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 ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 100-ա մյա 
տարե լի ցի նա խա շե մին ա ռա վել պար տա-
վո րեց նող է ցե ղաս պա նու թյան հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյան և ի րա վա կան 
աս պեկնտ նե րի ա ռա վել հա մա կող մա նի և 
ամ բող ջա կան վեր լու ծու թյու նը: Ցե ղաս պա-
նու թյան ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցին զու գա-
հեռ ան հրա ժեշտ է նաև ի րա կա նաց նել հետ-
ևո ղա կան աշ խա տանք Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան հար ցը ի րա վա կան հար թու թյուն 
տե ղա փո խե լու նպա տա կով:

 Սույն հե տա զո տու թյու նը միտ ված է 
ան դրա դառ նալ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
հա մար մի ջազ գյաին ի րա վա կան պա տաս-
խա նատ վու թյանն ա ռնչ վող հիմնա հար ցե րի 
քն նարկ մա նը ար դի մի ջազ գային ի րա վուն քի 
տե սան կյու նից: Հե տա զո տու թյան ի րա-
կա նաց ման հիմնա կան նպա տակն է լի նե-
լու ստեղ ծել գրա վոր փաս տա թուղթ, ո րը 
կար տա ցո լի այն հիմնա կան մի ջազ գային 
ի րա վա կան հիմնա վո րումնե րը և վեր լու ծու-
թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից` 
ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում:

 Ցա վոք, օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ պատ-
ճառ նե րով եր կար տա րի ներ հայե րի դեմ 
ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան հիմնա հար-
ցե րը դի տարկ վում է ին հիմնա կա նում պատ-
մա կան փաս տե րի վեր լու ծու թյան լույ սի 
ներ քո, ին չը թույլ չէր տա լիս բա ցա հայ տել 
այդ եր ևույ թի բո լոր բաղ կա ցու ցիչ նե րի է ու-
թյու նը: Ստեղծ ված ի րա վի ճա կում գրե թե 
ան տես վում էր այն փաս տը, որ հայե րի դեմ 
ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյու նը՝ պատ-
մա կան փաստ լի նե լուց զատ, նախ ևա ռաջ 
ծան րա գույն մի ջազ գային հան ցա գոր ծու-
թյուն է: Ա վե լին, խե ղա թյուր վում էր ոչ մի այն 
եր ևույ թի է ու թյու նը, այլ նաև դրան ա ռնչ վող 
եզ րու թա բա նա կան ա պա րա տը:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ձևա-
վոր մամբ սկիզբ դր վեց հայե րի դեմ ի րա-
գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան հիմնախն դիրն 

ի րա վա կան հար թու թյուն տե ղա փո խե լու 
գոր ծըն թա ցին: Ար դեն 1990թ. օ գոս տո սի 
23 –ին Հա յաս տա նի Գե րա գույն խորհր դի 
կող մից ըն դուն ված ան կախ պե տա կա-
նու թյան կա յացման գոր ծըն թա ցին սկիզբ 
դրած Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին 
հռ չա կա գի րը կետ 11-ո ւմ սահ մա նեց, որ 
« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը սա տար 
է կանգ նում 1915թ. Օս մա նյան կայս րու թյու-
նում և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ի րա գործ-
ված Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գային 
ճա նաչ մա նը»: Հռ չա կագ րի ըն դուն մամբ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան 
հար ցը դա դա րեց սոսկ պատ մա կան փաստ 
հանդի սա նալ՝ վե րած վե լով ար դի մի ջազ-
գային ի րա վա կան հիմնախնդ րի: 

Ան կա խու թյան հռ չա կագ րի ըն դու նումն 
ի րա վա կան հիմք ստեղ ծեց հայե րի դեմ ի րա-
գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան հա մար Թուր-
քի այի Հան րա պե տու թյա նը մի ջազ գային 
ի րա վա կան պա հանջ ներ ներ կա յաց նե լու 
հա մար: Փաս տո րեն, պե տու թյան հիմնա դիր 
փաս տաթղ թում ամ րագր վեց Հա յաստա նի 
ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ան կյու նա-
քա րային հիմնախն դիր նե րից մե կը: ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյու նը, Նա խա բա նում հի շա տա-
կե լով « Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին 
հռ չա կագ րում հաս տա տագր ված հայոց 
պետա կա նու թյան հիմնա րար սկզ բունք նե րը 
և հա մազ գային նպա տակ նե րը», ա նուղ ղա կի 
կեր պով նե րա ռեց հայե րի դեմ ի րա գոր ծած 
ցե ղաս պա նու թյան հա մար մի ջազ գային 
պա տաս խա նատ վու թյան հիմնախն դի րը՝ 
Սահ   մա նադ րու թյամբ կար գա վոր վող ի րա-
վա  հա րա բե րու թյուն նե րի շր ջա նա կի մեջ»: 

Ա ռա ջին խմ բի մեջ մտ նող հիմնա հար-
ցե րը հիմնա կա նում վե րա բե րում են այդ 
հան ցա գոր ծու թյան փաս տա կան հան գա-
մանք նե րի վեր հան մա նը և մի ջազ գային 
ի րա վուն քի տե սան կյու նից դրանց գնա հատ-
մա նը: 
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Երկ րորդ խում բը կազ մող հիմնա հար-
ցե րի բուն նպա տակն է հայե րի դեմ ի րա գոր-
ծած ցե ղաս պա նու թյան նկատ մամբ կի րա-
ռե լի ի րա վուն քի, այն է՝ պայ մա նագ րային 
և սո վո րու թային մի ջազ գային ի րա վա կան 
այն նոր մե րի վեր հա նու մը և վեր լու ծու թյու նը, 
ո րոնք կա րող են հիմնա վո րել այդ հան ցագոր-
ծու թյան հա մար Թուր քի այի Հան րա պե տու-
թյա նը ներ կա յաց վող պահանջ նե րի ի րա վա-
չա փու թյու նը և հիմք հան դի սա նալ վեր ջի նիս 
մի ջազգային ի րա վա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թար կե լու հա մար: Սույն աշ խա-
տու թյու նում հիմնա կա նում ան դրա դարձ է 
կա տար վում հենց կի րա ռե լի ի րա վուն քի հիմ-
նախն դիր նե րին: Տվ յալ ո րո շու մը պայ մա-
նա վոր ված է ոչ թե հե ղի նա կի սուբյեկ տիվ 
ը նտ րու թյամբ, այլ գործ նա կան բնույ թի հիմ-
նախն դիր նե րով:

 Բա ցի ցե ղաս պա նու թյան հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյան հիմնախն դիր նե-
րից, հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա-
նու թյու նը բար դաց ված է նաև ցե ղաս պա-
նու թյան հան ցա գոր ծու թյանն ո ւղ ղա կի ո րեն 
չառնչ վող, սա կայն հայե րի դեմ ի րա գոր ծած 
ցե ղաս պա նու թյան լույ սի ներ քո չա փա զանց 
կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող այն պի սի 
հիմնա հար ցե րով, ի նչ պի սիք են, մաս նա-
վո րա պես, Թուր քի այի Հան րա պե տու թյան՝ 
Օս մա նյան կայս րու թյան ի րա վա հա ջորդ 
լի նե լու հետ կապ ված հիմնա հար ցե րը, ներ-
կայիս մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րի 
հե տա դարձ կի րա ռե լի ու թյան հիմնախն դիր-
նե րը և այլն: Մի այն այս են թախմ բի հար-
ցե րին պա տաս խան գտ նե լով է հնա րավոր 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան 
հա մար Թուր քի այի Հան րա պե տու թյա նը 
մի ջազ գային ի րա վա կան պա հանջ ներ 

ներ կա յաց նել և պատ ճա ռած վնա սի հա մար 
հա մա պա տաս խան հա տու ցում ստա նալ:

 Չա փա զանց կար ևոր հան գա մանք է 
հան դի սա նում այ սօր ցե ղաս պա նու թյան 
հան ցա գոր ծու թյան մերժ ման ի րա վա կան 
աս պեկ նե րի ներ կա յա ցու մը: Թուր քի այի 
կող մից տար վող հիմնա կան քա ղա քա կան 
գի ծը միտ ված է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
փաս տի մերժ ման վրա: Բազ մա թիվ ե րկր-
նե րում ըն դուն վել են ցե ղաս պա նու թյու նը և 
մարդ կու թյան դեմ ո ւղղ ված հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի կա տար ման փաս տը մեր ժե լու 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե-
սող օ րենք ներ: Մտա հո գիչ է այս հար ցի ա ռն-
չու թյամբ Դո ղու Փե րին չեքն ը նդ դեմ Շվեյ-
ցա րի այի գոր ծով Մար դու ի րա վունք նե րի 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի կա յաց րած վճի-
ռը: Ցե ղաս պա նու թյան մերժ ման ի րա վա կան 
ար գել քի ձևա կերպ վա ծու թյան մա սին ման-
րա մաս նո րեն ներ կա յաց վում է հե տա զո տու-
թյան մեջ:

Նշ ված հիմնախն դիր նե րից զատ այ սօր 
չա փա զանց կար ևոր հան գա մանք է հան դի-
սա նում Թուր քի այի պա տաս խա նատ վու թյան 
հար ցը բարձ րաց նե լու տար բեր ե ղա նակ նե րի 
և մի ջոց նե րի քն նար կու մը: Այ սօր մի ջազ գային 
ի րա վուն քը ի նչ հնա րա վո րու թյուն ներ է տրա-
մադ րում Թուր քի այի պա տաս խա նատ վու-
թյան հար ցը բարձ րաց նե լու հա մար: Ա րդյոք 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն ի րա վունք 
ու նի հան դես գալ որ պես ցե ղաս պա նու թյան 
զո հե րի շա հե րը ներ կա յաց նող սուբյեկտ: Այս 
և այլ ըն թա ցա կար գային հար ցը կար ևոր են 
և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը պետք է 
ի րա վա կան տե սան կյու նից պատ րաստ լի նի 
հար ցե րը մի ջազ գային-ի րա վա կան ա տյան-
նե րում բարձ րաց  նե լու հա մար:
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I.  ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱՐ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒ ԹՅԱՆ  
ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԱՍ ՊԵԿՏ ՆԵ ՐԸ

1.  Հայոց ցե ղաս պա նու թյան նկատ մամբ կի րա ռե լի ի րա վուն քի հար ցը և 
ա րար քի ո րակ ման խն դի րը

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան դա տա պարտ-
ման և պատ շաճ հա տու ցում պա հան ջե-
լու հա մար ան հրա ժեշտ է հս տա կեց նել այն 
ի րա վա կան հեն քե րը, ո րոնք հիմք են տա լիս 
պն դե լու Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ե ղե լու-
թյան, դրա պատ ժե լի ու թյան և հա մա պա-
տաս խան ի րա վա կան պա հանջ ներ ներ կա-
յաց նե լու ի րա վա չա փու թյան մա սին: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ ժե լի-
ու թյան մի ջազ գային ի րա վա կան հեն քի 
վեր հա նու մը փոխ կա պակց ված է մի շարք 
տա րաբ նույթ ի րա վա կան հիմնա հար ցե րի 
հս տա կեց ման հետ: Նշված հիմնախն դիր նե-
րից յու րա քան չյու րը պա հան ջում է ա ռան ձին 
ամ բող ջա կան և հա մա պար փակ ի րա վա կան 
վեր լու ծու թյուն: Սույն աշ խա տու թյան շր ջա-
նակ նե րում հնա րա վո րինս ամ փոփ կցան կա-
նայինք ը նդ գծել նշ ված հիմնախն դիր նե րից 
ա ռա վել կար ևոր նե րը:

 1.1. Հայոց ցե ղաս պա նու թյան նկատ-
մամբ կի րա ռե լի ի րա վուն քի հս տա-
կեց ման հիմնա հար ցե րը

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մա տեքս-
տում ա մե նախր թին հար ցե րից է, այս պես 
կոչ ված, « կի րա ռե լի ի րա վուն քի»  Հայոց 
ցե  ղաս պա նու թյան հա մա տեքս տում ա մե-
նախր թին հար ցե րից է, այս պես կոչ ված, 
« կի րա ռե լի ի րա վուն քի», այլ կերպ ա սած՝ 
մի ջազ գային ի րա վուն քի այն նոր մե րի վեր-
հան ման խն դի րը, ո րոնք պա տաս խա նատ-
վու թյուն են նա խա տե սում այն հան ցա գոր-
ծու թյան հա մար, ո րը հե տա գա յում ստա ցել 
է « ցե ղաս պա նու թյուն» ան վա նու մը, և ո րոնք 
կա րող են հիմք ըն դուն վել Թուր քի այի Հան-
րա պե տու թյա նը՝ որ պես Օս մա նյան կայս րու-
թյան մի ջազ գային ի րա վա կան ի նք նու թյան 

շա րու նա կո ղին պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու պա րա գա յում։ Մի այն կի րա-
ռե լի ի րա վուն քի սահ ման նե րը հս տա կեց-
նե լուց հե տո է հնա րա վոր ան դրա դառ նալ 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյանն ա ռնչ վող այլ 
ի րա վա կան հիմնա հար ցե րի ու սումնա սի-
րու թյա նը։ 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան նկատ մամբ 
կի րա ռե լի ի րա վուն քի հիմնա հար ցը քն նար-
կե լիս, նպա տա կա հար մար ե նք հա մա րում 
հե տա զո տող նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րել 
այն հան գա ման քի վրա, որ տվյալ տե սան-
կյու նից վեր լու ծու թյան ա ռար կա պետք է 
դառ նան ոչ թե ցե ղաս պա նու թյան հան-
ցա գոր ծու թյան հա մար մի ջազ գային ի րա-
վա կան պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա-
տե սող առ կա մի ջազ գային և ներ պե տա-
կան ի րա վա կար գա վո րումնե րը, այլ Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման ժա մա նա-
կա հատ վա ծում գո յու թյուն ու նե ցած նե րը: 
Սա չա փա զանց կար ևոր նշա նա կու թյուն 
ու նի հե տա գա մի ջազ գային ի րա վա կան 
պա հանջ նե րը պատ շաճ ե ղա նա կով ներ-
կա յաց նե լու և տա րա տե սակ մի ջազ գային և 
ներ պե տա կան ա տյան նե րում ձա խո ղումնե-
րից խու սա փե լու հա մար:

 Սո վո րա բար Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
հա մար մի ջազ գային ի րա վա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան հիմ քե րի հարցն ու սումնա-
սի րե լիս հե տա զո տող ներն այն հան գեց նում 
են սոսկ Ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր-
ծու թյան կան խար գել ման և դրա հա մար 
պատ ժե լու մա սին կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ 
Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի ա) 
կի րա ռե լի ու թյան հար ցին՝ հաշ վի չառ նե-
լով ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյունն 
ար գե լող այլ նոր մե րի վեր հան ման և հե տա-
զոտ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը։ 
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Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն վեն-
ցի ան, ան շուշտ, կենտ րո նա կան տեղ 
է զբա ղեց նում այդ հան ցա գոր ծու թյան 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն սահ մա-
նող մի ջազ գային ի րա վա կան հիմ քե րի շար-
քում, սա կայն այն սոսկ այդ հան ցա գոր-
ծու թյան մի ջազ գային ի րա վա կան ար գել-
վա ծու թյունն ամ րագ րող փաս տաթղ թե րից 
մեկն է։ Նշ ված կոն վեն ցի այից զատ, այ սօր 
ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան 
հան ցա կազմն ամ րագր ված է տաս նյակ այլ 
մի ջազ գային ի րա վա կան փաս տաթղ թե-
րում, մաս նա վո րա պես՝ Մի ջազ գային քրե-
ա կան դա տա րա նի կա նո նադ րու թյու նում 
(հոդ ված 6), նախ կին Հա րավս լավիայի 
(հոդ ված 4) և Ռո ւան դայի (հոդ ված 2) 
հա մար ստեղծ ված ad hoc մի ջազ գային 
քրե ա կան տրի բու նալ նե րի կա նո նադ րու-
թյուն նե րում և այլն։ 

Այս տե սան կյու նից ան հրա ժեշտ ե նք 
հա մա րում նշել, որ Հայոց ցե ղաս պա նու-
թյան ի րա վա կան հար թու թյան ո լոր տում 
առ կա հե տա զո տու թյուն նե րի հայե ցա կար-
գային խո ցե լի ու թյու նը շատ դեպ քե րում 
պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ դրան ցում 
Թուր քի այի Հան րա պե տու թյան պատ ժե լի-
ու թյան հիմնա հար ցը փոխ կա պակց վում է 
մի մի այն կամ գե րա զան ցա պես Ցե ղաս պա-
նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի և դրա հնա-
րա վոր հե տա դար ձու թյան հետ: Ի րա կա-
նում Կոն վեն ցի այի կի րա ռե լի ու թյան և դրա 
հնա րա վոր ռետ րոակ տիվ ու ժի վե րա բե րյալ 
տե սա կան բա նա վե ճի մեջ մտ նե լը ոչ այլ ի նչ 
է, քան ի րա վա կան ծու ղակ: Հիմնա հար ցը 
շատ ա վե լի խոր քային բնույթ է կրում, 
քան զի Թուր քի այի Հան րա պե տու թյա նը 
մի ջազ գային ի րա վա կան պա տաս խա նատ-
վու թյանն կան չե լու տե սան կյու նից ան հրա-
ժեշտ է պար զել ոչ թե այդ ի րա դար ձու-
թյուն նե րի նկատ մամբ Ցե ղաս պա նու թյան 
մա սին կոն վեն ցի այի կի րա ռե լի ու թյան հիմ-
նա հար ցը, այլ այն, թե Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում Օս մա-
նյան կայս րու թյունն ու ներ, ա րդյոք, մի ջազ-
գային ի րա վա կան պար տա վո րու թյուն թույլ 

չտա լու հայ ժո ղովր դի, որ պես մշ տա կան և 
կա յուն մարդ կային խմ բի ո չն չա ցու մը:

1.2. Օս մա նյան կայս րու թյան կող մից 
հայ ազ գաբ նակ չու թյան ան վտան-
գու թյան ո լոր տում ստանձ նած մի -
ջազ գային ի րա վա կան պար տա վո-
րու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մար պա -
տաս   խա նատ վու թյան տե սան կյու նից չա -
փա զանց մեծ կար ևո րու թյուն են ներ կա-
յաց նում մինչև Ցե ղաս պա նու թյան մա սին 
կոն վեն ցիայի ըն դու նու մը գո յու թյուն ու նե-
ցած՝ ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան 
կա տա րումն ար գե լող մի ջազ գային ի րա վա-
կան նոր մե րի վեր հա նու մը և դրանց վեր-
լու ծու թյու նը։ Այլ կերպ ա սած՝ ան հրա ժեշտ 
է պա տաս խա նել հետ ևյալ հար ցե րին, թե 
ա րդյոք Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նա-
կա հատ վա ծում գո յու թյուն ու նե ցել են ցե ղաս-
պա նու թյունն ար գե լող մի ջազ գային ի րա-
վա կան նոր մեր, և ե թե այո, ա պա ի նչ պի սի 
փաս տաթղ թե րում են դրանք ամ րագրվել, 
ի նչ պի սի բո վան դա կու թյուն են ու նե ցել և 
դրանց հի ման վրա Օս մա նյան կայս րու-
թյունն ի նչ պար տա վո րու թյուն ներ է ստանձ-
նել։ Նշ վա ծից զատ, ան շուշտ, ան հրա ժեշտ 
է պար զել Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն-
վեն ցի այի կի րա ռե լի ու թյան հար ցը Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան նկատ մամբ։ Այլ կերպ 
ա սած՝ պա տաս խան գտ նել այն հար ցին, թե 
Կոն վեն ցի ան ամ բող ջո վին կամ դրա ա ռան-
ձին դրույթ ներ կի րա ռե լի են, ա րդյոք, Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան նկատ մամբ, թե ոչ, և ե թե 
այո, ա պա ի նչ հիմ քով և ի նչ պայ ման նե րում։ 

Այս պի սով, ո ՞րն է Հայոց ցե ղաս պա նու-
թյան հա մար Թուր քի այի Հան րա պե տու-
թյա նը մի ջազ գային ի րա վա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կե լու դեպ քում 
« կի րա ռե լի ի րա վուն քը»։

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը տե ղի է ու նե-
ցել, այս պես կոչ ված, « դա սա կան մի ջազ-
գային ի րա վուն քի» գո յու թյան ժա մա նա կա-
հատ վա ծում, մինչ մի ջազ գային ի րա վա կան 
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նոր մե րի կո դի ֆի կաց ման գոր ծըն թա ցի 
նա խա ձեռ նու մը: Դա սա կան մի ջազ գային 
ի րա վուն քում գե րա կայող աղ բյու րը, ի տար-
բե րու թյուն ժա մա նա կա կից մի ջազ գային 
ի րա վուն քի, ոչ թե մի ջազ գային պայ մա նա-
գիրն էր, այլ մի ջազ գային սո վո րույ թը։ Հենց 
սո վո րու թային մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր-
մե րով է ին կար գա վոր վում պե տու թյուն նե րի 
միջև առ կա մի ջազ գային ի րա վա հա րա բե-
րու թյուն նե րը, մի այն 19-րդ դա րի ե րկ րորդ 
կե սին սկս վեց մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի 
թվի զգա լի ա ճը։ 

Հենց մի ջազ գային պայ մա նագ րային 
բա զայի ոչ մեծ լի նելն ու սո վո րու թային 
նոր մե րի մի ջո ցով հիմնա կան մի ջազ գային 
ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա-
վո րումն են բար դաց նում Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն 
նա խա տե սող նոր մե րի վեր հան ման խն դի րը։ 

Սո վո րու թային մի ջազ գային ի րա վուն քի 
նոր մի գո յու թյան ա պա ցուց ման հա մար 
ան հրա ժեշտ է եր կու փոխ կա պակց ված 
տար րե րի՝ պե տու թյուն նե րի պրակ տի կայի և 
opinio juris-ի (պե տու թյուն նե րի պրակ տի կա-
յում ա ռա ջա ցած կա նո նի՝ որ պես պար տա դիր 
ո ւժ ու նե ցո ղի, ճա նաչ ման կան խա վար կա ծի) 
առ կա յու թյու նը։ Այս եր կու տար րե րի առ կա յու-
թյու նը կա րե լի է ա պա ցու ցել պաշ տո նա տար 
ան ձանց՝ նե րա ռյալ պե տու թյուն նե րի ղե կա-
վար նե րի, հայ տա րա րու թյուն նե րի և գոր ծո-
ղու թյուն նե րի, մար դա սի րա կան մի ջամ տու-
թյուն նե րի պրակ տի կայի, հա ման ման ի րա-
վի ճակ նե րում պե տու թյուն նե րի նույ նօ րի նակ 
վար վե լա կեր պի կրկն ման եր կա րատ ևու թյան 
և նման պրակ տի կայի դեմ որ ևի ցե է ա կան 
ա ռար կու թյան բա ցա կա յու թյան մի ջո ցով։ 

Ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյունն 
ար գե լող մի ջազ գային ի րա վա կան նոր մե րի 
վեր հան ման հա մար նախ ևա ռաջ ան հրա-
ժեշտ է պար զել, թե ի նչ է ցե ղաս պա նու թյուն 
հան ցա գոր ծու թյու նը։ Ե թե վե րա ցարկ վենք 
Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի 
հոդ ված 2-ո ւմ ամ րագր ված հաս կա ցու թյու-
նից, ա պա ցե ղաս պա նու թյու նը կա րե լի է բնո-
րո շել ի բրև կան խամ տած ված ա րարք նե րի 

(ս պա նու թյուն ներ, լուրջ մարմնա կան վ նաս-
վածք նե րի կամ մտա վոր խեղ ման պատ ճա-
ռում, կան խամ տած ված կյան քի այն պի սի 
պայ ման նե րի ստեղ ծում, ո րոնք միտ ված 
են խմ բի լրիվ կամ մաս նա կի ֆի զի կա կան 
ո չն չաց մա նը և այլն) ամ բող ջու թյուն, ո րոնք 
միտ ված են որ ևէ կա յուն և մշ տա կան մարդ-
կային խմ բի՝ որ պես այդ պի սին, լրիվ կամ 
մաս նա կի ո չն չաց մա նը։ Ե թե ել նենք ցե ղաս-
պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան նմա նօ րի-
նակ բնո րո շու մից, ա պա ա կն հայտ կդառ նա, 
որ նշ ված եր ևույ թը գո յու թյուն է ու նե ցել 
Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի 
և նույ նիսկ ցե ղաս պա նու թյուն եզ րույ թի ի 
հայտ գա լուց շատ ա վե լի վաղ։ 

Ե թե ժա մա նա կա կից մի ջազ գային ի րա-
վուն քի տե սան կյու նից դի տար կենք մի շարք 
ի րա դար ձու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են Հին 
Սպար տա յում հի լոտ նե րի զանգ վա ծային 
պար բե րա կան ո չն չա ցու մը, Բար դու ղի մե ո-
սյան գի շե րը, միջ նա դա րյան ի նկ վի զի ցի այի 
ո րոշ դրս ևո րումներ, ա պա դրանք ոչ այլ ի նչ 
են, քան ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու-
թյան դրս ևո րումներ։ 

Այ դու հան դերձ, ցե ղաս պա նու թյու նը ոչ 
բո լոր ժա մա նա կաշր ջան նե րում է դիտ վել 
ի բրև հան ցա գոր ծու թյուն։ Հին Աշ խար հում 
և նույ նիսկ Միջ նա դա րում ցե ղաս պա նու-
թյան քա ղա քա կա նու թյու նը, ը ստ է ու թյան, 
ար գել ված չէր։ Սա կայն մար դու ա նօ տա-
րե լի ի րա վունք նե րի հայե ցա կար գի եր ևան 
գա լը և դրա ամ րագ րու մը նոր մա տիվ փաս-
տաթղ թե րում է ա կան ազ դե ցու թյուն ու նե-
ցան ը նդ հան րա պես ի րա վուն քի և մաս նա-
վո րա պես մի ջազ գային ի րա վուն քի է ու թյան 
վրա։ Այդ փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում 
ցե ղաս պա նու թյան պրակ տի կան, այ սինքն՝ 
որ ևի ցե ռա սա յա կան, ազ գային, կրո նա կան 
կամ էթ նի կա կան խումբ ամ բող ջո վին կամ 
մաս նա կի ո րեն որ պես այդ պի սին ո չն չաց նե-
լուն ո ւղղ ված կան խամ տած ված ա րարք նե րի 
ի րա գործ ման պրակ տի կան, նախ սկս վեց 
դիտ վել ի բրև բա ցա սա կան, ա նըն դու նե լի, 
ի սկ հե տա գա յում՝ ար գել ված և մի ջազ գային 
ի րա վուն քով պատ ժե լի։ 
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Ար դեն 18-րդ դա րա վեր ջից սկ սե ցին ի 
հայտ գալ ցե ղաս պա նու թյունն ար գե լող՝ 
ը նդ հա նուր մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր-
մե րի սաղ մե րը։ Մի ջազ գային ի րա վուն քի 
սո վո րու թային նոր մի ձևա վո րու մը հա րա-
բե րա կա նո րեն եր կար ժա մա նա կա հատ ված 
պա հան ջող գոր ծըն թաց է։ Այս պես, օ րի նակ, 
ե թե ցե ղաս պա նու թյունն ար գե լող սո վո րու-
թաի րա վա կան նոր մերն սկ սե ցին ի հայտ գալ 
դեռևս 18-րդ դա րի վեր ջում, ա պա դրանց 
ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը վերջ նա կա նո-
րեն ա վարտ վեց մի այն 19-րդ դա րի ե րկ րորդ 
կե սին՝ ը նդ գր կե լով գրե թե մեկ դար։ 

