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Влдпдлля у 2016 омуі жкіл гм 
Кмлпрзрууії Укоаїлз (цмгм ноавмпу-
ггя) ж кдрмы оарзсікауії Рзкпщкмгм 
праруру Міелаомглмгм козкілайщлмгм 
пугу, якзи був нігнзпалзи лахмы 
коаїлмы у 2000 омуі, ра лдмбтігліпрщ 
взкмозпралля кіелаомглзт ноавмвзт 
ілпрзрууіи гйя жатзпру лауімлайщлзт 
ілрдодпів Укоаїлз првмоыє лдмбтіглі 
ндодгукмвз гйя гмпйігедлля акруа-
йщлзт нзралщ ыозпгзкуіилзт нмвлм-
ваедлщ  Міелаомглмгм козкілайщлм-
гм пугу, жмкодка кмкндрдлуії ущмгм 
Сугу цмгм омжпйігувалля ракмгм кі-
елаомглмгм жймфзлу, як жймфзл агод-
пії, ра нозряглдлля гм вігнмвігайщлм-
прі взллзт у имгм вфзлдллі мпіб. 

Дмпйігедлля нзралщ жймфзлу аг-
одпії, ілхзт кіелаомглзт жймфзлів у 
оіжлі фапз жлаихйм вігмбоаедлля в 
омбмрат вірфзжлялзт і жаоубіелзт 
вфдлзт, ракзт як В. Г. Буркдвзф, 
М. В. Буомкдлпщкзи,  О. В. Загмоме-
ліи, Л. Д. Тзкфдлкм, С. М. Ммтмлфук, 
І. І. Лукахук, Ф. Ф. Маордлп, Д. Бапп, 
Л. Бдокмвзущ, Р. Бдомл, Д. Ріфаогпмл, 

Е. Фомкк ра ілхзт вфдлзт. Ражмк іж 
рзк в рдмоії  нзралля гдлджзпу нм-
лярря агодпії, ла лаху гукку, буйм 
гмпйігедлм лдгмпрарлщм. Тмку кдрмы 
уієї праррі є гмпйігедлля нзралщ пра-
лмвйдлля, пуфаплмгм пралу ра нмга-
йщхмгм омжвзрку нмлярря жймфзлу 
агодпія в кіелаомглмку козкілайщ-
лмку ноаві. 

Взжлафдлля нмлярря жймфзлу аг-
одпії (aggressio (йар.) – ланаг) є мг-
лзк іж лаибійщх акруайщлзт і, в рми 
ед фап, лаибійщх пкйаглзт нзралщ 
кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноава, 
мпкійщкз ракзи жймфзл жафінає ілрд-
одпз кіелаомглмгм пніврмваозпрва в 
уіймку ра взжлафаєрщпя кіелаомглзк 
ноавмк як мгзл іж лдбджндфлзт жйм-
фзлів номрз кзоу ра бджндкз йыгпр-
ва. Ндбджндфліпрщ ущмгм жймфзлу 
мбукмвйдла рзк, цм віл ланоавйдлзи 
номрз мплмвмнмймелзт нозлузнів 
пуфаплмгм кіелаомглмгм ноава, ракзт 
як вігкмва віг нмгомжз пзймы ра вз-
кмозпралля пзйз в кіелаомглзт віг-
лмпзлат, взоіхдлля пнмоів кзолзкз 
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жапмбакз, пувдодлла оівліпрщ гдоеав, 
лдвроуфалля у влуроіхлі пноавз іл-
хзт гдоеав, нмвага гм гдоеавлмгм 
пувдодлірдру. У жв’яжку іж узк гмймв-
лзк жавгалляк ООН, ілхзт кіела-
омглзт могаліжауіи ра гдоеав є нігр-
озкалля кіелаомглмгм кзоу і бджнд-
кз і ж уієы кдрмы взкмозпралля дсд-
крзвлзт кмйдкрзвлзт жатмгів ла кі-
елаомглмку і лауімлайщлмку оівлят 
гйя нмндодгедлля и упулдлля жагом-
жз кзоу и номрзгія акрак агодпії абм 
ілхзк нмоухдлляк кзоу і номвдгдл-
ля кзолзкз жапмбакз, вігнмвіглм гм 
нозлузнів пноавдгйзвмпрі ра кіела-
омглмгм ноава, жайагмгеувалля абм 
омжв’яжалля кіелаомглзт кмлсйікрів 
абм пзруауіи, цм кмеурщ нозжвдпрз 
гм нмоухдлля кзоу [1]. Дйя одайіжа-
уії уієї кдрз у пвірі впралмвйдла жа-
бмомла ла вдгдлля агодпзвлзт віил,  
вгмпкмлайыєрщпя кіелаомглм-
ноавмвзи ілпрзрур козкілайщлмї віг-
нмвігайщлмпрі жа вдгдлля агодпзвлмї 
віилз, вфзлдлля жймфзлу агодпії. 
Опмбйзвмї вагз номбйдклі нзралля 
взжлафдлля жймфзлу агодпії лабува-
ырщ у лах фап в укмват жбомилмгм 
номрзпрмялля ла Стмгі Укоаїлз ра 
алдкпії Козку.  

Опмбйзвмпрі гмпйігедлля нзралщ 
ноавмвмї нозомгз ра гдлджзпу взжла-
фдлля нмлярря агодпії як кіелаомглм-
гм жймфзлу мбукмвйдла ндох жа впд 
вігпурліпры розвайзи фап її фіркмгм 
жагайщлмвзжлалмгм нмлярря. Опкійщкз 
дсдкрзвла ра якіпла омбмра у псдоі 
жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів 
уфаплзків кіелаомглзт ноавмвіглм-
пзл віг ущмгм жймфзлу є лдкмейзвмы 
бдж фіркмї ігдлрзсікауії ущмгм кіела-
омглмгм жймфзлу, ваейзвмы є омбмра 
цмгм взжлафдлля нмлярря ущмгм жйм-
фзлу, яка жгіиплыєрщпя, жмкодка, і в 
оаккат взжлафдлля ыозпгзкуії Міе-
лаомглмгм козкілайщлмгм пугу віглм-
плм ущмгм жймфзлу. Ваейзвзк гйя 
жгіиплдлля алайіжу агодпії як кіела-
омглмгм жймфзлу є і  гмпйігедлля 
сіймпмспщкм-нпзтмймгіфлзт пкйагм-
взт нмлярря ущмгм жймфзлу.  

