є різними. Не кожна відмінність веде до нерівного поводження, 

не кожне нерівне поводження є дискримінацією. Європейський суд з прав 

людини ще у справі Belgian Linguistics заявив таке щодо різного змістовного 

наповнення понять «відмінність» та «дискримінація»: «<...>можна було б 

прийти до абсурдних результатів, якщо прийняти широке тлумачення статті 

14, яке передбачає французький текст. Дійсно, довелося б визнати порушення 

Конвенції при розгляді будь-якого правового чи адміністративного 

положення, яке не забезпечує кожному повну рівність у поводженні щодо 

користування визнаними правами і свободами. Компетентним національним 

органам влади часто доводиться стикатися з ситуаціями та проблемами, які з 

причини внутрішньо властивих їм розходжень вимагають прийняття різних 

правових рішень; більш того, певні ситуації правової нерівності сприяють 

виправленню фактичної нерівності. Відповідно, вищезазначене 

розширювальне тлумачення не може бути використане» [409]. 

Як зазначив М. Мін у доповіді на конференції «Боротьба проти 

дискримінації. Нові директиви на 2000 рік щодо рівності», «дискримінація − 

це порушення принципу рівності за забороненою ознакою. Тому поняття 

дискримінації тісно пов’язано та залежить від поняття рівності». У доповіді 

також підкреслено, що «дискримінація не є лише питанням відмінності. Не 

всі відмінності заборонені, і не всі відмінності носять дискримінаційний 

характер. Різне поводження до людей може проявлятися в дозволеній 

манері» [423]. 
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Узагальнюючи практику Суду, для того щоб встановити наявність або 

відсутність дискримінації, виокремлюють чотири необхідних елементи: 

відмінне поводження; схожі обставини (аналогічні умови, схожі ситуації − 

comparability test); наявність об’єктивного і достатнього обґрунтування 

(justification test); пропорційність використовуваних засобів і мети, на яку 

вони спрямовані («законна мета», proportionality test) [35, с. 4]. Ці елементи 

підкріплені практикою Суду, починаючи з відомої справи Belgian Linguistics, 

в якій Судом заявлено: «Не всяке нерівне поводження призводить до 

порушення статті 14... У цьому сенсі Суд вважає, що принцип рівності у 

поводженні порушується при відсутності об’єктивного і достатнього 

обґрунтування. Існування такого [об’єктивного і достатнього] обґрунтування 

має бути розглянуто у зв’язку з метою і наслідками розглянутого заходу, з 

урахуванням принципів, зазвичай переважаючих в демократичних 

суспільствах. Різниця у поводженні в користуванні будь-яким з прав, 

зазначених у Конвенції, повинна не тільки переслідувати законну мету: 

стаття 14 також порушується, коли використовувані засоби і мета, на яку 

вони спрямовані, не є в достатній мірі пропорційними один одному» [409]. 

У справі Lithgow v. The United Kingdom (1986 року) Суд підтвердив 

свою позицію, яку стандартно використовує при розгляді скарг про 

порушення статті 14 Конвенції: «Перш ніж перейти до розгляду конкретних 

скарг, Суд хотів би нагадати, що стаття 14 не забороняє будь-яку різницю у 

поводженні в користуванні правами та свободами, визнаними в Конвенції. 

Вона захищає осіб (у тому числі юридичних), які «знаходяться в аналогічних 

умовах» від дискримінаційної відмінності у поводженні. Для цілей статті 14 

різниця у поводженні є дискримінаційною, якщо вона «не має об’єктивного і 

достатнього обґрунтування», тобто якщо вона не переслідує «законну мету» 

або якщо «використовувані засоби і мета, на яку вони спрямовані, не є 

пропорційними один одному» [424]. Цю ж тезу використано у справі 

Ismailova v. Russia: «Для цілей застосування положень статті 14 Конвенції 

різне поводження влади з особами, які перебувають в однаковому становищі, 
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вважається дискримінацією, якщо воно «не має ніякого об’єктивного і 

обґрунтованого виправдання», тобто якщо воно не переслідує «законну 

мету» або якщо немає «розумного співвідношення пропорційності між 

використовуваними засобами і метою, яку держава прагне досягти» [420]. 

Питання змістовного наповнення «відмінного поводження» не мало 

чіткої відповіді протягом майже всієї історії діяльності Європейського суду. 

У Belgian Linguistics Суд визначив, що «стаття 14 Конвенції не забороняє 

державі − члену Ради Європи поводитись з групами відмінно з метою 

усунення «фактичної нерівності» між ними, більше того, за певних обставин 

відсутність спроб усунути нерівність за допомогою відмінного поводження 

може саме по собі означати порушення статті 14 Конвенції» [409]. 

Для визначення відмінного поводження у сенсі статті 14 Конвенції 

практика Суду пройшла складний шлях від визнання порушення тільки у 

випадках прямої дискримінації до застосування концепції непрямої 

дискримінації, заснованої на фактичних результатах застосування, а не на 

змісті оспорюваного законодавчого або іншого заходу. 

Концепція непрямої дискримінації довго залишалась неоднозначною та 

не мала чіткого формулювання у практиці Суду. У справі Abdulaziz, Cabales 

and Balkandali v. United Kingdom Суд зазначив, що стаття 14 стосується 

заборони дискримінації в користуванні правами, визнаними Конвенцією, 

остільки оскільки вимоги Конвенції по відношенню до цих прав можуть 

дотримуватися по-різному. «Поняття дискримінації за змістом статті 14 

включає, в загальних випадках, ситуації, за яких до особи або групи осіб 

застосовується, без належного обґрунтування, менш сприятливе поводження, 

ніж до інших осіб чи груп осіб, хоча більш сприятливе поводження не 

передбачено Конвенцією» − встановив Суд, таким чином поширюючи 

концепцію дискримінації на її «пряме» значення [413]. 

Суд встановив, що заявники не змогли довести, що імміграційні 

правила, наслідком яких стало виключення імміграції осіб з індійського 

субконтиненту, впроваджували відмінності між людьми за расовою ознакою. 
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Розглянуті правила перешкоджали виникненню потенційного подружжя; в 

найбільш невигідному становищі опинилися жінки, які бажали вийти заміж 

за чоловіків з індійського субконтиненту, де шлюби за домовленістю були 

поширеним явищем. Суд зосередив свою увагу на цілі оспорюваних заходів – 

захист ринку праці у Великобританії, таким чином, обмеживши застосування 

концепції «дискримінації» виключно її прямим змістом. Суддя Карілло у 

своїй особливій думці, що була підтримана суддями Мелькіор і Вейтзелем з 

Комісії з прав людини, дійшов висновку, що представлені імміграційні 

правила «в силу свого практичного побічного ефекту, в короткостроковій 

перспективі і за самою своєю ціллю є опосередковано расистськими» [425]. 

Тільки у 2001 році у справі Hugh Jordan v. United Kingdom Суд 

встановив, що Конвенція поширюється на непряму дискримінацію. У цій 

справі заявник стверджував, що обставини вбивства його сина свідчили про 

дискримінацію. За його свідченнями, між 1969 та 1994 роками 

співробітниками служби безпеки було вбито 357 осіб, переважну більшість 

яких становили молоді чоловіки-католики або молоді чоловіки-націоналісти. 

Порівнюючи загальне число загиблих з числом загиблих-протестантів, можна 

було довести наявність дискримінаційного застосування сили, а також 

недостатність юридичного захисту щодо одного з сегментів суспільства з 

причини приналежності до певної групи. Держава заявила, що у справі немає 

доказів того, що які-небудь з випадків застосування сили з летальним 

результатом, що мали місце в Північній Ірландії, були схожими або що мала 

місце різниця у поводженні. Держава відзначила, що виключно статистика, 

яка не може бути абсолютно точною, не є достатнім доказом наявності 

дискримінації проти католиків або націоналістів. Суд встановив таке: «Коли 

внаслідок загальної політики або заходів окрема група опиняється в особливо 

невигідному становищі, не можна виключати, що це може бути визнано 

дискримінацією, незважаючи на те, що такий захід або політика не були 

спеціально спрямовані або націлені на цю групу». Суд додав, однак, що він: 

«...не вважає, що статистичні дані самі по собі можуть свідчити про наявність 
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практики, яка може бути класифікована як дискримінаційна за змістом статті 

14» та не встановив порушення на цій основі в цій справі [426, с. 52]. 

У справі Zarb Adami v. Malta (2006 року) Суд підтвердив, що 

«дискримінація, яка потенційно суперечить Конвенції, може бути 

результатом не тільки введення законодавчих заходів, а й фактичної 

ситуації». Ця справа стосувалася відправлення функцій члена журі 

присяжних у Мальті, які за твердженням заявника в більшості випадків 

покладалися на чоловіків. Взявши до уваги статистичні дані, Суд визначив, 

що цивільний обов’язок виконувати функції члена журі присяжних 

переважно покладався на осіб чоловічої статі, що є порушенням статті 14 у 

поєднанні зі статтею 4 (3) (d) Конвенції [427]. 

Роком пізніше Європейський суд узагальнив свій підхід до непрямої 

дискримінації у справі D.H. and Others v. the Czech Republic. Заявники, 

школярі циганського походження, були поміщені в «спеціальні школи», 

призначені для дітей з проблемами в отриманні знань, і не мали можливості 

відвідувати звичайні школи. Заявники стверджували, що поміщення їх у 

спеціальні школи було дискримінаційним щодо користування правом на 

освіту з причини їх етнічного походження, що порушувало статтю 14, 

розглянуту в поєднанні зі статтею 2 Протоколу 1 (право на освіту). Вони 

заявили, що до них було застосовано нерівне поводження в освітній сфері у 

порівнянні з дітьми нециганського походження. Різниця в ставленні полягала 

в тому, що циганських дітей відправляли у спеціальні школи без достатнього 

обґрунтування, де вони отримували освіту значно нижчої якості, ніж у 

звичайних школах, в результаті чого вони мали змогу отримати середню 

освіту тільки в спеціальних професійно-технічних центрах. Заявники, 

зокрема, стверджували, що дискримінація не обов’язково повинна бути 

навмисною і що будь-який захід може бути визнаний дискримінаційним 

через його практичні наслідки. Заявники надали значні статистичні дані, які 

доводили факт превалювання дітей циганського походження у спеціальних 

школах. Вони стверджували, серед іншого, що непропорційна велика 
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кількість дітей-циган, що навчаються у спеціальних школах, пояснюється 

расовою упередженістю, зокрема, упередженнями щодо циган в галузі освіти 

та у суспільстві в цілому. У цій справі Велика Палата підтвердила позицію 

Суду стосовно непрямої дискримінації, встановивши її наявність за ознакою 

етнічного походження, визнала порушення статті 14 [428]. 

Вимога існування аналогічних обставин також підкріплена великою 

кількістю справ, що розглядалися Судом. Зокрема, у справі Fredin v. Sweden 

(1991 року) заявники стверджували, що анулювання їх ліцензії на видобуток 

гравію було дискримінаційним. Вони заявили, що їх становище було подібне 

до того, в якому знаходилися компанії, які зберегли свої ліцензії, але не до 

становища тих, хто їх втратив внаслідок порушення екологічних норм. Суд 

вимагав, щоб заявник довів, що його становище було подібним до того, в 

якому знаходилися ті, хто зберіг свої ліцензії. Однак заявники змогли лише 

довести, що вони не були повністю схожі на тих, чиї ліцензії були 

анульовані. Суд вирішив, що це не те ж саме, що показати, що вони були в 

схожому становищі в порівнянні з їх колегами, які зберегли ліцензії, і тому 

держава не повинна пояснювати різницю у поводженні по відношенню до 

них. Суд зазначив, що для того, щоб скарга могла бути вирішена позитивно, 

потрібно «довести, що, серед іншого, становище передбачуваної жертви 

можна вважати схожим з становищем тих, хто відчував краще поводження». 

Суд нагадав, що «стаття 14 забезпечує захист від дискримінації, тобто 

відмінного поводження, що не має об’єктивного і достатнього 

обґрунтування, до осіб, що знаходяться у «відносно» схожих умовах. Для 

того щоб скарга на порушення цієї статті була вирішена на користь заявника, 

необхідно показати, поміж іншого, що становище передбачуваної жертви 

може вважатися схожим зі становищем осіб, до яких було застосовано краще 

поводження» [429]. 

Згодом Суд розширив свою практику на ситуації, де держава без 

об’єктивного і достатнього обґрунтування відмовляється по-різному 

поводитись з особами, які знаходяться у значно різних умовах (справа 
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Thlimmenos v. Greece 2000 року) [430]. Втім, у справі Beard v. United Kingdom 

(2001 року), в якій заявники циганського походження стверджували, що їхній 

спосіб життя суттєво відрізнявся від того, як живуть інші люди, й отже, 

відповідно до рішення по справі Thlimmenos v. Greece , держава мала 

позитивне зобов’язання по статті 14 пристосувати загальну політику до їх 

індивідуальних особливостей, Суд вирішив, що політика держави щодо 

заявників мала «об’єктивне і достатнє обґрунтування» і з цієї причини стаття 

14 не була порушена [431]. 

Принцип аналогічної ситуації, як й інші критерії наявності відмінного 

поводження, застосовується Європейським судом з урахованням всіх 

контекстуальних аспектів справи. У справі Moustaquim v. Belgium заявник, 

громадянин Марокко, стверджував, що рішення бельгійської влади щодо 

його депортації внаслідок визнання його винним у декількох злочинах 

порушувало статтю 14 Конвенції, дискримінуючи його за ознакою 

громадянства, аргументуючи скаргу тим, що бельгійських громадян не 

депортують у випадках притягнення їх до кримінальної відповідальності. 

Суд, однак, вирішив, що в даному випадку становище заявника не є 

аналогічним становищу громадян Бельгії, адже вони не можуть бути 

депортовані в жодному випадку, відповідно до Конвенції, втім, є подібним до 

становища негромадян Бельгії – громадян інших держав–членів 

Європейського Союзу, які, втім, також не могли бути депортовані згідно з 

законодавством ЄС про право на свободу пересування. Незважаючи на це, 

Суд вирішив, що відмінне поводження в даному випадку було виправданим 

[432]. 

Критерій «розумності та виправданості» Суд тлумачить як 

переслідування легітимної мети та розумну пропорційність між 

використовуваними засобами і переслідуваною метою [151]. Та чи інша 

правова норма аж ніяк не обов’язково є законною в силу того, що вона 

переслідує законну мету. Закон як засіб, що використовується для досягнення 

певних цілей, повинен забезпечувати дотримання деяких основних вимог. 
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Головним з них є повага принципу рівності, який забороняє встановлення 

відмінностей за ознаками, які не мають ніякого відношення до конкретного 

права або конкретної свободи [320]. Формула «не має об’єктивного і 

достатнього обґрунтування» включає в себе такі елементи: 1) не переслідує 

«законну мету»; 2) використовувані засоби і мета, на яку вони спрямовані, не 

є пропорційними один одному. 

Розглядаючи справу Inze v. Austria (1987 року), Суд підтвердив свою 

позицію, нагадавши, що «для цілей статті 14 різниця у поводженні є 

дискримінаційною, якщо вона «не має об’єктивного і достатнього 

обґрунтування», тобто якщо вона не переслідує «законну мету» або якщо 

«використовувані засоби і мета, на яку вони спрямовані, не є пропорційними 

один одному...» Суд повинен визначити, чи переслідувала держава законну 

мету, відмовляючи в особливому поводженні із заявником у порівнянні з 

іншими особами, засудженими за серйозний злочин. Якщо так, то 

залишається встановити, чи були використовувані засоби і мета, на яку вони 

були спрямовані, пропорційними один одному [414]. Таку ж позицію Суд 

висловив і у справах Burghartz v. Switzerland (1994 року), Chassagnou and 

Others v. France (1999 року) та ін. 

Критерій пропорційності передбачає розгляд питання про те, чи є 

несприятливі умови, в які був поставлений заявник в результаті застосування 

розглянутого заходу, що переслідує законну мету, надмірними. Якщо це так, 

то є ймовірність, що це може означати порушення статті 14. У справі Belgian 

Linguistics Суд встановив, що Конвенція «не забороняє відмінності у 

поводженні, які засновані на об’єктивній оцінці принципово різних 

фактичних обставин та які, будучи спрямовані на суспільне благо, 

встановлюють справедливий баланс між захистом інтересів суспільства і 

повагою прав і свобод, гарантованих Конвенцією» [409]. 

У рішенні по вищезгаданій справі Thlimmenos v. Greece Суд заявив 

таке: «Суд бере до уваги довід Уряду про те, що особи, які відмовляються від 

служби батьківщині, повинні бути належним чином покарані. Однак Суд 
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також зазначає, що заявник відбув тюремне покарання за відмову носити 

військову форму. У цих обставинах Суд вважає, що застосування інших 

заходів покарання до заявника є непропорційним. З цього випливає, що 

виключення з професії дипломованого бухгалтера не переслідувало законну 

мету. Таким чином, Суд вважає, що не існувало об’єктивного і достатнього 

обґрунтування відмови в особливому поводженні з заявником у порівнянні з 

іншими особами, засудженими за серйозний злочин» [430]. 

Суд неодноразово підкреслював, що він не ставить метою обмеження 

права держав на самостійну побудову соціальної, економічної, культурної, 

політичної та інших політик. У Belgian Linguistics Суд зауважив, що для 

того, щоб «вирішити... чи мало місце довільне (необґрунтоване) 

встановлення відмінностей, Суд не може не взяти до уваги правові риси та 

практичні особливості життя суспільства Держави-відповідача. Вчиняючи 

таким чином, Суд не може взяти на себе функції компетентних національних 

органів влади, так як в такому випадку це спотворило б допоміжний сенс 

міжнародного механізму колективного правозастосування, встановленого 

Конвенцією. Національна влада вільна вибирати такі заходи, які вона вважає 

доречними в цих питаннях, які регулюються Конвенцією. Суд лише визначає, 

наскільки ці заходи відповідають вимогам Конвенції» [409]. У рішенні по 

справі Ismailova v. Russia Суд підтвердив, що «договірні держави наділені 

певною свободою розсуду при оцінці того, чи виправдовують і до якої міри 

виправдовують відмінності щодо різного поводження влади з особами, які 

знаходяться в однаковому (в інших відношеннях) становищі» [420]. 

У справі Andrejeva v. Latvia (2009 року), в якій заявниця, що мала 

статус постійного резидента негромадянина Латвії та жила в Ризі (Латвія) 

протягом 45 років (будучи до цього громадянкою колишнього СРСР), 

скаржилася, що її позбавили пенсійних пільг за трудовий стаж в колишньому 

Радянському Союзі до 1991 року на підставі того, що у неї не було 

латвійського громадянства. Суд вирішив, що повинні бути висунуті дуже 

вагомі причини, перш ніж він міг би визнати різне поводження, засноване 
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виключно на національній приналежності, відповідним вимогам Конвенції. 

Суд в даному випадку не зміг виявити таких причин, так як не було доказів 

того, що в епоху Радянського Союзу існувала якась різниця у ставленні до 

громадян колишнього СРСР у питанні призначення пенсій. Більш того, 

заявниця мала статус «постійного резидента-негромадянина» Латвії, єдиної 

Держави, з якою вона мала міцні юридичні зв’язки і, таким чином, єдиної 

Держави, яка з об’єктивних причин могла прийняти на себе відповідальність 

за неї в питаннях соціального захисту. У зв’язку з цим, незважаючи на 

широкі межі свободи розсуду, якою володіє Держава в галузі соціального 

захисту, Суд не встановив наявності достатньої обґрунтованості різниці у 

поводженні в даній справі. Суд зазначив: «Заборона дискримінації, 

закріплена у статті 14 Конвенції, має практичний сенс лише тоді, коли в 

кожному конкретному випадку становище заявника по відношенню до 

критеріїв, зазначених у статті, розглядається саме в тому вигляді, в якому 

воно представлено. Відхилити скаргу заявника на підставі того, що він або 

вона могли уникнути дискримінації шляхом зміни одного з розглянутих 

факторів – наприклад, шляхом отримання громадянства, означало б 

позбавити статтю 14 всякого істинного сенсу» [433]. 

Як підтвердив Суд у справі Rasmussen v. Denmark, «Держави-учасниці 

володіють певною «свободою розсуду» в оцінці того, чи є виправданими 

відмінності в ситуаціях, які у всіх інших відносинах є ідентичними, і якщо 

так, то в яких межах може бути закріплена в законодавстві різниця у 

поводженні. Межі свободи розсуду розрізняються залежно від обставин, 

предмета розгляду і його передісторії; в цьому відношенні одним із важливих 

чинників може бути існування або відсутність спільності підходів у 

законодавствах держав-учасниць» [411, с. 371]. 

Аналогічний підхід Суд застосував у справі Frette v. France (2002 

року), зазначивши, що «Суд вважає цілком природним, що національна 

влада, в чиї обов’язки в демократичному суспільстві також входить 

враховувати в межах своєї юрисдикції інтереси суспільства в цілому, 
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повинна мати широку свободу розсуду, коли необхідно прийняти рішення... 

Внаслідок того, що органи влади держави мають прямий і постійний зв’язок 

з життєво важливими структурами своїх країн, то вони в принципі мають 

кращу можливість, ніж міжнародний суддя, для того, щоб дати оцінку 

місцевим потребам та умовам. Так як дана справа стосується делікатних 

питань, і отже, пов’язана зі сферою, в якій серед держав-учасниць Ради 

Європи не існує спільної позиції, і відповідне право за великим рахунком 

знаходиться в перехідній фазі, державам-учасницям має бути надана широка 

свобода розсуду. Це, однак, не означає, що держава володіє повною 

свободою дії; рішення влади в будь-якому випадку залишається предметом 

нагляду Суду в плані відповідності вимогам статті 14 Конвенції» [434, с. 21]. 

Таким чином, основне питання полягає в межах цієї свободи розсуду держав, 

яка, як бачимо, має вирішуватись у кожному випадку окремо, залежно від 

багатьох контекстуальних елементів. 

Важливо відзначити, що в низці нещодавніх справ Суд обмежив 

можливість обґрунтування дискримінації. У справі Timishev v. Russia Суд 

визнав, що різниця у поводженні, яка заснована тільки або у вирішальному 

ступені на етнічному походженні особи, взагалі не може бути об’єктивно 

обґрунтована в сучасному демократичному суспільстві, побудованому на 

принципах плюралізму та поваги до різних культур [416, с. 58]. Цей підхід 

відповідає Директивам Європейського Союзу з расової рівності та загальним 

стандартам рівності, згідно з якими пряма дискримінація не може бути 

об’єктивно обґрунтована [416, с. 58]. 

У справі D. H. and Others v. the Czech Republic (2007 року) Велика 

палата визначила, що «коли різниця у поводженні ґрунтується на расі, 

кольорі шкіри або етнічному походженні, поняття об’єктивного і достатнього 

обґрунтування повинно інтерпретуватися максимально суворо» [428, с. 196]. 

Вона також визнала, що обґрунтування, запропоноване державою (що 

школярі були поміщені у спеціальні школи за результатами тестів, які 

показують їх низькі інтелектуальні здібності), не може заслуговувати на 
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довіру у світлі упередженого в культурному значенні характеру цих тестів. 

Велика Палата вирішила, що «існує небезпека, що ці тести були 

упередженими в культурному відношенні і що їх результати не були 

проаналізовані з урахуванням характерних властивостей і особливих рис 

дітей циганського походження, які здавали ці тести. У цих обставинах 

результати тестів не можуть бути достатнім обґрунтуванням оспорюваної 

різниці у поводженні» [428, с. 201]. 

Трансформації у підходах Суду свідчать про існування тенденції 

виникнення прямого зв’язку свободи розсуду держави з ознаками 

дискримінації. Закріплені у статті заборонені ознаки (причини) дискримінації 

є невичерпними і включають стать, політичні або інші переконання, расу, 

національне або соціальне походження, колір шкіри, належність до 

національних меншин, мову, майнове становище, релігію, народження та 

«будь-які інші ознаки» − інші ознаки, за якими заборонена дискримінація 

згідно з рішеннями Суду. Відповідно до практики Суду будь-яке розрізнення 

може бути дискримінаційним. Це підтверджується фразою «будь-які інші 

ознаки» в статті 14, яка передбачає наявність додаткових підстав 

дискримінації (рішення про них приймається індивідуально в кожному 

конкретному випадку). Іншими словами, ознаки, перераховані в статті 14, є 

лише наочними прикладами категорій, які можуть лежати в основі 

незаконної дискримінації; відмінності, засновані на інших категоріях, також 

можуть бути забороненими. 

Як зазначає П. Тейлор, практика Європейського суду доводить, що 

існують «особливі категорії» (suspect categories) – це підстави для 

дискримінації, які Суд піддає більш ретельному розгляду, ніж інші 

класифікації, шляхом застосування більш високих вимог до обґрунтування 

різниці у поводженні [435, с. 186]. У таких випадках державі важче 

обґрунтувати нерівне поводження; межі свободи розсуду Держави є більш 

вузькими. Обґрунтування різниці у поводженні за особливими ознаками 

вимагає наявності «вагомих причин» або дуже вагомих причин. Наприклад, у 
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справі Gaygusuz v. Austria (1996 року) Суд визнав, що для обґрунтування 

правомірності дискримінації за ознакою національного походження 

необхідні вагомі причини. Формула «вагомих причин» була використана в 

практиці Суду стосовно таких «особливих ознак»: відмінностей, заснованих 

на расі, статевої належності; релігії; національності; народження дитини у 

шлюбі або поза шлюбом; а також сексуальної орієнтації. Останні три ознаки, 

на думку Суду, відносяться до «інших ознак» і вимагають такого ж рівня 

ретельності розгляду, як і випадки, пов’язані з першими трьома «особливими 

ознаками». 

Питання расової дискримінації, відповідно до міжнародних тенденцій, 

отримало визнання в Європейському суді як одне з найсерйозніших. У справі 

East African Asians v. the United Kingdom (1973 року) Європейська комісія 

вперше підкреслила недопустимість расової дискримінації, більш того, 

віднесла її до форми катування. Комісія встановила, що «навіть без будь-

якого розгляду статті 14 дискримінація, заснована на расовій приналежності, 

в певних обставинах може сама по собі прирівнюватися до такого, що 

принижує гідність, поводження у значенні статті 3 Конвенції». Цю позицію 

Суд підтвердив у справі Cyprus v. Turkey (2001 року), нагадавши, що «Комісія 

у своєму рішенні по вищезазначеній справі East African Asians визначила, що 

розгляд тверджень про расову дискримінацію вимагає особливо серйозного 

ставлення і що відкрите виділення якої-небудь групи для відмінного 

поводження з причини расової приналежності, в певних обставинах, може 

вважатися особливо серйозною наругою над людською гідністю. На думку 

Комісії, відмінне поводження до групи осіб з причини расової приналежності 

може таким чином прирівнюватися до такого поводження, що принижує 

гідність, у той час як відмінне поводження по якій-небудь іншій ознаці може 

не викликати таких побоювань». Суд встановив таке: «Взявши до уваги 

тривалість розглянутого проміжку часу, Суд вирішив, що дискримінаційне 

поводження досягло такого рівня, який дозволяє класифікувати його як таке 

поводження, що принижує гідність. Суд робить висновок, що була порушена 
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стаття 3 Конвенції з причини того, що греки-кіпріоти, які проживають в 

районі Карпас в північній частині Кіпру, були піддані дискримінації, що є 

рівносильним такому поводженню, що принижує гідність... Суд 

погоджується з висновком Комісії. Враховуючи аргументи, зазначені в 

обґрунтуванні власного рішення про порушення статті 3, Суд вважає, що 

немає необхідності окремо виносити рішення про те, що, по суті, є 

повторенням скарги, яка детально розглянута в цьому рішенні. Таким чином, 

Суд робить висновок, що, беручи до уваги встановлення порушення по статті 

3 Конвенції, немає необхідності розглядати, чи була в розглянутий період 

часу порушена стаття 14 Конвенції в поєднанні зі статтею 3 відносно греків-

кіпріотів, що проживають в північній частині Кіпру» [436, с. 310-315]. У 

справах Timishev v. Russia (2005 року) і D. H. and Others v. the Czech Republic 

(2007 року) Суд визнав проблему расової дискримінації настільки серйозною, 

що постановив, що «ніяка різниця у поводженні, заснована виключно або 

вирішальною мірою на етнічному походженні особи, не може бути 

об’єктивно обґрунтованою» [416, с. 58]. 

У світлі традиційного пошуку Судом інтерпретаційного балансу між 

обов’язками держави «не порушувати» свободи та «забезпечувати» права, та, 

відповідно, між правами та свободами людини, зокрема, між правом на 

недискримінацію та свободою слова, ілюстративною уявляється справа P. 

Ivanov v. Russia (2007 року). Заявник, громадянин Російської Федерації, 

Павел Іванов, 1948 року народження, власник та редактор щомісячної газети 

«Русское вече», яка публікувалась з 2000 року на кошти власника у тиражі 

999 екземплярів, був притягнений до відповідальності за розпалювання 

ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності у 

відповідності з 282 статтею Кримінального кодексу Російської Федерації. 

Звинувачення базувалось на серії публікацій у вищезгаданій газеті, в якій 

містились заклики до виключення євреїв з соціального життя та наведення 

зв’язку між соціальним, економічним та політичним дискомфортом у Росії та 

діяльністю євреїв, а також малювалась «злоякісність» єврейської етнічної 
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групи. Під час розгляду справи у Новгородському міському суді заявник 

стверджував, що він не може бути притягнений до відповідальності через 

надання правдивих відомостей про жахаючу діяльність «сіоно-

фашистського» правління євреїв та бажання просвітити громадян про факти, 

які були приховані «сіоно-фашистами», в тому числі щодо Голокосту. У 

вересні 2003 року міський суд Новгорода виправдував П. Іванова на підставі 

відсутності доказів авторства відповідних матеріалів. Але вже у жовтні 2003 

року Новгородський регіональний суд скасував виправдувальний вирок. У 

грудні 2003 року міський суд відмовив у клопотанні заявника щодо 

проведення нової соціогуманітарної та авторської експертизи публікацій. У 

лютому 2004 року заявник направив клопотання до міського суду щодо 

проведення історично-соціальної експертизи, яка б мала відповісти на такі 

питання: чи є євреї расою; чи є євреї нацією; якщо євреї є нацією, то з якого 

історичного періоду; чи є євреї в Росії нацією чи іудейською діаспорою; чи 

можуть прикметник «національний» чи термін «національна гідність» бути 

використані до членів іудейської діаспори. Клопотання було відхилено, крім 

того, судом зауважено, що «представники всіх націй, національностей або 

етнічних груп володіють національною гідністю, яка визначається їх 

національною самосвідомістю, на основі якої вони ідентифікують себе як 

членів цієї етнічної групи». Суд визнав заявника винуватим та засудив до 

трьох років ув’язнення за розпалення расової, національної та релігійної 

ворожнечі; вирок було підтримано судом вищого рівня. Заявник у своїх 

контраргументах продовжував стверджувати, що він не може бути 

винуватим, адже «євреї не є расою або нацією», і згодом подав скаргу до 

Європейського суду з прав людини про порушення Російською Федерацією 

статті 13 Європейської конвенції (право на ефективний засіб юридичного 

захисту), мотивуючи це тим, що рішення національного суду ґрунтувалось на 

суперечливих результатах експертиз та в процесі розгляду справи йому було 

відмовлено у клопотанні про проведення експертизи щодо визнання євреїв 

нацією. Іванов заявив про порушення статті 14 Конвенції, стверджуючи, що 
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він зазнав дискримінації через його релігійні переконання. 

Європейський суд щодо скарги П. Іванова постановив таке: «Суд не 

має сумніву щодо явно антисемітського характеру поглядів заявника та 

погоджується з національними судами, що він розпалював ненависть до 

єврейського народу через свої публікації. Подібна загальна та несамовита 

атака на представників певної етнічної групи є несумісною з 

основоположними цінностями Конвенції, зокрема, толерантністю, 

соціальним миром та недискримінацією. Так, Суд, у відповідності зі статтею 

17 [заборона зловживання правами], приймає рішення щодо незастосовності 

у цьому випадку статті 10 [захисту прав свободи слова]». Щодо порушення 

статті 14 Суд зазначив, що «у відповідності до встановленої практики Суду, 

стаття 14 не має самостійного застосування... У цій справі скарга заявника 

щодо основних матеріальних норм Конвенції була визнана неприйнятною, 

що означає, що заява про порушення статті 14 не може бути розглянута... та 

має бути відхилена як така, що не відповідає у сенсі ratione materiae 

положенням Конвенції, згідно зі статтею 35, параграфами 3 та 4» [437]. 

Незважаючи на сувору позицію щодо расової дискримінації, на 

практиці було дуже мало справ, в яких судом було визнане порушення статті 

14 у зв’язку з расовою дискримінацією. У справі Abdulaziz, Cabales and 

Balkandali v. United Kingdom (1985 року) Суд відмовився прийняти до уваги 

докази непрямої дискримінації за ознакою расової належності, аргументуючи 

це тим, що оспорювана норма законодавства, що відноситься до 

імміграційних правил, за формою була нейтральною, хоча заявники 

стверджували, що вона мала наслідком непряму расову дискримінацію, в 

силу того, що вони – представники певної расової групи – страждали від цієї 

норми у непропорційно великій мірі. Суд відкинув це твердження, 

знайшовши інші пояснення даному непропорційному впливу, включаючи 

аргумент про те, що деякі етнічні групи просто кількісно перевершують інші 

групи [413, с. 84-86]. Суд вирішив, що розглянуті імміграційні правила 

застосовувалися до всіх людей без розрізнення їх за ознакою расового або 
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етнічного походження і що при встановленні правил в’їзду в країну 

правомірно надавати перевагу особам, які мають з нею міцний зв’язок.  

Багатьма дослідниками висловлюються серйозні претензії щодо 

застосування принципу недискримінації у практиці Європейського суду з 

прав людини та підкреслюється складність еволюції поняття 

«дискримінація» до її сучасного розуміння. De jure антидискримінаційні 

гарантії, встановлені статтею 14 Конвенції, мають матеріально-правовий 

характер, однак вченими та практиками неодноразово підкреслювався 

формальний підхід Суду до інтерпретації статті 14, який обумовлюється 

текстуальними обмеженнями Європейської конвенції, судовою процедурою 

та формальною концепцією рівності. З процесуального боку тільки можливі 

жертви мають право подавати скарги (окрім держав), але вони повинні 

спочатку вичерпати внутрішні засоби правового захисту держави-учасниці; 

крім того, Європейський суд не дуже активно робить висновки про 

дискримінацію, як вказує відповідна статистика. Найбільш обмежуючим 

фактором вважається формальне бачення Суду самої сутності дискримінації, 

що відповідає концепції прямої дискримінації, тоді як справи, що стосуються 

непрямої дискримінації, вирішуються Судом з великими застереженнями. 

 

Висновки до розділу 3  

1. Узагальнюючий термін «правозахисна» інтерпретація (модифікація) 

расової дискримінації будується, переважно, на основі і в межах 

міжнародного права прав людини та охоплює визначення, що містяться у 

правозахисних міжнародних документах, в яких «нерівне поводження» 

визнається концептуальною основою поняття дискримінації. Міжнародні 

договори з прав людини сприяють формуванню спільної позиції всіх держав-

членів з метою досягнення мінімально необхідної узгодженості і 

послідовності протидії расовій дискримінації. Міжнародні правозахисні 

документи сприяли розробці єдиної методології боротьби з расовою 

дискримінацією завдяки створенню рамкової основи для її концептуального 
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визначення і тлумачення. Більшість із них містять правозахисну конструкцію 

концепції дискримінації, що спирається на поняття «поводження», тобто 

розглядається як «нерівне поводження з рівними, і рівне − з нерівними». 

Конструкт «нерівне поводження» як концептуальна основа дискримінації 

знаходить вираження в численних термінах, що використовуються в різних 

міжнародно-правових документах та національних нормативних актах.  

2. Правозахисна інтерпретація поняття дискримінації виходить із 

принципового положення, відповідно до якого дискримінацією можуть бути 

як прямі, так і непрямі форми диференційованого поводження: a) пряма 

дискримінація має місце тоді, коли до будь-якої особи ставляться менш 

прихильно, ніж до іншої особи, яка перебуває в аналогічному становищі, з 

причин, що пов’язані із забороненою підставою; b) непряма дискримінація, 

пов’язана з наявністю законів, політики або практики, які на перший погляд 

здаються нейтральними, але мають непропорційно серйозні наслідки. 

Елементом правозахисної конструкції расової дискримінації є концепція 

тимчасових особливих заходів, відповідно до якої закони, політика та 

практика, прийняті і здійснювані з метою виконання правозахисних 

зобов’язань, у певних обставинах мають підкріплюватися вжиттям 

тимчасових особливих заходів, спрямованих на забезпечення повного і 

рівного використання прав людини та основних свобод групами, що 

перебувають у несприятливому становищі. 

3. У Міжнародній конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації вперше було надано чітку міжнародно-правову дефініцію 

терміна «расова дискримінація», що була узгоджена на рівні універсального 

міжнародно-правового договору та стала концептуальною основою для 

розвитку категоріального апарату всього МАП. Визначення «расової 

дискримінації», надане у Статті 1 Конвенції, стало «класичним», 

неодноразово відтворювалося згодом у багатьох документах. Комітет з 

ліквідації расової дискримінації у Загальній рекомендації XIV по пункту 1 

статті 1 Конвенції (1993) підкреслив, що «недискримінація, разом з рівністю 
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перед законом і правом на рівний захист закону без якої б то не було 

дискримінації, є одним з основних принципів захисту прав людини».  

Конвенція з ліквідації всіх форм расової дискримінації є «живою 

угодою»: розширення тлумачення її положень продовжується з моменту її 

прийняття. Відповідно до інтерпретації, яку було надано Комітетом з 

ліквідації расової дискримінації, термін «недискримінація» не означає 

необхідність однакового поводження, якщо між становищем однієї особи або 

групи та інших осіб і груп існують значні відмінності або, іншими словами, 

якщо є об’єктивні та розумні підстави для різного поводження. Рівне 

поводження з особами і групами, що перебувають в об’єктивно різному 

становищі, є дискримінацією на практиці, так само як і нерівне поводження з 

особами, які перебувають в об’єктивно однаковому становищі. При розгляді 

законності підстав для диференціації Комітет виходить із того, що ті або інші 

конкретні дії можуть мати на меті різні цілі. При оцінці результатів таких дій 

Комітет враховує, чи ставлять такі дії в невиправдано нерівне становище ту 

або іншу групу, що відрізняється за ознакою раси, кольору шкіри, родового, 

національного або етнічного походження. КЛРД впровадив поняття 

«формальна» і «фактична» рівність та обґрунтував необхідність інституту 

спеціальних заходів (affirmative actions), як елементу системи расового 

антидискримінаційного права (відновлювальних протекційних 

десегрегаційних заходів). Комітет наголосив на важливості належної 

інтерпретації положень Конвенції щодо певних груп і категорій осіб, які 

підлягають захисту, зокрема категорій «корінні народи», «особи 

африканського походження», «родове походження», «негромадяни, мігранти, 

біженці та переміщені особи» тощо. 

4. Міжнародний пакт ООН про громадянські і політичні права 

ознаменував собою новий етап у процесі становлення МАП. У Пакті 

міститься багато важливих положень, сфера дії яких була уточнена і 

розширена Комітетом з прав людини у його рішеннях та зауваженнях 

загального порядку. З порівняльного аналізу цих положень випливає, що 
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основоположні принципи права на захист від обтяжуючої дискримінації 

можна окреслити як із взаємодії між використаними у Пакті концепціями, так 

і з практики їх здійснення. Позиція Комітету з прав людини полягає у тому, 

що незважаючи на те, що стаття 2, яка зобов’язує держави-учасниці 

забезпечувати права, визнані в Пакті всім особам, що перебувають у межах їх 

території та під її юрисдикцією, без будь-якої відмінності, є сформульованою 

у фразах, що припускають наявність зобов’язань держав-учасниць перед 

окремими особами як правовласниками по Пакту, кожна держава-учасниця з 

юридичної точки зору зацікавлена у виконанні всіма іншими державами-

учасницями своїх зобов’язань. Це виникає з того факту, що «норми, що 

стосуються основних прав людини», є зобов’язаннями erga omnes. 

Вкрай важливим є те, що на відміну від деяких договорів, в яких 

особлива увага приділяється забороні дискримінації, у Пакті не міститься 

будь-якого визначення саме «дискримінації», а застосовується слово 

«різниця», «відмінність», «различие», «distinction», що жодною мірою не 

ставить під сумнів антидискримінаційну сутність відповідних положень. У 

своїй практиці Комітет неодноразово встановлював, що заборона 

дискримінації не відносить будь-яку різницю у поводженні до 

дискримінаційної, оскільки «диференціація, заснована на розумних і 

об’єктивних критеріях, не рівнозначна забороненій дискримінації за змістом 

статті 26». Більш того, різниця у поводженні може бути не тільки 

незабороненою, а й обов’язковою. Важливою є також позиція Комітету, 

згідно з якою стаття 26, яка встановлює, що «всі люди є рівними перед 

законом і мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист закону» 

не просто повторює те, що вже передбачено у статті 2, а сама передбачає 

окреме право на відміну, зокрема, від Європейської конвенції про захист 

прав людини. Стаття 26 забороняє формальну і фактичну дискримінацію у 

всіх сферах, в яких державні органи здійснюють регулювання або захист. 

Іншими словами, застосування принципу недискримінації, що міститься в 

статті 26, не обмежується тими правами, які передбачені у в Пакті. 
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Дослідження норм Пакту про громадянські і політичні права та 

роз’яснень, які містяться в зауваженнях Загального порядку Комітету з прав 

людини, дають змогу зробити висновок про те, що Пакт містить розгалужену 

антидискримінаційну систему, що спирається на правозахисну конструкцію 

концепції расової дискримінації. 

5. У сучасному міжнародному праві важливе місце посідає 

дистрибутивна парадигма МАП. Дискримінація підриває здійснення 

економічних, соціальних і культурних прав для значної частки світового 

населення. Економічне зростання саме по собі не привело до сталого 

розвитку, і окремі особи і групи людей, як і раніше, стикаються із соціально-

економічною несправедливістю, що часто обумовлено вкоріненими 

історичними і сучасними формами дискримінації. Дистрибутивна 

дискримінація полягає, перш за все, у невиконанні державою «мінімальних 

основних зобов’язань» щодо забезпечення базового рівня здійснення 

економічних, соціальних і культурних прав за дискримінаційними підставами 

(або які спричинили дискримінаційні результати). Економічна нерівність, що 

виражається у позбавленні знедолених груп населення доступу до життєво 

важливих матеріальних благ, по суті, порушує не тільки «право на гідне 

життя», а й на основоположне «право на життя» як невід’ємне право кожної 

людини. Саме дискримінація стосовно фізичних, вітальних прав являє собою 

крайню форму дистрибутивної несправедливості.  

Концепція «дистрибутивної рівності» за теорією Р. Дворкіна містить 

два основних принципи: принцип рівності значущості (principle of equal 

importance) та принцип відповідальності (principle of special responsibility). 

Також важливим є принцип «доступності», що включає як економічну, так і 

фізичну доступність (economic and physical accessibility). Економічна 

доступність означає наявність будь-якого механізму придбання або права, які 

дозволяють людям отримувати продовольство; фізична доступність 

припускає, що достатнє продовольство повинно бути доступним для кожної 

людини, включаючи фізично вразливих осіб. Егалітарна модель 
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дистрибутивної справедливості не означає повної рівності розподілу і не 

виключає диференціації. Разом із тим дистрибутивна парадигма, заснована 

на принципі рівних можливостей, що розуміється як рівність шансів, в 

сучасному міжнародному антидискримінаційному праві доповнюється 

принципом рівного доступу до життєво важливих благ. 

6. Формулювання «на основі рівного доступу та рівних можливостей» 

найбільш адекватно відображає суть дистрибутивної парадигми сучасного 

міжнародного антидискримінаційного права. Прийняття міжнародно-

правових заходів і стандартів справедливого розподілу благ, необхідних для 

забезпечення гідного рівня життя кожної людини, є одним із завдань 

міжнародного антидискримінаційного права. Особливе місце в 

антидискримінаційній міжнародно-правовій системі займає Міжнародний 

пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.). Характерно, що у 

статті 2 Пакту використовується термін «дискримінація», на відміну від 

статті 2 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, в якому 

гарантуються права, визнані у Пакті, без яких-небудь «відмінностей». За 

загальною думкою, незалежно від використаних термінів, автори мали намір 

передбачити в обох Пактах один і той же рівень захисту. Обидва терміни 

явно виключають лише «дискримінацію», що розуміється як «довільна» або 

«несправедлива відмінність». Ідея про те, що не всі відмінності є 

неправомірними, мала вирішальне значення при розробці пункту 2 статті 2 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. 

Недискримінація є прямим та всеохоплюючим обов’язком, що 

міститься в Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права. 

позиція Комітету з економічних, соціальних і культурних прав, який вказав 

на те, що диференційоване поводження на заборонених підставах буде 

вважатися дискримінаційним, якщо обґрунтування диференціації не є 

розумним і об’єктивним. Це буде припускати оцінку того, чи є мета і 

результати заходів і бездіяльності законними, сумісними з характером 

закріплених в Пакті прав і здійснюються вони винятково з метою заохочення 
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загального добробуту в демократичному суспільстві. Крім того, повинні 

простежуватися чіткі і обґрунтовані відносини пропорційності між 

переслідуваною метою та прийнятими заходами або бездіяльністю та їх 

наслідками. Як випливає з роз’яснень Комітету з економічних, соціальних і 

культурних прав, для того щоб держави-учасниці могли гарантувати, що 

права, закріплені в Пакті, здійснюватимуться без будь-якої дискримінації, 

дискримінацію необхідно ліквідувати як «формально», так і «по суті». За 

змістом пункту 2 статті 2 Пакту дискримінацією можуть бути як прямі, так і 

непрямі форми диференційованого поводження.  

7. Правозахисна конструкція протидії расовій дискримінації дістала 

свій специфічний розвиток у системі Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (1950) та практиці Європейського суду з прав 

людини. Конвенція не містить визначення терміна «дискримінація», більш 

того, формулювання статті 14 у різних перекладах викликало дуже 

суперечливе тлумачення цього терміна. Так, у французькому перекладі 

Європейської конвенції з прав людини використано термін «відмінність 

(distinction)», а в англійському тексті − «дискримінація (discrimination)». 

Принцип недискримінації, встановлений Європейською конвенцією, має 

декілька площин застосування: по-перше, це антидискримінаційні гарантії 

матеріально-правового характеру (стаття 14 Конвенції); по-друге, це 

антидискримінаційні процесуальні гарантії, тобто забезпечення всім рівного 

права подавати індивідуальні заяви, незалежно від громадянства, віку або 

можливостей заявника; по-третє, це закріплення загальних 

антидискримінаційних гарантій відповідно до Протоколу № 12 2000 року. 

Багатьма дослідниками висловлюються серйозні претензії щодо застосування 

принципу недискримінації у практиці Європейського суду з прав людини та 

підкреслюється складність еволюції поняття «дискримінація» до її сучасного 

розуміння.  

De jure антидискримінаційні гарантії, встановлені статтею 14 

Конвенції, мають матеріально-правовий характер, однак ученими та 
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практиками неодноразово підкреслювався формальний підхід Суду до 

інтерпретації статті 14, який обумовлюється текстуальними обмеженнями 

Європейської конвенції, судовою процедурою та формальною концепцією 

рівності. Концепція спирається на низку обов’язкових компонентів, зокрема: 

існування аналогічних обставин (принцип аналогічної ситуації, який 

застосовується Європейським судом з урахуванням усіх контекстуальних 

аспектів справи»); критерію відсутності об’єктивного та розумного 

обґрунтування; критерію відмінності у поводженні, який включає в себе 

наступні елементи: 1) не переслідує «законну мету» та 2) використовувані 

засоби і мета, на яку вони спрямовані, не є пропорційними один одному. 

Критерій пропорційності передбачає розгляд питання про те, чи є 

несприятливими умови, в які був поставлений заявник у результаті 

застосування розглянутого заходу, що переслідує законну мету, надмірними. 

8. Питання расової дискримінації отримало визнання в Європейському 

суді як одне з найсерйозніших: ще у 1973 р. Європейська комісія вперше 

підкреслила недопустимість расової дискримінації, більш того, віднесла її до 

форми катування. У 2005 р. Суд визнав, що різниця у поводженні, заснована 

тільки або у вирішальному ступені на етнічному походженні особи, взагалі 

не може бути об’єктивно обґрунтована в сучасному демократичному 

суспільстві. Дослідження застосування правозахисної концепції расової 

дискримінації у практиці Європейського суду з прав людини дає можливість 

зробити висновок про наявність позитивних трансформацій у позиції Суду 

щодо змісту та меж концепції дискримінації, зокрема визнання її непрямих 

форм. Разом із тим, незважаючи на очевидні досягнення, формалізований 

підхід Суду має бути підданий більш форсованому видозміненню для 

належної відповідності динамічному укоріненню всесвітнього несприйняття 

будь-яких форм расової дискримінації. 
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РОЗДІЛ 4 

РАСОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ ЯК JUS COGENS DELICT В 

КОНТЕКСТІ ІМПЕРАТИВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

 

4.1. Імперативізація міжнародного права і когентність заборони 

расової дискримінації 

Когентність іманентно властива забороні расової дискримінації. 

Упродовж всього тривалого й суперечливого шляху − від становлення 

концепції природного права та не завжди «рівної», втім підпорядкованої 

певному баченню справедливості рівності до виникнення імперативних норм 

jus cogens та зобов’язань erga omnes − очевидним є намагання знайти баланс 

між пріоритетом найвищої справедливості та свободою волевиявлення в 

міжнародному праві. «Розповсюдженою є помилкова думка, що концепція 

імперативних норм є інновацією ХХ століття без значимого прецеденту у 

міжнародній правовій теорії, − пишуть Е. Дж. Крідл та Е. Фокс-Дісент. − Сам 

термін jus cogens не був застосований у міжнародно-правовому значенні до 

ХХ ст., однак принцип про те, що певні фундаментальні норми превалюють 

над іншими у міжнародному праві, має набагато довшу історію» [73, с. 334]. 

Вважають, що аналог концепції jus cogens як протиставлення jus 

dispositivum існує з часів римського права, втім у практичному значенні ця 

концепція стосувалась переважно приватного права. Однак вчені вже в ті 

часи висловлювали думку, що якщо міжнародна угода суперечить певному 

фундаментальному принципу права народів, то вона не може бути чинною. 

Питання про те, що саме є тим «фундаментальним принципом», який є 

загальним для дотримання державами, в різні часи інтерпретувався по-

різному [438, с. 5]. 

Історичним аналогом сучасної доктрини jus cogens та її 

концептуальним попередником є поняття аequitas. Норми, що 

«задовольняють вимогам аequitas», − такою може бути характеристика 

протонорм jus cogens античності. Існування вищого над волею держав блага, 
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яке служить мірилом «правильності» міжнародного права, дає можливість 

стверджувати, що вимоги аequitas, як відображення споконвічного прагнення 

до справедливості, є прононормами jus cogens. 

Фундаментальність загальнолюдських цінностей та безумовний 

правовий та моральний обов’язок всіх − як людей, так і держав − ці цінності 

захищати та забезпечувати на всіх рівнях і є тією основною точкою перетину 

концепцій «справедливості», «рівності», «природного права» «вищого права» 

− jus cogens». Справедливість з давніх часів стає визначальною ознакою і 

невід’ємним механізмом регулювання людських відносин, пов’язаних з 

пануванням і підпорядкуванням, необхідністю підтримання взаємоповаги 

між людьми, гармонізації різних, в тому числі протилежних (конкуруючих) 

інтересів [439, с. 28-29]. 

І. І. Лукашук зазначав, що імперативні норми існували в міжнародному 

праві в далекому минулому. «Без них навряд чи може обійтися який би то не 

було правопорядок» [440, с. 47]. Розглядаючи історію формування й 

трансформації норм jus cogens у докласичному міжнародному праві, О. В. 

Буткевич також доходить висновку, що на різних етапах розвитку ці норми 

хоча й змінювалися, але були притаманні всій історії цього права як його 

своєрідний баланс і найбільш стабільна частина. О. В. Буткевич визнає, що з 

періоду середньовіччя норми міжнародного права jus cogens − сформовані і 

загальновизнані імперативні засади цього права, що мають не тільки 

практичне застосування, а й теоретичне тлумачення [441, с. 218]. 

Як зазначає професор М. В. Буроменський, «імперативні норми 

складають фундамент нормативної системи сучасного міжнародного права, 

визначають межі чинності або нечинності його норм» [442, с. 57]. Роль 

імперативних норм у структурі міжнародного правопорядку зазначає 

професор М. О. Баймуратов [443]. 

У 1988 році Л. Ханікайнен опубліковував велику працю «Імперативні 

норми (jus cogens) у міжнародному праві: історичний розвиток, критерії, 

сучасний статус» [67], в якій виклав своє, досить оригінальне, бачення 
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становлення теорії jus cogens та ролі норм jus cogens у сучасному 

правопорядку.  

«Jus cogens» є втіленням вищої етико-правової сили справедливості. 

Про існування «вищих» правил, яких мають дотримуватись держави, 

стверджував Гуго Гроцій (1583–1645), який, як відомо, написав свій 

знаменитий трактат «Про право війни і миру» спеціально «для захисту 

справедливості». Будучи яскравим представником природно-правової 

доктрини, Гроцій зазначав, що природне право не залежить не тільки від 

свавілля людей, а й від Бога [444]. «Предмет юриспруденції, за Гроцієм, − це 

право та справедливість, предмет науки про політику − доцільність та 

корисність», − пише В. В. Дудченко, підкреслюючи, що під правом та 

справедливістю Гроцій розуміє природне право − «право у власному смислі 

слова». «Гроцій заперечував безпосередню залежність змісту природного 

права від свавільного розсуду Бога. Проте вважав його творцем особливих 

законів − божественних, які викладені у священному писанні» [445, с. 99]. 