Այն փաս տը, որ ցե ղաս պա նու թյունն 
ար գե լող ը նդ հա նուր մի ջազ գային ի րա-
վուն քի նոր մե րը վերջ նա կա նո րեն ձևա վոր-
վել են 19-րդ դա րի ե րկ րորդ կե սին, հաս-
տատ վում է հս կա յա կան քա նա կու թյամբ 
մի ջազ գային ի րա վա կան փաս տաթղ թե րով, 
պաշ տո նա կան հայ տա րա րու թյուն նե րով և 
դա սա կան մի ջազ գային ի րա վուն քի գո յու-
թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րա կա նաց-
ված մար դա սի րա կան մի ջամ տու թյուն նե րի 
պրակ տի կայով։ 

Այս պես, 1774թ. հու լի սի 21-ի Քյու չուկ 
Քայ նար ջայի պայ մա նա գիրն սկիզբ դրեց 
մի ջազ գային ի րա վուն քում մար դա սի րա-
կան մի ջամ տու թյուն նե րի դա րաշր ջա նին։ 
Տվ յալ պայ մա նագ րի հոդ ված 7-ը ճա նա-
չեց Ռու սա կան կայս րու թյան ի րա վուն քը՝ 
սա տար կանգ նել ռու սա կան ո ւղ ղա փառ 
ե կե ղե ցու բո լոր հետ ևորդ նե րին և տա րա ծա-
կա նո րեն բո լոր ո ւղ ղա փառ հպա տակ նե րին 
(բուլ ղար նե րին, հույ նե րին). նշ ված պայ մա-
նագ րի հոդ ված 16-ի հա մա ձայն՝ Մոլ դա-
վի ան, Վա լա խի ան և Սեր բի ան դար ձան այդ 
ի րա վուն քից ո ւղ ղա կի և ան մի ջա կան օ գտ-
վող ներ։ 1774-1856թթ. միջև Ռու սաս տա նը 
Թուր քի ա յում ակ տի վո րեն օ գտ վել է մար դա-
սի րա կան մի ջամ տու թյան իր ի րա վուն քից, 
թեև սահ մա նա փակ վե լով ո ւղ ղա փառ քրիս-
տո նյա նե րի պաշտ պա նու թյամբ։ Կա րե լի է 
ա սել՝ Քյու չուք Քայ նար ջայի պայ մա նագ րի 
կնքն ման պա հից, ի նչ պես նշում է Վ.Տատ-
րյա նը, մի ջազ գային ի րա վուն քում ի հայտ 

ե կավ սո վո րույթ, ո րն ան վան վեց մար դա սի-
րա կան մի ջամ տու թյուն (l’intervention d’hu-
manite)1։ 

Ո րա կա պես նոր մա կար դա կի մար դա սի-
րա կան մի ջամ տու թյան ի նս տի տու տը բարձ-
րա ցավ Հու նաս տա նի ան կա խու թյան պա տե-
րազ մի (1821-1830թթ.) ըն թաց քում և դրան 
հա ջոր դող տա րի նե րին։ Այս պես, օ րի նակ, 
1840թ. Ա ՄՆ նա խա գա հը պետ քար տու ղա րի 
մի ջո ցով մի ջամ տեց ի պաշտ պա նու թյուն 
Օս մա նյան կայս րու թյու նում հե տապնդ վող՝ 
Ռո դո սի և Դա մաս կո սի հրե ա նե րի2։ 

19-րդ դա րի ե րկ րորդ կե սից բնաջն ջումնե-
րից, կո տո րած նե րից և հե տապն դումնե րից 
ազ գային և կրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն-
նե րի պաշտ պա նու թյունն ա վե լի հա ճախ էր 
հիմք դառ նում մար դա սի րա կան մի ջամ տու-
թյան հա մար։ Այդ միտ ման վառ ա պա ցույց է 
Սի րի ա յում և Լի բա նա նում քրիս տո նյա մո րո-
նի նե րի պաշտ պա նու թյանն ո ւղղ ված մար դա-
սի րա կան մի ջամ տու թյու նը3։

1860թ. մահ մե դա կան դրու զե րը սան-
ձա զեր ծե ցին քրիս տո նյա մո րո նի նե րի լայ-
նա ծա վալ կո տո րած այդ ժա մա նակ Օս մա-
նյան կայս րու թյան մաս կազ մող Սի րի ա յում 
և Լի բա նա նում։ Եվ րո պա կան ե րկր նե րը 
մի ջամ տու թյուն ի րա կա նաց րին՝ ի րենց գոր-
ծո ղու թյուն ներն ան վա նե լով մար դա սի րա-
կան 1860թ. օ գոս տո սի 3-ի Փա րի զի Ար ձա-
նագ րու թյան մեջ… Սի րի ա յում և Լի բա նա նում 
քրիս տո նյա նե րի պաշտ պա նու թյանն ո ւղղ ված 
մի ջամ տու թյա նը վե րա բե րող, Եվ րո  պա կան 

1 Տե՛ս V. N. Dadrian, Genocide as a problem of National 
and International Law. The World War I Armenian Case 
and Its Contemporary Legal Ramifications //Yale Journal 
of International Law, 1989, Vol. 14, № 2, p. 233.

2  Նույն տեղում
3 Սույն աշխատության շրջանակներում մենք չենք 

անդրա դառնում ժամանակակից միջազգային 
իրա      վունքում մարդասիրական միջամ տու թյուն -
ների իրավաչափության հարցին: Տվ յալ աշ խա-
տանքի շրջանակներում մեջբերվող միջա զգային 
մարդասիրական միջամտությունների դեպ քերի 
հիշատակումը սոսկ նպատակաուղղված է ցե ղաս-
պանության երևույթի արգելվածության հիմնա -
վորելուն` մինչև Ցեղասպանության մասին կոն վեն-
ցիայի ընդունումը: 



10

տե րու թյուն նե րի և Թուր քի այի միջև կնք ված՝ 
«Սի րի ա յում խա ղա ղու թյան վե րա կանգն-
մա նը և քրիս տո նյա նե րի պաշտ պա նու թյանն 
ո ւղղ ված» ար ձա նագ րու թյան մեջ զու գակց-
վում է ին «կար գու կա նո նի» վե րա կանգն ման 
և «կո տո րած նե րից» քրիս տո նյա նե րի պաշտ-
պա նու թյան նպա տակ նե րը4։ 

Ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու-
թյան մի ջազ գային հա կաի րա վա կա նու թյան 
մա սին են վկա յում նաև 19-րդ դա րի ե րկ-
րորդ կե սի - 20-րդ դա րասկզ բի՝ պե տու-
թյուն նե րի գլուխ նե րի և այլ պաշ տո նա տար 
ան ձանց պաշ տո նա կան հայ տա րա րու թյուն-
նե րը։ Այս պես, օ րի նակ, 1902թ. Ա ՄՆ պետ-
քար տու ղա րը «հա նուն մար դա սի րու թյան» 
բո ղոք ներ կա յաց րեց Ռու մի նի ային ը նդ դեմ 
այդ ե րկ րում հրե ա նե րի հե տապն դումնե րի՝ 
նշե լով, որ իր կա ռա վա րու թյու նը «չի կա րող 
լի նել այդ պի սի մի ջազ գային ի րա վա խախ-
տումնե րի լուռ մաս նա կից», ի սկ Ա մե րի կայի 
Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի նա խա գա հը 1904թ. 
Կոնգ րե սին իր ու ղեր ձում Ռու սաս տա նում 
Քիշն ևյան պոգ րոմնե րի և «հայե րի սիս տե-
մա տիկ և տևա կան ճնշ ման» ա ռն չու թյամբ 
հայ տա րա րեց, որ «գո յու թյուն ու նեն ո րոշ 
հան ցա գոր ծու թյուն ներ, ո րոնք կա տար վում 
են հս կա յա կան ծա վալ նե րով և այն պի սի 
ան նկա րագ րե լի դա ժա նու թյամբ, որ կաս-
կած է ա ռա ջա նում առ այն, թե, ա րդյոք, մեր 
ա կն հայտ պար տա կա նու թյու նը չէ ը նդ դի մա-
նալ, ա ռն վազն դա տա պար տել կա տար վա ծը 
և մեր հա մակ րանքն ար տա հայ տել նրանց, 
ո ւմ պատ ճառ վել են այդ տա ռա պանք նե րը»5։ 
Ներ կա յաց վածն ըն դա մե նը սիս տե մա տի-
կո րեն հե տապնդ վող ազ գային, կրո նա կան 
էթ նի կա կան և այլ խմ բե րի պաշտ պա նու-
թյանն ո ւղղ ված մար դա սի րա կան մի ջամ-
տու թյուն նե րի պրակ տի կայի և պաշ տո նա-
կան հայ տա րա րու թյուն նե րի ո րոշ դր վագ-
ներն է ին, սա կայն նույ նիսկ դրանք թույլ են 
տա լիս խո սել ցե ղաս պա նու թյան՝ մի ջազ-
գային ի րա վա կան ար գել ման մա սին ար դեն 
19-րդ դա րի ե րկ րորդ կե սին։ 

4 Տե՛ս Kuper L., Genocide: its political use in the twenti-
eth Century, New Haven CT, 1982, p. 20. 

5 Նույն տեղում:

Թեև դա սա կան մի ջազ գային ի րա վուն քի 
հիմնա կան աղ բյուր էր հան դի սա նում մի ջազ-
գային սո վո րույ թը, այ դու հան դերձ, նշ ված 
ժա մա նա կաշր ջա նում գո յու թյուն ու նե ցած 
սա կա վա թիվ մի ջազ գային պայ մա նագ րե-
րում ևս հայտ նա բեր վում են տա րա տե սակ 
նշումներ ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու-
թյան ար գել վա ծու թյան վե րա բե րյալ։ Նման 
պայ մա նագ րային նոր մե րի վառ օ րի նակ է, 
մաս նա վո րա պես, 1878թ. Բեռ լի նի պայ մա-
նա գի րը։ 

1878թ. Բեռ լի նի պայ մա նագ րով հաս-
տատ վեց ո րո շա կի կրո նա կան խմ բե րի 
հե տապն դումն ար գե լող մի ջազ գային սո վո-
րու թաի րա վա կան նոր մե րի գո յու թյու նը՝ 
ճա  նաչ վե ցին հա վա սար ի րա վունք ներ օս -
մա նյան բո լոր հպա տակ նե րի հա մար՝ ան -
կախ կրո նից կամ դա վա նան քից (հոդ ված 
62)։ Բեռ լի նի պայ մա նա գի րը հա ման ման 
պար տա վո րու թյուն ներ սահ մա նեց նաև 
այլ պե տու թյուն նե րի՝ Բուլ ղա րի այի (հոդ-
ված 5), Չեր նո գո րի այի (հոդ ված 27), Սեր-
բի այի (հոդ ված 35) և Ռու մի նի այի (հոդ-
ված 44) հա մար։ 1878թ. Բեռ լի նի պայ մա-
նա գի րը պա րու նա կում էր նաև դրույթ ներ 
ա ռան ձին մարդ կային խմ բե րի պաշտ պա-
նու թյան վե րա բե րյալ, նրա նում, մաս նա վո-
րա պես, սահ ման վում էր, որ «Բարձր Դու ռը 
պար տա վոր վում է ի րա կա նաց նել, ա ռանց 
հե տա գա ձգձգ ման, տե ղա կան պա հանջ-
մունք նե րով պայ մա նա վոր ված բա րե լա վում-
ներ և բա րե փո խումներ հայե րով բնա կեց-
ված շր ջան նե րում և պաշտ պա նել նրանց 
ան վտան գու թյու նը չեր քես նե րից և քր դե-
րից (ը նդգ ծու մը մերն է)։ Այն պար բե րա բար 
կտե ղե կաց նի այդ նպա տա կով իր կող մից 
ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռումնե րի մա սին, այն 
Տե րու թյուն նե րին, ո րոնք կհետ ևեն դրանց 
կի րառ մա նը» (հոդ ված 61)։ Հենց նշ ված 
հոդ վա ծի դրույթ ներն էլ ը նդ հուպ մինչև 
Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի 
սկիզ բը հիմք է ին հան դի սա նում Եվ րո պա-
կան տե րու թյուն նե րի բազ մա թիվ մի ջամ-
տու թյուն նե րի հա մար՝ ի պաշտ պա նու թյուն 
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հայ կա կան բնակ չու թյան, ո րոնք ի րա կա-
նաց վում է ին վեր ջի նիս ո չն չա ցու մը կան-
խար գե լե լու նպա տա կով6։ 

Ցե ղաս պա նու թյան հա մար պա տաս խա-
նատ վու թյան հիմ քե րը զար գա ցել են նաև 
պա տե րազ մի օ րենք նե րի և սո վո րույթ նե րի 
նոր մե րի կո դի ֆի կաց ման շր ջա նակ նե րում։ 
1899 և 1907թթ. տե ղի ու նե ցած Խա ղա ղու-
թյան կոն ֆե րանս նե րում կո դի ֆի կաց վե ցին 
պա տե րազ մի օ րենք նե րը և սո վո րույթ նե րը, 
ո րի ար դյուն քում ըն դուն վե ցին մեկ տաս նյա-
կից ա վե լի կոն վեն ցի ա ներ՝ պա տե րազ մա-
կան գոր ծո ղու թյուն ներ բա ցե լու, չե զո քու-
թյան, ծո վային պա տե րազ մի և այլ նի մա սին։ 

Հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու-
թյան տե սան կյու նից չա փա զանց կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նեն Ցա մա քային պա տե-
րազ մի օ րենք նե րի և սո վո րույթ նե րի մա սին 
1899 և 1907թթ. Հաա գայի կոն վեն ցի ա-
նե րը, ո րոնք դր վա գո րեն ան դրա դառ նում 
է ին պա տե րազ մի ժա մա նակ քա ղա քա ցի-
ա կան բնակ չու թյան պաշտ պա նու թյանն 
ը նդ հան րա պես, սա կայն չէ ին պա րու նա-
կում կոնկ րետ դրույթ ներ ցե ղաս պա նու-
թյան ար գել ման, այ սինքն՝ պա տե րազ մի 
ժա մա նակ ո րո շա կի մարդ կային խմ բե րի 
ո չն չաց ման ար գել ման վե րա բե րյալ7։ Այ դու-
6 Այսպես, օրինակ, 19-րդ դարավերջի հայտնի ավս-

տրիացի իրավաբան Ֆ.Լիստը գտնում էր, որ հենց 
Բեռլինի պայմանագրի հոդված 61-ի դրույթները 
բացահայտորեն ճանաչեցին մեծ տերությունների 
իրավունքը՝ «միջամտելու Թուրքիայի ներքին գոր-
ծերին հայկական շրջանների առնչությամբ՝ ստեղ ծելով 
միջազգային իրավական հիմքեր հայերի օգ տին 1895թ. 
միջամտության համար»։ Ավելի ման րամասն տե՛ս 
Лист Ф., Международное право в систематическом 
изложении. Юрьев (Дерпт): 1909, с. 82-83: 

7 Պետք է ընդգծել, որ միջազգային մարդասիրական 
իրավունքն ընդհուպ մինչև Երկրորդ համաշ-
խար  հային պատերազմի ավարտը չէր պա րու նա-
կում մանրամասն դրույթներ պատերազմի ժա  -
մանակ քաղաքացիական բնակչության պաշտ պա-
նության մասին: Քաղաքացիական բնակ   չության 
պաշտպանության վերաբերյալ առա   ջին կոնվենցիան 
Պատերազմի ժամանակ քաղաքացիական բնակ-
չության պաշտպանության մասին 1949թ. օգոստոսի 
12-ի Ժնևի կոնվենցիան է: Ավելի մանրամասն տե՛ս 
Пикте Ж., Развитие и принципы международного 
гуманитарного права. М.: МККК, 1993, с. 54-63; 

հան դերձ, նույ նիսկ այն կցկ տուր նոր մե րը, 
ո րոնք ամ րագր ված է ին այդ կոն վեն ցի ա-
յում, ա պա ցու ցում են այն, որ որ ևէ մարդ-
կային խումբ որ պես այդ պի սին ամ բող ջո վին 
կամ մաս նա կի ո րեն ո չն չաց նե լը դիտ վում էր, 
ե թե նույ նիսկ ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի ըն թաց քում ո ւղ ղա կի ո րեն չար գել ված, 
ա պա ա ռն վազն պա տե րազ մի օ րենք նե րին 
ու սո վո րույթ նե րին չհա մընկ նող, դրանց 
չհա մա պա տաս խա նող ա րարք։ Ան շուշտ, ո ՛չ 
1899թ., ո ՛չ էլ 1907թ. Ցա մա քային պա տե-
րազ մի օ րենք նե րի ու սո վո րույթ նե րի մա սին, 
ո ՛չ էլ Հաա գայի այլ կոն վեն ցի ա նե րը չէ ին 
ան դրա դառ նում ո րո շա կի խմ բե րի ո չն չաց-
ման հիմնախնդ րին, ին չը, մեր կար ծի քով, 
ի նք նին հաս կա նա լի էր. ե թե ար գել վում է 
քա ղա քա ցի ա կան բնակ չու թյան ո չն չա ցումն 
ը նդ հան րա պես, ա պա են թադր վում է, որ 
քա ղա քա ցի ա կան բնակ չու թյան մաս կազ-
մող ո րո շա կի մարդ կային խմ բե րի ո չն չա-
ցու մը ևս ար գել ված ա րարք է ։

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մար պա -
տաս խա նատ վու թյան տե սան կյու նից, սա -
կայն, ա ռա վել մեծ նշա նա կու թյուն ցայ սօր 
ու նեն ոչ այն քան նշ ված կոն վեն ցի ա նե րի 
դրույթ նե րը, որ քան, այս պես կոչ ված, «Մար-
տեն սի վե րա պա հու մը»։ 1899թ. Ցա մա քային 
պա տե րազ մի օ րենք նե րի և սո վո րույթ նե րի 
մա սին կոն վեն ցի այի մշակ ման ըն թաց-
քում ռուս ի րա վա բան մի ջազ գայ նա գետ 
Ֆ.Ֆ.Մար տեն սը, որ պես փոխ զի ջու մային 
ա ռա ջարկ, ո րը թույլ տվեց ա ռանց հիմնա-
կան հոդ ված նե րի փո փոխ ման մի ա ձայն 
ըն դու նել ո ղջ կոն վեն ցի ան, ա ռա ջար կեց 
լրաց նել կոն վեն ցի այի նա խա բա նը հետ ևյալ 
դրույ թով. «Ներ կա յումս, սա կայն, ան հնար 
ե ղավ հա մա ձայ նու թյան գալ՝ կապ ված այն 
դրույթ նե րի հետ, ո րոնք կնե րա ռե ին գործ-
նա կա նում ա ռա ջա ցող բո լոր դեպ քե րը։ 

Մյուս կող մից՝ Բարձր Պայ մա նա վոր-
վող Տե րու թյուն նե րի մտադ րու թյուն նե րի 
մեջ չէր կա րող մտ նել այն, որ պես զի չնա-
խա տես ված դեպ քե րը, գր ված դրույթ նե րի 
բա ցա կա յու թյան հետ ևան քով, թողն վե ին 

Гассер Х-П., Международное гуманитарное право 
М.: МККК, 1995, с. 55-58. 
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զո րահ րա մա նա տար նե րի կա մա յա կան 
հայե ցո ղու թյա նը։ 

Քա նի դեռ հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձեռ-
վել ըն դու նել պա տե րազ մի օ րենք նե րի ա վե-
լի ամ բող ջա կան ժո ղո վա ծու, Բարձր Պայ-
մա նա վոր վող Կող մե րը տե ղին են հա մա-
րում վկայել, որ ի րենց կող մից ըն դուն ված 
կա նո նա կար գե րով չնա խա տես ված դեպ քե-
րում բնակ չու թյու նը և պա տե րազ մող նե րը 
շա րու նա կում են գտն վել մի ջազ գային ի րա-
վուն քի սկզ բունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
և գոր ծո ղու թյան ներ քո, ո րոնք բխում են 
քա ղա քա կիրթ ազ գե րի միջև հաս տատ ված 
սո վո րույթ նե րից, մար դա սի րու թյան օ րենք-
նե րից և հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյան 
պա հանջ նե րից (ը նդգ ծու մը մերն է)»8։ Ա կն-
հայտ է, որ նշ ված վե րա պա հումն ար դեն ի սկ 
իր գո յու թյամբ ցե ղաս պա նու թյան հան ցա-
գոր ծու թյան ար գել ված լի նե լու լա վա գույն 
ա պա ցույցն է։ Դժ վար է պատ կե րաց նել, 
որ 19-րդ դա րի վեր ջին ցե ղաս պա նու թյան 
քա ղա քա կա նու թյու նը՝ իր ցան կա ցած բնո-
րոշ մամբ, կա րող էր դիտ վել որ պես «քա ղա-
քա կիրթ ազ գե րի միջև հաս տատ ված սո վո-
րույթ նե րին, մար դա սի րու թյան օ րենք նե րին9 
և հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյան պա հանջ-
նե րին» հա մա պա տաս խա նող ա րարք։ 

Ան շուշտ, ցե ղաս պա նու թյան հան ցա-
գոր ծու թյան և հատ կա պես հայե րի դեմ 
ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան ար գել ված 
լի նե լու հար ցում ան գնա հա տե լի նշա նա կու-
թյուն ու նի Մեծ Բրի տա նի այի, Ֆրան սի այի 
և Ռու սաս տա նի 1915թ. մայի սի 24-ի հա մա-
տեղ հռ չա կա գի րը, ո րում, մաս նա վո րա պես, 
նշ վում էր. «Ողջ ան ցած ա մս վա ըն թաց քում 
Հա յաս տա նում տե ղի են ու նե նում հայե րի 
կո տո րած ներ քր դե րի և թուր քե րի կող մից 
8 Տե՛ս Международное право. Ведение военных 

действий: Сборник Гаагских конвенций и иных 
международных документов. 3-е изд., исправленное 
– М.: МККК, 2001, с. 18. 

9 Անհրաժեշտ ենք համարում նշել, որ «մարդա սի-
րության օրենքներ» արտահայտությունը միջազ-
գային իրավական շրջանառության մեջ է մտել 
դեռևս 1868թ. ընդունված Պայթուցիկ և բռնկվող 
փամ փուշտները օգտագործումից հանելու մասին 
Սանկտ-Պետերբուրգի հռչակագրով:

օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի ա կն հայտ 
թողտ վու թյամբ, ի սկ եր բեմն նաև դրանց 
ո ւղ ղա կի ա ջակ ցու թյամբ... 

Ել նե լով Թուր քի այի կող մից մարդ կայ նու-
թյան և քա ղա քակր թու թյան դեմ կա տար-
վող այդ նոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րից 
(ը նդգ ծու մը մերն է)՝ Ռու սաս տա նի, Ֆրան-
սի այի և Ա նգ լի այի դաշ նային կա ռա վա րու-
թյուն նե րը սույ նով հրա պա րա կայ նո րեն հայ-
տա րա րում են Բարձր Դռա նը, որ նրանք այդ 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար ան ձնա-
կան պա տաս խա նատ վու թյու նը դնում են 
թուր քա կան կա ռա վա րու թյան բո լոր ան դամ-
նե րի, ի նչ պես նաև նրա այն տե ղա կան ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի վրա, ո րոնք ա ռնչ ված կլի-
նեն տվյալ կո տո րա ծին»10։ 

Մեծ Բրի տա նի այի, Ռու սաս տա նի և 
Ֆրան սի այի հի շա տակ ված հռ չա կագ րում 
ա ռա ջին ան գամ օգ տա գործ վեց «հան-
ցա գոր ծու թյուն մարդ կայ նու թյան դեմ» 
եզ րույ թը «Թուր քի ա յում հայե րի կո տո րա ծը 
բնո րո շե լու հա մար, ի նչն այ սօր վա չա փա-
նիշ նե րով ը նկ նում է ցե ղաս պա նու թյան հաս-
կա ցու թյան ներ քո»11։ Այս փաս տա թուղ թը 
վերջ նա կա նո րեն հաս տա տեց ցե ղաս պա-
նու թյան մի ջազ գային հա կաի րա վա կա նու-
թյու նը։ Մեր կար ծի քով, սույն հռ չա կագ րի 
հրա պա րակ մամբ ցե ղաս պա նու թյան հան-
ցա գոր ծու թյան պատ ժե լի ու թյան պաշ տո-
նա կան ճա նաչ ման գոր ծըն թացն իր հաղ-
թա կան ա վար տին հա սավ, այ սինքն՝ եր կար 
ժա մա նակ ը նդ հա նուր մի ջազ գային ի րա-
վուն քի նոր մի տես քով գո յու թյուն ու նե ցած 
նորմն ստա ցավ expresis verbis ճա նա չում։ 

Ան տան տի ե րկր նե րը փոր ձե ցին ի րա-
գոր ծել Մայի սյան հռ չա կագ րի դրույթ նե րը 
1920թ. օ գոս տո սի 10-ի Սև րի խա ղա ղու-
թյան պայ մա նագ րում։ Նշ ված պայ մա նա-
գի րը Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե-
րազ մի ժա մա նակ կա տար ված մի ջազ գային 

10 Տե՛ս «Свет», 13 мая 1915. № 124, տեքստը տպա գրված 
է նաև Геноцид армян в Османской империи: Сб. 
документов и материалов под ред. М.Г. Нерсисяна. 
2-е изд., доп. Ереван, 1983, с. 602-603. 

11 Տե՛ս Международное право: Учебник. Отв. ред. 
В.И. Кузнецов. М.: «Юристъ», 2001, с. 640. 
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հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ մի 
շարք դրույթ ներ էր պա րու նա կում։ Մաս-
նա վո րա պես, Պայ մա նագ րի Գլուխ 7-ում՝ 
«Պատ ժա մի ջոց ներ» (հոդ ված ներ 226-230), 
նա խա տես ված է ին նոր մեր պա տե րազ մա-
կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և «կո տո րած-
նե րի (massacres)», այ սինքն՝ հայե րի դեմ 
ի րա գոր ծած հան ցա գոր ծու թյան ա ռն չու-
թյամբ պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե-
լու հա մար։ Այս պես, օ րի նակ, հոդ ված 226-ը 
նա խա տե սում էր, որ «Թուր քա կան կա ռա-
վա րու թյու նը ճա նա չում է Դաշ նա կից և Մի ա-
վոր ված Տե րու թյուն նե րի՝ նշ ված հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րը կա տա րող նե րին պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու ի րա վուն քը»։ Հոդ-
ված 230-ն իր հեր թին պար տա վո րեց նում էր 
Թուր քի ային «հանձ նել Դաշ նա կից Տե րու-
թյուն նե րին այդ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մեջ 
մե ղադր վող ան ձանց»։ 

Ցա վոք, Սև րի պայ մա նա գիրն այդ պես էլ 
չվա վե րաց վեց, չս տեղծ վեց նաև հոդ ված 230-
ով նա խա տես ված տրի բու նա լը, թեև, այս-
պես կոչ ված, «զի նա դա դա րի ժա մա նա կա-
հատ վա ծում» ո րոշ պաշ տո նա տար ան ձինք 
հայե րի կո տո րած նե րի հա մար պա տաս խա-
նատ վու թյան կանչ վե ցին ազ գային դա տա-
րան նե րի կող մից, Օս մա նյան կայս րու թյան 
քրե ա կան օ րենսդ րու թյան հի ման վրա։ 
Չնա յած Սև րի պայ մա նա գի րը, քա ղա քա կան 
կո նյունկ տու րայի փո փո խու թյան հետ ևան-
քով, ու ժի մեջ այդ պես էլ չմ տավ, այն, ը ստ 
Ջ.Վեր հո վե նի, շա րու նա կում է մնալ Թուր-
քիա յում հայ կա կան բնակ չու թյան նկատ-
մամբ կա տար ված ա րարք նե րի հա կաի րա-
վա կան լի նե լու վառ ա պա ցույ ցը12։ 

Թեև սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ-
նե րից դուրս է Սև րի և Լո զա նի պայ մա նագ-
րե րի փոխ հա րա բե րակ ցու թյան վեր լու ծու-
թյու նը, այ դու հան դերձ, ան հրա ժեշտ ե նք 

12 Joe Verhoeven, «Le peuple arménien et le droit interna-
tional», in Le crime du silence: le genocide arménien, 
Ed. Champs Flammarion, París, 1984, p. 277 (Original 
in French, author’s translation) cited in Alfred de Zayas. 
Memorandum on the genocide against Armenians 1915-
1923 and the application of the 1948 Genocide Conven-
tion, p. 2. 

