
/ 

•• 
MIBICTEPCTBO OCBITH I HAYKH YKPAIHH 

KHiBCLKHH HAD;IOHAJILHHH YHIBEPCHTET 
IMEHI TAPACA IIIEBqEHKA 

~- --- -~ - --- ---

,ll;PLOMIHA-BOJIOK HaTaJiiH BiKTopiBua 

Y,ZU( 3 41. 64 5+ 3 41. 3 8 8 

KOHD;EIIIJ;IR PACOBOi ~HCKPHMIHAil;Ii 
Y MIJKHAPO~HOMY IIPABI 

CneuianhHiCTb: 12.00.11 - Mi)l(Hapo,n;He npaBo 

ABTOPE<l>EPAT 
,ZJ;HCepTan;i1 Ha 3,rt;o6yTTH HayKOBOro czyneHH 

,n:OKTOpa IOpH,rt;lfCIHMX HayK 

• 

KHiB-2016 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


,Il;HcepTauieIO e pyKorrHc. 

Po6oTa BHKOHaHa Ha Kacpe,n;pi rrpasa €sporreiicbKoro CoI03Y Ta rropiBIDIJibHoro 
rrpaB03HascTsa HauioHaJII>Horo yHisepc11Tery <<0,n;ecI>Ka IOpH,n;w:IHa aKa,n;eMi.SI>>. 

HayKosuii KOHCYJihTaHT: 

O«J>iu.iiiHi onoHeHTH: 

,ll;OKTOp IOpH,ll;Ht:IHHX HayK, rrpocpecop, 
3acny)l(eHHH ,n;i.Sit:I HayKH i TexHiKH YKpa!HH 
MHI.{HK Bceao.rtoo Bceao.rtoooau11 
lHCTHTYT Mi)l(Hapo,n;HHX Bi,[(HOCHH 
KHIBCbKoro HauioHaJII>Horo yHisepcHTeTy 
iMeHi Tapaca Illes11eHKa, 
rrpocpecop Kacpe,n;ptt Mi)l(Hapo,n;Horo rrpaBa 

,[(OKTOp IOpH,n;IfqHHX Ha)'K, rrpocpecop, 
3acny)l(eHHH IOpHcT YKpaIHH 
J(MHTP1€B Anamo.rtiu Iaanoau11, 
lHCTHTYT 3aKoHo,n;aBCTBa BepxoBHOI Pa,n;H YKpai.HH, 
roJIOBHHH HayKOBHH crrispo6iTHHK si,n;,n;iny eBporreH:CbKOro 

• •• • • •• rrpasa Ta Ml)KHapo,n;tto1 lHTerpau;11 

,[(OKTOp IOpH,n;HqHHX HayK, rrpocpecop 
•• 

KHIBEI.{b O.rtena BMepii"aua, 
Hau;ioHaJibHa aKa,n;eMi.SI rrpoKypaTypw YKpaiHH, rrpocpecop 
Kacpe.upH UHBiJibHO-rrpaBOBHX ,UHCUHITJiiH 

,[(OKTOp IOpH,n;HqHHX HayK, rrpocpecop 
• 

•• 

CHPOIJ( Temana Heonioiana 
XapKiBCbKHH Hau;ioHanbHHH yHisepcHTeT iMeHi B.H. 
Kapa3iHa, npocpecop Kacpe,n;pH KOHCTHTyuiM:ttoro, 

• • 
MYHlUHITaJI.bHoro Ta Ml)l(Hapo,n;ttoro rrpasa 

3aXHCT Bi,n;6y,n;eTbC5I '' ~ '' 2016 p. 0 1P ro,n;HHi Ha 3aci,n;aHHi 
crreuiani30BaHOl sqeHOl pa,n;H 6.001.10 B lHCTHTYTi Mi)l(Hapo,n;HHX si,n;HOCHH 
Kwisc.I>Koro Hauiottan.I>Horo yHisepcMTery iMeHi Tapaca IIIes11eHKa 3a a,n;pecoIO: 04119, M. 
KMIB, syn. MenhHMKOBa, 36/1. 

3 ,n;McepTauieIO Mo)l(Ha 03HaHOMHTHCb y HayKoBili 6i6nioTeui iM. M. MaKCHMOBHt:Ia 
KHtBCI>Koro Hau;ioHanbHoro yHiBepcHTeTy iMeHi Tapaca IlleBqettKa 3a a,n;peco10: 01601, M. 
KMIB, Byrr. Borro,n;MMHpCbKa, 58, K. 12. 

AsTopecpepaT po3icnaHo '' Lf '' l\W ~01.9 2016 p. 

• • •• •• cneu.1an13osaH01 sqeH01 pa.r:.u ' A.O. KopuHesuq 

• 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

 

1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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. 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 

                                                 

1 Doc. UN. A/CONF.189/PC.1/7. 

2 Doc. UN A/ RES/69/162. 
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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 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). 

Мета і задачі дисертаційного дослідження. Мета дослідження полягає в тому, 

щоб на основі комплексного, всебічного аналізу еволюції доктрини, правової 
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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;  

- 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; 
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- 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 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 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 
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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 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 додатково обґрунтовано низку 

наукових положень, основними серед яких є такі:  
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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».  

- 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;  
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- 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 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 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 
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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 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 
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cogens crimеs та обумовлюється сутністю зобов’язання erga omnes. Доведено, 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, 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-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 
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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 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.  

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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

охарактеризовано загальний стан її наукової розробленості, визначені мета, 

завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, сформульовано положення, в яких 

розкривається наукова новизна дисертаційного дослідження та теоретичне і 

практичне значення його результатів. 

Перший розділ – «Доктринально-методологічні засади міжнародно-правової 

концепції «расова дискримінація» містить три підрозділи та висновки, в яких 

автор окреслює основні етапи розвитку наукової думки з проблематики дослідження 

та його методологічного підґрунтя.  

У підрозділі 1.1. – «Загальний огляд наукових досягнень за темою дослідження» 

аналізуються роботи видатних вчених, які зробили істотний внесок у наукове 

забезпечення міжнародної співпраці у протидії дискримінації. У період розробки та 

прийняття Загальної декларації прав людини в становлення міжнародно-правового 

поняття дискримінації великий внесок 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. Радянська юридична наука відрізнялася значною 

політичною обтяженістю; втім, в контексті відповідних ідеологічних настанов 

радянські вчені піддавали расову дискримінацію досить прискіпливій науковій увазі 

і давали їй оцінку як міжнародному делікту (А. Н. Трайнін, Д. Б. Левін, Г. І. Тункін, 

Г. В. Ігнатенко, Н. Г. Блатова). В 1971 році у Київському державному університеті ім. 

