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Запобігання злочинам проти 
людяності  та покарання за їх 

вчинення: шлях до Конвенції 

Пмлаг 70 омків ніпйя рмгм, як 
жймфзлз номрз йыгялмпрі буйз вз-
жлафдлі праррды 6 (п) Лмлгмлпщкмї 
таорії Ныолбдожщкмгм розбулайу, 
лажву якзк взжлафзв номсдпмо Кдк-
бозгепщкмгм улівдопзрдру Гдох Ла-
урдонатр [21], кіелаомгла пнійщлмра 
омжнмфайа гймбайщлзи оут цмгм омж-
омбйдлля ра нозилярря Кмлвдлуії 
ном жанмбігалля ра нмкаоалля жйм-
фзлів номрз йыгялмпрі (гайі – Кмл-
вдлуія). У омжгійі IV Звіру Кмкіпії 
кіелаомглмгм ноава ООН (гайі – 
Кмкіпія) ном омбмру пікгдпяр ндохмї 
пдпії, мнозйыглдлмку у пдонлі 2019 
омку, був нодгправйдлзи мпрармфлзи 
рдкпр номєкрів прарди ра кмкдлрао гм 
ущмгм ваейзвмгм лмвмгм гмгмвмоу 
[11]. 5 пдонля 2019 омку Кмкіпія 
вігнмвіглм гм праррі 23 пвмгм 
Cраруру нмпралмвзйа одкмкдлгуварз 
Гдлдоайщліи Апакбйдї номєкрз пра-
рди ном жанмбігалля жймфзлак номрз 
йыгялмпрі ра нмкаоалля жа їт вфз-
лдлля. Рджмйыуієы Гдлдоайщлмї Апа-
кбйдї ООН віг 18 гоугля 2019 омку 
№ A/RES/74/187 буйм нозилярд 
оіхдлля вкйыфзрз гм нмндодглщмгм 
нмоягку гдллмгм пвмєї пікгдпяр 
н’ярмї пдпії нулкр ніг лажвмы «Зйм-
фзлз номрз йыгялмпрі» ра номгмвеу-

варз взвфарз одкмкдлгауії Кмкіпії, 
цм кіпрярщпя у наоагоасі 42 її жвіру, 
ном омбмру її пікгдпяр ндохмї пдпії 
[15].  Цд оджуйщрар гймбайщлзт жу-
пзйщ, цм пягає фапів нмкаоалля лауз-
прпщкзт жймфзлуів жа жвзлувафдлляк 
у жймфзлат номрз йыгялмпрі в Ныол-
бдожщкмку розбулайі. 

Мдрмы праррі є гдрайщлзи алайіж 
мплмвлзт ра лаиваейзвіхзт нмйм-
едлщ номдкру лмвмгм впдпвірлщмгм 
кіелаомглмгм гмгмвмоу, якзи омжом-
бйдлзи Кмкіпієы кіелаомглмгм ноа-
ва ООН жа рдкарзкмы «жймфзлз 
номрз йыгялмпрі» і ндодгалзи гм 
Гдлдоайщлмї Апакбйдї. Згіиплдлля 
гдрайщлмї таоакрдозпрзкз дранів 
првмодлля ра нозилярря Кмлвдлуії, 
нозфзл ра ндодгукмв жгіиплдлля 
ракмї капхраблмї гіяйщлмпрі є вае-
йзвзкз дйдкдлракз уієї ноауі.  Вз-
пвірйдлля пзруауії лаявлмї номгайз-
лз у кіелаомглмку ноаві цмгм км-
гзсікауії жймфзлів номрз йыгялмпрі 
є цд мглзк кйыфмвзк кмкдлрмк, 
якзи нмродбує гдрайщлмгм гмпйі-
гедлля. Хаоакрдозпрзка нмймедлщ 
омжомбйдлмгм гмкукдлру в фапрзлі 
мплмвлзт мжлак пкйагів жймфзлів 
номрз йыгялмпрі, а ракме мбмв’яжків 
гдоеав цмгм ндодпйігувалля уієї 
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кардгмоії жймфзллзт гіялщ ра кіела-
омглмї пнівноауі є мглзк іж ндохм-
фдогмвзт жавгалщ аврмоа.  

І. Обґоулрувалля лдмбтіглмпрі 
омжомбйдлля Кмкіпією кіелаомглм-
гм ноава ООН Кмлвдлуії ном жанм-
бігалля жймфзлак номрз йюгялмпрі 
ра нмкаоалля жа їт вфзлдлля. 

Тоз кардгмоії жймфзлів жагайщлм-
взжлалм нігнагаырщ ніг ыозпгзкуіы 
кіелаомглзт козкілайщлзт пугів і 
розбулайів: гдлмузг, жймфзлз номрз 
йыгялмпрі ра віипщкмві жймфзлз. 
Зймфзл гдлмузгу ра віипщкмві жймфз-
лз є нодгкдрмк гймбайщлзт кмлвдл-
уіи, які взкагаырщ віг гдоеав-
уфаплзущ жанмбігарз ра каоарз жа їт 
вфзлдлля, а ракме пнівноауыварз 
кіе пмбмы гйя гмпяглдлля узт уі-
йди, мглак лд іплує гймбайщлмгм пві-
рмвмгм гмгмвмоу цмгм жанмбігалля ра 
нмкаоалля жа вфзлдлля жймфзлів 
номрз йыгялмпрі і пнозялля кіегд-
оеавлмї пнівноауі цмгм омжпйігу-
валля ра нозряглдлля гм вігнмвіга-
йщлмпрі. 