հա մա րում ը նդ գծել, որ դժ վար է հա մա-
ձայն վել այն հե տա զո տող նե րի հետ, ո րոնք 
գտ նում են, որ 1923թ. Լո զա նի պայ մա նա-
գիրն ամ բող ջու թյամբ փո խա րի նել է Սև րի 
պայ մա նագ րին, քա նի որ վեր ջին նե րիս 
ա ռար կա նե րը, ի նչ պես նաև մաս նա կից նե րը 
մի այն մա սամբ է ին հա մընկ նում13։

 Վե րը նշ վա ծը թույլ է տա լիս ար ձա նագ-
րել, որ ցե ղաս պա նու թյունն ի բրև սո ցի ա լա-
կան եր ևույթ, գո յու թյուն ու նե նա լով միշտ 
կամ գրե թե միշտ, մի ջազ գային ի րա վա-
կան ար գել քի տակ է վերց վել այդ ա րարքն 
ի բրև մի ջազ գային հա կաի րա վա կան դի տող 
մի ջազ գային ի րա վա կան նոր մե րի ա ռա ջա-
ցու մից հե տո։ 

Ի մի բե րե լով վե րը նշ վա ծը̀  ան հրա ժեշտ 
ե նք հա մա րում ը նդ գծել, որ Օս մա նյան կայս-
րու թյու նը, լի նե լով 1878թ. Բեռ լի նի պայ մա-
նագ րի, 1899թ. Ցա մա քային պա տե րազ մի 
օ րենք նե րի ու սո վո րույթ նե րի մա սին Հաա-
գայի ե րկ րորդ կոն վեն ցի այի և այլ մի ջազ-
գային ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի մաս-
նա կից, ստո րագ րե լով Սև րի պայ մա նա գի րը 
և ստանձ նե լով մի շարք այլ մի ջազ գային 
ի րա վա կան պար տա կա նու թյուն ներ, ը ստ 
մի ջազ գային ի րա վուն քի պար տա վոր ված 
էր կան խար գե լել կայս րու թյան հայ կա կան 
բնակ չու թյանն ամ բող ջա կան կամ մաս նա կի 
ո չն չա ցու մը։ Հետ ևա բար, Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյու նը դի տարկ վում է ոչ մի այն ի բրև 
սո վո րու թային մի ջազ գային ի րա վուն քի 
նոր մե րի, այլ նաև Օս մա նյան կայս րու թյան 
մի ջազ գային պայ մա նագ րային պար տա վո-
րու թյուն նե րի խախ տում։ Լի նե լով մի ջազ-
գային հան րու թյան մի մաս նիկ՝ Օս մա նյան 
13 Սևրի պայմանագիրն ստորագրվել է Բրիտանական 

կայսրության, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի 
(Գլխավոր Դաշնակից Տերությունների), Հայաս-
տանի, Բելգիայի, Հունաստանի, Հիջազի, Լեհաս-
տանի, Պորտուգալիայի, Ռումինիայի, Սերբերի, 
խոր  վաթների և սլովենների պետության, Չեխոս-
լովա կիայի (Դաշնակից տերություններ) և Թուր-
քիայի կողմից, այն դեպքում, երբ Լոզանի 
պայմա  նագրի մասնակիցներ էին Բրիտանական 
կայսրությունը, Ֆրանսիան, Իտալիան, Ճապո նիան, 
Սերբերի, խորվաթների և սլովենների պետու թյունը 
և Թուրքիան։ 
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կայս րու թյու նը պար տա վոր էր գոր ծել մի ջազ-
գային ի րա վուն քին հա մա պա տաս խան, ո րն 
ար գե լում էր նշ ված հան ցա գոր ծու թյու նը։

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան նկատ մամբ 
կի րա ռե լի մի ջազ գային ի րա վուն քի հար-
ցում կար ևոր վում է նաև Ցե ղաս պա նու թյան 
մա սին կոն վեն ցի այի կի րա ռե լի ու թյան հիմ-
նա հար ցը: Ո րոշ հե ղի նակ ներ, հիմք ըն դու-
նե լով այն փաս տը, որ ցե ղաս պա նու թյան 
հան ցա գոր ծու թյունն ամ րագ րող հիմնա կան 
ու նի վեր սալ մի ջազ գային ի րա վա կան պայ-
մա նագ րային գոր ծի քը՝ Ցե ղաս պա նու թյան 
մա սին կոն վեն ցի ան, ըն դուն վել է 1948թ. 
դեկ տեմ բե րի 9-ին և ու ժի մեջ մտել 1951թ. 
հուն վա րի 12-ին, պն դում են, որ ցե ղաս-
պա նու թյուն՝ հա մա ձայն մի ջազ գային ի րա-
վուն քի նոր մե րի, կա րող են դիտ վել մի այն 
դրա ու ժի մեջ մտ նե լուց հե տո կա տար-
ված ա րարք նե րը։ Հա կա ռակ դեպ քում, այս 
տե սա կե տի կողմնա կից նե րի կար ծի քով, 
մինչև կոն վեն ցի այի ու ժի մեջ մտ նե լը տե ղի 
ու նե ցած ա րարք նե րը որ պես ցե ղաս պա-
նու թյուն ո րա կե լը կդիտ վի ի բրև nullum cri-
men sine lege14 սկզ բուն քի խախ տում, քան-
զի ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան 
հան ցա կազմն ա ռա ջին ան գամ ամ րագր վել 
է մի այն Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն վեն-
ցի ա յում15։ 

14 Չկա հանցագործություն չնշված օրենքում (լատ)։
15 Տե՛ս, օրինակ, Gunduz Aktan, The Armenian Problem 

and International Law in Turkkaya Ataov (ed.). The Arme-
nians in the Late Ottoman Period, Ankara, 2001, pp. 264-
279, 304-314. Ռուսաստանցի հետազոտող Ս.Կոչոյի 
կարծիքով, «այսօր մինչև Ցեղասպանության մասին 
կոնվենցիայի ընդունումը, մինչև միջազգային 
իրավունքում «ցեղասպանություն» եզրույթի ի հայտ 
գալը տեղի ունեցած՝ ազգային կամ կրոնական 
խմբերի ոչնչացումը որպես ցեղասպանություն 
որակելու փորձերն անիրավաչափ են (մանավանդ, 
որ կոնվենցիան հետադարձ ուժ չունի): Այդ 
փաստերը պետք է որակվեն դրանց կատարման 
պահին գործող օրենքներով և անվիճելիորեն 
դատապարտվեն միջազգային հանրության 
կողմից, սակայն ձևականորեն իրավունքի 
դիրքերից դրանք ցեղասպանություն հանդիսանալ 
չեն կարող»: Տե՛ս Кочой С., Геноцид: понятие, 
ответственность, практика // Уголовное право, 
2001, №2, c. 10. 

Այ դու հան դերձ, գտ նում ե նք, որ, ան հնար 
է որ ևէ կերպ հա մա ձայն վել այն տե սա կե տի 
հետ, որ ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու-
թյան մի ջազ գային հա կաի րա վա կա նու թյու նը 
պայ մա նա վոր ված է Ցե ղաս պա նու թյան 
մա սին կոն վեն ցի այի կնք մամբ, դրա ու ժի մեջ 
մտ նե լով և փոխ շաղ կապ ված է դրա հետ։ 

Ն ման մո տեց մա նը սա տա րե լու հա մար 
այդ տե սա կե տի կողմնա կից նե րը շատ 
հա ճախ թյու րի մա ցա բար օգ տա գոր ծում են 
այն փաս տար կը, որ ցե ղաս պա նու թյան, ի նչ-
պես նաև մարդ կայ նու թյան դեմ ո ւղղ ված 
այլ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լը տե   ղի է 
ու նե ցել մի այն Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային 
պա տե րազ մի ա վար տից հե տո՝ Նյուրն բեր գի 
և Տո կի ոյի մի ջազ գային ռազ մա կան տրի-
բու նալ նե րի շր ջա նակ նե րում։ Սա կայն գործ-
նա կա նում պա տաս խա նատ վու թյունն ի րա-
գոր ծե լը դեռ վկա յու թյուն չէ այն փաս տի, 
որ ցե ղաս պա նու թյու նը հան ցա վոր է դար-
ձել նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծից։ Մինչև 
Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի 
ու ժի մեջ մտ նե լը տե ղի ու նե ցած ա րարք-
նե րը որ պես ցե ղաս պա նու թյուն ո րա կե լը 
nullum crimen sine lege սկզ բուն քի խախ տում 
դի տող հե տա զո տող նե րը շատ հա ճախ հաշ-
վի չեն առ նում մի ջազ գային ի րա վուն քի մի 
շարք ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ։ Ի րոք, 
մի ջազ գային ի րա վուն քում չի վի ճարկ վում 
այն փաս տը, որ ա ռանց մի ջազ գային ի րա-
վուն քի նոր մով ո րո շա կի վար քագ ծի ար գել-
ման ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ-
վու թյունն ան հնար է և ան թույ լատ րե լի։ Այս 
դրույթն ան վի ճե լի ո րեն վե րա բե րում է նաև 
ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյա նը։ 
Սա կայն նման մո տեց ման կողմնա կից-
նե րը, ի նչ պես նշ վեց, հաշ վի չեն առ նում մեր 
մատ նան շած այն հան գա ման քը, որ մի ջազ-
գային ի րա վուն քի աղ բյուր՝ պայ մա նագ-
րային նոր մե րին զու գա հեռ, դի տարկ վում 
են նաև սո վո րու թային ի րա վա կան նոր մե րը, 
ո րոնց միջև ի րա վա բա նա կան ու ժի տե սան-
կյու նից ոչ մի տար բե րու թյուն գո յու թյուն 
չու նի, ին չը բազ միցս ը նդ գծ վել է ի նչ պես 
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մի ջազ գային ի րա վուն քի գի տու թյան մեջ, 
այն պես էլ պրակ տի կա յում16։ Հետ ևա բար, 
մինչև Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի-
այի ըն դու նու մը ցե ղաս պա նու թյան հան ցա-
գոր ծու թյունն ար գե լող նոր մե րի առ կա յու-
թյունն ա պա ցուց ման գոր ծում պետք է ել նել 
ոչ մի այն պայ մա նագ րային ի րա վուն քի նոր-
մե րից, այլ նաև պե տու թյուն նե րի՝ կո տո րած-
նե րից և բնաջն ջումնե րից ո րո շա կի մարդ-
կային խմ բե րի պաշտ պա նու թյանն ո ւղղ ված 
և դրա նով ի սկ ցե ղաս պա նու թյունն ար գե լող 
բա վա կան կա յուն պրակ տի կայով։ 

Հիմնա կա նում մի ջազ գային ի րա վուն քի 
ա րևմ տյան դպ րո ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան հար-
ցում հա րում են տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ 
տե սա կե տի՝ պն դե լով, որ ցե ղաս պա նու թյունն 
ու ղեկ ցել է մարդ կու թյանն իր գո յու թյան ո ղջ 
ըն թաց քում, և ցե ղաս պա նու թյան վաղ դեպ-
քե րի թվին են դա սում ո րո շա կի մարդ կային 
խմ բե րի ո չն չա ցու մը մոն ղոլ-թա թար նե րի՝ 
հատ կա պես Չին գիս խա նի ար շա վանք նե րի, 
Լենք Թե մու րի նվա ճումնե րի ըն թաց քում կամ, 
որ պես օ րի նակ, հի շա տա կում են եվ րո պա ցի 
նվա ճող նե րի կող մից ա մե րի կյան հնդ կա ցի-
նե րի ո չն չա ցու մը և այլն17։ Գրե թե հա ման ման 
տե սա կետ էր ար տա հայ տում նաև ցե ղաս պա-
նու թյուն եզ րույ թի հե ղի նակ՝ լեհ-ա մե րի կյան 
ի րա վա բան Ռա ֆայել Լեմ կի նը, ո րը հի շա տա-
կում է պա տե րազմնե րի, բնաջն ջումնե րի բազ-
մա թիվ դա սա կան օ րի նակ ներ, ե րբ վե րաց վել 
16 Տե՛ս Даниленко Г.М., Обычай в современном 

международном праве, 1988, М. «Наука», c. 180, 
Arthur M. Weisburd., Customary international law: the 
problem of treaties // Vanderbilt journal of transnational 
law, 1988, p. 85. Պայմանագրային և սովորութային 
նորմերի հավասար իրավաբանական ուժի մասին 
դրույթը բազմիցս հաստատվել է և՛ միջազգային 
դատական, և՛ արբիտրաժային մարմինների 
որոշումներում: Տե՛ս, օրինակ, Rainbow Warrior 
(Նոր Զելանդիան ընդդեմ Ֆրանսիայի) և Barcelo-
na Traction ընկերության գործերով որոշումները 
UN RIAA, vol. XX, p. 27 (1990), at p. 251, para. 75; 
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, 
Second Phase, I.C.J. Reports 1970, p. 3 at p. 46. 

17  Տե՛ս, օրինակ, Kunz J., The United Nations Convention 
on Genocide // American Journal of International Law, 
Vol. 43, № 4, October 1949, p. 741. 

են ամ բողջ ազ գեր կամ ամ բող ջո վին կամ 
գրե թե ամ բող ջո վին բնակ չու թյան տար բեր 
խմ բեր՝ հա տուկ ը նդ գծե լով, որ ցե ղաս պա նու-
թյան դեպ քեր են, ի մի ջի այ լոց, «Կար թա գե նի 
ո չն չա ցու մը մ.թ.ա. 146թ., Տի տո սի կող մից 
Ե րու սա ղե մի ա վե րու մը մ.թ. 72թ., իս լա մի կրո-
նա կան պա տե րազմնե րը, խա չակ րաց ար շա-
վանք նե րը, ալ բի գոյ ցի նե րի ջար դե րը, Ե րես-
նա մյա պա տե րազ մում Մագ դե բուր գի պա շա-
րու մը և վեր ջերս հայե րի կո տո րած նե րը»18։ 

Թե պետ, հա նուն ճշ մար տու թյան, պետք 
է նշել նաև, որ այն տե սա կե տը, հա մա ձայն 
ո րի՝ ցե ղաս պա նու թյու նը դար ձել է հանցա-
վոր ա րարք Ցե ղաս պա նու թյան մա սին 
կոնվեն ցի այի ըն դու նու մից շատ ա վե լի վաղ, 
պաշտ պան վում էր նաև խորհր դային մի ջազ-
գային ի րա վուն քի գի տու թյան կող մից։ 
Այսպես, հայտ նի ի րա վա բան մի ջազ գայ նա-
գետ Պ.Ս. Ռո մաշ կի նը դեռևս 1960-ա կան 
թթ. այն տե սա կետն էր ար տա հայ տում, թե 
«ցե ղաս պա նու թյու նը մարդ կայ նու թյան դեմ 
ո ւղղ ված ծան րա գույն հան ցա գոր ծու թյուն է։ 
Բուն «ցե ղաս պա նու թյուն» եզ րույթն ի հայտ 
է ե կել ոչ շատ վա ղուց՝ Ե րկ րորդ հա մաշ-
խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ, և նշա-
նա կում է ռա սա յա կան, ազ գային, էթ նի կա-
կան կամ կրո նա կան դր դա պատ ճառ նե րով 
բնակ չու թյան ա ռան ձին խմ բե րի բնաջն ջում։ 
Սա կայն դրա նից դեռևս չի բխում, որ այդ-
պի սի հան ցա գոր ծու թյուն ներ մինչև Ե րկ րորդ 
հա մաշ խար հային պա տե րազ մը չեն ե ղել։ 
Ցե ղասպա նու թյունն ի հայտ է ե կել Ե րկ րորդ 
հա մաշ խար հային պա տե րազ մը սան ձա զեր-
ծած ֆա շիզ մի ա ռա ջա ցու մից շատ ա վե լի 
վաղ։ Սա կայն ցե ղաս պա նու թյան հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րը գեր մա նա կան ֆա շիզ մի 
ագ րե սի այի ժա մա նա կա հատ վա ծում ձեռք 
բե րե ցին հս կա յա կան ծա վալ ներ»19։ 

18  Տե՛ս R. Lemkin, Axis rule in occupied Europe: laws of 
occupation, analysis of government; proposals for re-
dress. Washington: Carnegie Endowment for Interna-
tional Peace, Division of International Law, 1944, p. 80 
n.3, Raphael Lemkin, A crime without a name // Ameri-
can Scholar, Volume 15, № 2 (April 1946), pp. 227-230. 

19  Տե՛ս Ромашкин П.С., Преступления против мира и 
человечества, М. «Наука», 1967, с. 264. 



16

Այս հար ցում, մեր կար ծի քով, ան հնար 
է չհա մա ձայն վել պրոֆ. Յու.Գ.Բար սե ղո վի 
այն պնդ ման հետ, որ «ցե ղաս պա նու թյան 
հան ցա գոր ծու թյան մի ջազ գային հա կաիրա-
վա կա նու թյան հար ցում չի կա րե լի հիմն-
վել Ռ.Լեմ կի նի կող մից 1944թ. ստեղծ ված 
«ցե ղաս պա նու թյուն» եզ րույ թի կոն վեն ցի ո-
նալ ամ րագր ման վրա, որ պես sine qua non 
պայ ման։ Ե թե պայ մա նա վո րենք այս հան-
ցա գոր ծու թյան հան ցա կազ մի ներ քո ը նկ նող 
ա րարք նե րի ո րակ ման ի րա վա չա փու թյու նը 
տվյալ եզ րույ թի ձևա կան (ֆոր մալ) պայ մա-
նագ րային ճա նաչ մամբ, ա պա նման ո րակ-
ման հնա րա վո րու թյունն ստիպ ված կլի նենք 
սահ մա նա փա կել ոչ մի այն Ցե ղաս պա նու-
թյան մա սին կոն վեն ցի այի ու ժի մեջ մտ նե-
լուց հե տո կա տար ված ցե ղաս պա նու թյան 
ակ տե րով, այլ նաև այն ստո րագ րած, վա վե-
րաց րած կամ դրան մի ա ցած պե տու թյուն-
նե րի շր ջա նա կով»20։ 

Ի րոք, ե թե դի տենք 1948թ. Ցե ղաս պա-
նու թյան մա սին կոն վեն ցի ան ի բրև ցե ղաս-
պա նու թյունն ար գե լող մի ջազ գային ի րա վա-
կան նորմ ստեղ ծող փաս տա թուղթ, ա պա չի 
կա րե լի որ պես պատ ժե լի ա րարք ո րա կել ոչ 
մի այն Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը, այլ նաև 
Ող ջա կի զու մը (ո րոնք բնո րո շե լու հա մար, 
ը ստ է ու թյան, և ստեղծ վել էր ցե ղաս պա նու-
թյուն եզ րույ թը) և ցե ղաս պա նու թյան այն 
դեպ քե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել 20-րդ 
դա րի ա ռա ջին կե սին։ Նման են թադ րու-
թյունն ա վե լի քան ան հե թեթ է և չի կա րող 
ի րա վա չափ դիտ վել, քա նի որ հենց Ցե ղաս-
պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի դրույթ-
նե րի տեքս տային վեր լու ծու թյու նը վկա-
յում է այն մա սին, որ դրա մշա կող նե րը չեն 
նպա տա կադր վել մի ջազ գային ի րա վա կան 
նոր նորմ ստեղ ծել, այլ մի այն փոր ձել են 
ամ րագ րել ար դեն ի սկ գո յու թյուն ու նե ցող 
ի րա վա կան նոր մի առ կա յու թյան փաս տը։ 
Դրա մա սին են վկա յում հենց Ցե ղաս պա-
նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի հոդ ված 1-ի 
ձևա կեր պումնե րը, ո րը, մաս նա վո րա պես, 
20  Տե՛ս Барсегов Ю.Г., Геноцид армян – преступление 

по международному праву, М. «XXI век – Согласие», 
2000. – С. 62. 

սահ մա նում է, որ «Պայ մա նա վոր վող կող-
մե րը հաս տա տում են (այլ ոչ թե սահ մա-
նում)21, որ ցե ղաս պա նու թյու նը, ան կախ 
նրա նից, կա տար վում է խա ղա ղու թյան կամ 
պա տե րազ մի ժա մա նակ, մի ջազ գային ի րա-
վուն քի նոր մե րը խախ տող հան ցա գոր ծու-
թյուն է …»։ 

Հետ ևա բար, Կոն վեն ցի այի հիմնա կան 
ա ռա քե լու թյու նը կա յա նում է գո յու թյուն 
ու նե ցող մի ջազ գային ի րա վա կան նոր մի 
ու նի վեր սալ պայ մա նագ րային ամ րագր ման, 
այլ ոչ թե նո րի ստեղծ ման մեջ22։ Այդ հան-
գա մանքն ը նդ գծ վել է դեռևս 1948թ. Ցե ղաս-
պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի նա խա-
պատ րաստ ման ըն թաց քում։ Կոն վեն ցի այի 
Travaux preparatoires-ը (նա խա պատ րաստ-
ման փաս տաթղ թե րը) պա րու նա կում են 
ցե ղաս պա նու թյան պատ մա կան փաս տե րի 
մա սին բազ մա թիվ նշումներ և հի շա տա-
կումներ։ Այս պես, օ րի նակ, պայ մա նագ րի 
նա խա պատ րաստ ման ըն թաց քում Կու բայի 
ներ կա յա ցու ցի չը նշել է, որ «պատ մու թյունն 
ի հայտ է բե րել ցե ղաս պա նու թյան ան թվե լի 
դեպ քեր», Ե գիպ տո սի ներ կա յա ցու ցի չը նշել 
է, որ «ցե ղաս պա նու թյան դեպ քեր են տե ղի 
ու նե ցել շատ վաղ ան ցյա լում», Մեծ Բրի տա-
նի այի ներ կա յա ցու ցիչ սըր Հարթ լի Շոուք-
րո սը (ո րը, ի դեպ, նաև Նյուրն բեր գյան 
դա տա վա րու թյան բրի տա նա կան գլ խա վոր 
մե ղադ րողն էր) ցե ղաս պա նու թյու նը դի տում 
էր որ պես «մի ջազ գային ի րա վուն քին ար դեն 
ի սկ ծա նոթ հան ցա գոր ծու թյուն, ո րի դեպ-
քե րը պատ մու թյունն ի հայտ է բե րել դա րե րի 
ըն թաց քում», Ար գեն տի նայի ներ կա յա ցու-
ցի չը ո րա կում էր ցե ղաս պա նու թյու նը որ պես 
«հան ցա գոր ծու թյուն, ո րը, թեև միշտ հայտ նի 
է ե ղել, որ գո յու թյուն ու նի, սա կայն մի այն 
վեր ջերս է բնո րոշ վել»23։ 

21 Ընդգծումը մերն է։ 
22 Տե՛ս Барсегов Ю.Г., Геноцид армян – преступление 

по международному праву, М., «XXI век – 
Согласие», 2000, с. 68-70. 

23 Official Records of the Third Session of the General 
Assembly, Part I, Sixth Committee, statements by Mr. 
Blanco, p. 23, by Mr. Raafat, p. 500, by Sir Hartley 
Shawcross, p. 40, by Mr. Bustos Fierro, p. 28. 
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Այն հան գա ման քը, որ մինչև Ցե ղաս պա-
նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի ցե ղաս պա-
նու թյան հան ցա գոր ծու թյան հան ցա կազ մի 
կոնկ րետ նկա րագ րու թյուն գո յու թյուն չու-
ներ, ևս չի կա րող որ պես ցե ղաս պա նու թյունն 
ար գե լող նոր մի բա ցա կա յու թյուն դիտ վել։ 
Մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րի յու րա-
հատ կու թյունն այն է, որ դրանք չեն պա րու-
նա կում կոնկ րետ հան ցա կազ մեր և հա ճախ 
բնո րո շում են եր ևույթ ներն ըն դա մե նը հիմ-
նա կան գծե րով՝ մի ջազ գային ի րա վուն քի 
սուբյեկտ նե րին ի րա վունք ըն ձե ռե լով ի նք-
նու րույ նա բար ո րո շել դրանց ի րա գործ ման 
ձևե րը։ Մաս նա վո րա պես, Նյուրն բեր գյան 
դա տա վա րու թյան ըն թաց քում մե ղադ րան քի 
հիմ քում ըն կան այն պի սի ա րարք ներ, ո րոնք 
մի ջազ գային կոն վեն ցի ա նե րում ո ւղ ղա կի-
ո րեն հան ցա գոր ծու թյուն ներ չէ ին ան վան-
վում, և դրանց կա տար ման հա մար ան հա-
տա կան քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն 
չէր նա խա տես վում։ Ա.Ա սա տու րի կար ծի քով՝ 
«Մի ջազ գային ի րա վուն քի ա կն հայտ բա ցե րը 
հաշ վի առ նե լով՝ Նյուրն բեր գյան դա տա-
վա րու թյան շրա ջա նակ նե րում մե ղադ րող-
նե րը մեծ նշա նա կու թյուն է ին հատ կաց նում 
այն փաս տին, որ Մի ջազ գային ռազ մա կան 
դա տա րա նի կա նո նադ րու թյու նում ամ րագր-
ված են մի ջազ գային ի րա վուն քի հան րա ճա-
նաչ նոր մեր, ո րոնք մի ջազ գային սո վո րույթ-
նե րի տես քով գո յու թյուն են ու նե ցել մինչև 
Դա տա րա նի ստեղ ծու մը։ Այդ նոր մե րի գո յու-
թյան ա պա ցույց էր հան դի սա նում պե տու-
թյուն նե րի կող մից դրանք ճա նա չե լու և պահ-
պա նե լու պրակ տի կան, ի նչ պես նաև տար-
բեր մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
և ֆո րումնե րի՝ մի ջազ գային ի րա վուն քում 
այդ նոր մե րի հաս տատ մա նը և ամ րագր-
մանն ո ւղղ ված գոր ծու նե ու թյու նը։ Այդ նոր-
մե րը դար ձել է ին ը նդ հա նուր մի ջազ գային 
ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մաս և ճա նաչ-
վում է ին ան կախ պե տու թյուն նե րի այս կամ 
այն կոն վեն ցի ային մաս նակ ցու թյու նից»24։ 
24 Տե՛ս Асатур А.А., Развитие международного 

уголовного права и деятельность международных 
уголовных судов // Московский журнал 
международного права, 2000, №2(38), с. 228. 