Т. Г. Шевченка Т. Ф. Таіровим було захищено дисертацію «Міжнародно-правові 

проблеми боротьби проти расизму». У сучасній вітчизняній міжнародно-правовій 

науці принципові питання поняття расової дискримінації висвітлені в дослідженнях 

В. В. Мицика, Б. В. Бабіна, О. Р. Поєдинок, С. В. Шевчука та інших вчених. 

Одна з перших великих праць з проблем дискримінації в міжнародному праві прав 

людини − «Дискримінація у міжнародному праві» була написана у 1973 році Б. 

Вієрдагом. Останніми десятиліттями у багатьох національних правових системах 

активно розвивається антидискримінаційне право. Значний інтерес становлять 

дослідження Е. Копельмана − «Антидискримінаційне право та соціальна рівність», 

Р. Тоуншенд-Смита − «Дискримінаційне право: текст, справи і матеріали». Важливі 

питання висвітлені у збірці праць за редакцією С. Фрідман «Дискримінація і права 

людини: справа расизму», збірці «Антидискримінаційне право» за редакцією К. 

МакКрудена. Н. Сміт у монографії «Фундаментальна (основна) рівність і 

дискримінація: примірюючи теорію та право» особливу увагу приділив визначенню 

фундаментальної рівності в контексті аналізу сутності дискримінації. 

Виняткова небезпека расової дискримінації потребує особливих мір міжнародно-

правового реагування на неї. Ця специфіка зумовила появу наукового напрямку, який 

умовно визначається як «расове антидискримінаційне право», що знайшло 

відображення зокрема у роботах Е. Лестера «Раса та право», А. Харріса «Раса та 

право рівності», І. Сланке «Формуючи расове антидискримінаційне право: 
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порівняльна історія соціальних заходів та расове антидискримінаційне право». У 

сучасних реаліях концепція расової дискримінації вимагає подальшого розвитку в 

дискурсі міжнародного права. 

У підрозділі 1.2. – «Концепти «рівність» і «справедливість» як філософсько-

методологічні засади міжнародно-правової концепції расової дискримінації» 

стверджується, що метаконцепти «рівність» і «справедливість» виконують роль 

«ціннісних домінант» і становлять філософсько-методологічну основу міжнародно-

правової концепції «дискримінація» як найгрубішого нехтуванння цими цінностями. 

Протягом багатьох тисячоліть уявлення про рівність і справедливість зазнавали 

трансформацій, що відображає складний і суперечливий хід розвитку людської 

цивілізації: егалітарний світогляд розвивався одночасно з апологією нерівності. 

Проблеми зі створення цілісної концепції расової дискримінації зумовлені 

інваріантністю концептів рівності та справедливості. Спроби формулювання єдиної 

егалітарної теорії стикаютсья з безліччю концептуальних проблем, зокрема 

питанням справедливості егалітаризму. У підрозділі особливу увагу приділено 

роботам таких філософів, як Дж. Ролз, Р. Дворкін, У. Кімліка, Н. Фрейзер, А. Сен, Т. 

Нагель, праці яких стали методологічною основою МАП. Зокрема теорія 

справедливості Дж. Ролза мала істотний вплив на формування МАП. За загальним 

визнанням, Р. Дворкіну належить пріоритет в оформленні розгорнутої концепції 

особливого типу ліберальної рівності («ліберального егалітаризму»). 

Автором сформульовано поняття міжнародного антидискримінаційного права як 

комплексної галузі міжнародного публічного права, що регламентує міжнародне 

співробітництво у протидії дискримінації, та для цілей цього дослідження 

запропоновано виокремити підгалузь МАП, яку можна визначити як «міжнародне 

расове антидискримінаційне право». Егалітарна сутність МАП обумовлює його 

значення як обов’язкової складової справедливого розподілу благ та тягарів 

соціального співіснування. Вивчається розвиток наукової думки, що справив 

безпосередній вплив на формування сучасної концепції МАП. У пошуку створення 

цілісної концепції расової дискримінації автор спирається на парадигмоутворюючий 

концепт «фундаментальна рівність». 

У підрозділі 1.3. – «Визначення поняття «расова дискримінація» через призму 

концепту «фундаментальна рівність» досліджується концепція «фундаментальної 

рівності», що лежить у центрі концептосфери МАП та має статус 

парадигмоутворюючої ідеї концепції расової дискримінації. Расова дискримінація – 

найтяжчий прояв дискримінації як соціально-правового феномена – є прямим і 

очевидним запереченням фундаментальної рівності, яка притаманна не лише 

окремим індивідам, а й народам, і являє собою аксіологічну домінанту МАП. 

Визначено, що расова дискримінація – це невизнання і/або порушення 

фундаментальної рівності стосовно расово категоризованих чи прирівняних до них 

осіб і соціальних груп. 

Міжнародно-правова заборона усіх форм расової дискримінації сформувалася 

тільки в ХХ столітті, але її філософська основа – «рівність» та «справедливість» – 

визнавалася ще за часів, коли стратифікація суспільства вважалася явище 

неминучим і природним.  
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 «Фундаментальна рівність» абстрагується від неминучих та 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 належать до людського 

роду. Фундаментальна рівність не вимагає рівного поводження, яке може бути 

несправедливим, зважаючи на фактичну нерівність людей за багатьма ознаками й 

обставинами, тому право на недискримінацію нетотожне праву на рівне поводження. 

Дискримінацією може бути як встановлення безпідставних відмінностей у 

правовому регулюванні (надлишкова диференціація), так і зрівняльний 

(недиференційний) підхід до суб’єктів, що перебувають у різних ситуаціях. 

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

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 важливих правових 

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

основної рівності, що набуває в цьому контексті цілком конкретного юридичного 

змісту.  

Другий розділ – «Еволюція концепції «расова дискримінація» в процесі 

інституціоналізації міжнародного антидискримінаційного права» складається з 

чотирьох підрозділів та висновків і містить аналіз етапів концептуального 

становлення поняття расової дискримінації як основної категорії МАП.  