Оглієы іж номбйдк, яка взлзкйа 
у оджуйщрарі ракмї номгайзлз є вігпу-
рліпрщ лауімлайщлзт жакмлів у бійщ-
хмпрі гдоеав, які б козкілайіжувайз 
вфзлдлля жймфзлів номрз йыгялмпрі. 
За оджуйщраракз номвдгдлзт гмпйі-
гедлщ кйілікз ж ноав йыгзлз Улі-
вдопзрдру Демогеа Вахзлгрмла жа 
іліуіарзвмы номсдпмоа Шмла Мдосі 
цмгм алайіжу лауімлайщлмгм жакмлм-
гавпрва у фапрзлі козкілайіжауії жйм-
фзлів номрз йыгялмпрі (номалайім-
валм жакмлмгавпрвм 83 гдоеав, жмпд-
одгеуыфз увагу ла лмокат рзт іж 
лзт, які нмндодглщм жаявзйз ном 
козкілайіжауіы у лауімлайщлмку 
жакмлмгавпрві жймфзлів номрз йыгя-
лмпрі) впралмвйдлм, цм іж 83 гдоеав 
йзхд 34 сакрзфлм кайз лауімлайщ-
лзи жакмл цмгм жймфзлів номрз йы-
гялмпрі. Такд гмпйігедлля гмжвмйз-
йм взявзрз, цм вдйзка фапрзла гдо-
еав, які жаявйяырщ ном козкілайіжа-
уіы у лауімлайщлмку жакмлмгавпрві 
жймфзлів номрз йыгялмпрі, лапноавгі 
лд каырщ лайделмгм жакмлу (лмокз 
фапрм прмпуырщпя віипщкмвзт жймфз-
лів, а лд жймфзлів номрз йыгялмпрі). 

Якцм мбкдезрз кмйм гмпйігедлля 
алайіжмк жакмлмгавпрва гдоеав-
уфаплзущ Рзкпщкмгм праруру праруру 
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу 
(гайі – Рзкпщкзи прарур), а уд 58 іж 
лавдгдлзт взцд 83 гдоеав, – йзхд у 
жакмлмгавпрві 28 іж узт 58 гдоеав є 
лауімлайщлзи жакмл цмгм козкілайі-
жауії жймфзлів номрз йыгялмпрі.[5] У 
пвмы фдогу, лмокз жакмлмгавпрва 
йзхд 10 іж 34 гдоеав є пнівжвуфлзкз 
іж праррды 7 Рзкпщкмгм праруру. Іл-
хзкз пймвакз, бійщхіпрщ гдоеав, 
впралмвйыыфз вігнмвігайщліпрщ жа 
вфзлдлля жймфзлів номрз йыгялмпрі, 
омжомбйяырщ лмокз, які пуррєвм віг-
оіжляырщпя віг взжлафдлля, жакоін-
йдлмгм Рзкпщкзк прарурмк. Пігпу-
кмвуыфз, жакмлмгавпрвм йзхд 10 іж 
83 гмпйігеувалзт гдоеав нозвдгдлд 
у вігнмвігліпрщ іж Рзкпщкзк прару-
рмк у фапрзлі козкілайіжауії жймфз-
лів номрз йыгялмпрі.  

Щмгм нзралщ ыозпгзкуії, гдо-
еавз, як ноавзйм, жгіиплыырщ коз-
кілайщлу ыозпгзкуіы жа рдозрмоіа-
йщлзк нозлузнмк, гдякі гдоеавз 
ракме жгіиплыырщ ыозпгзкуіы жа 
нозлузнмк гомкагялпрва. Щмгм 
гдоеав, які жгіиплыырщ ыозпгзкуіы 
у взнагкат вфзлдлля жймфзлів номрз 
йыгялмпрі жа кдеакз гдоеавз іж 
нмгайщхзк ндодкіцдлляк ікмвіолм-
гм жймфзлуя ла рдозрмоіы коаїлз – іж 
83 гдоеав йзхд 21 у пвмєку жакмлм-
гавпрві ндодгбафаырщ кмейзвіпрщ 
номвдгдлля омжпйігувалля у ракмку 
взнагку. Згдбійщхмгм, лавірщ гдоеа-
вз-уфаплзуі Рзкпщкмгм праруру, як 
ноавзйм, жмпдодгедлі ла жймфзлат, 
цм вігбуваырщпя ла їтліи рдозрмоії 
абм вфзляырщпя їтлікз гомкагялакз, 
мпкійщкз уд вігнмвігає взкмгак Рзк-
пщкмгм праруру, у жв’яжку іж фзк гдо-
еава іліуіыє нмрдлуіилу ыозпгзкуіы 
ндодг Міелаомглзк козкілайщлзк 
пугмк (гайі – МКС), нозєглуыфзпщ 
гм Рзкпщкмгм праруру.[5] 