Ե թե հան ցա գոր ծու թյուն նե րի պատ ժե լի ու-
թյան հար ցում ել նել մի ջազ գային պայ մա-
նագ րային նոր մե րում մի ջազ գային հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րի կոնկ րետ հան ցա կազ-
մե րի ամ րագ րու մից, ա պա նույ նիսկ այ սօր 
չի կա րե լի ի բրև հան ցա գոր ծու թյուն դի տել 
այն պի սի ա րարք ներ, ի նչ պի սիք են է կո ցի դը, 
ո րի մի ջազ գային պայ մա նագ րային բնո րո-
շում դեռևս գո յու թյուն չու նի, կամ մի ջազ-
գային ա հա բեկ չու թյու նը, ո րի հա մաշ խար-
հո րեն ճա նաչ ված հաս կա ցու թյու նը մի ջազ-
գային հան րու թյան կող մից դեռևս չի մշակ-
վել և այլն։ Գտ նում ե նք, որ նման մո տե ցու մը 
չի հա մա պա տաս խա նում գո յու թյուն ու նե ցող 
մի ջազ գային ի րա վա կան ի րա կա նու թյա նը։ 

Ի հար կե, հայե րի դեմ ի րա գոր ծած 
ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում 
«ցե ղաս պա նու թյուն» (գե նո ցիդ) եզ րույթ 
դեռևս գո յու թյուն չու ներ, այն ի հայտ ե կավ 
մի այն 1944թ. նոյեմ բե րին լույս տե սած Ռ. 
Լեմ կի նի «Ա ռանց քի ղե կա վա րու մը բռ նա-
զավթ ված Եվ րո պա յում» հայտ նի աշ խա-
տու թյան մեջ25։ Ռ. Լեմ կի նի պնդ մամբ, այդ 
հան ցա գոր ծու թյու նը (ցե ղաս պա նու թյու նը) 
հան ցա գոր ծու թյուն էր ա ռանց ան վան-
ման26։ Պաշ տո նա կան շր ջա նա ռու թյան մեջ 
այս եզ րույթն ա ռա ջին ան գամ մտավ 1945թ. 
հոկ տեմ բե րի 18-ի՝ Նյուրն բեր գի մի ջազ գային 
ռազ մա կան դա տա րա նի մե ղադ րա կան 
եզ րա կա ցու թյուն նե րից մե կի մեջ, այ նու հետև 

25  Տե՛ս Raphael Lemkin, Axis rule in Occupied Europe: 
Laws of Occupation - Analysis of Government - Propos-
als for Redress, Washington, D.C.: Carnegie Endow-
ment for International Peace, 1944, p. 79 - 95. 

26 Իր «Հանցագործություն առանց անվանման» 
հոդվածում Ռ.Լեմկինն ընդգծում էր. «Մինչ 
հասարակությունը պաշտպանություն է որոնում 
անձի դեմ գործած հանցանքներից, առ այսօր որևէ 
լուրջ ջանք չի արվել՝ ուղղված սպանությունները և 
միլիոնավոր մարդկանց ոչնչացումը կանխարգելելուն 
ու պատժելուն: Ակնհայտ է, որ նույնիսկ այդ երևույթի 
համապատասխան անվանում գոյություն չուներ: Ինչ 
վերաբերում է նացիստների վայրագություններին 
այս պատերազմում, ապա Ուինստոն Չերչիլը 1941թ. 
օգոստոսի իր ելույթում նշում էր, որ «մենք առանց 
անվանման հանցագործության վկաներ ենք»։ Տե՛ս 
Raphael Lemkin, A crime without a name, American Schol-
ar, Volume 15, no. 2 (April 1946), p. 227-230. 



18

ամ րագրվե լով ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ա սամբ լե-
այի 1946թ. դեկ տեմ բե րի 11-ի 96/1 բա նաձ-
ևում և Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն վեն-
ցի ա յում։ Այ դու հան դերձ, բուն ցե ղաս պա նու-
թյան հան ցա գոր ծու թյու նը գո յու թյուն է ու նե-
ցել և դիտ վել է ի բրև պատ ժե լի ար դեն Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման ժա մա նակ։ 

Ամ փո փե լով վե րը նշ վա ծը՝ կա րե լի է 
վս տա հո րեն հայ տա րա րել, որ պե տու թյուն-
նե րի մի ջազ գային ի րա վա կան պրակ տի-
կան, մար դա սի րա կան մի ջամ տու թյուն նե րի 
ի նս տի տու տի ա ռա ջա ցումն ու զար գա ցու մը 
և 19-րդ դա րի ե րկ րորդ կե սի մի ջազ գային 
պայ մա նագ րե րի նոր մե րի վեր լու ծու թյու նը 
վկա յում են այն մա սին, որ որ ևէ ռա սա յա կան, 

ազ գային, կրո նա կան կամ էթ նի կա կան 
խումբ որ պես այդ պի սին ո չնչաց նե լուն նպա-
տա կաուղղ ված կան խամ տած ված ա րարք-
նե րի ամ բող ջու թյու նը, ո րը հե տա գա յում 
ան վան վեց ցե ղաս պա նու թյուն, դիտ վում էր 
որ պես ը նդ հա նուր մի ջազ գային ի րա վուն քի 
նոր մե րին հա կա սող և դրա նով պատ ժե լի 
ա րարք ա մե նաու շը 19-րդ դա րի ե րկ րորդ 
կե սից։ Հետ ևա բար, Հայոց ցե ղասպա նու-
թյու նը, ան վա նենք այն այդ պես թե ոչ, դիտ-
վում էր որ պես ը նդ հա նուր մի ջազ գային 
ի րա վուն քի նոր մե րից բխող պար տա վո րու-
թյան լր ջա գույն խախ տում և հան գեց նում է 
Օս մա նյան կայս րու թյան մի ջազ գային ի րա-
վա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը։

2.  Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մար Թուր քի այի Հան րա պե տու թյան  
մի ջազ գային ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան ի րա վա չա փու թյան 
վեր լու ծու թյուն

 Սույն աշ խա տու թյան հա մատ քես տում 
ան հրա ժեշտ ե նք հա մա րում ան դրա դառ նալ 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մար Թուր քի այի 
Հան րա պե տու թյան՝ որ պես Օս մա նյան կայս-
րու թյան մի ջազ գային ի րա վա կան ի նք նու թյան 
շա րու նա կո ղի, պա տաս խա նատ վու թյան ի րա-
վա չա փու թյան հար ցին, ի նչ պես նաև վեր հա-
նել նման պա տաս խա նատ վու թյան հիմ քե րը 
և պայ ման նե րը։ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
հա մար Թուր քի այի պա  տաս խա նատ վու-
թյան հար ցը պար զե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
պա տաս խա նել հետ ևյալ հար ցե րին. 

1. Ու նե՞ր, ա րդյոք, Օս մա նյան կայս-
րու թյու նը որ ևէ կա յուն և մշ տա կան 
մարդ կային խմ բեր ո չն չաց նելն ար գե-
լող մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր մե րի 
հի ման վրա ստանձ նած մի ջազ գային 
ի րա վա կան պար տա վո րու թյուն ներ 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ-
ման ժա մա նա կա հատ վա ծում:

2. Հա մա պա տաս խա նո՞ւմ են, ա րդ յոք, 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան փաս     տա-
կան հան գա մանք նե րը Ցե ղաս պա-
նու թյան մա սին կոն վեն ցի ա յում սահ-
ման ված հան ցա կազ մին:

3. Կա րո՞ղ է, ա րդյոք, Թուր քի այի Հան-
րա պե տու թյու նը, որ պես Օս մա նյան 
կայս րու թյան մի ջազ գային ի րա վա կան 
ի նք նու թյու նը շա րու նա կող պա  տաս-
խա նատ վու թյուն կրել Հայոց ցե ղաս -
պա նու թյան ի րա գործ ման հա մար։ 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյանն ա ռնչ վող 
փաս տաթղ թե րի մի ջազ գային ի րա վա կան 
վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս վս տա հա բար 
պն դել, որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյունն ի րա-
գոր ծե լիս Օս մա նյան կայս րու թյունն ու ներ 
մի ջազ գային ի րա վա կան պար տա վո րու թյուն 
կան խար գե լե լու և չկա տա րե լու նման ո չն չա-
ցու մը: Ի նչ պես ար դեն նշել ե նք նման պար-
տա վո րու թյան առ կա յու թյան մա սին ա ներկ-
բայո րեն վկա յում են, մաս նա վո րա պես, Բեռ-
լի նի 1878թ. պայ մա նագ րի (մաս նա վո րա պես 
հոդ ված 61), Պա տե րազ մի օ րենք նե րի և 
սո վո րույթ նե րի մա սին Հաա գայի 1899թ. կոն-
վեն ցի ա նե րի (մաս նա վո րա պես Ցա մա քային 
պա տե րազ մի օ րենք նե րի և սո վո րույթ նե րի 
մա սին 1899թ. կոն վեն ցի այի նա խա բան) և 
այլ փաս տաթղ թե րի հի ման վրա Օս մա նյան 
կայս րու թյան ստանձ նած պար տա վո րու-
թյուն նե րը: Նման պար տա վո րու թյուն նե րի 
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գո յու թյան վառ վկա յու թյունն է նաև 1915թ. 
մայի սի 24-ի Ան տան տի պե տու թյուն նե րի 
հա մա տեղ հռ չա կա գի րը, որ տեղ ա ռա ջին 
ան գամ օգ տա գործ վեց հան ցա գոր ծու թուն 
մարդ կայ նու թյան և քա ղա քակր թու թյան դեմ 
ար տա հայ տու թյու նը:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան փաս տա կան 
հան գա մանք նե րի վեր հա նու մը և դրան-
ցում ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան 
հան ցա կազ մի առ կա յու թյան ա պա ցու ցու մը 
բա վա կան ծա վա լուն և խր թին գոր ծըն-
թաց է, ո րն ա ռան ձին ու սումնա սի րու թյուն 
է պա հան ջում և, ը ստ է ու թյան, հնա րա վոր 
չէ սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում։ 
Այ դու հան դերձ, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
փաս տա կան հան գա մանք նե րում ցե ղաս-
պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան հան ցա-
կազ մի առ կա յու թյան վե րա բե րյալ կաս կած-
նե րը փա րա տե լու հա մար ան հրա ժեշտ ե նք 
հա մա րում ներ կա յաց նել հետ ևյալ փաս-
տարկ նե րը։ 

Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի ա-
յում ամ րագր ված ցե ղաս պա նու թյան հաս-
կա ցու թյա նը Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը 
կազ մող ա րարք նե րի հա մա պա տաս խա նու-
թյան հարցն ու սումնա սիր վել և հաս տատ վել 
է մի շարք հե ղի նա կա վոր ի րա վա բա նա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րում, ո րոն ցից, ա ռա ջին 
հեր թին, պետք է հի շա տա կել ՄԱԿ-ի Տն տե-
սա կան և սո ցի ա լա կան խորհր դի, Մար դու 
ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղո վի, Խտ րա կա-
նու թյան կան խար գել ման և փոք րա մաս նու-
թյուն նե րի պաշտ  պա նու թյան են թա հանձ-
նա ժո ղո վի կող  մից պատ րաստ ված՝ 1985թ. 
հու լի սի 2 –ի «Ցե ղաս պա նու թյան հան ցա-
գոր ծու թյան կան խար գել ման և դրա հա մար 
պատ ժե լու հար ցի վե րա բե րյալ վե րա նայ ված 
և նո րաց ված զե կույ ցի» (Բեն ջա մին Ո ւի թե-
քե րի զե կույց) կետ 24 –ը, ո րում մաս նա վո րա-
պես նշ ված է. «Ցա վոք, նա ցիստ նե րի կող մից 
ի րա գործ վա ծը 20-րդ դա րում կա տար ված 
ցե ղաս պա նու թյան մի ակ օ րի նա կը չէր։ Այլ 
օ րի նակ նե րի թվին, ո րոնք կա րող են ո րակ-
վել որ պես այդ պի սին, դաս վում են 1904թ. 
գեր մա նա ցի նե րի կող մից հե րե րո նե րի 

կո տո րա ծը, 1915-1916թթ. հայե րի կո տո-
րա ծը Օս մա նյան կայս րու թյու նում...»27, ի նչ-
պես նաև Թուրք– հայ կա կան հաշ տեց ման 
հանձ նա ժո ղո վի հա մար Ան ցու մային ար դա-
րա դա տու թյան մի ջազ գային կենտ րո նի 
պատ րաս տած ի րա վա բա նա կան վեր լու-
ծու թյու նը, ո րում, մաս նա վո րա պես, նշ ված 
է, որ հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա-
նու թյու նը կազ մող փաս տա կան հան գա-
մանք նե րը « հա վա քա կա նո րեն դի տարկ ված՝ 
պա րու նա կում են ցե ղաս պա նու թյան հան-
ցա գոր ծու թյան, ի նչ պես այն սահ ման ված 
է Կոն վեն ցի ա յում, բո լոր տար րե րը, և ի րա-
վա գետ նե րը, քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը, 
լրագ րող նե րը և այլ ան ձինք ար դա րաց ված 
կլի նեն̀  շա րու նա կե լով դրանք այդ պես ո րա-
կել»28: Աշ խար հի տար բեր մայր ցա մաք նե րի 
պե տու թյուն նե րի29 և մի ջազ գային կա ռա վա-
27 UN ECOSOC Commission on Human Rights, Sub-Com-

mission on Prevention of Discrimination and Protection 
of Minorities Thirty-eighth session. Item 4 of the provi-
sional agenda, E/CN.4/Sub.2/1985/6 - 2 July 1985.

28 Տե՛ս Legal Analysis prepared for the International cen-
ter for transitional Justice on the Applicability of the 
United Nations Convention on the Prevention and Pun-
ishment of the Crime of Genocide to events which oc-
curred during the early twentieth century. 

29 Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել և դատա-
պար  տել են Արգենտինայի Հանրա պետությունը 
(Խորհրդա րանի 1985թ. ապրիլի 23-ի բանաձև), 
Ուրուգվայի Արևել յան Հանրապետությունը (Ազ-
գային ժողովի 1985թ. ապրիլի 23-ի բանաձև), 
Կիպրոսի Հանրապետությունը (Պառլամենտի 
Ներկայացուցիչների պալատի 1975թ. ապրիլի 24-ի 
(36/1975), 1982թ. ապրիլի 25-ի (74/1982) և 1990թ. 
ապրիլի 19-ի (103/1990) բանաձևեր), Հունաստանի 
Հանրապետությունը (Խորհրդարանի 1996թ. 
ապրիլի 25-ի (2397/1996) բանաձև), Լիբանանի 
Հանրապետությունը (Խորհրդարանի 1997թ. 
մայիսի 3-ի բանաձև), Ռուսաստանի Դաշնու-
թյունը (Դաշնային ժողովի Պետական դումայի 
1995թ. ապրիլի 14-ի որոշում), Բելգիայի Թա-
գավորությունը (Սենատի 1996թ. մարտի 26-ի (1-
736/3) բանաձև), Լիտվայի Հանրապետությունը 
(Սեյմի 2005թ. դեկտեմբերի 15-ի (2005-12-
15) բանաձև), Շվեդիայի Թագավորությունը 
(Խորհրդարանի 2010թ. մարտի 11-ի բանաձև), 
Չիլին (Սենատի 2005թ. հունիսի 5-ի բանաձև), 
Վենեսուելան (Ազգային ժողովի 2005թ. հուլիսի 
14-ի բանաձև), Նիդեռլանդները (Խորհրդարանի 
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րա կան և ոչ կա ռա վա րա կան կազ մա կեր-
պու թյուն նե րի (Եվ րա խորհր դա րան, Ե կե ղե-
ցի նե րի հա մաշ խար հային խոր հուրդ և այլն) 
կող մից Հայոց ցե ղաս պա նու թյան փաս տի 
պաշ տո նա կան ճա նաչ ման և այն որ պես 
ցե ղաս պա նու թյուն ո րա կե լու շա րու նակ վող 
գոր ծըն թա ցը ևս կար ևո րա գույն ա պա ցույցն 
է նրա, որ վեր ջինս իր բո լոր հատ կա նիշ նե րով 
հա մա պա տաս խա նում է Ցե ղաս պա նու թյան 
մա սին կոն վեն ցի այի հոդ ված 2-ո ւմ ամ րագր-
ված ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան 
հան ցա կազ մին։ Ո ւս տի, ամ փո փե լով նշ վա ծը՝ 
կա րե լի է սոսկ ար ձա նագ րել, որ տար բեր 
մի ջազ գային կա ռույց նե րի ու հե ղի նա կա վոր 
հաս տա տու թյուն նե րի կող մից հայե րի դեմ 
ի րա գործ ված ա րարք նե րը որ պես ցե ղաս պա-
նու թյուն ո րա կե լը՝ տար բեր պե տու թյուն նե րի 
կող մից հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա-
նու թյան փաս տի պաշ տո նա կան ճա նաչ մա նը 
զու գա հեռ, թույլ են տա լիս վս տա հո րեն հայ-
տա րա րել, որ դրա ե ղե լու թյան փաս տը ոչ 
ո քի կող մից չի վի ճարկ վում, և ե թե գո յու թյուն 
ու նեն ո րոշ կաս կած ներ, ա պա այդ կաս կած-
նե րը վե րա բե րում են ա ռան ձին մաս նա վոր 
դր վագ նե րի ու ե րկ րոր դա կան փաս տե րի, 
ո րոնք որ ևէ կերպ չեն կա րող ազ դել այդ հան-
ցա գոր ծու թյունն ը նդ հան րա կա նո րեն որ պես 
ցե ղաս պա նու թյուն ո րա կե լու հա մար։ 

Հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա-
նու թյու նը, ի նչ պես վկա յում են բազ մա թիվ 
փաս տե րը, ար խի վային նյու թե րը, 1915-
23թթ. դի վա նա գի տա կան նա մա կագ րու-
թյու նը, այդ թվում և Թուր քի այի դաշ նա կից-
ներ Գեր մա նի այի ու Բուլ ղա րի այի և դրանց 
դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
միջև, ի րա գործ վել է Օս մա նյան կայս րու-
թյան պե տա կան իշ խա նու թյան կենտ րո նա-
կան և տե ղա կան մար մին նե րի կող մից կամ 

2004թ. դեկտեմբերի 21-ի բանաձև), Կանադան 
(Համայնքների պալատի 2004թ. ապրիլի 21-ի 
բանաձև), Շվեյցարիայի Համադաշնությունը 
(Ազ գային խորհրդի 2003թ. դեկտեմբերի 16-ի 
բանաձև), Իտալիան (Պատգամավորների պալատի 
2000թ. հոյեմբերի 1-ի բանաձև) և այլ երկրներ, իսկ 
Ֆրանսիայի Հանրապետությունն ընդունել է օրենք 
«Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին» 
2001թ. հունվարի 18-ին: 

դրանց հան ցա վոր ան գոր ծու թյան հետ ևան-
քով, ին չը, ի նչ պես նշել ե նք, հիմք է հան դի-
սա նում պե տու թյա նը մի ջազ գային պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար։ 

Ժա մա նա կա կից մի ջազ գային ի րա-
վուն քում ձևա վոր ված պե տու թյուն նե րի 
պա տաս խա նատ վու թյան վե րա բե րյալ նոր-
մե րը սահ մա նում են, որ պե տու թյու նը 
մի ջազ գային ի րա վա կան պա տաս խա նատ-
վու թյուն է կրում ցան կա ցած մի ջազ գային 
ի րա վա խախ տում կա տա րե լու դեպ քում։ 
Ի նչ պես նշել ե նք, հա մա ձայն Պե տու թյուն-
նե րի պա տաս խա նատ վու թյան մա սին հոդ-
ված նե րի՝ «Մի ջազ գային հա կաի րա վա կան 
ա րարքն առ կա է այն դեպ քում, ե րբ գոր ծո-
ղու թյու նից կամ ան գոր ծու թյու նից բաղ կա-
ցած որ ևէ վար քագիծ. 

ա)  վե րագ րե լի է պե տու թյա նը̀ հա մա-
ձայն մի ջազ գային ի րա վուն քի, 

բ)  ի րե նից ներ կա յաց նում է տվյալ պե -
տու թյան մի ջազ գային ի րա վա կան 
պար տա վո րու թյան խախ տում» (հոդ-
ված 2)։

Նշ ված բնո րո շու մը թույլ է տա լիս եզ րա-
կաց նել, որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը մի ջազ-
գային ի րա վա խախ տում է և ա ռա ջաց նում է 
Թուր քի այի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային 
ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, քա նի 
որ այն՝ ա) հան դի սա նում է գո յու թյուն ու նե ցող 
մի ջազ գային ի րա վա կան նոր մի հի ման վրա 
ստանձն ված մի ջազ գային պար տա վո րու-
թյան խախ տում և բ) վե րագ րե լի է Թուր քի այի 
Հան րա պե տու թյա նը̀  հա մա ձայն մի ջազ գային 
ի րա վուն քի։ Սույն հիմնախնդ րի ա մե նախր-
թին բաղ կա ցու ցիչ նե րից մեկն է Օս մա նյան 
կայս րու թյան և ժա մա նա կա կից Թուր քի այի 
Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան փոխ հա րա-
բե րակ ցու թյան հիմնա հար ցը։ 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մար մի ջազ-
գային ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյու-
նից խու սա փե լու նպա տա կով շատ հա ճախ 
թուր քա կան իշ խա նու թյուն ներն ու գի տա կան 
շր ջա նակ նե րը վկա յա կո չում են այն հան գա-
ման քը, որ Թուր քի այի Հան րա պե տու թյու նը 
Օս մա նյան կայս րու թյան մի ջազ գային ի րա-
վա կան ի նք նու թյան շա րու նա կո ղը չէ և, 
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հետ ևա բար, չի կա րող պա տաս խա նատ վու-
թյուն կրել Օս մա նյան կայս րու թյան կա տա-
րած ա րարք նե րի հա մար։ 

Գտ նում ե նք, որ այս տե սա կե տը որ ևէ 
հիմնա վո րում ու նե նալ չի կա րող հետ ևյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով.

Այն փաս տը, որ ի րա վա հա ջորդ պե տու-
թյու նը չի կա րող ա զատ վել պա տաս խա-
նատ վու թյու նից ի րա վա նա խորդ պե տու-
թյան կող մից կա տա րած ի րա վա խախ-
տումնե րի հա մար, լայ նո րեն ճա նաչ ված 
է մի ջազ գային ի րա վուն քում։ Այ դու հան-
դերձ, այն հար ցին պա տաս խան գտ նե լու 
հա մար, թե, ա րդյոք, Թուր քի այի Հան-
րա պե տու թյու նը հան դի սա նում է Օս մա-
նյան կայս րու թյան մի ջազ գային ի րա-
վա կան ի նք նու թյան շա րու նա կող, թե ոչ, 
ան հրա ժեշտ է պար զել հետ ևյա լը։ Ա րդյոք 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո Օս մա-
նյան կայս րու թյան փլուզ մամբ վեր ջի նիս 
մի ջազ գային ի րա վա կան ի նք նու թյու նը 
դա դա րե՞լ է գո յու թյուն ու նե նալ, թե՞ ո չ։ 
Այս հար ցին պա տաս խա նե լու եր կու տար-
բե րակ կա րող է գո յու թյուն ու նե նալ. ա) 
Օս մա նյան կայս րու թյան փլուզ ման և վեր-
ջի նիս մի ջազ գային ի րա վա կան ի նք նու-
թյան դա դար ման ար դյուն քում ձևա վոր վել 
են նոր պե տու թյուն ներ՝ նե րա ռյալ Թուր-
քի ան, ա ռանց վեր ջին նե րիս և Օս մա նյան 
կայս րու թյան միջև որ ևի ցե մի ջազ գային 
ի րա վա կան կա պի, կամ բ) կայս րու թյան 
փլուզ ման ար դյուն քում ստեղծ վել են մի 
շարք նոր պե տու թյուն ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ 
Ի րա քը, Սի րի ան և Լի բա նա նը, սա կայն 
ի նչ վե րա բե րում է Թուր քի ային, ա պա այն 
ոչ թե նոր պե տու թյուն է, այլ սոսկ նախ-
կին Օս մա նյան կայս րու թյան մի ջազ գային 
ի րա վա կան ի նք նու թյան շա րու նա կո ղը։ 
Գտ նում ե նք, որ վեր ջին տար բե րակն 
ա ռա վել հս տակ է ար տա ցո լում ի րա կա-
նու թյու նը։ «Ե թե գո յու թյու նը շա րու նա կող 
պե տու թյունն ամ բող ջու թյամբ պահ պա-
նում է նախ կին պե տու թյան հիմնա կան 
բնու թագ րիչ նե րը՝ կապ ված պատ մա կան 
(ա սո ցի ա ցի այի) նույ նաց ման, բնակ չու-
թյան, ազ գի, լեզ վի, կա ռա վա րու թյան և 

այլ նի հետ, ա պա հս տակ կան խա վար կած 
գո յու թյուն ու նի, որ հին և նոր պե տու թյուն-
նե րի միջև ի նք նու թյան շա րու նա կե լի ու-
թյուն գո յու թյուն ու նի»30։ 

Փաս տե րի ը նդ հա նուր վեր լու ծու թյու նը 
վկա յում է այն մա սին, որ Թուր քի այի Հան-
րա պե տու թյունն Օս մա նյան կայս րու թյան 
մի ջազ գային ի րա վա կան ի նք նու թյան շա րու-
նա կողն է։ Այս պես օ րի նակ, ե թե Թուր քի այի 
Հան րա պե տու թյու նը Օս մա նյան պե տու թյան 
ի րա վա հա ջոր դը չէ, ա պա ին չու և ին չի հի ման 
վրա է վերջնս կն քել Լո զա նի հաշ տու թյան 
պայ մա նա գի րը և մաս նա վո րա պես վե րա-
հաս տա տել Օս մա նյան կայս րու թյան ո րոշ 
մի ջազ գային ի րա վա կան պար տա վո րու-
թյուն նե րը և ո րո շել Օս մա նյան պե տու թյան 
տա րածք նե րի հե տա գա ճա կա տա գի րը31։ 
Թուր քի այի Հան րա պե տու թյան Օս մա նյան 
կայս րու թյան ի րա վա հա ջորդ լի նե լու հան գա-
ման քը հաս տատ վել է նաև Լո զա նի պայ մա-
նագ րի հի ման վրա կա յա ցած ար բիտ րա ժի 
ըն թաց քում (այս պես կոչ ված՝ «Օս մա նյան 
պարտ քի ար բիտ րաժ»), ո րի շր ջա նակ նե-
րում ար բիտր Բո րե լը հս տա կո րեն սահ մա նել 
է, որ « մի ջազ գային ի րա վուն քում Թուր քի այի 
Հան րա պե տու թյու նը պետք է դիտ վի որ պես 

30 Toriguian S., The Armenian Question and International 
Law. La Verne, Ca: «ULV Press», 1988, p. 109

31 Մասնավորապես, Լոզանի պայմանագրի հոդված 
12-ը սահմանում է, որ «Բացի Իմբրոս, Թենեդոս և 
Ճագարի կղզիներից, Արևելյան Միջերկրականի 
կղզիների, մասնավորապես՝ Լեմնոս, Սամոթրակի, 
Միթիլենե, Քիոս, Սամոս և Նիկարիա կղզիների 
նկատմամբ Հունաստանի ինքնիշխանության 
հետ կապված 1913թ. մայիսի 17-30-ի Լոնդոնի 
պայմանագրի հոդված 5-ի և 1913թ. նոյեմբերի 
1-14-ի Աթենքի պայմանագրի հոդված 15-ի 
կապակցությամբ Լոնդոնի վեհաժողովում 1914թ. 
փետրվարի 13-ին կայացրած որոշումը (որի մասին 
հունական կառավարությունը տեղեկացվել է 
1914թ. փետրվարի 13-ին) վերահաստատվում է, 
բացառությամբ սույն պայմանագրի հոդված 15-ի 
համաձայն՝ Իտալիայի ինքնիշխանության տակ 
անցնող կղզիների վերաբերյալ դրույթների»: 
Հոդված 17-ը սահմանում է, որ «Եգիպտոսի և 
Սուդանի նկատմամբ բոլոր իրավունքներից և 
իրավական տիտղոսներից Թուրքիայի հրաժարումն 
ուժի մեջ է մտնում 1914թ. նոյեմբերի 5-ից»
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Օս մա նյան կայս րու թյան ի նք նու թյան շա րու-
նա կող»32։ 