Підрозділ 2.1. – «Генезис морально-правового несприйняття расової 

диференціації людства: передісторія міжнародного антидискримінаційного права» 

присвячений дослідженню історичного контексту становлення концепції расової 

дискримінації. Як теоретичне підґрунтя періодизації історії цього процесу 

використовувалась теорія періодизації міжнародного права, розроблена А.І. 

Дмитрієвим, яка виходить з виділення двох глобальних епох: «локального 

(регіонального) міжнародного права та універсального міжнародного права». На 

кожному з цих етапів відбувалися події, що наближали людство до усвідомлення 

несправедливості його расової диференціації. 

Часовий проміжок із кінця XV ст. до укладення Вестфальського миру 1648 року 

називають «іспанським» періодом або періодом «ранньої колонізації». Розвиток 

міжнародного права значною мірою зумовлювався активною європейською 

колонізацією «Нового світу». Події, що відбувалися на початку захоплення земель, 

мали цивілізаційне значення і визначили хід людської історії на багато століть. 

Основну роль у формуванні ідеології расової рівності відіграли роботи Франсіско де 

Віторіа (1486/1892 – 1546) і Бартоломео де Лас Касаса (1474 – 1566). Значною мірою 

саме з Віторіа і Лас Касаса почалося обговорення прав людини як міжнародно-

правової проблеми, і саме вони поширили вимогу визнання фундаментальної 

рівності і поваги прав людини на всіх людей, незалежно від «ступеня 

цивілізованості» народів. Інституціоналізація расової дискримінації у жорстокій 

формі расового рабства і работоргівлі відбувалась одночасно з розвитком ідей про 

права людини. 
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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 інституціоналізація расової дискримінації у жорстокій формі расового 

рабства і работоргівлі відбувалась одночасно з розвитком ідей про права людини, 

рівноправ’я та соціальної справедливості та гуманізацією європейської правової 

думки. 

Становлення нормативної міжнародно-правової концепції расової дискримінації 

має тривалу і суперечливу «передісторію». Міжнародні зусилля, спрямовані на 

протидію расовому рабству і скасування работоргівлі, стали свого роду першим 

кроком на шляху до міжнародно-правової заборони расової дискримінації та першим 

в історії людства прикладом імперативізації міжнародно-правової норми.  

Підрозділ 2.2. – «Становлення концепції расової дискримінації в період між двома 

світовими війнами ХХ століття» висвітлює процес інтенсивного розвитку 

концепції расової дискримінації в міжнародному праві протягом відносно 

нетривалого періоду між початком Першої світової та закінченням Другої світової 

війн. Зі значною мірою умовності в цьому процесі можуть бути виділені такі 

найважливіші напрямки: 1) розробка та прийняття найважливішої міжнародної 

угоди проти рабства; 2) спроба внести пряму заборону расової дискримінації у 

Версальський договір; 3) створення в рамках Ліги Націй системи, спрямованої на 

недискримінацію меншин; 4) розробка концепції міжнародного злочину, 

спрямованого проти расових та релігійних груп, і спроба залучення винних у них 

осіб до міжнародної кримінальної 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. 

Автором аналізується концепція расової дискримінації як тяжкого злочину, що 

підлягає міжнародній кримінальній відповідальності, видатний внесок у 

формування якої був зроблений Р. Лемкіним.  

Підрозділ 2.3. – «Інституцiоналiзацiя міжнародного антидискримiнацiйного 

права та розвиток концепції расової дискримінації після Другої світової війни. 

Становлення «загальної» частини міжнародного антидискримiнацiйного права» 

присвячений вивченню процесу концептуалізації поняття расова дискримінація у 

контексті подій другої половини ХХ і початку ХХІ століть. Початок формування 

системи антидискримінаційних норм міжнародного права, яка може бути названа 

«міжнародним антидискримінаційним правом», належить до 40-х років ХХ ст. 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.  

Прийняття Статуту Організації Об’єднаних Націй називають початком 

інституцiоналiзацiї розвитку МАП. Загальний принцип рівності і недискримінації 

формувався під впливом багатьох міжнародних документів, що сприяли розробці 

єдиної методології протидії расовій дискримінації завдяки створенню рамкової 

основи для її визначення і тлумачення. 
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Незважаючи на політичні протиріччя часів холодної війни, у 50 – 60 роках ХХ ст. 

продовжувався розвиток міжнародного антидискриминаційного права. 

Найзначнішими подіями цього процесу стали прийняття у 1965 році Міжнародної 

конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, а також 

Міжнародних пактів про громадянські і політичні права та про економічні, соціальні 

і культурні права 1966 року, які разом із Загальною Декларацією прав людини 

створили так званий Міжнародний Білль прав людини. 

У підрозділі 2.4. – «Расова дискримінація та вiктимiзацiя соціально вразливих 

категорій осіб i груп: формування «особливої частини» міжнародного 

антидискримiнацiйного права» аналізується проблема нормативно-концептуальної 

ідентифікації категорій і груп осіб, які розглядаються як «жертви расової 

дискримінації». Стосовно багатьох з них прийняті міжнародно-правові документи, 

що окреслюють сферу поняття расової дискримінації та конкретизують заходи, 

спрямовані на протидію цьому феномену в рамках МАП, складаючи його «особливу 

частину».  

Визначення поняття «расової дискримінації» передбачає категоризацію її жертв. 

Цей процес є надзвичайно складним через невизначеність прикметника «расова» по 

відношенню до дискримінації і потребує узгодження поняття «раса» щонайменше як 

юридичної конструкції. У сучасному міжнародному праві концептуальні рамки 

поняття «расова дискримінація» розширені далеко за межі расово категоризованих 

груп і охоплюють прояви порушення фундаментальної рівності різних категорій осіб 

за ознакою не тільки їх природних властивостей, а й соціального та правового 

статусу.  

У зв’язку з ідентифікацією жертв «расової дискримінації» виникають складні 

концептуальні проблеми, оскільки багато з них не піддаються простій категоризації. 

На думку автора, для цілей визначення категорій і груп осіб, які підлягають захисту 

від расової дискримінації за допомогою міжнародного права, доцільно 

використовувати принцип їх переліку, заснованої на розумінні сутності расово 

вмотивованої дискримінаційної віктимізації. Зокрема специфічною причиною 

віктимізації деяких осіб є їх правовий статус на території держави перебування. 