Г. Гроцій пропонував три тлумачення поняття «право»: 1) те, що 

справедливо, тобто не суперечить справедливості, відповідає природі 

розумних істот; 2) те, що визначає становище осіб, «здатність» володіти 

владою, власністю і відповідальністю; 3) те ж саме, що і закон, тобто норма 

права, будь-яке обов’язкове правило поведінки імперативного характеру. Від 

природи будь-яка людина має право на життя, «яке має бути не втрачено, а 

збережено», тіло, його окремі члени, добре ім’я, честь, свободу дій в рамках 

закону [446, с. 420]. Таким чином, природне право інтерпретувалося як 

«необхідне право, дотримуватись якого зобов’язані всі держави». Це 

твердження обґрунтовувало теорію про те, що існують загальнообов’язкові 

принципи права, «які не можуть бути ніким змінені» [67, с. 30]. 

Характеризуючі jus gentium у співвідношенні з jus naturale, Гроцій 

розрізняв «первинне» (primary) та «вторинне» (secondary) право народів. 

Первинне право народів він визначав як таке, що будується на певних 

моральних заповідях, підкріплених універсальною справедливістю, та тісно 
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пов’язане з природним правом. Вторинне право народів Гроцій вважав 

комплексом узгоджених правил, що містяться в договорах та стосуються 

міжнародних благ. Іншими словами, він стверджував, що право народів має 

два різні джерела: по-перше, найбільш очевидний комплекс норм, що 

складається з положень міждержавних угод, який він вважав значною мірою 

умовним; по-друге, це норми, які існують незалежно від укладених договорів 

та які набули обов’язкового характеру для всіх народів [447]. Існує думка, що 

первинне джерело права народів Гуго Гроція можна порівняти з нормами jus 

cogens сучасного міжнародного права, що надає особливо великого значення 

його позиції в цьому питанні [448, с. 50]. 

Е. Дж. Крідл та Е. Фокс-Дісент стверджують: «Такі класики, як Гуго 

Гроцій, Емер де Ватель, Крістін Вулф, розрізняли у римському праві jus 

dispositivum (добровільне право) та jus scriptum (обов’язкове право), за 

допомогою яких вони проводили відмінність між вільними угодами між 

державами та «необхідними» принципами міжнародного права, яких мають 

дотримуватись усі держави, незалежно від їхньої згоди. На відміну від 

звичайного зобов’язання, що випливає зі звичаю або договору, від 

дотримання норм jus scriptum держави не можуть ухилитись, як пише 

Ваттель, тому що вони походять із найвищого джерела − природного права 

розумності [73]. 

«Концепція Г. Гроція про існування двох інститутів міжнародних норм 

− jus gentium inter se, тобто норм, що регулюють відносини між державами, 

та jus gentium intra se − загальних норм, які є однаково обов’язковими для 

всіх народів, − є вкрай актуальною й у сучасному міжнародному праві; однак 

якщо Гроцій писав про набуття права народів inter se характеру, сьогодні 

очевидною є протилежна тенденція, яка пов’язана, передусім, із 

трансформацією інституту прав людини», − вважає Р. Дж. Вінсент [449, с. 

242, 253]. Норми, що регулюють міждержавні відносини, Гроцій називав 

«правом народів» і пояснював його як право, «що набуває обов’язковості 

волі всіх народів або багатьох з них» [446, с. 68]. Ці правила є прототипами 
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сучасних норм jus cogens. 

Р. Сверверуд звертає увагу на те, що основою ції теорій є ідея про 

«універсальну державу», в якій всі люди повинні бути рівні. Для іспанських 

богословів XVI ст., для Гроція й інших класичних вчених існували певні 

принципи, що визначали «jus naturale necessarium» − «необхідне природнє 

право». В цьому зв’язку Р. Сверверуд підкреслює: «В часи Іспанської доби 

відомі представники схоластичної школи міжнародних відносин Домінікан 

Франциско де Віториа (1483–1546) та Жесюі Франциско Суаре (1548–1617) 

розвивали наукову думку щодо відношень європейських та неєвропейських 

держав, зокрема в контексті природного права. Суаре розділяв право народів 

та природне право та стверджував, що тільки нормативна сила права народів, 

тобто справедливе відношення до будь-яких угод, а не їх зміст, походить з 

природного права [450, с. 34]. 

У процесі розвитку міжнародно-правової науки ідея про вище та 

загальнообов’язкове право міжнародного співтовариства як право природне 

поступилася концепції позитивного права. Незважаючи на те, що поняття 

«jus naturale necessarium» продовжувало зберігати те, що може бути 

охарактеризоване як моральне значення, паралельно виникла гегелівська 

концепція держави та «добровільного (волюнтаристського) міжнародного 

права». Такий підхід включав дві теорії: теорію самообмеження держав (Г. 

Еллінек) [451, с. 474] і теорію, відповідно до якої міжнародне право 

створюється шляхом узгодження волі держав. Унаслідок цього обидва 

поняття «jus cogens» і «jus dispositivum» до певної міри втратили своє 

значення, поступаючись теоріям, згідно з якими міжнародне право 

створюється винятково через волевиявлення держав і тому не може бути 

предметом жодних обмежень. Відповідно до цієї точки зору держава може 

укласти будь-яку угоду з будь-якого приводу та переслідуючи будь-яку мету: 

«норми міжнародного права не є імперативними, вони ґрунтуються на угодах 

держав; оцінка моральності кожної угоди призвела б до реінкарнації ідей про 

можливість існування природного права в системі права угод» [452, с. 57-58]. 
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«Проте для багатьох авторів основою права залишалося те, що містилося у 

фундаментальних гіпотетичних нормах (grundnorm), природному праві або 

природній солідарності («la solidarité naturelle»), − пише Р. Нієто-Навій. − 

Концепція норм jus cogens частково, але не повністю сформувалася саме на 

основі цих ідей. На відміну від теорій природного права, концепція jus cogens 

не заснована на твердженнях, що існує право поза та над позитивним правом, 

яке полягає в найвищих фундаментальних загальнообов’язкових нормах. 

Навпаки, норми jus cogens формують невід’ємну частину позитивного права, 

вони є прийнятими та визнаними міжнародним правом, міжнародним 

співтовариством. Таким чином, норми jus cogens засновані на етичних і 

соціальних ідеях, як і теорії природного права, і їх юридична природа 

виходить із міжнародного права та волі держав» [69, с. 602]. 

«Делікт проти людяності − це жорстоке пошкодження властивостей 

людини (біологічних, психічних, соціальних), що відрізняють її від усіх 

інших живих істот, або пошкодження умов її життєдіяльності, необхідних 

для формування, реалізації та розвитку таких властивостей, яке природно 

викликає її страждання» [453, с. 14], − пише академік П. М. Рабінович. 

Посилаючись на Загальну декларацію прав людини 1948 року та інші 

правозахисні документи, П. М. Рабинович стверджує: «Тим самим заборона 

вчинення нелюдських діянь була конституйована як справді універсальна, 

тобто така, що не залежить від яких би то не було конкретизуючих її 

характеристик та проявів (зокрема, від соціального чи індивідуального 

статусу її можливих порушників і суб’єктів, потерпілих внаслідок її 

порушення; від військового чи мирного часу її чинності; від кількості жертв 

(чи то окремих індивідів, чи то соціальних груп); від кількості відповідних 

деліктів (одноразових чи систематичних); від конкретно-історичних умов її 

дотримання чи порушення). У такий спосіб ця заборона, так би мовити, 

вийшла поза межі галузі міжнародного кримінального права й увійшла до 

іншої галузі − міжнародного права прав людини [453, с. 8]. 

О. Вашанова, поширюючи статус норми jus cogens на принцип 
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недискримінації в цілому, зазначає: «З моменту проголошення принципу 

недискримінації в Статуті ООН ... він міцно утвердився в міжнародній 

правовій системі і став імперативною нормою jus cogens» [88, с. 227]. 

Безумнівно, дискримінація з будь-яких мотивів є недопустимою у 

цивілізованому правовому суспільстві. К. Ф. Дж. Доблер вважає, що 

загальний принцип недискримінації визнаний нормою jus cogens численними 

авторитетними вченими, підкреслюючи, що протидія расовій дискримінації є 

безумовним зобов’язанням характеру erga omnes [454, с. 3]. Професор Х. 

Чарльзворс, аналізуючи міжнародно-правовий механізм боротьби та 

попередження дискримінації з різних підстав, висунув ідею про існування 

певної ієрархії форм дискримінації залежно від ступеня міжнародно-

правових зусиль боротьби з ними. На його думку, расова дискримінація є 

найбільш серйозною формою дискримінації, що доводить і той факт, що її 

заборона має найвищий статус норми міжнародного права − jus cogens 

(імперативна норма), а зобов’язання цю норму виконувати одержало 

характер erga omnes [455, с. 143]. 

Для доведення статусу jus cogens конкретної міжнародно-правової 

норми доцільно звертатись до праць загальновідомих авторитетних вчених 

[64, с. 115-119; 62, с. 38-39; 78], рішень міжнародних судових установ, 

насамперед Міжнародного суду ООН, а також до рішень національних та 

міжнародних судів. Аналіз вищезгаданих джерел дозволяє зробити висновок, 

що імперативним статусом, безумовно, наділені норми, які забороняють 

расову дискримінацію та її найбільш тяжкі прояви, зокрема геноцид, рабство 

та работоргівлю, катування. Такий їх перелік визнається авторитетними 

вченими [58; 62; 64; 78], міжнародними та національними судами. Так, Я. 

Броунлі вважає, що jus cogens включає в себе заборону геноциду, расової 

дискримінації, злочинів проти людяності, работоргівлі [58]. 

А. Касезе висловлював упевненість у тому, що норми, які забороняють 

агресію, колонізацію, рабство, геноцид та апартеїд та катування, є найбільш 

очевидними прикладами jus cogens [60, с. 202-203]. Існує думка, підтримана 
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Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії та деякими вченими, що 

заборона та покарання злочинів проти людства та воєнних злочинів є також 

нормами jus cogens [57; 456; 457]. 

Характерною рисою сучасного міжнародного публічного права є його 

імперативізація [458; 459] − феномен, який переконливо демонструє, з одного 

боку, його матеріально-правовий компонент − набуття певними нормами 

статусу імперативних (jus cogens) та підвищення ролі таких норм у 

міжнародно-правовій, за природою диспозитивній, нормативній системі, що 

свідчить про виникнення нетрадиційного консенсусу щодо визнання 

особливого, «надсуб’єктного» характеру низки норм міжнародного права; з 

іншого − юрисдикційний компонент (зокрема, розширення сфери 

універсальної юрисдикції держав, а також імперативної юрисдикції 

міжнародних судів) [460]. Ці системні складові імперативізації міжнародного 

права нерозривно пов’язані між собою. Мова йде не про тотальну 

«імперативізацію», а про тенденцію до збільшення ролі імперативних 

елементів у механізмі міжнародно-правового регулювання. 

Незважаючи на існування певного, іноді досить виправданого, 

скептицизму щодо можливостей та ефективності сучасного міжнародного 

права, слід заначити, що тенденції його розвитку, однією з яких є 

імперативізація, свідчать про прагнення до реалізації знання, яке має 

аксіоматичний характер: aequum et bonum, est lex legum − справедливість та 

загальне благо є законом законів. 

Сьогодні концепція jus cogens не тільки має «запобіжне» значення або 

абстрактно декларується як основа будь-яких відносин, а й має практичне 

застосування в національних та міжнародних судах, і саме ця практика 

доводить життєздатність тенденції надання статусу імперативних декільком 

заборонним нормам міжнародного права, виокремлюючи їх юридичний 

статус серед інших норм міжнародного права. Зміщення концептуального 

фокусу із загального на спеціальний, а, таким чином, більш практично 

застосовуваний, є ще однією ознакою імперативізації міжнародного права. 
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Підтримуючи концепцію імперативізації міжнародного права, яку ми 

пропонуємо, О. В. Плотніков акцентує увагу на юрисдикційній складовій 

цього процесу: «Розвиток міжнародного судочинства в останні півстоліття 

характеризується рухом від погоджувальної до обов’язкової природи 

міжнародного судочинства. Новостворені міжнародні суди володіють 

обов’язковою юрисдикцією по справах, віднесених до їхньої компетенції 

статутними документами, тобто для визнання ними юрисдикції у справі та її 

вирішення не обов’язкове погодження держав на визнання юрисдикції суду у 

справі. «Старі» міжнародні суди також демонструють тенденцію до 

присвоєння собі обов’язкової юрисдикції, що не була передбачена їхніми 

статутними документами». «Імперативізація міжнародного судочинства 

відбувається двома шляхами. По-перше, міжнародні суди можуть 

розповсюджувати свою обов’язкову юрисдикцію на держави в силу участі 

останніх у міжнародній організації, при якій створений конкретний суд. 

Такий підхід притаманний новим регіональним та спеціальним міжнародним 

судам. По-друге, міжнародний суд може створити практику розповсюдження 

юрисдикції на певні справи та категорії справ, які прямо не віднесені 

установчими документами міжнародного суду до його юрисдикції. Цим 

шляхом пішов розвиток Міжнародного суду ООН», − стверджує О. В. 

Плотніков [461, с. 139]. 

Імперативізація міжнародного права як тенденція його розвитку є 

відображенням глобалізації сучасного світу. Загальновизнано, що 

глобалізація являє собою складний багатовекторний процес, який відкриває 

перед людством багато можливостей і посилює численні небезпеки. Расова 

дискримінація належить до останніх. Світова спільнота визнає існування цієї 

глобальної загрози і здійснює заходи, спрямовані на її мінімізацію. Зокрема, 

в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 64/157, що була прийнята 18 грудня 

2009 року, «Сприяння встановленню демократичного і справедливого 

міжнародного порядку» міститься заклик до «встановлення міжнародного 

порядку, заснованого на загальній участі, справедливості, рівності і 



 271 

рівноправ’ї, пошані людської гідності», і до відмови від усіх доктрин 

соціального відчуження, заснованих на расизмі, расовій дискримінації, 

ксенофобії і пов’язаній з ними нетерпимості», а також підкреслюється, що 

«міжнародному співтовариству украй важливо забезпечити, щоб глобалізація 

стала позитивною силою для всіх народів миру, і що глобалізації можна 

додати повною мірою всеосяжний і справедливий характер». 

«Треба підкреслити, − пише професор Ю. М. Оборотов, − що процеси 

глобалізації у правовій сфері стосуються всіх рівнів існування права. У той 

же час це не виключає, а навпаки, інтенсифікує проблематику становлення 

особливої правової реальності − глобального права» [462, с. 234]. 

Розвиток поняття норм jus cogens, яке еволюціонувало упродовж 

тривалого періоду, можна назвати одним із найскладніших теоретико-

правових процесів. У 1980 році професор І. І. Лукашук звертав увагу на те, 

що «одна з характерних рис сучасного міжнародного права і його механізму 

полягає в наявності комплексу норм, які наділені особливою силою і звуться 

імперативними нормами загального міжнародного права, або «jus cogens» 

[440, с. 47]. «Нове, − писав І. І. Лукашук, − полягає не стільки в самому факті 

виникнення імперативних норм, скільки в характері та в тій ролі, яку вони 

відіграють у сучасному механізмі міжнародно-правового регулювання. Тепер 

ці норми не тільки забезпечують елементарне функціонування механізму 

міжнародно-правового регулювання, як це було в минулому, а й визначають 

його головні цілі та напрями. Імперативні норми стали великим комплексом, 

що динамічно розвивається, який становить основу всього міжнародного 

права» [440, с. 48]. 

«Так чи інакше, але в усіх правових системах світу сьогодні публічний 

порядок − це насамперед сукупність ... особливої групи імперативних норм 

позитивного права, що відображають «основу всього правопорядку», 

«загальні блага», «спільні інтереси»...», − пише Л. А. Алексідзе [81, с. 210]. 

У науці міжнародного права дотепер не існує консенсусу щодо 

визначення поняття «норма jus cogens», її місця в системі міжнародного 
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права та оцінки її реальної застосовуваності. В процесі еволюції 

міжнародних відносин, змін політичних реалій, розвитку міжнародного 

права, створення нових та тлумачення і застосування існуючих норм 

фундаментальні цінності не повинні бути жодним чином попрані. Саме в 

забезпеченні їх непорушності полягає основна функція норм jus cogens [463]. 

2005 року під редакцією К. Томушата було видано надзвичайно 

змістовну роботу «Фундаментальні правила міжнародного правопорядку: jus 

cogens та зобов’язання erga omnes», в якій надано детальний аналіз 

співвідношення цих концепцій та їх вплив на формування сучасного 

правопорядку [68]. 

Доктрина jus cogens глибоко досліджувалась в роботі «Імперативні 

норми загального міжнародного права (jus сogens) відповідно до Віденської 

конвенції про право міжнародних договорів» К. Л. Розакіса [66]. Важливі 

аспекти концепції норм jus cogens досліджували Р. Нієто-Навіа (Nieto-Navia) 

[69, с. 595-596], С. Піджен (Pidgeon) [70], А. Біанчі (Bianchi) [71], Ю. 

Ліндерфок (Linderfalk) [72, с. 855], І. Дж. Крідл (Criddle) та І. Фокс-Дісент 

(Fox-Decent) [73] та багато інших дослідників. Одним із перших радянських 

юристів-міжнародників, що звернулися до норм jus cogens, був Л. Алексідзе 

[80; 81]. Значну увагу цьому питанню приділяли Л. М. Шестаков [82-86] і І. 

Карпенко [87]. Про зростання уваги до категорії норм jus сogens в останні 

роки свідчать труди О. В. Вашанової [88], Д. Власова [89], Х. М. Джантаєва 

[90-92]. Втім, багато принципових питань, що мають не тільки теоретичне, 

але і практичне значення, залишається не вирішеними. 

Відсутність спільної позиції можна пояснити надзвичайною 

впливовістю статусу норми jus cogens та специфікою її змістовного 

наповнення. Об’єктивно значення та роль імперативних норм у сучасному 

міжнародному праві явно виходить за межі, визначені статтями 53 та 64 

Віденської конвенції про право міжнародних договорів. Незважаючи на те, 

що дискусію щодо норм jus cogens важко визнати завершеною, доктрина 

ієрархії міжнародно-правових норм набуває все більш аргументовану 
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підтримку. Значний внесок у розробку цієї наукової проблеми робить О. В. 

Київець [464-468]. 

Прийнято вважати, що концепція норм jus cogens була вперше 

включена в позитивне міжнародне право Віденською конвенцією про право 

міжнародних договорів 1969 року, яка визначає норму jus cogens як 

імперативну норму загального міжнародного права, «що приймається і 

визнається міжнародним співтовариством держав у цілому як норма, 

відхилення від якої недопустиме і яку може бути змінено тільки наступною 

нормою загального міжнародного права, що носила б такий характер». Згідно 

зі статтею 53 Конвенції, «договір є неважним, якщо на момент укладення він 

суперечить імперативній нормі загального міжнародного права». Це означає, 

що угода вважається такою, що не має чинності з моменту її укладання. 

Згідно зі статтею 64 Віденської конвенції, якщо «виникає нова імперативна 

норма загального міжнародного права, то будь-який існуючий договір, який 

опиняється в суперечності з цією нормою, стає недійсним і припиняється» 

[469]. 

Можна стверджувати, що згода держав на надання певним міжнародно-

правовим нормам імперативного статусу означає, що від дотримання таких 

норм не може ухилятись жоден із суб’єктів міжнародного права.  

Імперативний характер будь-якої норми, будь то національне або 

міжнародне право, залежить від рівня небажання настання наслідків її 

порушення. Так, у національному праві (передусім, континентальної 

правової системи) імперативний статус мають більшість норм права, крім 

договірних − «контрактів». Саме рівень дотримання норм права як результат 

ефективності держави у здійсненні превентивних та охоронних правових 

заходів відображає стан правопорядку всередині держави. Таким чином, 

державно-правові зусилля у забезпеченні національного правопорядку 

полягають у захисті імперативного статусу норм внутрішнього права: нагляд 

за їхнім загальнообов’язковим дотриманням та застосуванням примусу у 

випадках порушення цих норм. Аналогічним міжнародним правозахисним (у 
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значенні «об’єктивного» права) механізмом є суто правовий інструмент норм 

jus cogens [470, с. 106-108]. 

Дослідження доктрини імперативних норм та практики їх застосування 

приводить до висновку, що норми jus cogens, як і інші норми міжнародного 

права, створюються за згодою самих суб’єктів, але в силу їх виняткової 

важливості та найвищого юридичного статусу в системі норм міжнародного 

права потрібне їх загальносвітове визнання міжнародним співтовариством, 

включаючи застосування міжнародними судами. Міжнародне визнання 

об’єктивно включає в себе відповідну практику держав, існування opinio juris 

(ознаки звичаю) та міжнародні угоди у цій сфері, які були ратифіковані 

більшістю держав у світі, однак цим не обмежується [471, с. 11]. 

М. В. Джаніс пише: «Jus cogens є нормою, яка вважається настільки 

фундаментальною, що може нівелювати норми угоди або звичаю. Як 

правило, jus cogens передбачає здатність міжнародного публічного порядку 

здійснювати досить потужний контроль над державами, які могли б створити 

на договірній основі протилежні норми» [59, с. 62-63]. Отже, поряд з 

об’єктивним правовим закріпленням, для того щоб набути статусу 

імперативної, норма повинна бути загально визнана суб’єктами 

міжнародного права саме як норма jus cogens в сенсі статті 53 Віденської 

конвенції про право договорів. 

В остаточному варіанті розробленого Комісією проекту конвенції про 

право міжнародних договорів було залишено контраверсійні положення про 

норму jus cogens як імперативну норму загального міжнародного права, «що 

приймається і визнається міжнародним співтовариством держав у цілому як 

норма, відхилення від якої недопустиме і яку може бути змінено тільки 

наступною нормою загального міжнародного права, що носила б такий 

характер». Згідно зі статтею 53 Конвенції, «договір є неважним, якщо на 

момент укладення він суперечить імперативній нормі загального 

міжнародного права (англ. «peremptory norm of general international law»). Це 

означає, що угода вважається такою, що не має чинності з моменту її 
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укладання (ab initio). Згідно зі статтею 64 Віденської конвенції, якщо виникає 

нова імперативна норма, будь-який міжнародний договір, що з нею 

конфліктує, стає недійсним [469]. 

Питання про існування імперативних норм у системі міжнародно-

правового регулювання завжди викликало наукові суперечки: точки зору 

науковців варіювались від повного їх неприйняття до безумовного визнання 

як основи міжнародного правопорядку. Деякими вченими і політиками 

надання певним фундаментальним принципам характеру міжнародно-

правової норми найвищого юридичного статусу вважалося революційним 

або навіть дестабілізуючим кроком у системі міжнародного права, 

покликаній захищати стабільність міжнародного правопорядку. Таку оцінку 

тенденції збільшення ролі імперативних норм у міжнародно-правовій системі 

можна пояснити консерватизмом міжнародного нормотворчого процесу, 

який забезпечує певний ступінь передбачуваності міжсуб’єктних відносин. 

Наукові дискусії навколо поняття норм jus cogens не припиняються. 

Дотепер, як вважає У. Ліндерфалк, можна виокремити два табори юристів-

міжнародників відповідно до їх ставлення до концепції jus cogens − 

«підтверджувачі» (affirmants) та скептики (skeptics) [72, с. 855]. До першої 

групи належать багато авторитетних вчених. Одним із перших радянських 

юристів-міжнародників, що звернулися до цієї проблеми, був Л. А. Алексідзе 

[80]. Він досліджував теорію та динаміку розвитку концепції імперативних 

норм міжнародного права в контексті тогочасних реалій міждержавних 

відносин [80; 81]. 

Більшість сучасних західних вчених підтримують ідею норм jus cogens 

у цілому, хоча часто мають різні погляди на їх юридичну природу. 

«Підтверджувачі» посилаються на статтю 53 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів, інтерпретуючи її як таку, що розповсюджує чинність 

статусу норми jus cogens на міжнародне право у цілому. Деякі прихильники 

цієї позиції стверджують, що вплив імперативних норм виходить навіть за 

межі такої інтерпретації. Друга група юристів, яка останнім часом стає все 
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меншою за кількістю учасників, «скептики», визнає положення Віденської 

конвенції щодо концепції jus cogens, наголошуючи, однак, що нормативного 

наповнення ця концепція ще не набула. Таким чином, ця група вчених 

вважає, що норми jus cogens існують тільки в теорії міжнародного права, не 

маючи позитивного характеру [72, с. 855]. 

Г. Шварценбергер (Schwarzenberger) висловлював свої (досить 

скептичні) міркування про норми міжнародного права статусу jus cogens у 

1957 році [65, с. 487]. «Аргументація противників jus cogens зводиться до 

того, що такі принципи можливі лише в добре організованій та ефективній 

правовій системі, а оскільки міжнародне право такою системою не є, то 

існування принципів загального міжнародного права, що мають характер jus 

cogens, неможливо, − писав Г. І. Тункін. − Особливо чітко ця аргументація 

викладена професором Г. Шварценбергером. «На відміну від національного 

права, − писав він, − міжнародне звичаєве право <...> не містить принципів 

jus cogens або міжнародної public policy, тобто норм, які не можуть бути 

змінені окремими суб’єктами міжнародного права шляхом угоди. Дійсно, 

імперативні норми, на відміну від диспозитивних, припускають існування 

ефективного юридичного порядку, що має законодавчі і судові органи, які 

можуть створювати принципи публічного порядку і можуть, у кінцевому 

підсумку, спиратися на переважну фізичну силу» [14, с. 132]. 

 

4.2. Jus cogens delict: доктринальне обґрунтування концепції 

Не може існувати «закону», вищого за загальнолюдські цінності − ця 

теза є основою доктрини jus cogens як сучасної ціннісно орієнтованої 

міжнародно-правової концепції. Жодна норма ані міжнародного, ані 

національного права не може ієрархічно стояти на вищому щаблі, ніж норми 

jus cogens. 

У контексті проблеми відповідальності держав за порушення 

імперативних норм загального міжнародного права, яка обговорювалася в 

Комісії міжнародного права і на Генеральній Асамблеї ООН під час розгляду 
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Проекту статей про відповідальність держав за міжнародно-протиправні 

діяння, ідея щодо диференціації таких діянь набуває особливого інтересу. 

Найбільш дискусійною є теорія злочину держави як одного з виду 

протиправного діяння [472, с. 31]. А. Касезе писав: «Я поділяю думку тих, 

хто визнає, що в сучасному міжнародному праві сфера відповідальності 

держави варіюється залежно від тяжкості порушення; слід визнати, що 

різниця між «міжнародними злочинами і міжнародними правопорушеннями, 

яка з’являється в кодифікації права про відповідальність держав, є цілком ви-

правданою» (1989) [473, с. 203]. 

«Однією з найважливіших проблем міжнародно-правової 

відповідальності держави є визначення поняття міжнародного делікту. Як і 

всяке правопорушення, міжнародний делікт може виступати або як 

неправомірна дія, або як неправомірна бездіяльність або упущення. Як дія, 

так і упущення повинні неодмінно являти собою порушення норм 

міжнародного права. У класичній доктрині міжнародного права міжнародний 

делікт зазвичай і визначався як порушення норм міжнародного права або 

міжнародних зобов’язань», − констатував Д. Б. Левін (1958) [13, с. 21]. 

Зазначимо, що визнання держави як суб’єкта міжнародного злочину 

домінувало в радянській міжнародно-правовій науці. 1946 року Д. Б. Левін 

запропонував розрізняти прості порушення міжнародного права та 

міжнародні злочини, що підривають його основи і найважливіші принципи 

[474, с. 105]. В. І. Менжинський у 1951 році стверджував, що міжнародні 

злочини − це суспільно небезпечні делікти, спрямовані проти життєвих 

інтересів миролюбних народів [475, с. 14]. 

Ю. М. Колосов підкреслював, що «кваліфікація особливо небезпечних 

деліктів як злочинних має скоріш за все додатковий політичний відтінок і не 

означає, що злочин є чимось, що якісно відрізняється від делікту» [476, с. 59]. 

На думку Р. А. Каламкаряна, «розвиток міжнародного права в XX ст., поява в 

ньому нових принципів і норм, порушення яких особливо небезпечно для 

збереження міжнародного правопорядку, підтримки мирних і дружніх 
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відносин між державами, викликали необхідність виділення особливої 

категорії правопорушень − міжнародних злочинів» [477, с. 6]. І. В. Фесенко 

також дійшов висновку, що для позначення особливо тяжких порушень 

міжнародного права слід використовувати єдиний термін − міжнародні 

злочини [478, с. 8]. 

І. П. Бліщенко розглядав поняття міжнародного злочину держави, 

спираючись на концепцію jus cogens. Він зазначав, що «міжнародні злочини 

мають місце при порушенні основоположних принципів та інших 

імперативних норм jus cogens, оскільки саме вони являють собою по формулі 

проекту статей «міжнародні зобов’язання, що є настільки основоположними 

для забезпечення життєво важливих інтересів міжнародного співтовариства в 

цілому» [477, с. 137]. 

Поняття міжнародного злочину держави було і є предметом численних 

наукових досліджень [474; 479-484]. Правова конструкція, згідно з якою 

поряд з ординарними міжнародними правопорушеннями визнається 

існування особливо небезпечних міжнародних правопорушень, що 

визначаються як міжнародні злочини та суб’єктами яких може бути як 

держава, так і індивід, отримала підтримку з боку багатьох авторитетних 

українських юристів, зокрема В. А. Василенка [485, с. 187], А. І. Дмитрієва 

[486, с. 286], О. В. Задорожного, В. Г. Буткевича, В. В. Мицика [487, с. 114-

115], Є. Л. Стрельцова [488, с. 396-420]. 

«В українській науці міжнародного права міжнародно-правові 

порушення за характером наслідків і ступенем небезпеки поділяють на три 

види: найтяжчі міжнародні злочини; серйозні міжнародні правопорушення; 

ординарні міжнародні правопорушення», − зазначають О. В. Задорожний, В. 

Г. Буткевич, В. В. Мицик [489, с. 114-115]. 

В. А. Василенко використовує таку ж класифікацію і відносить до 

категорії найтяжчих міжнародних злочинів міжнародні правопорушення, 

ознаки яких, як правило, чітко сформульовані в міжнародних договорах, 

угодах та інших актах, що відіграють особливо важливу роль у системі норм 
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міжнародного права. Вони тягнуть не тільки відповідальність держави, але й 

міжнародну відповідальність винних посадових осіб [485, с. 187]. Такої самої 

класифікації дотримується А. І. Дмитрієв [490, с. 187]. М. О. Баймуратов, 

розрізняючи три види міжнародних правопорушень, що визначаються за 

суб’єктною і суб’єктивною сторонами складу, − міжнародні злочини, 

злочини міжнародного характеру, інші міжнародні правопорушення 

(міжнародні делікти), − до категорії «міжнародні злочини» відносить, поряд з 

іншими злочинами, й расизм [491, с. 170-171]. 

Давно і послідовно відстоює концепцію міжнародної кримінальної 

відповідальності держави В. Ф. Антипенко [492, с. 13; 493]. Залишаючись 

прихильником цієї теорії, професор В. Ф. Антипенко в 2013 році 

стверджував: «Оснащений міжнародно-кримінологічним баченням 

міжнародних взаємодій, інститут кримінальної відповідальності держави сам 

по собі є ефективним інструментом дієвості міжнародного права як 

найгостріший різновид відповідальності держави за міжнародним правом, 

оскільки зазначений інститут покликаний функціонувати у сфері серйозних 

порушень міжнародного права (міжнародних злочинів) [494]. Наукова 

позиція В. Ф. Антипенка успішно розвивається його учнями, зокрема К. А. 

Важною [493; 495; 496]. 

Аргументацію проти використання концепції міжнародного злочину 

держави з метою диференціації міжнародних правопорушень держав за 

ступенем їх тяжкості так само давно і так само наполегливо наводить у своїх 

роботах Н. А. Зелінська [497-499]. Аналогічну думку висловлює С. С. 

Андрейченко [500]. 

Питання визначення сутності, класифікації та основних характеристик 

делікту, що визначає виникнення відповідальності держав, попри довгу 

працю Комісії, не позбулося дискусійності. У 1976 році за ініціативою 

спеціального доповідача Р. Аго Комісія включила до Проекту статтю, яка 

зробила розмежування між «нормальними» міжнародно-протиправними 

діями − деліктами − і виключно серйозними порушеннями міжнародного 
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права, що були визначені як «international crimes» − «міжнародні злочини», 

внаслідок чого дискусія про міжнародний злочин держави, яка раніше була 

суто доктринальною, стала «каменем спотикання» під час обговорення теми 

про відповідальність держав у Комісії міжнародного права. При уявній 

очевидності та простоті мети − розмежування міжнародних деліктів за 

ступенем їх тяжкості − термінологічний спір набув надзвичайної гостроти 

[501, с. 95-112]. 

Через двадцять років потому, у 1996 році, Комісія завершила перше 

читання Проекту статей, в якому зберегла статтю 19, пункт 2 якої 

встановлював, що міжнародно-протиправне діяння, яке виникає в результаті 

порушення державою міжнародного зобов’язання, є настільки суттєвим для 

забезпечення життєво важливих інтересів міжнародного співтовариства, що 

його порушення, яке міжнародне співтовариство у цілому розглядає як 

злочин, становить міжнародний злочин [502, с. 125-153]. Проте надалі 

Комісія відмовилася від використання цього терміна і звернулась до поняття 

зобов’язань erga omnes і концепції jus cogens [503, с. 53]. 

Проекти статей, прийняті Редакційним комітетом у попередньому 

порядку в другому читанні у 2000 році, закріпили розмежування 

міжнародних правопорушень за ступенем їх тяжкості відповідно до концепції 

зобов’язань erga omnes. У розділі III («Серйозні порушення зобов’язань 

перед міжнародним співтовариством») міститься стаття 41, яка вказує, що ця 

глава «застосовується до міжнародної відповідальності, яка випливає з 

міжнародно-протиправного діяння, що являє собою серйозне порушення 

державою зобов’язання, взятого перед міжнародним співтовариством у 

цілому, і має найважливіше значення для захисту її основних інтересів». 

Проект містив також статтю 21 («Дотримання імперативних норм»), яка 

закріпила, що «протиправність діяння держави виключається, якщо це діяння 

потрібно в даних обставинах чинності імперативної норми загального 

міжнародного права» [504]. 

«Як бачимо, − зазначав І. І. Лукашук (2004), − був знайдений 
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компроміс. З одного боку, було виключено слово «злочин», що викликало 

сумніви, з іншого − збережена ідея виділення особливої відповідальності за 

найбільш тяжкі правопорушення. Проте і це положення не отримало 

одностайної підтримки в Комісії... Втім, враховуючи критичні зауваження 

ряду делегацій, Комісія в 2001 році змінила назву глави, яка стала 

іменуватися «Серйозні порушення зобов’язань, що випливають з 

імперативних норм загального міжнародного права». З юридичної точки зору 

зроблене уточнення виправдано» [505, с. 266-267]. 

Позиція Комісії значно змінила напрям наукової дискусії та похитнула 

концепцію міжнародного злочину держави, яка здавалася 

загальноприйнятою. Стаття 40 проекту статей про відповідальність держав за 

міжнародно-протиправні діяння, прийнятого у другому читанні, передбачає, 

що «порушення такого зобов’язання є серйозним, якщо воно поєднане з 

грубим чи систематичним невиконанням зобов’язання відповідальною 

державою». Таким чином, з метою диференціації правопорушень держав до 

тексту статей було включено поняття «серйозне порушення державою 

зобов’язання», що базується на концепції імперативної норми загального 

міжнародного права. 

Незважаючи на те, що Комісія завершила свою роботу над цією темою 

в 2001 році, дискусії тривають. Робота Комісії нерідко отримує досить 

критичну оцінку [506]. Варто зазначити, що на сьогодні питання правового 

статусу і навіть назви статей про відповідальність держав є дискусійними. На 

думку Л. Д. Тимченка, найбільш виваженою є така позиція: «оскільки 

документ було прийнято Комісією міжнародного права та (у першому 

читанні) Генеральною Асамблеєю ООН, а після цього в жодному документі 

цих органів стосовно нього не застосовувався термін «проект» (draft), 

документ варто називати Статті про відповідальність держав за міжнародно-

протиправні діяння. Очевидно, що на сьогодні документ не є джерелом 

міжнародного права, проте й нехтувати ним не можна, оскільки факт його 

схвалення свідчить про відповідність переважної більшості викладених у 
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ньому норм загальній практиці у сфері відповідальності» [507, с. 136]. 

Норми jus cogens − це не окреме джерело міжнародного права, а 

особливий статус певних його норм. В англомовних працях з міжнародного 

права та рішеннях міжнародних судів часто застосовується вираз «норма 

статусу jus cogens» [508; 509]. Зі значення слова «статус» зрозуміло, що його 

потрібно досягти. Іншими словами, норма jus cogens − це норма 

міжнародного права, яка в силу своєї значимості та всесвітнього визнання 

набула найвищого імперативного статусу. 

Вислів «норма jus cogens набуває свого статусу» означає, що повинні 

існувати певні критерії, за якими можна довести, що та чи інша норма є 

імперативною. Ш. де Вішер у своїй праці «Теорія та практика в 

міжнародному праві» зауважує, що «захисник норми jus cogens бере на себе 

значний тягар доведення» [510, с. 295-296]. Критерії доведення, передусім, 

залежать від того, чи можна вважати норму jus cogens найвищою ланкою 

звичаєвих норм чи загальним принципом і, відповідно, доводити її існування. 

Г. Шоу, аналізуючи критерії, за якими окремі норми міжнародного 

права визнаються міжнародним співтовариством імперативними, висловлює 

думку, що «концепція jus cogens базується на визнанні фундаментальних, 

найголовніших загальнолюдських принципів» [64, с. 117]. Я. Броунлі вважає, 

що jus cogens − це норми звичаєвого права, які не можуть бути відмінені 

договором або шляхом мовчазної згоди, а можуть бути змінені тільки через 

утворення нових норм звичаєвого права іншого змісту [511, с. 188-189]. Т. 

Хілер у своєму підручнику «Основи міжнародного права» визначив норми 

jus cogens як правила чи принципи публічного порядку, від дотримання яких 

неможливо ухилитись [62, с. 38-39]. Загальновизнано, що основними 

характеристиками норм jus cogens є фундаментальність, універсальність, 

неухильність дотримання та неможливість їх заперечення державами [512, с. 

57]. Таким чином, як пише П. Маланчук, «ці фундаментальні норми мають 

бути дотримані всіма державами, незалежно від того, чи є ці держави 

учасницями відповідних конвенцій, тому що вони являють собою непорушні 
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принципи міжнародного звичаєвого права» [512, с. 58]. 

На своїй шістдесят шостій сесії в 2014 році Комісія міжнародного 

права ООН постановила включити у свою довгострокову програму роботи 

тему «Jus cogens». В обґрунтування цього рішення доповідач Д. Тладі 

зазначив, що, «незважаючи на безліч посилань на jus cogens, на сьогоднішній 

день існує мало прецедентів застосування jus cogens для заперечування 

дійсності договору. Тому, хоча присутність норм jus cogens у сучасній 

структурі міжнародного права сьогодні практично не викликає сумнівів, 

питання про їх конкретну природу, про те, які норми можуть вважатися jus 

cogens і які наслідки jus cogens для міжнародного права, залишаються 

неясними» [513]. 

Визначаючи питання, які підлягають вивченню при дослідженні теми 

«Jus cogens», Д. Тладі стверджує: «Комісія могла б зробити внесок у 

прогресивний розвиток і кодифікацію міжнародного права, проаналізувавши 

стан міжнародного права щодо jus cogens, і сформулювати авторитетну 

думку про характер норм jus cogens, вимоги до визначення норми як норми 

jus cogens, а також результати і наслідки jus cogens. Комісія могла б також 

надати ілюстративний перелік існуючих норм jus cogens. Дана тема є 

важливою для держав, оскільки вона сприяє більшій ясності в питанні про jus 

cogens, її формуванню та наслідкам. У декількох недавніх суперечках між 

державами малися на увазі норми jus cogens або потенційні норми jus cogens. 

Хоча держави часто погоджувалися з тим, що конкретні норми в 

конкретному випадку мали статус норм jus cogens, суперечка часто 

стосувалася впливу норм jus cogens на інші правила міжнародного права. 

Прояснення деяких правових аспектів jus cogens могло б сприяти вирішенню 

міжнародних суперечок. Ніхто всерйоз не заперечує той факт, що jus cogens є 

частиною сучасного міжнародного права. Проте конкретні обриси, зміст і 

наслідки jus cogens залишаються темами для дискусій» [513, с. 19, 20]. Важко 

не погодитися із цією позицією. 

Якщо слідувати термінології, яку запропоновано Комісією 
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міжнародного права в «Статтях про відповідальність держав за міжнародно-

протиправні діяння», расова дискримінація як правопорушення держави 

може бути визначена як міжнародно-протиправне діяння держави (рус.: 

«международно-противоправное деяние государства», англ.: «internationally 

wrongful act of a state»), яке являє собою порушення державою зобов’язання, 

що випливає з імперативної норми загального міжнародного права («breach 

by a State of an obligation arising under a peremptory norm of general 

international law»). 

Порушення імперативних норм займають особливе місце серед 

міжнародно-протиправних діянь. «Jus cogens delict» слід розглядати як 

родове поняття, що включає в себе не тільки правопорушення держави, а й 

делікти недержавних суб’єктів, у тому числі індивідів і транснаціональних 

корпорацій. Найбільш тяжкі (серйозні) «jus cogens delicts» держав, які 

включають серед інших прояви расової дискримінації, охоплюються 

статтями 40, 41 розділу III «Статей про відповідальність держав». 

Суттєвою особливістю дискримінаційних деліктів є те, що вони 

посягають на права, гідність, культурні цінності не тільки конкретних 

індивідів − носіїв ознаки, які є дискримінаційними, але й певного соціального 

співтовариства (дискримінованої групи як «колективної особистості») або 

категорії осіб. І ті, й інші є «жертвами» делікту. У даному випадку можна 

говорити про «дуалізм» об’єкта дискримінаційного правопорушення − ним є 

як індивіди, так і групи (категорії) осіб. 

Болюча проблема ХХ–ХХІ ст. − інституціоналізована расова 

дискримінація, яка має як відкритий, так і непрямий характер, обумовила 

глибинні концептуальні трансформації в самій сутності міжнародно-

правового регулювання. Примат державного суверенітету поступився 

комплексу нових правових та інституціональних заходів із забезпечення 

поваги до прав людини [51, с. 6]. 

«Зазначимо, що визнання Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх 

форм расової дискримінації майже всіма країнами світу дає підстави 
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стверджувати, що загальна заборона расової дискримінації за ознаками раси, 

кольору шкіри, родового, національного чи етнічного походження в 

сучасному міжнародному праві є імперативною нормою jus cogens», − пише 

професор В. В. Мицик [23, с. 193]. 

Дж. Олока-Оньянго у своєму дослідженні «Глобалізація в контексті 

збільшення числа випадків расизму, расової дискримінації і ксенофобії» 

констатує: «Заборона расової дискримінації вважається однією з 

найважливіших норм міжнародного права у сфері прав людини, яка має 

статус jus cogens, тобто імперативних норм міжнародного права, відступ від 

яких не допускається...» [312, с. 32]. 

Заборона расової дискримінації як поведінки, що принижує гідність та 

рівну цінність кожної людини, набула імперативного статусу саме через 

визнання міжнародною спільнотою дискримінації явищем, що суперечить 

основним засадам людяності [217].Таким чином, доктринальні джерела 

дозволяють зробити висновок, що порушення заборони расової 

дискримінації може бути кваліфіковано як jus cogens delict. 

 

4.3. Визнання расової дискримінації порушенням імперативної 

норми міжнародного права (jus cogens delict) у практиці міжнародних і 

національних судів 

Відомо, що, як і будь-яка консервативна система, міжнародне право з 

обережністю ставиться до введення нових правових інститутів, особливо 

якщо їх правова характеристика не враховує традиційного впливу суб’єктів 

на їх долю. Існування та юридична природа контраверсійної норми 

міжнародного права зазвичай неофіційно підтверджується її застосуванням 

Міжнародним судом ООН та відповідним тлумаченням. У питанні щодо 

застосування норм jus cogens Міжнародний суд проявив надзвичайну 

обережність, тим самим даючи скептикам привід заперечувати реальну 

дієвість категорії імперативних норм міжнародного права. Цитуючи 

висновки Комісії міжнародного права та інші джерела, які використовували 
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поняття jus cogens, безпосередньо у своїх рішеннях Суд посилався на 

універсальні принципи міжнародного звичаєвого права або вживав інші 

формулювання, до недавнього часу уникаючи застосування терміна «jus 

cogens». 

У справі Nicaragua v. United States of America (1986) Міжнародний суд 

згадував jus cogens лише як думку Комісії ООН з міжнародного права та 

цитуючи аргументи, наведені в меморандумі і контрмеморандумі сторін: 

«Про подальше підтвердження правомірності принципу заборони 

застосування сили як норми звичаєвого міжнародного права, закріпленого у 

статті 2, пункті 4 Статуту Організації Об’єднаних Націй, свідчить той факт, 

що на нього посилаються численні представники держав у своїх аргументах, 

і не тільки як на принцип звичаєвого міжнародного права, а як на 

фундаментальний та головний його принцип. Комісія міжнародного права в 

ході своєї роботи з кодифікації права договорів висловила думку, що «право 

Статуту ООН щодо заборони застосування сили є явним прикладом норми 

міжнародного права, що має характер jus cogens»... Нікарагуа у своєму 

Меморандумі по справі стверджує, що принцип заборони застосування сили, 

встановлений у статті 2, пункті 4 Статуту Організації Об’єднаних Націй, 

«здобув визнання як jus cogens». Сполучені Штати у своєму 

контрмеморандумі з питань юрисдикції та допустимості вважали за 

необхідне процитувати думки вчених, які визнають цей принцип 

«універсальною нормою», «універсальною нормою міжнародного права», 

«загальновизнаним принципом міжнародного права» і «принципом jus 

cogens» [514, с. 190]. 

У своєму рішенні по справі The Threat or Use of Nuclear Weapons (1996) 

Міжнародний суд постановив, що норми гуманітарного права, які 

застосовуються щодо збройних конфліктів, є настільки фундаментальними з 

точки зору поваги до людської особистості та «елементарних міркувань 

людяності», що Гаазькі та Женевські конвенції набули універсального 

характеру. Таким чином, ці фундаментальні норми мають бути дотримані 



 287 

всіма державами, незалежно від того, чи є ці держави учасницями 

відповідних конвенцій, тому що вони являють собою непорушні принципи 

міжнародного звичаєвого права [457, с. 266]. 

Незастосування Міжнародним судом концепції jus cogens викликало 

нерозуміння з боку багатьох вчених та суддів. В окремих та особливих 

думках судді цього Суду у різноманітних справах неодноразово вживали цей 

термін, тим самим виявляючи незгоду з консервативною позицією Суду. Ще 

у справі South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) 

(1960–1966) суддя Танака у своїй особливій думці згадував норми jus cogens 

[515, с. 298]; в окремій думці до Наказу 1993 року по справі Application of the 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

case) суддя Лаутерпахт підкреслив, що «у випадку конфлікту між рішенням 

Ради Безпеки ООН та зобов’язанням за відповідною угодою вирішення цієї 

колізії за допомогою статті 103 Статуту ООН неможливе − через просту 

ієрархію норм, − якщо мова йде про конфлікт між резолюцією Ради Безпеки 

та нормою jus cogens» [516, с. 325, 440]. 

Суддя Креча в особливій думці до рішення 1996 року по вищезгаданій 

справі (application of the Convention on the Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide, Preliminary Objections) не підтримав загальний підхід суду 

та зазначив: «Норма, яка забороняє геноцид, як норма jus cogens, встановлює 

зобов’язання держави перед міжнародною спільнотою в цілому, отже, за 

самою своєю природою вона стосується всіх держав. Як норма jus cogens 

вона не має і не може мати територіально обмеженого застосування, в 

результаті якого можливе виключення її застосування в якійсь частині 

світового співтовариства. Іншими словами, норма, що забороняє геноцид, як 

універсальна норма, є обов’язковою для всіх держав у всіх частинах світу» 

[517]. 

Характерно, що Міжнародний суд ООН, уникаючи посилань на 

імперативні норми міжнародного права, тим не менш ще у 60-ті роки 

минулого століття запровадив та послідовно використовував теорію 
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існування зобов’язань erga omnes («відносно кожного», лат.), що означає 

зобов’язання загального характеру, які держава має не стосовно іншої 

конкретної держави чи групи держав, а щодо всього міжнародного 

співтовариства [58]. 

«Становлення концепції зобов’язань erga omnes відбувалося саме під 

впливом міжнародної судової практики», − підкреслює О. О. Коптєва [518, с. 

134]. О. В. Київець стверджує: «Співвідношення між нормами jus cogens та 

зобов’язаннями erga omnes можна визначити таким чином. Характер jus 

cogens свідчить про «вагомість» або особливе значення норм, а зобов’язання 

erga omnes відображає «обсяг» або «сферу охоплення», що має процедурне 

значення. Норми jus cogens в обов’язковому порядку мають «обсяг» erga 

omnes, водночас не всі зобов’язання erga omnes мають «вагомість» jus 

cogens» [468, с. 147].«Водночас, зіставляючи поняття зобов’язань erga omnes 

і норм jus cogens, ми бачимо у них щось спільне, − вважає О. О. Мережко. − 

По-перше, вони містять у собі поняття міжнародного співтовариства. По-

друге, перелік прикладів цих явищ права значною мірою збігається. По-третє, 

як можна помітити, обидва явища в основному складаються із заборон 

морального порядку. Крім того, з емоційної точки зору, ці психічні 

переживання посилюються тим, що заборони, що лежать в основі зобов’язань 

erga omnes і норм jus cogens, мають подвійну психологічну природу: не лише 

правову, але також моральну.» [519, с. 285]. 

В юридичному розумінні набуття міжнародним зобов’язанням 

характеру erga omnes означає існування навіть у держави, що не є учасницею 

відповідної міжнародної угоди, права locus standi [463]. 

У справі Barcelona Traction Міжнародний суд встановив, що існує 

суттєва відмінність між зобов’язаннями стосовно всього міжнародного 

співтовариства та окремої держави. Перші за своєю природою зачіпають 

інтереси всіх держав, отже, всі держави мають право на правовий захист у 

разі їх порушення. Суд у Barcelona Traction сформулював думку, що 

зобов’язання держав характеру erga omnes «випливають із заборони актів 
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агресії і геноциду, а також із принципів і норм, що стосуються основних прав 

людини, включаючи захист від рабства та расової дискримінації. Деякі з 

відповідних прав на захист стали частиною загального міжнародного права 

(Застереження до Конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду, 

консультативний висновок, I.C.J. Reports, 1951, с. 23), іншим було надано 

міжнародними документами універсального або квазіуніверсального 

характеру» [520, с. 33-34]. 

А. Біанчі з цього приводу зазначає, що «про той факт, що Міжнародний 

суд ніколи не був у захваті від ідеї норми jus cogens, яка не є, за загальним 

визнанням, правовою категорією його власного творіння, додатково свідчить 

і альтернативне використання Судом поняття зобов’язання erga omnes. Хоча 

ці два поняття можуть доповнювати одне одного, вони залишаються різними, 

і розглядати їх як синоніми не можна через ризик підриву юридичної 

своєрідності кожної з цих категорій» [71, с. 502]. 

Парадоксальні наслідки цього підходу з очевидністю проявляються у 

Консультативному висновку щодо справи Israeli Wall, в якому Міжнародний 

суд підтвердив позицію Комісії міжнародного права щодо наслідків 

серйозного порушення імперативних норм, але сформулював її як порушення 

зобов’язань erga omnes» [521, с. 136]. 

Отже, один із найбільш консервативних міжнародних судових органів, 

на рішення якого посилаються як на джерело права, визнавав існування 

певних універсальних (фундаментальних) норм та принципів міжнародного 

права та надавав їм статусу таких, що зобов’язують усе міжнародне 

співтовариство їх дотримуватись як зобов’язань erga omnes, тим не менш не 

визначав їх як саме «норми jus cogens», як це робили інші міжнародні судові 

установи. Зокрема, Європейський суд з прав людини у справі Al-Adsani v. 

United Kingdom підкреслив, що існує достатня судова практика для того, щоб 

вважати аксіомою віднесення заборони катувань до імперативних норм 

міжнародного права, таким чином ще раз нагадуючи про існування 

абсолютної заборони певної поведінки на міжнародно-правовому рівні [456]. 
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Національні суди також застосовували концепцію jus cogens раніше 

Міжнародного суду ООН. У справі Nulyarimma v. Thompson (1999) 

Федеральний суд Австралії встановив, що «заборона геноциду є 

імперативною нормою звичаєвого міжнародного права (jus cogens), яка має 

наслідком виникнення непорушного зобов’язання erga omnes» [522]. 

Відомими справами, які підтверджують існування практики посилання 

на імперативний характер норм, є R. v. Bow Street Metropolitan Stipendiary 

Magistrate: Ex Parte Pinochet Ugarte (1999) [523, с. 97]; Ferrini v. Federal 

Republic of Germany (2004) [524, с. 242] та інші. 

Вкрай важливо, що у недавніх рішеннях Міжнародний суд ООН змінив 

власний формальний підхід та безпосередньо у рішеннях згадав норми jus 

cogens, позаяк багато традиційно налаштованих вчених-міжнародників у 

дискусіях про існування норм jus cogens звертались саме до факту 

невизначеного ставлення Суду ООН до цього питання. У справі Concerning 

Armed Activities on the Territory of the Congo (нова заява, 2002) Суд дозволив 

собі таке формулювання: «Суд, розглядаючи аргумент Конго щодо 

застереження Руанди до статті IX Конвенції про запобігання геноциду, яке 

слід вважати таким, що не має юридичної сили через те, що воно суперечить 

імперативній забороні геноциду, встановив, що імперативний характер 

міжнародної норми не забезпечує підстави для юрисдикції Суду, яка завжди 

базується на згоді сторін... Зрештою Суд вважає за необхідне нагадати, що 

виключно факт того, що предметом спору є права та зобов’язання еrga omnes 

або імперативні норми загального міжнародного права (jus cogens), не може 

сам по собі визначати необхідність виключення з принципу, що його (Суду) 

юрисдикція завжди залежить від згоди сторін» [525, с. 64, 125]. 