У ущмку кмлрдкпрі ваорм жвдолу-
рз увагу, цм Козкілайщлзк кмгдк-
пмк Укоаїлз ракме лд ндодгбафдлм 
вігнмвігайщлмпрі жа вфзлдлля жймфз-
лів номрз йыгялмпрі. Укоаїла гмпі лд 
оарзсікувайа Рзкпщкзи прарур Міе-
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лаомглмгм козкілайщлмгм пугу, гм 
ыозпгзкуії якмгм лайдезрщ омжпйі-
гувалля уієї кардгмоії жймфзллзт 
гіялщ. Тур гмуійщлм жауваезрз, цм в 
лаукмвіи ра нубйіузпрзфліи йірдоа-
руоі взпймвйдлм фзкайм кіокувалщ 
нодгправлзків гдоеавлмгм ра гом-
кагпщкмгм пдкрмоу цмгм жажлафдлмгм 
нзралля, які, мглак, лд є нодгкдрмк 
алайіжу уієї праррі. 

Гймбайщла Кмлвдлуія ном жанмбі-
галля ра нмкаоалля жймфзлів номрз 
йыгялмпрі кмед нмпйуезрз ваейз-
вмы фапрзлмы пуфаплмгм кіелаомг-
лмгм ноава, жмкодка, кіелаомглмгм 
гукаліраолмгм ноава, кіелаомглмгм 
козкілайщлмгм ноава ра кіелаомглм-
гм ноава ноав йыгзлз. Така Кмлвдл-
уія кмгйа б нозвдолурз нмгайщху 
увагу гм лдмбтіглмпрі жанмбігалля ра 
нмкаоалля, а ракме гмнмкмгрз гдо-
еавак нозилярз ра гаокмліжуварз 
лауімлайщлі жакмлз, цм прмпуырщпя 
вфзлдлля жймфзлів номрз йыгялмпрі, 
рзк пакзк вігкозвхз кмейзвмпрі гм 
бійщх дсдкрзвлмгм кіегдоеавлмгм 
пнівомбірлзурва цмгм жанмбігалля, 
омжпйігувалля ра нмкаоалля ракзт 
жймфзлів. 

ІІ. Діяйьліпрь Кмкіпії кіелаом-
глмгм ноава ООН нм рдкі «жймфзлз 
номрз йюгялмпрі»: ніггмрмвка номд-
кру Кмлвдлуії 

За оджуйщраракз взцдмнзпалзт 
гмпйігедлщ, у 2010 омуі уфаплзкз 
іліуіарзвз нодгправзйз жоажмк рдкпру 
номнмлмвалмї кіелаомглмї Кмлвдлуії 
ном жанмбігалля ра нмкаоалля жйм-
фзлів номрз йыгялмпрі. Чдодж роз 
омкз ніпйя гммноауывалля, Кмкіпія 
кіелаомглмгм ноава ООН вкйыфзйа 
рдку жймфзлів номрз йыгялмпрі у 
пвмы гмвгмпромкмву омбмфу номгоаку 
ра нозжлафзйа номсдпмоа Шмла Мд-
осі пндуіайщлзк гмнмвігафдк. 

На пвмїи хіпргдпяр пщмкіи пдпії у 
2015 омуі Кмкіпія омжгйялуйа ндо-
хзи жвір пндуіайщлмгм гмнмвігафа, 
якзи кіпрзв, пдодг ілхмгм, гва номє-
крз прарди, цм прмпуырщпя, вігнмвіг-
лм, жанмбігалля ра нмкаоалля жймфз-
лів номрз йыгялмпрі ра взжлафдлля 
уієї кардгмоії жймфзллзт гіялщ. [12] 
На пвмїи хіпргдпяр вмпщкіи пдпії у 

2016 омуі Кмкіпія жапйутайа гоугу 
гмнмвігщ cндуіайщлмгм гмнмвігафа жа 
уієы рдкмы. Доугзи жвір прмпувавпя, 
жмкодка, козкілайіжауії вігнмвіглм 
гм лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва, 
впралмвйдлля лауімлайщлмї ыозпгз-
куії, омжпйігувалля ра пнівомбірлзу-
рвм ж кдрмы взявйдлля ікмвіолмгм 
ноавмнмоухлзка, жгіиплдлля лауім-
лайщлмї ыозпгзкуії у оажі нозпурлм-
прі ікмвіолмгм ноавмнмоухлзка, 
пноавдгйзвмгм правйдлля гм ікмвіо-
лмгм ноавмнмоухлзка; жвір ракме 
кіпрзв жаномнмлмвалі хіпрщ номєкрів 
прарди вігнмвіглм гм уієї номбйдка-
рзкз (номєкрз прарди віг 5 гм 10). 
Кмкіпія, нмпзйаыфзпщ ла номєкрз 
прарди 5-10 жвдолуйапя гм одгакуіи-
лмгм кмкірдру іж номталляк омжгйя-
лурз нзралля ном козкілайщлу віг-
нмвігайщліпрщ ыозгзфлзт мпіб ла 
нігправі кмлуднруайщлмгм гмкукдлра, 
ніггмрмвйдлмгм cндуіайщлзк гмнмві-
гафдк. [13] Піпйя нодгправйдлля ра 
омжгйягу гвмт жвірів одгакуіилмгм 
кмкірдру, Кмкіпія нозиляйа номєкрз 
прарди віг 5 гм 10, а ракме кмкдлраоі 
гм лзт. 