Особливу актуальність у цьому зв'язку набуває 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 належності жертв дискримінації.  

Третій розділ – «Концептуалізація міжнародно-правового визначення расової 

дискримінації в правозахисних міжнародно-правових угодах ХХ століття і 

практиці їх застосування» складається з чотирьох підрозділів та висновків, у якому 

автором розкривається сутність правозахисної інтерпретації концепції расової 

дискримінації та досліджуються антидискримінаційні положення основних 

міжнародно-правових документів з прав людини. 

У підрозділі 3.1. – «Поняття расової дискримінації, засноване на Міжнародній 

конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1965), та його 

інтерпретація Комітетом з ліквідації расової дискримінації» акцентовано увагу на 

тому, що міжнародні договори з прав людини сприяють формуванню спільної 
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позиції всіх держав-членів з метою досягнення мінімально необхідної узгодженості і 

послідовності протидії расовій дискримінації, розробці єдиної методології боротьби 

з расовою дискримінацією завдяки створенню правової основи для її 

концептуального визначення і тлумачення. 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».  

Важливим кроком у становленні міжнародно-правової заборони расової 

дискримінації стало прийняття у 1965 році Міжнародної конвенції про ліквідацію 

всіх форм расової дискримінації. Визначення «расової дискримінації», надане у 

статті 1 Конвенції, стало «класичним» і неодноразово відтворювалося згодом у 

багатьох документах. У підрозділі міститься аналіз позиції Комітету з ліквідації 

расової дискримінації щодо різниці між «формальною» та «фактичною» рівністю, 

інституту спеціальних заходів (affirmative actions), як елементу системи расового 

антидискримінаційного права (відновлювальних протекційних десегрегаційних 

заходів), та інших концептуальних питань, які формують нормативне визначення 

поняття расової дискримінації.  

У підрозділі 3.2. – «Антидискримінаційна система Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права (1966). Роль Комітету з прав людини в розвитку 

концепції расової дискримінації» розглядаються антидискримінаційні положення 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Зауважується, що 

незважаючи на те, що стаття 2, яка зобов’язує держав-учасниць забезпечувати 

визнані в Пакті права всім особам, що перебувають у межах їх територій та під їх 

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-учасник з юридичної точки зору 

зацікавлена у виконанні всіма іншими державами-учасницями своїх зобов’язань. Це 

зумовлюється тим, що «норми, що стосуються основних прав людини», є 

зобов’язаннями характеру erga omnes.  

На відміну від деяких договорів, у яких особлива увага приділяється забороні на 

дискримінацію, в Пакті не міститься будь-якого визначення поняття 

«дискримінації», а застосовується слово «distinction» – «різниця», «відмінність», що 

жодною мірою не ставить під сумнів антидискримінаційну сутність цих положень. 

Аналізується практика Комітету, зокрема, справи Zwaan-de Vries v. the Netherlands, 

Gueye et al. v France, Simunek et al. v. Czech Republic, Blom v. Sweden, Waldman v. 

Canada та інші. Комітет неодноразово встановлював, що заборона дискримінації не 

означає, що будь-яке відмінне поводження є дискримінаційним, оскільки 

«диференціація, заснована на розумних і об’єктивних критеріях, нерівнозначна 

забороненій дискримінації за змістом статті 26». Більш того, різниця у поводженні 

може бути не тільки незабороненою, а й обов’язковою.  

Дослідження норм Пакту про громадянські і політичні права та відвідних 

роз’яснень у зауваженнях Загального порядку Комітету з прав людини дозволяє 

стверджувати, що Пакт містить розгалужену антидискримінаційну систему, яка 

спирається на правозахисну конструкцію концепції расової дискримінації. 
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Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966) ознаменував собою 

важливий етап у процесі становлення МАП. 

У підрозділі 3.3. – «Поняття дистрибутивної расової дискримінації і роль 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права (1966) в 

становленні дистрибутивної парадигми міжнародного антидискримінаційного 

права» сформульовано поняття дистрибутивної дискримінації як порушення 

рівності можливостей і доступу до життєво важливих благ. Автор наголошує, що у 

сучасному МАП формулювання «рівного доступу та рівних можливостей» найбільш 

адекватно відображає суть його дистрибутивної парадигми.  

Особливе місце в антидискримінаційній міжнародно-правовій системі займає 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. Недискримінація є 

прямим та всеохоплюючим обов’язком, що міститься в Міжнародному пакті про 

економічні, соціальні і культурні права. Егалітарна модель дистрибутивної 

справедливості не означає повної рівності розподілу і не виключає диференціації. 

Розглядається позиція Комітету з економічних, соціальних і культурних прав, який 

указав на те, що диференційоване поводження на заборонених підставах буде 

вважатися дискримінаційним, якщо обґрунтування диференціації не є розумним і 

об’єктивним.  

Досліджено вплив дискримінації на здійснення економічних, соціальних і 

культурних прав. Доведено, що вжиття міжнародно-правових заходів та 

впровадження стандартів справедливого розподілу благ, необхідних для 

забезпечення гідного рівня життя кожної людини, є одним із завдань МАП.  

Підрозділ 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» присвячений дослідженню 

правозахисної конструкції протидії расовій дискримінації у системі захисту прав 

людини Ради Європи. Європейська конвенція з прав людини не містить визначення 

терміна «дискримінація», більш того, формулювання статті 14 у різних перекладах 

викликало дуже суперечливе його тлумачення. Так, у французькому перекладі 

Європейської конвенції з прав людини використано термін «відмінність 

(distinction)», а в англійському тексті − «дискримінація (discrimination)». De jure 

антидискримінаційні гарантії, встановлені статтею 14 Конвенції, мають матеріально-

правовий характер, однак ученими та практиками неодноразово підкреслювався 

формальний підхід Суду до інтерпретації статті 14, який зумовлюється 

текстуальними обмеженнями Європейської конвенції, судовою процедурою та 

специфікою концепції рівності. 

Досліджуються справи ЄСПЛ щодо застосування статті 14 Конвенції, яка 

закріпила відсутність самостійного використання цієї статті, а тільки у поєднанні з 

іншими нормами Конвенції, але наділила її «автономним» характером, зокрема 

Belgian Linguistics, Marckx v. Belgium, Rasmussen v. Denmark, Van der Mussele v. 