Революційна мова Суду, яка, тим не менш, не привела до практичних 

наслідків по справі, була прокоментована в окремій думці по цій справі 

суддею Дугардом, який відзначив: «Це перший випадок, коли Міжнародний 

суд дав свою підтримку поняттю jus cogens. Дивно, що Суду знадобилось 

стільки часу, щоб прийти до цього, адже він не вагаючись використовував 
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концепцію зобов’язань erga omnes, яка разом з jus cogens підтверджує 

існування нормативної ієрархії міжнародного права. Сам Суд запровадив 

теорію зобов’язань erga omnes у 1970 році у справі Barcelona Traction... та 

нещодавно підтвердив свою позицію щодо неї в Консультативному висновку 

щодо справи стосовно Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 

Occupied Palestinian Territory (I.C.J. Reports, 2004, p. 136, para. 155). До 

теперішнього рішення Суд ретельно та свідомо уникав використання поняття 

jus cogens, незважаючи на численні можливості...». На думку судді Дугарда, 

підтримка Судом концепції імперативних норм міжнародного права 

сприятиме підвищенню ефективності та цілісності міжнародного права 

шляхом заохочення до прийняття рішень, які відповідають загальним цілям 

міжнародного правового порядку. За його словами, імперативні норми 

«являють собою суміш з принципу і політики» та займають найвищий 

щабель в ієрархічній системі норм міжнародного права через те, що вони не 

тільки «підтверджують високі принципи міжнародного права, які визнають 

найбільш важливі права міжнародного порядку ... але вони також надають 

юридичної форми самим фундаментальним політикам та цілям міжнародного 

співтовариства» [525, с. 6, 88]. 

У рішенні 2007 року по справі Concerning the Application of the 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) Суд підтвердив свою прихильність 

щодо чинності поняття jus cogens, зазначивши, що аргумент Боснії відносно 

актів геноциду та інших протизаконних діянь, вчинених проти «несербів» 

поза територією Боснії та Герцеговини (як і на її території), «може 

стосуватись потерпілих-небоснійців, що викликає питання про існування 

права подання спору на розгляд з боку заявника щодо таких актів та 

важливості характеру jus cogens відповідних норм та характеру erga omnes 

відповідних зобов’язань» [526, с. 185]. 

Правоформуюча роль Міжнародного суду ООН у розвитку 

міжнародного права не викликає сумнівів. Незважаючи на те, що визнання 
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обов’язкової юрисдикції істотно обмежено через застереження держав-

учасниць, Судом було розглянуто низку вирішальних питань як у рамках 

судових, так і консультативних повноважень, зокрема, щодо заборони 

дискримінації. Вкрай важливим є те, що у своїх рішеннях Суд не тільки 

підкреслив універсальність заборони дискримінації, а підтвердив 

імперативність деяких її проявів − расової дискримінації, геноциду, рабства 

[514; 515; 520; 527; 528; 529; 530]. Важливість цієї правової тенденції 

пояснюється юридичним статусом та характером імперативної норми 

міжнародного права, а отже, потенційною здатністю сприяти неухильності її 

дотримання з боку держав. 

Расова дискримінація є грубим порушенням прав людини. Аналіз 

змісту jus cogens свідчить про те, що основу більшості з них становить 

прагнення на найвищому рівні захистити людину від найсерйозніших форм 

несправедливої поведінки держав. У South West Africa (Ethiopia v. South 

Africa; Liberia v. South Africa) (1960 – 1966) суддя Міжнародного суду ООН 

Танака в особливій думці стверджував, що «якщо ми можемо представити на 

міжнародній арені категорію права, а саме jus cogens, яку останнім часом 

вивчає Комісія з міжнародного права, свого роду імперативне право, що є 

протиставленням jus dispositivum та яке держави зможуть змінювати 

визначеним шляхом згоди, очевидно, що право захисту прав людини може 

розглядатись як таке, що належить до jus cogens» [515]. 

Міжнародний суд ООН неодноразово підкреслював фундаментальність 

заборони расової дискримінації. Так, у Консультативному висновку щодо 

Legal Consequences for States of the Contitiued Presence of South Africain 

Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution (1971) 

Суд зазначив, що «встановлення відмінностей, винятків, заборон та 

обмежень виключно на підставах раси, кольору шкіри, походження, 

національної або етнічної належності, що веде до позбавлення основних прав 

людини, є грубим порушенням цілей та принципів Статуту (ООН)» [531]. 

Суддя Танака в особливій думці по справі South West Africa (1966) 
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заявив, що «норма недискримінації або несепарації на підставі раси стала 

нормою міжнародного звичаєвого права» [515, с. 293]. Він також розглядав 

юридичну природу правової норми заборони дискримінації: «Є питання, чи 

існує правова норма недискримінації та несепарації у міжнародному 

співтоваристві, як заявляє аплікант. Поза сумнівами, що практично в усіх 

національних правових системах існують закони проти дискримінації та 

сегрегації, що може бути доведено будь-яким порівняльним дослідженням. 

Визнання цієї норми цивілізованими країнами можна вважати встановленим. 

Якщо умови «загальних принципів (права)» виконані, а саме, якщо ми 

можемо сказати, що загальні принципи включають у себе норми, що 

стосуються захисту прав людини, шляхом широкої інтерпретації положень 

статті 38, пункт 1 (с), ця норма знайде своє місце серед джерел міжнародного 

права» [515, с. 295]. Продовжуючи, він зазначив, що «заявлена норма 

недискримінації та несепарації, базуючись на Статуті ООН, зокрема статтях 

55 (с) та 56, та на численних резолюціях та деклараціях Генеральної Асамблеї 

ООН та інших органів Організації Об’єднаних Націй, і в силу своєї природи 

як загального принципу, може розглядатись як джерело міжнародного права, 

відповідно до положень статті 38, пункту 1(а)–(с). У цьому випадку всі три 

види кумулятивно функціонують задля захисту вищезазначені норми: (1) 

міжнародні конвенції, (2) міжнародний звичай та (3) загальні принципи 

права» [515, с. 300]. 

Беручи до уваги історично-правові особливості часу, коли були 

зроблені вищенаведені заяви, можна дійти висновку про неминучість 

універсального визнання заборони дискримінації як ієрархічно превалюючої 

норми міжнародного права. Безперечне віднесення Міжнародним судом ООН 

зобов’язання запобігати расовій дискримінації до зобов’язань характеру erga 

omnes, враховуючи специфічне ставлення даного органу до концепції jus 

cogens, можна вважати символічним стартом міжнародної судової практики, 

яка доводить аксіоматичність імперативності заборони расової дискримінації 

[532]. 
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Однією з останніх резонансних справ, що розглядалися Міжнародним 

судом ООН, є справа «Грузія проти Росії» (Georgia v. Russia). У позові, що 

був поданий грузинською стороною 12 серпня 2008 року, стверджується, що 

Росія не дотрималась зобов’язань, взятих на себе згідно з Конвенцію про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року (статті 2, 3, 4, 5 та 6). У 

позові наголошується, що порушення положень Конвенції були вчинені 

Російською Федерацією тричі в період з 1990 по 2008 роки під час 

інтервенцій на території Абхазії та Південної Осетії за підтримки місцевих 

сепаратистських сил. Зустрічні аргументи російської сторони, крім 

юрисдикційних, також містять претензії щодо порушення норм 

міжнародного права Грузією, наголошуючи на її дискримінаційній поведінці 

відносно мешканців Абхазії та Південної Осетії [533]. 

Хоча суд прийняв рішення десятьма голосами проти шести, що 

відповідно до Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації він 

не володіє юрисдикцією для вирішення спору по суті, справа зберігає 

історичне значення як перший спір за участю Росії, яка постала перед 

Міжнародним судом. Це був також перший випадок, коли Міжнародний суд 

мав безпосередньо інтерпретувати положення Конвенції про ліквідацію всіх 

форм расової дискримінації. 

Право на гідність та свободу від дискримінації нерозривно пов’язано з 

правом на самовизначення, яке широко представлено у міжнародній 

юриспруденції. Ще у 1935 році Постійна палата міжнародного правосуддя у 

Консультативному висновку щодо шкіл національних меншин в Албанії 

(Minority Schools in Albania), розглядаючи їх як об’єкт договорів про 

меншини, прийнятих під егідою Ліги Націй у кінці Першої світової війни, 

встановила, що мета цих договорів полягає в забезпеченні національних 

меншин можливістю мирно жити в суспільстві, зберігаючи при цьому свою 

самобутність. Для цього необхідно, по-перше, щоб представники расових, 

релігійних або мовних меншин в усіх аспектах суспільного життя були 

рівними з іншими громадянами держави. По-друге, вони мають бути 
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забезпечені всіма можливими засобами для зберігання власних особливостей 

і традицій. Ці дві вимоги дійсно тісно взаємопов’язані, адже не може бути 

істинної рівності між більшістю та меншістю, якщо остання позбавлена своїх 

соціальних інститутів і, отже, змушена відмовитися від того, що становить 

саму суть її буття в якості меншини [534]. 

Крім того, Міжнародний суд у своїй практиці неодноразово зазначав, 

що право на самовизначення, яке є основною формою реалізації меншинами 

свого права на гідність, є беззаперечним зобов’язанням erga omnes, зокрема, 

постановивши по справі East Timor таке: «Твердження Португалії про те, що 

право на самовизначення народів, яке випливає зі Статуту ООН та 

відповідної практики, має характер зобов’язання erga omnes, є 

беззаперечним. Принцип самовизначення був визнаний як Статутом ООН, 

так і практикою цього Суду» [527]. 

Суддя Танака у справі South West Africa підкреслив, що захист інтересів 

національних меншин може виражатись у відмінному поводженні, а саме: 

«меншинам має бути гарантована можливість користуватись своєю релігією 

та освітою. Забезпечення виконання цієї гарантії стосується членів груп 

меншин, але не з метою їх дискримінації, а з метою захисту їхніх інтересів. 

Цей захист не є обов’язковим для членів групи, тобто представники меншин 

мають вибір − приймати його або ні» [515, с. 298]. 

У справі Prosecutor v. A. Furundzija Міжнародний трибунал для 

колишньої Югославії висловився так: «Існує універсальна відраза проти 

тортур: як Суд Сполучених Штатів Америки висловився у справі у США 

Filartiga v. Pena-Irala, «тортурник став, як і пірат, і работорговець, перед 

ним, hostis humani generis, ворогом всього людства». Ця відраза, а також 

розуміння державами важливості запобігання тортурам, привели до 

виникнення низки договірних та звичаєвих норм проти катувань, які набули 

особливо високого статусу у міжнародно-правовій системі, аналогічного 

статусу, що мають принципи заборони геноциду, рабства, расової 

дискримінації, агресії, захоплення території з допомогою сили і 
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насильницького придушення права народів на самовизначення» [509]. 

Імперативність заборони будь-яких форм расової дискримінації 

підтверджено й регіональними судами з прав людини. Так, 

Міжамериканський суд з прав людини заявив, що загальний принцип 

рівності, під яким мається на увазі зобов’язання здійснення прав людини без 

дискримінації, досяг статусу імперативної норми міжнародного права 

завдяки його тісному зв’язку з людською гідністю та через його універсальне 

визнання: «Суд має визначити, чи є [принцип рівності і недискримінації] 

принципом jus cogens. Зокрема, посилаючись на зобов’язання дотримуватися 

і гарантувати права людини незалежно від того, які з цих прав визнані 

кожною державою у внутрішніх або міжнародних нормах, Суд вважає 

очевидним, що всі держави, як члени міжнародного співтовариства, повинні 

виконати ці зобов’язання без будь-якої дискримінації» [535, с. 97-101]. 

Підкреслено, що «принцип рівності перед законом та недопущення 

дискримінації лежить в основі всіх актів, що стосуються владних функцій 

держави у всіх їх проявах, пов’язаних з дотриманням і забезпеченням прав 

людини. Дійсно, цей принцип можна вважати імперативним відповідно до 

загального міжнародного права тією мірою, якою це стосується всіх держав, 

незалежно від того, чи є вони учасницями тієї або іншої міжнародної угоди, 

що зумовлює вплив на третіх осіб, включаючи фізичних осіб. Це означає, 

таким чином, що держава як на міжнародному рівні, так і в її внутрішній 

правовій системі, використовуючи національні акти або будь-яку іншу форму 

влади, або через третіх осіб, що діють за її згодою, визнанням або 

недбалістю, не може порушувати принцип рівності та допускати 

дискримінацію щодо певної групи осіб» [535, с. 97-101]. 

Суд далі дійшов висновку, що «принцип рівності перед законом, 

рівного захисту законом та недискримінації належить до jus cogens, адже вся 

правова структура національного та міжнародного громадського порядку 

повинна спиратись на цей основоположний принцип, який має пронизувати 

всі правові акти. На сьогодні жодний правовий акт, який суперечить цьому 
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фундаментальному принципу, не є дійсним; дискримінаційне поводження з 

будь-якою людиною через її стать, расу, колір шкіри, мову, релігію або віру, 

політичні чи інші переконання, національне, етнічне або соціальне 

походження, громадянство, вік, економічне становище, майновий або 

сімейний стан, народження чи іншу ознаку є неприйнятним. Цей принцип 

(рівності й недискримінації) є частиною загального міжнародного права. На 

існуючій стадії розвитку міжнародного права він набув статусу jus cogens» 

[535]. 

2012 року у справі Atala Riffo And Daughters V. Chile 

Міжамериканський суд з прав людини підтвердив свою позицію, заявивши, 

що практика Суду доводить, що загальний принцип рівності, під яким 

мається на увазі зобов’язання здійснення прав людини без дискримінації, 

досяг статусу jus cogens завдяки його тісному зв’язку з людською гідністю та 

через його універсальне визнання [535; 536; 537]. У справі East African Asians 

v. United Kingdom Європейська комісія з прав людини нагадала, що 

«відповідно до загальнообов’язкової норми необхідно надавати особливе 

значення питанню дискримінації на підставі раси; у зв’язку з цим публічне 

виокремлення групи осіб для особливого поводження за ознакою раси може 

призвести до такого стану, що принижує гідність, тоді як відмінності у 

поводженні за іншими ознаками не призведуть до таких наслідків» [538, с. 

270]. Європейська комісія вперше підкреслила недопустимість расової 

дискримінації, більш того, віднесла її до форми катувань, заборона яких 

пізніше була визнана Європейським судом з прав людини імперативною 

нормою міжнародного права [456]. Комісія встановила, що «навіть без будь-

якого розгляду статті 14 дискримінація, заснована на расовій приналежності, 

в певних обставинах може сама по собі прирівнюватися до такого, що 

принижує гідність, поводження у значенні статті 3 Конвенції». 

Цю позицію Суд підтвердив у справі Cyprus v. Turkey (2001), 

нагадавши, що «Комісія у своєму рішенні по вищезазначеній справі East 

African Asians визначила, що розгляд тверджень про расову дискримінацію 
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вимагає особливо серйозного ставлення і що відкрите виділення якої-небудь 

групи для відмінного поводження з причини расової приналежності в певних 

обставинах може вважатися особливо серйозною наругою над людською 

гідністю. На думку Комісії, відмінне поводження з групою осіб з причини 

расової приналежності може таким чином прирівнюватися до такого, що 

принижує гідність, поводження, тоді як відмінне поводження за якою-небудь 

іншою ознакою може не викликати таких побоювань». Суд встановив таке: 

«Взявши до уваги тривалість розглянутого проміжку часу, Суд вирішив, що 

дискримінаційне поводження досягло такого рівня, який дозволяє 

класифікувати його як таке, що принижує гідність, поводження...» [436]. 

У справах Timishev v. Russia (2005) і D.H. and Others v. the Czech 

Republic (2007) Суд визнав проблему расової дискримінації настільки 

серйозною, що постановив, що «ніяка різниця у поводженні, заснована 

виключно або вирішальною мірою на етнічному походженні особи, не може 

бути об’єктивно обґрунтованою». Суд визнав, що різниця у поводженні, яка 

заснована тільки або у вирішальному ступені на етнічному походженні 

особи, взагалі не може бути виправдана в сучасному демократичному 

суспільстві, побудованому на принципах плюралізму та поваги до різних 

культур [416]. У справі D.H. and Others v. the Czech Republic (2007) Велика 

палата визначила, що «коли різниця у поводженні ґрунтується на расі, 

кольорі шкіри або етнічному походженні, поняття об’єктивного і достатнього 

обґрунтування [відмінного поводження] повинно інтерпретуватися 

максимально суворо» [428].Таким чином, і доктрина, і практика 

міжнародного права з достатнім ступенем переконливості свідчать про те, що 

заборона расової дискримінації є нормою jus cogens, а її порушення слід 

розглядати як jus cogens delict. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Прагнення людей захистити свої фундаментальні цінності, 

трансформація морального відторгнення несправедливості у міжнародно-
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правову норму характеру jus cogens обумовила можливість виникнення 

імперативного елементу міжнародно-правової нормативної системи. Не може 

існувати «закону», вищого за загальнолюдські цінності, − ця теза є основою 

доктрини jus cogens як сучасної ціннісно орієнтованої міжнародно-правової 

концепції. Жодна норма ані міжнародного, ані національного права не може 

ієрархічно стояти на вищому щаблі, ніж норми jus cogens. Концепти 

«рівність» і «справедливість», що складають основу міжнародно-правової 

заборони расової дискримінації, окреслюють ціннісні параметри категорії 

норм jus cogens. Неприйнятність посягання на ці абсолютні цінності 

вплинула на формування когентного елементу міжнародного 

антидискримінаційного права – імперативної заборони расової дискримінації 

як втілення вищої етико-правової сили справедливості. Таким чином, норми, 

які формують уявлення про рівність і справедливість, у міжнародному праві 

отримують правові ознаки норм jus cogens і слугують безпосередньою 

підставою для прийняття правових рішень. Історичним прототипом сучасної 

доктрини jus cogens та її концептуальним попередником є поняття аequitas.  

Аналіз розвитку доктрини та практики міжнародного права 

переконливо свідчить про існування тенденції його імперативізації, тобто 

виникнення нетрадиційного консенсусу щодо визнання особливого, 

«надсуб’єктного» характеру низки норм міжнародного права, призначенням 

яких є закріплення на рівні правового абсолюту заборони найбільш тяжких 

форм посягання на найвищу цінність справедливості. Імперативізація − 

феномен, що характеризується, з одного боку, його матеріально-правовим 

компонентом − набуттям певними нормами статусу імперативних (jus cogens) 

та підвищенням ролі таких норм у міжнародно-правовій, за природою 

диспозитивній, нормативній системі − та, з іншого − юрисдикційним 

компонентом, зокрема розширенням сфери застосування універсальної 

юрисдикції держав, а також імперативної юрисдикції міжнародних судів. Ці 

системні складові імперативізації міжнародного права нерозривно пов’язані 

між собою. Мова йде не про тотальну «імперативізацію», а про тенденцію до 
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збільшення ролі імперативних елементів у механізмі міжнародно-правового 

регулювання. Імперативізація міжнародного права як тенденція його 

розвитку є відображенням глобалізації сучасного правопорядку та 

відповіддю на неухильне підвищення правової свідомості світової спільноти 

щодо необхідності імперативного захисту фундаментальних людських 

цінностей, зокрема свободи від расової дискримінації.  

2. Становлення концепції норм jus cogens, що еволюціонувала 

упродовж тривалого періоду, є одним із найскладніших теоретико-правових 

процесів в історії міжнародного права. Багато принципових питань, що 

мають не тільки теоретичне, але і практичне значення, залишається не 

вирішеними. Відсутність спільної позиції можна пояснити надзвичайною 

впливовістю статусу норми jus cogens та специфікою її змістовного 

наповнення: об’єктивно, значення та роль імперативних норм у сучасному 

міжнародному праві явно виходить за межі, визначені статтями 53 та 64 

Віденської конвенції про право міжнародних договорів. Незважаючи на те, 

що дискусію щодо норм jus cogens важко визнати завершеною, доктрина 

ієрархії міжнародно-правових норм набуває все більш аргументовану 

підтримку. 

3. Порушення імперативних (jus cogens) норм займають особливе місце 

серед міжнародно-протиправних діянь. На наш погляд, їх можна визначати 

як «jus cogens delict». «Jus cogens delict» − це родове поняття, яке включає в 

себе не тільки правопорушення держави, а й делікти недержавних суб’єктів, 

у тому числі індивідів та транснаціональних корпорацій. Якщо 

дотримуватися термінології, яку запропоновано Комісією міжнародного 

права у «Статтях про відповідальність держав за міжнародно-протиправні 

діяння», «jus cogens delict» як правопорушення держави може бути визначено 

як міжнародно-протиправне діяння держави, яке являє собою порушення 

державою зобов’язання, що випливає з імперативної норми загального 

міжнародного права. Порушення імперативних норм займають особливе 

місце серед міжнародно-протиправних діянь. Найбільш тяжкі (серйозні) «jus 
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cogens delicts» держав, які включають серед інших прояви расової 

дискримінації, охоплюються статтями 40, 41 розділу III «Статей про 

відповідальність держав» КМП.  

4. Расова дискримінація в багатьох своїх проявах являє собою 

порушення міжнародно-правових норм jus cogens. В основі деліктної 

концепції расової дискримінації лежить твердження, засноване на аналізі 

міжнародно-правової доктрини та судової практики, що когентність 

іманентно властива забороні расової дискримінації. Порушення заборони 

расової дискримінації потрібно розглядати як «jus cogens delict». Суттєвою 

особливістю «расових» дискримінаційних деліктів є те, що вони посягають 

на права, гідність, культурні цінності не тільки конкретних індивідів − носіїв 

ознак, які є дискримінаційними, але й певного соціального співтовариства 

(дискримінованої групи як «колективної особистості») або категорії осіб. 

Таким чином, у даному випадку можна говорити про «дуалізм» об’єкта 

дискримінаційного правопорушення, адже ним є як індивідуальні, так і 

групові (колективні) права та інтереси.  

5. Динаміку розвиту поглядів про існування та наповненість інституту 

норм jus cogens у міжнародній юриспруденції, зокрема у практиці 

Міжнародного Суду ООН, інших міжнародних та національних судових 

установ, можна охарактеризувати як позитивну. Варто підкреслити, що 

Міжнародний суд у питанні щодо застосування норм jus cogens проявив 

надзвичайну обережність, тим самим даючи скептикам привід заперечувати 

реальну дієвість категорії імперативних норм міжнародного права. Суд, 

уникаючи посилань на імперативні норми міжнародного права, тим не менш 

ще у 60 ті роки минулого століття запровадив та послідовно використовував 

теорію існування зобов’язань erga. Тим більш важливим є те, що 

Міжнародний суд ООН змінив власний формальний підхід та безпосередньо 

у рішеннях використав концепцію норм jus cogens, зокрема, у справах 

Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo та Concerning the 

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
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Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro). 

В той час регіональні суди з прав людини послідовно використовують 

інститут jus cogens у своїй практиці. Більш того, Міжамериканський суд з 

прав людини прямо заявив, що загальний принцип рівності, під яким мається 

на увазі зобов’язання здійснення прав людини без дискримінації, досяг 

статусу імперативної норми міжнародного права. Таким чином, доктрина і 

практика міжнародного права з достатнім ступенем переконливості свідчать 

про те, що заборона расової дискримінації є нормою jus cogens, а її 

порушення слід розглядати як jus cogens delict. 
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РОЗДІЛ 5 

РАСОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ ЯК JUS COGENS CRIME: 

РЕТРИБУТИВНА ПАРАДИГМА МІЖНАРОДНОГО 

АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНОГО ПРАВА 

 

5.1 Міжнародні расово вмотивовані дискримінаційні злочини як jus 

cogens crimes 

У Декларації наради на високому рівні Генеральної Асамблеї з питання 

щодо верховенства права на національному та міжнародному рівнях, яка 

була прийнята 24 вересня 2012 року, підтверджується прихильність до 

ефективного, справедливого, недискримінаційного та рівноправного надання 

державних послуг, пов’язаних з верховенством права, включаючи 

кримінальне, цивільне та адміністративне правосуддя, виражається 

переконаність у тому, що незалежність судової системи, поряд з її 

неупередженістю і цілісністю, є найважливішою необхідною умовою 

забезпечення верховенства права та недискримінації в процесі відправлення 

правосуддя. «Ми зобов’язуємося забезпечити непримиренне ставлення до 

безкарності за геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності або за 

порушення норм міжнародного гуманітарного права і грубі порушення норм 

у сфері прав людини, а також зобов’язуємося забезпечити належне 

розслідування таких порушень та відповідне покарання за них, у тому числі 

шляхом представлення перед судом відповідальних за будь-які вчинені 

злочини, використовуючи для цього національні механізми або, коли це 

необхідно, регіональні чи міжнародні механізми відповідно до норм 

міжнародного права, і з цією метою ми рекомендуємо державам зміцнити 

національні судові системи та інститути» − заявлено в Декларації [539]. 

Деякі расистські дискримінаційні правопорушення досягають такого 

ступеня соціальної небезпеки, що тягнуть за собою кримінальне покарання 

індивідів, тобто набувають правового статусу «jus cogens crime» [540; 542; 

543]. 
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Термін «jus cogens crime» є визначенням порушення норми jus cogens, у 

даному випадку − криміналізованого, тобто такого, що має статус порушення 

кримінально-правової заборони. 

Прихильники концепції «jus cogens crime» виходять із того, що ці 

злочини зазіхають на інтереси світового суспільства в цілому, по-перше, тому 

що вони погрожують миру і безпеці людства і, по-друге, тому що вони 

приголомшують совість людства. Присутність цих елементів у характеристиці 

злочину дозволяє зробити висновок, що кримінально-правова заборона такого 

діяння − частина норми jus cogens, що створює для держав зобов’язання не 

допустити їх безкарності як obligatio erga omnes [57]. 

Ця концепція є вкрай контраверсійною, якщо підходити до її сутності з 

точки зору позитивного міжнародного права, адже термін jus cogens, якщо 

розглядати його в рамках Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів, існує виключно як інструмент регулювання міждержавних 

правових відносин. Саме сполучення термінів «злочин» та «jus cogens» 

виглядає не зовсім коректним, адже не може існувати більш або менш 

імперативної кримінальної відповідальності. Однак саме така конструкція 

отримала широкий розвиток у галузі права, яке об’єднує обидві згадані 

системи у міжнародному кримінальному праві. 

Важлива інтерпретація поняття порушення норм jus cogens міститься в 

особливій думці судді К. Тріндаді до Консультативного висновку 

Міжнародного суду щодо відповідності одностороннього проголошення 

незалежності Косово нормам міжнародного права: «Очевидно, що заборона 

тортур, етнічних чисток, страт без належного судового розгляду, позасудових 

страт і недобровільних зникнень є абсолютною і не залежить від обставин. 

Вона випливає з jus cogens. Порушення цієї заборони на внутрідержавному 

рівні, які мали місце в Косово під час пережитої ним важкої гуманітарної 

кризи, − суть порушення імперативних норм загального міжнародного права 

(jus cogens), що негайно тягне за собою відповідальність тих, хто їх здійснює, 

− вказує К. Тріндаді. − Істина полягає в тому, що jus cogens діє не тільки на 
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міждержавному, але й на внутрідержавному рівні, тобто як у відносинах між 

державами, так і у відносинах між державами і всіма особами, що 

перебувають під їх юрисдикцією. Ми бачимо тут як горизонтальне 

(міждержавні відносини), так і вертикальне (внутрідержавні стосунки) 

вимірювання. Таке всеосяжне бачення сфери застосування jus cogens, якого, 

на мій погляд, повинен дотримуватися Суд» [543, с. 215, 216]. 

Характеристика основних злочинів по міжнародному кримінальному 

праву (core crimes of international criminal law) як jus cogens crimes може бути 

корисною, принаймні на доктринальному рівні, для того щоб підкреслити 

міру небезпеки і тяжкість наслідків цих злочинів для всієї міжнародної 

системи [233, с. 42, 44]. 

Як пише М. Ш. Басіуні, «такі міжнародні злочини є jus cogens: агресія, 

геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, піратство, рабство та 

суміжні практики та тортури [...]. Існує достатньо правових підстав, щоб 

дійти висновку, що заборона всіх цих злочинів є частиною jus cogens. Вони 

включають у себе: 1) міжнародні заяви або те, що можна назвати 

міжнародним opinio juris, яке відображає визнання приналежності цих 

злочинів до загального звичаєвого права; 2) мову преамбул або інших 

положень угод, що застосовуються щодо цих злочинів, яка вказує на їх більш 

високий статус у міжнародному праві; 3) велику кількість держав, які 

ратифікували відповідні угоди, та 4) міжнародні розслідування та судове 

переслідування ad hoc осіб, винних у цих злочинах» [57; 233, с. 47]. 

Боротьба з безкарністю цих злочинів є механізмом забезпечення 

ретрибутивної справедливості та формує ретрибутивну парадигму 

антидискримінаційного права. Ретрибуцію слід розглядати як природну 

частину механізму покарання [544, с. 41]. Забезпечення невідворотності 

покарання злочинних проявів расової дискримінації та справедливе 

правосуддя є сутністю ретрибутивної парадигми МАП. 

Протягом усієї своєї історії людство шукає «формулу відплати» [545]. 

Як зазначає Е. А. Поздняков, покарання, по суті, залишилося для нас тим же, 
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чим воно було і для наших предків. Це, як і раніше, акт помсти за законом 

таліона і одночасно акт спокути. Справжньою функцією покарання є 

задоволення ображеного громадського морального почуття, а також 

збереження суспільства як культурно-моральної цінності. Е. А. Поздняков 

підкреслює, що покарання − аж ніяк не безглузда жорстокість з боку 

суспільства, а факт спокути, відшкодування зла, завданого їм суспільству і 

його моральним почуттям [546, с. 204]. 

Прагнення досягти ретрибутивної справедливості, тобто справедливої 

відплати за скоєне, притаманне всій історії людства, втілювалось колись у 

принципі таліона. Аналізуючи науковий світогляд і систему соціології права 

М. С. Тімашева, О. О. Мережко звертає увагу на те, що М. С. Тімашов 

визнавав існування так званої «ретрибутивної емоції» або «ретрибутивної 

тенденції», спрямованої на здійснення відплати і підтримки соціально-етичної 

рівноваги в соціумі. Особливе значення ретрибутивна емоція має в галузі 

кримінального права. Ретрибутивна емоція, за Тимашевим, − це продукт 

ураженого почуття справедливості. Ця емоція пов’язана також з принципом 

адекватності, що вимагає, щоб відплата за вчинене порушення етичної норми 

була адекватною (пропорційною) тяжкості цього порушення [547]. 

Народи світу прагнуть покласти край безкарності [548, с. 62-65]. Одним 

із важливих способів досягнення цієї мети визнана міжнародна кримінальна 

юстиція [549]. 

Переконливим доказом імперативізації міжнародного права в цілому та 

заборони расової дискримінації зокрема може слугувати розвиток інституту 

міжнародної кримінальної юрисдикції та тенденція, в тому числі, підвищення 

значення її імперативного компоненту [460]. 

Сьогодні більш ніж будь-коли відчувається гостра потреба у 

функціонуванні судових органів, що мають міжнародну кримінальну 

юрисдикцію, яка здатна сприяти тому, щоб міжнародні злочини не 

залишалися безкарними. Міжнародна кримінальна юстиція допомагає 

перервати нескінченний цикл помсти і насильства [550, с. 191]. 
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М. Ш. Басіуні зазначає: «Історія розвитку більшості сучасних систем 

національного кримінального правосуддя налічує приблизно 3500 років. 

Вважається, що з настанням епохи глобалізації, що стискає час і простір, 

наступний етап міжнародного кримінального правосуддя буде суттєво 

коротшим» [551, с. 28-29]. 

У період, що охоплює дві світові війни і дуже короткочасний мирний 

проміжок між ними, інтенсивний розвиток отримала концепція расової 

дискримінації як тяжкого злочину, що підлягає міжнародній кримінальній 

відповідальності, питання про притягнення до якої вирішуватиметься 

міжнародними судами. Значною мірою саме тоді була закладена основа 

формування ретрибутивної парадигми міжнародного антидискримінаційного 

права, в центрі якої міститься расова дискримінація як злочин. 

Повернемося на сто років тому. 24 травня 1915 року уряди Франції, 

Великобританії та Росії, реагуючи у відповідь на злочини проти вірменського 

населення в Османській імперії, прийняли спільну декларацію, в якій було 

публічно заявлено, що «в умовах цих нових злочинів, вчинених Туреччиною 

проти людяності і цивілізації, уряди коаліції публічно інформують турецький 

уряд, що за вчинення цих злочинів будуть нести особисту відповідальність 

всі члени уряду Оттоманської Туреччини, а також його офіційні 

представники, причетні до вчинення масових вбивств населення». Існує 

думка, що у цій декларації, принаймні в контексті міжнародного права, 

вперше було використано поняття «злочини проти людяності». Після 

закінчення Першої світової війни на другому пленарному засіданні Паризької 

мірної конференції, 25 січня 1919 року, було створено Комісію з 

розслідування питань про відповідальність осіб, винних у розв’язуванні 

війни, і про санкції. Комісія складалась з п’ятнадцяти представників держав-

переможниць (так звана «комісія п’ятнадцяти»). Її мандат включав 

визначення відповідальності осіб, що розв’язали війну, встановлення 

порушень законів і звичаїв війни, скоєних німецькими збройними силами та 

їх союзниками, призначення покарання за ці порушення і складання 
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пропозицій по установі трибуналу для засудження винних осіб. Комісія 

зареєструвала 32 види воєнних злочинів, зазначивши при цьому, що цей 

перелік не слід розглядати «ані як повний, ані як вичерпний». За 

результатами роботи комісії було підготовлено доповідь під назвою 

«Порушення законів та звичаїв війни та законів людяності» (Violations of the 

Laws and Customs of War and of the Laws of Humanity). Деякі з цих порушень 

були близькі до розуміння злочинної поведінки, яка тепер визначається як 

геноцид або злочини проти людяності, та включали в себе переслідування 

етнічних меншин або груп. В рамках категорії порушень, яка мала назву 

«спроби денаціоналізації мешканців окупованої території», Комісія 

посилалась на безліч злочинів у Сербії, вчинених болгарською, німецькою та 

австрійською владою, в тому числі на заборону розмовляти сербською 

мовою: «Людей били за висловлювання «добрий ранок» сербською мовою, 

знищували архіви церков та судів, закривали школи». Були наведені 

приклади з Сербії та Македонії нападів на школи, монастирі, церкви, 

знищення стародавніх записів болгарською владою. Комісія запропонувала 

створити міжнародний «Вищий трибунал» та закликала, щоб «всі ворожі 

особи, винні у порушенні законів та звичаїв війни та законів людяності, не 

могли підпасти під амністію та постали або перед національними судами, або 

перед Вищим трибуналом» [194, с. 17-18]. 

Усупереч намірам перемігших держав обвинувачувані у воєнних 

злочинах були притягнуті до відповідальності в рамках національної 

юрисдикції Німеччини. Аналогічна ситуація склалася у зв’язку зі спробами 

притягнення до міжнародної кримінальної відповідальності за насильницькі 

дискримінаційні дії щодо вірменського населення Туреччини. 18 січня 1919 

року Верховний комісар Великобританії адмірал Калторп поінформував 

міністра закордонних справ Туреччини про те, що «уряд Його Величності 

має намір домагатися належного покарання тих, хто несе відповідальність за 

масові вбивства вірменського населення». Під тиском з боку військової 

адміністрації союзних держав турецькі власті затримали і помістили під 
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варту десятки політичних керівників країни [552, с. 121]. Однак в Туреччині 

в 1919 році обвинувачених судили не за злочини проти людяності, а за 

«організацію і скоєння злочину масового вбивства». Відповідно до 

Севрського мирного договору 1920 року, що був підписаний 10 серпня в 

Севре султанським урядом Туреччини і союзними державами − 

переможницями в Першій світовій війні, Туреччина визнала право на 

судовий розгляд і взяла на себе зобов’язання видавати «всіх осіб, 

обвинувачених у вчиненні дій, що порушують закони і звичаї війни, в 

союзницький або міжнародний суд (стаття 230). Проте з політичних 

міркувань держави-переможниці не вжили спільних дій для установи 

міжнародного суду [553, с. 8-9]. 

Одним з тяжких расистських міжнародних злочинів є геноцид. Термін 

«геноцид» став свого роду зазначенням абсолютного зла. Як відомо, в 

науковий і політичний обіг цей термін увів Р. Лемкін. Ще у жовтні 1933 року 

у доповіді на V Мадридській конференції з уніфікації кримінального права Р. 

Лемкін запропонував оголосити «delicitio juris gentium» дії, спрямовані на 

знищення етнічних, релігійних і соціальних співтовариств. Він поділив такі 

дії на дві групи: агресія проти фізичних чи соціальних осіб як членів даного 

співтовариства («варварство») і руйнування культурних цінностей 

(«вандалізм»). Перший вид злочинів, у баченні Р. Лемкіна, полягав у діях, 

спрямованих на знищення етнічних, релігійних чи соціальних груп (масові 

вбивства; погроми; підрив економічних основ існування членів групи і т. п.), 

а також дії, спрямовані на приниження гідності індивіда, якщо вони 

відбуваються в рамках кампанії знищення, спрямованої проти групи, членом 

якої він є. «Акти вандалізму» розглядалися Р. Лемкіним як організоване 

знищення мистецької і культурної спадщини певної групи, що заподіює 

безповоротну шкоду не просто певному об’єкту, а й усьому людству. 

Міжнародно-правова концепція «актів варварства» та «актів вандалізму» не 

отримала належної уваги, і Р. Лемкіну не вдалося домогтися включення цих 

злочинів до переліку delicti juris gentium. Проте вони стали першою спробою 
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на міжнародно-правовому рівні встановити покарання за протиправні дії, які 

вчиняються не проти окремих індивідів, а проти їх груп або ж фізичних осіб, 

якщо вони розглядаються як представники цих груп [554; 555]. 

10 років після того Лемкін висловив думку, що злочини, які він 

рекомендував до визнання у 1933 році, можуть бути розглянуті як складові 

концепції геноциду. Втім тоді, у 1933 році, як пізніше було визнано сербом 

Харлеєм Шоукроссом під час дебатів у Генеральній Асамблеї у 1946 році, 

конференція не прийняла пропозиції Лемкіна [194, с. 24-25]. Концепція 

злочину геноциду була викладена Р. Лемкінім у 1944 році в монографії 

«Правління держав «осі» в окупованій Європі» (Axis rule in occupied Europe: 

laws of occupation, analysis of government, proposals for redress) [230]. Таким 

чином, перед закінченням Другої світової війни Р. Лемкіним було знайдено 

термінологічне визначення одного з найтяжчих проявів расової 

дискримінації. Пізніше концепція геноциду отримала розвиток у ряді інших 

його робіт [556-558] та активної діяльності вченого, спрямованої на 

поширення цієї концепції та її конвенційне закріплення. 

Аргументуючи введення поняття «геноцид», Р. Лемкін пояснював, що 

нові концепції вимагають нових термінів. «Під «геноцидом» ми розуміємо 

винищення нації чи етнічної групи. Це нове слово, запропоноване автором 

для визначення старої практики в її сучасному розвитку, комбінується з 

давньогрецького слова genos (раса, плем’я) та латинського слова cide 

(вбивство) та відповідає, таким чином, виникненню таких термінів, як 

tyrannicide, homocide, infanticide і т. д. Геноцид не обов’язково означає 

негайне винищення нації, крім випадків, коли вчиняються масові вбивства 

всіх членів певної нації. Це поняття скоріше визначає існування 

скоординованого плану, який складається з різних дій, спрямованих на 

знищення найважливіших засад життя національних груп, з метою ліквідації 

самої групи. Завданням такого плану є руйнування політичних та соціальних 

інститутів, культури, мови, національних почуттів, релігії, економічного 

існування національних груп, а також особистої безпеки, свободи, здоров’я, 
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гідності і навіть життя осіб, що належать до таких груп. Геноцид 

спрямований проти національної групи як єдиного цілого, а дії, за допомогою 

яких ця мета досягається, спрямовані проти осіб, але не як окремих 

індивідуумів, а як членів національної групи. Як ілюстрацію можна навести 

конфіскацію майна. Конфіскація майна щодо громадян окупованої території 

на підставах того, що вони залишили свою країну, може розглядатись просто 

як позбавлення їх індивідуальних прав власності. Однак, якщо конфіскацію 

майна наказують проводити виключно стосовно окремих етнічних груп та на 

підставі того, що вони є поляками, євреями або чехами, то метою такої 

конфіскації вже можна вважати послаблення інституціональної потужності 

національного утворення, членами якого вони є. Геноцид має дві фази: перша 

− це знищення національної моделі пригнобленої групи; другою є 

накладання на членів такої групи національної ідентичності гнобителя. Це 

нав’язування, у свою чергу, може бути здійснено відносно пригнобленого 

населення, якому дозволили залишитись, або щодо самої території, з якої її 

мешканці були видалені та проведена колонізація населення держави-

окупанта. Для визначення процесу знищення національної моделі у 

минулому використовувався термін «денаціоналізація» [230, с. 79]. 

Р. Лемкін не ототожнював поняття «злочини денаціоналізації», який 

використовувався під час Паризької мирної конференції 1919 року, з 

концепцію «культурна денаціоналізація» [559, с. 190]. Він вважав, що це 

поняття не є адекватним для визначення всіх аспектів знищення національної 

моделі, адже він не охоплює знищення біологічної структури, нав’язування 

національної ідентичності агресора, а також використовується багатьма 

авторами для визначення виключно позбавлення громадянства. Більш того, 

низка вчених застосовували замість загального терміна поняття, які 

охоплюють тільки функціональні аспекти загальної, основної концепції 

геноциду. Так, терміни «германізація», «мадяризація», «італіанізація» 

означають накладання національної ідентичності сильнішої нації на 

національні групи, які ними контролюються. Однак вони також не є 
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відповідними загальній ідеї геноциду через те, що мають відношення тільки 

до культурних, економічних та соціальних складових та не містять у собі 

аспектів біологічного знищення, що призводить до фізичної зміни або повної 

ліквідації етнічної (національної) групи [230, с. 79-80]. 

П. Букулукі підкреслює, що в такому випадку конфлікт знаходиться у 

площині держава − індивід, а не в площині відносин між індивідуальними 

сторонами. На його думку, найбільш ілюстративними прикладами 

ретрибутивної справедливості є Нюрнберзький та Токійський трибунали 

[560, с. 45]. 

Створення і діяльність міжнародних кримінальних трибуналів стали 

значним внеском у розвиток міжнародно-правої концепції расової 

дискримінації як расово мотивованого і/або контекстуально обумовленого 

дискримінаційного злочину jus cogens. 

Філософія міжнародного кримінального правосуддя є віддзеркаленням 

певних цінностей, що сформувалися на основі історичного досвіду систем 

національної кримінальної юстиції. Те, що виходить, одночасно і складно, і 

просто. Складно − тому що відображає окремі філософські передумови, які 

виникли в різних культурах у різний час, просто − оскільки становить три 

найважливіші ціннісно орієнтовані цілі. Вони такі: 1) превенція через 

стримування залякуванням і зміцнення соціальних цінностей; 2) підтримання 

загального миру шляхом забезпечення здійснення ретрибутивного та 

коригуючого правосуддя, яке дозволяє притягати до відповідальності і 

карати правопорушників, що, у свою чергу, знижує потребу жертв у 

застосуванні помсти; і 3) надання жертвам відшкодування, певним чином 

компенсуючого заподіяну їм шкоду і понесені збитки. Ці три ціннісно 

орієнтовані цілі міжнародного кримінального правосуддя відображені майже 

в усіх правових філософських доктринах, незалежно від їх різного змісту. 

Для досягнення зазначених цілей система міжнародного кримінального 

правосуддя як єдине ціле, а також в окремих своїх складових повинна в 

процесі розвитку залишатися неупередженою і справедливою» [560, с. 45]. 
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Рівною мірою це стосується юрисдикції Токійського трибуналу. З 

певними зауваженнями можна погодитися з тим, що юрисдикція 

Нюрнберзького трибуналу, по суті, була прототипом сучасної міжнародної 

імперативної юрисдикції − юрисдикції, здійснюваної «іменем світового 

співтовариства». 

21 листопада 1947 року Генеральна Асамблея прийняла резолюцією, 

якою заначила, що «геноцид є міжнародним злочином, який тягне за собою 

національну і міжнародну відповідальність окремих осіб і держав» [246]. 

Особливе значення у формуванні міжнародно-правової заборони расової 

дискримінації та кримінальної відповідальності за її прояви має Конвенція 

про запобігання злочину геноциду і покарання за нього, яка підтвердила 

існування міжнародно-правової заборони на акти геноциду. Стаття I 

Конвенції проголошує, що геноцид, незалежно від того, чи відбувається він у 

мирний чи воєнний час, є злочином, що порушує норми міжнародного права 

і проти якого вони зобов’язуються вживати заходів попередження і карати за 

його здійснення [247, с. 277]. 

Найбільш важким проявом расової дискримінації − злочином за 

загальним міжнародним правом − є геноцид. Загальновизнано, що в 

Конвенції сформульована заборона геноциду як імперативна норма 

загального права (jus cogens) [526; 561]. Імперативний характер заборони 

найтяжчої форми расової дискримінації − геноциду − знайшов своє 

відображення в юрисдикційних положеннях Конвенції про запобігання 

злочину геноциду і покарання за нього. Стаття VI Конвенції відображає 

досягнутий компроміс. Вона встановлює, що «особи, обвинувачувані в 

здійсненні геноциду чи інших перерахованих у статті III діянь, мають бути 

судимі компетентним судом тієї держави, на території якої було вчинено це 

діяння, чи таким міжнародним кримінальним судом, що може мати 

юрисдикцію щодо Сторін дійсної Конвенції, які визнали юрисдикцію такого 

суду» [562]. Це положення Конвенції закріпило принцип територіальної 

юрисдикції щодо геноциду. У другій частині цієї статті йдеться про 
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«міжнародний кримінальний суд, який може мати юрисдикцію щодо сторін 

дійсної Конвенції, які визнали юрисдикцію такого суду». 

Расизм, расова дискримінація, ксенофобія і пов’язана з ними 

нетерпимість часто є елементами конфлікту як до, так і під час або після 

нього. Через маргіналізацію, дискримінацію та дегуманізацію, створенню 

яких вони сприяють у суспільстві, расизм, расова дискримінація, ксенофобія 

і пов’язана з ними нетерпимість часто складають одну з корінних причин 

конфлікту та можуть призвести до геноциду, воєнних злочинів, етнічних 

чисток і злочинів проти людяності. У цьому зв’язку здійснення 

відповідальності щодо захисту населення від цих злочинів вимагає 

поєднання превентивних у відповідь та допоміжних заходів, які вживаються 

широким колом учасників [563, с. 61, 64]. Питання контекстуального аналізу 

нерозривно пов’язане з дуже складною проблемою історичних витоків 

конфліктів, що вибухають у XX ст. [564, с. 88]. Геноцид і тероризм як 

контекстуально обумовлені форми расово і/чи релігіозно мотивованого 

насильницького конфлікту тісно переплітаються між собою [565; 566]. 

Конфліктологічний підхід до тероризму як міжнародно-правовому 

феномену, пропонований представником української школи міжнародного 

права професором В. Ф. Антипенко [567; 568] і його послідовниками, може 

бути використаний при дослідженні й юридичної кваліфікації 

широкомасштабних насильницьких форм расової дискримінації, в тому числі 

геноциду [569]. Ефективності зусиль із запобігання злочинним проявам 

расової дискримінації та руйнування переважаючої культури безкарності в 

ситуаціях збройного конфлікту значною мірою сприяли створення і 

діяльність Міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, 

відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, 

вчинені на території колишньої Югославії з 1991 року, Міжнародного 

кримінального трибуналу для судового переслідування осіб, відповідальних 

за геноцид і інші серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, 

вчинені на території Руанди, і громадян Руанди, відповідальних за геноцид та 
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інші подібні порушення, вчинені на території сусідніх держав у період з 1 

січня по 31 грудня 1994 року. Як зазначає Р. Тейтель, «передбачалося, що 

індивідуальна міжнародна відповідальність − це спосіб розірвати замкнуте 

коло етнічної відплати, оскільки судові процеси мали полегшити рух від 

етнічного протистояння до припинення війни і примирення за допомогою 

трактування колективних злодіянь ворогуючих сторін як злочинів, що 

вчинили окремі особи» [570, с. 81]. 

В інтерпретації трибуналів геноцид і злочини проти людяності у формі 

переслідування постають як найтяжча форма расової дискримінації [571; 

572]. Зокрема, щоб протиправні діяння могли бути кваліфіковані як геноцид, 

необхідно, по-перше, встановити дискримінаційну природу дій винного і, по-

друге, мету знищення ідентифікованої групи, тотального або часткового. 

Дискримінаційна природа дій, які утворюють геноцид, припускає, що 

злочинець спрямовує ці дії проти осіб, котрі належать до групи, яку він 

прагне знищити. Колективна жертва злочину геноциду − людська група. 

Злочин спрямований не тільки проти більшої чи меншої кількості людей, але 

й проти групи, що є остаточною метою і жертвою цього найтяжчого злочину. 

Приналежність індивідів до переслідуваної групи, а не особистість 

потерпілих, стає вирішальним критерієм у визначенні безпосередніх жертв 

такого злочину. Судова камера Трибуналу по Югославії у справі Jelisić 

підкреслила, що сфера застосування статті 4 Статуту Трибуналу, яка 

встановлює відповідальність за геноцид, обмежується захистом більш 

стійких груп, до яких індивіди належать незалежно від їхнього власного 

бажання [573, с. 68, 69]. 

Геноцид визнає дії, жертвами яких є особи, котрі належать до певної 

національної, етнічної, расової чи релігійної групи. Крім дискримінаційної 

природи, геноцид характеризується тим, що складові його дії є частиною 

більш широкої комплексної програми знищення, повного чи часткового, 

ідентифікованої групи, а не просто деяких приналежних до неї осіб. Діючи 

проти індивідуального члена переслідуваної групи, злочинець, таким чином, 
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не тільки виявляє свою ненависть до групи, але також усвідомлено здійснює 

акт, що є частиною більш широкого геноцидального наміру. Ця 

характеристика робить геноцид винятково тяжким злочином і відрізняє його 

від інших серйозних злочинів, зокрема переслідування, при здійсненні якого 

злочинець вибирає жертву, котра належить до певного об’єднання, але не 

обов’язково прагне знищувати об’єднання як таке [573]. 

Злочин геноциду унікальний, перш за все, через елемент спеціального 

наміру (specific intent). Це охоплює тільки ті дії, передбачуваний чи 

ймовірний наслідок яких − повне або часткове руйнування групи. Таким 

чином, специфіка суб’єктивної сторони розглянутого виду міжнародно-

правових злочинів виявляється у спеціальному намірі − «геноцидальному», 

що додає діям винних осіб особливий характер, який виділяє геноцид з інших 

злочинів проти міжнародного гуманітарного права і загальнокримінальних 

злочинів. Геноцидальний намір може бути виявлений у двох формах. По-

перше, він може полягати у бажанні винищування дуже великої кількості 

членів групи − масове знищення; по-друге, він може відбиватися в прагненні 

знищити обмежене число людей, відібраних для надання впливу, що має 

істотне значення для виживання групи, − «вибіркове» знищення [574]. 

М. М. Гнатовський звертає увагу на справу Жана-Поля Акаєсу (1998), 

яка стала першим випадком розгляду міжнародним кримінальним 

трибуналом звинувачення у злочині геноциду. «Це рішення зробило 

надзвичайно важливий внесок у міжнародне кримінальне право, надавши 

відповідь на низку проблемних аспектів складу злочину геноциду, − пише М. 

М. Гнатовський, наголошуючи, що спільний критерій для чотирьох типів 

груп, захищених Конвенцією [про запобігання злочину геноциду та 

покарання за нього], є те, що членство у таких групах за нормальних 

обставин не ставиться під сумнів їхніми членами, які належать до них 

автоматично, через народження, у тривалий та часто незворотний спосіб. 

«Виходячи з рішення Міжнародного суду ООН у справі Ноттебома, Палата 

вважає, що національна група визначається як сукупність людей, що 
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сприймаються як такі, які поділяють юридичний зв’язок, заснований на 

громадянстві та наявності взаємних прав та обов’язків. Етнічна група загалом 

визначається як група, чиї члени поділяють спільну мову або культуру. 

Звичайне визначення расової групи ґрунтується на спадкових фізичних 

рисах, що часто пов’язуються з географічним регіоном, незалежно від 

мовних, культурних, національних або релігійних чинників» [575, с. 80]. 

Крім геноциду, тяжкими міжнародно-правовими злочинами є злочини 

проти людяності. Злочини проти людяності − правопорушення колективного 

характеру, специфіка яких полягає в тому, що жертва піддається насильству 

не через її індивідуальні ознаки, а через приналежність до переслідуваного 

цивільного населення [576, с. 644]. Судова камера МТБЮ у справі Prosecutor 

v. Tadić зазначила, що суттєвий елемент матеріального права злочинів проти 

людяності полягає в тому, що вони мають бути вчинені з дискримінаційним 

наміром, тобто «на національних, політичних, етнічних, расових чи 

релігійних підставах» [576, с. 305]. Апеляційна камера відхилила це уявлення 

і дійшла висновку, що дискримінаційний намір є обов’язковим юридичним 

компонентом злочинів проти людяності, чинених тільки у формі 

«переслідування», щодо яких ця умова прямо заявлена у статті 5 (h) [576, с. 

650-652]. 