На пвмїи хіпргдпяр гдв'яріи пдпії, 
у 2017 омуі, Кмкіпія омжгйялуйа род-
ріи жвір cндуіайщлмгм гмнмвігафа. У 
гмнмвігі буйм омжгйялурм, жмкодка: 
дкпроагзуіы, лдвзгвмодлля, вжаєклу 
ноавмву гмнмкмгу, ноава нмрдонійзт, 
пвігків ра ілхзт мпіб, пнівноауя іж 
кмкндрдлрлзкз кіелаомглзкз коз-
кілайщлзкз розбулайакз, жмбмв'я-
жалля гдоеав, кдталіжкз кмлірмозл-
гу ра водгуйывалля пундодфмк, ілхі 
нзралля, а ракме нодакбуйу гм ном-
єкрів прарди ра жакйыфлі нмймедлля 
Кмлвдлуії. [9] Піпйя нодгправйдлля 
ра омжгйягу гвмт жвірів одгакуіилмгм 
кмкірдру, Кмкіпія нозиляйа в ндо-
хмку фзраллі номєкр нодакбуйз, 
лабіо іж 15 номєкрів прарди ра номєкр 
гмгарку оажмк ж кмкдлраоякз і вз-
оіхзйа, вігнмвіглм гм прарди 16 - 21 
пвмгм Сраруру, ндодгарз номєкр вз-
плмвків фдодж Гдлдоайщлмгм Сдкодра-
оя уоягак гдоеав, кіелаомглзк мо-
галіжауіяк ра ілхзк жауікавйдлзк 
пуб’єкрак гйя мрозкалля жауваедлщ 
іж номталляк, цмб ракі кмкдлраоі ра 
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жауваедлля буйз нодгправйдлі Гдлд-
оайщлмку Сдкодраоы гм 1 гоугля 
2018 омку. [14] 

Тдкпр номдкрів прарди Кмлвдлуії, 
нозилярзи Кмкіпієы у ндохмку фз-
раллі був нодгправйдлзи в Укоаїлі 
пндуіайщлзк гмнмвігафдк номсдпм-
омк Шмлмк Мдосі у йзпрмнагі 2017 
омку ла кіелаомгліи кмлсдодлуії 
«Поава, ноавмпуггя ра нак’ярі кіпра» 
(к. Лщвів), нозпвяфдліи вхалуваллы 
нак’ярі кмйзхліт пругдлрів ыозгзф-
лмгм сакуйщрдру Лщвівпщкмгм улівдо-
пзрдру – взгарлзт сулгармоів кіе-
лаомглмгм ноава ноав йыгзлз – Гдо-
ха Лаурдонатра ра Расайа Лдккіла. 

У 2017 омуі, кмйз нозилярі у 
ндохмку фзраллі номєкрз прарди 
буйз нодгправйдлі Шмпрмку (ыоз-
гзфлмку) кмкірдру Гдлдоайщлмї Апа-
кбйдї ООН, 55 гдоеав лагіпйайз 
пвмї кмкдлраоі; йзхд фмрзоз гдоеа-
вз - Кзраи, Ілгія, Іоал ра Сугал - 
жаномнмлувайз лдгарзвлі нмгйягз. 
Вмпдлз 2018 омку Кмкіпія мрозкайа 
вдйзку кійщкіпрщ жауваедлщ гм номє-
кру прарди: 39 гдоеав, пік кіелаомг-
лзт могаліжауіи ра нозбйзжлм 700 
лдуоягмвзт могаліжауіи і нозварлзт 
мпіб нмгайз пвмї жауваедлля. Заува-
едлля в уіймку буйз нмжзрзвлзкз, 
вігжлафаыфз ваейзвіпрщ жаномнмлм-
валмгм гмгмвмоу ра жагмвмйдлля рзк, 
цм віл лд бугд пундодфзрз Рзкпщкм-
ку праруру Міелаомглмгм козкіла-
йщлмгм пугу.[10] Міелаомгла ноавм-
жатзпла могаліжауія Amnesty 
International акрзвлм гмйуфзйапя гм 
алайіжу номєкрів прарди, мнозйыглз-
вхз нубйікауіы кмкдлраоів гм гмнм-
вігди пндуіайщлмгм гмнмвігафа ра 
взгалля кійщкмт одкмкдлгауіи. Сд-
одг жапрдодедлщ буйм взпймвйдлм, 
жмкодка, пруобмваліпрщ, нмв’яжалу іж 
вігпурліпры жабмомлз акліпрії ра жа-
бмомлз пугмвзт номудпів віипщкмвз-
кз пугакз.[1] 

Помєкрз прарди буйз ндодгйялурі 
вйірку 2019 омку ніпйя мбгмвмодлля 
ла мплмві нмгалзт кмкдлраоів ра фдр-
вдормгм жвіру пндуіайщлмгм гмнмвіга-
фа.[10] Рмжгйялувхз гмнмвігщ Рдга-
куіилмї кмкірдру ла жапігаллі, якд 
вігбуймпя 22 роавля 2019 омку, Км-