Belgium, Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom, Airey v. Ireland, 

Ismailova v. Russia, Shevtsav v. Ukraine, Sukhoveiskyy v. Ukraine, Gurtpka v. Ukraine, 

Bulgakov v. Ukraine, Lithgow v. The United Kingdom, D. H. and Others v. the Czech 

Republic, Zarb Adami v. Malta, Beard v. United Kingdom, Thlimmenos v. Greece, 
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Andrejeva v. Latvia та ін. Аналізується поняття дискримінації, яке було 

сформульовано ЄСПЛ у справі Willis v. the United Kingdom: «Дискримінація означає 

відмінність у поводженні з людьми у схожій ситуації, якщо це поводження не може 

бути об’єктивно та розумно виправданим». Питання расової дискримінації отримало 

визнання в ЄСПЛ як одне з найсерйозніших: так, у справі East African Asians v. the 

United Kingdom (1973) Європейська комісія вперше підкреслила недопустимість 

расової дискримінації, більш того, віднесла її до форми катування. У справі Timishev 

v. Russia (2005) 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.  

Автор підкреслює позитивну тенденцію розширення меж інтерпретації поняття 

дискримінації на її непрямі форми, розпочатої зі справи Hugh Jordan v. United 

Kingdom.  

Четвертий розділ – «Расова дискримінація як jus cogens delict в контексті 

імперативізації міжнародного права» складається з трьох підрозділів та висновків, 

присвячених дослідженню теоретичних та практичних проблем становлення 

заборони расової дискримінації як імперативної норми міжнародного права. 

У підрозділі 4.1. – «Імперативізація міжнародного права і когентність заборони 

расової дискримінації» розглядаються концептуально-теоретичні та юридичні 

аспекти тенденції імперативізації міжнародного права як відповіді на неухильне 

підвищення правової свідомості світової спільноти щодо необхідності 

імперативного захисту фундаментальних людських цінностей, зокрема свободи від 

расової дискримінації. На основі вивчення міжнародно-правової доктрини та судової 

практики доводиться, що забороні расової дискримінації іманентно властива 

когентність, що вплинуло на становлення ціннісно-орієнтованої міжнародно-

правової концепції норм jus cogens як втілення вищої етико-правової сили 

справедливості та зумовило загальну тенденцію імперативізації міжнародного права. 

Аналізується один із найскладніших теоретико-правових процесів в історії 

міжнародного права – становлення концепції норм jus cogens, що еволюціонувала 

упродовж тривалого періоду. Стверджується, що історичним аналогом сучасної 

доктрини jus cogens та її концептуальним попередником є поняття аequitas. У 

контексті становлення норм jus cogens досліджується концепція Г. Гроція щодо jus 

gentium intra se. 

Зазначається, що характерною рисою сучасного міжнародного публічного права є 

його імперативізація − феномен, який проявляється в істотній модифікації 

матеріально-правового наповнення норм jus cogens та підвищенні рівня 

імперативності юрисдикційних режимів.  

У підрозділі 4.2. – «Jus cogens delict: доктринальне обґрунтування концепції» 

пропонується використання родового поняття jus cogens delict для визначення 

порушення імперативної норми міжнародного права у контексті деліктної 

модифікації концепції расової дискримінації. Заборона расової дискримінації як 

поведінки, що принижує гідність та рівну цінність кожної людини, набула 

імперативного статусу через визнання міжнародною спільнотою дискримінації 

явищем, що суперечить основним засадам людяності. Обов’язок з дотримання цієї 
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норми має характер міжнародно-правового зобов’язання erga omnes. 

Якщо слідувати термінології, запропонованій Комісією міжнародного права у 

«Статтях про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння», расова 

дискримінація як правопорушення держави може бути визначена як міжнародно-

протиправне діяння держави, яке являє собою порушення державою зобов’язання, 

що випливає з імперативної норми загального міжнародного права. Автор доводить, 

що 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.  

У підрозділі 4.3. – «Визнання расової дискримінації порушенням імперативної 

норми міжнародного права (jus cogens delict) у практиці міжнародних і 

національних судів» досліджується динаміка поглядів про існування та наповненість 

інституту норм jus cogens у міжнародній юриспруденції, зокрема аналізується 

практика Міжнародного Суду ООН, інших міжнародних та національних судових 

установ. 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. Аналізується практика 

Міжнародного Суду в контексті становлення його позиції щодо інституту 

імперативних норм загального міжнародного права, серед інших справи Nicaragua v. 

United States of America, Barcelona Traction, the Threat or Use of Nuclear Weapons, 

South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa), East Timor.  

Наголошується, 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 Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v. Serbia and Montenegro). Регіональні суди з прав людини 

послідовно використовують інститут jus cogens у своїй практиці, наприклад, у 

справах Al-Adsani v. United Kingdom та Cyprus v. Turkey East African Asians v. United 

Kingdom (Європейський суд з прав людини). Більш того, Міжамериканський суд з 

прав людини прямо заявив, що загальний принцип рівності, під яким слід розуміти 

зобов’язання здійснення прав людини без дискримінації, досяг статусу імперативної 

норми міжнародного права у своєму Консультативному висновку 2003 року (on the 

Juridical Condition and Rights of the Undocumented Migrants) та підтвердив цю тезу у 

рішенні по справі Atala Riffo And Daughters V. Chile. Наводиться практика 

застосування інституту імперативних норм міжнародними та національними судами 

у кримінальних справах, зокрема Prosecutor v. A. Furundzija (Міжнародний трибунал 

для колишньої Югославії), Nulyarimma v. Thompson, R. v. Bow Street Metropolitan 

Stipendiary Magistrate: Ex Parte Pinochet Ugarte, Ferrini v. Federal Republic of 

Germany. Робиться висновок, що 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. 

П’ятий розділ – «Расова дискримінація як jus cogens crime: ретрибутивна 
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парадигма міжнародного антидискримінаційного права» складається з трьох 

підрозділів та висновків, у яких аналізуються елементи міжнародно-кримінального 

механізму протидії расовій дискримінації. 

Підрозділ 5.1. – «Міжнародні расово вмотивовані дискримінаційні злочини як jus 

cogens crimes» містить формулювання та обґрунтування поняття ретрибутивної 

парадигми МАП, сутністю якої є забезпечення невідворотності покарання злочинних 

проявів расової дискримінації статусу jus cogens crimes. 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 міжнародному кримінальному праві.  