«Переслідування у загальному розумінні означає свідоме та жорстоке 

позбавлення основоположних прав особи через її приналежність до певної 

групи осіб або спільноти, здійснене із заборонених дискримінаційних 

підстав. Як злочин проти людяності переслідування включено до всіх 

статутів міжнародних кримінальних трибуналів, починаючи з Нюрнберга, 

зокрема, до статті 6(c) Статуту Нюрнберзького воєнного трибуналу, статті 

П(1)(с) Закону № 10 Контрольної Ради Німеччини, статті 5(c) Статуту 

Токійського воєнного трибуналу, статті 5(h) Статуту МКТЮ, статті 3(h) 

Статуту МКТР та статті 7(1)(h) Статуту МКС», − зазначає М. М. Гнатовський 

[577, с. 202]. 

Злочини проти людяності входять у число найсерйозніших злочинів, 
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що викликають стурбованість міжнародного співтовариства в цілому. 

«Дискримінація як злочин проти людяності полягає у виключенні, без 

правового обґрунтування, групи осіб з-під захисту, який надається іншим 

національними законами, або підпорядкування цієї визначеної групи осіб 

законам, з дії яких інші виключаються, в результаті чого цільова група зазнає 

шкоди» [578, с. 30]. 

В сучасній інтерпретації етнічна чистка стала геноцидом. Судова 

камера у справі Krstić відзначила очевидну подібність між політикою 

геноциду і політикою, що називається «етнічною чисткою». Судова камера 

встановила, що намір убити всіх боснійських мусульман чоловічої статі, 

здатних тримати зброю, складає намір знищити частково боснійську 

мусульманську групу в межах розуміння геноциду за статтею 4 Статуту, і, 

таким чином, дійшла висновку, що обвинувачення довело, що стосовно 

боснійських мусульман, поза всяким сумнівом, був вчинений геноцид [579]. 

Останнім часом поширення поняття етнічної чистки для позначення 

політики, яка може являти собою геноцид в його визначенні з міжнародного 

права, стало однією зі спроб відходу від відповідальності і навіть збереження 

безкарності. На думку Апеляційної палати Міжнародного кримінального 

трибуналу по колишній Югославії, етнічна чистка пов’язана із «загальним 

наміром якої-небудь групи осіб насильницькими способами примусити 

представників тієї чи іншої етнічної приналежності покинути їхнє місто, село 

чи район (здійснити «етнічну чистку»), що в результаті призводить до 

вбивства людини або декількох людей» [580]. Як підкреслив у своїй доповіді 

Генеральний секретар, під терміном «етнічна чистка» прийнято розуміти 

процес, основним завданням якого є терор у відношенні цивільного 

населення за допомогою військових засобів, що має на меті примусити його 

покинути якусь певну територію [581]. 

Ні в одному з універсальних міжнародних договорів з прав людини 

прямо не говориться про етнічну чистку, але деякі положення цих 

нормативних актів мають певне значення в даному контексті. На думку 
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експертів Міжурядової робочої групи по ефективній реалізації Дурбанської 

декларації та Програми дій, незважаючи на відсутність юридичного 

визначення етнічної чистки в міжнародному праві, це поняття в достатній 

мірі охоплюється договорами з прав людини, з одного боку, та положеннями 

міжнародного кримінального права щодо злочинів проти людяності, з 

іншого. Разом з тим вони схвалили зусилля, спрямовані на розробку 

правового визначення етнічної чистки. На їхню думку, таке визначення 

здатне сприяти виробленню більш цілеспрямованого підходу до цього 

особливого прояву расизму і прокладе шлях до більш рішучих превентивних 

заходів [342, с. 116-117]. 

 

5.2. Імперативізація міжнародної кримінальної юрисдикції щодо 

міжнародних дискримінаційних злочинів jus cogens 

Юрисдикція Нюрнберзького трибуналу, яким уперше був реалізований 

принцип міжнародної кримінальної відповідальності, хоча і ґрунтувалася на 

Угоді «Про судове переслідування і покарання головних воєнних злочинців 

європейських країн осі» [226, с. 63-65] від 8 серпня 1945 року, була значною 

мірою імперативною. Рівною мірою це стосується юрисдикції Токійського 

трибуналу. Юрисдикція цих трибуналів, по суті, була прототипом сучасної 

міжнародної імперативної юрисдикції − юрисдикції, здійснюваної «іменем 

світового співтовариства».  

На III сесії Генеральної Асамблеї була прийнята резолюція 260 (ІІІ), в 

якій затверджувався текст Конвенції про геноцид і зазначалося, що під час 

розвитку міжнародного суспільства зростатиме необхідність в утворенні 

міжнародного судового органу для суду над певними злочинами, що 

передбачає міжнародне право. Резолюція пропонувала Комісії міжнародного 

права вивчити бажаність і можливість заснування міжнародного судового 

органу для суду над особами, обвинуваченими в геноциді чи інших злочинах, 

юрисдикція над якими буде передана цьому органу міжнародними 

конвенціями, і звернути свою увагу на можливість утворення кримінальної 
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палати Міжнародного суду ООН [562]. 

Незважаючи на значні політичні розбіжності, що перешкоджали 

реалізації ідеї міжнародної кримінальної юстиції, держави передбачили 

утворення міжнародного кримінального суду також у Міжнародній конвенції 

про припинення злочину апартеїду і покарання за нього [262]. Стаття V 

Конвенції містить таке положення: «Особи, яким висуваються 

обвинувачення в здійсненні актів, перерахованих у статті II даної Конвенції, 

можуть віддаватися до компетентного суду будь-якої держави-учасниці даної 

Конвенції, що може здійснювати юрисдикцію над особами обвинувачуваних, 

чи міжнародного кримінального трибуналу, який може реалізовувати 

юрисдикцію щодо тих держав-учасниць, які погодяться з його 

юрисдикцією». 

Міжнародний трибунал для судового переслідування осіб, 

відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, 

вчинені на території колишньої Югославії з 1991 року, і Міжнародний 

кримінальний трибунал для судового переслідування осіб, відповідальних за 

геноцид і інші серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, 

вчинені на території Руанди, і громадян Руанди, відповідальних за геноцид та 

інші подібні порушення, вчинені на території сусідніх держав у період з 1 

січня по 31 грудня 1994 року, були засновані Радою Безпеки на підставі глави 

VII Статуту ООН. Засновуючи трибунали, Рада Безпеки діяла від імені 

світового співтовариства, і юрисдикція, якою вона їх наділила, повною мірою 

може бути названа імперативною «юрисдикцією від імені світового 

співтовариства». Таким чином, у 90-ті роки ХХ ст. в ситуації 

широкомасштабних дискримінаційних порушень прав людини був 

затребуваний механізм імперативної міжнародної кримінальної юрисдикції 

[460]. 

Процес упровадження ідеї невідворотності покарання за злочини jus 

cogens знайшов своє відображення у створенні механізму договірної 

міжнародної кримінальної юрисдикції. Римський статут Міжнародного 
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кримінального суду, що прийняла 17 липня 1998 року Дипломатична 

конференція повноважних представників під егідою Організації Об’єднаних 

Націй, заснував Міжнародний кримінальний суд, який має юрисдикцію 

стосовно осіб, відповідальних за найсерйозніші злочини, що викликають 

стурбованість міжнародного співтовариства [582]. 

Універсальна, загальновизнана злочинність діянь, що підпадають під 

юрисдикцію Суду, не спричиняє надання йому «універсальної» юрисдикції, 

аналогічної універсальній юрисдикції держав. У Статуті Міжнародного 

кримінального суду були збережені всі відповідні формулювання Конвенції 

про геноцид, у тому числі для цілей визначення суб’єктів, існування і 

гідність яких перебувають під захистом в якості будь-якої «національної, 

етнічної, расової чи релігійної групи», хоча поняття групи не має аналога в 

якості колективного суб’єкта в міжнародно-правових нормах з прав людини. 

Цей недолік був виправлений у Декларації про права корінних народів. 

Колективним суб’єктом, основоположні права якого перебувають під 

міжнародним захистом, у тому числі кримінально-правовим, є корінний 

народ. Відповідно до Декларації про права корінних народів Міжнародний 

кримінальний суд, перш за все Канцелярія Прокурора, повинні у всіх 

випадках враховувати таке визначення для цілей кримінально-правового 

захисту існування і гідності народів, зокрема корінних народів. Права, які 

підлягають захисту, в тому числі в кримінально-правовому порядку, 

викладаються в самій Декларації. У цьому плані зняття згадок про етноцид і 

культурний геноцид, якими визначається такий захист, не спричинило 

жодних змін. У Декларації передбачається не тільки «колективне право на 

життя в умовах свободи, миру і безпеки в якості самобутніх народів», у 

контексті захисту якого згадується геноцид (пункт 2 статті 7), але й далі, в 

тому місці, де містилася згадка про етноцид і культурний геноцид, 

вказується на «право не піддаватися примусовій асиміляції або впливу з 

метою знищення їхньої культури» (пункт 1 статті 8). Деякі дослідники 

вважають, що згадка про геноцид не забезпечує захисту зазначеного права, 
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проте насправді такий захист забезпечується в усіх випадках, оскільки ця 

згадка є посиланням на вже певний склад злочинів проти людяності. У будь-

якому випадку належне тлумачення на базі Декларації про права корінних 

народів і Статуту Міжнародного кримінального суду дозволяє зробити 

висновок про те, що на основоположні права, що стосуються існування і 

гідності корінних народів як таких поширюється конкретний захист із 

міжнародного кримінального права і, відповідно, захист з боку 

Міжнародного кримінального суду [583, с. 22, 23]. 

Разом із тим неучасть держави, під юрисдикцію якої підпадають 

найсерйозніші злочини, що викликають стурбованість усього міжнародного 

співтовариства, у договорі про заснування Міжнародного кримінального 

суду не повинна бути захистом від притягнення до міжнародної 

відповідальності осіб, обвинувачуваних у їх вчиненні. Світове 

співтовариство не може дозволити репресивному режиму посилатися на 

суверенітет і незалежність держави для того, щоб її лідери могли ухилитися 

від відповідальності [584]. 

У статті 13 (b) Статуту закладена можливість надання Суду такої 

юрисдикції. Як випливає з п. «b» статті 13, ситуація, при якій були вчинені 

один чи кілька злочинів, що підпадають під юрисдикцію суду, може бути 

передана Прокуророві Радою Безпеки, що діє на підставі глави VII Статуту 

Організації Об’єднаних Націй. Незважаючи на те, що Суд заснований за 

допомогою прийняття багатосторонньої угоди і його юрисдикція базується 

на цьому міжнародному договорі, Римський статут передбачає можливість 

наділення Суду імперативною юрисдикцією. Оскільки передача ситуації 

Радою Безпеки ґрунтується на її компетенції відповідно до глави VII Статуту 

ООН, юрисдикція стає обов’язковою навіть тоді, коли держава, на території 

якої були вчинені злочини, чи держава, громадянином якої є 

обвинувачуваний, не є учасницею Римського статуту [585]. Таким чином, 

Міжнародний кримінальний суд наділяється імперативною примусовою 

юрисдикцією, на яку покладаються великі надії у справі боротьби з 
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безкарністю, запобігання конфліктам і постконфліктного врегулювання [586; 

587]. 

Важливим етапом у становленні юрисдикційної системи міжнародного 

правосуддя став перший досвід наділення Міжнародного кримінального суду 

імперативною юрисдикцією − прийняття Радою Безпеки резолюції 1593 

(2005), яка ухвалила передати Прокурору Міжнародного кримінального суду 

ситуацію в Дарфурі (Судан). Раніше у своїх резолюціях Рада Безпеки 

неодноразово підкреслювала, що уряд Судану і повстанці скоїли серйозні 

порушення прав людини, і звертала увагу на необхідність покласти край 

безкарності [588]. Діючи на підставі глави VII Статуту ООН, 18 вересня 2004 

року Рада Безпеки прийняла резолюцію 1564 (2004), в якій, зокрема, просила 

Генерального секретаря створити Міжнародну слідчу комісію для негайного 

розслідування повідомлень про порушення норм міжнародного 

гуманітарного права та стандартів у галузі прав людини в Дарфурі всіма 

сторонами, встановлення також того, чи мали місце акти геноциду, і 

виявлення осіб, які здійснювали такі порушення, з метою забезпечити 

притягнення винних до відповідальності [589]. 

У жовтні 2004 року Генеральний секретар призначив членів Комісії; її 

головою став А. Касезе. На основі ретельного аналізу інформації, зібраної в 

процесі розслідування, Комісія дійшла висновку, що в Дарфурі відбувається 

затяжний збройний конфлікт неміжнародного характеру між урядом і 

організованими збройними групами. Зокрема, Комісія встановила, що 

урядові сили й ополченці скоювали невибіркові напади, що включали 

вбивство мирних жителів, тортури, насильницькі зникнення, знищення сіл, 

зґвалтування та інші форми сексуального насильства, розкрадання і 

насильницьке переміщення. Комісія зібрала докази, що вказують на 

відповідальність деяких осіб за серйозні порушення міжнародних стандартів 

у галузі прав людини і норм міжнародного гуманітарного права, включаючи 

злочини проти людяності і воєнні злочини. 

На підставі зібраних доказів Комісія наполегливо рекомендувала, щоб 



 324 

Рада Безпеки негайно передала ситуацію в Дарфурі Міжнародному 

кримінальному суду на підставі статті 13 (b) Статуту Суду, мотивуючи свою 

рекомендацію так: «Як неодноразово заявляла Рада Безпеки, ця ситуація 

створює загрозу для міжнародного миру і безпеки... Порушене Міжнародним 

кримінальним судом судове переслідування осіб, імовірно винних у скоєнні 

найтяжчих злочинів у Дарфурі, сприятиме відновленню миру в цьому 

регіоні. Передбачувані злочини, які були документально підтверджені в 

Дарфурі, відповідають пороговим стандартам Римського статуту, як вони 

визначені у статтях 7 (1), 8 (1) і 8 (f)» [590, с. 7]. 

Ґрунтуючись на доповіді Міжнародної слідчої комісії, Рада Безпеки 31 

березня 2005 року прийняла резолюцію 1593 (2005), якою визначила, що 

становище в Судані продовжує становити загрозу міжнародному миру і 

безпеці, і, діючи на підставі глави VII Статуту Організації Об’єднаних Націй, 

ухвалила передати ситуацію в Дарфурі за період з 1 липня 2002 року 

Прокурору Міжнародного кримінального суду [591]. Цим рішенням Рада 

Безпеки вперше, пославшись на статтю 13 Римського статуту, передала 

Прокурору ситуацію, в якій було скоєно злочини, що підпадають під 

юрисдикцію Суду. Закликавши держави до співпраці з Міжнародним 

кримінальним судом, Рада Безпеки в пункті 2 резолюції прямо і недвозначно 

заявила, що «держави, які не є учасницями Римського статуту, не несуть 

зобов’язань за Статутом». 

Резолюція 1593 (2005) виявилася наслідком компромісу і містить 

положення, що отримали неоднозначну оцінку. Вона зачіпає найскладніші 

юрисдикційні питання. У процесі її обговорення держави займали істотно 

різні, іноді діаметрально протилежні позиції. Полярні точки зору з деяких 

принципових питань виявили постійні члени Ради Безпеки. Проте на 

засіданні 31 березня 2005 року за проект резолюції подано було 11 голосів 

при 4, що утрималися; ніхто не голосував проти. Голосували «за»: 

Аргентина, Бенін, Данія, Франція, Греція, Японія, Філіппіни, Румунія, 

Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної 
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Ірландії, Об’єднана Республіка Танзанія. Утрималися: Алжир, Бразилія, 

Китай, Сполучені Штати Америки. Проявлена державами готовність до 

компромісу дала змогу прийняти важливе рішення, спрямоване на боротьбу з 

безкарністю осіб, винних у грубих і масових порушеннях прав людини. Як 

усяке рішення, засноване на політичному компромісі, резолюція не 

вкладається у вимоги суворого доктринального підходу і значною мірою 

обґрунтовується прагматичними міркуваннями, що змусили держави йти на 

взаємні поступки. Тим не менш у цілому резолюція була сприйнята схвально. 

Міжнародний кримінальний суд приступив до її здійснення. У червні 2005 

року головний обвинувач Міжнародного кримінального суду Л. Морено-

Окампо прийняв рішення почати розслідування ситуації в Дарфурі [592]. 

На підтримку резолюції 1593 (2005) виступили авторитетні спеціалісти 

міжнародного кримінального права. Зокрема, на засіданні Ради Безпеки 13 

червня 2005 року голова Міжнародного кримінального трибуналу по 

колишній Югославії Т. Мерон заявив: «Вважаю передачу Радою − на підставі 

глави VII Статуту − ситуації в Дарфурі на розгляд Міжнародного 

кримінального суду черговим вкрай важливим кроком в історичному 

розвитку принципу недопущення безкарності. Така передача свідчить про 

рішучу прихильність світової спільноти принципу, згідно з яким особи, винні 

у вчиненні подібних злочинів проти людства, будуть притягнуті до 

відповідальності. Вона також демонструє потенціал глави VII і користь її 

застосування для заохочення принципу відповідальності в усіх частинах 

планети. Виступаючи як вчений у галузі міжнародного гуманітарного права, 

я віддаю Раді честь за її мудре рішення, прийняте нинішньою весною» [593, 

с. 11]. 

Дійсно, сам факт прийняття такої резолюції можна розглядати як 

важливий крок уперед на шляху встановлення юрисдикції Суду стосовно 

злочинів, вчинених за межами юрисдикції держав-учасниць Римського 

статуту. Водночас слід визнати, що рішення не було бездоганним. Його 

суперечливість виразилася в тому, що підтвердження імперативної 
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юрисдикції, яке міститься в резолюції, виявилося сполученим з виключенням 

з неї «громадян, нинішніх чи колишніх посадових осіб або співробітників, які 

прибули в Судан з-за кордону з держави, яка не є учасницею Римського 

статуту Міжнародного кримінального суду» щодо всіх передбачуваних дій 

чи бездіяльності, обумовлених або пов’язаних з миротворчими операціями в 

Судані. Таким чином, з одного боку, визнано, що держави, які не є 

учасницями Римського статуту, не несуть зобов’язань за Статутом, чим 

підкреслюється договірна основа юрисдикції Суду та підтверджується, що 

примусова юрисдикція не випливає із зобов’язань держав по Римському 

статуту; з іншого боку, встановлюється «виключна юрисдикція», чим 

здійснюється втручання в юрисдикційний режим Суду. 

Підкреслимо, що імперативна міжнародна юрисдикція є примусовою 

мірою, здійснюється іменем «світового співтовариства», внаслідок чого 

припускає можливість обмеження суверенітету держав без їхньої згоди. 

Договірна форма міжнародної кримінальної юрисдикції заснована на явно 

вираженій згоді держав на об’єднання своїх юрисдикційних повноважень. 

Держави-учасниці договору «поступаються» частиною своєї юрисдикції, що 

базується на традиційних юрисдикційних підставах, наприклад 

територіальному принципі і принципі активної національності. Очевидна 

необхідність існування обох видів юрисдикції: і договірної, і позадоговірної 

− імперативної, що випливає з нездатності держави забезпечити захист прав 

свого власного народу і виникнення ситуації, яка створює загрозу 

міжнародному миру і безпеці. 

 

5.3. Універсальна кримінальна юрисдикція, правило aut dedere aut 

judicare, імунітет посадових осіб і зобов’язання характеру erga omnes з 

кримінального переслідування расистських злочинів jus cogens 

Особливості механізму здійснення кримінальної юрисдикції, принципи 

якої можуть бути предметом кореляції з характером злочину, обумовлюють 

необхідність дослідження його специфіки стосовно jus cogens crimes. 
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Зобов’язання держав співпрацювати в боротьбі зі злочинами jus cogens, 

зокрема проявами расової дискримінації (расистськими злочинами jus 

cogens), на транснаціональному рівні вимагають досягнення узгодженості, як 

мінімум, у трьох важливих питаннях: 1) у питанні встановлення і реалізації 

національної кримінальної юрисдикції, в тому числі універсальної; 2) в 

питанні реалізації принципу «видай або суди»; 3) в питанні імунітету, тобто 

вилучення певного кола осіб з-під кримінальної юрисдикції зарубіжної 

держави. 

Усі ці проблеми відображують юрисдикційну складову процесу 

імперативізації міжнародного права і існують у трьох сферах публічного 

міжнародно-правового інтересу: по-перше, інтересів міжнародного 

співтовариства в цілому в переслідуванні осіб, які вчинили діяння, що 

викликають його стурбованість; по-друге, інтересів держав, що беруть участь 

у міжнародній взаємодії як з позиції дотримання їх суверенних прав на 

здійснення кримінальної юрисдикції та екстрадицію, так і зацікавленості в 

кримінальному переслідуванні особливо тяжких злочинів, тобто виконанні 

своїх позитивних зобов’язань із попередження злочинності і захисту 

населення від злочинних посягань; по-третє, дотримання та захисту прав і 

законних інтересів осіб, залучених до кримінального процесу. 

«Jus cogens − це правовий статус, якого досягають заборони деяких 

міжнародних злочинів, а зобов’язання erga omnes є правовими наслідками 

характеристики певних кримінально-правових заборон як jus cogens. Таким 

чином, ці два поняття відрізняються одне від одного. Міжнародне право 

включає в себе обидві концепції...» [57]. 

Теорія національного кримінального права багатьох правових систем 

світу та доктрина міжнародного кримінального права мали справу, хоча й 

рідко, з обома концепціями. Позиції спеціалістів з кримінального права в 

цьому питанні істотно розходяться. Основним предметом дискусії є те, як 

міжнародний злочин досягає статусу порушення норм jus cogens. Що 

стосується наслідків визнання міжнародного злочину jus cogens, то 
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ключовим питанням є, чи накладає воно на держави зобов’язання характеру 

erga omnes або просто дає їм певні права притягати до відповідальності осіб, 

що вчинили такі злочини. Це ключове питання про те, чи дійсно obligatio 

erga omnes відповідає змісту латинського слова obligatio, або воно 

денатуровано у міжнародному праві до рівня визначення тільки наявності 

права, а не юридичного зобов’язання, дотепер не має однозначної відповіді 

ані в міжнародному праві, ані у доктрині міжнародного кримінального права. 

На авторитетну думку М. Ш. Басіуні, наслідками jus cogens є зобов’язання, а 

не наявність довільних прав [57]. 

Цікавим джерелом, що доводить тенденцію імперативізації, тобто 

розширення діянь, заборона яких має імперативний характер, як процесу, що 

є свого роду еволюційним замахом на абсолютний суверенітет держави у 

сфері протидії злочинності та кримінального переслідування, є коментар до 

Зводу норм права Сполучених Штатів у галузі зовнішніх відносин щодо 

імперативних норм, в якому автори стверджують, що «норми jus cogens 

можуть включати в себе заборону геноциду, работоргівлі і рабства, апартеїду 

та інших тяжких порушень прав людини і, можливо, нападів на дипломатів» 

[74, с. 94]. Не маючи абсолютного значення джерела права, втім такий 

коментар до офіційного нормативно-політичного акта держави, яка має 

специфічне бачення обов’язковості та важливості міжнародного права, 

здається тенденційним. 

Положення, що містять зобов’язання держави встановити свою 

кримінальну юрисдикцію, включені практично до всіх угод про міжнародне 

співробітництво у боротьбі зі злочинністю. Це дозволяє дійти висновку, що в 

контексті міжнародного права кримінальна юрисдикція держави може бути 

інтерпретована не тільки як правомочність, а й як міжнародно-правове 

зобов’язання держав установити передбачені договором види, підстави та 

умови кримінальної юрисдикції і належним чином її здійснювати. Більш 

проблематичним є обґрунтування такої «зовнішньої» сторони юрисдикції 

держави в тому випадку, якщо міжнародна угода, що зобов’язувала б 
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державу встановити і здійснювати свою юрисдикцію, відсутня. Чи існує в 

міжнародному праві позадоговірне зобов’язання (а не правомочність) 

держави встановити та/або здійснювати свою кримінальну юрисдикцію? 

Щодо злочинів jus cogens, зокрема проявів расової дискримінації, це питання 

набуває особливого значення. У пошуках відповіді на нього зупинимося на 

деяких аспектах становлення сучасних теорій кримінальної юрисдикції. 

Поняття «юрисдикція» є категорією і національного, і міжнародного 

права [594]. «Це повноваження держави відповідно до міжнародного права 

регулювати суспільні відносини згідно з її національним правом та 

«розробляти, застосовувати та примушувати виконувати встановлені правила 

поведінки», − пише В. Лав [595, с. 335]. 

Причини та наслідки імперативізації міжнародного права відображають 

загальне усвідомлення помилковості безумовного пріоритету держави 

визначати, які міжнародно-правові норми мають бути імплементовані в 

національне право. Подібна зміна акцентів вплинула не тільки на 

міжнародно-правовий простір − вона здійснила значний вплив на 

національні юрисдикційні режими, зокрема в частині застосування 

універсальної юрисдикції та дії принципу «aut dedere aut judicare». 

Універсальна юрисдикція є одним із правових засобів забезпечення 

покарання винних у злочинах jus cogens. Універсальний принцип (universal 

principle), або космополітична теорія, значно розширив кримінальну 

юрисдикцію держави. Практика застосування універсальної юрисдикції 

виникла за багато століть до того, як з’явилося сучасне тлумачення концепції 

норм jus cogens. Вона пов’язується, в першу чергу, з піратством, яке 

виділилося з маси правопорушень як злочин jure gentium. Концепція 

піратства jure gentium була міжнародно-правовою основою універсальної 

юрисдикції [596]. 

Як писав А. Касезе, відповідно до принципу універсальності будь-яка 

держава є правомочною притягати до кримінальної відповідальності осіб, що 

обвинувачуються у вчиненні міжнародних злочинів, незалежно від місця 
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вчинення злочину або громадянства обвинуваченого чи потерпілого. 

Принцип був уперше проголошений у міжнародному звичайному праві у 

XVII ст. стосовно піратства [60, с. 308]. Підставою такого відступу від 

класичних принципів територіальності та національності послужила 

необхідність спільної боротьби проти певного виду злочинності, який зачіпав 

усі держави. Отже, універсальна юрисдикція була заснована на загальній 

зацікавленості всіх держав. Кожна держава усвідомлювала, що, притягуючи 

до суду особу, підозрювану у піратстві, вона тим самим захищає не тільки 

свої інтереси, а й інтереси інших держав [597]. 

Традиційно виділяють вузьке поняття універсальності (умовна 

універсальна юрисдикція або юрисдикція місця затримання − forum 

deprehensionis) та широке поняття універсальності (абсолютна універсальна 

юрисдикція), відповідно до якого держава може піддавати судовому 

переслідуванню осіб, обвинувачених у міжнародних злочинах, незалежно від 

інших юрисдикційних підстав і незалежно від того, чи був затриманий 

підозрюваний на території цієї держави [60, с. 308-309]. 

Теорії абсолютного права всіх держав здійснювати кримінальне 

переслідування за будь-які злочини, безумовно, не є практично 

здійснюваними. Однак право кожної держави здійснювати свою кримінальну 

юрисдикцію щодо низки злочинів, які зачіпають інтереси всього 

міжнародного співтовариства, на сьогоднішній момент має не тільки 

доктринальне, а й нормативне міжнародно-правове обґрунтування. Останнє 

перетворює «право» на «зобов’язання», адже дискреція у здійсненні 

кримінальної юрисдикції нівелює мету існування концепції універсальної 

юрисдикції − забезпечення притягнення до кримінальної відповідальності. 

У сфері міжнародного права інтерпретація кримінальної юрисдикції 

виключно як «правової влади» держави є необхідною, але не достатньою. У 

міжнародно-правовому контексті встановлення і здійснення державою своєї 

кримінальної юрисдикції являє собою не тільки правомочність, а й 

міжнародно-правове зобов’язання держави, яке випливає з міжнародного 
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договору або міжнародно-правового звичаю. 

Універсальна юрисдикція є одним із правових засобів забезпечення 

покарання винних у злочинах jus cogens. Існує думка, що сучасне міжнародне 

кримінальне право містить презумпцію можливості застосування принципу 

універсальної юрисдикції щодо міжнародних злочинів. 

Сучасна доктрина універсальної юрисдикції не обмежує право її 

застосування тільки до «злочинів jus cogens», а формулює більш гнучке 

визначення − «серйозні злочини проти міжнародного права», наповнення 

якого, як відомо, не збігається з сутністю широкого поняття «міжнародні 

злочини» [74, с. 94]. Ці юридичні категорії, вочевидь, відрізняються за 

суб’єктом їх вчинення, механізмом відповідальності та обсягом 

юрисдикційного режиму. Однак здається зрозумілим, що рабство, геноцид, 

катування і т. д., заборонені на всіх рівнях, мають єдиний ціннісний 

фундамент і нормативна бюрократія не в змозі його розділити. 

Виникнення концепції злочинів, щодо яких може бути застосована 

універсальна юрисдикція, та злочинів jus cogens має схожі підвалини, втім, 

процес наповнення переліків та становлення самих норм значно 

відрізняється, що пояснюється можливістю нівелювання міжнародних 

договорів та впливу на міжнародну стабільність, якщо вони конфліктують з 

нормами jus cogens, які, таким чином, мають вищий стандарт визнання, ніж 

злочини, щодо яких держави на міжнародному та/чи національному рівні 

визнають своє право або обов’язок застосовувати принцип універсальності. 

Саме тому універсальність юрисдикції по відношенню до злочинів проти 

людяності, наприклад, які є міжнародними, однак до даного часу не мають 

однозначно статусу злочинів jus cogens, має велику юридичну та практичну 

значимість. Р.Фок пише, коментуючи національні дискусії по справі 

Піночета: «Універсальна юрисдикція по відношенню до злочинів проти 

людяності має більш сильні юридичні позиції у міжнародному звичаєвому 

праві, ніж їх віднесення до злочинів jus cogens» [598, с. 110]. 

Визнаючи паралельне існування універсальної національної 
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юрисдикції щодо певних злочинів та надання статусу jus cogens іншим 

злочинним діянням, можна зробити висновок, що у сучасній світовій 

нормативній системі необхідне їх співіснування як окремих ланок загального 

механізму боротьби з безкарністю. 

Таким чином, виникнення концепції норм jus cogens і тенденція 

імперативізації не є абсолютно новим винаходом світової юридичної 

системи. Універсальна юрисдикція, як прояв розуміння міжнародним 

співтовариством необхідності колективно боротись з певними тяжкими 

порушеннями фундаментальних людських цінностей або з замахами на 

інтереси кожної держави окремо та світу у цілому, існувала ще кілька століть 

тому. По суті, причини її існування та застосування перетинаються з 

причинами виникнення норм jus cogens. Трансформація концепції полягає у 

зміні акцентів − по-перше, право протидіяти певним злочинам, 

використовуючи принцип універсальності, перетворилось на обов’язок − 

зобов’язання виконувати Римський статут у частині національного 

переслідування за злочини, які входять у предметну юрисдикцію 

Міжнародного кримінального суду (втім, дане твердження є теоретично 

дискусійним через відсутність прямого зобов’язання в тексті Статуту). По-

друге, змінився правовий простір: з суто національного питання здійснення 

державної кримінальної юрисдикції за межами традиційної юридичної 

території універсальна юрисдикція стала частиною складного механізму 

міжнародно-правової протидії найбільш серйозним міжнародним злочинам. 

Існування універсальної юрисдикції в часи класичного міжнародного 

права − це доказ існування певного концептуального світового неприйняття 

певної поведінки, сутність якої змінювалась відповідно до розвитку моралі та 

права. Проте тенденційні засади реагування на таку поведінку з боку 

міжнародної спільноти загалом підтверджує зроблений висновок. Отже, 

концепція імперативності еволюціонувала і перейшла з національного рівня 

на міжнародний у вигляді норм jus cogens, відображуючи загальність 

заборони певних діянь та надання їй найвищої юридичної сили. 
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Ш. Бассіуні виділяє дві основні теоретичні позиції, які пояснюють 

феномен існування та застосування універсальної юрисдикції. Перша − так 

звана нормативна універсалістична позиція, яка підтверджує існування 

фундаментальних людських цінностей, визнаних міжнародним 

співтовариством. Такі основні цінності сприймаються як достатньо істотні, 

щоб виправдати вихід за межі звичайного принципу територіальності у 

здійсненні кримінальної юрисдикції. Друга позиція полягає в прагматичному 

розумінні світовою спільнотою необхідності іноді, у разі коли не 

порушуються інтереси всього міжнародного співтовариства, застосування 

такого механізму протидії, який не є обмеженим традиційними межами 

національного суверенітету. Обидві позиції мають певні спільні аспекти: по-

перше, вони визнають існування загальних цінностей та/або інтересів; по-

друге, має бути нагальна необхідність колективного переслідування за 

порушення таких цінностей/інтересів; по-третє, має бути загальне 

припущення, що розширене застосування кримінальної юрисдикції 

допоможе попередити та стримати певні злочини і, таким чином, сприятиме 

зміцненню міжнародного правопорядку, справедливості та миру [599, с. 42]. 

Ratione materiae принципу універсальної юрисдикції має специфічну 

природу, тобто має відношення до певних категорій правопорушень, а не до 

всіх правопорушень, відомих кримінальну праву [600, с. 32-34]. Дж. О’Брайн 

вважає, що універсальна юрисдикція − це юрисдикція, яка застосовується 

щодо певної категорії злочинів виключно внаслідок їх природи, незалежно 

від того, де вони були вчинені [601, с. 545]. 

П. Крікен зазначає: «Національні суди можуть здійснювати свою 

юрисдикцію не тільки щодо злочинів, вчинених на території їхньої держави, 

а й поза нею, якщо її громадянин вчинив злочин на території іноземної 

держави, або жертвою злочину є її громадянин, або відбулося посягання на її 

інтереси, або, у випадку злочинів проти загального міжнародного права, без 

прив’язки до жодних з вищенаведених причин, а лише через природу такого 

злочину» [602, с. 48]. 
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Існують звичаєві та конвенційні форми універсальної юрисдикції [603, 

с. 400; 604, с. 162; 605, с. 111]. Нерідко міжнародні договори покладають на 

державу зобов’язання здійснення юрисдикції на основі територіальної чи 

персональної концепції, зазначаючи при цьому, що в разі, якщо не можна 

буде визначити державу для здійснення юрисдикції на основі цих концепцій, 

діятиме принцип вторинної, або поступленої, універсальної юрисдикції [606]. 

Застосування принципу універсальної юрисдикції та його 

співіснування з традиційними принципами кримінальної юрисдикції 

підкріплено рішеннями міжнародних та національних судів. «В 

обґрунтування принципу універсальної юрисдикції традиційно наводиться 

відома справа А. Ейхмана (Attorney-General of the Government of Israel v. 

Eichmann (1961)). У цій справі віднесення ізраїльськими судами воєнних 

злочинів та злочинів проти людяності до своєї юрисдикції було 

загальновизнано, незважаючи на те, що ці злочини вчинили в Європі особи, 

які не були громадянами Ізраїлю, під час Другої світової війни, коли Ізраїль 

ще не існував, − нагадує Н. А. Зелінська. − Вирок, що визнав Ейхмана 

винним, було винесено 13 грудня 1961 року. Окружний суд аргументував 

відхилення доводів захисту тим, що кримінальне законодавство Ізраїлю, на 

підставі якого Ейхману було пред’явлене обвинувачення, містило в собі 

універсальні норми міжнародного права. Злочини, що ставилися в провину, − 

це злочини, що завдали удару по всьому людству і зворушили совість націй, 

серйозні порушення проти міжнародного права безпосередньо (delicta juris 

gentium). Тому під час відсутності Міжнародного суду всі держави повинні 

вживати заходів, щоб притягти злочинців до відповідальності. Юрисдикція 

по злочинах з міжнародного права є універсальною» [607, с. 203-204]. 

У справі Jorgic v. Germany (2007) Європейський суд з прав людини 

встановив таке: «Суд зазначає, що німецькі суди обґрунтували їх 

юрисдикцію за статтею 6 № 1 Кримінального кодексу, у поєднанні зі статтею 

220а цього Кодексу (в редакції, яка була чинна у той час). Ці положення 

встановлювали, що є можливим застосування німецького кримінального 
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права та, відповідно, здійснення юрисдикції німецькими судами щодо осіб, 

які обвинувачуються у вчиненні геноциду за межами держави, незалежно від 

громадянства обвинувачених або потерпілих. Таким чином, юрисдикція 

національних судів встановлена згідно з чіткими формулюваннями 

відповідних положень Кримінального кодексу. При ухваленні рішення щодо 

того, чи мали німецькі суди юрисдикцію відповідно до матеріальних норм 

внутрішнього законодавства, Суд повинен надалі встановити, чи відповідає 

положенням міжнародного публічного права, застосовним у Німеччині, 

рішення національних судів щодо наявності юрисдикції у справі заявника. 

Суд зазначає, що національні суди встановили, що принцип публічного 

міжнародного права щодо універсальної юрисдикції, який був закріплений у 

статті 6 № 1 Кримінального кодексу, обґрунтовує наявність підстав для 

юрисдикції при дотриманні міжнародно-правового обов’язку невтручання. 

На їхню думку, їхня компетенція відповідно до принципу універсальної 

юрисдикції не суперечить формулюванню статті VI Конвенції про геноцид 

[«Особи, звинувачені в здійсненні геноциду чи інших перерахованих у статті 

III діянь, повинні бути суджені компетентним судом тієї держави, на 

території якої було зроблено це діяння, чи таким міжнародним карним судом, 

що може мати юрисдикцію у відношенні сторін даної Конвенції, що визнали 

юрисдикцію такого суду»], адже цю статтю слід розуміти як встановлення 

обов’язку для зазначених у ній судів судити підозрюваних у вчиненні 

геноциду осіб, що не означає заборону переслідування геноциду іншими 

національними судами» [608, с. 66-67]. 

Суд підкреслив, що вкрай важливо встановити, чи є розумною 

інтерпретація національними судами положень міжнародного права щодо 

юрисдикції, і для цього необхідно дослідити їхню інтерпретацію статті 6 

Конвенції про геноцид. Суд зазначив, що, незважаючи на те, що держави − 

учасниці Конвенції свого часу не дійшли згоди щодо нормативного 

закріплення принципу універсальної юрисдикції, пропозиції щодо включення 

відповідних положень існували у попередніх редакціях Конвенції, мова 
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статті 1 Конвенції передбачає характер erga omnes їх зобов’язань щодо 

попередження та покарання геноциду, заборона якого є частиною jus cogens. 

У зв’язку з цим аргументація національних судів, яка полягала в тому, що за 

своїм змістом Конвенція, і зокрема ця її стаття, не виключала можливості 

застосування юрисдикції з метою притягнення до відповідальності 

державами, чиє законодавство встановлює принцип екстратериторіальності 

щодо подібних справ, може вважатись розумною та переконливою [608, с. 

68]. 

Таким чином, Суд вважає, що тлумачення німецькими судами статті 6 

Конвенції про геноцид у світлі статті 1 цієї ж Конвенції та встановлення 

ними юрисдикції з метою судового розгляду обвинувачення у геноциді 

широко підкріплені нормативними положеннями та судовою практикою 

великої кількості інших держав − учасниць Європейської конвенції з прав 

людини, а також положеннями Статуту та практикою Трибуналу з колишньої 

Югославії. Дійсно, зауважив Суд, принцип універсальної юрисдикції був 

прямо визнаний трибуналом та багатьма державами, щонайменше за умови 

виконання додаткових умов, таких, які визначаються, зокрема, принципом 

представництва, що було у розглядуваному випадку. Отже, інтерпретація 

німецькими судами застосовуваних положень міжнародного права, у світлі 

яких тлумачились норми німецького Кримінального кодексу, не вважається 

Судом довільною. Суди мали розумні підстави для встановлення підстав для 

їх юрисдикції у справі про геноцид. Звідси випливає, що справа заявника 

була заслухана судом, встановленим законом за змістом § 1 статті 6 

Конвенції. Суд постановив, що порушення цього положення Конвенції він не 

бачить [608, с. 69]. 

«Якщо держава практикує принцип універсальної юрисдикції 

відповідно до звичаєвого міжнародного права, тим самим вона погоджується 

з можливістю глобального поширення кримінальної юрисдикції за межі 

територіального принципу», − пише М. Баейрс [609, с. 64]. «Ті, хто 

підтримують принцип універсальної юрисдикції в звичаєвому міжнародному 



 337 

праві, посилаються на існування глобального інтересу боротьби з певними 

злочинами. Втім навіть у такому випадку існує загроза порушення права 

суверенної держави на здійснення своєї кримінальної юрисдикції. Отже, 

принцип універсальної юрисдикції зводиться до тих злочинів, які були 

проголошені міжнародним співтовариством злочинами проти світового 

правопорядку і щодо яких держави домовилися спільно карати за їх 

вчинення, як-от піратство у відкритому морі», − вважає К. М. Місен [610, с. 

110]. 

Конвенційне та звичаєве міжнародне кримінальне право перетинаються 

у своєму визначенні найбільш серйозних міжнародних злочинів, які 

підлягають універсальній юрисдикції. Аналіз еволюції міжнародно-правової 

доктрини та практичного застосування принципу універсальності дозволив 

М. Ш. Бассіуні зробити висновок, що перелік злочинів, застосування до яких 

даного принципу визнається як конвенційними, так і звичаєвими нормами 

міжнародного права, майже збігається з переліком злочинів, заборона яких 

набула імперативного характеру (злочинів jus cogens) [599, с. 47]. 

По суті, причини існування та застосування універсальної юрисдикції 

збігаються з причинами виникнення категорії jus cogens crimes. 

Трансформація концепції полягає у зміні акцентів. По-перше, право 

протидіяти певним злочинам, використовуючи принцип універсальності, 

певною мірою перетворилось на обов’язок (втім дане твердження 

залишається дискусійним). По-друге, змінився правовий простір: із суто 

національного питання здійснення державної кримінальної юрисдикції за 

межами традиційної юридичної території універсальна юрисдикція стала 

частиною складного механізму міжнародно-правової протидії найбільш 

серйозним міжнародним злочинам. Отже, концепція імперативності 

перейшла на міжнародний рівень у вигляді норм jus cogens, відображаючи 

загальність заборони певних діянь та надання їй найвищої юридичної сили 

[585]. 

Визнаючи паралельне існування концепцій універсальної національної 
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юрисдикції та злочинів jus cogens, можна зробити висновок, що вкрай 

необхідним є створення механізму їх юридичної взаємодії як ланок загальної 

системи боротьби з безкарністю. У доповіді Генерального секретаря ООН 

«Охоплення і застосування принципу універсальної юрисдикції», яка була 

підготовлена на основі інформації, отриманої від держав-учасниць 

відповідно до резолюції 64/117 Генеральної Асамблеї, зауважується, що 

більше уваги слід приділяти зв’язку між універсальною юрисдикцією та 

діяннями, що стосуються заборон, або діяннями, які носять характер jus 

cogens. Зокрема, необхідно визначити, чи підлягають злочини, заборона яких 

набуває статусу jus cogens, розбору в порядку реалізації універсальної 

юрисдикції і чи є така юрисдикція факультативною чи обов’язковою. 

Вказувалося, що закріплені в Римському статуті злочини, які також 

передбачають застосування універсальної юрисдикції, носять характер jus 

cogens [611]. 

Щодо обґрунтування універсальної юрисдикції, то в деяких коментарях 

наголошувалося, що на доктринальному рівні вона є заснованою на теорії, 

згідно з якою деякі злочини носять настільки серйозний характер, що вони 

негативно позначаються на всьому міжнародному співтоваристві. Це також 

включало ідею про те, що відповідний злочин піддається загальному осуду 

або зачіпає міжнародні інтереси, внаслідок чого держави зобов’язані 

порушувати кримінальні справи проти злочинців. Характер або виняткова 

серйозність таких злочинів обумовлюють необхідність запобігання їм усім 

міжнародним співтовариством. Тому кожна держава має право на здійснення 

юрисдикції для судового переслідування за вчинення таких злочинів [611]. У 

цьому сенсі універсальна юрисдикція розглядалася як додатковий 

комплементарний механізм у колективній системі кримінального 

правосуддя. Вона забезпечує, що держава буде вживати заходів від імені 

міжнародного співтовариства в разі вчинення серйозного злочину, що 

викликає міжнародну стурбованість, і коли інші держави, які мають 

юрисдикцію, не мають можливості або бажання діяти. 
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Л. Дамрош, досліджуючи питання співвідношення «злочинів jus 

cogens» та застосування принципу універсальності, проаналізував 

міжнародні джерела, які визначають обсяг «імперативності» та 

«універсальності» стосовно міжнародних злочинів, і підкреслив 

неоднозначність підходів до цього питання. У своїй доповіді щодо 

Віденської конвенції про право міжнародних договорів Комісія з 

міжнародного права ООН пропонує певний перелік прикладів норм jus 

cogens: нелегітимне застосування сили, «діяння, такі як работоргівля, 

піратство або геноцид, у боротьбі з якими всі держави мають 

консолідуватись», але також зазначає, що деякі правові доктрини схиляються 

до розширення концепції імперативних норм міжнародного права щодо 

загального розуміння прав людини [74, с. 94]. 

Сучасна доктрина універсальної юрисдикції не обмежує право її 

застосування тільки до «злочинів jus cogens», а формулює більш гнучке 

визначення − «серйозні злочини проти міжнародного права», наповнення 

якого, як відомо, не збігається із сутністю широкого поняття «міжнародні 

злочини» [74, с. 94]. Ці юридичні категорії, вочевидь, відрізняються за 

суб’єктом їх вчинення, механізмом відповідальності та обсягом 

юрисдикційного режиму. Однак здається зрозумілим, що рабство, геноцид, 

катування, злочинні форми расової дискримінації тощо, заборонені на всіх 

рівнях, мають єдиний ціннісний фундамент і нормативна бюрократія не в 

змозі його розділити [612]. Світова спільнота не може дозволити 

репресивному режиму посилатися на суверенітет і незалежність держави для 

того, щоб його лідери могли ухилитися від відповідальності. Небажання або 

нездатність держави, під юрисдикцію якої підпадають найсерйозніші 

злочини, що викликають стурбованість усього міжнародного співтовариства, 

здійснювати свою кримінальну юрисдикцію, не повинне стати панацеєю від 

притягнення до відповідальності винних осіб. Невідворотність кримінальної 

відповідальності для всіх осіб, які вчинили міжнародні злочини, є однією з 

основних умов належного функціонування кримінально-правової системи. 
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Досягненню цієї мети має сприяти виявлення політичної волі боротися з 

«культурою безкарності», забезпечуючи відправлення справедливого і 

неупередженого правосуддя. 

Р. Нієто-Навія зауважує: «Норми, які є обов’язковими для всіх держав 

навіть без їх згоди, встановлені всім міжнародним співтовариством... Через їх 

превалюючу важливість та той факт, що вони дійсно містять у собі аспекти 

міжнародного публічного порядку, кожна держава має інтерес в їх 

дотриманні. Як результат, можна стверджувати, що всі держави (та інші 

суб’єкти міжнародного права) мають відповідні імперативні зобов’язання по 

відношенню до всієї міжнародної спільноти» [69, с. 14]. Отже, принцип 

універсальності втрачає статус обґрунтування права на реалізацію 

юрисдикції та набуває статусу юрисдикційної основи для виконання 

зобов’язання характеру erga omnes з кримінального переслідування всіх 

злочинів jus cogens. 

Як правило, разом з універсальним принципом діє правило «aut dedere 

aut judicare». Розглядаючи взаємозв’язок інститутів універсальної 

юрисдикції та екстрадиції, С. С. Нестеренко підкреслює, що для здійснення 

універсальної юрисдикції важливе значення має принцип aut dedere aut 

judіcare. На її думку, принцип aut dedere aut judicare є важливим 

інструментом захисту прав людини в механізмі екстрадиції [613, с. 682-683]. 

Про важливість зобов’язання видавати або здійснювати судове 

переслідування свідчить те, що це питання було включене в тему 

«Юрисдикція щодо злочинів, здійснених поза національною територією», яка 

значилася у попередньому переліку з 14 тем для обговорення на першій сесії 

Комісії вже у 1949 році. Це питання відображено в статті 8 («Встановлення 

юрисдикції») та статті 9 («Зобов’язання щодо видачі або судового 

переслідування») Проекту кодексу злочинів проти миру і безпеки людства 

1996 року [614]. 

На п’ятдесят сьомій сесії у 2005 році Комісія постановила включити в 

програму своєї роботи тему «Зобов’язання видавати або здійснювати судове 
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переслідування (aut dedere aut judicare)» і призначила спеціальним 

доповідачем З. Галицького. У розробці цієї теми брали участь видатні 

юристи. На шістдесят першій сесії (у 2009 році) була заснована Робоча група 

відкритого складу під головуванням А. Пелле, на шістдесят другій сесії (у 

2010 році) на засіданні Робочої групи − Е. Кандіоті; на шістдесят четвертій (в 

2012 році) і шістдесят п’ятій (у 2013 році) сесіях Комісія діяла під 

головуванням К. Кіттічасайрі. Комісія не досягла згоди з найважливіших 

проблем, що свідчить про їх надзвичайну складність та політичну 

обтяженість. Зокрема, залишилося відкритим питання про те, чи 

розглядатиметься міжнародно-правовий звичай як джерело зобов’язання 

видавати або здійснювати судове переслідування [615]. У доктрині щодо 

цього питання не існує єдності, хоча все більше вчених схиляються до думки 

про існування міжнародно-правового зобов’язання «aut dedere aut judіcare» 

як про загальний обов’язок, заснований не тільки на положеннях конкретних 

міжнародних договорів, але й на обов’язкових для всіх звичаєвих нормах, 

принаймні відносно деяких категорій злочинів [613, с. 682]. 

Розбіжність уявлень стосовно джерела цього зобов’язання стала 

суттєвою перешкодою в роботі Комісії. Як констатується в підготовленому 

секретаріатом тематичному резюме обговорення, що відбулося в Шостому 

комітеті Генеральної Асамблеї в ході її шістдесят першої сесії, багатьма 

делегаціями визнавалося, що звичаєвий характер даного зобов’язання не 

обов’язково випливає з існування багатосторонніх договорів, які його 

встановлюють. Водночас інші делегації наполягали на тому, що принцип aut 

dedere aut judicare не є частиною міжнародного звичаєвого права і що він, 

безумовно, не належить до jus cogens. Прихильники такої позиції 

стверджували, що з існування звичаєво-правових норм, що забороняють 

конкретні міжнародні злочини, не можна вивести звичайно-правовий 

характер зобов’язання. Деякі делегації допускали, що звичайно-правова 

норма в даній сфері може перебувати в процесі формування [616, с. 111-112]. 

Слід підкреслити, що, незважаючи на відсутність практичного результату, 
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проведені дослідження мають надзвичайну наукову цінність. Особливий 

внесок у дослідження цієї проблеми належить першому спеціальному 

доповідачеві З. Галицькому. Ретельно дослідивши погляди багатьох 

провідних учених, серед яких, зокрема, були названі Ш. Бассіуні, Л. Садат, К. 

Еделенбос, Д. Орентліхер, З. Галицкий дійшов висновку, що міжнародно-

правова концепція jus cogens може також породжувати обов’язок видавати 

або здійснювати судове переслідування [616, с. 92, 95]. 

«Уявляється незаперечним той факт, що боротьба проти безкарності 

тих, хто скоює серйозні міжнародні злочини, є одним з основоположних 

елементів політики міжнародної спільноти. У боротьбі проти безкарності 

осіб, що скоюють тяжкі злочини, в цілому використовуються міжнародна чи 

національна юрисдикція... У будь-якому випадку, незалежно від того, який із 

згаданих методів застосовуватиметься − міжнародні трибунали чи 

національні суди, як видається, цей обов’язок співпрацювати в боротьбі 

проти безкарності може бути здійснений найкращим і найбільш ефективним 

чином за допомогою застосування принципу aut dedere aut judicare», − 

стверджував З. Галицький [617, с. 34, 39]. Він порадив внести в проект статей 

статтю 2 «Обов’язок співпрацювати» такого змісту: «1. Відповідно до 

наданих проектів статей, держави в належному порядку співпрацюють між 

собою і з компетентним міжнародним судом і трибуналами в боротьбі проти 

безкарності в частині, яка стосується злочинів та правопорушень, що 

викликають міжнародну стурбованість. 2. У цих цілях держави будуть 

застосовувати скрізь і завжди, коли це необхідно, і відповідно до цих 

проектів статей принцип видачі або судового переслідування (aut dedere aut 

judicare)». Визнаючи велике значення міжнародних угод як джерел принципу 

aut dedere aut judicare, З. Галицький, тим не менш, зазначив: «Взагалі, 

обов’язок видавати або здійснювати судове переслідування може 

встановлюватися також міжнародним звичаєвим правом» [617, с. 74]. 

На підставі викладених фактів та аналітичних висновків спеціальний 

доповідач запропонував включити до проекту статей про зобов’язання aut 
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dedere aut judicare статтю 4 («Міжнародний звичай як джерело зобов’язання 

aut dedere aut judicare») такого змісту: «1. Кожна держава зобов’язана або 

видати, або здійснити судове переслідування передбачуваного 

правопорушника, якщо таке зобов’язання випливає зі звичайної норми 

міжнародного права. 2. Таке зобов’язання може випливати, зокрема, зі 

звичайних норм міжнародного права, що стосуються [серйозних порушень 

міжнародного гуманітарного права, геноциду, злочинів проти людяності і 

воєнних злочинів]. 3. Зобов’язання видавати або здійснювати судове 

переслідування випливає з імперативної норми загального міжнародного 

права, прийнятої і визнаної міжнародним співтовариством держав (jus 

cogens) у формі міжнародного договору або міжнародного звичаю, на основі 

якого будь-які особи, які вчинили діяння, зазначені в пункті 2, визнаються 

злочинцями» [617, с. 95]. 

Як бачимо, спеціальний доповідач вважав за доцільне внести в проект 

статей пряме твердження про те, що «зобов’язання видавати або здійснювати 

судове переслідування випливає з імперативної норми загального 

міжнародного права». Ця позиція (на жаль, на нашу думку) не знайшла 

достатньої підтримки. Її опоненти посилювали свою аргументацію рішенням 

Міжнародного суду по справі «Питання, пов’язані із зобов’язанням 

здійснювати судове переслідування або видавати (Бельгія проти Сенегалу)», 

яке базувалось на договірних нормах, а саме Конвенції проти катувань та 

інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження 

та покарання від 10 грудня 1984 року. 