Բարձ րաս տի ճան թուրք պաշ տո նյա նե րի 
հայ տա րա րու թյուն նե րը սոսկ հաս տա տում 
են այս փաս տը։ Մաս նա վո րա պես, 1999թ. 
մար տի 1-ին Թուր քի այի մշա կույ թի նա խա-
րար Իս տե մի հան Թա լայը թուրք լրագ րող-
նե րին տված հար ցազ րույ ցում հրա պա րա-
կայ նո րեն հայ տա րա րել է, որ «Թուր քի այի 
Հան րա պե տու թյունն այն կայս րու թյան 
շա րու նա կու թյունն է, ո րի ժա ռան գու թյու նը 
մեր պատ մու թյան մի մասն է »։ Նա խա րա րի 
ե լույ թը նվիր ված էր Օս մա նյան կայս րու-
թյան հիմնադր ման 700-ա մյա կի կա պակ-
ցու թյամբ ան ցկաց վող հան դի սու թյուն նե-
րին։ Այ նու հետև նա նշել է, որ «Կայս րու թյան 
ժա ռան գու թյան կա պակ ցու թյամբ ա մա չե լը 
հա վասա րա զոր է սե փա կան գո յու թյան 
ժխտ մա նը»33։ 

Ամ փո փե լով նշ վա ծը՝ մենք կա րող ե նք 
վս տա հո րեն հայ տա րա րել, որ Թուր քի այի 
Հան րա պե տու թյու նը շա րու նա կում է Օս մա-
նյան կայս րու թյան մի ջազ գային ի րա վա կան 
ի նք նու թյու նը։ Ո ւս տի և Թուր քի այի Հան րա-
պե տու թյու նը պետք է դիտ վի հենց որ պես 
Օս մա նյան Թուր քի այի մի ջազ գային ի նք նու-
թյան շա րու նա կող (continuity), այլ ոչ թե սոսկ 
ի րա վա հա ջորդ (successor) և, հետ ևա բար, 
պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն կրի Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան հա մար և հա մա պա տաս-
խան հա տու ցում տրա մադ րի այդ հան ցա-
գոր ծու թյան զո հե րին կամ նրանց ի րա վա-
հա ջորդ նե րին։ 

Պետք է նշել նաև, որ ո րոշ հե տա զո-
տող ներ կաս կած ներ են հայտ նում առ 
այն, որ եր կա րատև ժա մա նակ ան ցնե-
լու հետ ևան քով սպառ վել են Թուր քի այի 
Հան րա պե տու թյա նը մի ջազ գային ի րա վա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե-
լու վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րը, և որ ևի ցե 

32 Toriguian S., The Armenian Question and International 
Law. La Verne, Ca: «ULV Press», 1988, p. 112

33 Türkiye (Istanbul), March 1, 1999. Հղումն ըստ Dadri-
an V. N., The key elements in the Turkish denial of the 
Armenian Genocide: A case study of distortion and fal-
sification, Toronto, the Zoryan Institute, 1999, p. 5

պա հանջ նրա նկատ մամբ ներ կա յաց-
վել չի կա րող։ Այս տե սա կե տը, սա կայն, 
որ ևէ ի րա վա կան հիմնա վո րում ու նե նալ չի 
կա րող, քա նի որ ի նչ պես ժա մա նա կա կից 
մի ջազ գային ի րա վա կան փաս տաթղթե րը, 
այն պես էլ մի ջազ գային պրակ տի կան վկա-
յում են, որ վա ղե մու թյան որ ևէ ժամ կետ 
չի կա րող կի րառ վել պե տու թյան պա տաս-
խա նատ վու թյան նկատ մամբ, և յու րա-
քան չ յուր կոնկ րետ դեպ քում մի ջազ գային 
դա տա կան կամ ար բիտ րա ժային ա տյա նը 
պետք է ո րո շի՝ ըն դու նե լի՞ են, թե ոչ որ ևէ 
պե տու թյան մի ջազ գային ի րա վա կան 
պա հանջ նե րը։ Նշ վա ծը հիմնա վոր վում է, 
մաս նա վո րա պես՝ 1968թ. Պա տե րազ մի և 
մարդ կու թյան դեմ ո ւղղ ված հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի նկատ մամբ վա ղե մու թյան ժամ-
կետ ներ չկի րա ռե լու մա սին կոն վեն ցի այի 
դրույթ նե րով, ի նչ պես նաև ՄԱԿ –ի մի ջազ-
գային դա տա րա նի պրակ տի կայով, մաս-
նա վո րա պես՝ Նաու րո ւում Ֆոս ֆատ նե րի 
ո րոշ հան քա վայ րե րի մա սին (Նաու րուն 
ը նդ դեմ Ա վստ րա լի այի) 1992թ. գոր ծով 
կա յաց րած ո րոշ մամբ. դա տա րա նը հան-
գեց այն եզ րա կա ցու թյան, որ թեև վնա սի 
պատ ճառ ման և պա հանջ նե րի ներ կա յաց-
ման միջև գո յու թյուն ու նի ժա մա նա կային 
խզում, այ դու հան դերձ, Նաու րո ւի և Ա վստ-
րա լի այի միջև այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
գո յու թյուն ու նե ցող հա րա բե րու թյուն նե րի 
բնույ թը որ ևէ հիմք չի տա լիս Նաու րո ւի 
հայ ցը վա ղե մու թյան ժամ կետ նե րի լրա նա-
լու հետ ևան քով մեր ժե լու հա մար։ Հա ման-
ման ի րա վի ճակ գո յու թյուն ու նի Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան պա րա գա յում։ Թեև 
ցե ղաս պա նու թյան և Թուր քի այի Հան րա-
պե տու թյա նը ներ կա յաց վող մի ջազ գային 
ի րա վա կան պա հանջ նե րի միջև գո յու թյուն 
ու նի ժա մա նա կային խզում, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, այն օբյեկ տիվ հան գա մանք նե րի հետ-
ևանք է։ 1923թ., այ սինքն՝ այն ժա մա նակ, 
ե րբ ա վարտ վել է ին Հայոց ցե ղաս պա նու-
թյու նը կազ մող ա րարք նե րը, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նը կորց րել էր իր մի ջազ-
գային ի րա վա սուբյեկ տու թյու նը, և հայ 
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ժո ղո վուր դը զրկ վել էր մի ջազ գային ի րա-
վուն քի այն սուբյեկ տից, ո րն ի րա վա սու էր 
և շա հագրգռ ված մի ջազ գային ի րա վա կան 
պա հանջ ներ ներ կա յաց նել Թուր քի այի 
Հան րա պե տու թյա նը Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյունն ի րա գոր ծե լու հա մար։ Խորհր-
դային Մի ու թյան գո յու թյան օ րոք՝ Հայ կա-
կան ԽՍՀ մի ջազ գային ի րա վա սուբյեկ-
տու թյան դե ֆակ տո բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
հա մար Թուր քի ային մի ջազ գային ի րա վա-
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե-
լու որ ևի ցե հնա րա վո րու թյուն գո յու թյուն 
ու նե նալ չէր կա րող։ Ի նչ պես տես նում ե նք, 
գո յու թյուն են ու նե ցել օբյեկ տիվ խո չըն-
դոտ ներ, ո րոնք թույլ չեն տվել մի ջազ գային 
ի րա վա կան պա հանջ ներ ներ կա յաց նել 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մար՝ մինչև 
Հա յաս տա նի ան կա խաց ման գոր ծըն թացն 
սկս վե լը։ 

Ան կա խու թյան ձեռք բեր ման ա ռա ջին ի սկ 
օ րե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 
շեշ տել է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ճա նաչ-
ման և դա տա պարտ ման գոր ծին սա տար 
կանգ նե լու փաս տը՝ ամ րագ րե լով այն Ան կա-
խու թյան հռ չա կագ րում և բազ միցս հն չեց-
նե լով զա նա զան մի ջազ գային ա տյան նե-
րում։ Վե րը նշ վա ծը վկա յում է այն մա սին, որ 
որ ևի ցե հան գա մանք չի կա րող վկա յա կոչ վել 
որ պես ՀՀ կող մից Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
հա մար մի ջազ գային ի րա վա կան պա հանջ-
նե րի ներ կա յա ցու մից հրա ժա րում կամ հիմք 
հան դի սա նալ նման պա հանջ ներն ա նըն դու-
նե լի դարձ նե լու հա մար։
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II. ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱՏ ՎՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ  
ՄԵՐ ԺՈ ՂԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱՐ

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մար 
մի ջազ գային ի րա վա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան հար ցի հետ սեր տո րեն փոխ կապ-
ված է նաև վեր ջի նիս մերժ ման քա ղա քա-
կա նու թյան հա մար պա տաս խա նատ վու-
թյան խն դի րը։ Թերևս շա տե րին են ծա նոթ 
« ցե ղաս պա նու թյան հեր քու մը ցե ղաս պա նու-
թյան վեր ջին փուլն է» խոս քե րը34։ Այս ձևա-
չա փը, որ քան էլ ճշ մա րիտ այն հն չի հա մա-
մարդ կային ար ժեք նե րի, մարդ կային բար-
քե րի և բա րո յա կա նու թյան տե սան կյու նից, 
ցա վոք չի հան դի սա նում պո զի տիվ մի ջազ-
գային ի րա վունք. Ցե ղաս պա նու թյան հան-
ցա գոր ծու թյու նը կան խար գե լե լու և պատ ժե-
լու վե րա բե րյալ կոն վեն ցի ան չի սահ մա նում 
ցե ղաս պա նու թյան հեր քու մը ցե ղաս պա նու-
թյան հան ցա կազ մի օբյեկ տիվ կող մի (գոր-
ծո ղու թյան) շր ջա նակ նե րում։ 

Չ նա յած դրան՝ ցե ղաս պա նու թյան հան-
ցա գոր ծու թյան հեր քու մը դա տա պար տե լի 
է այլ մի ջազ գային փաս տաթղ թե րի շր ջա-
նակ նե րում։ Մաս նա վո րա պես այն կա րող 
է ո րակ վել որ պես ա տե լու թյան, բռ նու թյան 
քա րո զում, էթ նիկ խտ րա կա նու թյան դրս ևո-
րում, այլ ան ձանց պատ վի և ար ժա նա պատ-
վու թյան ոտ նա հա րում և այլն։ 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մերժ ման 
քա ղա քա կա նու թյունն այժմ ձեռք է բե րել 
եր կու ար տա հայտ ված ո ւղ ղու թյուն ներ՝ հան-
դի սա նա լով ոչ մի այն Թուր քի այի պե տու-
թյան քա ղա քա կա նու թյան բաղ կա ցու ցիչ 
մաս, այլ նաև ա ռան ձին ան հատ նե րի և 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի քա ղա քա կան օ րա-
կար գի ա ռար կա։ Եվ այս եր կու ո ւղ ղու թյուն-
նե րը նույն չափ վտան գա վոր և դա տա պար-
տե լի ե ն։

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հերք ման 
քա ղա քա կա նու թյու նը որ դեգ րած խմ բե րի և 

34 Տե՛ս մասնավորապես Gregory H. Stanton, Geno-
cide Watch: the 8 Stages of Genocide: Հասանելի է 
հետևյալ կայքում՝ http://www.genocidewatch.org/
aboutgenocide/8stagesofgenocide.html։ 

ու ժե րի մո տեց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն-
նե րից մե կը խոս քի ա զա տու թյան վե րա բե-
րյալ ժա մա նա կա կից ի րա վա կան չա փա նիշ-
նե րի չա րա շա հումն է։ Ցե ղաս պա նու թյու նը 
հեր քող հայ տա րա րու թյուն նե րը ներ կա յաց-
վում են որ պես խոս քի ա զա տու թյան դրս-
ևո րումներ և ա վե լին ո րակ վում որ պես ի րա-
վուն քի, քա ղա քա կա նու թյան կամ պատ մու-
թյան ո լոր տում ար վող քն նար կումներ։ 

Ան հատ նե րի և կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի ակ տի վու թյունն այս հար ցի կա պակ-
ցու թյամբ իր բա ցա սա կան հետ ևանք ներն 
ա ռաջ բե րեց Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո-
պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ «Եվ րո-
պա կան դա տա րան») Փե րին չեկն ը նդ դեմ 
Շվեյ ցա րի այի գոր ծի շր ջա նակ նե րում, ե րբ 
խոս քի ա զա տու թյան և բազ մա կար ծու թյան 
գա ղա փար նե րով քո ղարկ ված, Թուր քի այի 
ձա խա կող մյան քա ղա քա կան ակ տի վիստ 
Դո ղու Փե րին չե կը Եվ րո պա կան դա տա րա-
նում հա ջո ղու թյամբ վի ճար կեց իր նկատ-
մամբ Շվեյ ցա րի այի Հա մա դաշ նու թյան կող-
մից պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րի 
կի րա ռումն այն պի սի ար տա հայ տու թյուն-
նե րի հա մար, ի նչ պի սին է « Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյու նը մի ջազ գային սուտ է» և իր և 
Թա լե աթ փա շայի միջև ան ցկաց վող հա մե-
մա տու թյուն նե րը35։ Խնդ րո ա ռար կա գոր ծով 
Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշեց. 

« Դա տա րա նը նշում է, որ չի վի ճարկ վել 
փաստն առ այն, որ հան րու թյան հա մար 
է ա կան հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց-
նում այն հար ցը, թե ա րդյոք1915թ. և դրան 
հա ջոր դող ի րա դար ձու թյուն նե րը կա րող 
են ո րակ վել որ պես « ցե ղաս պա նու թյուն»։ 
Դի մու մա տո ւի հայ տա րա րու թյուն-
ներն ար վել են վի ճա հա րույց և բուռն 
քն նար կումնե րի հա մա տեքս տում։ Ի նչ 
վե րա բեր վում է մեկ նա բա նու թյուն նե րի 

35 Perinçek v. Switzerland, Application no. 27510/08 (17 
December 2014). 
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բնույ թին, Դա տա րա նը նշում է, որ նա 
[ Դի մու մա տուն] ի րա վուն քի դոկ տոր է և 
Թուր քի այի աշ խա տա վոր նե րի կու սակ-
ցու թյան նա խա գահն։ Նա նաև բնո րո-
շում է ի նքն ի րեն որ պես պատ մա բան և 
գրող։ Թեև տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րը 
գտել են, որ նրա հայ տա րա րու թյուն ներն 
ի րենց բո վան դա կու թյամբ ա ռա վե լա պես 
«ազ գայ նա կան» և « ռա սիս տա կան» է ին, 
քան պատ մա բա նա կան ..., այ նո ւա մե նայ-
նիվ նրա հայ տա րա րու թյուն նե րի և փաս-
տարկ նե րի է ու թյու նը պետք է դի տարկ վի 
պատ մա կան հա մա տեքս տում...։ Ա վե լին՝ 
դի մու մա տուն խո սում էր որ պես քա ղա-
քա կան գոր ծիչ եր կու պե տու թյուն նե րի, 
ա վե լի կոնկ րետ՝ Թուր քի այի և Հա յաս-
տա նի միջև հա րա բե րու թյուն նե րին 
վե րա բեր վող հար ցի ա ռն չու թյամբ...։ 
Հաշ վի առ նե լով, որ խնդ րո ա ռար կա հիմ-
նա հար ցը վե րա բեր վում է նաև հան ցա-
գոր ծու թյան ո րակ մա նը, այն ու նի նաև 
ի րա վա կան են թա տեքստ։ Հետ ևա բար՝ 
Դա տա րա նը գտ նում է, որ դի մու մա տո ւի 
մեկ նա բա նու թյուն նե րը պատ մա կան, 
ի րա վա կան և քա ղա քա կան բնույ թի է ին»։ 

Եվ թեև Եվ րո պա կան դա տա րա նի խնդ-
րո ա ռար կա ո րո շու մը վերջ նա կան չէ, և գոր-
ծը Շվեյ ցա րի այի նա խա ձեռ նու թյամբ ներ-
կա յաց վել է դա տա րա նի մեծ պա լա տի քն նու-
թյա նը, ա մեն դեպ քում 2013թ. դեկ տեմ բե րի 
17-ի ո րո շու մը ա ռաջ է բե րում է ա կան ի րա-
վա կան և, ին չու ոչ, քա ղա քա կան հար ցեր 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա րյու րա մյա կի 
նա խա շե մին և ևս մեկ ան գամ ա պա ցու ցում, 
որ մեր ժո ղա կա նու թյան քա ղա քա կա նու թյան 
դեմ պայ քա րը, լի նի այն պե տա կան մեր ժո-
ղա կա նու թյուն, թե մաս նա վոր, պետք է լի նի 
կազ մա կերպ ված և նա խա ձեռ նո ղա կան։

Չ նա յած այն հա վակ նու թյուն նե րին, թե 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մեր ժու մը խոս քի 
ա զա տու թյան և ա ռողջ քա ղա քա կան և ի րա-
վա կան ե րկ խո սու թյան դրս ևո րում է, այ նուա-
մե նայ նիվ այն է ա կան հար ցեր է ա ռաջ բե րում 
պե տու թյուն նե րի մի շարք մի ջազ գային 
ի րա վա կան պար տա վո րու թյուն նե րի, այդ 
թվում նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա-
կան կոն վեն ցի այի հա մա տեքս տում, ո րոնց 
կանդ րա դառ նանք ստորև։

1. Հիմնա վոր է ա րդյո՞ք ե լույ թի ի րա վա կան, քա ղա քա կան կամ պատ մա կան 
բնույ թի վկա յա կո չու մը որ պես ցե ղաս պա նու թյան հերք ման ար դա րա ցում

Ե լույ թի ո րա կու մը որ պես պատ մա կան, 
ի րա վա կան կամ քա ղա քա կան ի հար կե ի նք-
նան պա տակ չէ, այն հան գեց նում պե տու թյան 
մի ջամ տու թյան (ար գելք նե րի, պա տիժ նե րի) 
սահ մա նա փակ ման, քա նի որ պատ մա կան, 
ի րա վա կան և քա ղա քա կան հար ցե րի շուրջ 
քն նար կումներն օ գտ վում են ա ռա վել լայն 
պաշտ պա նու թյամբ։ Սա կայն քն նար կենք 
հենց Դո ղու Փե րին չե կի օ րի նա կով՝ կա րո՞ղ 
է ին նրա հայ տա րա րու թյուն նե րը մաս նա վո-
րա պես, և ցե ղաս պա նու թյու նը հեր քող հայ-
տա րա րու թյուն ներն ը նդ հան րա պես, ո րակ-
վել պատ մա կան, ի րա վա կան կամ քա ղա քա-
կան բնույ թի հայ տա րա րու թյուն ներ։ 

Եվ րո պա կան դա տա րա նը բազմիցս ար -
ձա նա գ րել  է, որ խոս քի բո վան դա կու թյու նը 

և տե սա կը կա րող են ազ դել խոս քի ա զա-
տու թյա նը մի ջամ տե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 
և թույ լատ րե լի ու թյու նը ո րո շե լու հար ցում 
պե տու թյան հայե ցո ղու թյան շր ջա նակ-
նե րի («margin of appreciation») վրա36։ Ո ւս տի 
ցե ղաս պա նու թյու նը հեր քող խոս քի սահ մա-
նա փա կումնե րի թույ լատ րե լի ու թյու նը գնա-
հա տե լիս խոս քի բո վան դա կու թյան հս տա-
կե ցումն ու նի ե լա կե տային նշա նա կու թյուն, 
քա նի որ հենց դրա նից է կախ ված պե տու-
թյան մի ջամ տու թյան ի րա վա չա փու թյու նը։ 

Այս պես՝ ի րա վա ցի է, որ Եվ րո պա կան կոն-
վեն ցի այի 10-րդ հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում 

36  Տե՛ս մասնավորապես Mouvement Raëlien Suisse, 
ECHR Grand Chamber Judgment of 13 July 2012, Appli-
cation no. 16354/06, §61: 
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տրա մադր վող պաշտ պա նու թյու նը տա րած-
վում է նաև պատ մա կան վի ճա բա նու թյուն-
նե րի ա ռար կա հան դի սա ցող հար ցե րի 
քն նարկ ման վրա։ Եվ րո պա կան դա տա-
րանն իր պրակ տի կա յում տա րա ծել է այս 
պաշտ պա նու թյու նը մաս նա վո րա պես (1) 
հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րի վե րա բե րյալ 
և խո շոր պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն-
նե րում նրանց խա ղա ցած դե րա կա տա րու-
թյան վե րա բե րյալ քն նար կումնե րի վրա37, 
(2) Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե-
րազ մի ըն թաց քում պե տու թյան դիր քո րոշ-
ման վե րա բե րյալ քն նար կումնե րի վրա38, 
(3) Կա թո լիկ ե կե ղե ցու՝ Եվ րո պա յում հա կա-
սե մա կան տրա մադ րու թյուն նե րի և գա ղա-
փա րա խո սու թյուն նե րի զար գաց ման վրա 
ու նե ցած պատ մա կան դե րա կա տա րու թյան 
վե րա բե րյալ քն նար կումնե րի վրա39 և այլն։ 
Այս հիմնա հար ցե րը Եվ րո պա կան դա տա-
րա նի կող մից ո րակ վել են որ պես հար ցեր, 
«ո րոնց ա ռն չու թյամբ ան հա վա նա կան է, 
որ առ կա լի նի ո րո շա կի ու թյուն» և «ո րոնց 
վե րա բե րյալ բա նա վե ճե րը դեռևս շա րու-
նակ վում են»։ 

Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ է ա կան է 
հաս կա նալ, թե ա րդյոք գի տա կան շր ջա նակ-
նե րում առ կա է շա րու նակ վող պատ մա կան 
կամ ի րա վա կան բա նա վեճ Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան ի րո ղու թյան կամ ո րակ ման 
վե րա բե րյալ։ Ե թե նման բա նա վեճ առ կա է, 
ա պա հա ջորդ հարցն է՝ կա րո՞ղ են Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյու նը հեր քող հրա պա րա-
կային ար տա հայ տու թյուն նե րը որ ևէ կերպ 
նպաս տել այդ բա նա վե ճին։
37  Տե՛ս մասնավորապես Lehideux and Isorni v. France, 

ECHR Grand Chamber Judgment of 23 September 
1998, Application no. 55/1997/839/1045; Chauvy and 
others v. France, ECHR Judgment of 29 June 2004, Ap-
plication no. 64915/01.

38 Տե՛ս Monnat v. Switzerland, ECHR Judgment of 29 
September 2006, Application no. 73604/01: Գործը 
վերաբերվում էր Շվեյցարիայի քաղաքացու 
կողմից արված հայտարարություներին, որոնք 
քննադատում էին Շվեյցարիայի կեցվածքը Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմի ընթացքում՝ 
որակելով այն որպես թուլամորթ։ 

39 Տե՛ս Giniewski v. France, ECHR Judgment of 31 January 
2006, Application no. 64016/00.

 Բա նա վե ճի առ կա յու թյան մա սին խո սե-
լիս նախ պետք է նշել, որ հան րային մի ջազ-
գային ի րա վուն քի տե սու թյան տե սան կյու-
նից Մեծ Ե ղեռ նի ո րակ ման ա ռն չու թյամբ 
բա նա վե ճեր որ պես այդ պիսն բա ցա կա յում 
են, քա նի որ մի ջազ գային քրե ա կան ի րա-
վուն քի ա ռա վել հե ղի նա կա վոր մաս նա գետ-
նե րի շր ջա նա կում մո տե ցու մը գե րա զան-
ցա պես մի ա ձայն է և հան գում է նրան, որ 
1915թ. ի րա դար ձու թյուն նե րը հան դի սա ցել 
են ցե ղաս պա նու թյուն և մարդ կու թյան դեմ 
ո ւղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ։ Այս դիր-
քո րո շումն են ար տա հայ տում մի ջազ գային 
ի րա վուն քի այն պի սի հե ղի նա կա վոր մաս-
նա գետ ներ, ի նչ պի սիք են Ան տո նի ո Կաս սե-
զեն, Ո ւի լի ամ Շա բա սը, Բեն ջա մին Ֆե րեն ցը 
և ու րիշ նե րը40։ Ի նչ վե րա բեր վում է այ պես 
կոչ ված « պատ մա կան» բա նա վե ճին, ա պա 
հարկ է նշել, որ ցե ղաս պա նու թյան ո րակ-
ման հար ցը պատ մա կան խն դիր լի նել չի 
կա րող, ո րա կու մը զուտ ի րա վա կան խն դիր 
է։ Պատ մա կան տե սան կյու նից գո յու թյուն 
ու նե ցող փաս տարկ նե րը վե րա բեր վում են ոչ 
թե Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ո րակ մա նը, այլ 
դրա պատ մա կան ար դա րա ցումնե րի վկա-
յա կոչ մա նը կամ ծա վալ նե րի և շր ջա նակ նե րի 
նվա զեց մա նը։ 

Պատ մա կան ար դա րա ցումնե րը, ի նչ-
պի սիք կա րող են լի նել պն դումներն առ 
այն, որ Թուր քի այի տա րած քում բնակ վող 
հայե րը վտանգ է ին ներ կա յաց նում պե տու-
թյան հա մար, կամ Հայոց ցե ղաս պա նու-
թյան շր ջա նակ նե րի նվա զեց ման փոր ձե րը, 
ի նչ պի սիք կա րող են լի նել հի շա տա կում-
ներն այն մա սին, որ Ա ռա ջին հա մաշ խար-
հային պա տե րազ մի ըն թաց քում զոհ վել 
է ին նաև զգա լի թվով էթ նիկ թուր քեր, չեն 
կա րող որ ևէ ազ դե ցու թյուն ու նե նալ 1915թ. 