Сутність поняття jus cogens crimes полягає в специфіці їх характеру, а саме що ці 

злочини зазіхають на інтереси світового суспільства загалом, 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.  

У підрозділі 5.2. «Імперативiзацiя міжнародної кримінальної юрисдикції щодо 

міжнародних дискримінаційних злочинів jus cogens» досліджується юрисдикційна 

складова процесу імперативізації міжнародного права та зумовлені нею зобов’язання 

держав співпрацювати у боротьбі з расистськими злочинами jus cogens. 

Розглядаються проблеми ідентифікації поняття «кримінальна юрисдикція» держави 

як категорії міжнародного права. Автор обґрунтовує позицію, згідно з якою в 

міжнародно-правовому контексті встановлення і здійснення державою своєї 

кримінальної юрисдикції являє собою не тільки правомочність (legal power), але й 

міжнародно-правове зобов'язання держави, що випливає з міжнародного договору 

або міжнародно-правового звичаю.  

Переконливим доказом імперативізації міжнародного права загалом та заборони 

расової дискримінації зокрема може слугувати розвиток інституту міжнародної 

кримінальної юрисдикції та в тому числі тенденція підвищення значення її 

імперативного компоненту. Зокрема Радою Безпеки ООН, що діяла від імені світової 

спільноти, були засновані міжнародні кримінальні трибунали ad hoc, чия 

юрисдикція повною мірою може бути названа імперативною «юрисдикцією від імені 

світового співтовариства». Таким чином, у ситуації широкомасштабних 

дискримінаційних порушень прав людини затребуваним є механізм імперативної 

міжнародної кримінальної юрисдикції. 

Римський статут Міжнародного кримінального суду у статті 13 (b) передбачає 

можливість наділення Суду імперативною юрисдикцією, на яку покладаються великі 
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надії у справі боротьби з безкарністю, що свідчить про розширення імперативного 

елементу міжнародної кримінальної юрисдикції з метою боротьби з безкарністю за 

вчинення найтяжчих дискримінаційних злочинів. 

У підрозділі 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» аналізуються 

проблеми, що в умовах імперативізації міжнародного права виникають на шляху 

міжнародного співтовариства у пошуку балансу між створенням ефективного 

механізму боротьби з безкарністю за вчинення злочинів jus cogens та забезпеченням 

дотримання норм міжнародного та національного права з захисту інтересів 

міжнародного співтовариства в цілому, інтересів держави і поваги державного 

суверенітету та індивідуальних прав людини. Особлива увага приділяється 

універсальній кримінальній юрисдикції держав. Визнаючи паралельне існування 

концепцій універсальної національної юрисдикції та злочинів jus cogens, 

зазначається, що вкрай необхідним є створення чіткого механізму їх юридичної 

взаємодії як ланок загальної системи боротьби з безкарністю.  

Досліджуються сучасні тенденції вдосконалення міжнародно-правових норм, що 

регулюють питання персональних імунітетів у міжнародному праві, доктрина і 

практика національних і міжнародних судів щодо концепції злочинів jus cogens та її 

співіснування з концепцією абсолютного імунітету. Аналізується позиція Комісії 

ООН з міжнародного права з цього питання. Розглядаються особливості міжнародної 

кримінальної юрисдикції у випадках притягнення до відповідальності підозрюваних 

у вчиненні міжнародних злочинів і захищених імунітетами вищих державних 

посадових осіб.  

Автор стверджує, 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. 

Недотримання цього зобов’язання формує jus cogens delict.  

Шостий розділ – «Приватна расова дискримінація та позитивні зобов’язання 

держав у міжнародному антидискримінаційному праві» складається з трьох 

підрозділів та висновків, у яких розглядається комплекс обов’язків держав з протидії 

расової дискримінації щодо осіб, які перебувають під їхньою юрисдикцією. 

У підрозділі 6.1. – «Доктрина due diligence standard як основа позитивних 

зобов’язань держав у протидії расовій дискримінації» аналізується «стандарт 

належної обачності» як основа позитивних зобов’язань держав у протидії расовій 

дискримінації. Відповідно до «стандарту належної обачності» або 

«розпорядливості» («due diligence standard») 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. Найважливішою особливістю принципу належної обачності є 

те, що він не вимагає присвоєння (attributability) державі поведінки недержавного 

актора. Концептуалізація due diligence standard, ідея якого отримала широку 
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популярність у міжнародному праві після громадянської війни в Сполучених Штатах 

Америки, особливо у зв’язку зі справою «Alabama Claims» (1871), виявилася досить 

складною. Аналізуються правові позиції щодо складових елементів цього інституту 

у доктрині та практиці міжнародних організацій та судових установ.  

МАП зобов’язує держави захищати осіб, що перебувають під її юрисдикцією, 

зокрема виявляти належну обачність та вести ефективну боротьбу з дискримінацією 

і захищати людей від її впливу у приватній сфері. Держави повинні вживати 

належних заходів щодо запобігання порушенням з боку приватних суб’єктів, у тому 

числі підприємств, які обмежують права осіб на своїй території і / або в рамках своєї 

юрисдикції, розслідування таких порушень, покарання винних та відшкодування 

шкоди потерпілим, 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. Стосовно корпорацій стандарт 

належної обачності в контексті МАП означає певні заходи, яких компанія повинна 

вжити, аби передбачити, запобігти і усунути негативні наслідки своєї діяльності 

щодо прав людини. 

У підрозділі 6.2. – «Зобов’язання держави у позитивному вимірі в інтерпретації 

Європейського суду з прав людини: «презумпція дискримінації» та обов’язок 

розслідувати расистські злочини» досліджується практика Європейського суду з 

прав людини, яка свідчить про наявність тенденції трансформації механізмів 

доказування порушення заборони дискримінації. Розглядається інтерпретація Судом 

стандартів доказування «поза розумних сумнівів» та «баланс імовірностей» при 

розгляді справ, які містять твердження про дискримінаційне поводження. Загалом, 

доказування дискримінаційного мотиву становить центральне питання при судовому 

розгляді справ, у яких відповідачам інкримінується нерівне поводження. Заявлене 

Судом зобов’язання держави довести відсутність дискримінаційного мотиву у 

випадку, якщо події знаходяться у компетенції влади, відображає розходження 

кримінально-правового стандарту, що використовується («поза розумних сумнівів»), 

та процедури перекладання тягаря доказування на відповідача, властивої цивільним 

справам, та сприяє безкарності дискримінаційної поведінки. 