Постанова Міжнародного суду по справі Бельгія проти Сенегалу 

відіграла значну роль у формуванні позиції КМП. Як відомо, 19 лютого 2009 

року Бельгія порушила в Суді справу проти Сенегалу на підставі того, що 

існує спір «між Королівством Бельгія та Республікою Сенегал щодо 

дотримання Сенегалом свого зобов’язання здійснити судове переслідування» 

колишнього президента Чаду Хіссена Хабре «або видати його Бельгії для 

цілей кримінального провадження». У своїй заяві Бельгія просила 
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Міжнародний суд винести рішення та оголосити, що Республіка Сенегал 

зобов’язана порушити кримінальний процес проти Х. Хабре за діяння, що 

включають злочини у вигляді тортур і злочини проти людяності, в яких його 

звинувачують як виконавця, співвиконавця чи співучасника; у разі відмови 

від переслідування Х. Хабре Республіка Сенегал зобов’язана видати його 

Королівству Бельгія, з тим щоб його можна було притягнути до 

відповідальності за ці злочини в бельгійських судах». Бельгія вважала, що 

Сенегал зобов’язаний припинити ці міжнародно-протиправні діяння, 

невідкладно передавши справу Х. Хабре своїм компетентним органам для 

кримінального переслідування, або, в іншому випадку, видавши Х. Хабре 

Бельгії без додаткових прохань». 

У своєму рішенні, винесеному 20 липня 2012 року, Суд одноголосно 

постановив, що він володіє юрисдикцією для розгляду спору між сторонами 

щодо тлумачення і застосування пункту 2 статті 6 та пункту 1 статті 7 

Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 

принижуючих гідність видів поводження та покарання від 10 грудня 1984 

року. Разом із тим Суд постановив, що він не володіє юрисдикцією для 

розгляду вимог Бельгії стосовно передбачуваних порушень з боку Сенегалу 

щодо зобов’язань по міжнародному звичаєвому праву. По суті спору Суд у 

числі іншого постановив, що Сенегал, не провівши негайного попереднього 

розслідування фактів, пов’язаних зі злочинами, імовірно вчиненими Х. 

Хабре, порушив своє зобов’язання за пунктом 2 статті 6 Конвенції проти 

катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів 

поводження і покарання від 10 грудня 1984 року; окрім того, Сенегал, не 

передавши справу Х. Хабре своїм компетентним органам з метою 

кримінального переслідування, порушив своє зобов’язання згідно з пунктом 

1 статті 7 Конвенції проти катувань. Суд заявив: «...Видача та судове 

переслідування є альтернативними способами боротьби з безкарністю 

відповідно до пункту 1 статті 7» [618, с. 50]. Отже, Сенегал зобов’язаний 

припинити це продовжуване міжнародно-протиправне діяння відповідно до 
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загального міжнародного права про відповідальність держав за міжнародно-

противоправні діяння. Тому Сенегал повинен невідкладно вжити необхідних 

заходів для передачі справи своїм компетентним органам влади з метою 

здійснення судового переслідування, якщо він не видає пана Хабре [618, с. 

118-121]. 

Робоча група Комісії, створена у 2013 році, визнала рішення 

Міжнародного суду у даній справі корисним у розкритті деяких аспектів, які 

мають відношення до здійснення зобов’язання видавати або здійснювати 

судове переслідування. Зокрема, Робоча група зазначила, що сфера 

охоплення зобов’язання видавати або здійснювати судове переслідування у 

рамках відповідних конвенцій, які були підготовлені в 1970 році чи пізніше, 

дозволяє виявити деякі загальні тенденції і характеристики. Однією з 

найбільш значущих тенденцій є так звана «Гаазька формула», яка служить 

моделлю для більшості сучасних антикримінальних конвенцій, приблизно 

три чверті яких дотримуються режиму кримінального переслідування або 

видачі відповідно до Гаазької конвенції 1970 року й інших конвенцій, котрі 

слідують тій же формулі. Оскільки Суд також постановив, що заборона 

катувань є імперативною нормою (jus cogens), формула здійснення судового 

переслідування або видачі відповідно до Конвенції проти катувань може 

служити як модель для нових положень про переслідування або видачу, які 

регулюють інші категорії злочинів, заборонені нормами jus cogens, такі як 

геноцид, злочини проти людяності і серйозні воєнні злочини [615, с. 36-38]. 

Комісія звернула увагу на те, що в конвенціях, підготовлених після 1970 

року, простежується загальна тенденція, згідно з якою держава 

місцезнаходження у разі невидачі ймовірного правопорушника, без винятку, 

передає його справу компетентному органу. Це зобов’язання доповнюється 

положеннями, котрі вимагають від держав-учасниць: а) кваліфікувати 

відповідне правопорушення як кримінальний злочин за своїм внутрішнім 

правом; b) встановити юрисдикцію щодо правопорушень, коли простежено 

зв’язок зі злочином або коли ймовірний правопорушник перебуває на 
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території цієї держави і не підлягає видачі; c) розробити положення щодо 

заходів зі взяття ймовірного правопорушника під варту та проведення 

попереднього розслідування; і d) розглядати правопорушення як юридичну 

підставу для видачі [615, с. 19]. Трактуючи постанову Суду, Комісія 

сформулювала основні елементи зобов’язання видавати або здійснювати 

судове переслідування, які, на її думку, необхідно включити в національне 

законодавство. Зокрема, КМП зазначила, що ефективне виконання 

зобов’язання видавати або здійснювати судове переслідування вимагає 

вжиття необхідних національних заходів з визнання відповідних 

правопорушень в якості кримінальних злочинів, встановлення юрисдикції 

щодо даних правопорушень та особи, яка перебуває на території даної 

держави, проведення розслідування або попереднього встановлення фактів, 

затримання підозрюваного і передачі справи органам кримінального 

переслідування (що необов’язково приводить до порушення справи) або з 

видачі, якщо вона була запитана державою, що володіє необхідною 

юрисдикцією і здатна переслідувати підозрюваного у судовому порядку [615, 

с. 39]. Разом із тим рішення Міжнародного суду у справі не можна 

розглядати як таке, що заперечує існування позадоговірного зобов’язання 

видавати або здійснювати судове переслідування, яке випливає з 

імперативної норми загального міжнародного права. У цьому контексті 

особливо важливими вбачаються аргументи, що були викладені в окремій 

думці судді Кансанду Тріндаде по цьому рішенню. 

На авторитетну думку судді Кансанду Тріндаде, абсолютна заборона 

грубих порушень прав людини тягне за собою зобов’язання, які можуть бути 

тільки зобов’язаннями щодо результату та неминуче мають об’єктивний 

характер. Поведінка держави має бути такою, щоб сприяти дотриманню 

зобов’язань щодо результату (в даному випадку − заборона тортур) [618, с. 

50]. Суддею Тріндаде надзвичайно переконливо сформульована позиція 

стосовно того, що у другому десятилітті XXI ст., після довгої історії свого 

існування, принцип універсальної юрисдикції, закріплений у Конвенції проти 
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катувань (пункт 2 статті 5 та пункт 1 статті 7), судячи з усього, 

підкріплюється ідеалом універсального правосуддя, без обмежень у часі 

(минулому або майбутньому) або у просторі (будучи транскордонним). Крім 

того, універсальне правосуддя виходить за рамки міждержавних відносин, 

оскільки воно покликане охороняти не інтереси окремої держави, а 

основоположні цінності всього міжнародного співтовариства. На думку судді 

Кансаду Тріндаде, необхідність в універсальному правосудді понад усе, що 

відповідає філософії природного права. У цій новій і більш широкій 

перспективі універсального міжнародного права, нового універсального jus 

gentium нашого часу норми jus cogens знаходять вираження в абсолютній 

забороні міжнародних злочинів, таких як тортури, які «шокують свідомість 

людства». Це «виходить за рамки старої парадигми суверенітету держави: 

окремі жертви сприймаються як частина людства» [618, с. 178]. Незважаючи 

на те, що в контексті справи, що розглядалася, суддя Кансанду Тріндаде 

говорить про катування, немає сумніву, що вищесказане стосується всіх 

злочинів jus cogens, зокрема проявів расової дискримінації. Погоджуючись із 

суддею Кансаду Тріндаде, підкреслимо, що рішення Міжнародного суду у 

справі Бельгія проти Сенегалу не суперечить визнанню міжнародного звичаю 

як джерела зобов’язання видавати або здійснювати судове переслідування. 

Задля підтвердження цієї тези повернемося до аналізу роботи КМП із 

цього питання. Комісія взяла до відома доповідь Робочої групи 2013 року та 

заснувала нову Робочу групу щодо зобов’язання видавати або здійснювати 

судове переслідування (aut dedere aut judicare) під головуванням відомого 

фахівця в галузі міжнародного кримінального права К. Кітічайсарі. Засідання 

Робочої групи відбулися 6 травня та 4 червня 2014 року. У висновках Робочої 

групи 20014 року, як і раніше, особливе місце зайняло питання про статус 

зобов’язання видавати або здійснювати судове переслідування в 

міжнародному звичаєвому праві. Думки делегацій щодо того, передбачає 

звичаєве міжнародне право чи не передбачає зобов’язання видавати або 

здійснювати судове переслідування, знову розділилися. Оцінюючи 
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пропозиції колишнього спеціального доповідача З. Галицького щодо 

внесення до проекту статей статті «Міжнародний звичай як джерело 

зобов’язання aut dedere aut judicare», Робоча група 2014 року зазначила: 

«Визначення того, чи стало, чи стає зобов’язання видавати або здійснювати 

судовий злочин нормою звичаєвого міжнародного права або, принаймні, 

регіонального звичаєвого права, може допомогти визначити, чи кодифікує 

пропонований Комісією проект статті норми міжнародного права або являє 

собою прогресивний розвиток цих норм. Проте, оскільки Робоча група 

вирішила не представляти підсумковий документ роботи Комісії із цієї теми 

в якості проекту статей, вона визнала недоцільним розробляти альтернативи 

формулі, запропонованій паном Галицьким [619, с. 11]. Разом із тим слід 

звернути особливу увагу на заяву, що міститься в підсумковому документі: 

«Робоча група хотіла б чітко заявити, що вищесказане не слід тлумачити як 

висновок про те, що Робоча група або Комісія в цілому ухвалила, що 

зобов’язання видавати або здійснювати судове переслідування ще не стало і 

не стає нормою міжнародного звичаєвого права, будь то загального або 

регіонального [619, с. 12, 13]. 

Робоча група також наголосила на тому, що в 2012 році у справі 

Бельгія проти Сенегалу Міжнародний суд постановив, що він не 

компетентний розглядати твердження Бельгії про можливі порушення 

Сенегалом зобов’язань за міжнародним звичаєвим правом, оскільки на 

момент звернення Бельгії до Суду суперечка між Бельгією та Сенегалом не 

була пов’язана з порушеннями зобов’язань за міжнародним звичаєвим 

правом. Отже, Суд ще не мав можливості визначити, становить чи не 

становить зобов’язання видавати або здійснювати судове переслідування 

частину міжнародного звичаєвого права [619, с. 13, 14]. Таким чином, Суд не 

сформулював чітку позицію стосовно міжнародного звичаю як джерела 

зобов’язання aut dedere aut judicare», у зв’язку з чим його рішення не може 

розглядатися як таке, що заперечує існування зобов’язання aut dedere aut 

judicare за міжнародним звичаєвим правом стосовно jus cogens crimes. 
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Слід зазначити, що існуючі договори охоплюють обмежене коло 

злочинів, які можуть бути віднесені до jus cogens crimes. У Міжнародній 

конвенції для захисту всіх осіб від насильницьких зникнень від 20 грудня 

2006 року, яка охоплює діяння, що за певних обставин, окреслених у 

міжнародному праві, розглядаються як злочин проти людяності, 

застосовується модифікований варіант «Гаазької формули». Стаття 9 (1) 

Конвенції передбачає: «Кожна держава-учасниця вживає необхідних заходів 

для встановлення своєї компетенції здійснювати юрисдикцію щодо злочину 

насильницького зникнення: a) коли злочин скоєно на будь-якій території, що 

перебуває під її юрисдикцією, або на борту морського чи повітряного судна, 

зареєстрованого в даній державі; b) коли передбачуваний правопорушник є 

громадянином цієї держави; c) коли зникла особа є громадянином даної 

держави, і якщо дана держава вважає це за доцільне». Разом із тим пункт 2 

зазначеної статті містить таке формулювання: «Кожна держава-учасниця 

вживає також необхідних заходів для встановлення своєї компетенції 

здійснювати юрисдикцію щодо злочину насильницького зникнення, коли 

передбачуваний правопорушник перебуває на будь-якій території під її 

юрисдикцією, якщо тільки вона не видає або не передає якійсь іншій державі 

згідно зі своїми міжнародними зобов’язаннями або не передає його 

міжнародному кримінальному суду, юрисдикцію якого вона визнає». 

Важливе положення стосовно примусової юрисдикції включене в статтю 10 

(1) Конвенції, яка встановлює: «Кожна держава-учасниця, на території якої 

перебуває особа, підозрювана у вчиненні злочину насильницького 

зникнення, забезпечує взяття під варту даної особи або вживає всіх інших 

правових заходів, необхідних для забезпечення його присутності, якщо після 

розгляду наявної в її розпорядженні інформації вона вважатиме, що цього 

вимагають обставини. Таке тримання під вартою і такі інші правові заходи 

здійснюються відповідно до законодавства цієї держави-учасниці і тільки 

протягом терміну, необхідного для забезпечення його присутності у зв’язку з 

кримінально-процесуальними діями, процедурами передачі або видачі». 
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Згідно з пунктом 2 зазначеної статті держава-учасниця, що вжила заходів, 

передбачених у пункті 1 цієї статті, негайно проводить попереднє слідство 

або розслідування для встановлення фактів. Вона інформує держав-учасниць, 

про яких ідеться в пункті 1, про вжиті заходи, зокрема про взяття під варту і 

про обставини, на підставі яких воно здійснено, а також про висновки, 

зроблені в процесі проведеного нею попереднього слідства або 

розслідування, повідомляючи їх про те, чи має вона намір здійснювати свою 

юрисдикцію [620]. 

Конвенційні положення щодо принципу «aut dedere aut judicare» не 

тільки підтверджують існування цього зобов’язання, але й досить змістовно 

регламентують його виконання. Відмова від видачі перетворює право 

здійснення універсальної юрисдикції в зобов’язання «направити дану справу 

своїм компетентним органам для кримінального переслідування», тобто 

універсальна юрисдикція (у вузькому сенсі) стає обов’язком держави-

учасниці, якщо передбачуваний виконавець злочину насильницького 

зникнення перебуває на ії території. Дуже важливо, що Міжнародна 

конвенція для захисту всіх осіб від насильницьких зникнень, яка стосується, 

серед інших правопорушень, діянь, що «при певних обставинах, 

обумовлених у міжнародному праві», розглядаються як «злочин проти 

людяності», тобто jus cogens crime, створює для її сторін договірне 

зобов’язання вжити необхідних заходів для встановлення своєї компетенції 

згідно з принципом aut dedere aut judicare, яке передбачає в якості 

альтернативи «передачу передбачуваного правопорушника міжнародному 

кримінальному суду, юрисдикцію якого вона визнає». Стаття 11 (1) чітко 

формулює цей принцип: «Якщо передбачуваний виконавець злочину 

насильницького зникнення виявляється на території, що перебуває під 

юрисдикцією держави-учасниці, і якщо ця держава не видає вказану особу 

або не передає її іншій державі відповідно до своїх міжнародних зобов’язань 

або міжнародному кримінальному суду, чию компетенцію вона визнає, то 

вона направляє дану справу своїм компетентним органам для кримінального 
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переслідування». Безумовно, це положення здатне стати ефективним засобом 

боротьби з безкарністю злочинних форм расової дискримінації. Коментуючи 

його, у своїй доповіді Робоча група КМП 2013 року підкреслила, що 

«зобов’язання видавати або здійснювати судове переслідування може бути 

виконано шляхом передачі передбачуваного правопорушника компетентному 

міжнародному кримінальному суду». Відповідно до цього положення 

зобов’язання видавати або здійснювати судове переслідування може бути 

виконано за допомогою «третьої альтернативи», яка полягала б у передачі 

державою передбачуваного правопорушника компетентному міжнародному 

кримінальному трибуналу або компетентному суду, чию юрисдикцію 

відповідна держава визнає [620]. 

Питання щодо співвідношення універсальної юрисдикції і юрисдикції 

Міжнародного кримінального суду має значну наукову і практичну 

значущість [621]. Разом із тим слід мати на увазі, що, як випливає зі змісту 

пункту 2 статті 12, Римського статуту, якщо ситуація, при якій, як 

уявляється, були вчинені один чи кілька злочинів, що підпадають під 

юрисдикцію Суду, передається прокуророві державою-учасницею, Суд може 

здійснювати свою юрисдикцію, якщо учасницею Статуту є чи визнала 

юрисдикцію Суду хоча б одна з таких держав: a) держава, на території якої 

відбулося дане діяння, або, якщо злочин був вчинений на борту морського чи 

повітряного судна, держава реєстрації цього морського чи повітряного судна; 

b) держава, громадянином якої є особа, обвинувачувана у вчиненні злочину. 

За деякими винятками, юрисдикція Суду похідна від національної 

юрисдикції, заснованої на територіальному принципі чи принципі активної 

національності. Характерно, що ані пасивний персональний принцип, ані 

принцип захисту, ані юрисдикція за місцем затримання чи універсальна 

юрисдикція у вузькому сенсі не дають підстав для того, щоб держави-

учасниці Статуту, які мають таку юрисдикцію, «поступилися» своїми 

повноваженнями Міжнародному кримінальному суду і передали ситуацію на 

його розгляд. Суду може буди передана особа − передбачуваний 
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правопорушник − стосовно ситуації, з якої вже здійснюється судове 

провадження, але за відсутністю відповідного юрисдикційного підґрунтя 

держава місця перебування цієї особи не здатна стати ініціатором передачі 

ситуації, при якій, як уявляється, були вчинені один чи кілька злочинів. Для 

того щоб передача передбачуваного злочинця Міжнародному кримінальному 

суду ефективно виконувала роль «третьої альтернативи» у здійсненні 

зобов’язання «aut dedere aut judicare», потрібно розширення кола підстав 

юрисдикції постійного Міжнародного кримінального суду. 

Вищевикладене дозволяє зробити висновок, що на сучасному етапі 

розвитку міжнародного права зобов’язання aut dedere aut judicare стосовно 

злочинів jus cogens, зокрема расової дискримінації та її окремих проявів, 

набуло характеру obligatio erga omnes. У рамках концепції злочинів jus 

cogens воно означає обов’язкове залучення кримінального юрисдикційного 

механізму щодо осіб, які підозрюються у вчиненні таких злочинів, і 

важливим елементом антикримінального міжнародно-правового 

співробітництва держав. Це відповідає правовій природі jus cogens crimes та 

обумовлюється сутністю зобов’язання erga omnes. Отже, конструкція 

імперативної заборони дискримінаційних злочинів полягає в міжнародно-

правовому статусі jus cogens заборони расової дискримінації і включає 

зобов’язання держав характеру erga omnes здійснювати кримінальну, в тому 

числі універсальну, юрисдикцію щодо таких злочинів. 

М. Ш. Басіуні неодноразово підкреслював, що визнання певних 

міжнародних злочинів jus cogens означає виникнення обов’язку судити або 

видавати винних у їх вчиненні осіб; незастосування терміну давності для 

таких злочинів; а також універсальності юрисдикції щодо таких злочинів, 

незалежно від того, де вони були вчинені, ким (у тому числі главою 

держави), проти якої категорії жертв і незалежно від контексту їх здійснення 

(мир чи війна). Найголовнішим obligatio erga omnes, таким чином, стає 

зобов’язання виключити можливість безкарності винних у вчиненні таких 

злочинів осіб [57]. 
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Питання імунітету посадових осіб, звинувачуваних у скоєнні злочинів 

jus cogens, набувають особливої складності [549; 622]. У підготовленому 

секретаріатом тематичному резюме обговорення, що відбулося в Шостому 

комітеті Генеральної Асамблеї у ході її шістдесят третьої сесії, відображені 

основні розбіжності держав із найістотніших питань теми «Імунітет 

посадових осіб держави від іноземної кримінальної юрисдикції». Ці 

розбіжності стосувалися, зокрема, питання імунітету щодо вищих посадових 

осіб держави. Ряд делегацій висловлював впевненість у тому, що стан 

міжнародного права у даній галузі відображено у відповідній практиці 

Міжнародного суду, насамперед в його рішеннях у справі про ордер на арешт 

і у справі «Деякі питання взаємної допомоги у кримінальних справах 

(Джібуті проти Франції)». Цю позицію не підтримали інші делегації, які 

наполягали на наявності вилучення з імунітету в разі серйозних міжнародних 

злочинів, зокрема, злочинів jus cogens, або стверджували, що це вилучення 

обмежується імунітетом ratione materiae [616, с. 103].При обговоренні даної 

теми в Шостому комітеті Генеральної Асамблеї в ході її шістдесят восьмої 

сесії учасники дискусії виходили з необхідності проведення роботи на основі 

чіткого розмежування lex lata і lex ferenda, відзначаючи при цьому, що до 

останнього слід вдаватися з винятковою обережністю [623]. 

Комісія з міжнародного права чітко розмежовує імунітети ratione 

materiae та ratione personae. Деякі члени вказували на те, що питання про 

застосування як можливого виключення передбачуваного порушення норм 

jus cogens має розглядатися окремо й іншим чином, ніж питання про 

вчинення міжнародних злочинів, причому і в цьому останньому випадку 

необхідно окремо розглядати кожний злочин і давати точні визначення таким 

термінам, як «міжнародні злочини», «злочини за міжнародним правом», 

«тяжкі злочини за міжнародним правом» або злочини, що становлять 

порушення зобов’язань jus cogens або erga omnes. Було також відзначено, що 

базова методологія Суду може бути ефективно застосована до даної теми в 

тому сенсі, що вона заснована на огляді практики національних судів та 
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висновках про відсутність достатніх підстав говорити про наявність будь-

яких обмежень на імунітет держав залежно від тяжкості правопорушення, що 

призводить до необхідності визнання існування імунітету ratione materiae за 

відсутністю широкої практики держав, що доводить існування подібного 

обмеження, виключно заснованого на тяжкості передбачуваного 

правопорушення. 

У тому, що стосується jus cogens, було відзначено, що у справі 

«Юрисдикційні імунітети держави» (Німеччина проти Італії; за участю 

Греції, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy; Greece 

intervening) Міжнародний суд заявив про відсутність суперечностей між 

нормою jus cogens і нормою звичаєвого права, що вимагає від держави 

визнання імунітету іншої держави [624]. У цій справі Суд відхилив 

твердження італійських судів, що в міжнародному праві існує тенденція, 

згідно з якою імунітет держави знаходиться в процесі обмеження у 

застосуванні принципу територіального делікту для acta jure imperii, та 

висловив думку, що існує протилежна тенденція, яка підтверджує існування 

імунітету перед національною кримінальною юрисдикцією [625, с. 99]. 

Ці два комплекси норм стосуються окремих питань, причому норми 

про імунітет держав мають процедурний характер і виключно призначені для 

вирішення того, чи можуть суди однієї держави здійснювати свою 

юрисдикцію щодо іншої держави, а тому не зачіпають матеріально-правових 

норм, які можуть мати статус jus cogens, як і правомірності чи 

неправомірності поведінки, що стала об’єктом судового розгляду. Однак інші 

члени Комісії вважали, що з особливих думок суддів не випливає, що jus 

cogens зачіпають норми про імунітет. 

Було також відзначено, що за відсутності усталеної практики держав 

можна було б, порівнявши перспективи внесення розладу в дружні відносини 

між державами з прагненням покінчити з безкарністю за тяжкі злочини, 

розглянути здійсненність в контексті прогресивного розвитку права таких 

варіантів: дозволити відмовляти в імунітеті тільки тій державі, в якій було 
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вчинено злочин, або державі, громадяни якої постраждали в результаті 

злочину; дозволити державі відмовляти в імунітеті тільки в тих випадках, 

коли злочинець фізично перебував на території цієї держави; та / або 

дозволити державі відмовляти в імунітеті, тільки коли переслідування було 

ініційовано міністром юстиції або аналогічною посадовою особою такої 

держави [624]. 

Що стосується питання про можливі вилучення з імунітету ratione 

personae, до теперішнього часу Комісії також не вдалося досягти повної 

узгодженості в підходах до його вирішення. Одні делегації наполягали на 

тому, що в міжнародному праві немає підстав для висновку про те, що з 

імунітету ratione personae існують які б то не було вилучення. Водночас інші 

делегації стверджували, що за загальним правилом, коли мова йде про 

боротьбу з безкарністю за найбільш серйозні злочини, що викликають 

занепокоєння міжнародного співтовариства в цілому, жодна посадова особа 

держави не повинна приховуватися за нормами, що встановлюють імунітет, 

перетворюючи їх у норми, що гарантують безкарність. Було заявлено, що 

такі діяння ab initio не можуть розглядатися як захищені імунітетом, тому 

будь-яка спроба прикритися офіційним статусом недопустима. Гостра 

дискусія розгорнулась із приводу існування тенденції на користь обмеження 

імунітетів від юрисдикції національних судів. 

Деякі члени Комісії послалися на спільну особливу думку суддів 

Хіггінс, Койманса і Бюргенталя у справі «Стосовно ордера на арешт», в якій 

вони заявляли про відсутність норми про імунітет ratione materiae стосовно 

найбільш серйозних міжнародних злочинів [624]. Суть справи стосувалась 

міжнародного ордера на арешт, що був виданий 11 квітня 2000 року слідчим 

суддею з Бельгії щодо пана Йеродіа Абдулая Ндомбасі, який обіймав у той 

час посаду міністра закордонних справ ДРК, а згодом − міністра освіти цієї 

країни, з метою його тимчасового затримання до отримання прохання про 

його екстрадицію до Бельгії у зв’язку з «серйозними порушеннями 

міжнародного гуманітарного права». У своєму проханні про визначення 



 356 

тимчасових заходів ДРК, серед іншого, просила Суд прийняти постанову про 

негайне анулювання ордера, що став предметом спору. Суд одноголосно 

відхилив прохання Бельгії про виключення даної справи із загального списку 

справ Суду і п’ятнадцятьма голосами проти двох встановив, що обставини в 

тому вигляді, як вони в даний час подавались Суду, не були такими, щоб 

вимагати здійснення його права на визначення тимчасових заходів, як того 

хоче Демократична Республіка Конго [626, с. 3]. 

Dзаява судді К. Ван ден Вінгарт, яка підкреслювала важливість цієї 

справи для вдосконалення сучасного міжнародного кримінального права: 

«Міжнародне співтовариство безумовно згідно в принципі з твердженням 

про те, що «основні злочини» в порушення міжнародного кримінального 

права (воєнні злочини, геноцид і злочини проти людяності) не повинні 

залишатися безкарними. Однак питання про те, як це повинно здійснюватися 

на практиці, все ще залишається предметом численних дискусій і суперечок. 

В ідеалі такі злочини повинні переслідуватися в кримінальному порядку в 

міжнародних кримінальних судах. Не всі справи будуть розглядатися в таких 

судах. Поки кримінальне переслідування на рівні країни в державному суді є 

єдиним способом здійснення міжнародного кримінального права. У 

відповідності до міжнародного права держави несуть не тільки моральне, але 

й правове зобов’язання щодо забезпечення можливості кримінального 

переслідування основних міжнародних злочинів всередині своєї країни». 

Суддя Ван ден Вінгарт звернула увагу на тенденцію поширення ідеї про те, 

що традиційні обмеження щодо кримінального переслідування 

(територіальна юрисдикція, імунітети) не можуть бути застосовні до 

основних міжнародних злочинів. «Справа, що стосується ордера на арешт від 

11 квітня 2000 року (Демократична Республіка Конго проти Бельгії), є 

першою, в ході якої Міжнародний суд розглядатиме ці моменти. По суті, це 

перша сучасна справа, в якій дві держави виступають одна проти іншої з 

проблем екстериторіальної юрисдикції та імунітету, що виникли в результаті 

застосування внутрішнього законодавства відносно основних міжнародних 
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злочинів» [627, с. 169]. 

Посадові особи, які мають імунітет ratione personae від іноземної 

кримінальної юрисдикції, − це голова держави, голова уряду та міністр 

закордонних справ. На сьогодні практика доводить, що імунітет ratione 

personae застосовується навіть при можливості вчинення посадовою особою 

злочину jus cogens. Таке правило підтверджується рішенням Міжнародного 

суду ООН у справі Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (Congo 

v. Belgium). Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters. Суд 

визначив, що міністр користується імунітетом від іноземної кримінальної 

юрисдикції, коли він офіційно або неофіційно перебуває на іноземній 

території, щодо дій, які він вчинив до або під час перебування на посаді 

міністра, як в офіційному, так і в особистому статусі [628, с. 177]. 

Також це правило підтверджується рішеннями національних судів [629; 

630, с. 353]. Так, у справі Fidel Castro, Національний суд (Audiencia Nacional) 

встановив, що іспанський суд не міг здійснювати кримінальну юрисдикцію 

щодо злочинів, в яких обвинувачувався Фідель Кастро. Він був чинним 

головою держави і тому користувався імунітетом ratione personae від 

іноземного кримінального переслідування, згідно з нормами міжнародного 

права. Суд підкреслив, що його рішення не суперечить рішенню у справі 

Піночета, адже останній вже не займав позицію голови держави і тому більш 

не користувався імунітетом. Аналогічно у 2001 році касаційний суд Парижу 

визнав право на імунітет та відмовив у кримінальній юрисдикції у справі М. 

Кадафі, лідера Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії, 

який був звинувачений у вбивстві та співучасті у терористичній акції. 

Втім не можна не відзначити існування певних прогресивних тенденцій 

щодо невизнання імунітету у випадку злочинів jus cogens. Вони включають в 

себе схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції з утвердження 

Нюрнберзьких принципів та проекту Кодексу проти миру та людства, 

розробленого Комісією з міжнародного права, який включав в себе 

положення про незастосування імунітету, що базується на офіційних 
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функціях [631, с. 26-27]. Такий підхід використовують міжнародні 

кримінальні суди та трибунали. Також схоже твердження можна знайти у 

декількох рішеннях національних судів. 

На думку М. Еліса, «окрім Нюрнберзького та Токійського судових 

процесів, національне кримінальне переслідування за вчинення злочинів jus 

cogens можна вважати «історичною аномалією» [632]. У справі Ейхмана 

(Eichmann), у 1961 році, районний суд Єрусалима відмовив у клопотанні 

підсудного, що він діяв від імені Німеччини [633, с. 277, 299, 304]. У справах 

«Прикордонників» (Border Guard cases) Конституційний суд Німеччини 

визнав відповідальними посадових осіб держави − членів Національної Ради 

НДР, що були керівниками працівників прикордонної служби, 

обвинувачених у вбивстві. Суд відмовив у використанні права на імунітет 

[634]. 

У відомій справі «Піночет» (Pinochet case, 1999), Високий суд 

Великобританії притягнув до кримінальної відповідальності колишнього 

голову Чилі за акти катувань, вчинені ним у період, коли він обіймав свою 

посаду. Це був перший прецедент, коли голова іноземної держави був 

визнаний винним у злочині місцевим судом. На думку лорда Ніколса, 

генерал Піночет не мав імунітету за доктриною звичаєвого міжнародного 

права щодо залишкового імунітету, яким потенційно охоплюються всі 

посадові особи держави, за вчинення тортур, які не можуть бути віднесені до 

державних актів та які порушують норми міжнародного права. Бельгійський 

слідчий суддя заявив, що «боротьба з безкарністю осіб, відповідальних за 

злочини за міжнародним правом ... є обов’язком всіх держав ... [Ми] 

вважаємо, що, за суттю звичаєвого права, або навіть jus cogens, універсальна 

юрисдикція щодо злочинів проти людяності існує та дозволяє національним 

судовим органам кримінальне переслідування і покарання винних осіб, за 

будь-яких обставин» [523, с. 97]. 

Слід зазначити, що всі ці питання були сконцентровані навколо 

поняття цінностей міжнародного співтовариства, що є особливо важливим у 
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контексті ціннісної концепції злочинів jus cogens. Деякі члени Комісії 

звернули увагу на те, що «цінності» може бути непросто перекласти на мову 

діючих норм і принципів міжнародного права. У зв’язку з цим було 

відзначено, що норми про імунітет самі по собі відображають цінності 

міжнародного співтовариства. І якщо мова йде про пошук необхідного 

балансу, то він повинен мати міцну основу і здійснюватися в рамках 

загальних правил, що стосуються формування звичайного міжнародного 

права. Пролунав заклик до обачності при вживанні такого терміна, як 

«система цінностей», оскільки це може бути сприйнято як завуальована 

спроба поставити одні цінності вище за інші. Деякі інші члени Комісії 

вважа.ли, що право існує не у вакуумі і необов’язково носить нейтральний 

характер. Головне питання даної теми, а саме питання про те, чи слід 

підтвердити цінність імунітету в міждержавних відносинах або ж слід 

віддати перевагу боротьбі з безкарністю, по суті, являє собою полеміку про 

принципи і цінності міжнародного співтовариства [624]. 

Підводячи підсумки, уявляється доречним навести цитату з особливої 

думки судді Креча до рішення 1996 року у справі Case concerning application 

of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 

Preliminary Objections: «Jus cogens створює ґрунт для глобальних змін у 

співвідношенні суверенітету держави та правопорядку в міжнародному 

співтоваристві та для створення умов, в яких верховенство права 

превалюватиме над свободою волі держав» [635, с. 709]. 

Виникнення концепції існування превалюючих за юридичною силою 

норм є доказом визнання міжнародним співтовариством необхідності 

позитивно-правових заходів для забезпечення світового правопорядку. 

Незважаючи на аргументи «скептиків», які вважають норму jus cogens 

чужорідним явищем у вільному за духом міжнародному праві, об’єктивною 

реальністю є не тільки їх існування, але й ефективність як інструменту 

стримування протиправних дій з боку держави. 
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Висновки до розділу 5 

1. Деякі расистські дискримінаційні правопорушення досягають такого 

ступеня соціальної небезпеки, що тягнуть за собою кримінальне покарання 

індивідів, тобто набувають правового статусу «jus cogens crime». Термін «jus 

cogens crime» є визначенням порушення норми jus cogens, у даному випадку 

− криміналізованого, тобто такого, що має статус порушення кримінально-

правової заборони. Ця концепція є вкрай контраверсійною, якщо підходити 

до її сутності з точки зору позитивного міжнародного права, адже термін jus 

cogens, якщо розглядати його в рамках Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів, існує виключно як інструмент регулювання 

міждержавних правових відносин. Крім того, сполучення термінів «злочин» 

та «jus cogens» виглядає не зовсім коректним, адже не може існувати більш 

або менш імперативної кримінальної відповідальності. Однак саме така 

конструкція отримала широкий розвиток у галузі права, яке об’єднує обидві 

згадані системи – у міжнародному кримінальному праві. Прихильники 

концепції «jus cogens crime» виходять із того, що ці злочини зазіхають на 

інтереси світового суспільства в цілому, по-перше, тому що вони 

погрожують миру і безпеці людства і, по-друге, тому що вони 

приголомшують совість людства.  

2. Боротьба з безкарністю подібних злочинів є комплексним 

механізмом забезпечення ретрибутивної справедливості та формує 

ретрибутивну парадигму антидискримінаційного права, що розглядається як 

система наукових уявлень і практичних засобів боротьби з безкарністю 

дискримінаційних злочинів та є механізмом забезпечення ретрибутивної 

справедливості. Ретрибуцію слід розглядати як природну частину механізму 

покарання. Забезпечення невідворотності покарання злочинних проявів 

расової дискримінації та справедливе правосуддя є сутністю ретрибутивної 

парадигми МАП. 

3. Особливим компонентом загального механізму боротьби з 

безкарністю міжнародних дискримінаційних злочинів є інститут міжнародної 
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кримінальної юрисдикції та тенденція підвищення значення її імперативного 

елементу. У 90-ті роки ХХ ст. в ситуації широкомасштабних 

дискримінаційних порушень прав людини був вперше застосований 

інструмент імперативної міжнародної кримінальної юрисдикції. Імперативна 

міжнародна юрисдикція є примусовою мірою, здійснюється іменем 

«світового співтовариства», внаслідок чого припускає можливість обмеження 

суверенітету держав без їхньої згоди. Створення та діяльність міжнародних 

кримінальних трибуналів стали значним внеском у розвиток міжнародно-

правої концепції расової дискримінації як расово мотивованого і/або 

контекстуально обумовленого дискримінаційного злочину jus cogens. 

Договірна форма міжнародної кримінальної юрисдикції заснована на явно 

вираженій згоді держав на об’єднання своїх юрисдикційних повноважень. 

Держави-учасниці договору «поступаються» частиною своєї юрисдикції, що 

базується на традиційних юрисдикційних підставах, наприклад 

територіальному принципі і принципі активної національності. Процес 

упровадження ідеї невідворотності покарання за злочини jus cogens знайшов 

своє відображення у створенні механізму договірної міжнародної 

кримінальної юрисдикції – Міжнародного кримінального суду. Важливим 

етапом у становленні юрисдикційної системи міжнародного правосуддя став 

перший досвід наділення Міжнародного кримінального суду імперативною 

юрисдикцією − прийняття Радою Безпеки резолюції 1593 (2005), яка 

ухвалила передати Прокурору Міжнародного кримінального суду ситуацію в 

Дарфурі (Судан). Пропонується розширити імперативний елемент 

міжнародної кримінальної юрисдикції з метою боротьби з безкарністю за 

вчинення найтяжчих дискримінаційних злочинів – найтяжчої форми 

зазіхання на фундаментальну рівність та гідність а також права кожної 

людини на справедливість. 

4. Конструкція міжнародно-правової заборони расової дискримінації як 

«jus cogens crime» полягає в міжнародно-правовому статусі норми jus cogens 

та зобов’язанні держав характеру erga omnes здійснювати свою кримінальну 
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юрисдикцію щодо таких злочинів. У рамках концепції злочинів jus cogens 

воно означає обов’язкове залучення кримінального юрисдикційного 

механізму щодо осіб, які підозрюються у вчиненні таких злочинів, i є 

важливим елементом антикримiнального міжнародно-правового 

співробітництва держав. Незважаючи на зусилля міжнародної спільноти, 

спрямовані на протидію расовій дискримінації та її попередження, цей 

феномен набуває дедалі грубіших форм, і ще більшого значення набуває 

комплексність підходів до розвитку міжнародно-правової доктрини і 

практики із запобігання расовій дискримінації, зміщуючи акцент на 

обов’язковість використання примусових − юрисдикційних − елементів для 

боротьби з її злочинними проявами.  

5. Віднесення злочинної форми расової дискримінації до категорії jus 

cogens crime позбавляє держави права вирішувати, чи визнають вони 

відповідні зобов’язання. Характер міжнародно-правової конструкції норм, 

що встановлюють зобов’язання щодо попередження та покарання злочинів 

jus cogens, вимагає від держав позитивних дій з використання ними 

механізму кримінальної юрисдикції, зокрема, універсальної. Конвенційне та 

звичаєве міжнародне кримінальне право перетинаються у своєму визначення 

найбільш серйозних міжнародних злочинів, які підлягають універсальній 

юрисдикції. Причини існування та застосування універсальної юрисдикції 

збігаються з причинами виникнення категорії jus cogens crimes, однак 

концепція імперативності перейшла на міжнародний рівень у виглядь норм 

jus cogens, відображуючи загальність заборони певних діянь та надання їй 

найвищої юридичної сили.  

Таким чином принцип універсальності втрачає статусу обґрунтування 

права на реалізацію юрисдикції та набуває статус юрисдикційної основи для 

виконання зобов’язання характеру erga omnes з кримінального 

переслідування всіх злочинів jus cogens. Визнаючи паралельне існування 

концепцій універсальної національної юрисдикції та злочинів jus cogens, 
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зазначається, що, що вкрай необхідним є створення чіткого механізму їх 

юридичної взаємодії як ланок загальної системи боротьби з безкарністю. 

Ці питання відображають юрисдикційну складову процесу 

iмперативiзацiї міжнародного права й існують у трьох сферах публічного 

міжнародно-правового інтересу: по-перше, інтересів міжнародного 

співтовариства в цілому в переслідуванні осіб, які вчинили діяння, що 

викликають його стурбованість; по-друге, інтересів держав, що беруть участь 

у міжнародній взаємодії з позиції як дотримання їхніх суверенних прав на 

здійснення кримінальної юрисдикції та екстрадицію, так i зацікавленості в 

кримінальному переслідуванні особливо тяжких злочинів, тобто виконанні 

своїх позитивних зобов’язань із попередження злочинності i захисту 

населення від злочинних посягань; по-третє, дотримання та захисту прав i 

законних інтересів осіб, залучених до кримінального процесу.  

6. В умовах імперативізації та водночас політизації міжнародного 

права загострюється проблема пошуку збалансованого та ефективного 

юрисдикційного механізму боротьби з безкарністю у разі вчинення расово 

мотивованих злочинів jus cogens. Це вимагає, зокрема, узгодженості щодо 

встановлення юрисдикції, в тому числі універсальної, реалізації принципу aut 

dedere aut judicare і питання вилучення певного кола осіб з-під кримінальної 

юрисдикції зарубіжної держави, тобто імунітету. На сучасному етапі 

розвитку міжнародного права зобов’язання aut dedere aut judicare стосовно 

злочинів jus cogens, зокрема расової дискримінації та її окремих проявів, 

набуло характеру obligatio erga omnes, та його недотримання формує jus 

cogens delict.  

7. Система міжнародно-правових норм, що регулюють питання 

персональних імунітетів у міжнародному праві, доктрина і практика 

національних і міжнародних судів щодо концепції злочинів jus cogens і її 

співіснування з концепцією абсолютного імунітету зазнала істотного 

переосмислення, зокрема, у Комісії ООН з міжнародного права. Процедура 

здійснення міжнародної кримінальної юрисдикції у випадках притягнення до 
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відповідальності підозрюваних у вчиненні міжнародних злочинів і 

захищених імунітетами вищих державних посадових осіб в системі існуючих 

норм міжнародного кримінального права є предметом постійної правової 

дискусії. Положення Римського статуту змінили систему норм, що 

регулюють імунітети на міжнародному та національному рівнях, втім, 

залишаючи невирішеною проблему балансу, з одного боку, правового 

забезпечення боротьби з безкарністю посадових осіб, винних у вчиненні 

міжнародних злочинів, і, з іншого боку, уникнення зловживання 

кримінально-правовими засобами в політичних цілях. 
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РОЗДІЛ 6 

ПРИВАТНА РАСОВА ДИСКРИМIНАЦIЯ ТА ПОЗИТИВНІ 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВ У МІЖНАРОДНОМУ 

АНТИДИСКРИМIНАЦIЙНОМУ ПРАВІ 

 

6.1. Доктрина due diligence standard як основа позитивних 

зобов’язань держав у протидії расовій дискримінації 

Загальновизнано, що традиційна юриспруденція з прав людини 

зосереджена переважно на захисті приватних осіб від зловживань з боку 

органів державної влади через те, що на практиці в результаті владних 

повноважень з законотворчості, а також встановлення податків та витрат 

державного бюджету уряд та певні державні установи мають найбільший 

вплив на ступінь рівності в суспільстві. Отже, МАП, головним чином, 

стосується держав та визначає такий захист як «негативне зобов’язання» 

держави. У контексті протидії дискримінації держави повинні виконувати 

зобов’язання, передбачені міжнародними договорами з прав людини, та 

нести відповідальність за їх порушення. Таким чином, міжнародні органи з 

прав людини значною мірою зосереджені на справах, пов’язаних з 

дискримінацією з боку самої держави чи установ й окремих осіб, які діють 

від її імені [326, с. 17-19]. 

Разом із тим обов’язок держави захищати осіб, що перебувають під її 

юрисдикцією, від проявів дискримінації є фундаментальним принципом 

МАП. Широко визнано, що прояви расової дискримінації в приватній сфері, 

наприклад, у взаєминах між приватними особами / групами і недержавними 

суб’єктами є серйозним приводом для занепокоєння. МАП накладає на 

держави зобов’язання вести ефективну боротьбу з дискримінацією та 

захищати людей від її впливу у приватній сфері. Разом з тим недержавні 

суб’єкти зобов’язані не тільки утримуватись від дискримінації, а й 

забезпечувати дотримання принципів рівності і недискримінації в рамках 

своєї діяльності (вертикальний ефект). У Дурбанській декларації і Програмі 
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дій підтверджується така дворівнева відповідальність. В ній міститься заклик 

до суб’єктів приватної сфери здійснювати боротьбу з расизмом та 

ксенофобією і підкреслюється важливість викорінення цього явища 

державами не тільки з суспільного, а й з приватного життя [636]. 

Різноманітність дискримінаційних проявів, що мають єдину 

мотиваційно-сутнісну природу, знаходить втілення в інституціоналізованій 

та системній дискримінації, яка може включати широкий спектр 

дискримінаційних правопорушень і проявлятись як у крайніх формах 

державної політики дискримінації (зокрема, геноцид, апартеїд, сегрегація), 

так й її завуальованих видах − наприклад, расовому профайлінгу з боку 

правоохоронних органів, дискримінації як соціальної практики недержавних 

суб’єктів, етнічних чистках, системній ксенофобії та екстремізмі, 

організованій злочинній діяльності за дискримінаційними мотивами (від 

етно-політичного тероризму до торгівлі людьми і незаконної трансплантації, 

що випливають з невизнання цінності життя і гідності людей, що відносяться 

до груп, що дискримінуються); спорадичній індивідуальній, у тому числі 

насильницькій, дискримінації, побутовій або ментальній дискримінації, що 

виявляється в ксенофобських настроях членів суспільства і створює 

живильне середовище для всіх форм дискримінації. 

Безумовно, що ідеали рівності не можуть бути досягнуті, якщо 

виключно державні органи діють в рамках норм про недискримінацію. 

Зусилля держав щодо сприяння рівності уразливих груп можуть бути 

обмеженими у випадку, коли саме суспільство в цілому дискримінує їх. 

Відповідно до «стандарту належної обачності» або «розпорядливості» 

(«due diligence standard») держави несуть відповідальність за невиконання 

своїх міжнародних зобов’язань в тих випадках, коли суттєві дискримінаційні 

правопорушення вчиняються приватними особами, оскільки держави 

зобов’язані виявляти «належну обачність» з метою попередження 

дискримінації, захисту від неї та мінімізації наслідків дискримінації з боку 

недержавних акторів [637]. 
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«У загальне міжнародне право твердо ввійшла норма про те, що 

держава не відповідає за поведінку приватних осіб, які не виступають від її 

імені. Водночас держава може бути визнана міжнародно відповідальною у 

зв’язку з діями приватних осіб, що обумовили порушення міжнародно-

правових зобов’язань цієї держави. Загальний принцип тут полягає у тому, 

що держава зобов’язана здійснювати «належну ретельність» («due 

diligence») з метою припинення подібних порушень з боку неурядових 

елементів. У зв’язку з цим часто виникає питання про ступінь due diligence, 

яку виявляють органи держави з метою запобігання неправомірним діям 

приватних осіб, що вирішується в залежності від того, чи володіла держава 

достатніми засобами для виконання покладених на неї зобов’язань», − пише 

Гусейнов Л. Г. огли [313, с. 12-13]. 

Спочатку due diligence standard в міжнародному праві інтерпретувався 

як принцип відповідальності суверена за заподіяння шкоди іноземним 

підданим. Він передбачав певний стандарт пильності, що має бути 

проявлений державою, щоб запобігти заподіянню шкоди іноземцям та їх 

майну в результаті приватного насильства [638]. 

Концептуалізація due diligence виявилася досить складною. Як зазначив 

спеціальний доповідач Організації Об’єднаних Націй С. П. Рао, поняття due 

diligence, що отримало широку популярність в міжнародному праві після 

громадянської війни в Сполучених Штатах Америки і особливо у зв’язку зі 

справою «Alabama Claims», 1871 (United States of America v. Great Britain) 

[639, с. 138-139], викликало різні тлумачення стандарту обачності. Питання 

про застосування критерію due diligence виникало у зв’язку з 

відповідальністю держави за дії приватних осіб в мирний час при одночасно 

недбалому поводженню її органів, тобто ухилення незастосування належної 

обачності з метою запобігання або припинення діянь, вчинених приватними 

особами. Вважається також, що у зв’язку з виконанням обов’язків проявляти 

належну обачність державі походження доведеться нести на собі в більш 

значній мірі тягар доведення того, що вона виконала відповідні зобов’язання, 
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ніж іншим державам чи сторонам, права яких могли бути порушені [640]. 

Професор Д. Б. Левін зазначав: «Держава несе міжнародно-правову 

відповідальність за міжнародно-неправомірні дії приватних осіб, власних 

громадян або іноземців, вчинені на її території. Суворо кажучи, вона несе 

відповідальність не за дії приватних осіб як таких, а за поведінку своїх 

органів, які не запобігли таким діям або не покарали винних, хоча зобов’язані 

були це зробити. Тому відповідальність держави за дії приватних осіб має 

місце в тому випадку, якщо органи держави не виконали покладених на них в 

силу міжнародного права обов’язків щодо запобігання та покарання 

міжнародно-неправомірних дій приватних осіб. Цей критерій прийнятий і в 

міжнародній практиці... Так, наприклад, на підставі цього критерію на США 

була покладена відповідальність за лінчування італійських емігрантів в 

Новому Орлеані 14 березня 1891 року. Італійський уряд вимагав офіційного 

запевнення, що винні будуть передані до суду, та сплати відшкодування 

родичам вбитих. Не отримавши задоволення своїх вимог, він відкликав 

посланника. Зрештою справа була залагоджена сплатою відшкодування. У 

квітні 1892 року дипломатичні відносини були відновлені» [13, с. 81-82]. 

З часом значимість поняття належної обачності істотно зросла і вийшла 

за межі заподіяння шкоди іноземним приватним особам на території 

держави. Due diligence standard застосовується в багатьох галузях 

міжнародного права до різних фактів та обставин. У контексті сучасного 

тероризму, наприклад, цей принцип може бути застосований для визнання 

держав відповідальними за свої дії або бездіяльність, коли терористичні акти 

здійснені недержавними особами. Стандарт належної обачності в рамках 

міжнародного права прав людини все більш стає показником того, в якій мірі 

держава дотримується своїх зобов’язань запобігати порушенням прав 

людини. Принцип належної обачності був, зокрема, закріплений в 

міжамериканській системі прав людини у 1988 році в історичному рішенні 

Міжамериканського суду з прав людини у справі Velasquez Rodriguez v. 

Honduras. Міжамериканська комісія з прав людини зазначила, що обов’язок 
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держав вживати превентивних заходів передбачає «всі ті заходи юридичного, 

політичного, адміністративного та культурного характеру, які сприяють 

захисту прав людини і забезпечують можливість ефективного розгляду 

можливих порушень прав людини в якості протиправних діянь, що можуть 

призвести до покарання і обов’язку відшкодувати жертвам таких діянь 

заподіяну шкоду». Пізніше принцип обачності був чітко сформульований 

Міжамериканським судом з прав людини в рішенні у справі по Гонсалес та 

ін. проти Мексики (Cotton Field v. Mexico) 2009 року. При розгляді цієї 

справи, що стосується викрадення, вбивства двох неповнолітніх дівчат і 

молодої жінки та сексуального насильства над ними, які були вчинені 

приватними особами в 2003 році, суд розширив тлумачення зобов’язання 

держави проявляти належну розпорядливість щодо запобігання, 

розслідування насильства щодо жінок та призначення покарання за нього. 

Суд ухвалив, що держава «має зробити розумні кроки, щоб запобігти 

порушенням прав людини і використовувати наявні в її розпорядженні 

засоби, щоб здійснити належне розслідування порушень, вчинених у межах її 

юрисдикції, встановити осіб, що їх вчинили, накласти відповідне покарання і 

гарантувати жертві відповідну компенсацію» [641]. Суд встановив, що 

мексиканська держава порушила право на життя, свободу, фізичну 

недоторканність, на доступ до правосуддя і до засобів правового захисту, а 

також право не піддаватися дискримінації за ознакою статі відповідно до 

Міжамериканської конвенції про запобігання та викорінення насильства 

щодо жінок та покарання за нього. Суд вказав на те, що в умовах структурної 

дискримінації зусилля держави повинні бути спрямовані на зміну такої 

ситуації і виправлення становища [642]. 

Міжнародне право зобов’язує держави проявляти належну обачність в 

цілях запобігання дискримінації з боку приватних суб’єктів. Доктрина due 

diligence standard виступає основою для позитивних зобов’язань держав.  

Відповідно до пункту 1 статті 2 Міжнародного пакта про громадянські і 

політичні права держави зобов’язані поважати і забезпечувати права людини 
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для всіх осіб. Це вимагає від держави здійснення позитивних дій по боротьбі 

з розумно передбачуваними зловживаннями з боку приватних суб’єктів. 

Фахівці в галузі прав людини давно відзначають, що на державах лежить 

обов’язок з належною ретельністю попереджати порушення прав людини у 

сфері приватного життя. Посилання на due diligence standard міститься в 

доповідях спеціальних доповідачів Організації Об’єднаних Націй, 

спеціальних представників і Генерального секретаря Організації Об’єднаних 

Націй; в зауваженнях, міркуваннях і заключних зауваженнях правозахисних 

договірних органів; доповідях нарад груп експертів; резолюціях Комісії і 

Соціальної ради; заявах Генеральної Асамблеї і працях науковців. КПЛ 

регулярно вивчає питання про обов’язок держав-учасниць проявляти 

належну ретельність при здійсненні Міжнародного пакта про громадянські і 

політичні права [643]. 

