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у статті авторами досліджується нормативне закріплення міжнародного злочину геноцид, задля мож-
ливості визнання подій, що мали місце в світовій історії, як таких, що підпадають під вказане поняття. 
здійснено аналіз праць видатних фахівців у галузі міжнародного права та правозахисників, а також між-
народно-правових актів та міжнародно-правової практики. 
ключові слова: геноцид, міжнародний злочин, відповідальність, Міжнародний суд оон, різанина у  
сребрениці, голодомор, конфлікт у дарфурі.

Постановка проблеми. Міжнародні злочини 
є одними з найтяжчих злочинів у світі, 

адже вони ставлять під загрозу забезпечення 
миру, безпеки людства та міжнародного право-
порядку. Протягом усієї історії розвитку сус-
пільства у світі були випадки масового знищення 
людей через національну, етнічну чи расову при-
належність або спільні релігійні переконання, які 
забрали життя мільйонів невинних осіб та отри-
мали назву «геноцид». геноцид є найтяжчим між-
народним злочином, вчинення якого є підставою 
для міжнародно-правової відповідальності дер-
жав. а заборона геноциду є імперативною нор-
мою jus cogens загального міжнародного права.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питанню дослідження геноциду як одного з най-
тяжчих міжнародних злочинівбули присвячені 
роботи таких зарубіжних вчених, як р. лемкін, 
д. Мейс, Ю. Барбоза, М.Ш. Бассіоні, і.П. Бліщен-
ко, я. Броунлі, а. Бустаманте, Ф.в. гарсіа ама-
дор, дж. гінзбургс, г. доннедьє де вабр, Ф. Ма-
лекян, в. Пелла, Ю.а. решетов, а. сальданья, 
і.в. Фісенко та ін. серед українських науков-
ців ця проблематика висвітлювалася у роботах 
Б.М. гончара, М.М. гнатовського, о. Майбороди, 
М.в. Бем, М.М. антоновича, с.М. Мохончук.

мета статті. дослідити сутність і елементи 
складу міжнародного злочину геноциду та звер-
нутися до проблемних питань визнання фак-
ту вчинення геноциду, зокрема питання від-
повідальності за цей злочин, його запобігання 
та засудження міжнародною спільнотою, шля-
хом аналізу існуючих норм міжнародного права 
та міжнародно-правової практики.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. новизна статті полягає в тому, 
що авторами комплексно досліджені актуальні 
питання визнання геноциду міжнародним злочи-
ном та суперечливі питання щодо відповідаль-
ності за цей злочин, скрізь призму використан-
ня практики, що склалася, нормативно-правової 
бази та теоретичних досліджень науковців у га-
лузі міжнародного права.

виклад основного матеріалу. вперше в історії 
видатний польский науковець рафал лемкін у своїй 
праці «axis rule in occupied europe» (1944) ввів тер-
мін «геноцид», використовуючи грецькі «genos» – 
«народ» і латинське «cīdere» – «вбивати» [1, с. 79] .

Першим у міжнародно-правовій практиці ви-
падком, коли винні особи були притягнуті до 

відповідальності за геноцид, став Міжнародний 
військовий трибунал у нюрнбергу. відповідачам, 
двадцяти двом вищим військовим та державним 
діячам нацистської німеччини, було пред'явлено 
звинувачення у геноциді, одночасно як за вій-
ськовий злочин так і за злочин проти людянос-
ті. сам термін «геноцид» не використовувався 
у статуті трибуналу. та частина звинувачення, 
що відображала сутність цього злочину, звучала 
як «винищення расових та національних груп».

рішення Міжнародного військового трибуна-
лу стало значним поштовхом до прийняття кон-
венції про геноцид. так, у резолюції генераль-
ної асамблеї оон від 11 грудня 1946 р. геноцид 
був вперше закріплений як міжнародний злочин 
[2]. 9 грудня 1948 р. була прийнята й відкрита 
для підписання конвенція про попередження 
злочину геноциду і покарання за нього (далі – 
конвенція про геноцид) [3]. конвенція про гено-
цид набула чинності у 1951 р. і стала основним 
нормативним джерелом у цій сфері. у ст. 1 цієї 
конвенції вказується, що геноцид незалежно від 
того, чи відбувається він у мирний чи воєнний 
час, є злочином, який порушує норми міжна-
родного права і щодо якого держави – учасниці 
зобов’язуються вживати заходів із попереджен-
ня та карати за його скоєння [3]. конвенція про 
геноцид 1948 р. у ст. 2 визначає геноцид, як дії, 
які вчиняються з наміром знищити повністю або 
частково будь-яку національну, етнічну, расову 
або релігійну групу як таку і виражаються у: 
вбивстві членів такої групи; заподіяння серйоз-
них тілесних ушкоджень чи розумового розла-
ду членам такої групи; навмисне створення для 
групи людей життєвих умов, які розраховані на 
повне або часткове фізичне її знищення; заходи, 
розраховані на запобігання народженню дітей 
у середовищі такої групи; насильницька переда-
ча дітей з однієї групи людей в іншу [3].