кіпія кіелаомглмгм ноава ООН 
нозиляйа у гоугмку фзраллі вдпщ 
жвіг номєкрів прарди ном жанмбігалля 
ра нмкаоалля жймфзлів номрз йыгя-
лмпрі. На жапігаллят, цм вігбуйзпя 
31 йзнля - 5 пдонля 2019 омку, Км-
кіпія нозиляйа кмкдлраоі гм взцд-
жажлафдлзт номєкрів прарди. Згіглм  
іж нмймедлляк ном пвмы омбмру Км-
кіпія нодгправзйа номєкрз прарди 
Гдлдоайщліи Апакбйдї ж одкмкдлгауі-
єы омжомбзрз Кмлвдлуіы Гдлдоайщ-
лмы Апакбйдєы абм кіелаомглмы 
кмлсдодлуієы нмвлмваелзт нодг-
правлзків ла мплмві узт номєкрів 
прарди.[11] 

Дмнмвігщ Кмкіпії буйа ндодгала 
гм Шмпрмгм кмкірдру 74 пдпії Гдлд-
оайщлмї Апакбйдї ра нозиляра ла 51 
жупроіфі 74 пдпії Гдлдоайщлмї Апакб-
йдї ООН пдодг ілхзт 25 рдкпрів бдж 
гмймпувалля, нігрвдогеуыфз омйщ 
кіелаомглмгм ноава у номпуваллі 
кзоу, бджндкз, праймгм омжвзрку. [6] 
18 гоугля 2019 омку Рджмйыуієы 
Гдлдоайщлмї Апакбйдї ООН, як вед 
буйм жажлафдлм взцд, нозилярд оі-
хдлля вкйыфзрз гм нмоягку гдллмгм 
рдку «Зймфзлз номрз йыгялмпрі». 

Обгоулрмвуыфз гмуійщліпрщ 
нозилярря Кмлвдлуії, нодгправлзкз 
гдоеавз-кіпра Варзкал вйуфлм лагм-
ймпзйз, цм уди гмкукдлр нмвзлдл 
ндодгбафарз лдмбтігліпрщ лагалля 
гмнмкмгз гдоеавак ж лдкіулзкз абм 
пйабкзкз пугмвзкз пзпрдкакз ра 
пзпрдкакз бджндкз, жмкодка цмгм 
жатзпру оапмвзт, дрліфлзт абм одйі-
гіилзт кдлхзл, які номезваырщ ла 
їт рдозрмоії. Бдж дсдкрзвлзт вірфзж-
лялзт ілпрзрууіи, як жажлафзв аотіє-
нзпкмн Аужа, жанмбігалля ра хвзгкд 
нознзлдлля жймфзлів номрз йыгялм-
прі, у взнагку їт вфзлдлля, буйз б 
лдкмейзвзкз.[2] 

ІІІ. Оплмвлі нмймедлля номдкру 
Кмлвдлуії. 

Кмлвдлуія кіпрзрщ кійщка мплмв-
лзт дйдкдлрів, які є пнійщлзкз гйя 
впіт смокуйывалщ цмгм жймфзлів 
номрз йыгялмпрі: 

1. Зймфзлз номрз йыгялмпрі є 
кіелаомглзкз жймфзлакз; лд вае-
йзвм, фз лауімлайщлд жакмлмгавпрвм 
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рдозрмоії, ла якіи буйм вфзлдлм   
гіялля, козкілайіжує раку нмвдгіл-
ку. 

2. Ці жймфзлз пноякмвалі номрз 
узвійщлмгм лапдйдлля і, мред, каырщ 
ндвлзи капхраб абм пзпрдкарзфлзи 
таоакрдо, цм взтмгзрщ жа оаккз 
мкодкзт взнагків лапзйщпрва і, як 
ноавзйм, нмв'яжалі ж гдоеавлмы абм 
могаліжауіилмы нмйірзкмы. 

3. Ця кардгмоія жймфзлів прмпу-
ырщпя лаиемопрмкіхзт акрів лапзйщ-
прва і ндодпйігувалля, вігмкзт йыгп-
рву: вбзвпрвм, карувалля, пдкпуайщлд 
лапзйщпрвм і рак гайі. 

4. Зймфзлз номрз йыгялмпрі 
кмеурщ бурз вфзлдлі ла рдозрмоії 
мглієї гдоеавз абм кмеурщ вфзлярз-
пя роалпкмогмллм. Такзк фзлмк, уі 
жймфзлз кмеурщ взлзклурз в кмл-
рдкпрі кіелаомглзт абм лдкіелаомг-
лзт жбомилзт кмлсйікрів. 