На думку Г. Амадора, першого Спеціального доповідача з питання про 

відповідальність держав, diligence включає в себе: належну дбайливість при 

вжитті заходів, які зазвичай реалізуються в конкретних обставинах даного 

випадку; спроможність передбачати діяння, що заподіюють шкоду, та 

здатність запобігти їх вчиненню за допомогою наявних в державі ресурсів; 

необхідне застосування владного примусу при затриманні індивідів, які 

здійснили шкідливі діяння, та надання можливості іноземцю подати позов 

відносно таких індивідів. Г. Амадор також зауважив: «Правники майже 

одностайні в тому, що правило «due diligence» не може бути зведено до 

точної формули, що могла б служити об’єктивним і автоматичним 

стандартом для визначення, незалежно від обставин, чи є та або інша 

держава достатньо «diligent» при виконанні свого обов’язку проявляти 

пильність та захищати» («rule of «due diligence» cannot be reduced to a dear 

and accurate definition which might serve as an objective and automatic standard 

for deciding regardless of the circumstances, whether a State was «diligent» in 

discharging its duty of vigilance and protection») [640]. 

Найважливішою особливістю принципу належної обачності є те, що він 
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не вимагає присвоєння (attributability) державі поведінки недержавного 

актора [644, с. 214]. При тому що дії або бездіяльність недержавних 

суб’єктів, що були здійснені поза прямим зв’язком з державою, державі не 

присвоюються, держава не звільняється від свого обов’язку виявляти 

належну розпорядливість. Зусилля держав щодо дотримання свого 

зобов’язання проявляти належну розпорядливість повинні бути 

сконцентровані не лише на законодавчих заходах, доступу до правосуддя і 

наданні допомоги постраждалим, але й на попередженні вчинення таких дій 

або бездіяльності, особливо з точки зору усунення структурних причин, що 

ведуть до дискримінації. За допомогою імплементації існуючих стандартів в 

галузі прав людини державам слід забезпечувати, щоб корінні причини і 

наслідки дискримінації усувалися на всіх рівнях життя суспільства. Держави 

повинні розглядати множинні форми і різні види дискримінації, з якими вони 

стикаються, для того щоб прийняти багатоаспектні стратегії ефективного 

запобігання дискримінації та боротьби з цим явищем [641]. 

Правозахисний підхід заснований на принципі, згідно з яким держави 

повинні прагнути до максимального забезпечення захисту прав людини для 

найбільшого числа осіб як у своїх власних суспільствах, так і в 

міжнародному співтоваристві, стверджує Б. Фрей: «Іншими словами, для 

дотримання своїх зобов’язань за міжнародним правом прав людини держави 

зобов’язані на практиці вживати заходів, що передбачають найбільш повний 

захист прав людини для найбільшої кількості осіб. Принцип максимізації 

захисту прав людини означає, що держави несуть негативні зобов’язання 

щодо запобігання порушенням з боку державних посадових осіб і позитивні 

зобов’язання щодо попередження расової дискримінації та скорочення її 

масштабів з боку приватних суб’єктів, у тому числі за допомогою 

застосування кримінальних санкцій щодо осіб, які вчиняють серйозні 

дискримінаційні правопорушення з мотивів расової дискримінації» [643]. 

Л. Г. огли Гусейнов звертає увагу на те, що «реальність така, що 

сьогодні держави набагато більше, ніж будь-коли раніше, обтяжені 
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зобов’язаннями щодо гарантування індивідуальних прав. У більшості 

випадків ці позитивні зобов’язання не прямо випливають із формулювань 

відповідних положень, а є результатом їхнього розширювального 

тлумачення, заснованого на принципі ефективного захисту прав людини, 

сьогодні не існує жодного права людини, яке, за відсутністю будь-яких 

позитивних дій з боку держави, можна було б вважати цілком гарантованим» 

[313]. 

Декларація ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації вже в 

1963 році закликала держави «вжити ефективних заходів для перегляду 

політики уряду та іншої публічної влади та скасування законів і правил, які 

ведуть до створення та укорінення расової дискримінації там, де вона усе ще 

проводиться. Декларація проголошує, що держави повинні прийняти закони, 

які забороняють таку дискримінацію, і вжити всіх відповідних заходів щодо 

боротьби із забобонами, що призводять до расової дискримінації. Для 

досягнення мети, проголошеної Декларацією, держави повинні «вжити 

негайних і позитивних заходів, включно з законодавчими та іншими 

заходами, для переслідування в судовому порядку та (або) оголошення 

протизаконними організації, які заохочують расову дискримінацію або 

підбурюють до неї, підбурюють до насильства або застосовують насильство з 

метою дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри чи етнічного 

походження» [256]. 

На застосування принципу due diligence для захисту прав осіб від 

зловживань з боку приватних суб’єктів явно вказується і в доповідях 

спеціальних процедур Організації Об’єднаних Націй. Держава зобов’язана 

вживати ефективних заходів з дотримання зобов’язання належної обачності. 

З урахуванням того, що зобов’язання по дотриманню принципу належної 

обачності є складовою частиною міжнародного права прав людини, 

необхідно вирішити питання про те, які конкретні заходи повинні вживатись 

державами для дотримання цього принципу. 

Експерти наголошують, що деякі міжнародні договори, включаючи 
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МПГПП и МКЛРД, містять положення про позитивні зобов’язання, які 

стосуються прийняття законів про боротьбу проти расової дискримінації. У 

пункті 1 статті 2 МПГПП міститься вимога до держав забезпечувати усім, 

хто перебуває в межах її території та під її юрисдикцією, права, які визнані у 

цьому Пакті, без якої би то ні було різниці. Пункт 2 статті 2 проголошує: 

«Якщо це вже не передбачено існуючими законодавчими чи іншими 

заходами», повинні вживатися необхідні заходи «для прийняття таких 

законодавчих чи інших заходів, які можуть бути необхідними для здійснення 

прав, які визнаються в цьому Пакті». В сукупності зі статтями 26 и 27 

МПГПП дане положення становить позитивне зобов’язання держави 

приймати національні закони, необхідні для забезпечення свободи від 

дискримінації, зокрема за ознакою раси, кольору шкіри, національного чи 

соціального походження. Пункт 1 d) статті 2 МКЛРД також передбачає, що 

«кожна держава-учасниця повинна, використовуючи усі засоби, у тому числі 

і законодавчі заходи, залежно від обставин, заборонити расову 

дискримінацію, яку проводять будь-які особи, групи чи організації, і 

покласти їй край» [342]. 

Для дотримання своїх зобов’язань за міжнародним правом держави 

зобов’язані приймати і застосовувати закони і вживати директивних заходів, 

спрямованих на максимальне забезпечення захисту прав найбільшого числа 

осіб. Міжнародне право вимагає від держави «поважати і забезпечувати» 

права людини всіх осіб, що перебувають під їх юрисдикцією. Згідно з цією 

вимогою держави несуть позитивні зобов’язання щодо захисту фізичних осіб 

від порушень з боку держави та недержавних суб’єктів [643]. 

Очевидно, що заборона дискримінації, встановлена у Пакті про 

громадянські і політичні права, поширюється не тільки на дискримінаційні 

прояви зі сторони державної влади. У зауваженні Загального порядку № 18 

щодо недискримінації Комітет ООН з прав людини зазначив, що «стаття 26 

[Міжнародного пакта про громадянські та політичні права] не тільки 

забезпечує всім людям рівність перед законом та право на рівний захист 
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закону, але й передбачає, що будь-яка дискримінація має бути заборонена 

законом, та гарантує всім особам рівний та ефективний захист проти 

дискримінації» [645]. 

КПЛ звернув увагу на те, що державам належить пам’ятати про 

взаємозв’язки між позитивними зобов’язаннями, що накладаються статтею 2 

Пакта про громадянські і політичні права, і необхідністю забезпечити 

відповідно до пункту 3 статті 2 ефективні засоби судового захисту у разі 

порушень. У деяких статтях самого Пакта передбачаються певні області 

існування позитивних зобов’язань держав-учасниць, що стосуються 

регулювання діяльності фізичних осіб або недержавних утворень [354]. 

Будь-яке законодавство, що приймається державою, має відповідати 

вимогам статті 26 Пакта та не містити дискримінаційних положень. Держава 

може також нести відповідальність за будь-яку дискримінацію, що мала 

місце під час делегування її державних функцій приватній організації або 

індивіду. У справі B.d.b. v the Netherlands КПЛ встановив, що держава «не 

звільняється від зобов’язань згідно з Пактом, коли деякі з її функції передані 

іншим автономним органам» [646]. У Загальному коментарі № 28 Комітет 

зазначив, що забезпечення права на рівність перед законом та свободи від 

дискримінації, закріплених у статті 26 Пакта про громадянські та політичні 

права, вимагає від держав протидіяти дискримінації, що вчиняється як 

приватними, так і державними агентами в усіх сферах життя [647]. 

КПЛ підтвердив свою позицію щодо позитивного зобов’язання держав 

боротись з проявами дискримінації у приватному секторі у своєму рішенні 

про прийнятність у справі Nahlik v Austria, заявивши, що «відповідно до 

статей 2 та 26 Пакта кожна держава-учасниця зобов’язана забезпечити всім, 

хто знаходиться в межах її території та під її юрисдикцією, свободу від 

дискримінації, й, отже, суди держав-учасниць мають своїм обов’язком 

захистити своїх громадян від дискримінації, незалежно від того, чи вона має 

місце в державній сфері чи між приватними особами у квазідержавному 

секторі, наприклад, у сфері зайнятості» [648]. 
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У зв’язку з цим слід звернути особливу увагу на коментар Комітету, 

який міститься у Зауваженні загального порядку № 31 (80) щодо статті 2, 

стосовно характеру загального юридичного зобов’язання, яке накладається 

на держав-учасниць Пакта, оскільки в ньому роз’яснюється питання про 

застосовуваність положень Пакта до приватних осіб як носіїв обов’язків. 

Комітет констатує, що передбачені в пункті 1 статті 2 положення юридично 

зобов’язують держав-учасниць і як такі не мають прямої горизонтальної сили 

з точки зору міжнародного права. Далі Комітет стверджує: «Пакт не можна 

розглядати як заміну внутрішнього кримінального або цивільного 

законодавства. Однак позитивні зобов’язання держав-учасниць по 

забезпеченню дотримання передбачених Пактом прав будуть виконані 

повністю тільки в тому випадку, якщо люди будуть захищені державою не 

тільки від порушення передбачених Пактом прав представниками держави, 

але й від актів, вчинених приватними особами або недержавними 

утвореннями, що наносять збиток здійсненню передбачених Пактом прав у 

тій мірі, у якій вони можуть застосовуватися у відносинах між приватними 

особами або недержавними утвореннями», і конкретизує, що «можуть мати 

місце такі обставини, при яких незабезпечення визнаних у Пакті прав, як це 

вимагається положеннями статті 2, призведе до порушень державами-

учасницями цих прав в результаті потурання з боку держав-учасниць або 

неприйняття ними необхідних заходів або нездійснення належної 

передбачливості в цілях попередження, покарання, розслідування або 

компенсації шкоди, заподіяної такими діями з боку приватних осіб або 

недержавних утворень. Державам належить пам’ятати про взаємозв’язок між 

позитивними зобов’язаннями, що накладаються статтею 2, і необхідністю 

забезпечити відповідно до пункту 3 статті 2 ефективні засоби судового 

захисту в разі порушень. В деяких статтях самого Пакта передбачаються 

певні сфери існування позитивного зобов’язання держав-учасниць, що 

стосуються регулювання діяльності фізичних осіб або недержавних утворень, 

при яких незабезпечення прав, що визнаються в Пакті, як це потрібно за 
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положеннями статті 2, призведе до порушень державами-учасницями цих 

прав...» [355]. 

Комітет з прав людини застосовує due diligence standard і у своїй 

практиці. Зокрема, у своїх міркуваннях за повідомленням № 859/1999 Jiménez 

Vaca v. Colombia Комітет встановив наявність порушення пункту 1 статті 6 

Пакту з тієї причини, що держава не проявила належної старанності при 

розслідуванні справи щодо осіб, які несуть відповідальність за замах на 

життя заявника, тим самим позбавивши його можливості безпечно 

проживати в Колумбії [649]. 

Існує обмежена міжнародна практика щодо позитивних зобов’язань 

держави з забезпечення рівності та запобігання дискримінації. Однак деякі 

міжнародні документи, зокрема Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх 

форм расової дискримінації, встановлюють право індивідів подавати позови 

проти держави, що не спроможна забезпечити дотримання принципу рівності 

як у приватній, так і у публічній галузі. Приклади позитивних зобов’язань 

держави згідно з міжнародно-правовими положеннями про рівність можуть 

включати сувору заборону будь-яких її форм, розширення існуючих заходів 

на подібні групи, усунення різниці та попередження дискримінації у 

приватній сфері. 

В буквальному сенсі пункт 1 статті 1 Міжнародної конвенції про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації припускає, що предметом даної 

Конвенції є расова дискримінація в суспільній сфері, оскільки вона забороняє 

відмінності, виключення, обмеження або переваги, засновані на ознаках раси 

«в політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших 

галузях суспільного життя». 

Разом з тим поширення заборони расової дискримінації не тільки на 

громадську сферу очевидно вже зі статті 2, яка передбачає обов’язок держав-

учасниць невідкладно всіма можливими способами проводити політику 

ліквідації всіх форм расової дискримінації і сприяти взаєморозумінню між 

усіма расами. В даній статті прямо передбачається, що «d) кожна держава-
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учасниця повинна, використовуючи всі належні засоби, в тому числі й 

законодавчі заходи, залежно від обставин заборонити расову дискримінацію, 

що здійснюється будь-якими особами, групами чи організаціями, і покласти 

їй край». КЛРД конкретно зазначав, що дія Конвенції поширюється на акти, 

що виходять за межі суспільної сфери. У своїй загальній рекомендації № XIX 

статтею 3 Конвенції (1995 рік) КЛРД підтвердив, що «...становище з 

частковою сегрегацією може також бути ненавмисним побічним результатом 

дій приватних осіб» і що «...положення расової сегрегації може виникнути 

також без будь-якої ініціативи або прямої участі з боку державних органів» 

[636]. 

Права і свободи, згадані у статті 5 Конвенції, і будь-які аналогічні 

права повинні захищатися державою-учасницею. Такий захист може 

забезпечуватися різними способами, в тому числі шляхом використання 

державних установ або за допомогою приватних інститутів. У будь-якому 

випадку відповідні держави-учасниці зобов’язані забезпечувати ефективне 

здійснення Конвенції. Оскільки приватні інститути впливають на здійснення 

прав або наявність можливостей, держави-учасниці зобов’язані 

забезпечувати, щоб їхня діяльність не призводила до виникнення або 

закріплення расової дискримінації [650]. Зусилля держав щодо дотримання 

свого зобов’язання виявляти належну розпорядливість повинні бути 

сконцентровані не лише на законодавчій реформі, доступі до правосуддя і 

наданню послуг потерпілим, але також стосуватися питань запобігання, 

особливо з точки зору усунення структурних причин, що ведуть до 

дискримінації. За допомогою імплементації існуючих стандартів у галузі 

прав людини державам слід забезпечувати, щоб корінні причини і наслідки 

дискримінації усувалися на всіх рівнях суспільства. Держави повинні 

розглядати множинні форми і різні види дискримінації, з якими вони 

стикаються, для того щоб прийняти багатоаспектні стратегії ефективного 

запобігання дискримінації та боротьби з цим явищем [641]. 

КЛРД чітко формулює свою позицію про зобов’язання держав з 
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ліквідації дискримінації у приватній сфері. У Зауваженні загального порядку 

№ 20 він зазначив, що у межах здатності приватних інститутів впливати на 

здійснення прав або забезпечення рівних можливостей держава-учасниця 

повинна забезпечити, щоб ані метою, ані результатом такої діяльності не 

були виникнення або підтримання расової дискримінації. У справі Lacko v 

Slovak Republic Комітет дійшов висновку, що держава має позитивне 

зобов’язання щодо кримінального провадження стосовно приватної особи у 

випадку, коли вона вчиняє дискримінаційні дії щодо іншої приватної особи 

за ознакою раси. Мирослав Лацко, словацький громадянин ромського 

походження, оскаржував відмову власника ресторану впустити його до 

закладу через небажання власника обслуговувати ромів після випадку, під 

час якого декілька відвідувачів ромського походження завдали матеріальної 

шкоди ресторану, знищивши певне обладнання. М. Лацко спочатку подав 

кримінальну скаргу у національний суд, яку було відхилено. В результаті він 

подав заяву у Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації, зазначивши у 

ній, що він постраждав від дискримінації під час використання свого права 

доступу в публічне приміщення, а неспроможність держави забезпечити 

йому адекватне відшкодування за порушене право також є расовою 

дискримінацією. Проголошуючи цю справу прийнятною, Комітет визначив, 

що за діяння такого роду мало бути порушено кримінальну справу і що 

адміністративних та / або цивільних засобів правового захисту не достатньо в 

ситуації про расову дискримінацію. Втім КЛРД не побачив порушення по 

суті справи, аргументуючи це тим, що, після подання повідомлення у 

Комітет, власнику ресторану владою Словаччини було пред’явлено 

звинувачення у підбурюванні до расової ненависті, в результаті розгляду 

якого він був визнаний винним і оштрафований. Таким чином, в кінцевому 

рахунку, вимогу заявника про поновлення порушеного права було 

задоволено державою-відповідачем під час розгляду справи Комітетом, 

незважаючи на застосування державою до власника ресторану кримінально-

правової норми, що явно не відповідає вчиненому ним порушенню. Таким 
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чином, КЛРД, відмовивши визнати порушення, однак порекомендував 

державі змінити її законодавство та гарантувати право доступу до 

громадських місць та встановити належне покарання за відмову в доступі до 

таких місць на основі расової дискримінації [651]. 

Розглянувши повідомлення № 4/1991 L. K. v. The Netherlands Комітет з 

ліквідації расової дискримінації постановив, що держава порушила статтю 4 

цього договору, оскільки вона не розслідувала «з належним старанням та 

оперативністю» факти расистських зауважень і загроз, що виходили від 

приватних осіб [652]. 

Інші договірні органи з прав людини у своїх зауваженнях загального 

порядку при розгляді повідомлень і в заключних зауваженнях також 

визнають обов’язки держав щодо дотримання принципу due diligence. 

Зокрема, Комітет з економічних, соціальних і культурних прав у своєму 

«Зауваженні загального порядку № 20 «Недискримінація економічних, 

соціальних і культурних прав (пункт 2 статті 2 Міжнародного пакта про 

економічні, соціальні і культурні права)» акцентував увагу на тому, що 

«дискримінація часто має місце в сім’ях, на робочих місцях і в інших 

секторах суспільства. Наприклад, суб’єкти приватного житлового сектора 

(як-от приватні домовласники, кредитори та особи, що розподіляють 

державне житло) можуть прямо чи опосередковано відмовляти в наданні 

житла чи іпотеки на підставі етнічного походження, сімейного стану, 

інвалідності або сексуальної орієнтації, а деякі родини можуть не дозволяти 

дівчаткам відвідувати школу. 

На державах лежить юридичний обов’язок дотримуватися «due 

diligence». Як зауважує Г. О. Христова, «серед позитивних зобов’язань 

держави розрізняють «субстантивні» («сутнісні», англ. «substantive») та 

процедурні зобов’язання держави». Критерій, який покладено в основу їх 

розмежування, полягає в характері дій, що очікуються від держави. 

Субстантивними є зобов’язання, які вимагають предметних засобів, 

необхідних для повного володіння та користування гарантованими правами 
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людини, наприклад, закріплення належних правил (інструкцій), які 

регламентують випадки втручання з боку поліції, забороняють жорстоке 

поводження чи примусову працю, передбачають належне обладнання 

закладів пенітенціарної системи та ін. Процедурні зобов’язання держав 

вимагають від них належної організації національних юридичних процедур із 

метою кращого захисту осіб, забезпечення достатніх юридичних засобів 

реагування на випадки порушення прав людини. Ці зобов’язання, зокрема, 

гарантують проведення ефективного, оперативного та невідкладного 

розслідування випадків порушення прав людини незалежними 

компетентними особами [653, с. 36]. 

Г. О. Христова звертає увагу на концепцію німецького дослідника К. 

Дроге, який у своїй докторській дисертації, присвяченій позитивним 

зобов’язанням держави за Європейською конвенцією, пропонує 

«нормативну» категоризацію позитивних зобов’язань, що виходить із 

постулатів «цілісної» теорії прав людини. Науковець пропонує розрізняти 

«горизонтальні» та «соціальні» позитивні зобов’язання. «Соціальні» 

зобов’язання стосуються не лише так званих економічних та соціальних прав, 

а й «прав на законодавчі дії» та передбачають, зокрема, обов’язки держави 

ухвалити закони, необхідні для користування правами людини у певній 

національній системі. У цілому вони «служать реалізації прав людини у 

соціальній реальності». У свою чергу, «горизонтальні» зобов’язання держави 

стосуються захисту прав людини у відносинах між приватними особами [654; 

655, с. 26]. Сучасна українська наука, вважає Г. О. Христова, нерідко ігнорує 

той факт, що «саме через позитивні зобов’язання держави щодо забезпечення 

реалізації прав людини та основоположних свобод у відносинах між 

приватними особами (так звана доктрина «Drittwirkung») проблематика прав 

людини ретранслюється у горизонтальні стосунки між індивідами та їх 

об’єднаннями» [653, с. 38]. 

Концепція «Drittwirkung», яка вперше в українській літературі була 

ретельно досліджена Гусейновим Л. Г. огли, розроблена в німецькій правовій 
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науці. В наш час вона широко використовується в практиці міжнародних 

правозахисних органів, особливо в рамках Страсбурзького механізму. «Суть 

її полягає в тому, що більшість норм про захист основних прав і свобод 

людини мають не тільки вертикальну, але й горизонтальну дію, тобто містять 

прямі або непрямі вказівки на захист прав індивіда від «приватного 

втручання», і це обумовлює можливість присвоєння державі міжнародної 

відповідальності у зв’язку з скоєними в межах її юрисдикції порушеннями 

прав одних осіб з боку інших приватних осіб. Сучасна практика свідчить про 

розширення сфери обов’язків держави в плані недопущення в рамках своєї 

юрисдикції будь-яких зазіхань − від кого б вони не виходили, − які можуть 

призвести до порушення прав і свобод людини. Традиційна формула, 

відповідно до якої права людини − це тільки права проти держави, не 

відповідає сучасній доктрині та юриспруденції прав людини, у яких перевага 

віддається ідеї «захисту державою», а не ідеї «захисту від держави», − 

стверджує Л. Г. огли Гусейнов [313]. 

Розглядаючи питання вини і міжнародної відповідальності держави за 

поведінку приватних осіб при недотриманні стандарту due diligence,                     

С. С. Андрейченко звертає увагу на те, що принцип due diligence може бути 

застосований у різних його сферах, у тому числі у міжнародному праві прав 

людини і міжнародному кримінальному праві. Стандарт due diligence є одним 

із принципів міжнародної відповідальності. На підставі аналізу рішень 

міжнародних арбітражів та судових органів, що стосувались порушення 

державами зобов’язання due diligence, С. С. Андрейченко констатує, що 

даний принцип продовжує демонструвати свою важливість в якості правової 

підстави для оцінки поведінки держави і вирішення питання про притягнення 

її до міжнародної відповідальності в кожному конкретному випадку, та 

водночас наголошує, що застосування принципу окреслюється певними 

межами і у значній мірі залежить від політичної волі держав [656-658]. 

В останні роки due diligence standard все частіше застосовується при 

вирішенні різних питань прав людини − від торгівлі людьми до зобов’язань 
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транснаціональних корпорацій [659]. Заходи, які належить вжити державам-

учасницям, включають не тільки недопущення насильства та інших 

злочинних форм дискримінації, але запобігання проявам дискримінації в 

діяльності приватних суб’єктів у сфері політики та практики у сфері освіти, 

зайнятості та охорони здоров’я, з точки зору умов праці, та в інших сферах. 

18 грудня 2013 року Генеральною Асамблеєю була прийнята Резолюція 

68/179 «Захист мігрантів», в якій значну увагу приділено проблемі протидії 

дискримінаційним злочинам, що направлені проти мігрантів як прояв расової 

дискримінації. Боротьба з цими злочинами і вжиття належних заходів до їх 

попередження та покарання винних осіб розглядається як due diligence 

стандарт. У Преамбулі резолюції серед іншого відзначений глобальний 

характер явища міграції та необхідність захисту прав людини всіх мігрантів, 

особливо в період росту міграційних потоків в умовах глобалізації 

економіки, у зв’язку з чим прямо вказано на «зобов’язання держав за 

міжнародним правом проявляти належну обачність для попередження 

злочинів проти мігрантів та проводити розслідування і карати 

правопорушників, і що невиконання цих зобов’язань є порушенням і 

обмежує або зводить нанівець здійснення прав людини і основних свобод 

потерпілих» («the obligations of States under international law, as applicable, to 

exercise due diligence to prevent crimes against migrants and to investigate and 

punish perpetrators, and that not doing so violates and impairs or nullifies the 

enjoyment of the human rights and fundamental freedoms of victims»). Генеральна 

Асамблея рішуче осудила акти і прояви расової дискримінації щодо мігрантів 

і закликала держави з метою викорінення безкарності винних застосовувати 

і, при необхідності, посилювати діючі закони в тих випадках, коли мають 

місце злочини на ґрунті ненависті, акти або прояви ксенофобії або 

нетерпимості по відношенню до мігрантів. У Резолюції міститься заклик до 

держав забезпечити, щоб в їх законах і політиці, в тому числі в галузі 

боротьби з тероризмом і такими видами транснаціональної організованої 

злочинності, як торгівля людьми та незаконне ввезення мігрантів, в повній 
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мірі дотримувалися права людини мігрантів. Підкреслюється, що держави-

учасниці повинні зміцнювати міжнародне співробітництво в цілях 

запобігання, розслідування випадків такої торгівлі і незаконного ввезення та 

боротьби з цими правопорушеннями [660]. 

Як зазначає спеціальний доповідач з питань про права корінних народів 

Дж. Анайа, міжнародне співтовариство досягло певного рівня консенсусу 

щодо визнання відповідальності комерційних підприємств за забезпечення 

дотримання прав людини. Відображенням цього консенсусу є встановлення 

як на міжнародному, так і на національному рівні численних механізмів 

регулювання та саморегулювання сфери корпоративної відповідальності. 

«Керівні принципи підприємницької діяльності в аспекті прав людини» [661] 

були схвалені Радою з прав людини. Не вдаючись в питання про їх правовий 

статус, слід зауважити, що існують різні документи і механізми, що 

стосуються сфери корпоративної відповідальності, в яких чітко проявляється 

суспільне усвідомлення та необхідність підвищення корпоративної 

відповідальності та її поширення на сферу прав людини. Центральним 

елементом цієї нормативної бази є закріплення загального обов’язку 

компаній забезпечувати дотримання міжнародних стандартів у галузі прав 

людини в рамках правила прояву належної обачності [662]. 

Принцип належної обачності в міжнародному антидискримінаційному 

праві розглядається як «норма поведінки», а не норма, що визначає результат 

[663]. Іншими словами, держави повинні вживати належних заходів щодо 

попередження порушень з боку приватних суб’єктів, у тому числі 

підприємств, що обмежують права осіб на своїй території і / або в рамках 

своєї юрисдикції, розслідування таких порушень, покарання винних та 

відшкодування шкоди потерпілим [659]. 

Безумовно, як справедливо підкреслює спеціальний представник 

Генерального секретаря з питання про права людини в транснаціональних 

корпораціях та інших підприємствах Дж. Раггі, наріжним каменем режиму 

захисту прав людини є роль держав. Обов’язок забезпечувати захист від 
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дискримінації слід розглядати в якості першочергового завдання політики 

урядів, обумовленого зростаючою вразливістю людей і груп людей по 

відношенню до зловживань з боку корпорацій, а також зростаючою 

схильністю компаній до соціальних ризиків, з якими вони явно не можуть 

належним чином впоратися. Однак для вирішення завдань, що стоять у галузі 

бізнесу і прав людини, необхідна також активна участь недержавних 

суб’єктів [659]. Існує потреба в більш широкому розумінні зобов’язання по 

забезпеченню належної обачності, при якому сфера його дії не обмежується 

межами держав [641]. 

Стосовно корпорацій стандарт належної обачності в контексті МАП 

означає певні заходи, які компанія повинна зробити, щоб передбачити, 

запобігти і усунути негативні наслідки своєї діяльності щодо прав людини 

[659]. 

«Обов’язок держави забезпечувати захист прав людини має як правові, 

так і політичні аспекти, але основу його складають міжнародні стандарти в 

галузі прав людини. Формулювання, використовувані в основних договорах 

ООН з прав людини, відрізняються своєю специфікою, але всі вони містять 

два комплекси зобов’язань, − зазначає Дж. Раггі. − По-перше, договори 

зобов’язують держави утримуватися від порушення перерахованих прав осіб 

на своїй території та / або в рамках своєї юрисдикції. По-друге, договори 

вимагають, щоб держави «забезпечували» (або інше функціонально 

рівнозначне дієслово) здійснення і реалізацію цих прав правовласниками. У 

свою чергу, забезпечення того, щоб правовласники користувалися своїми 

правами, вимагає захисту з боку держави від дій інших соціальних суб’єктів, 

включаючи підприємців, які перешкоджають здійсненню цих прав або 

заперечують їх. З урахуванням тих вказівок, які дають міжнародні 

правозахисні органи, можна зробити висновок про те, що обов’язок держави 

забезпечувати захист можна застосовувати до всіх визнаних прав, які можуть 

порушити приватні сторони, і до всіх типів підприємств [659].  

Дж. Раггі сформулював основні концептуальні положення триєдиної 
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політики: «Захищати, дотримуватися і відновлювати в правах». Суть цієї 

політики полягає в зобов’язанні держав захищати від зловживань у галузі 

прав людини, скоєних третіми сторонами, включаючи бізнес, обов’язки 

компаній дотримуватися прав людини і необхідності в доступі до ефективних 

засобів відновлення в правах і механізму оскарження для усунення 

передбачуваних порушень прав людини. Ці три принципи засновані на 

диференційованих, але взаємодоповнюючих обов’язках і утворюють єдине 

ціле, в якому кожен з них доповнює інший, ведучи до сталого прогресу. Рада 

з прав людини у своїй прийнятій консенсусом резолюції 8/7 схвалювала 

визначення цих рамок [659]. 

Визначаючи сферу стандарту належної обачності в контексті захисту 

прав людини, Дж. Раггі вказав на те, що компаніям слід враховувати три ряди 

факторів. Перший з них − це контекст країни, в якому протікає її 

господарська діяльність, що дозволяє висвітлити будь-які конкретні 

труднощі з правами людини, які можуть у цьому зв’язку виникати. Другий 

ряд − це питання про те, якого роду вплив на права людини може надавати в 

цьому контексті їх власна діяльність. Третій ряд − це питання про те, чи 

можуть вони призвести до порушень через пов’язані з цією діяльністю 

відносини. Компанії повинно бути відомо про проблеми в галузі прав 

людини в тих місцях, де вона займається господарською діяльністю, для 

того, щоб оцінити, які особливі труднощі можуть виникати для неї в цьому 

контексті [663]. 

Визнаючи, що цим проблемам приділяється значна увага, доводиться 

констатувати, що вжиті заходи поки не можуть бути визнані достатніми. К. 

Скотт цілком слушно зауважує: «Незважаючи на те, що здатність 

транснаціональних (або багатонаціональних) корпоративних підприємств 

(ТНК або БНП) порушувати права людини, яка, може, інтуїтивно і здається 

очевидною, рух в напрямку відповідальності корпоративних суб’єктів за 

порушення прав людини був і залишається перегонами з перешкодами. 

Важливо, що у правовій теорії БНП донині розглядаються більше як 
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користувачі певних прав, ніж носії зобов’язань щодо прав людини» [664, с. 

497]. 

Діяльність транснаціональних корпорацій нерідко веде до 

дискримінації корінних народів, втрати їх споконвічних земель, забруднення 

навколишнього середовища, насильницького переселення, завдає 

непоправної шкоди їх культурі, духовності та традиційним знанням. 

Корпорації все частіше вторгаються на територію корінних народів, що 

призводить до серйозних соціальних конфліктів і породжує сплески 

насильства, що, у свою чергу, призводить до нових порушень прав людини. 

Саме на корпорації лягає обов’язок дотримуватися прав людини, і ця 

концепція прояву належної обачності знайшла відображення в Глобальному 

договорі Організації Об’єднаних Націй, як найважливішої на сьогоднішній 

день міжнародної ініціативи, яка гарантує визнання бізнесом своєї соціальної 

відповідальності [665]. 

У своєму консультативному висновку 1949 року Міжнародний суд 

роз’яснив, що міжнародна юридична особа − це не те ж саме, що держава, і 

що її права і обов’язки не є такими ж, як права і обов’язки держави. 

Покладання на корпорації тієї ж відповідальності за всі права, на які вони 

можуть впливати, що і відповідальність держави, може призвести до 

конфлікту між цими двома сферами і зробити міжнародну та національну 

нормотворчість вельми проблематичною [666]. 

В контексті прояву належної обачності на компаніях лежить 

відповідальність за завчасне встановлення факту існування корінних народів, 

які можуть бути порушені їх майбутньою діяльністю, і прогнозування того, 

наскільки вони можуть постраждати від подібної діяльності. Другий елемент, 

що становить частину належної обачності, яку належить виявляти тим 

компаніям, діяльність яких пов’язана з потенційним впливом на корінні 

народи, стосується виявлення їх споконвічних прав власності або володіння і 

використання земель, територій та природних ресурсів, і це питання має 

найважливіше значення для ефективного здійснення корінними народами 
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своїх прав людини. Відсутність офіційного визнання державою прав на 

землю або ресурси не дає достатніх підстав для того, щоб компанії не 

поважали права корінних народів на землю відповідно до міжнародних 

стандартів. Тому принцип належної обачності передбачає, що компанії 

повинні проводити незалежну оцінку прав, на які можуть претендувати 

корінні народи відповідно до критеріїв, закріплених в міжнародних 

документах. Принцип належної обачності вимагає також, щоб компанії 

визнавали обов’язок держав консультуватися з корінними народами (і в ряді 

випадків отримувати їх згоду) до прийняття заходів, які можуть 

безпосередньо позначатися на них, особливо при реалізації проектів, що 

зачіпають їхні традиційні території. Компанії не повинні намагатися 

підмінити державу в ситуаціях, коли міжнародними нормами пропонується 

пряма відповідальність останніх за проведення консультацій, навпаки, вони 

повинні сприяти тому, щоб держава повністю брала на себе таку 

відповідальність. Крім того, компанії будуть діяти в порушення правила 

належної обачності стосовно дотримання прав людини, якщо вони 

погоджуються братися за реалізацію конкретних проектів в умовах, коли 

держава не гарантує проведення належних консультацій з корінними 

народами [662]. Транснаціональні корпорації та інші підприємства повинні 

забезпечувати рівні можливості та рівне поводження, як це передбачається 

відповідним міжнародним і національним правом з метою ліквідації 

дискримінації. Ця діяльність може здійснюватися також на виконання 

спеціальних заходів, спрямованих на подолання дискримінації. Таким чином, 

слід визнати, що в умовах глобалізації ризиків правозахисний потенціал 

принципу належної обачності як засобу захисту від дискримінації істотно 

зростає. 

Зусилля держав щодо дотримання свого зобов’язання виявляти 

належну розпорядливість повинні бути сконцентровані не лише на 

законодавчій реформі, доступі до правосуддя і наданні послуг потерпілим, 

але також стосуватися питань запобігання, особливо з точки зору усунення 
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структурних причин, що ведуть до дискримінації. За допомогою 

імплементації існуючих стандартів у галузі прав людини державам слід 

забезпечувати, щоб корінні причини і наслідки дискримінації усувалися на 

всіх рівнях суспільства. Держави повинні розглядати множинні форми і різні 

види дискримінації, з якими вони стикаються, для того щоб прийняти 

багатоаспектні стратегії ефективного запобігання дискримінації та боротьби 

з цим явищем [641]. 

Основні види діяльності із запобігання дискримінації повинні 

включати в себе, зокрема: 1) законодавчі заходи; 2) участь у міжнародних 

угодах у галузі прав людини та боротьби з дискримінацією та їх 

імплементацію; 3) інституційні та нормативні заходи, що включають 

усунення будь-яких перешкод для розслідування випадків дискримінаційних 

злочинів; 4) надання достатніх кадрових, технічних і фінансових ресурсів для 

надання підтримки та допомоги жертвам таких злочинів; 5) створення 

механізмів по координації діяльності влади і громадянського суспільства з 

питань, що стосуються розслідування дискримінаційних злочинів та судового 

переслідування за них; 6) формування потенціалу, включаючи підготовку та 

підвищення рівня інформованості в галузі боротьби з дискримінацією, 

проведення кампаній з підвищення рівня інформованості з метою 

викорінення дискримінаційних поглядів і стереотипних підходів. Здійснення 

боротьби з дискримінацією потребує політичної волі і виділення ресурсів для 

усунення нерівності. Держави повинні докладати достатніх зусиль для 

запобігання, розслідування, покарання актів дискримінаційних злочинів і 

надання засобів захисту від них. Держави повинні діяти сумлінно і робити 

позитивні кроки і заходи щодо забезпечення захисту, поваги, заохочення та 

здійснення прав людини [641]. 

У тих випадках, коли фізична або юридична особа визнається 

відповідальною за відшкодування шкоди жертві, така сторона повинна 

забезпечити жертві відшкодування. Держава повинна забезпечувати 

примусове виконання рішень своїх органів щодо відшкодування збитків 
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особами або суб’єктами, відповідальними за заподіяну шкоду, і прагнути 

примусово виконувати обґрунтовані правові рішення іноземних органів по 

відшкодуванню збитків. Разом з тим держава повинна прагнути до створення 

національних програм для відшкодування збитків та надання іншої допомоги 

жертвам в тому випадку, якщо сторони, відповідальні за заподіяну шкоду, не 

здатні або не бажають виконувати свої зобов’язання. Зобов’язання держави 

забезпечувати адекватне відшкодування збитку за акти дискримінації є 

важливим аспектом принципу належної розпорядливості, хоча і залишається 

надзвичайно слабо розробленим [667]. 

Транснаціональні корпорації та інші підприємства мають 

забезпечувати рівні можливості та рівне поводження, як це передбачається 

відповідними міжнародними документами та національним законодавством, 

а також міжнародним правом у галузі прав людини з метою ліквідації 

дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 

політичних переконань, національного чи соціального походження, 

соціального стану, належності до корінного народу, непрацездатності, віку, 

за винятком дітей, яким може бути забезпечений більш високий ступінь 

захисту, або у зв’язку з іншими особливостями особистості, які не мають 

безпосереднього відношення до характеру виконуваної роботи. Ця діяльність 

може здійснюватися також на виконання спеціальних заходів, спрямованих 

на подолання дискримінації, що мала місце раніше, по відношенню до 

певних груп [668]. 

Обов’язок держави забезпечувати захист прав людини має як правові, 

так і політичні аспекти, але основу його складають міжнародні стандарти в 

галузі прав людини. Формулювання, використовувані в основних договорах 

ООН з прав людини, відрізняються своєю специфікою, але всі вони містять 

два комплекси зобов’язань. По-перше, договори зобов’язують держави 

утримуватися від порушення перерахованих прав осіб на своїй території та / 

або в рамках своєї юрисдикції. По-друге, договори вимагають, щоб держави 

«забезпечували» здійснення і реалізацію цих прав правовласниками. 
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У свою чергу, забезпечення того, щоб правовласники користувалися 

своїми правами, вимагає захисту з боку держави від дій інших соціальних 

суб’єктів, включаючи підприємців, які перешкоджають здійсненню цих прав 

або заперечують їх. З урахуванням тих вказівок, які дають міжнародні 

правозахисні органи, можна зробити висновок про те, що обов’язок держави 

забезпечувати захист можна застосовувати до всіх визнаних прав, які можуть 

порушити приватні сторони, і до всіх типів підприємств [659]. 

Таким чином, стандарт належної обачності в міжнародному 

антидискримінаційному праві функціонує на двох рівнях. На першому рівні 

він зобов’язує державу вживати ефективних заходів щодо захисту від 

дискримінації осіб, які перебувають під їх юрисдикцією, покарання винних, 

відшкодування жертвам дискримінації заподіяної шкоди та запобігання 

дискримінаційним правопорушенням з боку недержавних суб’єктів. На 

другому рівні due diligence standard звернений до недержавних суб’єктів − 

транснаціональних корпорацій та інших підприємств − і зобов’язує їх 

вживати необхідних заходів для того, щоб передбачати, запобігати та усувати 

дискримінаційні наслідки своєї діяльності [637]. 

Обов’язковими попередніми умовами дотримання державами 

стандарту належної розпорядливості є ратифікація без застережень всіх 

відповідних документів у галузі прав людини, їх включення у 

внутрішньодержавне законодавство, судовий і адміністративний порядок і 

вживання заходів по їх здійсненню [641]. 

Найбільш загальним першим кроком, зробленим державами з метою 

запобігання дискримінації, є прийняття законодавства. Потребує додаткової 

уваги вирішення питання про закони і практики, які прямо дискримінують. 

Застосування стандарту належної розпорядливості створює складності для 

традиційної кодифікації міжнародного права, яка обмежує відповідальність 

держав щодо прав людини публічною сферою. Сьогодні стало ясно, що за 

відсутності реакції на дискримінацію, що здійснюється в приватних сферах, 

держави можуть бути визнані відповідальними за те, що вони не виконали 
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своє зобов’язання з недискримінаційного захисту [641]. Держави виконують 

своє зобов’язання з розслідування дискримінаційних злочинів, головним 

чином, за допомогою зміцнення потенціалу правоохоронної системи. 

Держава також вносить поправки у свої кримінальні кодекси, з тим щоб 

забезпечити належне покарання діянь, пов’язаних з дискримінацією. Деякі 

держави приймають конкретне законодавство, яке встановлює нові види 

кримінальних правопорушень. Крім того, розробляються особливі методи і 

процедури правоохоронної діяльності, пов’язані з розслідуванням і 

переслідуванням випадків дискримінаційних злочинів [667]. 

 

6.2. Зобов’язання держави у позитивному вимірі в інтерпретації 

Європейського суду з прав людини: «презумпція дискримінації» та 

обов’язок розслідувати расистські злочини 

Викриття ймовірних дискримінаційних мотивів у діях винних осіб є 

прямим міжнародно-правовим зобов’язанням держави, що випливає, в числі 

іншого, з положень Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року. Пряма констатація та інтерпретація цього зобов’язання 

міститься в ряді рішень Європейського суду з прав людини. 

У практиці Суду традиційно існував обов’язок заявника доводити 

існування дискримінації. У цілому, доказування дискримінаційного мотиву 

становить центральне питання при судовому розгляді справ, в яких 

відповідачам інкримінується нерівне поводження. Підхід до доведення 

дискримінаційного мотиву протягом останніх десятиліть трансформується в 

різних судових системах (національних та міжнародних): спостерігається 

зниження стандартів доказування, стандарт «поза розумних сумнівів» 

змінюється принципом «баланс ймовірностей». Численні судові системи 

починають допускати непрямі докази, принцип виключення (дискримінація 

має місце, якщо відсутні інші пояснення) і навіть «загальні знання», які суд 

оцінює як загальновизнані. Крім того, у багатьох системах тягар доказування 

відсутності дискримінаційного мотиву переноситься на відповідача, що 
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відповідає теорії права, яка не вимагає у некримінальних справах найвищого 

стандарту доказування, представленого позивачем [109]. 

В рамках таких трансформацій механізмів доказування, метою яких є 

більш ефективна судова протидія дискримінаційній поведінці, незрозумілою 

залишалась позиція Європейського суду з прав людини, яка полягала в 

обов’язку заявника довести, що мало місце нерівне поводження, та була 

сформульована у рішенні e справі Anguelova v. Bulgaria: 

«При оцінці доказів, суд приймає стандарт доказування «поза розумних 

сумнівів»... Проте такий доказ може випливати із сукупності достатньо 

сильних, чітких і збіжних висновків чи подібних неспростовних припущень 

щодо факту. У випадку, якщо події знаходяться повністю або в значній мірі у 

винятковій компетенції влади, як у випадку осіб, що перебувають під їх 

контролем − під вартою, сильні припущення факту виникатимуть у зв’язку з 

травмами і смертю, що відбуваються під час тримання під вартою. Дійсно, 

тягар доказу може розглядатися як покладання на владу, щоб забезпечити 

задовільне і переконливе пояснення...» [669, с. 659]. 

Інтерпретація стандарту «поза розумних сумнівів» Судом, вочевидь, 

залишає великий простір для його суб’єктивного тлумачення. Судом не 

визначені критерії, за якими він може вирішити, чи сукупність висновків, які 

можуть бути зроблені на основі фактів, або сукупність безсумнівних фактів є 

достатньо сильною та чіткою для того, щоб відповідати стандарту «поза 

розумних сумнівів» [670]. Не дивно, що у справі «Ангелова проти Болгарії» 

щодо смерті 17-річного хлопця ромської національності під час перебування 

під вартою, Суд не знайшов расистської мотивації порушення статей 2 та 3 

Конвенції (право на життя та заборона катування). Заявник стверджував, що 

у діях поліції явно вбачалися расистські мотиви, зважаючи на їхнє 

відношення до хлопця; більш того, їхні дії були частиною масштабного та 

систематичного расизму відносно представників ромського населення. 

Проте, Суд вирішив, що порушення статті 14 не мало місце, незважаючи на 

численні доповіді Ради Європи, ООН та міжнародних організацій з прав 
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людини, таких як Міжнародна амністія щодо системних та масштабних 

порушень прав людини з боку болгарських правоохоронних органів відносно 

ромського населення. 

Таким чином, при розгляді справи у цивільному суді, яким є 

Європейський суд з прав людини, використовується стандарт доказування, 

притаманний кримінальному праву − «поза розумних сумнівів», який у 

країнах континентального права відповідає обов’язку обвинувачення довести 

вину підсудного. Обидві схеми відображають механізми практичної 

реалізації презумпції невинуватості, яка у цивільних справах не є 

адекватною. Заявлене Судом зобов’язання держави довести відсутність 

дискримінаційного мотиву у випадку, якщо події знаходяться у компетенції 

влади, відображає розходження кримінально-правового стандарту («поза 

розумних сумнівів») та процедури перекладання тягаря доказування на 

відповідача, властивої цивільним справам. Більш того, така схема сприяє 

безкарності дискримінаційної поведінки, адже заявнику необхідно надати 

докази, які відповідають стандарту «поза розумних сумнівів», який означає, 

що буквально будь-які пояснення, надані державою, вже нестимуть у собі 

причини для сумнівів, унеможливлюючи досягнення позивачем високого 

стандарту «поза розумних сумнівів» [671, с. 125-126]. 

Зрозуміло, що така позиція Суду викликала розходження точок зору і 

серед суддів ЄСПЛ. Суддя Бонелло в окремій думці зауважив, що вимоги 

стандарту доказування «поза розумних сумнівів» не підкріплюються 

положеннями Європейської конвенції: «В Європейській конвенції не існує 

положення, яке встановлює обов’язок жертви досягти стандарту «поза 

розумних сумнівів» при доказуванні етнічної упередженості у справі, що 

стосується смерті або жорстокого поводження. З іншого боку, стаття 32 

Конвенції дає Суду право широкої інтерпретації положень Конвенції. 

Конвенція встановлює зовсім протилежні вимоги − що її положення мають 

виконуватись через належну імплементацію. Будь-яка її інтерпретація має 

мати на меті забезпечення загального та ефективного визнання і додержання 
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проголошених у ній прав, якщо тільки це не суперечить духу та букві 

Конвенції... Не існує більш ефективного засобу перетворення гарантії 

захисту від расової дискримінації на ілюзію, ніж змусити жертву 

переконувати суд у наявності дискримінації відповідно до стандарту «поза 

розумних сумнівів». Суддя Бонелло заявив, що під час розгляду справ про 

порушення прав людини прийнятно використовувати стандарт «баланс 

ймовірностей». Якщо порушення Конвенції відносно представників етнічних 

або інших меншин відбуваються у контексті масштабної та систематичної 

дискримінації; та/або кримінальне розслідування не відповідає стандартам та 

не є адекватним щодо подібного роду порушень; та/або представники 

держави, які підозрюються у вчиненні правопорушень за дискримінаційними 

мотивами, не були притягнуті до відповідальності, тягар доказування, що 

порушення не мали дискримінаційного компонента, переходить до держави-

відповідачки [669]. 

Характерно, що до Суду було подано численні скарги про 

дискримінаційне поводження, катування, порушення права на життя по 

відношенню до ромського населення. Суд вперше прийняв рішення з 

подібної справи у 1998 році, однак порушення статті 14 у наступних справах 

Судом встановлено не було, так як заявники були не в змозі подолати 

стандарт «поза розумних сумнівів» [672, с. 5]. 

Недоліки процедури доведення наявності або відсутності 

дискримінаційного елемента на певному етапі стали очевидними, що 

призвело до кардинальних концептуальних змін. У справі Nachova and 

Others v. Bulgaria (2005 року) Суд уперше встановив порушення гарантії 

захисту проти расової дискримінації згідно зі статтею 14 спільно зі статтею 2 

(право на життя) [673]. Заявники були родичами двох чоловіків-ромів, 

дезертирів, яких було застрелено болгарською воєнною поліцією при арешті. 

Заявники стверджували, що, крім порушення статей 2 та 13, дії поліції, що 

призвели до смерті чоловіків, а також відсутність належного розслідування 

їхньої смерті пояснюються етнічною упередженістю, що означає порушення 
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статті 14 у сукупності зі статтею 2 в матеріальних та процесуальних 

аспектах. Палата Європейського суду 26 лютого 2004 року у числі іншого 

встановила, що мало місце порушення статті 14 Конвенції в комбінації зі 

статтею 2 Конвенції. Болгарія не навела достатніх доказів відсутності 

дискримінаційного мотиву з боку правоохоронних органів при застосуванні 

зброї, а також мало місце неналежне проведення слідства, зокрема, не були 

досліджені расові мотиви, що обумовило рішення Суду про порушення 

матеріальних та процесуальних аспектів статті 14. 

Втім, Велика Палата на основі стандарту «поза розумних сумнівів» 

вирішила, що стаття 14 у комбінації з матеріальним аспектом статті 2 не була 

порушена, тобто вбивство по суті не мало під собою расистського мотиву, 

через недостатність доказів, зокрема, вираженої расистської поведінки з боку 

поліцейських, винних у смерті чоловіків. Суд наголосив на важливості 

протидії расизму та дискримінації, зазначивши таке: «Дискримінація − це 

відмінне поводження без об’єктивного та достатнього обґрунтування з 

особами, які перебувають у відносно схожому становищі (Willis v. the United). 

Расове насильство − це особливо серйозна форма знущання над людською 

гідністю, враховуючи його пагубні наслідки, воно вимагає від влади 

особливої пильності та рішучих заходів. Влада повинна вжити всіх можливих 

заходів для боротьби з расизмом і расовим насильством, сприяючи таким 

чином затвердженню демократичного погляду на суспільство, в якому 

культурна різноманітність сприймається не як загроза, а як джерело 

багатства» [673]. На скаргу заявників про те, що расистське ставлення було 

причиною дій, які призвели до смерті п. Ангелова та п. Петкова, Суд, 

використовуючи стандарт доказування «поза розумних сумнівів», встановив, 

що він «після вивчення всіх обставин справи, не вважає встановленим 

фактом, що расистські мотиви відіграли яку-небудь роль у смерті п. Ангелова 

та п. Петкова. Таким чином, стаття 14 Конвенції при розгляді в комбінації із 

матеріальним аспектом статті 2 не була порушена» [673]. 

Незважаючи на певний крок назад Великої Палати у встановленні 
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нижчого стандарту доказування дискримінаційних мотивів, Суд підтвердив, 

що, використовуючи стандарт «поза розумних сумнівів», він не мав метою 

запозичити підхід, застосовуваний у національних правових системах. 

Метою Суду було не вирішення питання про кримінальну або цивільну 

відповідальність, а питання дотримання державами-учасницями положень 

Конвенції. Суд підкреслив, що не існує процесуальних бар’єрів для визнання 

прийнятності доказів або конкретних формул для їхньої оцінки. При 

вирішенні справи Суд вільно оцінює докази та робить висновки, які можуть 

випливати із наданих фактів і заяв сторін. Докази можуть бути засновані на 

однозначних та узгоджених висновках або подібних фактичних 

припущеннях. Більш того, рівень упевненості, необхідний для досягнення 

певного висновку, та, відповідно, розподіл тягаря доказування тісно 

пов’язані з характером наданих фактів, типом скарги та порушенням 

конкретного права, встановленого Конвенцією, яке розглядається в даній 

справі [673]. 

Велика Палата підтвердила, що в певних обставинах, коли влада має 

винятковий доступ до всієї або частини інформації, що стосується 

розглянутої події, як, наприклад, у випадку смерті людини, що перебуває під 

контролем держави під час тримання під вартою, тягар доказування може 

бути перенесений на державу, яка повинна надати переконливе пояснення, 

зокрема, причин смерті затриманої особи. На думку Великої Палати, не 

можна виключати можливості того, що в певних випадках, пов’язаних із 

ствердженнями про дискримінацію, від уряду-відповідача правомірно 

вимагати спростування заяв про дискримінацію та, якщо він виявиться 

нездатним зробити це належним чином, це може призвести до встановлення 

порушення статті 14. Однак коли заявники стверджують (як в даній справі), 

що насильницька дія була мотивована расистськими упередженнями, такий 

підхід означав би, що держава мала би довести відсутність суб’єктивного 

ставлення з боку особи, яка має відношення до насильницьких дій. Хоча у 

правових системах багатьох країн існування доказів дискримінаційного 
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ефекту політики чи рішення обумовлює відмову від необхідності доводити 

дискримінаційні мотиви у галузі праці та надання послуг, такий підхід важко 

застосувати до ситуації, коли має місце ствердження про расистські мотиви 

насильницької дії. Велика Палата, таким чином, не підтвердила підхід 

Палати та не встановила, що через неналежне розслідування расистського 

мотиву вбивства слід перенести тягар доказування на державу у зв’язку з 

можливим порушенням статті 14 Конвенції у поєднанні з матеріальним 

аспектом статті 2, висловивши думку, що питання про дотримання владою 

своїх процесуальних зобов’язань є окремою правовою проблемою [673]. 