конвенція про незастосування строку давнос-
ті до воєнних злочинів і злочинів проти людства 
була представлена радою Європи у страсбурзі 
в 1974 році [4]. ця конвенція попереджає будь-
які національні засоби обмеження розслідуван-
ня справи про геноцид у зв'язку із закінченням 
строку давності. конвенція про незастосування 
строку давності, у поєднанні із забороною зло-
чину геноциду, яка має статус jus cogens, за-
перечує те, що акт геноциду, що вчинений до 
прийняття конвенції про геноцид, не може роз-
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глядатися у суді. обов'язок засуджувати злочин 
геноциду з прийняттям цього документу набрав 
статусу erga omnes [5].

Перше застосування вищенаведених норм 
у судовій практиці відбулося, коли Боснія та гер-
цеговина подали позов до Міжнародного суду 
оон проти сербії та Монтенегро, посилаючись 
на конвенцію про геноцид. 26 лютого 2007 року 
Міжнародний суд оон визнав факт вчинення 
геноциду у сребрениці [6].

Під час «різанини у сребрениці» військовим 
підрозділом боснійських сербів було вбито близь-
ко 8 тисяч боснійських мусульман чоловічої статі 
в Боснії-герцеговині [7]. геноцид був вчинений 
під час Боснійської війни 1992-1995 років, яка 
була пов’язана з розпадом Югославії. 

Більша частина населення Боснії складала-
ся з християн, цю віру сповідували й боснійські 
серби, які протестували проти здобуття Боснією-
герцеговиною незалежності у 1992 р. Почалася 
громадянська війна, наслідком якої і стало вчи-
нення одного із наймасштабніших злочинів проти 
людства – геноциду боснійців [7].

Міжнародним судом оон було встановлено, 
що сербія порушила обов'язок перешкоджання 
та попередження вчинення геноциду, проте дії 
осіб, хто безпосередньо вчинив злочин, не могли 
бути поставлені у вину сербії. судом оон у цій 
справі було встановлено факт вчинення геноци-
ду, підґрунтям якого було прагнення збройних 
сил сербії знищення конкретно групи босній-
ських мусульман [6].

Що стосується відповідальності за вчинення 
геноциду, то судом було визначено, що одним із 
важливих складових є не тільки вчинення само-
го злочину, а й відсутність перешкоджання його 
вчиненню. Міжнародний суд оон також визнав, 
що сербія порушила обов'язок перешкоджання 
та попередження вчинення геноциду відповід-
но до абзацу 1 конвенції про геноцид. суд вста-
новив, що відповідальність у цьому випадку має 
місце не тільки тому, що був вчинений геноцид, а 
й тому, що держава не прийняла ніяких заходів, 
щоб попередити вчинення злочину. суд акцентує 
увагу на тому, що навіть якщо влада сербії не 
знала про такі злочинні дії, вона повинна була ви-
явити, що існує загроза вчинення акту геноциду 
[6]. сребрениця перебувала у зоні захисту оон, 
за яку відповідали нідерландські миротворці. Під 
час атаки з боку сербських підрозділів вони здали 
свої позиції без жодного опору, а також видали 
близько 300 мусульманських хлопців та чоловіків, 
які укривалися від нападників на території, що 
охоронялася нідерландськими солдатами [6].

27 червня 2017 року апеляційний суд міста 
гааги у нідерландах постановив, що уряд країни 
несе обмежену співвідповідальність за вбивство 
близько 300 мусульман, скоєного боснійськими 
сербами. суд вирішив, що, видавши мусульман 
з території бази попри їхнє прагнення отримати 
там прихисток, нідерландські військові «позба-
вили їх шансу вижити» [8].