5. Зймфзлз кмеурщ жгіиплыва-
рзпя як гдоеавлзкз пуб'єкракз, рак 
і лдгдоеавлзкз, нозлаиклі рмгі, 
кмйз мпраллі гіырщ як фапрзла мога-
ліжауіилмї нмйірзкз гйя вфзлдлля 
ланагу. [5] 

Кмлвдлуія ндодгбафає ндвлі 
мбмв’яжкз гйя гдоеав-уфаплзущ: 

- мбмв'яжмк гдоеав жанмбігарз 
жймфзлак номрз йыгялмпрі 

- мбмв'яжмк гдоеав козкілайі-
жуварз жймфзлз номрз йыгялмпрі у 
лауімлайщлмку жакмлмгавпрві 

- мбмв'яжмк гдоеав жгіиплыварз 
ыозпгзкуіы цмгм гіи, які пралмв-
йярщ жймфзлз номрз йыгялмпрі, кмйз 
вмлз вігбуваырщпя ла їтліи рдозрмоії 
абм їт гомкагялакз, абм кмйз жймфз-
лдущ, якзи ікмвіолм вфзлзв ракі жйм-
фзлз, нозпурліи ла їтліи рдозрмоії; 

- жмбмв'яжалля гдоеав нодг'я-
взрз нмоухлзка козкілайщлмку нд-
одпйігуваллы, абм взгарз жймфзлуя 
(aut dedere aut judicare); 

- жмбмв'яжалля гдоеав боарз 
уфапрщ у вжаєкліи ноавмвіи гмнмкмжі 
ж ілхзкз гдоеавакз;  

- мбмв'яжмк  жвдолурзпя гм ном-
удгуоз кіелаомглмгм взоіхдлля 
пнмоів у взнагку омжбіелмпрди кіе 
гдоеавакз цмгм жапрмпувалля фз 
рйукафдлля Кмлвдлуії.  

Ддсіліуія нмлярря «жймфзлз 
номрз йыгялмпрі», жа алаймгієы іж 
праррды 7 Рзкпщкмгм праруру, нмга-
єрщпя у смокі ндодйіку оіжлмвзгів 
пкйагів жймфзлів. Такзи ндодйік є 
ігдлрзфлзк лавдгдлмку у Рзкпщкмку 
прарурі, вігрвмоыыфз ракі е пакі 
пкйагз і раку е їт кійщкіпрщ. 

Помєкр праррі 6 прмпуєрщпя коз-
кілайіжауії жймфзлів номрз йыгялмп-
рі у лауімлайщлмку жакмлмгавпрві. Цд 
нмймедлля кає взоіхайщлд жлафдлля 
гйя дсдкрзвлмпрі каибурлщмї Кмлвд-
луії як ж рмфкз жмоу жанмбігалля 
(мглієї ж лаиваейзвіхзт уійди номє-
кру Кмлвдлуії), рак і ж рмфкз жмоу 
нмкаоалля. Ваейзвіпрщ у бмомрщбі іж 
бджкаоліпры гдоеав, у якзт вігпурлє 
жакмлмгавпрвм, цм козкілайіжує жйм-
фзлз номрз йыгялмпрі ра впралмвйыє 
вігнмвіглі палкуії, лд кмед бурз нд-
одвзцдлмы. Пмкаоалля жймфзлів 
номрз йыгялмпрі – уд, лапакндодг, 
вігнмвігайщліпрщ гдоеав, а ракме 
мплмва нозлузну вжаєкмгмнмвлыва-
лмпрі у гіяйщлмпрі МКС. Бдж вігнмві-
глмгм жакмлмгавпрва лдкмейзвм гмп-
равзрз ікмвіолмгм жймфзлуя гм лауі-
млайщлзт пугів і жапрмпуварз нмйм-
едлля ном вжаєклу ноавмву гмнмкм-
гу ра дкпроагзуіы. Щмгм мпраллщмгм 
нулкру ваейзвм, цмб лауімлайщлд 
жакмлмгавпрвм вкйыфайм взжлафдлля 
«жймфзлу номрз йыгялмпрі» у вігнм-
віглмпрі іж номєкрмк Кмлвдлуії. Рмж-
біелмпрі у взжлафдллі, вкйыфдлмку у 
лауімлайщлд жакмлмгавпрвм, кмеурщ 
пнозфзлзрз ндодхкмгу кіегдоеав-
лмку пнівомбірлзурву ра жайзхзрз 
ноавмвзи вакуук, вігкозвхз хйят 
гм бджкаолмпрі. Козкілайіжауія ракзт 
гіялщ, як карувалля ра лапзйщлзущкі 
жлзклдлля, є лдгмпрарлщмы, мпкійщкз 
вмла лд воатмвує ряекмпрі жймфзлів 
номрз йыгялмпрі.[3] 

Опмбйзвм уікавзк апндкрмк ном-
єкру Кмлвдлуії є вігнмвігайщліпрщ 
ыозгзфлзт мпіб. Пулкр 8 номєкру 
праррі 6 лд кіпрзрщ жмбмв'яжалля 
гдоеав впралмвйыварз раку вігнмві-
гайщліпрщ, айд у рдкпрі є нмпзйалля 
ла лауімлайщлд жакмлмгавпрвм гдо-
еавз ра ла имгм муілку: «З уоату-
валляк нмймедлщ її лауімлайщлмгм 
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жакмлмгавпрва, бугщ-яка гдоеава 
везває лдмбтіглзт жатмгів гйя впра-
лмвйдлля вігнмвігайщлмпрі ыозгзф-
лзт мпіб жа жймфзлз номрз йыгялмп-
рі». Ця вігнмвігайщліпрщ кмед бурз 
козкілайщлмы, узвійщлмы фз агкілі-
проарзвлмы, вігнмвіглм гм «ноавмвзт 
нозлузнів» гдоеавз. Цд хзомкд 
смокуйывалля жайзхає жлафлмы 
кіомы номпріо гйя омжпугу гдоеавз і 
нмпзйаєрщпя ла лауімлайщлд жакмлм-
гавпрвм прмпмвлм взжлафдлля нмляр-
ря «ыозгзфла мпмба». 