Сйіг жажлафзрз, цм жймфзлліпрщ 
агодпії буйа вндохд псмокуйщмвала у 
лмокат кіелаомглмгм ноава. Поз 

ущмку, пралмвйдлля номрзноавлмпрі 
агодпзвлмї віилз/агодпії в гмкрозлі 
кіелаомглмгм ноава кайм розвайу 
іпрмоіы. Пдохі наомпркз ущмгм ном-
удпу буйз жакйагдлі цд у фапз Сдод-
глщмвіффя. Змкодка, жаплмвлзк кіе-
лаомглмгм ноава Гугм Гомуіи вваеав 
пноавдгйзвмы, гмжвмйдллмы віилу 
йзхд раку, яка омжнмфара у вігнмвігщ 
ла нмоухдлля ноава, яка вдгдрщпя в 
якмпрі пакммбмомлз: «У взнагку ла-
нагу ла йыгди вігкозрмы пзймы ноз 
лдкмейзвмпрі жанмбігрз ілхзк фзлмк 
лдбджндуі гйя езрря гмжвмйдла віила, 
якцм лавірщ уд нозжвдгд гм вбзвпрва 
ланагаыфмгм» [2]. Дмпйіглзк номбйдк 
віилз і кзоу номсдпмо Сайакалпщкм-
гм улівдопзрдру Фоалпзпкм гд Віррм-
оія цд в XVI прмоіффі нзпав ном рд, 
цм віилз кмеурщ вдпрзпя рійщкз гйя 
взноавйдлля лдпноавдгйзвмпрі, ра 
нігкодпйывав, цм «якцм ніггалзи 
вндвлдлзи в лдпноавдгйзвмпрі віилз, 
віл кмед лд нозикарз уфапрі в ліи, лд 
гзвйяфзпщ ла лакаж пвмгм пувдодла» 
[3]. Алайіжуыфз уы рдку, акдозкал-
пщкзи номсдпмо Б. Фдодлу жвдорав 
увагу ла рмку, цм: «Багарм іж ігди 
Віррмоія, які буйз псмокуйщмвалі в 
ндохіи нмймвзлі XVI прмоіффя, ракі  
як дйдкдлрз взжлафдлля агодпії, кмо-
гмлз гмнупрзкмї пакммбмомлз, вігнм-
вігайщліпрщ кдоівлзків гдоеав, лдмб-
ґоулрмваліпрщ нмпзйалщ ла лакаж кд-
оівлзурва гйя пвмгм жатзпру, прайз 
ндохзкз ндодгвіплзкакз гмкрозл, 
кмроі прайз взжлалзкз нозлузнакз 
кіелаомглмгм ноава фмрзоз прмйірря 
нмрмку», цм жапрмпувалля пзйз гйя 
гмпяглдлля лауімлайщлзт уійди гмвд-
йм пвмы оуилівлу пзйу ра каоліпрщ 
[4].  

Ігдї мплмвмнмймелзків гмкрозлз 
кіелаомглмгм ноава днмтз Сдодглщм-
віффя ном жймфзлліпрщ агодпії ра віг-
кмвз віг віилз у якмпрі жапмбу взоі-
хдлля кіелаомглзт пундодфмк мроз-
кайз нмгайщхзи омжвзрмк в іпрмозф-
лзи ндоімг «Нмвмгм фапу». Так, у 
гдкодрі Науімлайщлмгм Кмлвдлру 
Фоалуії 1793  омку ихймпя ном віг-
кмву соалуужщкмї лауії віг бугщ-якмї  
віилз як жапмбу взоіхдлля кіегдо-
еавлзт пундодфмк, а Кмлпрзрууія 
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Фоалуії 1791 омку лавірщ ндодгбафа-
йа нмкаоалля кіліпроів, вігнмвігайщ-
лзт жа агодпіы [5].  

Ваейзвзк комкмк у ыозгзфлмку 
жакоінйдллі жймфзллмпрі агодпії прайм 
нозилярря Гаажщкзт кмлвдлуії ном 
кзолд взоіхдлля кіелаомглзт жірк-
лдлщ 1899 ра 1907 омків. В праррі 1 
омжгійу І Пом жбдодедлля впджагайщ-
лмгм кзоу Кмлвдлуії віг 18 емврля 
1907 омку жажлафаймпщ, цм «ж кдрмы 
нмндодгзрз, нм кмейзвмпрі, жапрмпу-
валля пзйз в віглмпзлат кіе гдоеа-
вакз, Дмгмвіолі гдоеавз нмгмгеу-
ырщпя гмкйагарз впі пвмї пзйз гйя 
рмгм, цмб жабджндфзрз кзолд взоі-
хдлля кіелаомглзт пундодфмк» [6]. 
Оглак нозилярря взцджажлафдлзт 
кмлвдлуіи, ла еайщ, лд ндодгбафайм 
ноякмї ноавмвмї жабмомлз жймфзлу 
агодпії.  

Пдоха пвірмва віила, у якіи боайм 
уфапрщ 38 гдоеав іж лапдйдлляк 
1,5 кійщяогз кдхкалуів, ра ніг фап 
якмї жагзлуйм нмлаг гдпярщ кійщимлів 
мпіб, прайа ваейзвзк нмхрмвтмк гйя 
жабмомлз віилз у якмпрі жапмбу взоі-
хдлля кіегдоеавлзт пнмоів. За пйм-
вакз Уїлпрмла Чдофзййя «йыгпрвм 
лікмйз цд лд буйм в ракмку нмйм-
едллі. Нд гмпяглув жлафлм бійщх 
взпмкмгм оівля гмбомфдплмпрі ра лд 
кмозпруыфзпщ жлафлм бійщх кугозк 
кдоівлзурвмк, йыгз вндохд мрозка-
йз в оукз ракі жлаояггя жбомї, жа гм-
нмкмгмы якзт вмлз бдж нмтзбкз км-
еурщ жлзцзрз впд йыгпрвм. Такд  
гмпяглдлля впієї їт пйавдрлмї іпрмоії, 
впіт пйавдрлзт ланоауывалщ нмндод-
гліт нмкмйілщ. І йыгз гмбод жомбйярщ, 
якцм жунзлярщпя ра жакзпйярщпя лаг 
уієы пвмєы лмвмы вігнмвігайщліпры. 
Скдорщ прмїрщ ланмгмрмві, пйутляла, 
мфікувайщла, гмрмва пйуезрз, гмрмва 
жкдпрз впі лаомгз «en masse», гмрмва, 
якцм уд жлагмбзрщпя, ндодрвмозрз в 
нмомхмк, бдж бугщ-якмї лагії ла віг-
омгедлля, впд рд, цм жайзхзймпщ віг 
узвійіжауії. Вмла фдкає рійщкз пймва 
кмкалгз. Вмла фдкає ущмгм пймва віг 
козткмріймї лайякалмї іпрмрз, кмроа 
вед гавлм пйуезрщ їи едорвмы і кмр-
оа рдндо мгзл єгзлзи оаж прайа її 
вмймгаодк» [7]. З узт пйів прає жом-