у рішенні немає прямих посилань на те, 
що нідерланди причетні до вчинення геноциду 
у сребрениці, але вважаємо, що дії миротворців, 
обов’язком яких був захист боснійців та пере-
шкоджання вчиненню нових вбивств, частково 
сприяли знищенню цієї групи. 

досі залишається дискусійним питання сто-
совно визнання голодомору 1932-1933 р., ви-
кликаним політикою уряду, геноцидом. серед 
вчених, які досліджували це питання, існує дві 
точки зору на дану трагедію – визнання ії гено-
цидом або його заперечення. 

у світлі розвитку поняття «геноцид» за кон-
венцією про геноцид, практики міжнародного 
засудження за злочин геноциду, проваджень 
у міжнародних та національних судах, вважає-
мо, що голодомор 1932-1933 років в україні був 
актом геноциду. 

дії більшовицької влади у 1932 році набули 
чітких ознак, що дають підстави кваліфікувати 
їх як геноцид. Постанова цк вкП(б) і рнк срср 
«Про хлібозаготівлі на україні, Північному кав-
казі і в західній області», прийнята 14 грудня 
1932 р., відображає характер дій держави як ці-
леспрямоване мордування голодом українських 
селян, а також населення інших регіонів, яких 
стосувалися ці репресивні заходи. 

вже в травні 1934 року за ініціативою кон-
гресмена гамільтона Фіша 73-й конгрес сШа 
прийняв резолюцію, в якій закликав засудити дії 
радянського уряду за знищення українського на-
роду. Питання кваліфікації голодомору як зло-
чину геноциду тоді ще не ставилося [9, c. 127].

завдяки дослідженням джеймса Мейса, який 
вважався головою комісії конгресу сШа із ви-
вчення голоду 1932-1933-го, хоча і не був її чле-
ном, голодомор вперше було визнано геноци-
дом. серед 19 висновків, до яких дійшла комісія 
у звіті 1988 року, 16-й висновок гласить: «йосиф 
сталін і його оточення вчинили геноцид проти 
українців у 1932-1933 роках» [10, c. 7].

у 1988 році звіт комісії конгресу сШа із ви-
вчення голоду 1932-1933-го був затверджений 
конгресом сполучених Штатів америки, тому 
він має статус не просто наукового, а й політич-
ного документу. 

у тому ж році за ініціативою світового конгре-
су вільних українців створено Міжнародну ко-
місію юристів, яка мала дослідити свідчення про 
голодомор 1932-1933 років, його причини, наслідки 
й винуватців [11, c. 1]. до її складу увійшли поваж-
ні юристи найвищої кваліфікації, фахівці із між-
народного та кримінального права зі Швеції, ве-
ликої Британії, аргентини, Бельгії, Франції, сШа 
та канади [11, c. 1]. члени комісії також дійшли до 
висновку, що голодомор 1932-1933 років був актом 
геноциду проти української нації [11, c. 8].

уже в 90-х роках хх ст. і на початку ххі ст., 
після того, як почали активно вивчати і обгово-
рювати питання голодомору, були прийняті акти 
парламентів австралії, аргентинської республі-
ки, республіки грузія, естонської республіки, 
італійської республіки, канади, литовської рес-
публіки, республіки Польща, сполучених Шта-
тів америки, угорської республіки, еквадору, 
іспанії та інших держав щодо засудження го-
лодомору 1932-1933 років в україні як злочину 
геноциду [9, c. 127].

одним із перших голодомор було кваліфіко-
вано як геноцид рафаелем лемкіним. в україн-
ському геноциді лемкін вбачає чотири складові, 
а саме: знищення української інтелігенції; лікві-
дація української Православної автокефальної 
церкви; голодомор українського селянства, опір 
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якого був загрозою для збереження режиму; за-
селення україни іншоетнічними елементами для 
радикальної зміни складу населення, розпоро-
шення нації по всій східній Європі [12].

Професор роман сербин зазначає, що саме 
лемкін закликав оон «визнати срср та його 
сателіти винними у порушенні конвенції про ге-
ноцид шляхом спланованої кампанії на знищення 
меншин за залізною завісою». він розвинув аргу-
менти лемкіна, зазначаючи, що акт геноциду був 
спрямований проти українців як нації, посилаю-
чись на доповідь комісії експертів у раді Безпеки 
оон по конфлікту у колишній Югославії, де було 
вказано, що нацією може називатися певна група 
осіб, яка проживає на спільній території [13].