Розглядаючи питання порушення статті 14 в комбінації з 

процесуальним аспектом статті 2, Велика Палата у цілому підтвердила підхід 

Палати у цій\справі щодо процесуального зобов’язання держави розслідувати 

можливі расистські мотиви насильницьких дій. Суд підкреслив, що держави-

учасниці мають загальне зобов’язання відповідно до статті 2 Конвенції 

проводити ефективне розслідування інцидентів, пов’язаних з позбавленням 

життя та «...це зобов’язання повинне виконуватися без дискримінації, як 

цього вимагає стаття 14 Конвенції... Якщо є підозра, що расистські мотиви 

були причиною насильницьких дій, вкрай важливо, щоб офіційне 

розслідування було проведено належним чином і неупереджено, з 

урахуванням необхідності постійно нагадувати про небезпеку расизму та 

расової ненависті для суспільства та підтримувати впевненість меншин у 

здатність влади захистити їх від расового насильства. Дотримання державою 

позитивних зобов’язань по статті 2 Конвенції вимагає, щоб національна 

правова система демонструвала ефективність застосування кримінального 

права проти винуватих у незаконному позбавленні життя іншої людини, 

незалежно від расового або етнічного походження жертви (Menson and Others 

v. the United Kingdom)». 

Суд зазначив, що при розслідуванні випадків насильства та, зокрема, 

смерті від рук представників органів влади, держави мають додаткове 

зобов’язання вжити всіх необхідних заходів з викриття будь-яких 
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расистських мотивів та зі встановлення ролі расової ненависті або расової 

упередженості у цих подіях. Нездатність або небажання діяти відповідно та 

відношення до насильства, мотивом якого є расова ненависть, означає 

ігнорування з боку держави особливого характеру діянь, які порушують 

фундаментальні права людини, та може вважатись прикладом відмінного 

поводження, яке суперечить статті 14 Конвенції. Держави-учасниці 

зобов’язані створити правові та організаційні умови, які б забезпечили 

ефективне розслідування випадків застосування надмірної сили та вбивства 

на расовому ґрунті, аби зберегти віру людей в неупереджену дієвість їхніх 

правоохоронних систем. 

Суд визнав, що на практиці часто дуже складно довести наявність 

расової мотивації. Зобов’язання держави-відповідача розслідувати ймовірні 

расистські мотиви, що лежать в основі певної насильницької дії, означає 

обов’язок прикласти всі можливі зусилля, але це не абсолютне зобов’язання, 

а вимога прикласти максимум зусиль до розслідування таких можливих 

мотивів. Влада має вжити належних заходів зі збору та збереження 

відповідних доказів, докласти всіх можливих практичних зусиль з метою 

виявлення істини та, в результаті, прийняти обґрунтовані, неупереджені та 

об’єктивні рішення, не опускаючи підозрілі факти, які можуть вказувати на 

расове насильство [673]. Велика Палата пояснила, що обов’язок влади 

розслідувати можливість наявності зв’язку між расовою упередженістю та 

насильницькою дією є частиною її процесуальних зобов’язань згідно зі 

статтею 2 Конвенції, але також може розглядатися як частина їх зобов’язань 

по статті 14 Конвенції у комбінації зі статтею 2 − забезпечення права на 

життя без якої б то не було дискримінації. Через взаємодію цих двох 

положень питання, подібні тим, які виникли в даній справі, можуть бути 

розглянуті або в контексті тільки одного із цих двох положень, або в рамках 

обох статей. Це питання вирішується індивідуально в кожному окремому 

випадку, залежно від обставин справи і характеру заявлених стверджень. 

Застосовуючи ці принципи до даної справи, Суд встановив, що 
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болгарська влада не провела належного розслідування смертей п. Ангелова 

та п. Петкова і таким чином порушила статтю 2 Конвенції, та вирішив 

окремо розглянути скаргу заявників про те, що не була розслідувана 

можливість причинно-наслідкового зв’язку між расистськими поглядами та 

вбивством. Фактичні докази ймовірного расистського ставлення з боку 

поліцейських вимагали більш уважного вивчення з боку держави. Так, 

відомо, що, за свідченням пана М. М., сусіда жертв, майор Г. відразу після 

зроблених пострілів направив на нього дуло автомата та вигукнув: «Ви, 

прокляті цигани». Розглядаючи цю заяву крізь призму численних 

опублікованих доказів існування в Болгарії упередження і ворожого 

ставлення до ромів, очевидно, що вона вимагала більш серйозної перевірки. 

Велика Палата підтвердила, що расистські вислови щодо представників 

меншин з боку правоохоронних органів під час проведення операцій із 

використанням сили свідчать про расову нетерпимість як основу насильства, 

й отже, подібні факти мають бути ретельно перевірені. 

Підсумовуючи, Суд зазначив, що і слідчий, і прокурори, що займалися 

даною справою, мали правдоподібну інформацію, якої мало би бути 

достатньо для початкової перевірки та, залежно від її результату, для 

розслідування можливих расистських мотивів, які могли призвести до смерті 

двох чоловіків. Втім влада не вжила жодних зусиль, аби перевірити 

свідчення п. М. М.: не допитали свідків, підозрюваного, не перевірили, чи 

його ім’я не фігурувало в подіях, пов’язаних з расовим упередженням до 

ромів. Результатом такого неналежного розслідування, метою якого було 

захистити майора Г. від кримінальної відповідальності, стало ігнорування 

фактів та припинення справи. Розглянувши всі факти та обставини, Суд 

постановив, що «влада не виконали своїх зобов’язань згідно зі статтею 14 

Конвенції в поєднанні зі статтею 2 з вжиття всіх можливих заходів щодо 

розслідування питання про те, чи відіграла дискримінація яку-небудь роль у 

даних подіях. Із цього випливає, що була порушена стаття 14 у комбінації із 

процесуальним аспектом статті 2» [673]. 
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Прийняте рішення, поза сумнівом, було важливим кроком для зміни 

підходу щодо доказування расистських мотивів. Наголошення на 

зобов’язанні держав-учасниць проводити ретельне розслідування ймовірного 

расового підґрунтя є вкрай важливим, особливо в умовах, коли практика 

держави свідчить про тенденції применшення значимості та кількості 

випадків расової нетерпимості [674]. Однак застережливе ставлення Великої 

Палати до принципів доказування викликало неоднозначне ставлення з боку 

окремих суддів ЄСПЛ, особливо у частині щодо перекладання тягаря 

доказування у випадках можливого порушення статті 14 у комбінації із 

матеріальним аспектом статті 2, зазначаючи, що через складність 

доказування, з якою зіштовхнувся би уряд, лише у виняткових випадках 

(якщо взагалі коли-небудь) було б правильним перекладати тягар 

доказування й вимагати від держави, щоб вона спростувала расові мотиви 

насильства. Ще було висловлено думку про неправильність окремого 

розгляду матеріальних і процесуальних аспектів статті 2 у поєднанні зі 

статтею 14 та наголошено на неадекватності оцінки наведених фактів, які, за 

їхньою точкою зору, є достатніми для встановлення порушення статті 14 у 

комбінації зі статтею 2 Конвенції. 

Під час розгляду справи Moldovan and Others v. Romania (No. 2) (2005 

року) Суд підтвердив важливість належного розслідування та розгляду справ, 

що стосуються ймовірного прояву расової дискримінації та нетерпимості 

[675]. У справі розглядались факти нападів численної кількості чоловіків на 

осіб, які проживали в їхньому селі та мали ромське походження, які призвели 

до вбивств, поранень та знищення їхніх будинків та дискримінаційні дії з 

боку судових та правоохоронних органів під час розслідування справи на 

національному рівні та в її судовому розгляді. 

У своєму рішенні Суд нагадав, що стаття 14 лише доповнює інші 

матеріальні положення Конвенції та її протоколів. Вона не має самостійного 

існування, тому що діє тільки по відношенню до користування правами та 

свободами, гарантованими Конвенцію. Однак застосування статті 14 не 
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обов’язково означає порушення цих положень − і в цьому сенсі вона має 

автономне значення, − підстави для її застосування є тільки тоді, що коли 

розглядаються факти, які відносяться до інших статей Конвенції. Що 

стосується сфери застосування статті 14, відповідно до усталеної практики 

Суду, різниця у поводженні є дискримінаційною, якщо вона не може бути 

об’єктивно та достатньо обґрунтована, тобто якщо вона не переслідує 

законну мету або засоби досягнення не є пропорційними поставленій цілі. 

Крім того, держави-учасниці користуються певною свободою розсуду в 

оцінці того, до якої міри відмінності у випадку подібної ситуації 

виправдовують різне поводження [675]. 

Суд відзначив, що факти справи входять у галузь застосування статей 6 

і 8 Конвенції, та встановив, що напади на заявників були вчинені через їхнє 

ромське походження. Суд у силу обмежень часової юрисдикції Конвенції не 

компетентний розглядати обставини спалення будинків заявників та вбивства 

їх родичів, проте було встановлено, що ромське походження заявників 

вплинуло на тривалість і результати національного розгляду справи, що 

відбувався вже після набрання чинності Конвенції для Румунії. Суд також 

звернув увагу на дискримінаційні зауваження, які неодноразово 

висловлювалися владою на адресу заявників у момент відхилення їх скарг, а 

також на повну відмову до 2004 року у відшкодуванні нематеріального 

збитку, понесеного внаслідок руйнування будинків їх сімей. Щодо постанови 

суду від 24 лютого 2004 року, підтвердженої Касаційним судом 25 лютого 

2005 року, рішення скоротити розмір виплати за нематеріальний збиток було 

мотивоване зауваженнями, прямо пов’язаними з етнічною приналежністю 

заявників. Суд дійшов висновку, що наведені аргументи є недостатніми для 

пояснення відмінного поводження до заявників, та встановив, що в даній 

справі мало місце порушення статті 14 у поєднанні зі статтями 6 та 8 

Конвенції (Право на справедливий суд та право на повагу до приватного і 

сімейного життя) [675]. 

У справі Timishev v. Russia (2005 року) заявником виступав російський 



 402 

громадянин чеченської національності, юрист, що проживає з 1996 року у 

місті Нальчик у Кабардино-Балкарській Республіці (КБР) Російської 

Федерації як вимушений переселенець, до цього він проживав у Чеченській 

Республіці. У 1994 році його власність у м. Грозному була знищена в 

результаті воєнної операції [416]. У 1997 році заявник подав заяву про 

реєстрацію за постійним місцем проживання в Нальчику. У задоволенні його 

заяви було відмовлено з посиланням на закони Кабардино-Балкарії, що 

забороняла колишнім жителям Чеченської Республіки отримувати постійне 

місце проживання в Кабардино-Балкарії. Відмова місцевої влади була 

підтримана рішеннями міського суду Нальчика та Верховним Судом 

Кабардино-Балкарії. У червні 1999 року заявник і його шофер направлялись 

на машині з Назрані, Республіка Інгушетія, у Нальчик, розташований у 

Кабардино-Балкарії. Заявник стверджував, що їх зупинили на пропускному 

пункті, розташованому на кордоні між Інгушетією й Кабардино-Балкарією. 

Співробітники міліції КБР відмовили їм у в’їзді, посилаючись на усні 

інструкції МВС Кабардино-Балкарії про те, що пропускати чеченців не 

дозволено; заявнику довелося розвернутися та поїхати в об’їзд (300 км) для 

в’їзду в Нальчик через інший пропускний пункт. За даними уряду, заявник 

спробував проїхати позачергово серед машин, що очікували проїзду через 

пропускний пункт, йому було відмовлено в обслуговуванні позачергово та 

йому довелося поїхати. 

Суд відзначив, що факт усного наказу керівництва кабардино-

балкарської міліції співробітникам дорожньої міліції не пропускати 

«чеченців» становить явне відмінне поводження в користуванні правом на 

свободу пересування за ознакою етнічної приналежності. Крім того, згідно з 

інформацією, поданою урядом, етнічне походження особи не вказується в 

документах Російської Федерації, що засвідчують особу, і, таким чином, 

даний наказ стосувався обмеження проїзду не тільки осіб, які дійсно є 

чеченцями, але й тих, які лише вважалися такими. Даних, які могли б 

вказувати на те, що інші етнічні групи зазнали подібних обмежень, урядом 
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наведено не було. Суд наголосив, що етнічна та расова приналежність є 

взаємозалежними та частково збіжними концепціями. У той час як поняття 

раси ґрунтується на ідеї біологічної класифікації людей на підвиди за 

морфологічними рисами, такими як колір шкіри або зовнішні риси, етнічна 

приналежність заснована на ідеї соціальної групи, об’єднаної загальними 

характеристиками − національністю, родовою приналежністю, релігією, 

мовою або культурними та традиційними коріннями та історією. 

Дискримінація на підставі дійсної або ймовірної етнічної 

приналежності є формою расової дискримінації. Расова дискримінація є 

особливо неприпустимою формою дискримінації, яка, в силу своїх 

небезпечних наслідків, вимагає від влади особливої пильності та рішучих 

заходів. У зв’язку із цим держава повинна використовувати всі наявні в її 

розпорядженні засоби для боротьби з расизмом і расовим насильством. Суд 

постановив, що пояснення уряду про те, що заявник претендував на 

пріоритетне ставлення, не підтверджувалося фактами даної справи. Таким 

чином, заявник перебував у такому же становищі, що й інші особи, що 

бажали перетнути адміністративний кордон Кабардино-Балкарії. Уряд також 

не надав обґрунтування відмінності у поводженні з чеченцями та особами 

нечеченського походження в користуванні їх правом на свободу пересування. 

Суд підкреслив, що жодна відмінність у поводженні, що основана тільки або 

переважно на етнічному походженні особи, не може бути об’єктивно 

обґрунтована у сучасному демократичному суспільстві, побудованому на 

принципах плюралізму та поваги до різних культур. На основі фактів справи 

та аргументації сторін Суд вирішив, що право заявника на свободу 

пересування було обмежене винятково через його етнічне походження, що 

становить расову дискримінацію за змістом статті 14 Конвенції. Отже, мало 

місце порушення статті 14 в поєднанні зі статтею 2 Протоколу 4 [416]. 

Розглядаючи справу Bekos and Koutropoulos v. Greece (2005 року), у 

зв’язку з можливим процесуальним порушенням статті 14, Суд зазначив, що 

на практиці вкрай складно довести факт наявності расово-мотивованої 
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дискримінації. Отже, обов’язок держави розслідувати можливе расове 

забарвлення насильницьких дій − це не просте зобов’язання, а обов’язок 

докласти до такого розслідування максимум зусиль. Суд звернув увагу на те, 

що докази расової дискримінації проти циган поліцією Греції були передані 

владі країни разом з даними міжнародних організацій. На думку Суду, такі 

докази вимагали ретельного вивчення владою. В даному випадку, однак, 

незважаючи на правдоподібні дані про те, що, ймовірно, мало місце жорстоке 

поводження, яке було расово мотивованим, якого-небудь серйозного 

розслідування, судячи з наведеної інформації, владою проведено не було. 

Вона не намагалася, наприклад, перевірити твердження заявників, що 

стосуються расової дискримінації, або з’ясувати, чи не були поліцейські, які 

брали участь у розглядуваних подіях, раніше учасниками подібних 

інцидентів. Суд зробив висновок, що влада держави не виконала своїх 

обов’язків за статтею 14 щодо вжиття всіх можливих заходів з розслідування 

можливої наявності дискримінації в даних подіях [676]. 

У справі Šečić v. Croatia (2007 року) Суд розглядав заяву, яку подав 

громадянин Хорватії ромської національності [677]. У 1999 році заявник 

збирав металобрухт в околицях Загреба, коли він був жорстоко атакований 

групою осіб. У результаті нападу він був госпіталізований з численними 

переломами ребер; напад обумовив також довгострокові психологічні 

травми. Нападники належали до групи скінхедів, яка активно брала участь в 

численних нападах на представників ромського населення. Заявник 

звернувся до правоохоронних органів відразу ж після нападу і в наступні 

роки надсилав численні листи до поліції з прикметами нападників та іншою 

інформацією, яка б могла допомогти в їх ідентифікації, вимагаючи 

проведення розслідування та притягнення до відповідальності винних осіб. 

Незважаючи на ці звернення, зусилля, що були докладені владою для 

з’ясування обставин нападу, виявлення та покарання нападників, були 

неналежними. На час розгляду справи у ЄСПЛ, більше восьми років після 

інциденту, розслідування офіційно все ще було відкрито та перебувало на 
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досудовому етапі. 

Суд встановив, що стаття 3 (заборона катування) Конвенції також може 

означати позитивне зобов’язання держави проводити офіціальне 

розслідування, крім того, таке позитивне зобов’язання відноситься не тільки 

до випадків жорстокого поводження з боку представників державних органів. 

Визнаючи, що це зобов’язання не має абсолютного характеру, Суд втім 

підтвердив, що влада повинна була вжити всіх можливих заходів з виявлення 

доказів по даній справі. У цьому контексті це зобов’язання означає обов’язок 

проведення невідкладного та оперативного розслідування. Обставини справи 

свідчили, що продовж семи років поліція не пред’явила обвинувачень жодній 

особі та не передала справу до суду. Урядом були подані документи у даній 

справі, які серед іншого містили свідчення заявника та кількох свідків, однак, 

згідно із заявами поліції, вони не були достатніми для подальшого 

розслідування. Однак поліцією все ж було встановлено, що напад був 

вчинений членами групи, яка брала участь у подібних нападах у минулому. 

Поліція, однак, не перевірила цю інформацію, не допитала членів цієї групи; 

більш того, одного з підозрюваних, якого було впізнано одним із свідків, 

було виключено зі списку підозрюваних без проведення допиту. Поліція 

також провела бесіду з журналістом, який раніше розмовляв з одним із 

членів групи, у ході цієї розмови останній згадав про напад на заявника, 

однак ця інформація, яка легітимно могла бути використаною при проведенні 

слідства, не вплинула на хід розслідування. У цілому Суд встановив, що 

поліція не проводила належним чином розслідування, та вирішив, що 

нездатність просунутися в розслідуванні справи або протягом тривалого часу 

одержати докази з метою встановлення та арешту зловмисників вказує на те, 

що розслідування не відповідає вимогам статті 3 Конвенції [677]. 

Суд підкреслив, що, за визнанням уряду та поліції, було відомо, що 

нападники ймовірно належали до групи скінхедів, яка за своєю природою 

регулюється екстремістською та расистською ідеологією. Тому є 

неприпустимою ситуація, коли поліція, володіючи інформацією, що дії 
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зловмисників скоріше за все були вчинені на ґрунті етнічної ненависті, не 

проводить належним чином розслідування для виявлення та притягнення до 

відповідальності винних у злочині осіб. Суд вирішив, таким чином, що мало 

місце порушення статті 14 у поєднанні з процедурним аспектом статті 3 

[677]. 

Характерною є вкрай важлива для України, в умовах неоднозначного 

бачення проблеми расової дискримінації в країні з боку як влади, так і 

суспільства, справа Fedorchenko and Lozenko v. Ukraine (2012 року). 

Заявники, Ю. Федорченко та З. Лозенко, громадяни України циганського 

походження, стверджували, що 28 жовтня 2001 року представник міліції 

погрожував, а потім підпалив будинок Ю. Федорченко, в результаті чого 

загинули п’ять членів сім’ї заявників, включно з трьома малолітніми дітьми. 

Заявники скаржились на недостатньо ретельне розслідування з боку 

правоохоронних органів та ігнорування расистських мотивів вчиненого 

злочину та відповідне порушення права на життя (стаття 2 у поєднанні зі 

статтею 14). 

У своєму рішенні Суд підкреслив, що держава має своїм обов’язком 

розслідувати можливі расистські мотиви злочину. В цій справі, незважаючи 

на подану в правоохоронні органи інформацію про те, що в цей же день було 

підпалено ще декілька будинків, в яких мешкали циганські сім’ї, а також 

явно расистські висловлювання одного з обвинувачених, владою не було 

вжито жодних оперативно-розшукових заходів для підтвердження або 

спростування мотивів міжнаціональної ворожнечі. Аргументи держави 

містили твердження, згідно з яким порушення статті 14 може бути визнано 

тільки тоді, коли воно було вчинене агентом держави, що не є випадком у цій 

справі відповідно до матеріалів обвинувачення з притягнення до 

відповідальності приватних осіб. Суд з цього приводу зазначив, що держава 

має своїм обов’язком згідно зі статтею 2 Конвенції провести ретельне та 

ефективне розслідування позбавлення життя в усіх випадках, включно з 

тими, що вчиняються приватними особами, і це розслідування має бути 
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проведено без будь-якої дискримінації. Зокрема, при розслідуванні 

насильницьких дій державні органи мають додатковий обов’язок вживати 

всіх розумних заходів, щоб викрити будь-які расистські мотиви і встановити, 

чи були етнічна ненависть або упередження мотивом для вчинення злочину. 

Недостатня увага до можливого расистського компонента та відношення до 

злочинів так само, як до інших злочинів, означає неготовність визнання 

державою особливого характеру расово вмотивованого насильства, яке 

посягає на найбільш фундаментальні права людини. Таким чином, 

відмовляючись ставитись до ймовірно расово вмотивованих злочинів як до 

таких, які є серйозно відмінними, з відповідно відмінним поводженням 

можуть являти собою порушення статті 14 у сенсі необґрунтованого 

нерівного поводження. У своєму рішенні Суд визнав порушення матеріальної 

та процесуальної частини статті 2 Конвенції та порушення статті 14 у 

поєднанні зі статтею 2 у процесуальному аспекті [678]. 

Таку ж позицію Суд підтвердив у своєму рішенні по справі Makhashevy 

v. Russia, у рішенні щодо якої Суд визнав порушення статті 3 Конвенції, 

взятої у поєднанні зі статтею 14 Конвенції, у зв’язку з відмовою провести 

ефективне розслідування обставин побиття співробітниками міліції братів 

Махашевих, які є чеченцями, в тому числі з причини їх національності, та 

порушення статті 3 Конвенції, взятої у сукупності зі статтею 14 Конвенції, у 

зв’язку з вчиненням цього злочину на підставі приналежності жертв до 

певної національної групи [679]. 

Доказування тверджень про дискримінацію часто буває 

проблематичним. У більшості справ буває дуже мало прямих доказів 

дискримінації або вони взагалі відсутні. Хоча намір не є складовим 

елементом дискримінації, у справах про дискримінацію часто виникає 

питання про мотивацію, яку також складно довести. Наприклад, незважаючи 

на те, що жертви можуть належати до етнічних меншин, буває важко 

довести, що їх походження вплинуло на поводження з ними [680]. Хоча 

механізм перекладання тягаря доказування значно полегшує труднощі, з 
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якими зустрічаються заявники при обґрунтуванні своїх тверджень про 

дискримінацію, неясним залишається те, в якій кількості і якого роду повинні 

бути пред’явлені докази для того, щоб перенести тягар доказування на 

державу [406, с. 86]. 

У цілому аналіз аргументації Суду у справі Nachova and Others v. 

Bulgaria та наступних доводить, що ЄСПЛ поступово може схилитися до 

загальної тенденції, визнаної у Європейському Союзі та численних 

національних судових системах, − презумпції дискримінаційного 

поводження, якщо мова йде про етнічну меншину, і перекладання тягаря 

доказування на відповідача [109]. 

На практиці презумпція дискримінаційного поводження (презумпція 

дискримінації) поширюється не на всіх, а на представників тих груп, яких суд 

готовий розглядати в якості «меншин». Так, у справі Sejdić and Finci v. Bosnia 

and Herzegovina (2009) (позивачами було оскаржено положення боснійської 

Конституції, згідно з якими у виборах до Президії та Палати народів не 

мають право брати участь представники «інших» ніж «конституюючих» 

(constituent) народів − боснійців, хорватів та сербів, зокрема, євреї та роми) 

Європейський суд, вперше застосувавши загальне положення про заборону 

дискримінації відповідно до Протоколу № 12, встановив порушення владою 

держави-відповідача вимог статті 1 Протоколу № 12 про загальну заборону 

дискримінації та вимог статті 14 Конвенції у взаємозв’язку зі статтею 3 

Протоколу № 1 до Конвенції «Право на вільні вибори». Суд зазначив, що 

така заборона була введена для досягнення миру в умовах політичної 

нестабільності, проте з тих часів становище в Республіці Боснія і 

Герцеговина значно покращилось і, отже, не відповідає вимогам Конвенції. 

Це рішення, вочевидь, матиме вплив на оскарження у майбутньому іншими 

меншинами норм національного права, що обмежують їх права [422]. 

«Презумпція дискримінації» суттєво підвищує ефективність захисту прав 

людини, які були порушені дискримінаційним поводженням. 

Таким чином, практика Європейського суду з прав людини 
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переконливо свідчить про те, що важливим аспектом позитивного обов’язку 

держав забезпечувати кожній людині, на яку поширюється їх юрисдикція, 

ефективний захист від будь-яких актів расової дискримінації, є процесуальне 

зобов’язання здійснювати належне розслідування обставин, пов’язаних з 

фактами, які могли б свідчити про расове підґрунтя правопорушень, і робити 

зусилля до того, щоб не допустити безкарність винних осіб. Неналежне 

відношення держави до виявлення можливої расової ненависті як мотиву 

вчинення протизаконного діяння, або умисне ухилення від визнання 

наявності такого мотиву, є прямим порушенням міжнародно-правових 

зобов’язань і обумовлює необхідність оперативного реформування 

юридичної та інституціональної систем стримання та покарання проявів 

расової дискримінації. 

 

6.3. Концепція «hate crime»: міжнародно-правові стандарти 

переслідування расово вмотивованих правопорушень 

Приватна дискримінація в багатьох випадках виступає як 

інституціоналізована соціальна практика, яка, у разі порушення кримінально-

правової заборони, набуває характеру дискримінаційної злочинності. 

Кримінальне право більшості держав, у відповідності з міжнародними 

зобов’язаннями, передбачає сувору відповідальність за дискримінаційні 

злочини, мотивом вчинення яких є ненависть до представників групи за 

ознаками національності, раси, релігії, та ін. Такі злочини можуть бути 

різними за тяжкістю, від нанесення тілесних ушкоджень до вбивства, однак 

вибір жертви завжди асоціюється з її приналежністю до певної групи. 

Традиційним прикладом таких злочинів є насильство на расовому ґрунті. 

Расизм, у широкому сенсі, виступає як їх ідеологічна основа та водночас − 

прояв. Порушення цих норм вважається попранням не тільки права, але й 

фундаментальних основ рівності, справедливості та поваги до природних 

прав людини. 

Актуалізація проблеми протидії расовій дискримінації в Україні є 
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феноменальним результатом політичних, економічних та соціальних 

процесів. На відміну від країн із тривалою історією колоніалізму, сегрегація 

суспільства на території сучасної України мала переважно соціальний 

характер. Холопство, кріпосне право мало своєю основою соціальне 

походження, а не колір шкіри. Принципова відмінність статусу темношкірого 

раба на Американському континенті від холопа в Київській Русі або кріпака 

полягала вже хоча б у тім, що раби були неспроможні стати вільними без 

цілісної зміни системи − колір шкіри був стигматизуючою ознакою 

приналежності до «нижчих людей». Психологічно ставлення господаря до 

раба і холопа відрізнялось ставленням до чорного раба як до особистої речі і, 

відповідно, до холопа або кріпака, ззовні не відмінного від вільних людей, як 

до людини, що є власністю. Фактично це проявлялось, зокрема, в праві 

холопа на сім’ю і невизнанні ані потреби, ані права на сім’ю темношкірих 

рабів.  

Зазначивши, що «Проблема злочинів на ґрунті ненависті для України 

доволі нова» [481, с. 10], Ш. Шиффер, Т. Катсберт, С. Росман, спираючись на 

офіційні джерела, стверджують: «До 2005 року Україна зберігала за собою 

репутацію толерантної та відкритої країни, якій, на противагу іншим 

східноєвропейським державам з перехідною економікою і особливо на 

противагу Росії, вдалося уникнути расизму та ксенофобії. Однак 2006 року 

українська та міжнародна громадськість були шоковані вбивством двох 

африканців, які жили в Україні. У 2007 та 2008 роках в Україні сталося 

десять убивств, жертвами яких були вихідці з Африки та країн Близького і 

Середнього Сходу. Ці вбивства мали очевидне расистське підґрунтя. 

Відсутність систематичного державного й недержавного моніторингу 

ксенофобських та расистських злочинів в Україні дозволяє спостерігачам 

припустити, що ці вбивства − лише верхівка айсберга расистських злочинів 

[481, с. 9]. 

Ситуація в Україні є у певній мірі відображенням 

загальноєвропейських політико-правових тенденцій. Експерти зазначають, 
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що невирішеність питань у сфері міграційної та національно-культурної 

політики наприкінці 1990-х років призвела до різкого зростання в 

постіндустріальних країнах Європи кількості злочинів, вчинених на ґрунті 

расової та релігійної ворожнечі, а поширення ксенофобських настроїв стало 

там відчутною соціальною проблемою [682, с. 141]. 

Система існуючих антидискримінаційних норм, які юридично 

забезпечують право кожної людини на свободу від дискримінації, на жаль, 

неспроможна повністю подолати проблему проявів дискримінації у 

повсякденному житті. Такі прояви часто мають насильницький характер і 

вчиняються на ґрунті упереджень, ненависті, ксенофобії, нетерпимості. Для 

того щоб протидіяти таким загрозам, в рамках Плану дій у боротьбі з 

расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та нетерпимістю Радою Європи 

було проголошено масштабну інформаційну кампанію з підтримання 

толерантності, створено Європейську комісію проти расизму та нетерпимості 

(ЄКНР), завданням якої стало посилення правових і політичних гарантій 

проти будь-яких проявів дискримінації, ксенофобії та расизму, та посилення 

міжурядового співробітництва в усіх сферах діяльності Ради Європи [683]. 

ЄКРН було створено згідно з Віденською декларацією, ухваленою під 

час Першого саміта глав держав та урядів держав − членів Ради Європи у 

жовтні 1993 року, частиною якої є План дій у боротьбі з расизмом, 

ксенофобією, антисемітизмом та нетерпимістю. Європейська конференція 

проти расизму, проведена у Страсбурзі у жовтні 2000 року, закликала до 

посилення діяльності ЄКРН. З того часу діяльність Комісії набуває 

серйозного політично-правового значення, змушуючи держави визнавати 

проблему расизму і ксенофобії та вживати необхідних заходів з їх протидії. 

13 червня 2002 року Комітет міністрів ухвалив новий Статут ЄКРН, 

зміцнивши її роль як незалежного моніторингового органу з питань расизму 

та расової дискримінації. 16–17 травня 2005 року учасники Третього саміта 

глав держав та урядів держав − членів Ради Європи ухвалили рішення надалі 

посилювати боротьбу з расизмом, дискримінацією та будь-якими формами 
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нетерпимості, надаючи ЄКРН засоби для виконання їхньої роботи у тісному 

співробітництві з національними органами влади та інституціями, а також із 

громадянським суспільством. Сьогодні Європейська комісія проти расизму і 

нетерпимості є основним органом, який здійснює нагляд за дотриманням 

заборони дискримінації та расизму у державах − учасницях Ради Європи і 

надає їм відповідні рекомендації [684]. 

Загальнополітична рекомендація ЄКРН № 1 «Боротьба із расизмом, 

ксенофобією, антисемітизмом і нетерпимістю» 1996 року містить загальні 

пропозиції державам-учасницям щодо підсилення заходів боротьби з 

дискримінацією, ксенофобією та расизмом, серед яких такі: забезпечити, щоб 

національна правова система на найвищому рівні, наприклад, у Конституції 

або в Основному Законі, гарантувала зобов’язання держави рівно поводитись 

з усіма особами та боротись із расизмом, ксенофобією, антисемітизмом і 

нетерпимістю; забезпечити, щоб національне кримінальне, цивільне та 

адміністративне право чітко і конкретно виступало проти расизму, 

ксенофобії, антисемітизму та нетерпимості, передбачаючи, зокрема, що 

дискримінація в питаннях зайнятості та забезпечення населення товарами і 

послугами є незаконною; прояви расизму і ксенофобії суворо 

переслідуються, зокрема, шляхом надання звичайним злочинам, що містять 

ознаки расизму чи ксенофобії, статусу особливих; гарантування того, що 

мотиви расизму чи ксенофобії злочинця спеціально враховуватимуться; 

кримінальні злочини расистського чи ксенофобічного характеру 

розглядаються офіційно; згідно із зобов’язаннями, що їх бере на себе держава 

за відповідними міжнародними документами, зокрема, за статтями 10 і 11 

Європейської конвенції з прав людини, усні, письмові, аудіовізуальні та інші 

форми виявлення поглядів, у т. ч. через електронні засоби масової 

інформації, що спонукають до ненависті, дискримінації чи насильства 

стосовно расових, етнічних або релігійних груп чи їхніх членів на підставі 

належності до такої групи, класифікуються з юридичної точки зору як 

кримінальні злочини, це стосується також виробництва, поширення і 
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зберігання подібних матеріалів; забезпечити обізнаність широкої 

громадськості із законодавством щодо боротьби із расизмом, ксенофобією, 

антисемітизмом і нетерпимістю; забезпечити пріоритетність кримінального 

переслідування злочинів расистського чи ксенофобного характеру і 

здійснювати його енергійно та послідовно; забезпечити жертвам 

дискримінації правову допомогу та доступність відповідних засобів 

правового захисту чи в межах кримінального, адміністративного або 

цивільного законодавства гарантувати грошове чи інше відшкодування; 

забезпечити, щоб шкільні програми, наприклад з викладання історії, були 

складені таким чином, щоб це посилювало повагу до культурного 

різноманіття; організовувати і надавати підтримку навчальним курсам, що 

мають на меті сприяти зростанню інтересу до культури, обізнаності щодо 

негативних стереотипів і знанню правових аспектів стосовно дискримінації, 

для осіб, які відповідають за питання підбору кадрів і підвищення 

працівників по службі або безпосередньо спілкуються з громадськістю, а 

також для осіб, які є відповідальними за питання дотримання усіма членами 

організації стандартів і політики рівних можливостей та недискримінації; 

сприяти усвідомленню державними службовцями необхідності бути 

терпимими в публічному вираженні своїх поглядів; гарантувати рівне 

ставлення з боку поліції до всіх членів суспільства та уникати будь-яких 

проявів расизму, ксенофобії, антисемітизму та нетерпимості; виходячи з 

того, що без якісної бази даних важко розробляти й ефективно здійснювати 

політику у вищезазначених сферах, згідно з європейськими законами, 

нормами і рекомендаціями щодо захисту баз даних і права на приватне життя 

зібрати, якщо це необхідно, дані, які дозволять оцінити становище і досвід 

груп, що перебувають в особливо критичному становищі стосовно расизму, 

ксенофобії, антисемітизму та нетерпимості [685]. 

У Другій загальнополітичній рекомендації «Спеціалізовані органи для 

боротьби з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом і нетерпимістю на 

національному рівні» ЄКРН пропонує «ретельно вивчити можливість 
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заснування національного спеціалізованого органу для боротьби з расизмом, 

ксенофобією, антисемітизмом і нетерпимістю, якщо такий орган ще не 

створений» [686]. 

Наприкінці минулого століття європейське співтовариство 

активізувало свої зусилля в протидії расово мотивованій дискримінаційній 

злочинності. Особливої уваги заслуговує діяльність Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі та прийняті під її егідою документи, зокрема, 

Віденський заключний документ НБСЄ (1989), Документ Копенгагенської 

конференції з людського виміру НБСЄ (1990), Московський заключний 

документ НБСЄ (1991), Гельсінкський документ НБСЄ: Мандат Верховного 

комісара ОБСЄ у справах національних меншин (1992) (НБСЄ/ОБСЄ). 

Документ Копенгагенської конференції з людського виміру НБСЄ 

(1990) проголошує, що всі люди рівні перед законом і мають право без якої б 

то не було дискримінації на рівний захист з боку закону. Держави повинні 

вживати ефективних заходів, включаючи, відповідно до їх конституційних 

систем і їхніх міжнародних зобов’язань, прийняття таких законів, які можуть 

бути необхідні для забезпечення захисту від будь-яких актів, які є 

підбурюванням до насильства проти осіб або груп, що ґрунтується на 

національній, расовій, етнічній або релігійній дискримінації, ворожості або 

ненависті, включаючи антисемітизм [687]. 

Звертаючись до зарубіжного досвіду дослідження причин виникнення і 

вирішення цієї проблеми, варто звернути увагу на те, що починаючи з 80-х 

років ХХ ст. у західній юриспруденції, соціології і політиці дістала значного 

поширення концепція злочинів ненависті («hate crimes»). Вперше за расову 

дискримінацію та расизм встановила відповідальність Франція у 

антидискримінаційному законі 1972 року, однак він не містить такого 

поняття, як «hate crimes». Прийнято вважати, що першим, хто виніс на 

публічну дискусію термін «злочин ненависті», був американський 

конгресмен, суддя Джон Коньерс на слуханнях Конгресу у 1985 році. В 

результаті прийнятий Конгресом США у 1990 році «Hate Crime Statistics Act» 
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визначив «злочин ненависті» як будь-яке насильство, що спрямоване на 

представників груп, об’єднаних певною ідентичністю» [689-690]. Розуміючи 

соціо-психологічні коріння проблеми злочинів ненависті, держави почали 

активно впроваджувати громадські проекти з підвищення толерантності, 

зокрема Велика Британія, Німеччина [691]. 

Завдяки загальному поширенню та підвищенню уваги з боку 

суспільства до поняття «hate crime» воно певним чином стало, як пишуть Дж. 

Джекобс і К. Поттер, «шаблоновою категорією», що розширила 

кримінологічний словник і додала новий ракурс дослідженням злочинності 

[692 с. 3]. 

Поняття та правова характеристика «злочину ненависті» досить 

дискусійні. Дж. Гудлей зазначає, що «в Європі не існує уніфікованої дефініції 

цього феномена, ні в юриспруденції, ні в соціальних науках. Більше того, сам 

термін − «злочин ненависті» − є відносно новим для багатьох європейських 

держав, які традиційно розглядають окремі прояви ненависті − антисемітизм, 

діяльність правих екстремістів, насильство на расовому ґрунті» [691]. 

Саме через те, що основною причиною дискримінаційної злочинності є 

складний комплекс історично обумовлених, хибних переконань людей про 

нерівність їм інших людей, протидія злочинам на ґрунті ненависті є вкрай 

важким державним завданням. Дж. Джекобс і К. Поттер підкреслюють, що 

«злочин на ґрунті «ненависті» насправді вчинюється не через ненависть, а 

через упередженість і забобони. Упередження, у свою чергу, − це складне, 

широке та туманне поняття: «Ми всі маємо певну упереджену думку про 

людей, групи, їжу, країни, погоду і т. п. Іноді ці упередження ґрунтуються на 

досвіді, іноді передаються через родину, друзів, школу, релігію, культуру» 

[692, с. 11]. Н. Хол звертає увагу на «неабияку» відсутність погодженості 

позицій вчених і практиків щодо цієї фундаментальної проблеми. На його 

думку, єдина концепція злочину ненависті відсутня: «Коли ми говоримо про 

злочин ненависті, ми можемо говорити про безліч зовсім різних інцидентів» 

[693, с. 71]. 



 416 

Вперше термін «злочин на ґрунті ненависті» був офіційно 

використаний на Маастрихтській зустрічі Ради міністрів ОБСЄ в 2003 року. 

Однак це поняття було прийнято державами-учасницями більш ніж за десять 

років до цього − на Женевській нараді експертів 1991 року, в ході якої 

держави висловили свою стурбованість з приводу злочинів, мотивованих 

упередженням, дискримінацією, ворожнечею або ненавистю. За рік до цього 

в Копенгагенському документі ОБСЄ держави-учасниці зобов’язалися 

вживати дієвих заходів проти будь-яких дій, які являють собою 

підбурювання до насильства проти осіб чи груп осіб, що пов’язане з 

національною, расовою, етнічною або релігійною дискримінацією, 

ворожнечею або ненавистю [694, с. 112]. 

Держави − учасниці ОБСЄ неодноразово засуджували злочини на 

ґрунті ненависті; вони також зобов’язалися вживати заходів по боротьбі з 

цим явищем. Злочини на ґрунті ненависті являють собою кримінальні діяння, 

вчинені з мотивів упередження. До них може відноситися будь-яке 

кримінальне правопорушення, спрямоване проти будь-якої особи або групи 

осіб з причини їх етнічної приналежності, «раси», віросповідання чи іншої 

ознаки. Конкретні визначення злочинів на ґрунті ненависті, прийняті у 

внутрішньому законодавстві держав-учасниць, відрізняються один від 

одного. В деяких країнах злочини на ґрунті ненависті не розглядаються як 

окремий вид злочинів, однак наявність в них мотиву упередження може 

кваліфікуватися як обтяжуюча обставина «звичайного» кримінального 

злочину і передбачати посилення покарання [694, с. 112]. 

Чіткі стандарти та рекомендації, надані представникам правоохоронних 

органів, є вкрай важливим аспектом ефективного механізму попередження та 

покарання злочинів на ґрунті ненависті. Як було зазначено у зауваженнях 

щодо боротьби з расизмом, расовою дискримінацією та ксенофобією 

Управління верховного комісара Організації Об’єднаних Націй зі справ 

біженців, співробітники правоохоронних органів відіграють ключову роль у 

запобіганні і реагуванні на злочини, вчинені на ґрунті ненависті. Вони є 
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першою та основною точкою контакту для більшості жертв подібних 

злочинів. Необхідним є розуміння того, що злочини на ґрунті ненависті 

відрізняються від аналогічних злочинів, які не мотивовані упередженим 

ставленням, також забезпечення ретельного розслідування таких злочинів та 

притягнення винних до відповідальності [695]. 

На сьогодні термін «hate crime» впроваджений у законодавство 

багатьох країн, його можна розглядати як юридичну кваліфікацію особливого 

роду злочинів, вчинених під впливом почуття крайньої ворожості, ненависті 

до осіб іншої раси, національності, віросповідання, етнічного походження, 

політичних переконань, статі, віку, сексуальної орієнтації або людей з 

особливими потребами. Така дефініція впроваджена в кримінальне право 

деяких штатів США і ряду держав Західної та Центральної Європи. 

Ненависть може виступати як кваліфікуюча ознака спеціального 

дискримінаційного злочину та/або обтяжуюча обставина (Україна, РФ, США, 

Великобританія та ін.). У тих країнах, що не сприйняли формальну юридичну 

кваліфікацію дискримінаційних злочинів як «злочинів на ґрунті ненависті», 

судова практика бере до уваги наявність мотиву ненависті, що тягне більш 

суворе покарання, навіть якщо немає формальної юридичної кваліфікації 

злочину як «злочину на ґрунті ненависті» (Греція, Німеччина, Швейцарія та 

ін.) [696]. 

Злочини, мотивом яких є певні упередження, так звані «злочини на 

ґрунті ненависті» впливають на безпеку індивідів, їх громад та суспільства у 

цілому. Вкрай необхідною є ефективна відповідь на злочини на ґрунті 

ненависті, щоб запобігти загрозі, яку вони становлять для загальної безпеки. 

В екстремальних випадках вони можуть бути причиною громадянських або 

міжнародних воєнних конфліктів. Злочини на ґрунті ненависті є 

кримінальними діяннями, ментальною основою яких є упередження щодо 

певних груп людей. Злочин, що кваліфікується як злочин на ґрунті ненависті, 

має відповідати двом критеріям: по-перше, діяння має являти собою 

правопорушення відповідно до кримінального права; по-друге, воно повинне 
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мати мотивом упередженість. Мотив упередженості (bias motivations) може 

бути в широкому сенсі визначений як існування як наперед сформованих 

негативних думок, стереотипних уявлень, нетерпимості чи ненависті щодо 

певної групи, члени якої розділяють спільну характеристику [697]. 

Будь-який злочин на ґрунті ненависті містить два компоненти. Перший 

компонент полягає в тому, що скоєно діяння, яке становить кримінальне 

правопорушення відповідно до положень звичайного кримінального права. 

Другий компонент полягає в тому, що злочинець навмисно вибрав жертву, 

ґрунтуючись на ознаці, що захищається. Ознака, що захищається, − це 

ознака, що об’єднує членів певної групи людей (наприклад, «раса», мова, 

релігія, етнічна приналежність, національність або будь-який інший подібний 

загальний фактор). Наприклад, якщо людина піддається нападу з причини 

своєї реальної чи передбачуваної етнічної приналежності, ця дія становить 

злочин на ґрунті ненависті. Для визнання факту вчинення злочину на ґрунті 

ненависті завжди потрібно, щоб мало місце вчинення основного злочину. У 

разі відсутності основного злочину, відсутній і факт злочину на ґрунті 

ненависті. Об’єктом злочину може бути фізична особа або кілька осіб, а 

також майно, пов’язане з групою людей, що мають загальну ознаку, що 

захищається. В силу відмінностей правових положень у різних країнах 

існують деякі розбіжності в питанні про те, що становить злочин. Проте в 

цілому більшість країн ОБСЄ визнає злочинами одні й ті ж види діянь. Ця 

відносна узгодженість кримінальних кодексів держав-учасниць забезпечує 

принаймні деяку базу для їх зіставлення з точки зору статистичного, 

політичного і правового підходів. Термін «інцидент на ґрунті ненависті» або 

«інцидент, мотивований ненавистю» використовується для позначення 

мотивованих упередженням подій або дій, які не переходять межу, що 

відокремлює їх від злочинів на ґрунті ненависті, − або тому, що вчинення 

кримінального злочину не було доведено, або тому, що дане діяння не є 

кримінальним злочином згідно із законодавством даної конкретної держави. 

Тим не менш інциденти, мотивовані ненавистю, можуть передувати 
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злочинам на ґрунті ненависті, супроводжувати їх або створювати обстановку, 

що сприяє вчиненню таких злочинів [694, с. 18-19]. 

Існує чимало варіантів термінологічної та змістовної інтерпретації 

поняття дискримінаційних злочинів та расової дискримінації у цілому у 

законодавстві різних держав. Незважаючи на існування прийнятної робочої 

дефініції hate crimes, не можна не визнати, що поняття «злочин на ґрунті 

ненависті» залишається досить невизначеним, тому що всі країни мають 

свою унікальну історію становлення та розвитку суспільства і сприймають 

його по-різному. Використання цієї дефініції пов’язане з низкою 

концептуальних, емпіричних і нормативних проблем. Механічне сприйняття 

може призвести до її некоректного використання. Втім через глобалізаційні 

процеси, які торкнулися як злочинності, так і зусиль з їх попередження та 

покарання, ще більш нагальною виявилася необхідність в більш 

гармонізованому підході з боку законотворців щодо формування механізму 

запобігання будь-яким, й особливо злочинним, формам расової 

дискримінації. 

З метою створення стандартів національного антидискримінаційного 

законодавства наприкінці ХХ ст. було розроблено Типове національне 

законодавство ООН: керівництво для держав із вдосконалювання законів про 

боротьбу з расовою дискримінацією (третє десятиліття дій із боротьби проти 

расизму і расової дискримінації (1993–2003) [698]. 

Значення документа полягає у визначенні стандартів для законодавців, 

які для виконання державами зобов’язань щодо боротьби з расовою 

дискримінацією мають розробити та прийняти відповідні положення 

національного права. Вкрай необхідним є звернення до цього закону з боку 

українських нормотворців у процесі розробки відповідного законодавства. 

Відповідно до Типового закону про боротьбу з расовою дискримінацією 

поняття «расова дискримінація» означає будь-які відмінності, виключення, 

обмеження, перевагу або позбавлення, обумовлені расою, кольором шкіри, 

родовим, національним або етнічним походженням, і таке, що має за мету 
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або є наслідком перешкоди − прямим або непрямим чином − визнання, 

використання на рівних засадах або здійснення прав людини та основних 

свобод, визнаних у міжнародному праві, або ускладнення їх. Не підпадають 

під це визначення особливі заходи, вжиті з метою забезпечення належного 

сприяння окремим особам або групі осіб будь-якої раси, кольору шкіри, 

родового, національного або етнічного походження, у використанні або 

здійсненні прав людини або основних свобод, визнаних у міжнародному 

праві, за умови, що такі заходи не мають, як наслідок, наділення особливими 

правами різних расових груп і що вони не будуть залишені в чинності по 

досягненні тих цілей, заради яких вони були введені. 

Типовий закон встановлює такі загальні принципи і заходи: расова 

дискримінація за змістом вищенаведеного визначення кваліфікується як 

правопорушення; всі люди мають право на рівний захист закону про 

боротьбу з расовою дискримінацією; це охоплює право на ефективне 

оскарження у зв’язку з расовою дискримінацією, а також право домагатися 

справедливого і належного відшкодування або задоволення за будь-який 

збиток, заподіяний такою дискримінацією; держава вживає заходів до 

заохочення політики та програм боротьби з расовою дискримінацією на 

урядовому, національному і місцевому рівнях, включаючи особливі заходи, 

що згадуються в другому абзаці розділу, присвяченого визначенням; держава 

вживає заходів щодо боротьби з расовою дискримінацією в громадській, 

політичній, економічній, соціальній і культурній сферах, особливо у тому, що 

стосується зайнятості, освіти, житла, надання матеріальних благ і послуг, 

охорони здоров’я і харчування, включаючи адміністративні дії посадових 

осіб та інших державних чиновників.  

Беручи до уваги євроінтеграційні прагнення України, варто уважно 

віднестись до відповідного досвіду Європейського Союзу, який може бути 

цінним орієнтиром для розвитку антидискримінаційного законодавства 

України. Суттєвим кроком у боротьбі з ксенофобією та проявами расизму в 

ЄС стало прийняття Рамкового рішення Ради 2008/913/ПВД від 28 листопада 
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2008 року «Про боротьбу з окремими формами та проявами расизму та 

ксенофобії за допомогою кримінального права». Рішення стало «черговим 

кроком в гармонізації (зближенні) кримінального права держав-учасниць 

ЄС» [699]. 

Рішення передбачає спільні ознаки злочинів та мінімальні санкції 

відносно злочинних дій, вчинених за мотивом національної, расової, 

релігійної ненависті та розбрату. До таких діянь відносяться «публічні 

заклики до насильства чи ненависті щодо групи осіб або членів такої групи, 

визначеної за приналежністю до будь-якої раси, кольору, релігії, родинних 

зв’язків по висхідній лінії, національного або етнічного походження; 

вчинення такого діяння шляхом публічного розповсюдження чи 

розподілення текстів, зображень або інших носіїв; публічна апологія, 

публічне заперечення чи публічна груба баналізація злочинів геноциду чи 

злочинів проти людства, як вони визначені у статтях 6, 7, 8 Римського 

статуту Міжнародного кримінального суду, стосовно групи осіб або членів 

такої групи, визначеної за приналежністю до будь-якої раси, кольору, релігії, 

родинних зв’язків по висхідній лінії, національного або етнічного 

походження, коли така поведінка здійснюється шляхом, що створює риск 

заклику до насильства або ненависті відносно групи осіб або члена такої 

групи; публічна апологія, публічне заперечення або публічна груба 

баналізація злочинів, визначених у статті 6 Статуту Міжнародного воєнного 

трибуналу, додатку до Лондонської угоди від 8 серпня 1945 року щодо групи 

осіб або члена такої групи, визначеної за ознакою приналежності до будь-

якої раси, кольору, релігії, родинних зв’язків по висхідній лінії, 

національного або етнічного походження, коли така поведінка здійснюється 

шляхом, що створює ризик заклику до насильства або ненависті стосовно 

групи осіб або члена такої групи» (стаття 1 Рішення). 

Згідно зі статтею 2 Рішення «Підбурювання та пособництво», кожна 

держава-учасниця має вжити необхідних заходів щодо забезпечення 

покарання підбурювання та пособництва до вчинення дій, вказаних у статті 1 
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Рішення. Стаття 3 зобов’язує держави-учасниці вжити заходів щодо 

застосування кримінально-правових санкцій у випадку вчинення дій, 

визначених статтями 1 та 2, які мають бути ефективними, пропорційними та 

превентивними, при тому максимальне покарання щодо діянь, передбачених 

статтею 1 Рішення, має бути позбавленням волі, принаймні, від 1 до 3 років. 

Стаття 4 Рішення передбачає, що щодо злочинів, що відрізняються від тих, 

які визначені у статті 1 і 2, держави-учасниці мають вжити необхідних 

заходів з метою забезпечення, щоб расові та ксенофобські мотиви або 

визнавались обтяжуючою обставиною, або, в іншому разі, брались до уваги 

при визначенні покарання судами. 

Крім того, Рішення встановлює відповідальність юридичних осіб 

(стаття 5): «Кожна держава-учасниця має вжити необхідних заходів з метою 

забезпечити, щоб юридичні особи могли бути притягнуті до відповідальності 

за діяння, передбачені статтями 1 та 2, вчинені в їхню користь особою, яка 

діє індивідуально або як член органу відповідної юридичної особи та займає 

керуюче становище в цій юридичній особі... або подібне діяння вчинене в 

результаті відсутності нагляду або контролю з боку такої особи». Санкції 

стосовно юридичних осіб встановлені статтею 6 Рішення, яка передбачає, що 

«кожна держава-учасниця має вжити необхідних заходів з метою 

забезпечити, щоб юридична особа, яка визнана відповідальною, підлягала 

ефективним, пропорційним та превентивним санкціям, які включають 

штрафи кримінально-правового та некримінально-правового характеру, і, 

можливо, інші санкції, такі як: 1) заходи, які мають наслідком позбавлення 

права отримувати пільги та допомогу з боку публічної влади; 2) заходи, які 

мають наслідком тимчасову або постійну заборону здійснювати комерційну 

діяльність; 3) поміщення під судовий нагляд; 4) розпуск у судовому порядку 

[699]. 

Україна, яка прагне стати частиною європейської сім’ї, має серйозно 

поставитись до необхідності наблизити своє законодавство до стандартів, 

закріплених правом Європейського Союзу, зокрема у сфері кримінального 
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права.  