40 Տե՛ս մասնավորապես A. Cassese, International 
Criminal Law (2nd ed., OUP 2008), pp. 101-103; W. 
Schabas, Genocide in International Law: The Crime of 
Crimes (2nd ed., CUP 2009) pp. 24-26; G. Robertson, 
Was There an Armenian Genocide? (12 April 2009); 
B. Ferencz, Origins of the Genocide Convention, 40 
Case Western Reserve Journal of International Law 33 
(2008), at 34; see also Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, 
ICTR Case no. 96-4-T (2.09.1998), §565:



27

ի րա դար ձու թյուն նե րի ո րակ ման վրա։ Հետ-
ևա բար նման փաս տարկ նե րը, լի նե լով լի ո-
վին ան վե րա բե րե լի, չեն կա րող ազ դե ցու-
թյուն ու նե նալ նաև խոս քի ա զա տու թյան 
շր ջա նակ նե րի ըն դար ձակ ման վրա, քա նի 
դեռ քն նարկ վող հիմնա հար ցը դեպ քե րի 
ո րա կումն է, այլ ոչ թե դրանց պատ մա կան 
պատ ճառ նե րի պար զա բա նու մը։ Հատ կան-
շա կան է նաև, որ նման հայ տա րա րու թյուն-
ներ ա րած մաս նա գետ նե րի ան կողմնա կա-
լու թյու նը բազ միցս հիմնա վոր կաս կա ծի 
տակ է դր վել41։ 

Յու րա քան չյուր դեպ քում, ան գամ ե թե 
են թադ րենք, որ մի ջազ գային ի րա վուն քի 
տե սու թյու նում առ կա է բա նա վեճ 1915թ. 
ի րա դար ձու թյուն նե րի ի րա վա կան ո րակ ման 
վե րա բե րյալ, այդ ի րա վա կան բա նա վե ճի 
մեջ որ ևէ կերպ ներդ րում ու նե նա լու հա մար, 
հայ տա րա րու թյուն նե րը և խոս քի այլ ար տա-
հայտ չաձ ևե րը պետք է ան դրա դառ նան հար-
ցի ի րա վա կան կող մե րին՝ դի տա վո րու թյա նը 
(mens rea), պաշտ պա նու թյան են թա կա խմ բի 
առ կա յու թյա նը, ցե ղաս պա նու թյան հան-
ցա կազ մի մաս կազ մող գոր ծո ղու թյուն նե րի 
առ կա յու թյա նը և այլն։ Հա ման ման կերպ 
պատ մա կան բա նա վե ճի մեջ ներդ րում ու նե-
նա լու հա մար հայ տա րա րու թյու նը պետք է 
ու նե նա պատ մա բա նա կան ար ժեք։ 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տար րա կան 
մեր ժու մը, կամ ա վե լին այն « մի ջազ գային 
սուտ» ան վա նե լը (հատ կա պես ե թե հաշ-
վի առ նենք նաև ան ձի՝ Թա լե աթ Փա շայի 
հետ նորդ հան դի սա նա լու հայ տա րա րու-
թյուն նե րը) կամ ցե ղաս պա նու թյան հեր-
քու մը հայե րին ար տաք սե լու սպառ նա լիք-
նե րի հետ մի ա սին (հատ կա պես ե թե հաշ վի 
առ նենք նաև, որ նման հայ տա րա րու թյուն 
ա նող ան ձը բա ցա հայ տո րեն նշում է, որ հայ 
լի նե լը կա րող է օգ տա գործ վել որ պես վի րա-
վո րանք) չեն կա րող ո րակ վել որ պես հայ-
տա րա րու թյուն ներ, ո րոնք նպաս տում են 
ի րա վա կան, պատ մա կան կամ քա ղա քա կան 
41 Տե՛ս մասնավորապես այս առնչությամբ Ջոֆֆրի 

Ռոբերթսոնի արած ուսումանսիրությունները։ G. 
Robertson, Was There an Armenian Genocide? (12 April 
2009), pp. 26-31: 

բա նա վե ճի։ Եվ հետ ևա բար ան ձի պատ մա-
բան, ի րա վա բան կամ քա ղա քա կան գոր-
ծիչ լի նե լը չպետք է որ ևէ դեպ քում ի նք նին 
բա վա րար հիմք հա մար վեն ան ձի՝ խոս քի 
ա զա տու թյան շր ջա նակ ներն ըն դար ձա կե-
լու և վի րա վո րա կան խոս քի դրս ևո րումնե րը 
մաս նա գի տա կան բա նա վե ճի լույ սի ներ քո 
դի տար կե լու հա մար։ 

Հա ման ման մո տե ցում Եվ րո պա կան 
դա տա րա նը որ դեգ րել է նաև քա ղա քա կան 
խոս քի դրս ևո րումնե րի ա ռն չու թյամբ՝ նշե-
լով, որ Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան խիստ 
սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե-
ռում պե տու թյուն նե րին քա ղա քա կան խոս քի 
սահ մա նա փակ ման հա մար42։ Սա կայն հար-
ցի քա ղա քա կա նաց վա ծու թյու նը չի կա րող 
ի նք նին հիմք հան դի սա նալ ան պատ ժե լի ու-
թյան մթ նո լոր տի ստեղծ ման հա մար, ե թե 
խոս քի դրս ևո րումնե րը շր ջան ցու մը են թույ-
լատ րե լի ի սահ ման նե րը։ Ո ւս տի հատ կան շա-
կան է, որ ի նչ պես ար դեն նշ վեց պե տու թյուն-
ներն օ գտ վում են ա վե լի լայն հայե ցու թյան 
ա զա տու թյամբ, ե րբ խոս քը գնում է խոս քի 
վի րա վո րա կան դրս ևո րումներն ար գե լե լու 
մա սին։ 

Այս տե սան կյու նից հայ տա րա րու թյուն-
ներ ա նող ան ձի դի տա վո րու թյու նը ձեռք է 
բե րում ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րու թյուն. 
մաս նա վո րա պես ցան կա նում է ա րդյոք 
տվյալ ան ձը տա րա ծել ա տե լու թյուն, թե 
պար զա պես տե ղե կաց նել հա սա րա կու թյա նը 
ը նդ հա նուր հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց-
նող ա ռար կայի վե րա բե րյալ։ Այս ա ռն չու-
թյամբ մաս նա վո րա պես Մար դու իրա վունք-
նե րի կո մի տեն նշել է, որ խոս քի դր ևոր ման 
հե ղի նա կի ի րա կան մտադ րու թյու նը պար-
զե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ու սումնա սի-
րել այն ո ղջ հա մա տեքս տը, ո րում նման 
հայ տա րա րու թյուն ներն ար վել ե ն43։ Ո ւս տի 
սուբյեկ տի դի տա վո րու թյու նը, խոս քի ձևը և 

42 Տե՛ս մասնավորապես Stoll v. Switzerland, Judgment 
of ECHR Grand Chamber of 10 December 2007, Appli-
cation no. 69698/01, §106։ 

43 Robert Faurisson v. France, Human Rights Commit-
tee Communication no. 550/1993, UN Doc. CCPR/
C/58/D/550/1993 (1996), §§9.6:
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հա մա տեքս տը ա ռաջ նային կար ևո րու թյուն 
ու նեն44։ 

Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ խոս քի դրս-
ևո րու մը չի կա րող ո րակ վել որ պես պատ մա-
կան կամ ի րա վա կան զուտ մի այն այն փաս-
տի հի ման վրա, որ այն ան դրա դառ նում է 
պատ մա կան կամ ի րա վա կան հար ցե րի. 
խոս քի դրս ևո րու մը պետք է ու նե նա ի րա վա-
կան կամ պատ մա գի տա կան, քա ղա քա կան 
44 Տե՛ս մասնավորապես Jersild v Denmark, no 15890/89 

(23.09. 1994), §35; Garaudy v. France, no 65831/01 
(24.06.2003); տես նաև T. Mendel, Study on Interna-
tional Standards Related to Incitement to Genocide and 
Racial Hatred, for the UN Special Advisor on Preven-
tion of Genocide (2006), p. 41, ուսումնասիրությունը 
հասանելի է հետևյալ կայքում՝ http://www.concerned-
historians.org/content_files/file/TO/239.pdf; A. Weber, 
Manual on Hate Speech (Council of Europe Publish-
ing, 2009), p. 33, ուսումնասիրությունը հասանելի 
է հետևյալ կայքում՝ http://www.coe.int/t/dghl/standard-
setting/hrpolicy/publications/hate_speech_en.pdf։ 

ար ժեք և նպաս տի պատ մա կան, ի րա վա-
կան և քա ղա քա կան բա նա վե ճին, որ պես զի 
կա րո ղա նա հա վակ նել նման ո րակ ման։ 
Ա վե լին՝ զուտ խոս քի ո րա կու մը որ պես 
պատ մա կան, քա ղա քա կան կամ ի րա վա կան 
չի կա րող ի նք նին ար դա րա ցում հան դի սա-
նալ բա ցա հայ տո րեն վի րա վո րա կան խոս-
քի դրս ևո րումնե րի ար դա րաց ման հա մար, 
քա նի որ վի րա վո րա կան խոս քի դրս ևո րում-
նե րը չեն կա րող նպաս տել որ ևէ բա նա վե ճի 
ան կախ դրանց մաս նա գի տա կան հատ կա-
նիշ նե րի։ 

Ուս տի Եվ րո պա կան դա տա րա նի գնա-
հա տա կան նե րը Փե րին չեկն ը նդ դեմ Շվեյ ցա-
րի այի Հա մա դաշ նու թյան գոր ծով դժ վար է 
ներ դաշ նա կեց նել գո յու թյուն ու նե ցող ի րա-
վա կան մո տե ցումնե րի հետ և այս գնա-
հա տա կան նե րը մի ան շա նակ են թա կա են 
վե րա նայ ման։

 

2. Ցե ղաս պա նու թյան հեր քու մը որ պես վի րա վո րա կան խոս քի դրս ևո րում 

Ինչ պես ար դեն նշ վեց, խոս քի ա զա տու-
թյան սահ մա նա փա կումնե րի թվին է պատ-
կա նում նաև «այլ ան ձանց հա մար ա ներկ-
բաո րեն վի րա վո րա կան և, հետ ևա բար, 
նրանց ի րա վունք նե րի խախ տում հան դի-
սա ցող ար տա հայ տու թյուն նե րի կի րա ռու մից 
խու սա փե լու պար տա կա նու թյու նը, քա նի որ 
դրանք չեն նպաս տում հան րային քն նարկ-
մա նը և մարդ կային հա րա բե րու թյուն նե րի 
զար գաց մա նը»45։

 Թեև Եվ րո պա կան դա տա րա նը դի տար-
կել է վի րա վո րա կան հայ տա րա րու թյուն-
նե րից զերծ մնա լու պար տա կա նու թյու նը 
հիմնա կա նում «կ րո նա կան կար ծիք նե րի 
և հա վատ մունք նե րի» հա մա տեքս տում, 
դա տա րա նը եր բեք չի սահ մա նա փա-
կել այդ պար տա վո րու թյու նը մի այն կրո նի 
ո լոր տով՝ նշե լով, որ կրո նի հիմնա հար ցը 
մի այն մեկ կոնկ րետ դրս ևո րում է տար բեր 

45 Giniewski v. France, Application no. 64016/00 (31 Jan-
uary 2006), §43, նաև Gündüz v. Turkey, Application 
no. 35071/97, §37: 

հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում 
գոր ծող ը նդ հա նուր կա նո նի46։ 

Ա վե լին՝ Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել 
է, որ պե տու թյուն ներն օ գտ վում են ո րո շա կի 
հայե ցո ղու թյան ա զա տու թյամբ («margin of 
appreciation»), « բա րո յա կա նու թյան ո րոլ տում 
նեղ ան ձնա կան հա մոզ մունք նե րը վի րա վո-
րե լու ու նակ հար ցե րի ա ռն չու թյամբ խոս քի 
ա զա տու թյու նը կար գա վո րե լիս»47։ Այս տրա-
մա բա նու թյամբ այլ ան ձանց հա մար ա ներկ-
բաո րեն վի րա վո րա կան ար տա հայ տու թյուն-
նե րից զերծ մնա լու և կի րա ռու մից խու սա փե-
լու պար տա կա նու թյու նը պետք է տա րած վի 
նաև այն հայ տա րա րու թյուն նե րի վրա, ո րոնք 
վե րա բեր վում են ա ռան ձին հա սա րա կա-
կան հա մայնք նե րի ազ գային ի նք նու թյա նը, 
ազ գային պատ կա նե լի ու թյա նը և դրա 
հետ ա ռնչ վող պատ մու թյա նը։ Բա ցի այդ, 

46 Giniewski cited above, ibid.; Gündüz cited above, ibid.
47 Murphy v. Ireland, ECHR Judgment of 10 July 2003, Ap-

plication no. 44179/98, §67; Mouvement Raëlien Suisse 
v. Switzerland, ECHR Grand Chamber Judgment of 13 
July 2012, Application no. 16354/06, §61: 
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ազ գային պատ կա նե լի ու թյան հետ կապ ված 
զգաց մունք նե րը պետք է ո րակ վեն նաև « նեղ 
ան ձնա կան հա մոզ մունք ներ» Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի կող մից օգ տա գործ վող եզ րու-
թա բա նու թյամբ։ Այս կա պակ ցու թյամբ հարկ 
է նշել, որ հայ կա կան սփյուռ քը և մաս նա-
վո րա պես սփյուռ քի՝ Շվեյ ցա րի ա յում բնակ-
վող հատ վա ծը, զգա լի մա սով ձևա վոր վել է 
1915թ. ի րա դար ձու թյուն նե րի ար դյուն քում, և 
որ պես այդ պի սին մի ան շա նակ դի տար կում 
է Մեծ Եղեռ նը որ պես իր ի նք նու թյան վրա 
է ա կան և ան ջն ջե լի հետք թո ղած ի րա դար-
ձու թյուն։ Այս ա ռն չու թյամբ ևս մեկ ան գամ 
հի շա տակ ման է ար ժան այն հան գա ման քը, 
որ ը ստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի, տե ղա-
կան հա մայնք նե րի խո ցե լի ու թյու նը կար ևոր 
հան գա մանք է ան ձի՝ խոս քի ա զա տու թյան 
մեջ պե տու թյան մի ջամ տու թյու նը հիմնա վո-
րե լու հա մար48։

 Հավ շի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ ե լա կե-
տային է դառ նում այն հիմնա հար ցը, թե 
ցե ղաս պա նու թյու նը հեր քող հայ տա րա րու-
թյուն նե րը կա րող են ո րակ վել «ա ներկ բաո-
րեն վի րա վո րա կան» այլ ան ձանց հա մար և 
թե ա րդյոք դրանք ու նակ են նպաս տել հան-
րային քն նար կումնե րին։

 Հատ կան շա կան է, որ հա ման ման դիր-
քո րո շում (խոս քի ա զա տու թյան սահ մա նա-
փա կում՝ հիմն վե լով այդ խոս քի վի րա վո րա-
կան լի նե լու վրա) որ դեգ րել է նաև Մար դու 
ի րա վունք նե րի կո մի տեն (այ սու հետ՝ « ՄԻԿ»), 
մաս նա վո րա պես՝ հան րա հայտ Ռո բերտ 
Ֆոու րի սոնն ը նդ դեմ Ֆրան սի այի գոր ծում, 
ո րը վե րա բեր վում էր ան ձի կող մից Հո լո-
քոս թի ըն թաց քում հա մա կենտ րո նաց ման 
ճամ բար նե րի եր ևույ թի և գա զային կա մե րա-
նե րի, որ պես ան ձանց ո չն չաց ման գոր ծի քի 
կի րառ ման, մերժ մա նը։ Այդ գոր ծով ՄԻԿ-ը 
նշեց.

«Իր դա տա պար տու մը, հետ ևա բար, չի 
սահ մա նա փա կել և ոտ նա հա րել կար ծիք 
ու նե նա լու և այն ար տա հայ տե լու իր ի րա-
վուն քը, փո խա րե նը՝ դա տա րա նը դա տա-
պար տել է պրն Ֆոու րի սո նին այլ ան ձանց 

48 Murphy, op. cit., §§73-75։

ի րա վունք նե րը և հե ղի նա կու թյու նը խախ-
տե լու հա մար ... Քա նի որ հե ղի նա կի 
կող մից ար ված հայ տա րար րու թյուն նե րը 
ի րենց ամ բող ջա կան հա մա տեքս տում 
օ ժտ ված է ին հա կա սե մա կան զգա ցում-
ներ բարձ րաց նե լու ու նա կու թյամբ, հետ-
ևա բար սահ մա նա փա կու մը նպա տակ 
էր հե տապն դում հար գե լու հրե ա կան 
հա մայն քի՝ վա խից և հա կա սե մա կան 
մթ նո լոր տից դուրս ապ րե լու հնա րա վո-
րու թյու նը։ Հետ ևա բար՝ Կո մի տեն գտ նում 
է, որ հե ղի նա կի խոս քի ա զա տու թյան 
սահ մա նա փա կու մը թույ լատ րե լի էր ...»49։

 Այս գոր ծը հատ կա պես ան հրա ժեշտ 
է ը նդ գծել Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող-
մից Փե րին չեկն ը նդ դեմ Շվեյ ցա րի այի գոր-
ծի շր ջա նակ նե րում դրա կա պակ ցու թյամբ 
տված սխալ մեկ նա բա նու թյան պատ ճա-
ռով։ Ը ստ Եվ րո պա կան դա տա րա նի այդ 
գոր ծով Կո մի տեն ան ձի խոս քի ի րա վուն քի 
սահ մա նա փա կու մը թույ լատ րե լի էր ճա նա-
չել այն պատ ճա ռով, որ վեր ջինս հեր քե լի 
էր հան րա հայտ փաս տեր, ո րոնք, ի թիվս 
այ լոց, ճա նաչ ված են նաև մի ջազ գային 
դա տա կան ա տյան նե րի կող մից, ի նչ պի սին 
է Նյուրնբեր գի տրի բու նա լը։ Սա կայն վե րը 
ցի տած մեջ բե րու մից պարզ է դառ նում, որ 
ի րա կա նում հս տակ ճա նաչ ված պատ մա-
կան հան գա մանք նե րի հեր քու մը չէ, որ հան-
դի սա ցել է Կո մի տե ի պատ ճա ռա բա նու թյան 
հիմ քը, այլ հայ տա րա րու թյուն նե րի վի րա վո-
րա կան բնույ թը, ո րը ոտ նա հա րում էր այ լոց 
ի րա վունք նե րը և հե ղի նա կու թյու նը։ 

Խոս քի վի րա վո րա կան լի նե լու կամ չլի նե-
լու հար ցի քն նարկ ման նպա տա կով է ա կան 
դե րա կա տա րու թյուն կա րող են խա ղալ նաև 
Ռա սա յա կան խտ րա կա նու թյան վե րաց ման 
կո մի տե ի (այ սու հետ նաև՝ «ՌԽՎԿ») կող-
մից սահ ման ված չա փա նիշ նե րը։ ՌԽՎԿ-ն 
իր թիվ 35 Ը նդ հա նուր խորհր դատ վու թյան 
շր ջա նակ նե րում նշում է հետ ևյալ հա մա-
տեքս տային հան գա մանք նե րը, ո րոնք պետք 

49 Robert Faurisson v. France, Human Rights Commit-
tee Communication no. 550/1993, UN Doc. CCPR/
C/58/D/550/1993 (1996), §§9.5-9.6։ 



30

է հաշ վի առ նել, ե րբ գնա հատ վում է տե ղե-
կատ վու թյան տա րած ման և ար տա հայտ ման 
ի րա վա չա փու թյու նը.

1.  խոս քի դրս ևոր ման բո վան դա կու-
թյու նը և ար տա հայտ չաձ ևը. ա րդյոք 
խոս քը հրահ րող է, ի նչ պես է այն 
կա ռուց ված կամ ի նչ ե ղա նա կով է այն 
տա րած վում, այն ո ճը, ո րի կի րառ-
մամբ խոս քը հասց վում հաս ցե ա տե-
րե րին,

2. տն տե սա կան, հա սա րա կա կան և 
քա ղա քա կան մթ նո լոր տը, ո րը տի -
րում էր այն պա հին, ե րբ տե ղի էր 
ու նե ցել խոս քի կոնկ րետ դրս ևոր ման 
տա րա ծումն ու հրա պա րա կու մը, 

3. խոսքն ար տա հայ տո ղի դիր քը և կար-
գա վի ճակն այն հա սա րա կու թյու նում, 
ո ւմ նա ո ւղ ղում է իր խոս քը (մաս նա-
վո րա պես՝ ՌԽՎԿ-ն կոչ է ա րել քա ղա-
քա կան գոր ծիչ ներ ա ռա վել դրա կան 
լի նել ի րենց խոս քի այն դրս ևո րումնե-
րում, ո րոնք ո ւղղ ված են միջմ շա կու-
թային շփումնե րին և ձգ տել տա րա ծել 
փո խըմբռն ման մթ նո լորտ), 

4. խոս քի կոնկ րետ դրս ևոր ման հե ռա-
հա սու թյու նը, նե րա ռյալ՝ ո ւնկնդ րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և տե ղե-
կատ վու թյան փո խա նակ ման ձևե րը, 

5. խոս քի կոնկ րետ դրս ևոր ման հե ղի-
նա կի կող մից հե տապնդ վող նպա-
տա կը50։ 

Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ ան հրա-
ժեշտ է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հերք ման 
մի ջա դե պե րը դի տար կել ա ռա վել լայն հա մա-
տեքս տում։ Նախ ան դրա դառ նանք ցե ղաս-
պա նու թյան հերք ման Թուր քի այի պե տա-
կան քա ղա քա կա նու թյա նը։ Ցե ղաս պա նու-
թյան հերք ման դրս ևո րումնե րը Թուր քի այի 
պե տա կան պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից 
չեն հան գում զուտ 1915թ. ի րա դար ձու թյուն-
նե րի ի րա վա կան գնա հա տա կան նե րին կամ 
փաս տա կան հան գա մանք նե րի հերք մա նը. 
այս պես՝ 2010թ. ի պա տաս խան մի շարք 
50 General Recommendation No. 35, Combating Racist Hate 

Speech, UN Doc. CERD/C/GC/35 (26.09.2013), §15.

պե տու թյուն նե րի կող մից Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան ճա նաչ մանն ո ւղղ ված գոր ծո ղու-
թյուն նե րի, Թուր քի այի վար չա պետ Ռե չեփ 
Թայիփ Էր դո ղանն ա րեց իր հայտ նի հայ տա-
րա րու թյունն առ այն, որ մար դիկ մո ռա նում 
են այն 100.000 հայե րի մա սին, ո րոնք բնակ-
վում են Թուր քի այի տա րած քում, չհան դի սա-
նա լով Թուր քի այի քա ղա քա ցի։ Էր դո ղա նը 
նաև հա վե լեց. « Վա ղը ես կա րող եմ ա սել այս 
100000-ին ետ գնալ ի րենց եր կիր, ե թե դա 
ան հրա ժեշտ լի նի»51։ 

Հա յա տյա ցու թյան մեկ այլ ցայ տուն 
դրսևո  րում էր 2014թ. օ գոս տո սի 5-ին նույն 
Էր դո ղա նի կող մից ար ված հայ տա րա րու-
թյունն իր ծագ ման մա սին. «Ինձ ան վա նել են 
վրա ցի։ Ես նե րո ղու թյուն եմ խնդ րում, բայց 
ան գամ ա վե լի վատ. նրանք ան վա նել են ի նձ 
հայ։ Բայց ես թուրք եմ»52։ 

Բո լոր այս հայ տա րա րու թյուն նե րը, 
ո րոնք ար վում են Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
հերք ման հա մա տեքս տում, բա ցա հայ տո-
րեն հրահ րող են, ար վում են լար ված քա ղա-
քա կան մթ նո լոր տում, ի րա կա նաց վում են 
քա ղա քա կան գործ չի կող մից և ո ւղղ ված են 
ո ղջ թուր քա կան հան րու թյա նը (կամ ան գամ 
մի ջազ գային հան րու թյա նը)։ Այս հայ տա րա-
րու թյուն նե րը բա ցա հայ տո րեն ոչ մի այն դուրս 
են խոս քի ա զա տու թյան շր ջա նակ նե րից, այլ 
նաև հան դի սա նում ազ գային ա տե լու թյան 
քա րո զում և խտ րա կա նու թյան դրս ևո րում։ 

Վե րա դառ նանք կր կին Դո ղու Փե րին-
չե կի օ րի նա կին, քա նի որ այն ար դեն հան-
դի սա նում է մաս նա վոր ան ձի կող մից ար ված 
հայ տա րա րու թյուն նե րի օ րի նակ։ Վեր ջի նիս 
հայ տա րա րու թյուն նե րը գնա հա տե լիս Եվ րո-
պա կան դա տա րա նը բա ցա հայ տո րեն զերծ 
է մնա ցել ը նդ հա նուր հա մա տեքս տի ա ռան-
ձին տար րե րը հա մադ րե լուց։ 

Սկ սենք խոս քի ձևից և բո վան դա կու-
թյու նից։ Դո ղու Փե րին չե կի՝ Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան հերք մանն ո ւղղ ված ար տա հայ-
տու թյուն նե րը չեն հան դի սա ցել պար զա պես 
51 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8572934.stm: 
52 http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/

wp/2014/08/06/is-armenian-an-insult-turkeys-prime-
minister-seems-to-think-so/: 
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Հայոց ցե ղաս պա նու թյան փաս տի մեր ժում (և 
ա ռա վելևս չեն հան դի սա ցել, ի նչ պես ար դեն 
նշ վել է գի տա կան բո վան դա կու թյուն կրող 
քն նար կում). Դո ղու Փե րին չե կի հայ տա րա-
րու թյուն ներն աչ քի է ին ը նկ նում ի րենց վի րա-
վո րա կան ար տա հայտ չաձ ևե րով։ Մաս նա վո-
րա պես՝ « մի ջազ գային սուտ» ար տա հայ տու-
թյու նը և ի րեն Թա լե աթ փա շայի հետ նորդ 
ան վա նե լը տար րեր են, ո րոնք բա ցա հայ տո-
րեն հե տապն դում են վի րա վո րե լու մի տում. 
մի հան գա մանք, ո րը չի ար ժա նա ցել Եվ րո-
պա կան դա տա րա նի ու շադ րու թյա նը։ 

Ա վե լին՝ ցա վա լի է այն փաս տը, որ Եվ րո-
պա կան դա տա րա նը պատ շաճ ու շադ րու-
թյան չի ար ժա նաց րել ան ձի և նրա կող մից 
ղե կա վար ված կազ մա կեր պու թյան գոր ծու-
նե ու թյա նը։ Մաս նա վո րա պես՝ Փե րին չե կի 
կող մից ղե կա վար վող Թուր քի այի աշ խա-
տա վոր նե րի կու սակ ցու թյունն իր գոր ծու նե-
ու թյան ըն թաց քում աչ քի է ըն կել բազ մա-
թիվ ծայ րա հե ղա կան հայ տա րա րու թյուն նե-
րով և գոր ծո ղու թյուն նե րով։ Ա վե լին՝ խնդ րո 
ա ռար կա կու սակ ցու թյան շր ջա նակ նե րում 
ստեղծ ված այս պես կոչ ված « Թա լե աթ Փա շա 
Կո մի տե» ծայ րա հե ղա կան ազ գայի նա կան 
կա ռույ ցը, ո րը ստեղծ վել էր գե րա զան ցա-
պես Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հերք մանն 

ո ւղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց-
ման նպա տա կով53, Եվ րո պա կան խորհր դա-
րա նի կող մից ո րակ վել էր որ պես քսե նո ֆո-
բիկ և ռա սիս տա կան կազ մա կեր պու թյուն։ 
Ա վե լին Եվ րո պա կան խորհր դա րա նը կոչ էր 
ա րել Թուր քի այի կա ռա վա րու թյա նը ար գե լել 
տվյալ կա ռույ ցի գոր ծու նե ու թյու նը54։ 

Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ ա կն հայտ 
է, որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հերք ման 
փոր ձե րը եր բեք չեն սահ մա նա փակ վում և 
չեն հան գում զուտ գի տա կան բա նա վե ճի 
ձևա չա փին. դրանք միշտ դրս ևոր վում են 
հա յա տյա ցու թյան, վի րա վո րան քի և խտ րա-
կա նու թյան ձևա չա փում՝ շր ջան ցե լով խոս քի 
ա զա տու թյան թույ լատ րե լի շր ջա նակ նե րը և 
վե րած վե լով ազ գային ա տե լու թյան և խտ րա-
կա նու թյան քա րո զի։

 

53 Կառուցի գործունեության վերաբերյալ լրատ-
վական միջոցների լուսաբանումները տես հետևյալ 
հղումներով՝ http://www.aydinlikdaily.com/Detail/
Young-Turks-Go-To-Greece-To-Raze-The-Genocide-
Lie/4543#.VHpTSDGUchU և http://www.aydinlikdaily.
com/Columnist-Detail/Armenian-Question-The-Cor-
rect-Strategy/1645։ 

54 European Parliament Resolution no. 2006/2118(INI) 
«Turkey’s Progress towards Accession», EU Doc. P6_
TA(2006)0381 (27 September 2006), § 43:

 

3. Այլ մի ջազ գային ի րա վա կան պար տա վո րու թյուն ներ,  
ո րոնք պար տա վո րեց նում են պե տու թյուն նե րին ար գե լել խոս քի  
վի րա վո րա կան և ա տե լու թյուն քա րո զող դրս ևո րումնե րը