також варто відзначити, що багато міжна-
родних правозахисників застосовують термін ге-
ноцид по відношенню до конфлікту що склався 
у дарфурі.

ситуацію в суданському регіоні дарфур назива-
ють однією із найбільших гуманітарних катастроф 
21 століття. за весь час конфлікту між повстанця-
ми та урядовими військами (2003-2004 роки) у дар-
фурі загинули, по різним оцінкам, від 100 тисяч 
до 400 тисяч чоловіків, жінок і дітей. дослідники 
стверджують, що у цілому внаслідок цієї трагедії 
постраждало більше 1 мільйона людей [14].

те, що називають дарфурським конфліктом, 
було збройним протистоянням, що спочатку мало 
характер міжетнічного конфлікту, між централь-
ним урядом судану, неформальним проурядо-
вим ополченням «джанджавід» і повстанськими 
угрупованнями місцевого населення [14].

відповідальність за дії, спрямовані проти пле-
мен і народів Фур, Масаліт та загава, була по-
кладена Міжнародним кримінальним судом на 
декілька осіб (серед яких є і президент судану 
омар аль-Башир), звинувачених у злочині проти 
людяності, зґвалтуваннях, насильницькому пе-

реміщенні населення та катуваннях [15]. і хоча 
4 березня 2009 року Міжнародний кримінальний 
суд видав ордер на арешт судану омара аль-
Башира за злочини проти людяності і в липні 
2010 року – ордер на арешт за звинуваченням 
у геноциді, уряд судану відмовився навіть усу-
нути його з посади президента. 

судан не є країною-учасником римського 
статуту, що створив Міжнародний кримінальний 
суд. таким чином, особа, яка несе безпосередню 
відповідальність за геноцид у дарфурі, не може 
понести відповідальність за це, так як знахо-
диться у країні, яка не підпадає під юрисдик-
цію Міжнародного кримінального суду.великою 
проблемою є солідарність з аль-Баширом ліги 
арабських держав та африканського союзу, які 
не тільки не засуджують його за злочин, а й за-
суджують дії ради Безпеки оон. 

той факт, що у 21 сторіччі особа, визнана 
винною у винищенні тисяч людей, залишаєть-
ся президентом країни і досі не заарештована, 
а також вільно здійснює візити до інших дер-
жав – є свідченням байдужості представників 
міжнародної спільноти до мільйонів людей, які 
постраждали та загинули внаслідок злочинних 
дій тих, хто повинен був захищати їх життя. 

висновки. на наш погляд, міжнародна спіль-
нота без будь-яких виключень повинна спрямо-
вувати усі зусилля на протидію найбезпечнішо-
му існуючому злочину, а також засуджувати такі 
дії і сприяти настанню відповідальності за них.

Підсумовуючи, слід сказати, що геноцид – це 
злочин, який народжується з ксенофобії, расизму, 
проявів дискримінації. в першу чергу саме пред-
ставниками влади у існуючих державах повинні 
бути прийняті всі міри для подолання ненависті 
всередині однієї країни для того, щоб мільйони 
людей більше ніколи не гинули через своє похо-
дження, колір шкіри, віросповідання тощо.
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аннотация
в статье авторами исследуются вопросы законодательного закрепления геноцида как международно-
го преступления, отдельные вопросы касательно признания геноцидом событий, которые имели ме-
сто в мировой истории. в частности проанализированы работы выдающихся специалистов в области 
международного права и правозащитников, нормативно-правовые акты и документы. авторы в своём 
исследовании обращаются к международно-правовой практике, которая сложилась, акцентируя вни-
мание на спорных вопросах, которые до сих пор остаются нерешёнными. 
ключевые слова: геноцид, международное преступление, юридическая ответственность, Международный 
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summary
the article investigates the normative consolidation of the international crime of genocide, in order to rec-
ognize the events that have taken place in world history as falling under the above concept. the analysis 
of the works of prominent specialists in the field of international law and human rights defenders, as well 
as international legal acts and international legal practice is carried out.
Keywords: genocide, international crime, responsibility, international court of Justice, srebrenica massacre, 
Holodomor, conflict in darfur.