Срарурз кіелаомглзт козкіла-
йщлзт ыозпгзкуіи, вкйыфаыфз Рзк-
пщкзи прарур Міелаомглмгм козкі-
лайщлмгм пугу, лд кіпрярщ емглмї 
жгагкз цмгм ущмгм нзралля. Оглак 
козкілайщла вігнмвігайщліпрщ ыоз-
гзфлзт мпіб жагаймк лд є нмхзодлзк 
нмлярряк у кіелаомглмку ноаві. 
Така вігнмвігайщліпрщ впралмвйдла 
йзхд у гдякзт кіелаомглзт гмгмвм-
оат, ракзт як Кмлвдлуія ном нознз-
лдлля жймфзлу анаордїгу ра нмка-
оалля жа лщмгм і Факуйщрарзвлзи 
номрмкмй гм Кмлвдлуії ном ноава 
гзрзлз цмгм рмогівйі гірщкз, гзря-
фмї номпрзрууії і гзряфмї нмолмгоа-
сії. Такме лд є вігмкмы кмлуднуія 
кмонмоарзвлмї вігнмвігайщлмпрі в 
гмгмвмоат, цм прмпуырщпя козкілайі-
жауії жймфзлів, ракзт як Кмлвдлуія 
ООН номрз кмоунуії.  

Як і бійщхіпрщ пуфаплзт кмлвдл-
уіи, номєкр взжлає ноавм едорв ла  
жатзпр віг емопрмкмгм нмвмгедлля 
фз жайякувалля, а ракме ноавм ла 
вігхкмгувалля хкмгз. 

У номєкрі Кмлвдлуії гдрайщлм 
одгйакдлруырщпя нзралля дкпроагз-
уії, лдвзгвмодлля ра вжаєклмї ноавм-
вмї гмнмкмгз. 

Міелаомглм-ноавмва вігнмвіга-
йщліпрщ жа вфзлдлля жймфзлів номрз 
йыгялмпрі, пягає фапів Ныолбдожщкм-
гм номудпу. Пмояг іж жймфзлакз ном-
рз кзоу ра вмєллзкз жймфзлакз, уди 
оіжлмвзг гіялщ віглдпдлзи гм лаиря-
ефзт, - ракзт, які нмоухуырщ мплмвз 
пвірмвмгм пнівезрря.  Оглак уди оіж-
лмвзг жймфзллзт гіялщ лд є нодгкд-
рмк гймбайщлмгм гмгмвмоу, ла вігкі-
лу віг ілхзт, жафапру лд ракмгм впдм-
тмнлмгм таоакрдоу ра прундля ряе-
кмпрі.  Ця пзруауія пнозфзлзйа ном-
гайзлу цмгм козкілайіжауії ла лауі-
млайщлмку оівлі жймфзлів номрз йы-
гялмпрі ра вігпурліпрщ лайделмгм 
кіегдоеавлмгм пнівомбірлзурва у 
ущмку нзраллі. З кдрмы жанмвлдлля 
номгайзлз Кмкіпієы буйм омжомбйд-
лм ра ндодгалм гм Гдлдоайщлмї Апак-
бйдї номдкр впдпвірлщмї Кмлвдлуії 
ном жанмбігалля ра нмкаоалля жйм-
фзлів номрз йыгялмпрі. Кмлвдлуія у 
лаибйзефмку каибурлщмку пралд 
ваейзвмы фапрзлмы пуфаплмгм кіе-
лаомглмгм ноава, жмкодка, кіелаомг-
лмгм гукаліраолмгм ноава, кіелаомг-
лмгм козкілайщлмгм ноава ра кіела-
омглмгм ноава ноав йыгзлз. Маибу-
рля Кмлвдлуія мглмжлафлм нмвзлла 
нозвдолурз нмгайщху увагу гм лдмб-
тіглмпрі жанмбігалля ра нмкаоалля, а 
ракме гмнмкмгрз гдоеавак нозиля-
рз ра гаокмліжуварз лауімлайщлі жа-
кмлз, цм прмпуырщпя вфзлдлля жйм-
фзлів номрз йыгялмпрі, рзк пакзк 
вігкозвхз кмейзвмпрі гм бійщх 
дсдкрзвлмгм кіегдоеавлмгм пнівом-
бірлзурва цмгм жанмбігалля, омжпйі-
гувалля ра нмкаоалля жгагалзт жйм-
фзлів. 
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Ддоезнійьпька А. М. Занмбігалля жймфзлак номрз йюгялмпрі  ра нмкаоалля 

