
9 грудня - Міжнародний день пам'яті жертв 
злочинів геноциду. 

 
У вересні 2015 року Генеральна Асамблея ООН постановила проголосити 
9 грудня Міжнародним днем пам’яті жертв злочину геноциду, 
вшанування їхньої людської гідності і попередження цього злочину 
(A/RES/69/323). Ця дата була обрана в зв’язку з тим, що в цей день в 1948 
році була прийнята Конвенція про запобігання злочинові геноциду і 
покарання за нього. 

У Конвенції про попередження злочину геноциду і покарання за нього 
(стаття 2) геноцид визначається як "наступні дії, вчинені з наміром 
знищити, повністю або частково, яку-небудь національну, етнічну, расову 
чи релігійну групу …": 

вбивство членів такої групи; 

заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам 
такої групи; 

навмисне створення для якої-небудь групи таких життєвих умов, які 
розраховані на її повне або часткове фізичне знищення; 



заходи, розраховані на запобігання дітородіння в середовищі такої групи; 

насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу. 

У Конвенції підтверджується, що геноцид, незалежно від того, 
відбувається він у мирний або воєнний час, є злочином, який порушує 
норми міжнародного права і проти якого учасники Конвенції 
зобов’язуються "вживати заходів попередження і карати за його 
вчинення" (стаття 1). Головна відповідальність за попередження і 
припинення геноциду покладається на державу, в якій цей злочин 
вчиняється, інформує UkrMedia. 

На Всесвітньому саміті 2005 року глави держав і урядів одноголосно 
підтвердили, що "кожна держава зобов’язана захищати своє населення від 
геноциду, військових злочинів, етнічних чисток і злочинів проти 
людяності". Вони постановили, що міжнародне співтовариство має у 
відповідних випадках надавати державам допомогу в розширенні їх 
можливостей щодо захисту населення до початку криз і конфліктів. При 
цьому глави держав і урядів підтвердили, що, якщо та чи інша держава 
"явно виявиться не в змозі" захистити своє населення від чотирьох 
зазначених злочинів, міжнародне співтовариство готове зробити 
колективні дії через Раду Безпеки і відповідно до Статуту Організації 
Об’єднаних Націй. 

Три основні аспекти концепції обов’язків захищати були передбачені в 
Підсумковому документі Всесвітнього саміту 2005 року і остаточно 
сформульовані в доповіді Генерального секретаря по реалізації 
відповідальності щодо захисту 2009 року. Політичне зобов’язання, взяте 
на себе державами-членами в 2005 році, спирається на норми 
міжнародного права, включаючи Конвенцію про геноцид. 

Мета цього Дня - підвищувати обізнаність про Конвенцію щодо 
попередження злочину геноциду і покарання за нього та її ролі в боротьбі 
з геноцидом і попередженні цього злочину, як воно визначено у Конвенції, 
щоб поминати людей, які стали його жертвою, і шанувати їх пам’ять. 

Приймаючи цю резолюцію без голосування, всі 193 держави-члени тим 
самим підтверджують, що кожна окрема держава відповідальна за захист 
свого населення від геноциду, що така відповідальність передбачає 
попередження цього злочину, в тому числі підбурювання до нього. 