жукійм, фмку уди жагайщлм капхраб-
лзи віипщкмвзи кмлсйікр кав взоі-
хайщлзи внйзв ла омжнмвпыгедлля 
ігди, цм «пака кмейзвіпрщ віилз нм-
взлла бурз взкйыфдла», а ном гмкр-
озлз «вфдлзт, які в кзлуймку лд 
пнозикайзпщ впдоимж, жгагайз, гмру-
ыфзпщ кмбійіжуварз кіелаомглд ноа-
вм гйя пноавз кзоу» [4, P. 40-41]. 
Пдоха пвірмва віила ж «лагжвзфаи-
лмы пзймы номгдкмлпроувайа езррє-
вм ваейзвд гйя впщмгм йыгпрва жла-
фдлля жабмомлз агодпзвлзт віил» [3, 
118]. У узт укмват  кіелаомглд пнів-
рмваозпрвм упвігмкзйм лдмбтігліпрщ 
нозилярря ыозгзфлм жмбмв’яжуыфзт 
кіелаомглзт гмкукдлрів, в якзт бз 
ввмгзйапя нояка абм мнмпдодгкмвала 
жабмомла агодпзвлмї віилз. 10 піфля 
1920 омку, як оджуйщрар Паозжщкмї 
кзолмї кмлсдодлуії, ла якіи ыозгзф-
лм буйм мсмокйдлм жавдохдлля 
Пдохмї пвірмвмї віилз, буйа жаплмва-
ла Ліга Науіи, ндоха кіегдоеавла 
могаліжауія, гм нозлузнмвмї кдрз 
якмї втмгзйм жбдодедлля кзоу. Сра-
рур Лігз Науіи номгмймхував, цм: 
«Взпмкі Дмгмвіолі Срмомлз, нозика-
ыфз гм увагз, цм гйя омжвзрку пнів-
омбірлзурва кіе лаомгакз і гйя га-
оалрії їт кзоу ра бджндкз, ваейзвм 
нозилярз гдякі жмбмв’яжалля лд вга-
варзпя гм віилз» [8]. Вігнмвіглм гм 
Сраруру, мплмвлзкз уійякз Лігз На-
уіи буйм жбдодедлля кзоу. Дм фзпйа 
жатмгів, які б жабджндфувайз жбдод-
едлля кзоу, віглмпзйзпщ жкдлхдлля 
ра мбкдедлля мжбомєлля; жм-
бмв’яжалля гдоеав-фйдлів Лігз Науіи 
взпрунарз номрз бугщ-якмї агодпії; 
вжаєклі гмкмвйдлмпрі взоіхдлля пнм-
оів гзнймкарзфлзк хйятмк, а якцм 
пніо лд кмед бурз водгуйщмвалзи 
гзнймкарзфлзк хйятмк, рм нзралля 
кає бурз нмвліпры омжгйялурд род-
рдипщкзк пугмк.  1 емврля 1924 омку 
ла н’яріи пдпії Лігз Науіи оіхдлляк 
Апакбйдї був нозилярзи ра нігнзпа-
лзи нодгправлзкакз 19 гдоеав Жд-
лдвпщкзи номрмкмй ном кзолд взоі-
хдлля  кіелаомглзт пнмоів, в якмку 
буйм жакоінйдлм взжлафдлля агодпзв-
лмї віилз як кіелаомглмгм жймфзлу 
[9]. Пом ваейзвіпрщ Ждлдвпщкмгм 
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номрмкмйу 1924 омку буйм жажлафдлм 
в взомку Ныолбдожщкмгм розбулайу 
1946 омку: «Хмфа уди номрмкмй лікм-
йз лд був оарзсікмвалзи, віл був 
нігнзпалзи кдоівлзкз гдоеавлзкз 
гіяфакз пвіру, які нодгправйяйз нд-
одваелу бійщхіпрщ узвійіжмвалзт 
гдоеав і лаомгів, і кмед омжгйягарз-
пя як ндодкмлйзвзи гмкаж лакіоу 
жаравоуварз галщбмы агодпзвлу віилу 
як кіелаомглзи жймфзл» [10]. 24 
вдодпля 1927 омку буйа нозиляра 
Ддкйаоауія Лігз Науіи ном агодпзвлі 
віилз, яка квайісікувайа агодпзвлу 
віилу як кіелаомглзи жймфзл ра в 
якіи  буйм нігрвдогедлм іплувалля 
жвзфаєвмї лмокз кіелаомглмгм ноава, 
яка жабмомляє агодпіы. Зажлафдлзи 
гмкукдлр кав гва мплмвлзт нмйм-
едлля, які жакйыфайзпя в рмку, цм 
бугщ-яка агодпзвла віила мгмймхува-
йапщ жабмомлдлмы, а ракме рд, цм гйя 
взоіхдлля пнмоу кіе гдоеавакз 
мпраллі жмбмв’яжалі жапрмпмвуварз 
кзолі жапмбз [11].  

Ваейзвзк комкмк в взжлаллі аг-
одпзвлмї віилз  номрзноавлмы прайм 
нігнзпалля у 1928 омуі багармпрм-
омллщмгм Дмгмвмоу ном вігкмву віг 
віилз як жапмбу лауімлайщлмї нмйірз-
кз (Паозжщкзи накр/накр Боіалла – 
Кдйймга), в праррі 1 якмгм Срмомлз 
уомфзпрм жаявзйз, цм «жапугеуырщ 
взкмозпралля віилз гйя водгуйывал-
ля кіелаомглзт пнмоів ра вігкмвйя-
ырщпя віг ракмгм взкмозпралля в пвм-
їт вжаєкмвіглмпзлат», а прарря 2 
впралмвйывайа мбмв’яжмк водгуйы-
валля кіелаомглзт пнмоів і кмлсйік-
рів рійщкз кзолзкз жапмбакз [12]. І 
Лукахук пноавдгйзвм жажлафає, цм в 
ущмку гмгмвмоі вігпурлє взжлафдлля 
агодпзвлмї віилз як жймфзлу. Тзк лд 
кдлх, уомфзпрд жапугедлля віилз 
гмпзрщ бйзжщкд гм ущмгм [13].  Запу-
гедлля віилз кайм ваейзвд жлафдл-
ля, і пакд ракзк фзлмк Дмгмвіо був 
взрйукафдлзи в Взомку Ныолбдожщ-
кмгм розбулайу: «Впі уі взоаедлля 
гукмк, … жомбйдлі лапрійщкз уомфзп-
рм, нмпзйыырщ рд жлафдлля, якд Тоз-
булай лагає Паозжщкмку накру ра 
кмрод жакйдфаєрщпя в рмку, цм жвдо-
лдлля гм агодпзвлмї віилз явйяєрщпя 

лд рійщкз бджжакмллзк, а і жймфзл-
лзк» [14]. 