Недоліки процедури доведення наявності або відсутності дискримінаційного 

елементу на певному етапі стали очевидними, що призвело до кардинальних 

концептуальних змін. Особливу увагу приділено тенденції переміщення тягаря 

доказування та формуванню «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 перенесений 

на державу-відповідача. Аналізуються справи Nachova and Others v. Bulgaria, 

Moldovan and Others v. Romania, Timishev v. Russia, Bekos and Koutropoulos v. Greece, 

Šečić v. Croatia, Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina, Fedorchenko and Lozenko v. 

Ukraine, Makhashevy v. Russia та інші. Наводиться позиція Суду, відповідно до якої 

дискримінація на підставі дійсної або ймовірної етнічної належності є формою 

расової дискримінації; расова дискримінація є особливо неприпустимою формою 

дискримінації, яка через свої небезпечні наслідки вимагає від влади особливої 

пильності та рішучих заходів. Презумпція дискримінаційного поводження 
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поширюється не на всіх, а на представників тих груп, яких Суд готовий розглядати 

як меншини.  

Підрозділ 6.3. – «Концепція «hate crime»: міжнародно-правові стандарти 

переслідування расово вмотивованих правопорушень» присвячений аналізу 

позитивного обов’язку держави з попередження та переслідування злочинів 

ненависті («hate crimes») як міжнародно-правового зобов’язання держав характеру 

erga omnes. Зазначається, що 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 спричинення тілесних ушкоджень до вбивства, 

однак вибір жертви завжди асоціюється з її належністю до певної групи. 

Традиційним прикладом таких злочинів є насильство на расовому ґрунті.  

Термін «hate crime», впроваджений у законодавство багатьох країн, означає 

юридичну кваліфікацію особливого виду 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. Будь-який расово вмотивований злочин є тяжким 

проявом дискримінації. У підрозділі проаналізовано кримінально-правове 

законодавство України з протидії злочинам, вчиненим на ґрунті ненависті, та 

висловлено думку щодо його основних недоліків. 

Надзвичайно важливо, щоб держави забезпечували судове переслідування і 

належне покарання осіб, винних у скоєнні злочинів на ґрунті расизму і ксенофобії. 

Як перший крок до забезпечення правосуддя для жертв та викорінення безкарності 

величезне значення має проведення швидкого, ретельного та неупередженого 

розслідування.  Проте жодні зусилля не будуть ефективними, доки не буде 

політичної волі, доки держава та суспільство не визнають існування цієї жахливої 

проблеми  − дискримінаційного насильства − і голосно не засудять будь-які її 

прояви. 

 

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 
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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 

«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. Ці інтерпретації є відображенням двох боків одного й того 
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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 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 
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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 

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 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 
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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 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. 
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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 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 

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 
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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 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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Альманах международного права. – Вып. 2. – О. : Феникс, 2011. – С. 48–69. 

71. Дрьоміна-Волок Н. В. Становлення імперативного статусу заборони расової 

дискримінації у міжнародному праві / Н. В. Дрьоміна-Волок // Наукові читання, 

присвячені пам’яті Володимира Михайловича Корецького : збірник наукових праць; 

Київський університет права HAH України. – К., 2011. – С. 157–166. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Дрьоміна-Волок Н.В. «Концепція расової дискримінації у міжнародному 

праві». – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11. – міжнародне право. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. 

У дисертації викладена цілісна міжнародно-правова концепція расової 

дискримінації, сформована на основі парадигмоутворюючого концепту 

«фундаментальна рівність», розглянуті її генезис та філософсько-доктринальні 

засади. Доведено, що розуміння расової дискримінації як порушення 

фундаментальної рівності стосовно расово категоризованих і прирівняних до них 

осіб і соціальних груп відображає єдність цього феномена у різноманітті його 

інтерпретацій. Запропоновано дуалістичний підхід до тлумачення поняття расової 

дискримінації як міжнародно-правової категорії, що дозволяє виокремити її 

"правозахисну" і "деліктну" модифікації. Визначено поняття міжнародного 

антидискримінаційного права; досліджено його егалітарну сутність та процес 

інституціоналізації. Розглянуто дистрибутивну парадигму міжнародного 

антидискримінаційного права та запропоновано його ретрибутивну парадигму. 

Надано визначення расової дискримінації як jus cogens delict. Сформульовано 

поняття імперативізації міжнародного права; доведено, що когентність заборони 

расової дискримінації вплинула на становлення ціннісно-орієнтованої концепції 

норм jus cogens як втілення вищої етико-правової сили справедливості. Досліджено 

юрисдикційну складову імперативізації міжнародного права, викладені зобов’язання 

держав співпрацювати у боротьбі з расовою дискримінацією як jus cogens crimes. 

Аналізується стандарт належної обачності як основа позитивних зобов’язань держав 

у протидії расовій дискримінації. Розглянуто концепцію злочинів на ґрунті ненависті 

(hate crimes). Обґрунтовано необхідність вдосконалення антидискримінаційного 

законодавства України та практики його застосування. 

Ключові слова: дискримінація, расова дискримінація, міжнародне 

антидискримінаційне право, фундаментальна рівність, імперативізація 

міжнародного права, jus cogens delict, jus cogens crime, стандарт належної обачності 
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(due diligence standard), злочини на ґрунті ненависті (hate crimes). 

Ключові слова: дискримінація, расова дискримінація, міжнародне 

антидискримінаційне право, фундаментальна рівність, імперативізація міжнародного 

права, jus cogens delict, jus cogens crime, стандарт належної обачності (due diligence 

standard), злочини на ґрунті ненависті (hate crimes). 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дрёмина-Волок Н.В. «Концепция расовой дискриминации в международном 

праве». – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.11 – международное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – 

Киев, 2015. 