Європейська комісія проти расизму та нетерпимості Ради Європи 

(ЄКРН) у своїй третій доповіді по України, оприлюдненій 12 лютого 2008 

року, надала численні рекомендації щодо вжиття правових та 

інституціональних заходів для створення юридичного та організаційного 

механізму, який міг би забезпечити протидію проявам расизму та ксенофобії, 

рівень яких за останні роки стрімко виріс на території України. Європейська 

комісія закликала українську владу вдосконалити механізм захисту від 

дискримінації людей, які проживають в Україні. ЄКРН наголосила, що 

ратифікація Протоколу № 12 до Європейської конвенції та інших 

антидискримінаційних угод є позитивним моментом, однак Україна ще має 

багато проблем відносно ефективної імплементації ратифікованих положень. 

Зокрема, Комісія зазначила таке: «Не було посилене кримінальне 

законодавство стосовно злочинів, скоєних на расовому ґрунті, влада ще й до 

сьогодні не ухвалила комплексний пакет цивільного та адміністративного 

антидискримінаційного законодавства» [700]. 

У відповідь на численні заклики вдосконалити юридичний механізм 

протидії расовій дискримінації, Верховна Рада України у 2012 році прийняла 

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», 

в якому визначила дискримінацію як рішення, дії або бездіяльність, 

спрямовані на обмеження або привілеї стосовно особи та/або групи осіб за 

ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками…, 

якщо вони унеможливлюють визнання і реалізацію на рівних підставах прав і 

свобод людини та громадянина [701]. 

Законом встановлені форми дискримінації − пряма дискримінація; 

непряма дискримінація; підбурювання до дискримінації; утиск та 

відповідальність за будь-які його форми. Закон має загальний характер, 

закріплює, що державна політика має бути спрямована на недопущення 
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дискримінації; застосування позитивних дій; створення умов для своєчасного 

виявлення фактів дискримінації та забезпечення ефективного захисту осіб 

та/або груп осіб, які постраждали від дискримінації; виховання і пропаганду 

серед населення України поваги до осіб незалежно від їх певних ознак, 

поширення просвітницької діяльності у цій сфері. Також, згідно з Законом, 

має проводитись антидискримінаційна експертиза у процесі нормотворення 

[701]. 

Прийняття цього Закону є позитивним кроком на шляху наближення до 

міжнародних стандартів протидії дискримінації. Як було зазначено у 

Заключних зауваженнях щодо сьомого періодичного звіту по Україні, 

ухвалених Комітетом з прав людини на 108-й сесії (8–26 липня 2013 року), 

«Комітет вітає ухвалення Закону «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації». Втім він також зауважив, що Україна «має вдосконалити 

антидискримінаційне законодавство для забезпечення адекватного захисту 

проти дискримінації згідно з Пактом та іншими міжнародними стандартами 

прав людини». Крім того, Комітет зазначив, що він «стурбований 

повідомленнями про мову ворожнечі, погрози та насильство проти членів 

етнічних груп, релігійних та національних меншин, особливо ромів, свідків 

Єгови та кримських татар, які проявляються у фізичних нападах, актах 

вандалізму та підпалах, більшість з яких здійснені групами, якими рухає 

крайній націоналізм та расистська ідеологія... також тим, що стаття 161 

Кримінального кодексу (розпалювання етнічної, расової або релігійної 

ворожнечі та ненависті), яка вимагає доведення навмисної дії з боку 

злочинця, використовується не часто, і такі злочини зазвичай переслідуються 

як хуліганство». Комітет з цього приводу рекомендував Україні «збільшити 

зусилля для протидії мові ворожнечі та расистським нападам, в тому числі, 

шляхом започаткування інформаційно-просвітницьких кампаній для 

заохочення до поваги до прав людини та толерантності до різноманіття... а 

також для забезпечення ретельного розслідування звинувачень у злочинах на 

ґрунті ненависті, для кримінального переслідування винних згідно зі статтею 
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161 Кримінального кодексу, для застосування належних санкцій у випадках 

визнання їх винними, та адекватної компенсації жертвам» [702]. 

У Доповіді ЄКРН по Україні, яка була прийнята 8 грудня 2011 року, 

відзначається, що з моменту публікації третьої доповіді ЄКРН по Україні від 

12 лютого 2008 року було досягнуто прогресу в ряді галузей, одним з 

показників якого названо посилення відповідальності стосовно мотивованих 

ненавистю злочинів, а також те, що расистська вмотивованість прямо згадана 

в якості обтяжуючої обставини при скоєнні певних злочинів проти життя чи 

здоров’я людини, які були внесені до Кримінального кодексу. Комісія 

зазначила, що вітає ці позитивні зміни в Україні , одночасно звернувши увагу 

на те, що, незважаючи на досягнутий прогрес, деякі питання, як і раніше, 

викликають занепокоєння. Зокрема, Комісія зауважила, що «деякі 

положення, що стосуються боротьби з расизмом, як і раніше, стосуються 

тільки громадян, а не всіх осіб, які перебувають під українською 

юрисдикцією», а також те, що «надходять постійні повідомлення про те, що 

українська влада, як правило, переслідує расистські злочини, як звичайні 

злочини, або класифікує їх як «хуліганство». Хоча звинувачення в расовій 

дискримінації в повсякденному житті існують в Україні, не існує жодних 

всеосяжних цивільних та адміністративних антидискримінаційних положень, 

які стосуються різних сфер повсякденного життя, а також не існує жодних 

положень про забезпечення ефективних механізмів забезпечення дотримання 

та захисту. ЄКРН рекомендувала владі зайняти тверду позицію проти 

расизму, расової дискримінації, антисемітизму, ксенофобії та нетерпимості. 

«Як зазначалося в попередніх доповідях ЄКРН, стаття 24 Конституції 

передбачає, що громадяни мають рівні конституційні права та свободи та є 

рівними перед законом. Ця стаття також закріплює принцип недискримінації 

за ознакою раси, кольору шкіри, релігійними та іншими переконаннями, а 

також етнічними та мовними особливостями, йдеться в доповіді. Хоча 

українська влада повідомила, що термін «громадяни» використовується як 

загальний термін, який включає в себе іноземців та осіб без громадянства, 
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ЄКРН зазначила у своїй третій доповіді, що будь-яка двозначність, створена 

терміном «громадяни», повинна бути усунена, та рекомендувала владі 

включити в Конституцію право на рівність та недискримінацію для всіх осіб, 

які перебувають під українською юрисдикцією, а не тільки для громадян. 

Однак ніяких змін у ситуації з часів третьої доповіді ЄКРН не виявлено... 

ЄКРН ще раз рекомендує українській владі включити в Конституцію право 

на рівність та недискримінацію для всіх осіб, які перебувають під 

українською юрисдикцією, а не тільки для громадян». ЄКРН відзначила 

посилення покарання, введеного в статтях 161 та 297 Кримінального кодексу 

за злочини на ґрунті ненависті, а також чітко виражені расистські мотиви як 

обтяжуючі обставини для ряду конкретних злочинів проти життя чи здоров’я 

людини. Комісія також вітає введення заборони на імпорт, виробництво, 

зберігання та розповсюдження продукції, яка підбурює до расової, 

національної та релігійної нетерпимості та дискримінації. Однак Комісія з 

жалем відзначає, що стаття 161 Кримінального кодексу все ще посилається 

на «громадян» та не була змінена із включенням всіх осіб, які перебувають 

під українською юрисдикцією [703]. 

Кримінальне законодавство України, як і більшості держав, містить 

антидискримінаційні норми. Кримінальний кодекс України у статті 161 

«Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 

належності або релігійних переконань» встановлює кримінальну 

відповідальність за «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, 

расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної 

честі та гідності, або образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними 

переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення 

прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками». Крім того, стаття 67 Кримінального кодексу України, яка 

встановлює обставини, які обтяжують покарання, у ч. 3 відносить до них 
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«вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі 

або розбрату» [704]. 

Расово вмотивовані злочини, які підпадають під визначення «злочинів 

на ґрунті ненависті» є тяжкими проявами дискримінації [705]. Як відзначає 

А. В. Савченко, «ненависницьким» посяганням властива особлива підступна 

мотивація: расова, етнічна, релігійна ворожнеча та розбрат, сексуальна 

агресія, садизм, специфічна помста та інші низькі мотиви. Вчиняючи, 

здавалося б, загальнокримінальні злочини проти особи чи власності, злочинці 

трансформують звичайну (некваліфіковану) чи корисливу мотивацію у 

вузькоособистісну, реалізують свою ненависть...» [706]. 

У цілях боротьби з расовою дискримінацією і виконання міжнародно-

правових зобов’язань Законом України «Про внесення змін до 

Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини з мотивів 

расової, національної чи релігійної нетерпимості» від 5 листопада 2009 року 

чинний Кримінальний кодекс було доповнено вказівкою на «мотиви расової, 

національної чи релігійної нетерпимості» (частина друга статті 115); «з 

мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості» (частина друга 

статті 121; частина друга статті 122; частина друга статті 126; частина друга 

статті 127 частина друга статті 129) як кваліфікуючі обставини; змінена 

редакція статті 161 («Порушення рівноправності громадян залежно від їх 

расової, національної належності або релігійних переконань»), що 

передбачає відповідальність за «умисні дії, спрямовані на розпалювання 

національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження 

національної честі та гідності, або образу почуттів громадян у зв’язку з 

їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження 

прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками», і статті 300 («Ввезення, виготовлення або 

розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, 
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расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію») [707]. 

Стаття 67 ККУ передбачає в числі обставин, які обтяжують покарання, 

«вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі 

або розбрату». 

Залишаючи осторонь істотні, на наш погляд, недоліки в українському 

кримінально-правовому механізмі протидії расовій дискримінації, 

відзначимо, що кримінальне законодавство, тим не менше, дає певний 

інструментарій для боротьби із злочинами ненависті, вчиненими на ґрунті 

расової дискримінації. Цим інструментарієм необхідно користуватися. Втім в 

Україні дотепер зберігається тенденція не кваліфікувати расистські напади як 

злочини на ґрунті ненависті. «Навіть тоді, коли є однозначні підстави для 

кваліфікації злочину як здійсненого на ґрунті ненависті (у тому числі, 

свідчення самих злочинців), кримінальні справи порушуються за статтями 

«хуліганство» або «завдання тілесних ушкоджень» − у тих випадках, коли 

справи взагалі порушуються. Водночас правопорушникам нерідко вдається 

уникнути відповідальності» [708]. 

Дослідники відзначають, що дотепер зберігається тенденція не 

кваліфікувати расистські напади як злочини на ґрунті ненависті. Важко 

пояснити, чому при цьому не застосовується стаття 67 «Обставини, які 

обтяжують покарання», яка містить вказівку на «вчинення злочину на ґрунті 

расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату». Відомий 

український політолог І. Кресіна пише: «Незважаючи на численні експертні 

висновки науковців Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН 

України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. Кураса 

НАН України та інших установ, зроблені на відповідні запити 

правоохоронних органів, слідчі, прокурори відмовляються від кваліфікації 

злочинів саме за цією підставою, прагнучі «перевести стрілки» на хуліганські 

вчинки (якщо це напади) чи недостатність доказів щодо умислу на 

розпалювання ворожнечі в цих діях (якщо йдеться про ксенофобські 

публікації в ЗМІ)» [709]. 
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Очевидно, що в умовах набуття організованої форми 

дискримінаційного насильства та інших злочинних проявів нетерпимості має 

бути жорсткою, послідовною та системною відповідь законодавчих, 

правоохоронних та інших державних органів, що мають професійні 

інструменти протидіяти цьому явищу. Втім якість структурованості та 

консолідованості зусиль держави щодо втримання зросту першопричини 

такої поведінки − упередженого ставлення та стереотипів, разом з певним 

чином поданою інформацією, яка загострює ненависть − не відповідно 

конкурує паралельному «вдосконаленню» та «відточенню» злочинних 

технологій з приваблення емоційно нестабільних, найчастіше юних, 

прихильників заохочувальних к насильству ідеологій, які спрямовують свою 

ненависть проти всіх, хто поряд, але має відмінну зовнішність. 

К. М. Вітман зазначає: «З часу прийняття Третьої доповіді кримінальне 

законодавство проти злочинів расистського характеру в Україні не було 

посилено й влада досі не вжила вичерпних антидискримінаційних законів у 

сфері цивільного й адміністративного права. Змін зазнала лише стаття 161 

Кримінального кодексу України «Порушення рівноправності громадян 

залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань» в 

частині посилення штрафних та каральних санкцій за злочини на ґрунті 

расової нетерпимості. Тоді як ЄКРН рекомендувала внести зміни до статті 

161 КК України по суті, які сприяли б переслідуванню поширення расової 

ворожнечі та ненависті. Зокрема, Європейська комісія проти расизму і 

нетерпимості пропонувала поширити сферу дії цієї статті на всіх осіб, що 

перебувають під юрисдикцією України. Адже стаття 161 КК України 

посилається лише на громадян України. Інші категорії осіб (іноземці 

апатриди), що перебувають на території України, не можуть апелювати до 

неї, в такий спосіб зазнаючи дискримінації» [11]. Хоча вітчизняні та 

міжнародні експерти неодноразово вказували у своїх висновках на те, що 

українське антидискримінаційне законодавство, яке встановлює 

відповідальність за дії, спрямовані на розпалювання міжетнічної, расової 
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ворожнечі, є неповним, фактично не діє, оскільки не застосовується у 

судочинстві, і потребує негайного удосконалення [9]. 

В умовах глобалізації злочинності особливу небезпеку і поширеність 

набуває переслідування, злочини на ґрунті расизму і ксенофобії щодо 

уразливих груп населення [710]. В нинішній період триваючої економічної 

кризи і невизначеності негромадяни, представники меншин, мігранти, 

біженці та особи, що шукають притулку, залишаються основними об’єктами 

для нападів з боку екстремістських політичних партій, які виступають з 

ксенофобською і расистською програмою, які звинувачують їх в соціальних 

проблемах й підбурюють іноді до нетерпимості і насильства [710]. 

Дії, скоєні з расистських, ксенофобських чи інших пов’язаних з 

нетерпимістю спонукань, не завжди тягнуть за собою судове переслідування 

і адекватне покарання. Спеціальний доповідач ООН відзначив, що нерідко 

співробітники правозастосовних органів відмовляються реєструвати або 

розслідувати акти насильства на расовому ґрунті. Однак без розслідування і 

судового переслідування не усуваються перешкоди для здійснення прав 

потерпілих на правосуддя, включаючи доступ до ефективних засобів 

правового захисту і відшкодування збитку. Згідно з деякими 

повідомленнями, в ряді випадків співробітники поліції не втручаються, щоб 

припинити напади, словесні образи і люті випадки, зокрема, щодо 

представників меншин, включаючи ромів. Крім того, за злочини на ґрунті 

расизму, судові органи іноді виносять вкрай м’які вироки [710]. 

Багато расово мотивованих злочинів є транснаціональними злочинами. 

Згідно з концепцією, висунутою Н. А. Зелінською, поняття 

«транснаціональний злочин» охоплює «широкий спектр діянь різного 

ступеня суспільної загрози, які кваліфікуються як злочинні у праві, 

принаймні, двох держав, під юрисдикцію яких вони підпадають» [711]. Це 

поняття відображає міжнародний (за поширеністю) характер злочинної 

діяльності при національному походженні кримінально-правової заборони 

[712]. Транснаціональні злочини часто підпадають під сферу охоплення 
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антикриминальних міжнародних угод, тобто є конвенційними злочинами. До 

таких належать, зокрема, найбільш небезпечні виявлення організованої 

злочинності. На них поширюється міжнародно-правовий режим протидії, 

встановлений Конвенцією Організації Об’єднаних Націй проти 

транснаціональної організованої злочинності і протоколами до неї: 

Протоколом про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо 

жінками і дітьми, і покарання за неї, Протоколом проти незаконного ввозу 

мігрантів по суші, морю і повітрю [713]. Угоди також містять міжнародні 

стандарти криміналізації правопорушень. 

Серед злочинів, скоєних на ґрунті расової ненависті, особливе місце 

займають комп’ютерні злочини. Експерти зазначають, що технічний 

розвиток та зникнення інформаційних кордонів завдяки всебічному 

поширенню мережі Інтернет, крім прогресивних, призвів й до 

дегенеративних результатів. Поширення упереджень, забобонів, 

дискримінаційних ідей набуло можливості світового впливу. Ті не завжди 

ефективні зусилля, які прикладаються державами з запобігання поширенню 

расизму та іншим формам нетерпимості у світовій комп’ютерній системі, що 

багатьма вважаються утисками свободи слова, давно визнані міжнародною 

спільнотою як обґрунтовані та обов’язкові. Так, в одному з найбільш 

важливих документів сучасного періоду з прав людини стратегічного 

значення, Дурбанській декларації та Програмі дій, які були представлені на 

Всесвітній конференції із боротьби проти расизму, расової дискримінації, 

ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості у 2001 році, серед іншого 

зазначається, що першочерговим завданням міжнародного співтовариства на 

початку третього тисячоліття є глобальна боротьба проти расизму, расової 

дискримінації, ксенофобії та пов’язаної з ними нетерпимості та з усіма їх 

огидними формами, що еволюціонують, і проявами: «Конференція відкриває 

унікальну й історично важливу можливість для оцінки та виявлення всіх 

аспектів цих згубних для людства явищ із метою їхньої повної ліквідації, 

зокрема, за допомогою новаторських та комплексних підходів і посилення й 
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активізації практично здійсненних і дійових заходів на національному, 

регіональному й міжнародному рівнях». Серед іншого Декларація та 

Програма закликали «держави здійснювати стратегії та програми для 

протидії розпаленню расової ненависті в засобах масової інформації, у тому 

числі в Інтернеті» [714]. 

У цьому контексті заслуговують на увагу положення ратифікованого 

Україною Додаткового протоколу до Конвенції про кіберзлочинність, який 

стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, 

вчинених через комп’ютерні системи 2001 року. Згідно з Протоколом, 

«расистський та ксенофобний матеріал» означає будь-який письмовий 

матеріал, будь-яке зображення чи будь-яке інше представлення ідей або 

теорій, які захищають, сприяють або підбурюють до ненависті, дискримінації 

чи насильства проти будь-якої особи або групи осіб за ознаками раси, 

кольору шкіри, національного або етнічного походження, а також 

віросповідання, якщо вони використовуються як привід для будь-якої з цих 

дій» [715]. 

Незважаючи на те, що Україна, яка, відповідно до внутрішнього 

законодавства, має гармонізувати норми національного права відповідно до 

положень міжнародної угоди й отже зобов’язана імплементувати норми 

Протоколу, згоду на ратифікацію якої надала Верховна Рада ще у 2006 році, у 

кримінальне законодавство, на сьогодні це ще зроблено не було. Пасивний 

державний підхід українських можновладців та невизнання існуючої 

проблеми ескалації расизму, ксенофобії, злочинів на ґрунті ненависті 

обумовлений багатьма причинами, першою з яких є законодавча 

непідготовленість, порівняно з країнами з тривалою історією расової 

дискримінації. 

Слід підкреслити: викриття ймовірних дискримінаційних мотивів у 

діях винних осіб є не лише вимогою внутрішнього права України, але і 

прямим міжнародно-правовим зобов’язанням держави. Важливим аспектом 

зобов’язання держав забезпечувати кожній людині, на яку поширюється їх 
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юрисдикція, ефективний захист від будь-яких актів расової дискримінації, є 

процесуальне зобов’язання здійснювати належне розслідування обставин, 

пов’язаних з фактами, які могли б свідчити про расове підґрунтя 

правопорушень, і робити зусилля до того, щоб не допустити безкарність 

винних осіб. Неналежне ставлення держави до виявлення можливої расової 

ненависті як мотиву вчинення протизаконного діяння або умисне ухилення 

від визнання наявності такого мотиву є прямим порушенням міжнародно-

правових зобов’язань і обумовлює необхідність оперативного реформування 

юридичної та інституціональної систем стримання та покарання проявів 

расової дискримінації. 

Підсумовуючи викладене, слід констатувати необхідність створення 

соціально адаптованого та ефективного механізму попередження розвитку 

дискримінаційного насильства в Україні, який потребує як змін до існуючого 

законодавства (зокрема, подальше вдосконалення відповідних положень 

Кримінального кодексу та прийняття некримінальних антидискримінаційних 

норм) і посилення уваги до проблеми з боку правоохоронних органів, так і 

впровадження соціальних проектів щодо підвищення рівня толерантності й 

терпимості в суспільстві, взаємодію з міжнародними та національними 

громадськими організаціями [716]. 

З урахуванням специфіки протидії расовій дискримінації, у тому числі 

її злочинним формам, уявляється необхідним розробка й прийняття 

Україною спеціального антидискримінаційного закону, направленого 

безпосередньо на боротьбу з расовою дискримінацією. Закон повинен 

містити систематизований комплекс взаємопов’язаних 

антидискримінаційних норм, які б відповідали міжнародно-правовим 

стандартам та здійснення яких було б забезпечено діяльністю ефективної 

інституціональної системи. 

Спеціальний доповідач ООН з питань сучасних форм расизму, расової 

дискримінації, ксенофобії і пов’язаної з ними нетерпимості у своїй Доповіді 

(2014) закликав всі держави забезпечувати належне судове переслідування і 
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покарання осіб, винних у скоєнні актів насильства на ґрунті расизму і 

ксенофобії, з урахуванням прав та інтересів потерпілих. Важливо, щоб 

співробітники правозастосовної системи, в тому числі співробітники поліції, 

імміграційної служби та пенітенціарної системи, а також інші цивільні 

службовці проходили обов’язкову навчальну підготовку з питань прав 

людини, включаючи питання провадження у справах за злочини на ґрунті 

расизму, що вчинені особами, які пов’язані з екстремістськими політичними 

партіями, рухами і групами [710]. 

Надзвичайно важливо, щоб держави забезпечували судове 

переслідування і належне покарання осіб, винних у скоєнні злочинів на 

ґрунті расизму і ксенофобії. В якості першого кроку до забезпечення 

правосуддя для жертв та викорінення безкарності величезне значення має 

проведення швидкого, ретельного та неупередженого розслідування. 

Виходячи з цього, держави зобов’язані притягувати до відповідальності осіб, 

винних у скоєнні злочинів на ґрунті расизму і ксенофобії, і вести боротьбу з 

безкарністю у випадках вчинення таких злочинів [710]. Для України ця 

проблема набуває особливої значущості [717; 718]. 

Прояви расизму та ксенофобії набувають ознак небезпечної соціальної 

хвороби, імунітет до якої відсутній, у зв’язку із чим особливу актуальність 

набуває проблема оптимізації заходів державного, зокрема кримінально-

правового, реагування на прояви расової дискримінації.  

Роль державної політики у сфері протидії будь-яким формам прояву 

дискримінації або упередженого ставлення є найважливішою, особливо за 

умов тільки зародження такої форми поведінки та мислення. Повинна бути 

чіткою позиція представників держави, незважаючи на можливість втрати 

певного позитивного іміджу толерантної країни, адже здатність визнати 

існування проблеми та забезпечити створення механізму як її кількісного та 

якісного відстеження, так і боротьби з нею, варта набагато більшого, ніж 

неприйняття існування цієї проблеми, незважаючи на очевидні висновки 

міжнародних як міжурядових, так і громадських організацій. 
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Створення ефективного національного правового механізму протидії 

всім формам расової дискримінації є не тільки обов’язковою умовою 

забезпечення безпеки суспільства, а й прямим міжнародно-правовим 

зобов’язанням держави. Для його виконання кримінального переслідування 

не може бути достатньо через психологічно-соціальну природу виникнення 

причин, умов та мотивів вчинення протизаконних дій дискримінаційного 

характеру. Необхідно розробити та імплементувати комплексну систему 

положень у різних галузях права, які б встановлювали чіткий понятійний 

апарат, умови та форми юридичної відповідальності як фізичних та 

юридичних осіб, так і держави, та засоби компенсації шкоди у випадках 

порушення права людей на рівне поводження. 

У цьому контексті необхідно відзначити актуальність досліджень у 

сфері попередження, переслідування та покарання за вчинення злочинів на 

ґрунті ненависті. Для належного виконання завдання зі створення 

ефективного законодавчого, зокрема, кримінально-правового та 

інституціонального механізму попередження та покарання злочинів, 

вчинених на ґрунті ненависті та їхнього адекватного визначення, необхідно 

разом з сумлінною імплементацією міжнародно-правових угод, 

ратифікованих Україною, та аналізом зарубіжного досвіду дослідити 

причини, динаміку та криміногенну специфіку ескалації злочинів, вчинених 

на ґрунті ненависті в Україні. Таким чином, очевидною є необхідність 

створення соціально адаптованого та ефективного механізму попередження 

розвитку дискримінаційного насильства в Україні, який потребує як змін до 

існуючого законодавства і посилення уваги до проблеми з боку 

правоохоронних органів, так і впровадження соціальних проектів щодо 

підвищення рівня толерантності й терпимості в суспільстві, взаємодію з 

міжнародними та національними громадськими організаціями. Проте жодні 

зусилля не будуть ефективними, доки не буде політичної волі, доки держава 

та суспільство не визнають існування проблеми расової дискримінації, 

голосно не засудять будь-які її прояви, зокрема у формі дискримінаційного 
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насильства. 

 

Висновки до розділу 6 

1. У міжнародному праві сформувалось міжнародно-правове 

зобов’язання з протидії всім формам расової дискримінації. Це зобов’язання 

складається з комплексу позитивних обов’язків держави щодо захисту осіб, 

перебувають під її юрисдикцією, від проявів дискримінації, та являє собою 

фундаментальний принцип МАП. Позитивні зобов’язання держав щодо 

попередження расової дискримінації та скорочення її масштабів базуються на 

концепції «стандарту належної обачності» або «розпорядливості» («due 

diligence standard»). Ідеали рівності не можуть бути досягнуті, якщо 

виключно державні органи діють у рамках норм про недискримінацію. 

Зусилля держав щодо сприяння рівності уразливих груп можуть бути 

обмеженими в разі, коли саме суспільство в цілому дискримінує їх. 

Відповідно до «стандарту належної обачності» або «розпорядливості» («due 

diligence standard») держави несуть відповідальність за невиконання своїх 

міжнародних зобов’язань у тому разі, коли суттєві дискримінаційні 

правопорушення вчиняються приватними особами, оскільки держави 

зобов’язані виявляти «належну обачність» з метою попередження 

дискримінації, захисту від неї та мінімізації наслідків дискримінації з боку 

недержавних акторів.  

2. В умовах глобалізації правозахисний потенціал принципу належної 

обачності як засобу захисту від дискримінації істотно зростає. 

Концептуалізація due diligence standard, ідея якого отримало широку 

популярність в міжнародному праві після громадянської війни в Сполучених 

Штатах Америки і особливо у зв’язку зі справою «Alabama Claims» (1871), 

виявилася досить складною. Підкреслюється, що не кожне різне поводження 

є дискримінацією за міжнародним правом, що стосується, перш за все, 

вжиття виправданих позитивних заходів для забезпечення матеріальної 

рівності. В расовому міжнародному антидискримінаційному праві стандарт 
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належної обачності функціонує на двох рівнях. На першому рівні він 

зобов’язує державу вживати ефективних заходів для захисту від 

дискримінації осіб, які перебувають під їхньою юрисдикцією, покарання 

винних, відшкодування жертвам расової дискримінації заподіяної шкоди та 

запобігання дискримінаційним правопорушенням з боку недержавних 

суб’єктів. На другому рівні стандарт належної обачності звернений до 

недержавних суб’єктів – транснаціональних корпорацій та інших 

підприємств – і зобов’язує їх вживати необхідних заходів для того, щоб 

передбачати, усувати дискримінаційні наслідки своєї діяльності та запобігати 

їм.  

3. Найважливішою особливістю принципу належної обачності є те, що 

він не вимагає присвоєння (attributability) державі поведінки недержавного 

актора. Разом із тим недержавні суб’єкти зобов’язані не тільки утримуватись 

від дискримінації, а й забезпечувати дотримання принципів рівності і 

недискримінації в рамках своєї діяльності. Іншими словами, держави повинні 

вживати належних заходів щодо попередження порушень з боку приватних 

суб’єктів, у тому числі підприємств, що обмежують права осіб на своїй 

території і/або в рамках своєї юрисдикції, розслідування таких порушень, 

покарання винних та відшкодування шкоди потерпілим. Особливої уваги 

заслуговують «позитивні» заходи, що вживаються державними чи 

приватними установами з метою усунення наслідків дискримінації шляхом 

запровадження преференцій на користь членів раніше дискримінованих 

соціальних груп. Заходи, які належить вжити державам-учасницям, 

включають не тільки недопущення насильства та інших злочинних форм 

дискримінації, але й запобігання проявам дискримінації в діяльності 

приватних суб’єктів, у сфері політики та практики в галузі освіти, зайнятості 

та охорони здоров’я з точки зору умов праці та в інших сферах. Стосовно 

корпорацій стандарт належної обачності в контексті боротьби із расовою 

дискримінацією означає певні заходи, які компанія повинна зробити, щоб 

передбачити, запобігти і усунути дискримінаційні наслідки своєї діяльності. 
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4. Одним із найсуттєвіших аспектів позитивного обов’язку держав 

забезпечувати кожній людині, на яку поширюється їхня юрисдикція, 

ефективний захист від будь-яких актів расової дискримінації є процесуальне 

зобов’язання здійснювати належне розслідування обставин, пов’язаних із 

фактами, які б могли свідчити про расове підґрунтя правопорушень, і 

докладати зусиль до того, щоб не допустити безкарність винних осіб. Про 

надання цьому зобов’язанню характеру міжнародно-правового переконливо 

свідчить, зокрема, практика Європейського суду з прав людини, який 

поступово схиляється до загальної тенденції, визнаної у Європейському 

Союзі та численних національних судових системах, − презумпції 

дискримінаційного поводження, якщо мова йде про етнічну меншину. 

Спостерігається зміна стандартів доказування: стандарт «поза розумних 

сумнівів» замінюється принципом «баланс ймовірностей». У практиці Суду 

традиційно існував обов’язок заявника доводити існування дискримінації. У 

цілому, доказування дискримінаційного мотиву становить центральне 

питання при судовому розгляді справ, в яких відповідачам інкримінується 

нерівне поводження. При розгляді справи у цивільному суді, яким є 

Європейський суд з прав людини, використовується стандарт доказування, 

притаманний кримінальному праву − «поза розумних сумнівів». Заявлене 

Судом зобов’язання держави довести відсутність дискримінаційного мотиву 

у випадку, якщо події знаходяться у компетенції влади, відображає 

розходження кримінально-правового стандарту («поза розумних сумнівів») 

та процедури перекладання тягаря доказування на відповідача, властивої 

цивільним справам, що сприяє безкарності дискримінаційної поведінки. 

Таким чином, особливо важливою є тенденція переміщення тягаря 

доказування в рамках «презумпції дискримінації», яка полягає в тому, що у 

певних випадках, за наявності доказів prima facie, які обґрунтовують 

висунуті звинувачення, тягар доказування відсутності дискримінації може 

бути перекладений на державу-відповідача. «Презумпція дискримінації» 

суттєво підвищує ефективність захисту прав людини, які були порушені 
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дискримінаційним поводженням. Зобов’язання держав-учасниць проводити 

ретельне розслідування ймовірного расового підґрунтя є особливо важливим 

в умовах, коли практика держави свідчить про тенденції применшення 

значимості та кількості випадків расової нетерпимості. ЄСПЛ встановив, що 

недостатня увага до можливого расистського компонента означає 

неготовність визнання державою особливого характеру расово 

вмотивованого насильства, яке посягає на найбільш фундаментальні права 

людини.  

5. Неналежне ставлення держави до виявлення можливої расової 

ненависті як мотиву вчинення протизаконного діяння або умисне ухилення 

від визнання наявності такого мотиву є прямим порушенням міжнародно-

правових зобов’язань характеру erga omnes і обумовлює необхідність 

оперативного реформування юридичної та інституціональної систем 

стримування та покарання проявів расової дискримінації. Інструментом 

виконання міжнародно-правового зобов’язання проводити ретельне 

розслідування ймовірного расового мотиву злочину є створення ефективного 

механізму протидії  проявам злочинної форми расової дискримінації. Він є 

елементом комплексу позитивних обов’язків держави, що разом формують 

зобов’язання характеру erga omnes з протидії расовій дискримінації. Термін 

«hate crime» впроваджений у законодавство багатьох країн як юридична 

кваліфікація особливого роду злочинів, ментальною основою яких є 

упередження щодо певних груп людей. Будь-який расово вмотивований 

злочин є тяжким проявом дискримінації. Злочини на ґрунті ненависті є 

кримінальними діяннями, вони впливають на безпеку індивідів, їхніх громад 

та суспільства в цілому. Злочин, що кваліфікується як злочин на ґрунті 

ненависті, має відповідати двом критеріям: по-перше, діяння має являти 

собою правопорушення відповідно до кримінального права; по-друге, воно 

повинне мати мотивом упередженість (bias motivations). Об’єктом злочину 

може бути фізична особа або кілька осіб, а також майно, пов’язане з групою 

людей, що мають загальну ознаку, що захищається. Вкрай необхідною є 



 440 

ефективна відповідь на злочини на ґрунті ненависті, щоб запобігти загрозі, 

яку вони становлять для загальної безпеки.  

6. Приватна дискримінація в багатьох випадках виступає як 

інституціоналізована соціальна практика, яка, у разі порушення кримінально-

правової заборони, набуває характеру дискримінаційної злочинності. 

Кримінальне право більшості держав, відповідно до міжнародних 

зобов’язань, передбачає сувору відповідальність за дискримінаційні злочини, 

мотивом вчинення яких є ненависть до представників групи за ознаками 

національності, раси, релігії та ін. Такі злочини можуть бути різними за 

тяжкістю, від нанесення тілесних ушкоджень до вбивства, однак вибір 

жертви завжди асоціюється з її приналежністю до певної групи. Традиційним 

прикладом таких злочинів є насильство на расовому ґрунті. Расизм, у 

широкому сенсі, виступає як їх ідеологічна основа та водночас − прояв. 

Порушення цих норм вважається попранням не тільки права, але й 

фундаментальних основ рівності, справедливості та поваги до природних 

прав людини. 

7. Прояви расизму та ксенофобії в Україні набувають ознак небезпечної 

соціальної хвороби, імунітет до якої відсутній, у зв’язку з чим особливо 

актуальною є проблема оптимізації заходів державного, зокрема 

кримінально-правового, реагування на прояви расової дискримінації. 

Нагальним є створення соціально адаптованого та ефективного механізму 

протидії расовій дискримінації в Україні, який потребує як внесення змін до 

існуючого законодавства і посилення уваги до проблеми з боку 

правоохоронних органів, так і впровадження соціальних проектів щодо 

підвищення рівня толерантності й терпимості в суспільстві, взаємодії з 

міжнародними та національними громадськими організаціями. Залишаючи 

осторонь істотні, на нашу думку, недоліки в українському кримінально-

правовому механізмі протидії расовій дискримінації, вважаємо, що 

кримінальне законодавство дає дієвий інструментарій для боротьби із 

злочинами ненависті, вчиненими на ґрунті расової дискримінації. Тим не 
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менш, вкрай важливо розробити та імплементувати комплексну систему 

положень у різних галузях права, які встановлювали б чіткий понятійний 

апарат, умови та форми юридичної відповідальності як фізичних та 

юридичних осіб, так і держави та засоби компенсації шкоди у разі порушення 

права людей на рівне поводження. Потрібним є прийняття змін до 

Конституції України, Розділу ІІ «Права та обов’язки людини і громадянина» 

з метою розширення конституційних антидискримінаційних положень, а 

саме закріплення загального принципу недискримінації, що підлягає захисту 

з боку держави, в окремій статті. Крім того, необхідним є розроблення з 

урахуванням міжнародних стандартів прав людини окремого Закону України 

про протидію расовій дискримінації, що сприятиме зміцненню нормативно-

правового елементу державного антидискримінаційного механізму. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової проблеми, що полягає у формуванні цілісної сучасної міжнародно-

правової концепції расової дискримінації, яка має сприяти підвищенню 

ефективності міжнародного співробітництва у протидії цьому явищу, та 

міститься у таких основних висновках: 

1. Парадигмоутворюючий концепт «фундаментальна рівність» є 

основою запропонованої міжнародно-правової концепції расової 

дискримінації та визначає єдність цього феномена у різноманітті його 

інтерпретацій. Міжнародно-правова концепція расової дискримінації 

ґрунтується на тому, що расова дискримінація – це невизнання і/або 

порушення фундаментальної рівності стосовно расово категоризованих і 

прирівняних до них осіб і соціальних груп. Вона може мати безліч проявів – 

від мікро- до макрорівня. Расова дискримінація знаходить своє конкретне 

вираження у: 1) принизливому, несправедливо диференційованому 

поводженні з категоріями та групами осіб, що перебувають в аналогічних 

ситуаціях, або недиференційованому, зрівнювальному підході до категорій та 

груп осіб, що перебувають у різних ситуаціях; 2) порушенні рівності 

можливостей і доступу до життєво важливих благ; 3) дискримінаційно-

мотивованому переслідуванні (у тому числі – насильстві) або підбурюванні 

до нього.  

2. Концептуалізацію міжнародно-правової категорії расової 

дискримінації, що еволюціонувала впродовж тривалого періоду, можна 

назвати одним із найскладніших філософсько-правових процесів. 

Застосування під час дослідження концептологічного підходу вимагає 

акцентування уваги на аналізі та тлумаченні концептів «рівність» і 

«справедливість». Ключові метаконцепти «рівність» і «справедливість» як 

філософсько-методологічні засади концепції расової дискримінації були 

сформовані в межах філософського, політичного і правового дискурсу. Вони 

виконують роль «ціннісних домінант» і становлять основу поняття 
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«недискримінація» як міжнародно-правової категорії. Дискримінація полягає 

в зазіханні на ці цінності.  

3. Міжнародне антидискримінаційне право є комплексною галуззю 

міжнародного права, що регламентує міжнародне співробітництво у протидії 

дискримінації. Створення міжнародно-правової стратегії боротьби з расовою 

дискримінацією, розробка міжнародно-правових стандартів протидії цьому 

явищу на національному рівні та координація міжнародного співробітництва 

є центральним завданням МАП.  

4. Основною функцією МАП є егалітарна. Боротьба з дискримінацією 

та втілення ідеалів рівності − головне його призначення. У центрі 

концептосфери МАП лежить концепт «фундаментальної рівності». 

Егалітарна сутність МАП виявляється у визнанні рівної цінності 

(«рівноцінності») та рівної гідності всіх людей. Це основна, фундаментальна 

рівність, що віддзеркалює рівну духовну цінність кожної людини, рівність у 

гідності, що є основою імперативної заборони дискримінації.  

5. Фундаментальна рівність має статус філософсько-методологічної 

основи концепції расової дискримінації. Вона не є правовою презумпцію та 

не може бути оскарженою або спростованою. Фундаментальна рівність 

виходить із того, що всі люди рівні у своїй гідності, та приписує ставлення до 

людей як до рівних. Будь-яке її приниження є правопорушенням, яке 

охоплюється юридичним поняттям «дискримінація».  

6. Рівність та справедливість як концепти міжнародного права 

амбівалентні і містять багатоманітність варіантів інтерпретації, що зумовлює 

інваріантність визначення поняття «расова дискримінація». Дуалістичний 

підхід до тлумачення нормативного поняття расової дискримінації як 

міжнародно-правової категорії, що включає в себе, по-перше, її правозахисну 

інтерпретацію в контексті «права на недискримінацію», яке знайшло 

відображення в міжнародному праві прав людини, і, по-друге, деліктну 

інтерпретацію, яка передбачає ідентифікацію расової дискримінації як 

тяжкого міжнародного правопорушення, в тому числі міжнародного злочину. 
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Ці інтерпретації є відображенням двох боків одного й того самого феномена, 

побудовані на єдиному юридичному та морально-ціннісному фундаменті, 

через що, безумовно, є тісно взаємопов’язаними та «взаємопроникненими». 

Їх розмежування не порушує концептуальної цілісності міжнародно-правової 

категорії «расова дискримінація».  

7. Наукове обґрунтування заборони расової дискримінації сягає своїм 

корінням у витоки міжнародно-правової науки, а принцип расової рівності 

став не тільки передвісником, а й вихідним пунктом формування 

правозахисної доктрини міжнародного права. Визначну роль у формуванні 

ідеології расової рівності відіграли іспанські теологи. Серед них особливе 

місце посідають Франсіско де Віторіа і Бартоломео де Лас Касас, які 

ініціювали обговорення прав людини як міжнародно-правової проблеми і 

поширили вимогу визнання рівності та поваги прав людини на всіх людей, 

незалежно від «ступеня цивілізованості» народів, до яких вони належать. Ідеї 

цих філософів дали західній цивілізації інструментарій, що дозволяв 

розглядати незахідні народи в дусі рівності.  

8. У ХХ ст. протягом відносно нетривалого періоду, що охоплює дві 

світові війни і дуже короткий мирний проміжок між ними, відбувався 

інтенсивний розвиток міжнародно-правової концепції расової дискримінації 

та механізму антидискримінаційного співробітництва держав. Формування 

концепції расової дискримінації в міжнародному праві міжвоєнного періоду 

значною мірою було пов’язане з розвитком її правозахисної модифікації, 

переважно в контексті захисту прав національних меншин. Водночас 

інтенсивний розвиток отримала концепція расової дискримінації як тяжкого 

злочину, що підлягає міжнародній кримінальній відповідальності.  

9. Інституцiоналiзацiя МАП та розвиток концепції расової 

дискримінації почалися після закінчення Другої світової війни, жахи якої 

розкрили згубність расової політики, ідеології та практики для людської 

цивілізації і з усією очевидністю вказали на необхідність створення 

міжнародно-правової системи протидії расовій дискримінації. Специфіка 
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расової дискримінації дає змогу виокремити як підгалузь МАП комплекс 

міжнародно-правових норм, що можна визначити як «міжнародне расове 

антидискримінаційне право», яке складається з умовно виділених «загальної» 

та «особливої» частин. Загальна частина расового МАП стала 

концептуальною основою для розвитку його категоріального апарату і 

створює загальний механізм протидії расовій дискримінації. З урахуванням 

того, що визначення поняття «расова дискримінація» потребує нормативно-

концептуальної ідентифікації категорій та груп осіб, які є жертвами расової 

дискримінації, сформувалась «особлива» частина, яка містить спеціальний 

міжнародно-правовий механізм їх захисту. 

10.  Становлення «загальної» частини МАП пов’язано насамперед з 

прийняттям Статуту ООН та Загальної декларації прав людини (1948). 

Епохальною подією у розвитку міжнародно-правової концепції расової 

дискримінації стало прийняття у 1965 році Міжнародної конвенції ООН про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації, а також Міжнародних пактів 

ООН про громадянські і політичні права та про економічні, соціальні і 

культурні права 1966 року, які разом із Загальною Декларацією створили так 

званий Міжнародний Білль прав людини. Особливу роль у формуванні 

міжнародно-правової заборони расової дискримінації та кримінальної 

відповідальності за її прояви відіграла Конвенція про запобігання злочину 

геноциду і покарання за нього (1948). 

11. Протягом другої половини ХХ ст. і першого десятиліття ХХІ ст. 

відбувався посилений розвиток міжнародно-правової концепції расової 

дискримінації в документах, що стосуються окремих соціально вразливих 

категорій осіб і груп. Цей процес можна характеризувати як становлення 

«особливої частини» МАП. Використання прикметника «расова» по 

відношенню до дискримінації передбачає визначення поняття «раса» 

щонайменше як юридичної конструкції. Концептуальні рамки поняття 

«расова дискримінація» в сучасному міжнародному праві розширені далеко 

за межі расово категоризованих груп і охоплюють прояви порушення 
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фундаментальної рівності різних категорій осіб за ознакою не тільки їхніх 

природних властивостей, а й соціального та правового статусу.  

12. Правозахисна конструкція поняття дискримінації спирається на 

поняття «поводження» та розуміння дискримінації як «нерівного поводження 

з рівними і рівного − з нерівними». Зазначено, що конструкт «нерівне 

поводження» виходить із постулату, згідно з яким диференціація, заснована 

на розумних і об’єктивних критеріях, нерівнозначна забороненій 

дискримінації; більше того, різниця у поводженні може бути не тільки 

незабороненою, а й обов’язковою. Рівне поводження з особами і групами, що 

перебувають в об’єктивно різному становищі, є дискримінацією на практиці, 

так само як і нерівне поводження з особами, які перебувають в об’єктивно 

однаковому становищі. У Міжнародній конвенції ООН про ліквідацію всіх 

форм расової дискримінації вперше було надано чітку міжнародно-правову 

дефініцію терміна «расова дискримінація», що була узгоджена на рівні 

універсального міжнародно-правового договору та стала концептуальною 

основою для розвитку категоріального апарату МАП.  

13. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ознаменував 

собою новий етап у процесі становлення МАП. У Пакті міститься багато 

важливих положень, сфера дії яких була уточнена і розширена Комітетом з 

прав людини у його рішеннях та зауваженнях загального порядку. На відміну 

від інших договорів щодо захисту прав людини, стаття 26 Пакту не 

встановлює заборону дискримінації при здійсненні прав, що закріплені в 

цьому договорі, а визначає свободу від дискримінації як окреме самостійне 

право людини.  

14. Особливе місце в антидискримінаційній міжнародно-правовій 

системі займає Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні 

права (1966), за яким недискримінація є прямим та всеохоплюючим 

обов’язком. В умовах зростання ступеню економічної нерівності та 

зубожіння людей все більшого значення надається проблемі дистрибутивної 

дискримінації, що полягає у порушенні рівності можливостей і доступу до 
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життєво важливих благ. Дистрибутивна парадигма МАП, заснована на 

принципі рівних можливостей, що розуміється як рівність шансів, 

доповнюється принципом рівного доступу до життєво важливих благ.  

15. Правозахисна конструкція протидії расовій дискримінації дістала 

свій специфічний розвиток у системі Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (1950) та практиці Європейського суду з прав 

людини. Дослідження застосування правозахисної концепції расової 

дискримінації у практиці Європейського суду з прав людини дає можливість 

зробити висновок про наявність позитивних трансформацій у позиції Суду 

щодо змісту та меж концепції дискримінації, зокрема визнання її непрямих 

форм.  

16. Імперативізація міжнародного права − феномен, що 

характеризується, з одного боку, матеріально-правовим компонентом − 

набуттям певними нормами статусу імперативних (jus cogens) та 

підвищенням ролі таких норм у міжнародно-правовій, за природою 

диспозитивній, нормативній системі − та, з іншого − юрисдикційним 

компонентом, зокрема розширенням сфери застосування універсальної 

юрисдикції держав, а також імперативної юрисдикції міжнародних судів.  

17. Порушення імперативних (jus cogens) норм займають особливе 

місце серед міжнародно-протиправних діянь. Їх можна визначати як «jus 

cogens delict» − це родове поняття, яке включає в себе не тільки 

правопорушення держави, а й делікти недержавних суб’єктів, у тому числі 

індивідів і транснаціональних корпорацій.  

18. Расова дискримінація в багатьох своїх проявах являє собою 

порушення міжнародно-правових норм jus cogens. Вивчення міжнародно-

правової доктрини та судової практики дає змогу констатувати, що 

когентність іманентно властива забороні расової дискримінації; порушення 

заборони расової дискримінації потрібно розглядати як «jus cogens delict». 

Суттєвою особливістю «расових» дискримінаційних деліктів є те, що вони 

посягають на права, гідність, культурні цінності не тільки конкретних 
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індивідів − носіїв ознак, які є дискримінаційними, – але й на права певного 

соціального співтовариства (дискримінованої групи як «колективної 

особистості») або категорії осіб.  

19. Деякі расово дискримінаційні правопорушення досягають такого 

ступеня соціальної небезпеки, що тягнуть за собою кримінальне покарання 

індивідів, тобто набувають правового статусу «jus cogens crime». Термін «jus 

cogens crime» є визначенням однієї з форм порушення норми jus cogens, у 

даному випадку − криміналізованого, тобто такого, що має статус порушення 

кримінально-правової заборони. Боротьба з безкарністю подібних злочинів є 

комплексним механізмом забезпечення ретрибутивної справедливості та 

формує ретрибутивну парадигму МАП.  

20. Незважаючи на зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на 

протидію расовій дискримінації та її попередження, цей феномен набуває 

дедалі грубіших форм. Віднесення злочинних форм расової дискримінації до 

категорії jus cogens crimes позбавляє держави права вирішувати, чи визнають 

вони зобов’язання використання примусових − юрисдикційних − елементів 

для боротьби з ними. Характер міжнародно-правової конструкції норм, що 

встановлюють зобов’язання щодо попередження та покарання злочинів jus 

cogens, вимагає від держав позитивних дій з використання ними механізму 

кримінальної юрисдикції.  

21. В умовах імперативізації та водночас політизації міжнародного 

права загострюється проблема пошуку збалансованого та ефективного 

юрисдикційного механізму боротьби з безкарністю у разі вчинення расово 

мотивованих злочинів jus cogens, здатного на основі норм міжнародного та 

національного права одночасно забезпечити захист інтересів міжнародного 

співтовариства в цілому, інтересів держави і державного суверенітету та 

індивідуальних та колективних прав людини. Зобов’язання держав 

співпрацювати в боротьбі зі злочинами jus cogens вимагає, зокрема 

узгодженості щодо встановлення юрисдикції, в тому числі універсальної, 

реалізації принципу aut dedere aut judicare і питання вилучення певного кола 
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осіб з-під кримінальної юрисдикції зарубіжної держави, тобто імунітету, 

який зазнав істотного міжнародно-правового переосмислення. На сучасному 

етапі розвитку міжнародного права зобов’язання aut dedere aut judicare 

стосовно злочинів jus cogens, зокрема расової дискримінації та її окремих 

проявів, набуло характеру obligatio erga omnes, і його недотримання формує 

jus cogens delict.  

22. Позитивний обов’язок держави захищати осіб, що перебувають під 

її юрисдикцією, від проявів дискримінації є фундаментальним принципом 

МАП. Ідеали рівності не можуть бути досягнуті, якщо виключно державні 

органи діють у рамках норм про недискримінацію. Зусилля держав щодо 

сприяння рівності уразливих груп можуть бути обмеженими в разі, коли саме 

суспільство загалом дискримінує їх. Відповідно до «стандарту належної 

обачності» або «розпорядливості» («due diligence standard») держави несуть 

відповідальність за невиконання своїх міжнародних зобов’язань у тому разі, 

коли суттєві дискримінаційні правопорушення вчиняються приватними 

особами, оскільки держави зобов’язані виявляти «належну обачність» з 

метою попередження дискримінації, захисту від неї та мінімізації наслідків 

дискримінації з боку недержавних акторів.  

23. Найважливішою особливістю принципу належної обачності є те, що 

він не вимагає присвоєння (attributability) державі поведінки недержавного 

актора. Водночас недержавні суб’єкти зобов’язані не тільки утримуватись від 

дискримінації, а й забезпечувати дотримання принципів рівності і 

недискримінації в рамках своєї діяльності. Держави повинні вживати 

належних заходів до запобігання порушенням з боку приватних суб’єктів, у 

тому числі підприємств, що обмежують права осіб на своїй території і/або в 

рамках своєї юрисдикції, розслідування таких порушень, покарання винних 

та відшкодування шкоди потерпілим. Заходи, які належить вжити державам-

учасницям, включають не тільки недопущення насильства та інших 

злочинних форм дискримінації, але й запобігання проявам дискримінації в 
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діяльності приватних суб’єктів, у сфері політики та практики в галузі освіти, 

зайнятості та охорони здоров’я, з точки зору умов праці, та в інших сферах.  

24. Одним із найсуттєвіших аспектів позитивного обов’язку держав 

забезпечувати кожній людині, на яку поширюється їхня юрисдикція, 

ефективний захист від будь-яких актів расової дискримінації є процесуальне 

зобов’язання здійснювати належне розслідування обставин, пов’язаних із 

фактами, які б могли свідчити про расове підґрунтя правопорушень, і 

докладати зусиль до того, щоб не допустити безкарність винних осіб. Про 

надання цьому зобов’язанню міжнародно-правового характеру переконливо 

свідчить зокрема практика ЄСПЛ, який поступово схиляється до презумпції 

дискримінаційного поводження, якщо йдеться про етнічну меншину, і 

перекладання тягаря доказування на відповідача. «Презумпція 

дискримінації» суттєво підвищує ефективність захисту прав людини, які 

були порушені дискримінаційним поводженням.  

25. Термін «hate crime» впроваджений у законодавство багатьох країн 

як юридична кваліфікація особливого роду злочинів, ментальною основою 

яких є упередженість щодо певних груп людей. «Злочини на ґрунті 

ненависті» має відповідати двом критеріям: по-перше, діяння має являти 

собою правопорушення відповідно до кримінального права; по-друге, воно 

повинне мати мотивом упередженість (bias motivations). Об’єктом злочину 

може бути фізична особа або кілька осіб, а також майно, пов’язане з групою 

людей, які мають загальну ознаку. Неналежне ставлення держави до 

виявлення можливої расової ненависті як мотиву вчинення протизаконного 

діяння або умисне ухилення від визнання наявності такого мотиву є прямим 

порушенням міжнародно-правових зобов’язань характеру erga omnes і 

зумовлює необхідність оперативного реформування юридичної та 

інституціональної систем стримування та покарання проявів расової 

дискримінації. 

26. Прояви расизму та ксенофобії в Україні набувають ознак 

надзвичайно небезпечної соціальної проблеми, у зв’язку з чим особливо 
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актуальним є завдання оптимізації заходів державного, зокрема кримінально-

правового, реагування на прояви расової дискримінації. Вкрай важливо 

створення соціально адаптованого та ефективного механізму протидії расовій 

дискримінації в Україні, який потребує прийняття спеціального Закону 

України про протидію расовій дискримінації, а також внесення змін до 

існуючого національного законодавства відповідно до міжнародно-правових 

стандартів забезпечення права на недискримінацію, посилення уваги до 

проблеми з боку правоохоронних органів, впровадження соціальних проектів 

щодо підвищення рівня толерантності й терпимості в суспільстві. 
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