В 30-і омкз ХХ прмоіффя гзнйм-
карія вваеайа жа лдмбтігліпрщ укйа-
гдлля пндуіайщлмї кмлвдлуії, яка б 
првдогеувайа улівдопайщлі козрдоії 
гйя взплмвку ном рд, фз нодгправйяє 
пмбмы рми абм ілхзи комк бугщ-якмї 
гдоеавз акр агодпії, абм віл лд кмед 
ракзк вваеарзпя. Укйагдлля кмлвдл-
уії жкмгйм б унмоягкуварз жапрмпу-
валля прарди Сраруру Лігз Науіи, які 
ндодгбафайз кмейзвіпрщ жапрмпувал-
ля палкуіи номрз коаїлз-агодпмоа, 
номрд лд нмяплывайз, цм пакд омжу-
кієрщпя ніг пймвмк «агодпія» [15]. 3, 
4, 5 йзнля 1933 омку в кіпрі Лмлгмлі 
буйз нігнзпалі Кмлвдлуії ном взжла-
фдлля агодпії. Лмлгмлпщку кмлвдлуіы 
віг 03 йзнля нігнзпайз нодгправлзкз 
Асгаліпралу, Іоалу, Епрмлії, Ларвії, 
Пмйщці, Рукулії ра СРСР. В 
1934 омуі гм уієї кмлвдлуії нозєгла-
йапя Філйялгія. Лмлгмлпщка кмлвдл-
уія віг 04 йзнля нігнзпайз нодгправ-
лзкз Рукулії, СРСР, Туодффзлз, 
Чдтмпймваффзлз ра Югмпйавії. Кмл-
вдлуіы віг 05 йзнля нігнзпайз нодг-
правлзкз Лзрвз ра СРСР. Впі роз 
кмлвдлуії кайз мглакмвзи рдкпр, в 
якмку буйз псмокуйщмвалі н’ярщ 
козрдоіїв агодпії. В кмлвдлуіят, віг-
нмвіглм гм праррі 2, ндодгбафаймпщ, 
цм ланагаыфмы в кіелаомглмку 
кмлсйікрі бугд взжлалм гдоеаву, км-
роа ндохмы жгіиплзрщ мглд іж ндод-
оатмвалзт гіи: 1) мгмймпзрщ віилу 
ілхіи гдоеаві; 2) врмоглдрщпя пвмїкз 
жбомилзкз пзйакз, тмфа б бдж мгм-
ймхдлля віилз, ла рдозрмоіы ілхмї 
гдоеавз; 3) ланагд пвмїкз путмнур-
лзкз, кмопщкзкз абм нмвіроялзкз 
пзйакз, тмфа б бдж мгмймхдлля віилз, 
ла рдозрмоіы, ла пугла абм ла нмвір-
оялі пугла ілхмї гдоеавз; 4) ніггапрщ 
кмопщкіи бймкагі бдодгз абм нморз 
ілхмї гдоеавз; 5) лагапрщ нігрозкку 
жбомилзк балгак, кмроі, псмокував-
хзпщ ла її рдозрмоії, врмоглурщпя ла 
рдозрмоіы ілхмї гдоеавз, абм вігкм-
взрщпя, лд гзвйяфзпщ ла взкмгу гдо-
еавз, яка жажлайа врмоглдлля, ноз-
илярз ла пвмїи вйапліи рдозрмоії впі 
жайделі віг лдї жатмгз гйя нмжбав-
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йдлля жажлафдлзт балг бугщ-якмї гм-
нмкмгз абм номрдгувалля [16]. Срарря 
3 Лмлгмлпщкзт кмлвдлуіи жажлафайа, 
цм ліякі кіокувалля нмйірзфлмгм, 
віипщкмвмгм, дкмлмкіфлмгм абм ілхмгм 
нмоягку лд кмеурщ пйуезрз взба-
фдлляк абм взноавгалляк агодпії. В 
гмгарку гм Лмлгмлпщкзт кмлвдлуіи 
гаєрщпя нозбйзжлзи ндодйік рзт мб-
правзл, ла які кмейзвд буйм б нмпз-
йалля ж кдрмы взноавгалля агодпії, 
ноз ущмку вкажуєрщпя, цм впі уі мб-
правзлз лд кмеурщ пйуезрз нозвм-
гмк гйя жапрмпувалля агодпзвлзт гіи 
[17]. Взжлафдлля агодпії ра нозвмгів 
гйя лдї, цм буйз галі в Лмлгмлпщкзт 
кмлвдлуіят 1933 омку, ввіихйз в нм-
гайщхмку і в ілхі гмгмвмоз ра прайз 
лмокмы кіелаомглмгм ноава. Коік 
рмгм, сакр нігнзпалля СРСР взцджа-
жлафдлзт кмлвдлуіи, а ракме їт рдкпр 
був взкмозпралзи в гмнмвігі Гдлдоа-
йщлмї Апакбйдї Лігз Науіи гйя ігдл-
рзсікауіи акру агодпії СРСР номрз 
Філйялгії ла мплмві якмгм 14 гоугля 
1939 омку СРСР був взкйыфдлзи ж  
Лігз Науіи [18].   

Такзк фзлмк, ла нмфарку Доугмї 
пвірмвмї віилз в рдмоії кіелаомглмгм 
ноава ра в кіелаомглзт акрат псмо-
куваймпя омжукілля жймфзллмпрі аг-
одпзвлмї віилз. Звзфаилм, жабмомла 
агодпії лд мжлафайм її мпрармфлмгм 
взкйыфдлля іж ноакрзкз кіелаомг-
лзт віглмпзл. Оглак, ндодмуілзрз 
жлафдлля жажлафдлзт гмкукдлрів лд-
кмейзвм – пакд вмлз, пнзоаыфзпщ ла 
рдмодрзфлі гмкрозлз «барщків-
жаплмвлзків» кіелаомглмгм ноава, 
првмозйз ноавмвзи сулгакдлр гйя 
ыозгзфлмгм взжлафдлля агодпії як 
жймфзлу номрз впджагайщлмгм кзоу, а 
ракме гйя ввдгдлля козкілайщлмї 
вігнмвігайщлмпрі мпіб, які рак абм іл-
акхд нозфдрлі гм нйалувалля, 
омжв’яжалля і вдгдллы агодпзвлзт 
віил [19, п. 21-22].    

Піпйя жавдохдлля Доугмї пвірмвмї 
віилз, яка прайа лаикапхрабліхзк 
жбомилзк кмлсйікрмк в іпрмоії йыгп-
рва, кіелаомглд пнівомбірлзурвм бу-
йм лауійдлд ла жабджндфдлля лдвігвм-
омрлмпрі нмкаоалля мпіб, які вфзлзйз 
лаиряефі кіелаомглі жймфзлз, гм 

якзт буйз віглдпдлі і жймфзлз агодпії. 
Рмжв’яжувалля гірйдоівпщкмы Нікдф-
фзлмы агодпзвлмї віилз, жапрмпувал-
ля у якмпрі гдоеавлмї ігдмймгії гдлм-
узгу, омжомбйдла ра нмправйдла ла 
нмрік рдтлмймгія капмвмгм жлзцдлля 
йыгди, лдйыгпщкд віглмхдлля гм 
віипщкмвмнмймлдлзт ра їт вбзвпрвм, 
прайз хзомкм вігмкі пвірмвіи пнійщ-
лмрі ра взкагайз вігнмвіглмї ыозгз-
флмї квайісікауії ра жапугедлля. Впд 
уд жукмвзйм номвдгдлля Ныолбдожщ-
кмгм кіелаомглмгм пугмвмгм номудпу 
лаг кмйзхлікз кдоівлзкакз гірйдоів-
пщкмї Нікдффзлз (1945-1946 оо.) ра 
Міелаомглмгм віипщкмвмгм розбулайу 
гйя Дайдкмгм Стмгу (1946-1948 оо.). 
8 пдонля 1945 омку ла Лмлгмлпщкіи 
кмлсдодлуії СРСР, США, Вдйзкмб-
озралія ра Фоалуія укйайз Угмгу 
ном пугмвд ндодпйігувалля ра нмка-
оалля гмймвлзт віипщкмвзт жймфзлуів 
євомндипщкзт коаїл мпі, вігнмвіглм гм 
якмї був првмодлзи Міелаомглзи 
віипщкмвзи розбулай. Дм уієї Угмгз 
ракме нозєглайзпщ цд 19 гдоеав. 
Міелаомглзи віипщкмвзи розбулай 
гйя Дайдкмгм Стмгу був првмодлзи 
Угмгмы 1946 омку жа уфапры СРСР, 
США, Вдйзкмбозралії, Кзраы, 
Фоалуії, Авпроайії, Калагз, Нмвмї 
Здйалгії, Нігдойалгів, Ілгії ра Фійін-
ніл. З нодгправлзків узт гдоеав був 
псмокмвалзи розбулай.  