В диссертации представлена целостная международно-правовая концепция расовой 

дискриминации, созданная на основании парадигмообразующего концепта 

«фундаментальное равенство», рассмотрены ее генезис и философско-доктринальные 

основы. Доказано, что понимание расовой дискриминации как нарушение 

фундаментального равенства в отношении расово категоризированных и 

приравненных к ним лиц и социальных групп отражает единство этого феномена в 

многообразии его интерпретаций. Предложен дуалистический подход к толкованию 

понятия расовой дискриминации как международно-правовой категории, 

позволяющий выделить ее "правозащитную" и "деликтную" модификации. 

Определено понятие международного антидискриминационного права; исследованы 

его эгалитарная сущность и процесс институционализации. Рассмотрена 

дистрибутивная парадигма международного антидискриминационного права и 

предложена его ретрибутивная парадигма. Дано определение расовой дискриминации 

как jus cogens delict. Сформулировано понятие императивизации международного 

права; доказано, что когентность запрета расовой дискриминации повлияла на 

становление ценностно-ориентированной концепции норм jus cogens как воплощение 

высшей этико-правовой силы справедливости. Исследована юрисдикционная 

составляющая императивизации международного права, изложены обязательства 

государств сотрудничать в борьбе с расовой дискриминацией как jus cogens crimes. 

Анализируется стандарт должной осмотрительности как основа позитивных 

обязательств государств в противодействии расовой дискриминации. Рассмотрена 

концепция преступлений на почве ненависти (hate crimes). Обоснована 

необходимость усовершенствования антидискриминационного законодательства 

Украины и практики его применения. 

Ключевые слова: дискриминация, расовая дискриминация, международное 

антидискриминационное право, фундаментальное равенство, императивизация 

международного права, jus cogens delict, jus cogens crime, стандарт должной 

осмотрительности (due diligence standard), преступления на почве ненависти (hate 

crimes). 
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SUMMARY 

 

Dromina-Voloc N.V. The Concept of Racial Discrimination in International Law. - 

Manuscript. 

Dissertation for obtaining an academic degree of a doctor of legal sciences. 

Specialization 12.00.11. – International Law. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis presents the holistic international legal concept of racial discrimination, 

formulated through the prism of the paradigm-forming concept of fundamental equality, its 

genesis, philosophical basis, essence, normative definition, current status and development 

trends. The notion of fundamental equality (“basic equality”) reflects an equal value and 

equal dignity of all people. The author argues that racial discrimination is a direct and 

obvious denial of fundamental equality with regards to racially categorized and equated 

individuals and social groups. 

The definition of the international antidiscrimination law as a complex branch of 

international law regulating international cooperation in combating discrimination is 

suggested in the thesis. The conceptosphere of the international antidiscrimination law is 

based on the key metaconcepts of “equality” and “justice”, which have ancient origins and 

enduring significance. The egalitarian nature of the international antidiscrimination law 

evolves from the recognition of fundamental equality as a doctrinal key for perceiving 

discrimination as a legal concept and social phenomenon. The process of the international 

antidiscrimination law institutionalization is studied. The sub-brunch of the international 

antidiscrimination law, – racial antidiscrimination law – is distinguished for the purpose of 

this research. It includes the “general” part, being a conceptual basis for the development 

of its categorical framework and creating a general mechanism of combating racial 

discrimination; and the “specific” part, containing special international legal mechanism of 

protection against discrimination of certain categories of victims of racial discrimination.  

The author applies a dualistic approach to the interpretation of the racial discrimination 

as a category of international law. This distinction in interpretations does not violate the 

conceptual integrity of the international legal category of “racial discrimination.” The 

definition includes, first, its human rights interpretation reflected in international human 

rights law in the context of the “right to non-discrimination”. Racial discrimination is 

regarded as “unequal treatment of equals, and equal treatment of unequal people,” which 

is done based on discriminatory grounds and/or has discriminatory consequences. The 

concepts of equality of opportunity and equality of results are examined, and the notion of 

distributive paradigm of the international antidiscrimination law is formulated. The second 

part of the definition is the delict interpretation, which allows identifying racial 

discrimination as a serious international law violation and is based on the presumption, 

that cogency is immanently inherent to the prohibition of racial discrimination. The author 

argues that transformation of the moral aversion of racial discrimination into a peremptory 

norm influenced the development of international legal notion of jus cogens norms and 

caused the general trend of the international law imperativization. The latter is defined as 

the trend towards an increased role of imperative elements in the mechanism of 

international law regulation, demonstrated by certain norms acquiring the jus cogens 
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status, as well as by extending the imperative elements of criminal jurisdictional regimes. 

The formation of a value-oriented jus cogens concept is analyzed as an embodiment of the 

highest power of justice, while justice being an ethical and legal foundation of this notion. 

The use of the term “jus cogens delict” is suggested as a generic definition for 

determination of violation of the peremptory norm of international law, which includes 

wrongdoing committed by state and non-state actors. 

The retributive paradigm of international antidiscrimination law through defining racial 

discrimination as a jus cogens crime is formulated. It is suggested, that the obligation of 

states to cooperate in fighting against jus cogens crimes is of erga omnes character, and 

requires, inter alia, a coherent approach in establishing criminal jurisdiction, including a 

universal one; realization of the principle dedere aut judicare, and the issue of exclusion of 

a certain category of individuals from the criminal jurisdiction of a foreign state, i.e., the 

immunity, which has undergone significant international legal reconsideration. 

The author analyses private discriminating practices and the “due diligence standard” as 

the basis of positive obligations of States in combating racial discrimination, obliging, at 

the first level, the state to take effective measures to protect people under their jurisdiction 

against discrimination, and, at the second level, addressing the non-state actors – 

transnational corporations and other businesses, and requiring from them to take the 

necessary measures to anticipate, prevent and eliminate the discriminatory effects of their 

activities. The notion of “hate crime”, as one of the main forms of racism manifestation, is 

studied. The author argues that the duty of states to prevent and prosecute hate crimes 

under their jurisdiction has gained the status of international erga omnes obligation of a 

positive character, having been deprived of the nature of solely domestic legal 

requirement. The author concludes, that the manifestations of racism and xenophobia in 

Ukraine are becoming a dangerous social disorder which lacks immunity, and therefore the 

issue of optimization of state and public response measures against all manifestations of 

racial discrimination is particularly relevant. 

Keywords: discrimination, racial discrimination, international antidiscrimination law, 

fundamental equality, imperativization of international law, jus cogens delict, jus cogens 

crime, due diligence standard, hate crimes. 
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