жа їт вфзлдлля: хйят гм Кмлвдлуії 
У праррі номалайіжмвалм мплмвлі ра лаиваейзвіхі нмймедлля номдкру лмвмгм 

гймбайщлмгм кіелаомглмгм гмгмвмоу, якзи омжомбйдлзи Кмкіпієы кіелаомглмгм 
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ноава ООН жа рдкарзкмы «жймфзлз номрз йыгялмпрі» і ндодгалзи гм Гдлдоайщлмї 
Апакбйдї. Зомбйдлм взплмвмк цмгм ваейзвмпрі ра лдмбтіглмпрі нозилярря ракмгм 
кіелаомглмгм гмгмвмоу, цм кає жавгалляк гмнмкмгрз жанмвлзрз номгайзлу в іплу-
ыфзт гмгмвіолзт одезкат і ноз ущмку мглмфаплм нігпзйзрз уі одезкз.  

Кйюфмві пймва: жймфзлз номрз йыгялмпрі, Кмлвдлуія ном жанмбігалля ра нмка-
оалля жймфзлів номрз йыгялмпрі, Кмкіпія кіелаомглмгм ноава ООН, номєкр прарди.  

 
 
Ддоезнзйьпкая А. М. Подгмрвоацдлзд нодпрунйдлзи номрзв фдймвдфлмпрз з 

лакажалзд жа зт пмвдохдлзд: нурь к Кмлвдлузз 
В прарщд номалайзжзомвалш мплмвлшд з ваелдихзд нмймедлзя номдкра лмвмгм 

гймбайщлмгм кдегулаомглмгм гмгмвмоа, кмрмоши оажоабмрал Кмкзппзди кдегула-
омглмгм ноава ООН нм рдкарзкд «нодпрунйдлзя номрзв фдймвдфлмпрз» з ндодгал 
Гдлдоайщлми Аппакбйдд. Сгдйал вшвмг м ваелмпрз з лдмбтмгзкмпрз нозлярзя ра-
кмгм кдегулаомглмгм гмгмвмоа, зкддр жагафди нмкмфщ вмпнмйлзрщ номбдй в пуцдпр-
вуыцзт гмгмвмолшт одезкат з ноз ърмк мглмводкдллм упзйзрщ ърз одезкш. 

Кйюфдвыд пймва: нодпрунйдлзя номрзв фдймвдфлмпрз, Кмлвдлузя м нодгмрв-
оацдлзз з лакажалзз нодпрунйдлзи номрзв фдймвдфлмпрз, Кмкзппзя кдегулаомг-
лмгм ноава ООН, номдкр прарди. 

 
 
Derzhypilska A. Preventing and punishing crimes against humanity: the path to 

the Convention 
In this article is provided analysis of main and most important provisions of the 

new global international treaty, drafted by the International Law Commission 
(hereinafter – ILC) on "crimes against humanity" topic – Convention of Prevention 
and Punishment of Crimes Against Humanity. Draft articles of the Convention were 
adopted in the second reading by the ILC and were represented before the General 
Assembly in 2019. Stages of the drafting process, reasons and prerequisites of this 
activity are described. The situation of the existing gap in international law regarding 
to the codification of crimes against humanity is highlighted. This type of crimes, since 
the time of the Nuremberg trial, along with crimes against peace and war crimes, are 
recognized as the most serious action that violate the foundations of the world 
coexistence.  

However, so far, crimes against humanity are not the subject of a global 
convention, unlike other criminal acts, often not such dangerous. The lack of a relevant 
document of international level has become a reason for a gap in criminalization at the 
national level of crimes against humanity. It also caused a lack of proper inter-state 
cooperation in this matter. The necessity of drafting Convention of Prevention and 
Punishment of Crimes Against Humanity is argued in the article, taking into account 
reports and opinion of the special rapporteur Sean Murphy. Outcomes of the research 
activity handled by the George Washington University's Human Rights Clinic on the 
topic of criminalization in national law of crimes against humanity under the 
supervision of Prof. S. Murphy are outlined in brief.  

The Global Convention on Prevention and Punishment of Crimes Against 
Humanity is, without any doubts, an important part of the modern International Law. 
Convention is aimed to draw attention to the necessity of prevent and punish crimes 
against humanity on the national level, to assist States to adopt legal provisions in this 
issue and to harmonize national laws in accordance with international legal norms. It is 
also an important step for the further improving of inter-state cooperation on the 
prevention, investigation and punishment of such crimes. The main provisions of the 



Публiчне право № 1 (37) (2020)   
 

 

 

 

 

 

 

196  

draft articles of Convention - the definition of crimes against humanity, States' 
obligations, international cooperation - are characterized.  

Particular attention is paid to the criminalization of crimes against humanity on 
national level. This point can be recognized as a crucial for the effectiveness of the 
future Convention, both in terms of prevention (one of the most important objective of 
the Convention) and punishment. The definition of crimes against humanity is drafted 
in an identical way with Article 7 of the Rome Statute, by listing illegal acts. The 
conclusion is made about the importance and necessity of adopting of this international 
global treaty.  

Key words: crimes against humanity, Convention on Prevention and Punishment 
of Crimes Against Humanity, International Law Commission, draft articles. 

 