Срвмодлля ра номудпуайщла гія-
йщліпрщ Ныолбдожщкмгм Міелаомглм-
гм розбулайу лаг кмйзхлікз кдоів-
лзкакз гірйдоівпщкмї Нікдффзлз 
(1945-1946 оо.) ра Міелаомглмгм 
віипщкмвмгм розбулайу гйя Дайдкмгм 
Стмгу (1946-1948 оо.) лаибійщх пдо-
имжлм внйзлуйм ла омжвзрмк кмлудн-
уії жймфзллмпрі агодпії. В Срарурі 
Ныолбдожщкмгм Міелаомглмгм віипщ-
кмвмгм розбулайу гйя пугу ра нмка-
оалля гмймвлзт віипщкмвзт жймфзлуів 
буйз ндодгбафдлі ра псмокуйщмвалі 
лмокз ном гіялля в якзт є пкйаг 
лаиряефзт кіелаомглзт жймфзлів ра 
які ряглурщ жа пмбмы ілгзвігуайщлу 
вігнмвігайщліпрщ. Такзкз жймфзлакз 
прайз жймфзлз номрз кзоу, віипщкмві 
жймфзлз ра жймфзлз номрз йыгялмпрі. 
Вігнмвіглм гм праррі 6 Сраруру 
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Ныолбдожщкмгм розбулайу жймфзла-
кз номрз кзоу буйз взжлалі нйалу-
валля, ніггмрмвка, омжв’яжалля абм 
вдгдлля агодпзвлмї віилз абм віилз в 
нмоухдлля кіелаомглзт гмгмвмоів, 
угмг абм жавіодлщ, абм уфапрщ в жага-
йщлмку нйалі абм жкмві, які ланоав-
йдлі ла жгіиплдлля бугщ-якмгм ж вз-
цджажлафдлзт гіи [20]. В Срарурі 
вндохд був впралмвйдлзи нозлузн 
ілгзвігуайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа 
вфзлдлля кіелаомглзт жймфзлів, в 
рмку фзпйі жа вфзлдлля бугщ-якмгм 
гіялля, цм мтмнйыєрщпя нмлярряк 
жймфзлу агодпзвлмї віилз. Так, Сра-
рур ндодгбафає, цм  кдоівлзкз, мога-
ліжармоз, нігбуоывафі ра нмпмблзк, 
які нозикайз уфапрщ в пкйагдллі абм 
в жгіиплдллі жагайщлмгм нйалу абм 
жкмвз, ланоавйдлмгм ла жгіиплдлля 
бугщ-якзт жажлафдлзт жймфзлів, лд-
пурщ вігнмвігайщліпрщ жа впі гії, вфз-
лдлі бугщ-якзкз мпмбакз ж кдрмы 
жгіиплдлля ракмгм нйалу. Срарря 7 
Сраруру жажлафайа, цм нмпагмвд нм-
ймедлля нігпуглзт, їт нмймедлля в 
якмпрі гмйів гдоеавз абм вігнмвіга-
йщлзт фзлмвлзків оіжлзт уоягмвзт 
вігмкпрв лд нмвзллм омжгйягарзпя як 
нігправа гйя жвійщлдлля віг вігнмві-
гайщлмпрі абм нмк’якхдлля нмкаоал-
ля.  А вігнмвіглм гм праррі 8 Сраруру 
рми сакр, цм нігпуглзи гіяв жа омж-
нмоягедлляк уоягу абм жа лакажмк 
кдоівлзка, лд жвійщляє нігпуглмгм віг 
вігнмвігайщлмпрі. В взомку Міелаом-
глмгм віипщкмвмгм розбулайу жажла-
файмпщ, цм жймфзлз номрз кіелаомг-
лмгм ноава пкмыырщ йыгз, а лд абпр-
оакрлі урвмодлля, і рійщкз хйятмк 
нмкаоалля ілгзвігів, які вфзляырщ 
ракі жймфзлз, нознзпз кіелаомглмгм 
ноава кмеурщ бурз нозкупмвм взкм-
лалі [21]. Такзк фзлмк, Срарур ра 
взомк Сугу вкажуырщ ла бджнмпдодг-
лы козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ 
ілгзвіга жгіглм гм кіелаомглмгм ноа-
ва жа мпмбйзвм ряекі кіелаомглі 
жймфзлз. На ущмку нозлузні жаплм-
валі і прарурз нмгайщхзт кіелаомг-
лзт розбулайів, вкйыфаыфз Срарур 
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу. В 
Срарурі Ныолбдожщкмгм розбулайу 
ракме вндохд буйа ндодгбафдла віг-

нмвігайщліпрщ гйя гоун ра могаліжауіи 
жа вфзлдлля кіелаомглзт жймфзлів. 
Згіглм жі праррды 10 Сраруру якцм 
Тозбулай взжлає ру абм ілху гоуну 
абм могаліжауіы жймфзллмы, кмкндрд-
лрлі лауімлайщлі вйагз … каырщ ноа-
вм нозрягарз гм пугу лауімлайщлзт, 
віипщкмвзт абм мкунауіилзт розбу-
лайів жа нозлайделіпрщ гм уієї гоунз 
абм могаліжауії. В узт взнагкат жйм-
фзллзи таоакрдо гоунз абм могаліжа-
уії вваеаєрщпя гмвдгдлзк [22]. Піпйя 
номвдгдлля Ныолбдожщкмгм кіелаом-
глмгм пугмвмгм номудпу лаг кмйзх-
лікз кдоівлзкакз гірйдоівпщкмї Нікд-
ффзлз (1945-1946 оо.) ра Міелаомг-
лмгм віипщкмвмгм розбулайу гйя Да-
йдкмгм Стмгу (1946-1948 оо.) кмлуд-
нуія «жймфзлів номрз кзоу» жарвдо-
гзйапщ в кіелаомглмку ноаві [23]. В 
1945 омуі буйа жаплмвала Оогаліжауія 
Об’єглалзт Науіи – кіелаомгла мо-
галіжауія, првмодла гйя нігрозкалля 
ра жкіулдлля кіелаомглмгм кзоу ра 
бджндкз. ООН прайа лдвіг’єклмы 
фапрзлмы пуфаплмгм пвірмнмоягку, в 
смокуваллі ра нігрозкаллі якмгм їи 
лайдезрщ ваейзва омйщ. Вмла нодг-
правйяє пмбмы ягом гймбайщлмї пзп-
рдкз кіелаомглзт могаліжауіи. Її 
Срарур був ндохзк акрмк, цм жакоі-
нзв мплмвлі уійі ра нозлузнз кіела-
омглмгм  пвірмнмоягку ра лагавхз їк 
ікндоарзвлу пзйу [24, 41].  Вігнмвіг-
лм гм праррі 1 Сраруру ООН кдрмы 
уієї могаліжауії є лд номпрм нігроз-
калля кіелаомглмгм кзоу ра бджнд-
кз, а і «нозгухдлля акрів агодпії абм 
ілхзт нмоухдлщ кзоу» [1].  Дйя гм-
пяглдлля жажлафдлмї кдрз, вігнмвіглм 
гм праррі 2 Сраруру, впі Чйдлз Оога-
ліжауії Об’єглалзт Науіи взоіхуырщ 
пвмї кіелаомглі пнмоз кзолзк хйя-
тмк ракзк фзлмк, цмб лд ніггаварз 
жагомжі кіелаомглзи кзо і бджндку і 
пноавдгйзвіпрщ; впі Чйдлз Оогаліжауії 
Об’єглалзт Науіи урозкуырщпя в 
пвмїт кіелаомглзт віглмпзлат віг 
нмгомжз пзймы абм її жапрмпувалля як 
номрз рдозрмоіайщлмї лдгмрмокалмпрі 
абм нмйірзфлмї лджайделмпрі бугщ-
якмї гдоеавз, рак і бугщ-якзк ілхзк 
фзлмк, лдпукіплзк ж Ційякз 
Об’єглалзт Науіи [1]. Поз ущмку, 
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лдмбтіглм жажлафзрз, цм в Срарурі 
ООН вігпурлє взжлафдлля агодпії як 
жймфзлу жа кіелаомглзк ноавмк, 
якзи ряглд ілгзвігуайщлу козкілайщ-
лу вігнмвігайщліпрщ. В праррі 39 Сра-
руру ООН кмва игд ном рд, цм пакд 
Рага Бджндкз взжлафає іплувалля 
бугщ-якмї жагомжз кзоу, бугщ-якмгм 
нмоухдлля кзоу абм акру агодпії [1].   
Сакм нм пмбі ракд взжлафдлля кмед 
карз ыозгзфлі лапйігкз, гаыфз гдо-
еаві, якіи нмгомеуырщ абм гдоеаві, 
ла яку жгіиплдлм агодпіы, ноавм ла 
пнозялля ООН в жабджндфдллі ілрд-
одпів галмї гдоеавз [24, 45].    

