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і злочинам проти людства. Акцентовано на питанні 
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регулювання питання миру та безпеки людства, від яких 
безпосередньо залежить життя і благополуччя майбутніх 

поколінь, є пріоритетним завданням для міжнародної спільноти. 
Посягання на життя людини часто спричинене зловживаннями з 
боку політичних режимів як щодо власних громадян, так і 
стосовно громадян на суверенних територіях інших держав 
(зокрема окупованих). Загрозою життю людини є вбивство (під 
час воєнних конфліктів) або навмисне створення умов, що 
загрожують життю людини. Безпрецедентні масштаби жертв 
серед цивільного населення (жінок і дітей, що є запорукою 
існування націй) спонукали світову спільноту осягнути 
необхідність оперативної протидії цим загрозам. У сучасному 
міжнародному праві такі навмисні дії, з огляду на ступінь їх 
тяжкості та серйозні наслідки, кваліфікують як воєнні злочини і 
злочини проти людства.  

Оскільки ООН відіграє ключову роль в утвердженні та 
захисті миру, прав людини і людської гідності в усьому світі, то 
запровадження на міжнародному рівні механізму правової 

У 
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відповідальності за воєнні злочини і злочини проти людства 
стало логічним продовженням реалізації цілей організації. 

Одним із найбільш аморальних і масштабних злочинів у 
міжнародному праві є геноцид. Важливою подією в контексті 
посилення протидії та запобігання геноциду стало прийняття 
Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за 
нього від 9 грудня 1948 року, яка набрала чинності 12 січня 
1951 року [1]. Відповідно до ст. 1 цього документа, обов’язок 
уживати заходів для запобігання та покарання за здійснення 
геноциду покладено на договірні сторони, незалежно від того, 
вчиняють його в мирний чи воєнний час. 

У статті 2 цієї Конвенції геноцид визначено як «дії, учинені з 
наміром знищити, цілком або частково, будь-яку національну, 
етнічну, расову чи релігійну групу», причому більшість цих дій 
спрямовані на: «а) вбивство членів такої групи; … с) навмисне 
створення для певної групи таких життєвих умов (наприклад, 
позбавлення питної води, харчів, медичної допомоги), які 
спрямовані на її повне або часткове фізичне знищення; 
d) запобігання дітонародження в середовищі такої групи 
(наприклад, примусова стерилізація)». 

Важливу роль у розвʼязанні проблеми покарання воєнних 
злочинців та осіб, що вчинили злочини проти людства, відіграла 
Економічна і соціальна рада ООН, яку своїх резолюціях 
1074 D (XXXIX) від 28 липня 1965 року [2] та 1158 (XLI) від 
5 серпня 1966 року [3] порушила питання стосовно 
недопустимості застосування строків давності щодо воєнних 
злочинів і злочинів проти людства. Таке рішення, безумовно 
вплинуло на подальше розроблення Конвенції про 
незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів 
проти людства (26 листопада 1968 року) [4], яка остаточно 
визначила, що покарання за такі злочини застосовують незалежно 
від часу їх учинення. Це положення Конвенції підтвердило 
принцип невідворотності покарання. 

За історичними відомостями, геноцид вчиняють, переважно, 
на релігійному підґрунті. Тому в ст. 18 Загальної декларації прав 
людини від 10 грудня 1948 року [5] та ст. 18 Міжнародної 
конвенції про громадянські і політичні права від 16 грудня 
1966 року [6] зазначено, що «кожна людина має право на 
свободу думки, совісті і релігії». 
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Резолюція A/RES/60/7 Генеральної Асамблеї ООН від 
1 листопада 2005 року присвячена питанням голокосту.  
У п. 5 цього документа зазначено, що міжнародна спільнота 
«беззастережно засуджує всі вияви релігійної нетерпимості, 
підбурювання, переслідування або насильства щодо окремих 
осіб або громад, зумовлені етнічним походженням або 
релігійними віруваннями» [7] Міжнародним днем пам’яті жертв 
голокосту визнано 27 січня. Відзначення роковини має стати 
нагадуванням світовій спільноті про необхідність обʼєднання 
зусиль для уникнення актів геноциду в майбутньому.  

Підсумковий документ Всесвітнього саміту від 16 вересня 
2005 року визначив такі зобов’язання держав-членів стосовно 
окреслених вище злочинів: «Кожна держава зобов’язана 
захищати своє населення від геноциду, воєнних злочинів, 
етнічних чисток і злочинів проти людства. Цей обов’язок тягне за 
собою необхідність запобігання таким злочинам…» (п. 138). 
«Міжнародна спільнота, діючи через Організацію Об’єднаних 
Націй, зобов’язана також використовувати відповідні 
дипломатичні, гуманітарні й інші мирні засоби..; ми готові 
застосувати колективні дії… через Раду Безпеки, відповідно до 
Статуту... в разі потреби, якщо мирні засоби виявляться 
недостатніми, а національні органи влади не спроможні будуть 
захистити своє населення... У разі потреби і за відповідних 
обставин – надавати допомогу державам... до початку криз або 
конфліктів» (п. 139) [8]. 