Вкйыфлм гм 1998 омку в кіела-
омглмку гмгмвіолмку ноаві нзралля 
цмгм ілгзвігуайщлмї козкілайщлмї 
вігнмвігайщлмпрі мпіб, які вігнмвіга-
йщлі жа агодпзвлі віилз абм ілхі жйм-
фзлз номрз кзоу, лд гзвйяфзпщ ла 
жлафлу кійщкіпрщ кіелаомглзт віипщ-
кмвзт кмлсйікрів, які кайз кіпуд 
ніпйя Доугмї пвірмвмї віилз, мпрармф-
лм лд буйз водгуйщмвалі [25]. На 
нмфарку вваеаймпя жа лдмбтіглд віг-
кйапрз взоіхдлля жажлафдлмгм нз-
ралля гм смокувалля кіелаомглм-
ноавм-вмгм взжлафдлля агодпії вігнм-
віглм гм Сраруру Оогаліжауії 
Об’єглалзт Науіи. В 1974 омуі уд 
прайм кмейзвзк – буйа нозиляра 
оджмйыуія 3314 (ХХІХ) Гдлдоайщлмї 
Апакбйдї Оогаліжауії Об’єглалзт 
Науіи, в якіи буйм нозилярм Взжла-
фдлля агодпії. В галіи оджмйыуії внд-
охд був впралмвйдлзи ндодйік гіялщ, 
які вваеайзпя номявмк агодпзвлмї 
віилз. Хмфа в ущмку гмкукдлрі агод-
пія омжгйягаєрщпя як кіелаомглзи 
жймфзл гдоеавз номрз ілхмї гдоеа-
вз, пакд взжлафдлля гіялщ, які пкйа-
гаырщ агодпіы, кмед бурз нмкйагдлм 
в мплмву козкілайщлмї вігнмвігайщ-
лмпрі сіжзфлзт мпіб жа вфзлдлля ак-
рів агодпії [26]. Помрд ыозгзфла пз-
йа оджмйыуії 3314 буйа мбкдедла 
[27]. В рдкпрі жажлафдлмї оджмйыуії 
буйм вігмбоаедлм жагайщлд ра ноз-
илярлд гйя впіт гдоеав смокуйы-
валля взжлафдлля агодпії, мглак 
нозиляра Апакбйдєы оджмйыуія лд 
кайа мбмв’яжкмвмї пзйз, рак як вмла 
кає пзйу одкмкдлгауії, номрд оджм-

йыуія 3314 кайа бійщх кмоайщлм-
нмйірзфлд жлафдлля [28].  

В 1998 омуі ла Дзнймкарзфліи 
кмлсдодлуії ніг дгігмы ООН жймфзл 
агодпії був вкйыфдлзи в ыозгзфлм 
мбмв’яжкмвзи ра нмрдлуіилм улівдопа-
йщлзи кіелаомглзи гмгмвіо – Рзк-
пщкзи прарур Міелаомглмгм козкіла-
йщлмгм пугу. Оглак, Срарур лд кіп-
рзрщ взжлафдлля жймфзлу агодпії, 
агед гдоеавак-уфаплзуяк лд вгаймпя 
ужгмгзрз ракд взжлафдлля, лд був 
псмокуйщмвалзи лі пкйаг жймфзлу,  
лі номудпуайщлі взкмгз жгіиплдлля 
Сугмк ыозпгзкуії в имгм віглмхдллі, 
а рмку, уі нзралля буйз гмоуфдлі 
Піггмрмвфіи кмкіпії Міелаомглмгм 
козкілайщлмгм пугу (1998-2002 оо.), і 
жгмгмк – Сндуіайщліи омбмфіи гоуні 
нм взжлафдллы агодпії (2002-
2009 оо.) [29]. 11 фдовля 2010 омку в 
Угалгі в кіпрі Какнайі вігбуймпя 
нйдлаолд жапігалля ндохмї Огйягмвмї 
кмлсдодлуії гдоеав-уфаплзущ Рзкпщ-
кмгм праруру Міелаомглмгм козкіла-
йщлмгм пугу. На жажлафдлмку жапігал-
лі, в оджуйщрарі розвайзт гзпкупіи, 
гдоеавз-уфаплзуі гмкмвзйзпщ ном 
взжлафдлля нмлярря жймфзлу агодпії. 
Поз влдпдллі гмнмвлдлщ гм Рзкпщкм-
гм праруру буйм нозилярм лапрунлд 
взжлафдлля жймфзлу агодпії, якд буйм 
жакоінйдлд в праррі 8 bis («Зймфзл 
агодпії») [30]:  

1. Дйя уійди ущмгм Сраруру «жйм-
фзл агодпії» мжлафає нйалувалля, ніг-
гмрмвку, іліуіывалля абм жгіиплдлля 
мпмбмы, яка жгарла сакрзфлм жгіип-
лыварз кдоівлзурвм абм кмлромйщ жа 
нмйірзфлзкз абм віипщкмвзкз гіякз 
гдоеавз, акра агодпії, якзи в пзйу 
пвмгм таоакрдоу, пдоимжлмпрі і капх-
раблмпрі явйяєрщпя гоубзк нмоухдл-
ляк Сраруру Оогаліжауії Об’єглалзт 
Науіи.  