Водночас резолюція S/RES/1674 (2006), підписана Радою 
Безпеки ООН 28 квітня 2006 року [9], щодо захисту цивільних 
осіб у збройному конфлікті «підтверджує положення п. 138 і 139 
Підсумкового документа Всесвітнього саміту 2005 року стосовно 
відповідальності щодо захисту населення від геноциду, 
військових злочинів, етнічних чисток і злочинів проти людства».   

З метою акцентування на важливості запобігання та 
припинення виявів геноциду у світі 11 вересня 2015 року Генеральна 
Асамблея ООН прийняла Резолюцію A/RES/69/323 [10], згідно з 
якою 9 грудня проголошено Міжнародним днем пам’яті жертв 
злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності та 
запобігання цим злочинам. Дата приурочена до дня прийняття 
Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. 

Під час свого виступу на 72-ї сесії Генеральної Асамблеї 
ООН 20 вересня 2017 року Президент України П. Порошенко 
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зазначив: «Організація Об’єднаних Націй завжди відігравала 
важливу роль у гарантуванні того, що злочини минулого ніколи 
не повторяться. 72-га сесія Генеральної Асамблеї збігається з 
85-ю річницею одного з найбільш смертоносних злочинів 
ХХ століття – голодомору. Це був штучний голод в Україні в 
1932–1933 роках, організований тоталітарним режимом 
Й. Сталіна, що призвів до загибелі майже 10 млн українців. 
Доктор Р. Лемкін, автор Конвенції про запобігання злочину 
геноциду та покарання за нього, прийнятої Генеральною 
Асамблеєю ООН ще 1948 року, назвав знищення української 
нації “класичним прикладом геноциду”. Я закликаю членів ООН 
прийняти власне історичне рішення про визнання голодомору 
актом геноциду» [11]. 

Ще однією важливою складовою міжнародної політики ООН 
у сфері забезпечення права на життя є запобігання расовій 
дискримінації та захист від неї. Так, з метою «необхідності 
якомога швидшої ліквідації расової дискримінації в усьому світі,  
у всіх її формах і виявах, усвідомлення поваги до людської 
гідності» 20 листопада 1963 року було прийнято Декларацію про 
ліквідацію всіх форм расової дискримінації [12]. 

У Резолюції A/RES/2081 (ХХ), прийнятій Генеральною 
Асамблеєю ООН від 20 грудня 1965 року, було зазначено, що 
«расова дискримінація та політика апартеїду є одним із 
найсуттєвіших порушень прав і свобод людини…» [13]. 

Генеральна Асамблея ООН 21 грудня 1965 року прийняла 
Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації [14], спрямовану на посилення міжнародної 
протидії дискримінації людей за ознакою раси. Зазначене 
зумовлено тим, що «Статут ООН ґрунтується на принципах 
гідності й рівності, властивих кожній людині…»; «усі люди рівні 
перед законом і мають право на рівний захист від будь-якої 
дискримінації та від будь-якого підбурювання до неї…»; «будь-
яка теорія переваги, що ґрунтується на расовій відмінності,  
у науковому контексті хибна, у моральному – недозволена,  
а в соціальному – несправедлива та небезпечна; расова 
дискримінація не може бути виправдана ні теоретично, ні 
практично…».  

У статті 3 цього документа зазначено, що «держави-учасниці 
засуджують, передусім, расову сегрегацію та апартеїд і 
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зобов’язуються запобігати, забороняти та викорінювати таку 
практику на територіях, які належать до їхньої юрисдикції». 

З метою «викорінення расової дискримінації та расизму, 
проти яких давно вже повстали совість і правосвідомість 
людства та які в наш час є вагомими перепонами на шляху до 
подальшого прогресу та зміцнення міжнародного миру й 
безпеки», 11 грудня 1969 року було підписано Резолюцію 
A/RES/2544 (XXIV) [15], якою 1971 рік було проголошено 
Міжнародним роком боротьби з расизмом і расовою 
дискримінацією, а також Резолюцію A/RES/2545 (XXIV) [16], що 
передбачає заходи, яких має бути вжито проти нацизму та 
расової нетерпимості.  

Так, 18 липня 1976 року набрала чинності Конвенція про 
припинення злочину апартеїду та покарання за нього, 
затверджена Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 
3068 (XXVIII) від 30 листопада 1973 року [17], яка визначає зміст 
поняття «апартеїд» як одного зі злочинів проти людства. 