2.  Дйя уійди нулкру 1 «акр агод-
пії» мжлафає взкмозпралля віипщкмвмї 
пзйз гдоеавмы номрз пувдодлірдру, 
рдозрмоіайщлмї лдгмрмокалмпрі абм 
нмйірзфлмї лджайделмпрі ілхмї гдо-
еавз абм бугщ-якзк ілхзк фзлмк, 
лдпукіплд ж Срарурмк Оогаліжауії 
Об’єглалзт Науіи. Бугщ-якд іж ла-
прунлзт гіи, лджайделм віг мгмйм-
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хдлля віилз, бугд квайісікуварзпя у 
вігнмвіглмпрі ж оджмйыуієы 3314 
(ХХІХ) Гдлдоайщлмї Апакбйдї Оога-
ліжауії Об’єглалзт Науіи віг 14 гоу-
гля 1974 омку в якмпрі акра агодпії:  

а) врмоглдлля абм ланаг віипщкм-
взт пзй гдоеавз ла рдозрмоіы ілхмї 
гдоеавз абм бугщ-яка віипщкмва мку-
науія, якзи бз рзкфапмвзи таоакрдо 
вмла б лд лмпзйа, яка явйяєрщпя од-
жуйщрармк ракмгм врмоглдлля абм ла-
нагу, абм бугщ-яка алдкпія ж жапрмпу-
валляк пзйз ла рдозрмоії ілхмї гдо-
еавз абм її фапрзлз;  

b) бмкбаогувалля віипщкмвзкз 
пзйакз гдоеавз рдозрмоії ілхмї гдо-
еавз абм жапрмпувалля бугщ-якмї 
жбомї гдоеавмы номрз рдозрмоії ілхмї 
гдоеавз;  

c) бймкага нморів абм бдодгів 
гдоеавз віипщкмвзкз пзйакз ілхмї 
гдоеавз;  

d) ланаг віипщкмвзкз пзйакз 
гдоеавз ла путмнурлі, кмопщкі абм 
нмвіроялі пзйз абм кмопщкі ра нмвір-
оялі сймрз ілхмї гдоеавз;  

д) жапрмпувалля віипщкмвзт пзй 
мглієї гдоеавз, яка жлатмгзрщпя ла 
рдозрмоії гоугмї гдоеавз нм гмкмв-
йдлмпрі п нозикаыфмы гдоеавмы, в 
нмоухдлля укмв, ндодгбафдлзт в 
гмкмвйдлмпрі, абм бугщ-якд номгмв-
едлля їт ндодбувалля ла ракіи рдоз-
рмоії нм жавдохдллы гії гмкмвйдлмп-
рі;  

f) гії гдоеавз, які гмжвмйяырщ, 
цмб її рдозрмоія, яку вмла лагайа в 
омжнмоягедлля гоугмї гдоеавз, вз-
кмозпрмвуваймпя уієы гоугмы гдоеа-
вмы гйя жгіиплдлля акру агодпії ном-
рз родрщмї гдоеавз;  

g) жапзйалля гдоеавмы абм віг 
ікдлі гдоеавз мжбомєлзт балг, гоун, 
іоодгуйяолзт пзй абм лаикалуів, які 
жгіиплыырщ акрз жапрмпувалля 
жбомилмї пзйз номрз гоугмї гдоеавз, 
які лмпярщ лапрійщкз пдоимжлзи таоа-
крдо, цм уд оівлмжлафлм ндодоатмва-
лзк взцд акрак абм жлафліи уфапрі в 
лзт.  

В праррі 8 bis Рзкпщкмгм праруру 
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу 
вігмбоаедлі ра жгоунмвалі вмєгзлм 
дйдкдлрз рощмт мплмвлзт нігтмгів гм 

взжлафдлля жймфзлу агодпії гйя уійди 
кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноава. 
З мглієї прмомлз, в нулкрі 1, в якмку 
ндодоатмвалі фмрзоз смокз пнівуфап-
рі в жймфзлі агодпії (нйалувалля, ніг-
гмрмвка, іліуіывалля абм жгіиплдлля) 
вігмбоаедла рак жвала «Ныолбдожщка 
ра Тмкіипщка кмгдйщ». Оглак, гоуга 
фапрзла рмгм е нулкру кіпрзрщ пуррє-
взи вігпрун віг Сраруру і взомку 
Ныолбдожщкмгм розбулайу, мпкійщкз 
вмла лд мбкдеує явзцд агодпії «агод-
пзвлзкз віилакз», айд козкілайіжує 
ілгзвігуайщлу уфапрщ вігнмвіглзт 
мпіб в жгіиплдллі «гоубзт нмоухдлщ 
Сраруру Оогаліжауії Об’єглалзт На-
уіи». Такзк фзлмк, нулкр 1 нм пурі 
кммогзлуєрщпя жі праррды 2 (4) Сра-
руру Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи: 
«Впі Чйдлз Оогаліжауії Об’єглалзт 
Науіи урозкуырщпя в їт кіелаомглзт 
віглмпзлат віг нмгомжз пзймы абм її 
жапрмпувалля як номрз рдозрмоіайщ-
лмї уійіплмпрі абм нмйірзфлмї лджайд-
елмпрі бугщ-якмї гдоеавз, рак і бугщ-
якзк ілхзк фзлмк, лдпукіплзк ж 
Ційякз Об’єглалзт Науіи» [1], і 
«удлро» взжлафдлля жкіцуєрщпя ж 
віглмплм вужщкм псмокуйщмвалмї 
«Ныолбдожщкмї ра Тмкіипщкмї кмгдйі» 
гм ыозгзфлм бійщх ґоулрмвлмгм од-
езку ноавмвмгм одгуйывалля у віг-
нмвіглмпрі жі Срарурмк ООН. Дайі, в 
нулкрі 2 є ноякд нмпзйалля ла оджм-
йыуієы 3314 (ХХІХ) Гдлдоайщлмї 
Апакбйдї Оогаліжауії Об’єглалзт 
Науіи віг 14 гоугля 1974 омку, і рак 
ед вігрвмоыєрщпя жкіпр праррі 3 Дм-
гарку гм лдї, номрд уед в якмпрі жкіп-
ру пакмї праррі 8 bis. Вігнмвіглм, уди 
родріи дйдкдлр омжхзоыє псдоу жа-
прмпувалля лмвмї лмокз кіелаомглм-
гм ноава, у жоівляллі ж «Ныолбдожщ-
кмы ра Тмкіипщкмы кмгдййы», кмроа 
ндодгбафайа жгіиплдлля козкілайщлм-
гм ндодпйігувалля взцзт нмпагмвзт 
мпіб лаузпрпщкмї Нікдффзлз ра ік-
ндопщкмї Янмлії жа їт омйщ в капхра-
бліи агодпзвліи віилі ( а лд в акрі 
агодпії). З ілхмї прмомлз, в пзйу їт 
вкйыфдлля в рдкпр праррі 8 bis лмокз 
Дмгарку гм оджмйыуії 3314 (ХХІХ), 
цм явйяырщ пмбмы «к’якд ноавм» – 
Міелаомглзи козкілайщлзи пуг 
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ноякм взжлав лмокмы кіелаомглмгм 
жвзфаєвмгм ноава рійщкз нігнулкр (g) 
–  мрозкайз ыозгзфлм мбмв’яжкмвзи 
таоакрдо кіелаомглмгм гмгмвіолмгм 
ноава. Оред, уійщ лмвмгм взжлафдлля 
нмйягає в рмку, цмб мтмнзрз якмкмга 
бійщхд кмейзвзт агодпзвлзт номявів 
нмвдгілкз гдоеав ра лагарз Міела-
омглмку козкілайщлмку пугу ыозп-
гзкуіы нм віглмхдллы гм какпзка-
йщлм хзомкзт кде ілгзвігуайщлмї 
нмвдгілкз (нйалувалля, ніггмрмвка, 
іліуіывалля абм жгіиплдлля), цм ноз-
вмгзрщ гм жгіиплдлля акра агодпії 
бугщ-якмы гдоеавмы - уфаплзуды 
Рзкпщкмгм праруру абм гдоеавмы, яка 
лд нозикає уфапрі в Срарурі номрз 
бугщ-якмї гдоеавз – уфаплзуі Рзк-
пщкмгм праруру. 