Резолюція A/RES/32/105 Генеральної Асамблеї ООН від 
14 грудня 1977 року [18] встановила Міжнародний рік боротьби 
проти апартеїду(1978/79 року). 

У Декларації щодо апартеїду та його руйнівних наслідків на 
Півдні Африки від 14 грудня 1989 року зазначено, що «апартеїд, 
названий злочином проти совісті і гідності людства, винен у 
загибелі безлічі людей в Південній Африці, прагне позбавити 
людської гідності цілі народи, нав’язав регіону південної частини 
Африки жорстоку війну, яка спричинила незліченні людські 
жертви, величезні матеріальні збитки та масові переміщення ні в 
чому не винних чоловіків, жінок і дітей, що є такою ганьбою для 
людства, з якою необхідно боротися і яку потрібно цілком 
викорінити», а також, що «3. е) всі повинні користуватися 
загальновизнаними правами людини» [19]. 

Відповідно до Резолюції A/RES/53/132 Генеральної Асамблеї 
ООН від 23 лютого 1999 року [20], проголошено Міжнародний рік 
мобілізації зусиль для боротьби проти расизму, расової 
дискримінації, ксенофобії та пов’язаної з ними нетерпимості. 

Важливим кроком до вдосконалення системи міжнародного 
правосуддя в справах про геноцид, злочини проти людства, 
воєнні злочини та злочини агресії стало заснування першого 
постійного міжнародно-правового органу – Міжнародного 
кримінального суду. Рішення про його заснування було прийнято 
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на Дипломатичній конференції повноважних представників ООН 
зі створення Міжнародного кримінального суду в м. Римі від 
17 липня 1998 року, яке було скріплене міжнародним актом – 
Римським статутом Міжнародного кримінального суду [21].  

До компетенції цього органу належать «найбільш серйозні» 
(зазначені вище) злочини (ст. 5), учинені після набуття чинності 
Римським статутом (від 1 липня 2002 року) (ст. 24), щодо яких не 
застосовують строки давності (ст. 29). Суд не належить до 
структури ООН, однак Рада Безпеки ООН також має право 
порушувати справи в ньому. Юрисдикція суду поширюється на 
країни, які ратифікували Римський статут.  

Отже, окреслені заходи уможливили доступ різних країн до 
міжнародного кримінального правосуддя для захисту прав 
людини, неупередженого судового розслідування, встановлення 
справедливого покарання та забезпечення миру. Нині питання 
ратифікації Римського статуту досі залишається відкритим для 
деяких країн світу, зокрема й України [22]. 
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Protection of Human Life and Prevention of War Crimes  
and Crimes against Humanity in UN Documents 

The article presents one of the most acute world problems that 
threaten life, peace and security of mankind – war crimes and crimes 
against humanity. They attracted attention of the international 
community to the value of human life, the need of protection of human 
rights at the global international level, as well as bringing to justice 
people who committed these crimes and not imposing any limitations 
to these crimes, that will ensure the inevitability of punishment. 

As the UN plays a key role in promoting and protection the 
peace, human rights and human dignity the author has analyzed a 
large number of UN documents (Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide; Convention on the  
Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes 
Against Humanity; Universal Declaration of Human Rights; 
International Covenant on Civil and Political Rights; Declaration on 
the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; International 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 
International Convention on the Suppression and Punishment of the 
Crime of Apartheid; Declaration on Apartheid and its Destructive 
Consequences in Southern; resolutions, adopted by the General 
Assembly, the Security Council), that reflect the activities of the 
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international community in prevention of war crimes and crimes 
against humanity. 

One of the most flagrant, cruel and immoral crime in 
international law is genocide as acts committed with intent to 
destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious 
group. The importance of the problem of international legal 
recognition of the Holodomor of 1932–1933 in Ukraine as an act of 
genocide, in the context of Ukraineʼs participation in the 72nd session 
of the UN General Assembly, which coincides with the 85th 
anniversary of one of the most violent and unprecedented number of 
victims of international crimes of the twentieth century – the 
Holodomor, is accentuated.   

Establishing the first permanent international legal body – the 
International Criminal Court was an important step to improve  
the international justice system in cases concerning genocide, 
crimes against humanity, war crimes and crimes of aggression.  

The author also draws attention to the issue of ratification of the 
Rome Statute, which is currently open to some countries of  
the world, including Ukraine. At the same time, integration into the 
international criminal justice system helps to protect human rights, 
conduct impartial court investigations, determine fair punishment for 
peace and security in the world. 

Keywords: protection of life, war crimes, crimes against humanity, 
genocide, discrimination, resolution, declaration, convention, UN.  