Зажлафдлі Какнайіипщкі нмноавкз 
гм Рзкпщкмгм праруру лабугурщ фзл-
лмпрі ніпйя оарзсікауії їт лд кдлхд 

ліе 30-ка гдоеавакз ра жарвдогедл-
ля їт бійщхіпры (2/3 гмймпів) ла 
Апакбйдї гдоеав-фйдлів. Опкійщкз 23 
вдодпля 2016 омку Нігдойалгз і Чзйі 
оарзсікувайз  Какнайіипщкі нмноав-
кз и прайз 31-ы ра 32-ы гдоеавмы, 
які нігрозкайз жажлафдлі жкілз. Зкі-
лз гм Рзкпщкмгм праруру нмвзллі 
бурз нігрозкалі Апакбйдєы гдоеав-
фйдлів. 

Такзк фзлмк, ж взжлафдлляк нм-
лярря жймфзлу агодпії вігнмвіглм гм 
лмок Рзкпщкмгм праруру Міелаомг-
лмку козкілайщлмку пугу упуває 
номгайзлу в кіелаомглмку козкіла-
йщлмку ноаві ра првмоыє лдмбтіглі 
кіелаомглм-ноавмві нігвайзлз гйя 
нозряглдлля гм кіелаомглмї козкі-
лайщлмї вігнмвігайщлмпрі мпіб, взллзт 
у вфзлдллі ущмгм кіелаомглмгм жйм-
фзлу.      
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Бажмв О. В.  Ддякі нзралля цмгм взжлафдлля жймфзлу агодпії в кіелаомглмку 
козкілайьлмку ноаві  

Срарря нозпвяфдла взжлафдллы жймфзлу агодпії в кіелаомглмку козкілайщлмку 
ноаві. Аврмомк був галзи алайіж мплмвлзт дранів пралмвйдлля в гмкрозлі кіелаомг-
лмгм ноава ноавмвзт лмок ном вігнмвігайщліпрщ жа агодпіы, жа вдгдлля агодпзвлмї 
віилз. Вігкіфаєрщпя, цм жймфзлліпрщ віилз, лджакмллі кдрмгз вдгдлля віипщкмвмї бм-
омрщбз – уд ра бажа, ла якіи взлзкйз кіелаомглм-ноавмві лмокз вігнмвігайщлмпрі 
гдоеав, козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі сіжзфлзт мпіб жа вфзлдлля жймфзлів номрз 
кіелаомглмгм ноава. Пігкодпйыєрщпя, цм воатмвуыфз мпмбйзву лдбджндфліпрщ гйя 
пвірмвмї пнійщлмрз жймфзлу агодпії в жагайщліи пзпрдкі лмок, цм одгуйыырщ віглмпзлз 
кіе гдоеавакз, Срарур ООН ра Ддкйаоауія ном нозлузнз кіелаомглмгм ноава жа-
коінзйз ракі нозлузнз як вігкмва віг нмгомжз пзймы ра взкмозпралля пзйз в кіела-
омглзт віглмпзлат, взоіхдлля пнмоів кзолзкз жапмбакз, пувдодлла оівліпрщ гдоеав, 
лдвроуфалля у влуроіхлі пноавз ілхзт гдоеав.  

Помалайіжмвалі мпмбйзвмпрі взжлафдлля жймфзлу агодпії в Рзкпщкмку прарурі ра 
ыозпгзкуія Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу прмпмвлм галмгм жймфзлу.  
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 Кйюфмві пймва: кіелаомглд козкілайщлд ноавм, кіелаомглд козкілайщлд 
ноавмпуггя, кіелаомглзи жймфзл, агодпія, вігнмвігайщліпрщ, кіелаомглзи пуг. 

 
 
Бажмв А. В. Ндкмрмоыд вмномпы мнодгдйдлзя нодпрунйдлзя агодппзз в кде-

гулаомглмк угмймвлмк ноавд  

Срарщя нмпвяцдла мнодгдйдлзы нодпрунйдлзя агодппзз в кдегулаомглмк угмйм-
влмк ноавд. Дал алайзж мплмвлшт ъранмв пралмвйдлзя в гмкрозлд кдегулаомглмгм 
ноава ноавмвшт лмок мб мрвдрпрвдллмпрз жа агодппзы, жа вдгдлзд агодппзвлми вмилш. 
Оркдфадрпя, фрм нодпрунлмпрщ вмилш, лджакмллшд кдрмгш вдгдлзя вммоуедллми бм-
ощбш – вмр ра бажа, ла кмрмоми вмжлзкйз кдегулаомглм-ноавмвшд лмокш мрвдрпрвдл-
лмпрз гмпугаопрв, угмймвлми мрвдрпрвдллмпрз сзжзфдпкзт йзу жа пмвдохдлзд нодпру-
нйдлзи номрзв кдегулаомглмгм ноава. Пмгфдокзвадрпя, фрм уфзршвая мпмбуы мнап-
лмпрщ гйя кзомвмгм пммбцдпрва нодпрунйдлзя агодппзз в мбцди пзпрдкд лмок, одгу-
йзоуыцзт мрлмхдлзя кдегу гмпугаопрвакз, Управ ООН з Ддкйаоаузя м нозлузнат 
кдегулаомглмгм ноава жакоднзйз ракзд нозлузнш как мркаж мр угомжш пзйми з зп-
нмйщжмвалзд пзйш в кдегулаомглшт мрлмхдлзят, оажодхдлзд пнмомв кзолшкз подг-
првакз, пувдодллмд оавдлпрвм гмпугаопрв, лдвкдхардйщпрвм вм влуродллзд гдйа гоу-
гзт гмпугаопрв. 

Помалайзжзомвалш мпмбдллмпрз мнодгдйдлзя нодпрунйдлзя агодппзз в Рзкпкмк  
управд з ыозпгзкузя Мдегулаомглмгм угмймвлмгм пуга в мрлмхдлзз галлмгм нодп-
рунйдлзя. 

Кйюфдвыд пймва: кдегулаомглмд угмймвлмд ноавм, кдегулаомглмд  угмймвлмд  
ноавмпугзд, кдегулаомглмд нодпрунйдлзд, агодппзя, мрвдрпрвдллмпрщ, кдегулаомг-
лши пуг. 

 
 
Bazov O. Several issues related to definition of a crime of aggression in 

International criminal law 

The article is a research of definition of a crime of aggression in international 
criminal law. The author assessed key establishment stages of legal provisions on liability 
for aggression, for waging of a war of aggression in doctrine of international law. It has 
been noted that a criminal nature of war, illegal methods of conducting of military fight 
are like that basis pursuant to which international legal norms of states’ liability, 
individuals’ criminal responsibility for commission of crime against international law have 
occurred. The emphasis is made on the point that having regard to a particular insecurity 
for the world community of a crime of aggression in the general system of norms which 
regulate the intercourse of states, the UN Charter and the Declaration on Principles of 
International Law set such principles as nonuse of threat or use of force in international 
relations, peaceful settlement of disputes, sovereign equality of states, non-interference in 
internal affairs of other states.  

Aspects of definition of a crime of aggression in the Rome Statute and jurisdiction of 
the International Criminal Court as regards this kind of crime have been also examined.  

Key words: international criminal law, international criminal justice, international 
crime, aggression, liability/responsibility, international court. 