 Անհ րա ժեշտ է նշել, որ Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան ոչ 
մի ակ փաս տա թուղթն է, ո րը կար գա վո րում 
է խնդ րո ա ռար կա հիմնա հար ցը, և ոչ էլ այն 
գոր ծում է ի րա վա կան մե կու սաց ման մեջ։ 

Այս հան գա ման քը մատ նանշ վել է հենց 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից, ո րը նշել 
է, որ Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի սկզ բունք-
նե րը չեն կա րող մեկ նա բան վել և կի րառ վել 
վա կո ւու մի մեջ. « Դա տար նը պետք է հաշ վի 
առ նի նաև մի ջազ գային ի րա վուն քի ցան կա-
ցած վե րա բե րե լի նորմ ... և ո րո շի պե տու-
թյան պա տաս խա նատ վու թյան հար ցը 

մի ջազ գային ի րա վուն քի կի րա ռե լի սկզ-
բունք նե րի հետ հա մա հունչ, ո րոնց բաղ կա-
ցու ցիչ մաս Եվ րո պա կան կոն վեն ցի ան հան-
դի սա նում է»55։ 

Ա վե լին մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի 
մեկ նա բան ման կա նոն նե րի հա մա ձայն, 

55 Տե՛ս մասնավորապես Behrami and Behrami v. France 
and Saramati v. France, Germany and Norway, ECHR 
Grand Chamber admissibility decision of 2 May 2007, 
Application nos. 71412/01 & 78166/01, §122; տե՛ս նաև 
Bankovič and et al. v. Belgium and other NATO member 
states, ECHR Grand Chamber admissibility decision of 
14 December 2006, Application no. 52207/99, § 57: 
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ո րոնք ար ձա նագր ված են Պայ մա նագ րե րի 
ի րա վուն քի մա սին Վի են նայի կոն վեն ցի այի 
31-րդ հոդ վա ծում56, պայ մա նա գի րը պետք 
է մեկ նա բան վի ի թիվս այ լոց, մի ջազ գային 
ի րա վուն քի վե րա բե րե լի կա նոն նե րի հա մա-
տեքս տում։ Մեկ նա բան ման այս կա նո նը 
ճա նաչ վել է սո վո րու թային մի ջազ գային 
ի րա վուն քի բաղ կա ցու ցիչ մաս, ո րը գո յու-
թյուն է ու նե ցել ան գամ նախ քան Պայ մա-
նագ րե րի ի րա վուն քի մա սին Վի են նայի կոն-
վեն ցի այի ըն դու նու մը57 և կի րառ վել է նաև 
հենց նույն Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող-
մից58։ 

Ա վե լին Եվ րո պա կան դա տա րանն ի նք-
նին մատ նան շել է, որ այն չի դի տար կում 
Կոն վեն ցի այի դրույթ նե րը որ պես դրա նում 
ար ձա նագր ված ի րա վունք նե րի և ա զա տու-
թյուն նե րի շր ջա նա կի ո րոշ ման և մեկ նա-
բան ման մի ակ աղ բյուր59։

 Հաշ վի առ նե լով վե րոգ րյա լը՝ մի այն 
տա րօ րի նակ կա րող է թվալ այն փաս տը, որ 
Եվ րո պա կան դա տա րա նը Փե րին չե կի գոր-
ծով հաշ վի չա ռավ պե տու թյան այլ մի ջազ-
գային պար տա վո րու թյուն նե րը։ 

Այս մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն-
նե րի թվին են դաս վում մաս նա վո րա պես 
Ռա սա յա կան խտ րա կա նու թյան բո լոր ձևե-
րի վե րաց ման վե րա բե րյալ կոն վեն ցի այի60 
(այ սու հետ՝ «Խտ րա կա նու թյան դեմ կոն-
վեն ցի ա») և Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա-
կան ի րա վունք նե րի մի ջազ գային դաշ նագ-
րի61 (այ սու հետ՝ «Ք ՔԻՄԴ») շր ջա նակ նե րում 
ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը։ 

Խտ րա կա նու թյան դեմ կոն վեն ցի այի 
4-րդ հոդ վա ծը, մաս նա վո րա պես, պար տա-
վո րեց նում է պե տու թյուն նե րին ձեռ նար-
կել ան մի ջա կան մի ջոց ներ, ո րոնք ո ւղղ ված 
56 1155 UNTS 331, 23 May 1969։ 
57 Տե՛ս մասնավորապես Territorial Dispute (Libyan Arab 

Jamahiriya/Chad), 1995 I.C.J. Reports 6, at 21-22, §41; 
Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), 1999 I.C.J. 
Reports 1045, at 1059, §18։ 

58 Տե՛ս Cyprus v. Turkey, Grand Chamber Judgment of 12 
May 2014, Application no. 25781/94, §23: 

59 Նույն տեղում։ 
60 660 UNTS 195, 21 December 1965։ 
61 999 UNTS 171, 19 December 1966։ 

կլի նեն խտ րա կա նու թյան հրահր ման կամ 
խտ րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րաց մա նը, 
ի նչ պես նաև օ րեն քի շր ջա նակ նե րում պատ-
ժե լի դարձ նել ռա սա յա կան գե րա կա յու թյան 
կամ ա տե լու թյան վրա հիմն ված գա ղա փար-
նե րի տա րա ծու մը, ռա սա յա կան խտ րա կա-
նու թյան հրահ րու մը։ Ի սկ ա հա ՔՔԻՄԴ 20-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն «ազ գային, 
ռա սա յա կան կամ կրո նա կան ա տե լու թյան 
ցան կա ցած քա րոզ չու թյուն, ո րը հան դի-
սա նում է խտ րա կա նու թյան, ա տե լու թյան 
կամ բռ նու թյան հրահ րում պետք է ար գել վի 
օ րեն քի շր ջա նակ նե րում»։

 Վե րոն շյալ մի ջազ գային փաս տաթղ-
թե րի մեկ նա բան ման հա մար է ա կան դե րա-
կա տա րու թյուն են խա ղում վեր ջին նե րիս 
ի մպ լե մեն տա ցի այի նկատ մամբ վե րահս կո-
ղու թյուն ի րա կանց նող կա ռույց նե րի՝ Ռա սա-
յա կան խտ րա կա նու թյան վե րաց ման կո մի-
տե ի (այ սու հետ՝ «ՌԽՎԿ») և Մար դու ի րա-
վունք նե րի կո մի տե ի (այ սու հետ՝ « ՄԻԿ») 
գնա հա տա կան նե րը։

 Մաս նա վո րա պես ՌԽՎԿ թիվ 15 Ը նդ հա-
նուր խորհր դատ վու թյան հա մա ձայն, խտ րա-
կա նու թյուն տա րա ծող հայ տա րա րու թյուն-
նե րի ար գել քը լի ո վին հա մադ րե լի է մտ քի և 
խոս քի ա զա տու թյան հետ62։ Ա վե լին, հա մա-
ձայն ՌԽՎԿ թիվ 35 Ը նդ հա նուր խորհր-
դատ վու թյան ա տե լու թյուն քա րո զող խոս քի 
դրսևո րումնե րի բա ցա հայ տու մը և դրանց 
դեմ պայ քա րը ա նօ տա րե լի մասն է կազ-
մում կոն վեն ցի այի նպա տակ նե րին հաս նե լու 
հա մար գոր ծո ղու թյուն նե րի63։ Ը ստ ՌԽՎԿ 
դիր քո րոշ ման այս պար տա վո րու թյուն ներն 
ը նդ գծում են մի ջազ գային հան րու թյան 
հա կակ րան քը ա տե լու թյուն քա րո զող խոս քի 
դրս ևո րումնե րի նկատ մամբ, քա նի որ խոս քի 
նման դրսր ևո րումներն ո ւղղ ված են հիմնա-
րար մար դու ի րա վունք նե րի սկզ բունք նե րի 
դեմ և մար դու ար ժա նա պատ վու թյան դեմ, 
քա նի որ նպա տակ են հե տապն դում նսե-
62 Report of the Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination, UN Doc. A/48/18 (15.09.1993), §4։
63 General Recommendation No. 35, Combating Racist 

Hate Speech, UN Doc. CERD/C/GC/35 (26.09.2013), 
§8: 
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մաց նե լու ան ձանց և խմ բե րի դիր քը հա սա-
րա կու թյան աչ քե րում։ 

Ա վե լին՝ ը ստ ՌԽՎԿ թիվ 15 Ը նդ հա-
նուր խորհր դատ վու թյան « մարդ կու թյան 
դեմ ո ւղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և 
ցե ղասպա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան հան-
րային հեր քումնե րը կամ ար դա րաց ման 
փոր ձե ը պետք է ո րակ վեն օ րեն քով պատ-
ժե լի գոր ծո ղու թյուն ներ»64։ 

Այս ա մե նի հի ման վրա՝ Մար դու ի րա-
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի գնա-
հա տա կան նե րը Փե րին չեկն ը նդ դեմ Շվեյ-
ցա րի այի գոր ծով կա րող է մի այն զար մանք 
հա րու ցել։ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հեր-
քու մը ոչ մի այն դեմ է Մար դու ի րա վունք նե րի 
64 Report of the Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination, UN Doc. A/48/18 (15.09.1993), §14:

եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի տրա մա բա-
նու թյա նը, այն հա կա սում է խտ րա կա նու-
թյան կան խար գել ման և ար գել քի ո լոր տում 
պե տու թյուն նե րի պար տա վո րու թյուն նե-
րին և դա տա պար տել է բո լոր դեպ քե րում։ 
Խոս քի ա զա տու թյան հետ կապ ված բո լոր 
ար դա րա ցումներն ար հես տա կան են, 
քա նի դեռ նման քն նար կումնե րը և ար տա-
հայ տու թյուն ներն ար վում են ոչ մաս նա գի-
տա կան քն նար կումնե րի տես քով, այլ զու-
գորդ վում են վի րա վո րա կան ար տա հայ-
տու թյուն նե րով և հա մե մա տու թյուն նե րով։ 
Եվ խոս քը վե րա բեր վում է թե՛ մաս նա վոր 
ան հատ նե րի կող մից ար վող հայ տա րա րու-
թյուն նե րին, թե՛ պե տա կան պաշ տո նա տար 
ան ձանց։ 
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III. ՀԱՅԵ ՐԻ ԴԵՄ Ի ՐԱ ԳՈՐ ԾԱԾ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱՐ  
ԹՈՒՐ ՔԻ ԱՅԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅԱ ՆԸ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ  
Ի ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ՊԱ ՀԱՆՋ ՆԵՐ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՆԵ ԼՈՒ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ  
Ե ՂԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԸ 

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մար պա -
տաս  խա նատ վու թյան հար ցի ա ռա վել հե -
տաքրք րա կան և կար ևոր աս պեկտ նե րից է 
այն, թե ի նչ պի սի մի ջազ գային-ի րա վա կան 
մե խա նիզմներ են առ կա այ սօր, ո րոնք հնա-
րա վո րու թյուն կըն ձե ռեն բարձ րաց նել Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան հա մար պա տաս խա-
նատ վու թյան հար ցը: 

Ո րոշ եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի 
ղե կա վար նե րի և մի ջազ գային կա ռույց նե րի 
կող մից այս ա ռա ջար կին տր ված ծայ րա-
հեղ դրա կան գնա հա տա կա նը65 վկա յում է 
այն մա սին, որ Եվ րո պա յում գծագր վում է 
նմա նա տիպ ե րկ կող մա նի կամ բազ մա կող-
մա նի հանձ նա ժո ղո վի կամ այլ մի ջազ գային 
մարմնի ստեղծ ման մի ջո ցով հայե րի դեմ 
ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան հար ցի լուծ-
ման ան հրա ժեշ տու թյան մի տու մը66։ 

Այդ պի սի մի ջազ գային կամ, հա մե նայն-
դեպս, հայ-թուր քա կան (միջ պե տա կան) մար-
մնի ստեղծ ման հնա րա վո րու թյու նը են թա դ-
րում է հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա-
նու թյան հար ցի հե տա գա մի ջազ գայ նա ցում։ 

Տ վ յալ պայ ման նե րում չա փա զանց 
կար ևոր է ա ռն վազն մշա կել մի ջազ գային 

65 Թուրքիա այցելության նախօրյակին, սույն 
թվականի մայիսի 3-ին, Թուրքիայի վարչապետի 
նախաձեռնությանը բարձր գնահատական 
տվեց ԳԴՀ կանցլեր Գերհարդ Շրյոդերը՝ թուր-
քական NTV հեռուստաընկերությանը տված 
հար ցա զրույցում նշելով, որ «Թուրքիայի 
վարչապետի առաջարկը դրական է և պետք է 
ընթանալ այդ ճանապարհով», նշելով սակայն 
«ազգի՝ իր անցյալին քննադատական հայացք 
գցելու» անհրաժեշտությունը և կարևորությունը: 
Եվրոպայի խորհրդի Գլխավոր քարտուղար 
Թերի Դևիսը Ռեջեփ Էրդողանի առաջարկը 
«բարեկրթվածության նշան» է անվանել: Տե՛ս 
«Голос Армении», 2005թ. մայիսի 17: 

66 Թուրք-հայկական հաշտության հանձնաժողովի 
ստեղծումը, փաստորեն, առաջին քայլն էր տվ յալ 
գործընթացում: 

մա կար դա կում վար քագ ծի հայե ցա կար-
գային մի գիծ՝ կապ ված նման մարմնում 
տվյալ հար ցի հնա րա վոր քն նու թյան հետ։ 

Հա նուն ճշ մար տու թյան պետք է նշել, որ 
հայ ի րա կա նու թյան մեջ հայե րի դեմ ի րա-
գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան հար ցի փո խան-
ցու մը որ ևէ մի ջազ գային ա տյա նի շատ դեպ-
քե րում բա ցա սա կան ար ձա գանք է ա ռա-
ջաց նում։ 

Այ դու հան դերձ, են թադ րում ե նք, որ 
ան հնար է տվյալ խնդ րին վերջ նա կան լու-
ծում տալ ա ռանց հա մա պա տաս խան մի ջազ-
գային մարմնի քն նու թյանն այն փո խան ցե-
լու։ 

Ա վե լին, չպետք է մո ռա նալ, որ չնա յած 
Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի 
ա վար տից հե տո ան կհայտ էր, որ նա ցիս-
տա կան Գեր մա նի այի ղե կա վար օ ղակ նե րը 
ցե ղաս պա նու թյուն և մարդ կու թյան դեմ այլ 
հան ցանք ներ է ին գոր ծել, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, նրանց նկատ մամբ ար տա դա տա կան 
հաշ վե հար դար տես նե լու ա ռա ջար կու թյու նը 
չըն դուն վեց Դաշ նա կից նե րի կող մից, և 
1945թ. օ գոս տո սին ըն դուն վեց Նյուրն բեր-
գյան տրի բու նա լի կա նո նադ րու թյու նը, ո րն 
ի րա վա կան հիմք ստեղ ծեց նա ցիս տա կան 
հան ցա գործ նե րին պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու հա մար։ 

Մեր կար ծի քով, գրե թե հա ման ման 
վի ճակ այ սօր գո յու թյուն ու նի նաև հայե րի 
դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան պա րա-
գա յում։ 

Ն կա տի ու նե նա լով հայե րի դեմ ի րա գոր-
ծած ցե ղաս պա նու թյան մա սին գոր ծի հնա-
րա վոր փո խան ցու մը մի ջազ գային ա տյա-
նին՝ ծայ րա հեղ ան հրա ժեշտ է ո րո շել այն 
մի ջազ գային դա տա կան և ար տա դա տա-
կան ի նս տի տուտ նե րը, ո րոնց շր ջա նակ նե-
րում հնա րա վոր է հայե րի դեմ ի րա գոր ծած 
ցե ղաս պա նու թյան խնդ րի լու ծու մը։ 
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Հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու-
թյան հար ցը քն նու թյան ըն դու նե լու ի րա վա-
սու թյուն ու նե ցող մի ջազ գային ա տյան նե րը. 
մի ջազ գային ի րա վուն քի տե սան կյու նից 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան 
հիմնախն դի րը մի ջազ գային վեճն է Թուր-
քի այի Հան րա պե տու թյան և Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան միջև։ 

Գտ նում ե նք, որ տվյալ մի ջազ գային 
վե ճը, ան տա րա կույս, ու նե նա լով քա ղա քա-
կան բաղ կա ցու ցիչ, նախ ևա ռաջ ի րա վա-
բա նա կան բնույթ է կրում, քա նի որ դրա 
լու ծու մը պայ մա նա վոր ված է այն պի սի ի րա-
վա կան խն դիր նե րի լուծ մամբ, ի նչ պի սիք են 
ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան ո րա-
կու մը, դրա ժա մա նա կային և տա րած քային 
շր ջա նակ նե րի ո րո շու մը, դրա կա տար ման 
մեջ մե ղա վոր ան ձանց և պա տաս խա նատ-
վու թյուն կրող կազ մա վո րումնե րի, տու ժող-
նե րի շր ջա նա կի, պատ ճառ ված վնա սի փոխ-
հա տուց ման սահ ման նե րի և ծա վալ նե րի 
ո րո շու մը և այլն։ 

Ա վե լին, հենց մի ջազ գային դա տա կան 
ա տյա նի շր ջա նակ նե րում տվյալ հար ցի 
քն նու թյու նը կա րող է հիմք ծա ռայել մի ջազ-
գային ի րա վուն քի նոր մե րի և սկզ բունք նե րի 
վրա հիմն ված օբյեկ տիվ դա տաքն նու թյուն 
ան ցկաց նե լու հա մար։ 

Այ սօր մի ջազ գային աս պա րե զում ձևա-
վոր վել է մի ջազ գային դա տա կան մար մին-
նե րի մի ամ բողջ հա մա կարգ, ո րոնք օ ժտ-
ված են ի րա վա զո րու թյամբ ի րա վա կան 
հար ցե րի ո րո շա կի շր ջա նա կի նկատ մամբ 
(Մի ջազ գային քրե ա կան դա տա րան, Մար-
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րան, 
Եվ րո պա կան մի ու թյան դա տա րան, նախ-
կին Հա րավս լա վի այի և Ռո ւան դայի հա մար 
ստեղծ ված ad hoc տրի բու նալ ներ և այլն)։ 

Այ դու հան դերձ, տվյալ հա մա կար գում 
մի ջազ գային վե ճե րի լուծ ման գոր ծում գե րա-
կայող դե րը շա րու նա կում է պատ կա նել 
ՄԱԿ-ի Մի ջազ գային դա տա րա նին՝ մի ջազ-
գային վե ճե րի լուծ ման հիմնա կան մե խա-
նիզ մին։ 

1.  Մի ջազ գային ի րա վա կան պա հան ջը ներ կա յաց նե լու ի րա վա սու թյուն  
ու նե ցող սուբյեկտ ներ

Ցե ղաս պա նու թյան հա մար պա տաս խա-
նատ վու թյան հար ցի քն նարկ ման դեպ քում, 
թերևս կար ևոր հան գա մանք է հաս կա նալ, 
թե որ սուբյեկտն է ի րա վա սու պա հանջ ներ-
կա յաց նել Թուր քի ային: Խն դիրն այն է, որ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն ի րա-
վա սու չէ ներ կա յաց նել պա հանջ, քա նի որ 
հա մա ձայն Պե տու թյուն նե րի պա տաս խա-
նատ վու թյան մա  սին հոդ ված նե րի նա խագ ծի 
42-րդ հոդ վա ծի ի րա վուն քի խախտ ման զոհ 
հան դի սա ցող պե տու թյունն ի րա վուն քի ու նի 
բարձ րաց նել մեկ այլ պե տու թյան պա տաս-
խա նատ վու թյան հար ցը:

 Սա կայն չպետք է մո ռա նալ, որ Պե տու-
թյուն նե րի պա տաս խա նատ վու թյան մա սին 
նույ հոդ ված նե րի նա խագ ծի 48-րդ հոդ-
վա ծի հա մա ձայն ան մի ջա կա նո րեն վնաս 
չկ րած պե տու թյունն ի րա վունք ու նի 
բարձ րաց նել ի րա վա խախտ պե տու թյան 

պա տաս խա նատ վու թյան հար ցը, ե թե 
խախտ ված մի ջազ գային ի րա վա կան պար-
տա վո րու թյու նը ո ւղղ ված է ո ղջ մի ջազ գային 
հան րու թյա նը: Այս պա րա գա յում խոս քը 
գնում է erga omnes բնույ թի պար տա վո րու-
թյուն նե րի մա սին, ո րը ՄԱԿ-ի Դա տա րա նի 
կող մից հաս տատ վեց Barcelona Traction գոր-
ծով, որ տեղ Դա տա րա նը հս տակ տա րան ջա-
տեց պե տու թյուն նե րի եր կու խումբ պար տա-
վո րու թյուն նե րի միջև՝ մի մյանց նկա տա մամբ 
և ո ղջ մի ջազ գային հան րու թյան նկատ-
մամբ:67 Ի սկ ցե ղաս պա նու թյան ար գել քը և 
դրա հա մար պա տիժ և պա տաս խա նատ-
վու թյուն նա խա տե սող նոր մե րը, հա մա-
ձայն Դա տա րա նի, հան դի սա նում են նման 
բնույ թի՝ erga omnes պար տա վո րու թյուն ներ 
և հան դի սա նում են ը նդ հա նուր մի ջազ գային 
67  Barcelona Traction, Light and Power Company, Limit-

ed, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, para. 33.
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ի րա վուն քի բա ղա ցու ցիչ մաս:68 Սա այն 
պա րա գա յում, ե րբ հար ցը հնա րա վոր լի նի 
բարձ րաց նել ՄԱԿ-ի Մի ջազ գային դա տա-
րա նում, ի րա վա զո րու թյան որ ևէ հիմ քով: 

Այն դեպ քում, ե րբ խոս քը գնում է կորց ված 
գույ քի կամ սե փա կա նու թյան վե րա դարձ նե-
լու վե րա բե րյալ գան գատ նե րին, ա պա նախ-
քան որ ևէ մի ջազ գային դա տա կան կամ այլ 
ա տյան ներ կա յաց նե լը, ան հրա ժեշտ է, որ 
68  Reservations to the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opin-
ion, I.C.J. Reports 1951, p. 23

հա մա պա տաս խան սուբյեկտ ներ են հան դի-
սա նում ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի ժա ռանգ-
նե րը, ա րևմ տա հա յա կա կան այն կազ մա-
կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք ներ կա յաց նում են 
ցե ղաս պա նու թյան ժա ռանգ նե րի շա հե րը: 
Այս պա րա գա յում, նախ քան որ ևէ մի ջազ-
գային ի րա վա կան ա տյա նին դի մե լը ան հրա-
ժեշտ է սպա ռել ներ պե տա կան պաշտ պա-
նու թյան մի ջոց նե րը Թուր քի ա յում: Նման 
պա հան ջը բխում է մի ջազ գային սո վո րու-
թային ի րա վուն քից, Մար դու ի րա վունք նե րի 
Եվ րո պա կան Կոն վեն ցի այից: 

2.  ՄԱԿ-ի Մի ջազ գային դա տա րա նի ի րա վա զո րու թյան հար ցը 

2.1. Պայ մա նագ րի վրա հիմն ված ի րա-
վա զո րու թյուն և Ցե ղաս պա նու թյան 
Կոն վեն ցի այի հե տա դարձ կի րառ-
ման խն դի րը

 Ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան 
կան խար գել ման և դրա հա մար պատ ժե լու 
մա սին կոն վեն ցի ան հոդ ված 9-ո ւմ նա խա-
տե սում է, որ Պայ մա նա վոր վող կող մե րի 
միջև վե ճե րը՝ կապ ված սույն Կոն վեն ցի այի 
մեկ նա բան ման, կի րառ ման կամ կա տար-
ման հետ, նե րա ռյալ նաև ցե ղաս պա նու-
թյան կամ սույն կոն վեն ցի այի III հոդ վա ծում 
թվարկ ված որ ևէ ա րարք կա տա րե լու հա մար 
այս կամ այն պե տու թյան պա տաս խա նատ-
վու թյան վե րա բե րյալ վե ճե րը, հանձն վում են 
Ար դա րա դա տու թյան մի ջազ գային դա տա-
րա նի քն նու թյա նը՝ վե ճի կող մե րից յու րա-
քան չյու րի պա հան ջով։ 

Ինչ պես հայտ նի է, և՛ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյու նը, և՛ Թուր քի այի Հան րա պե-
տու թյու նը հա մա պա տաս խա նա բար՝ 1993թ. 
հու նի սի 23-ից և 1950թ. հու լի սի 31-ից 
Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի 
մաս նա կից ներ ե ն։ Ա վե լին, ի նչ պես Հա յաս-
տա նը, այն պես էլ Թուր քի ան որ ևէ վե րա պա-
հում չեն ա րել հի շա տակ ված Կոն վեն ցի այի 
հոդ ված 9-ի, ի նչ պես նաև դրա այլ հոդ ված-
նե րի կա պակ ցու թյամբ։ Հետ ևա բար, հայե րի 
դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան հար ցը 

ՄԱԿ-ի Մի ջազ գային դա տա րա նի քն նու-
թյան ա ռար կա կա րող էր դառ նալ ար դեն 
1951թ. հուն վա րի 12-ից (կոն վեն ցի այի ու ժի 
մեջ մտ նե լու ամ սաթ վից), սա կայն, հաշ վի 
առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ԽՍՀՄ կազ-
մում Հայ կա կան ԽՍՀ մի ջազգային ի րա վա-
սուբյեկ տու թյու նը, ի նչ պես նշել ե նք, սոսկ 
ան վա նա կան բնույթ էր կրում, նման գոր ծի 
հա րու ցու մը գործ նա կա նում ան հնար է ր։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն 
ար դեն ա վե լի քան 20 տա րի օ ժտ ված է 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան 
հա մար Թուր քի այի Հան րա պե տու թյան 
պա տաս խա նատ վու թյան հար ցը ՄԱԿ-ի 
Մի ջազ գային դա տա րա նի քն նու թյա նը մի ա-
կող մա նի կար գով` կոն վեն ցի այի հոդ ված 
9-ի հի ման վրա փո խան ցե լու ի րա վուն քով, 
հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ Թուր-
քի այի Հան րա պե տու թյու նը Ցե ղաս պա նու-
թյան մա սին կոն վեն ցի այի վա վե րաց մամբ 
(ա ռանց հոդ ված 9-ի վե րա բե րյալ վե րա-
պահ ման) ճա նա չել է դա տա րա նի ի րա վա-
զո րու թյունն այդ հար ցի կա պակ ցու թյամբ։ 
Սա կայն տվյալ դեպ քում Հա յաս տա նը կա րող 
է բախ վել բազ մա թիվ «ս տորջ րյա քա րե րի », 
ո րոն ցից կա րել է հի շա տա կել կոն վեն ցի այի 
հե տա դար ձու թյան, Թուր քի այի Հան րա պե-
տու թյան ի րա վա հա ջոր դու թյան, կոն վեն-
ցի այի տա րած քային կի րա ռե լի ու թյան հետ 
կապ ված հար ցե րը և այլն։ 
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Նշ ված հիմնախն դիր նե րի լուծ ման հա  մար 
ո րո շա կի կողմնո րո շիչ կա րող է հան դի սա-
նալ ՄԱԿ-ի Մի ջազ գային դա տա րա նի պրակ-
տի կան և, ա ռա ջին հեր թին, Ցե ղաս պա նու-
թյան մա սին կոն վեն ցի այի կի րա ռե լի ու թյան 
մա սին (Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նան` ը նդ դեմ 
Հա րավսլա վի այի) գոր ծով 1996թ. ո րո շու մը։ 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 
նշ ված գոր ծում Հա րավս լա վի ան նախ նա կան 
ա ռար կու թյուն ներ էր ա ռաջ քա շել՝ վի ճար կե-
լով դա տա րա նի ի րա վա զո րու թյու նը, դա տա-
րա նը 1996թ. հու նի սի 11-ին տվյալ գոր ծով 
ո րո շում ըն դու նեց, ո րի շատ դրույթ ներ ծայ-
րա հեղ կար ևոր են ՄԱԿ-ի Մի ջազ գային 
դա տա րա նում հայե րի դեմ ի րա գոր ծած 
ցե ղաս պա նու թյան հիմնա հար ցի լուծ ման 
հնա րա վո րու թյու նը հաս կա նա լու հա մար։ 

Հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա-
նու թյան վե րա բե րյալ գոր ծը Մի ջազ գային 
դա տա րան փո խան ցե լու հա մար, ա ռա ջին 
հեր թին, ան հրա ժեշտ է ո րո շել տվյալ հար-
ցում ՄԱԿ-ի Մի ջազ գային դա տա րա նի ի րա-
վա զո րու թյան հիմ քը։ 

Գտ նում ե նք, որ տվյալ դեպ քում դա տա-
րա նի ի րա վա զո րու թյան հիմ քը նույն՝ Ցե ղաս-
պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան կան խար-
գել ման և դրա հա մար պատ ժե լու մա սին կոն-
վեն ցի այի 9-րդ հոդ վածն է, ո րը են թադ րում 
է կոն վեն ցի այի մաս նա կից պե տու թյուն նե րի 
միջև կոն վեն ցի այի մեկ նա բան ման, կի րառ-
ման կամ կա տար ման հետ, նե րա ռյալ նաև 
ցե ղաս պա նու թյուն կա տա րե լու կա պակ ցու-
թյամբ վեճ ա ռա ջա նա լու դեպ քում դա տա-
րան դի մե լու հնա րա վո րու թյու նը։ 

Հետ ևա բար, «պար զե լու հա մար, թե, 
ա րդյոք, դա տա րանն օ ժտ ված է ցե ղաս պա-
նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի 9-րդ հոդ-
վա ծի հի ման վրա գոր ծը քն նե լու ի րա վա-
զո րու թյամբ, դա տա րա նին ան հրա ժեշտ է 
հաս տա տել, թե գո յու թյուն ու նի, ա րդյոք, 
կող մե րի միջև տվյալ դրույ թի գոր ծո ղու թյան 
տակ ը նկ նող վե ճ»69։ 

69 Application of the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime Genocide (Bosnia and Herze-
govina v. Serbia and Montenegro) – Judgments – Prelim-
inary Objections – 11 July 1996, para. 27.

Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի 
կի րա ռե լի ու թյան մա սին գոր ծով (Բոս նի ան 
և Հեր ցե գո վի նան՝ ը նդ դեմ Հա րավս լա վի-
այի) ո րոշ ման մեջ դա տա րա նը վե ճի առ կա-
յու թյան հաս տատ ման հա մար, դի տար կե լով 
կող մե րի բևե ռային և ի րա րա մերժ դիր քո րո-
շումնե րը և հղում կա տա րե լով նախ կի նում 
իր ի սկ կող մից ար տա հայտ ված ի րա վա կան 
դիր քո րո շումնե րին, ե կավ այն եզ րա կա ցու-
թյան, որ «ձ ևա վոր ված պրակ տի կային հա մա-
պա տաս խան… շա րու նա կում է գո յու թյուն 
ու նե նալ մի ի րա վի ճակ, ո րում եր կու կող մերն 
զբա ղեց նում են ծայ րա հեղ հա կա դիր տե սա-
կետ ներ ո րո շա կի պայ մա նագ րային պար-
տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման կամ չկա-
տար ման հար ցի վե րա բե րյա լ» (Interpretation 
of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and 
Romania, First Phase, Advisory Opinion, I.C.J. 
Reports 1950, p. 74), և որ Հա րավս լա վի այի 
կող մից Բոս նի այի և Հերցե գո վի նայի ներ կա-
յաց րած պա հանջ նե րի ժխտ ման պատ ճա-
ռով նրանց միջև «առկա է ի րա վա կան վե ճ» 
(East Timor (Portugal v. Australia), I.C.J. Reports 
1995, p. 100, para 22)70։ 

Հիմք ըն դու նե լով դա տա րա նի նշ ված 
ի րա վա կան դիր քո րո շու մը̀  կա րե լի է վս տա-
հո րեն հայ տա րա րել, որ հայե րի դեմ ի րա-
գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան հար ցում Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նը և Թուր քի այի 
Հան րա պե տու թյունն զբա ղեց նում են հս տակ 
ար տա հայտ ված ծայ րա հեղ հա կա դիր դիր-
քո րո շումներ ո րո շա կի մի ջազ գային ի րա-
վա կան պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար-
ման կամ չկա տար ման վե րա բե րյալ, ո րոնք 
մաս նա վո րա պես շա րադր ված են 1948թ. 
դեկ տեմ բե րի 9-ի Ցե ղաս պա նու թյան մա սին 
կոն վեն ցի ա յում։ Հետ ևա բար, հղում կա տա-
րե լով ՄԱԿ-ի Մի ջազ գային դա տա րա նի 
պրակ տի կայի վրա՝ կա րե լի է են թադ րել, որ 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան 
հիմնախն դի րը մի ջազ գային ի րա վուն քի 

70 Application of the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime Genocide (Bosnia and Her-
ze-govina v. Serbia and Montenegro) – Judgments – Pre-
liminary Objections – 11 July 1996, para. 29.
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տե սան կյու նից ի րա վա բա նա կան բնույ թի 
մի ջազ գային վեճ է։ Ել նե լով վե րո հի շյա լից՝ 
կա րե լի է հայ տա րա րել, որ տվյալ հար ցում 
Մի ջազ գային դա տա րա նի ratione materiae 
ի րա վա զո րու թյու նը որ ևի ցե է ա կան ա ռար-
կու թյուն ա ռա ջաց նել չի կա րող։ 

Ա վե լի բարդ է դա տա րա նի ratione 
temporis ի րա վա զո րու թյան հար ցը՝ նկա-
տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ վե ճի 
ա ռար կա կազ մող ա րարք նե րը տե ղի են 
ու նե ցել Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն վեն-
ցի այի ու ժի մեջ մտ նե լուց շատ ա վե լի վաղ։ 

Այլ կերպ ա սած` մենք բախ վում ե նք կոն-
վեն ցի այի հե տա դարձ կի րա ռե լի ու թյան հիմ-
նախնդ րի հետ։ Այդ հար ցի լուծ ման հա մար 
մենք նո րից ստիպ ված ե նք կր կին վկա յա-
կո չել Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն վեն-
ցի այի նույն 9-րդ հոդ վա ծը, ո րը նշում է, որ 
կոն վեն ցի այի մեկ նա բա նու թյան հետ կապ-
ված վե ճե րը փո խանց վում են Մի ջազ գային 
դա տա րա նի քն նու թյա նը։ Հետ ևա բար, 
Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի 
հա կա դարձ ու ժի առ կա յու թյան կամ բա ցա-
կա յու թյան մա սին վերջ նա կան ո րո շում 
կա յաց նե լու ի րա վուն քը պատ կա նում է մի այն 
ՄԱԿ-ի Մի ջազ գային դա տա րա նին։ Այ նուա-
մե նայ նիվ, ժա մա նա կա կից մի ջազ գային 
ի րա վուն քի տրա մա բա նու թյան հա մա ձայն 
պայ մա նագ րե րի հե տա դարձ ու ժը որ պես 
կա նոն չի ըն դուն վում. Մի ջազ գային պայ-
մա նագ րե րի ի րա վուն քի մա սին Վի են նայի 
1969թ. Կոն վեն ցի այի հոդ ված 28: 

Ազ գե րի Լի գայի կող մից հաս տատ ված 
1928թ. Մի ջազ գային վե ճե րի խա ղաղ կար-
գա վոր ման վե րա բե րյալ ակ տի հա մա ձայն, 
պայ մա նագ րի կող մե րի միջև վե ճե րը պետք 
է լուծ վեն տար բեր ե ղա նակ նե րով, ը նդ-
հուպ մինչև Մշ տա կան ար դա րա դա տու-
թյան պա լա տի կող մից: Հա մա ձայն ՄԱԿ-ի 
Մի ջազ գային դա տա րա նի Ստա տու տի 
37-րդ հոդ վա ծի, Մշ տա կան ար դա րա դա-
տու թյան պա լա տի ի րա վա զո րու թյու նը 
նա խա տե սող պայ մա նագ րե րը պետք է մեկ-
նա բան վեն այն պես, որ Թուր քի ան մի ա ցած 
է այդ պայ մա նագ րին, սա կայն Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյու նը մի ա ցած չէ: Այ նո ւա մե-
նայ նիվ, ե թե նույ նիսկ մի ա ցած լի ներ, հնա-
րա վոր չէր լի նի ՄԱԿ-ի Դա տա րա նի ի րա-
վա զո րու թյու նը հայ ցել այդ փաս տաթղ թի 
հի ման վրա, քան զի Թուր քի ան 1934թ. 
այդ պայ մա նագ րին մի ա նա լիս կա տա րել 
է վե րա պա հում, հա մա ձայն ո րի պայ մա-
նագ րի դրույթ նե րը չեն կա րող տա րած վել 
մինչև մի ա նա լու պա հը տե ղի ու նե ցած փաս-
տե րի վե րա բե րյալ ծա գող վե ճե րի նկատ-
մամբ:71 

Ամ փո փե լով վե րը նշ վա ծը՝ կա րե լի է նշել, 
որ թեև գո յու թյուն ու նի ո րո շա կի հա վա-
նա կա նու թյուն նրա, որ ՄԱԿ-ի Մի ջազ-
գային դա տա րանն ամ բող ջո վին կմեր ժի 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ցե ղաս-
պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի հոդ ված 
9-ի հի ման վրա ներ կա յաց րած դի մու մը, 
մեր կող մից ար դեն ի սկ հի շա տակ ված՝ 
Մի ջազ գային դա տա րա նի վեր ջին տա րի-
նե րի պրակ տի կան այս հար ցի կա պակ ցու-
թյամբ թույլ է տա լիս հայ տա րա րել, որ նման 
դի մու մի լրիվ, բա ցար ձակ, ան վե րա պա-
հե լի մեր ժու մը դժ վար թե հնա րա վոր լի նի։ 
Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի 
հոդ ված 9-ը ՄԱԿ-ի Մի ջազ գային դա տա րա-
նում մի ա կող մա նի դի մու մի հի ման վրա գործ 
հա րու ցե լու մի ակ ի րա վա կան հիմքն է, քա նի 
որ վե ճի կող մե րը ճա նա չել են դա տա րա նի 
ի րա վա զո րու թյու նը՝ դառ նա լով կոն վեն ցի-
այի մաս նա կից։ Բո լոր մնա ցած դեպ քե րում, 
գտ նում ե նք, որ կող մե րը պետք է գոր ծը ներ-
կա յաց նեն Մի ջազ գային դա տա րան ե րկ կող-
մա նի հա մա ձայ նու թյան, այն է՝ տվյալ հար-
ցով դա տա րա նի ի րա վա զո րու թյու նը ճա նա-
չող հա տուկ հա մա ձայ նագ րի հի ման վրա։ 

Չ պետք է մո ռալ այն հան գա ման քը, որ 
ՄԱԿ-ի Դա տա րա նը, որ ևէ մի ջազ գային պայ-
մա նագ րի դրույ թի հի ման վրա, այս պա րա-
գա յում Ցե ղաս պա նու թյան կոն վեն ցի այի 
9-րդ հոդ վա ծի, ի րա վա զո րու թյուն ի րա կա-
նաց նե լիս սահ մա նա փակ ված է մի այն այդ 
71 Application of the Convention on the Prevention and 

Punishment of the Crime Genocide (Bosnia and Herze-
govina v. Serbia and Montenegro) – Judgments – Prelim-
inary Objections – 11 July 1996, para. 27. 
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կոն վեն ցի այի դրույթ նե րի կի րառ մամբ:72 Այդ 
ի սկ պատ ճա ռով, Դա տա րա նը նույ նիսկ չի 
կա րո ղա նա փորձ կա տա րել կի րա ռել մինչև 
Կոն վեն ցի այի ըն դու նու մը գո յու թյուն ու նե-
ցած սո վո րու թային ի րա վուն քը:

 2.2. ՄԱԿ-ի Դա տա րա նի ի րա վա զո րու-
թյու նը Դա տա րա նի Ստա տու տի 
36-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի և 40-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հի ման վրա

 Դառ նա լով Մի ա վոր ված Ազ գե րի 
Կազ մա կեր պու թյան ան դամներ՝ ի նչ պես 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, այն-
պես էլ Թուր քի այի Հան րա պե տու թյու նը 
ՄԱԿ-ի Կա նո նադ րու թյան հոդ ված 93-ի 
մաս 1-ի հա մա ձայն՝ դար ձել ե ն «Մի ջազ-
գային դա տա րա նի կա նո նադ րու թյան ipso 
facto կող մեր։ Դա տա րա նի կա նո նադ րու-
թյան հոդ ված 36-ի մաս 1-ը սահ մա նում է, 
որ Դա տա րա նի ի րա վա սու թյանն են վե րա-
բե րում բո լոր գոր ծե րը, ո րոնք կփո խան ցեն 
ի րեն կող մե րը …»։ Սա կայն պե տու թյու նը, 
դառ նա լով Մի ջազ գային դա տա րա նի 
Կա նո նադ րու թյան մաս նա կից, ի նք նա բե-
րա բար չի ճա նա չում դա տա րա նի պար տա-
դիր ի րա վա զո րու թյու նը բո լոր ի րա վա կան 
հար ցե րով, դրա հա մար պե տու թյուն նե րից 
պա հանջ վում է ա ռան ձին ո ւղ ղա կի ար տա-
հայտ ված հա մա ձայ նու թյուն։ Մի ջազ գային 
դա տա րա նի Կա նո նադ րու թյան հոդ ված 
36-ի մաս 2-ը սահ մա նում է, որ ‚սույն Կա նո-
նադ րու թյան մաս նա կից պե տու թյուն նե րը 
կա րող են ցան կա ցած ժա մա նակ հայ տա-
րա րել, որ ի րենք ճա նա չում ե ն՝ ա ռանց դրա 
վե րա բե րյալ հա տուկ հա մա ձայ նու թյան ipso 
facto նման պար տա վո րու թյուն ստանձ նած 
ցան կա ցած այլ պե տու թյան վե րա բե րյալ, 
դա տարա նի ի րա վա զո րու թյու նը պարտա-
դիր բո լոր ի րավա կան հար ցե րով, ո րոնք 
վե րա բե րում են.
72 Այս հարցով առավել մանրամասն տես՝ Application 

of the International Convention on the Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian 
Federation), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. 
Reports 2011, p. 70:

ա)  պայ մա նագ րի մեկ նա բա նու թյա նը;
բ)  մի ջազ գային ի րա վուն քի ցան կա ցած 

հար ցի; 
գ)  փաս տի առ կա յու թյան, ո րը, ե թե այն 

կհաս տատ վի, ի րե նից կներ կա յաց նի 
մի ջազ գային պար տա վո րու թյան 
խախ տում;

դ)  մի ջազ գային պար տա վո րու թյան 
խախտ    ման հա մար հա սա նե լի  
հա տուց ման բնույ թին և չա փե րին։ 

Այ սօր ո ՛չ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նը, ո ՛չ էլ Թուր քի այի Հան րա պե տու-
թյու նը նման հայ տա րա րու թյուն ներ չեն 
կա տա րել ո ՛չ մի ա կող մա նի, ո ՛չ փո խա դար-
ձու թյամբ պայ մա նա վոր ված և ո ՛չ էլ ո րո շա կի 
ժամ կե տով սահ մա նա փակ ված, ի նչ պես դա 
սահ ման ված է նշ ված հոդ վա ծի մաս 3-ո ւմ։ 

Կա նո նադ րու թյան հոդ ված 40-ի մաս 1-ը 
սահ մա նում է, որ Դա տա րա նում գոր ծե րը 
հա րուց վում են կախ ված հան գա մանք նե րից 
կամ հա տուկ հա մա ձայ նու թյան նո տի ֆի կա-
ցի այով, կամ Քար տու ղա րին հաս ցե ագր ված 
գրա վոր դի մու մի հի ման վրա։ Եր կու դեպ-
քե րում էլ պետք է նշ ված լի նեն վե ճի ա ռար-
կան և կող մե րըե։ Ե թե Մի ջազ գային դա տա-
րա նում Թուր քի այի Հան րա պե տու թյան դեմ 
գործ հա րու ցե լու դեպ քում Ցե ղաս պա նու-
թյան մա սին կոն վեն ցի այի հոդ ված 9-ի վրա 
բա վա րար կլի ներ Քար տու ղա րին հաս ցե-
ագր ված գրա վոր դի մում ու ղար կե լը, ա պա 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան 
վե րա բե րյալ գոր ծի հա րուց ման դեպ քում 
ա ռանց Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն վեն-
ցի այի հոդ ված 9-ի վրա հղում կա տա րե լու 
ան հրա ժեշտ է հա տուկ հա մա ձայ նու թյան 
կա յա ցում, այ սինքն՝ տվյալ գոր ծը դա տա-
րա նի քն նու թյա նը հանձ նե լու վե րա բե րյալ 
կող մե րի փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյան 
կա յա ցու մը՝ հաշ վի առ նե լով տվյալ կոնկ րետ 
դեպ քում դա տա րա նի պար տա դիր ի րա-
վա զո րու թյու նը ճա նա չե լու ան հրա ժեշ տու-
թյու նը։ 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ ը ստ Մի ջազ գային 
դա տա րա նի կա նո նա կար գի հոդ ված 39-ի 
մաս 1-ի՝ Կա նո նադ րու թյան հոդ ված 40-ի 
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մաս 1-ի հա մա ձայն՝ հա տուկ հա մա ձայ նու-
թյան նո տի ֆի կա ցի այի մի ջո ցով դա տա րա-
նում գործ հա րու ցե լու դեպ քում այդ նո տի-
ֆի կա ցի ան կա րող է հանձն վել Կող մե րի կող-
մից հա մա տեղ կամ մեկ կամ մի քա նի Կող մի 
կող մից։ Ե թե նո տի ֆի կա ցի ան հա մա տեղ չէ, 
դրա վա վե րաց ված օ րի նա կը Քար տու ղա րի 
կող մից ան մի ջա պես փո խանց վում է մյուս 
կող մի նե։ Նույն հոդ վա ծի մաս 2-ը սահ մա-
նում է, որ «Ցան կա ցած դեպ քում նո տի ֆի-
կա ցի այի պա րա գա յում տրա մադր վում է 
հա տուկ հա մա ձայ նու թյան բնօ րի նա կը կամ 
վա վե րաց րած պատ ճե նը։ Բա ցի դրա նից, 
նո տի ֆի կա ցի ա յում հս տակ նշ վում են վե ճի 
ա ռար կան և դրա կող մե րը, ե թե դա չի բխում 
հա տուկ հա մա ձայ նու թյու նի ց»։ Հետ ևա բար, 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան 
վե րա բե րյալ: 

Մի ջազ գային դա տա րա նում գործ հա րու-
ցե լը հա տուկ հա մա ձայ նագ րի հի ման վրա 
լի ո վին հնա րա վոր է և ի րա վա չափ, քա նի որ 
տվյալ հար ցը մի ա ժա մա նակ վե րա բե րում է 
և՛ պայ մա նագ րի մեկ նա բա նու թյա նը (1948թ. 
դեկ տեմ բե րի 9-ի Ցե ղաս պա նու թյան հան ցա-
գոր ծու թյան կան խար գել ման և դրա հա մար 
պատ ժե լու մա սին կոն վեն ցի ա), և՛ մի ջազ գային 
ի րա վուն քի բա զում հար ցե րին (մինչև Ցե ղաս-
պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի ըն դու նու մը 
ցե ղաս պա նու թյունն ար գե լող նոր մե րի առ կա-
յու թյուն), և՛ փաս տի առ կա յու թյա նը, ո րը, ե թե 
այն կհաս տատ վի, ի րե նից կներ կա յաց նի 
մի ջազ գային պար տա վո րու թյան խախ տում 
(հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան 
փաս տա կան հան գա մանք նե րի հաս տա տում), 
և՛ մի ջազ գային պար տա վո րու թյան խախտ-
ման հա մար հա տուց ման բնույ թին և չա փե-
րին, այլ կերպ ա սած՝ Մի ջազ գային դա տա-
րա նի Կա նո նադ րու թյան հոդ ված 36-ի մաս 
2-ի հա մա ձայն՝ Մի ջազ գային դա տա րա նի 
ի րա վա զո րու թյա նը վե րա բե րող գրե թե բո լոր 
ի րա վա կան հար ցե րին։ 

Այ դու հան դերձ, ան հրա ժեշտ է մեկ 
ան գամ ևս նշել, որ ի տար բե րու թյուն կոն-
վեն ցի այի հոդ ված 9-ի վրա դա տա րա նում 
գործ հա րու ցե լուն՝ ը նդ հա նուր հի մունք նե րով 

գործ հա րու ցե լու դեպ քում ան հրա ժեշտ է 
վե ճի մեջ ներ քաշ ված բո լոր կող մե րի հա մա-
ձայ նու թյու նը, ո րը Թուր քի այից ստա նալն 
այն քան էլ ա նամպ չի թվում՝ հաշ վի առ նե-
լով տվյալ հար ցում վեր ջի նիս բա ցա սա կան 
դիր քո րո շու մը։ Սա կայն հա տուկ հա մա ձայ-
նու թյան հի ման վրա գործ հա րու ցե լու ա ռա-
վե լու թյուն նե րից մեկն այն է, որ դա տա րա նը 
տվյալ դեպ քում կլու ծի ոչ մի այն Թուր քի այի 
կող մից Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն վեն-
ցի այի խախտ ման հետ կապ ված հար ցե րը, 
բայց նաև, օգ տա գոր ծե լով ի րա վուն քի այլ 
աղ բյուր նե րը, գոր ծը կլու ծի ը ստ է ու թյան՝ 
ֆիք սե լով հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս-
պա նու թյան հան ցա կազ մը կազ մող փաս տե-
րում լուրջ մի ջազ գային ի րա վա խախտ ման 
հան ցա կազ մի առ կա յու թյու նը։  

Ըստ է ու թյան, դա տա րա նը կա րող է 
օգ տա գոր ծել ի րա վուն քի բո լոր աղ բյուր-
նե րը, ո րոնք կի րա ռե լու ի րա վունք ու նի՝ 
հա մա ձայն հոդ ված 38-ի մաս 1-ի, մաս նա վո-
րա պես՝ մի ջազ գային կոն վեն ցի ա նե րը՝ ի նչ-
պես ը նդ հա նուր, այն պես էլ հա տուկ, ո րոնք 
սահ մա նում են վի ճող պե տու թյուն նե րի կող-
մից ո րո շա կի ո րեն ճա նաչ ված կա նոն ներ, 
մի ջազ գային սո վո րույթ նե րը՝ որ պես ի րա-
վա կան նորմ ճա նաչ ված հա մընդ հա նուր 
պրակ տի կայի ա պա ցույց, քա ղա քա կիրթ 
պե տու թյուն նե րի կող մից ճա նաչ ված ի րա-
վուն քի ը նդ հա նուր սկզ բունք նե րը, հոդ ված 
59-ո ւմ նշ ված վե րա պահ մամբ՝ դա տա կան 
ո րո շումնե րը, տար բեր ազ գե րի հան րային 
ի րա վուն քի ա ռա վել ո րա կյալ մաս նա գետ-
նե րի դոկտ րին նե րը՝ որ պես ի րա վա կան նոր-
մե րի հաս տատ ման օ ժան դակ մի ջոց։ 

Շատ դեպ քե րում, ի հար կե, կի րա ռե լի 
ի րա վուն քի աղ բյուր նե րի մա սին հար ցը 
կախ ված է հա տուկ հա մա ձայ նու թյան կոնկ-
րետ դրույթ նե րից և կող մե րի կա մար տա հայ-
տու թյու նից։ Բա ցի դրա նից, կող մե րի հա մա-
պա տաս խան հա մա ձայ նու թյունն ստա նա-
լիս դա տա րա նը՝ Կա նո նադ րու թյան հոդ ված 
38-ի մաս 2-ի հի ման վրա, կա րող է լու ծել 
այդ գոր ծը ex aequo et bono73։ Սա կայն այդ 

73 Արդարությամբ և բարի կամքով (լատ.): 
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հնա րա վո րու թյու նը պե տու թյուն նե րի կող-
մից ե րբ ևի ցե չի օգ տա գործ վել74։

 2.3. ՄԱԿ-ի Մի ջազ գային դա տա րա նի 
խորհր դատ վա կան ի րա վա զո րու-
թյու նը

 Պե տու թյուն նե րի միջև վեճ քն նե լու ի րա-
վա զո րու թյու նից զատ, ՄԱԿ-ի Մի ջազ գային 
դա տա րա նը, հա մա ձայն ՄԱԿ-ի Կա նո նադ-
րու թյան 96-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն, Գլ խա-
վոր ասամբ լե ան կամ Ա նվ տան գու թյան խոր-
հուր դը կա րող են դի մել ՄԱԿ-ի Դա տա րա նին՝ 
որ ևէ ի րա վա կան հար ցի ա ռն չու թյամբ խորհր-
դատ վա կան եզ րա կա ցու թյուն տա լու նպա-
տա կով: Նույն հոդ վա ծի հա մա ձայն ՄԱԿ-ի 
այլ մար մին նե րը և մաս նա գի տաց ված կազ-
մա կեր պու թյուն նե րը ևս կա րող են, Գլ խա-
վոր ասամբ լե այի կող մից թույ լատ վու թյուն 
ստա նա լու դեպ քում, հայ ցել Դա տա րա նին 
տրա մադ րել խորհր դատ վա կան եզ րա կա ցու-
թյուն՝ ի րենց գոր ծու նե ու թյան շր ջա նակ նե-
րում ծա գող ի րա վա կան հար ցի ա ռն չու թյամբ: 
Մինչև օ րս ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր Ա սամբ լե այի 
կող մից խորհր դատ վա կան եզ րա կա ցու թյուն 
հայ ցե լու թույլտ վու թյան հա մար դի մել ե ն՝ 
Տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան խոր հուր դը, 
Խնա մա կա լու թյան խոր հուր դը, Քար տու ղա-
րու թյու նը և Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար-
հային կազ մա կեր պու թյու նը:75

 ՄԱԿ-ի Դա տա րա նի խորհր դատ վա-
կան եզ րա կա ցու թյուն նե րը, ի տար բե րու-
թյուն ի րա վա կան վե ճով կա յաց ված վճիռ-
նե րի, չեն հան դի սա նում ի րա վա բա նո րեն 
պար տա դիր և ու նեն լոկ խորհր դատ վա կան 
բնույթ:76 Չնա յած որ եզ րա կա ցու թյուն նե րը 
չու նեն պար տա դիր ի րա վա բա նա կան ո ւժ, 
միև նույն է Դա տա րա նի հե ղի նա կու թյունն 
այն քան բարձր է, որ ա ռանց պար տա-

74 Տե՛ս Лукашук И.И., Международное право. 
Особенная часть. Учебник, М., Издательство 
БЕК, 1998, с. 130.

75 Mahasen M. Aljahoub, The Advisory Function of the 
International Court of Justice. 1946-2005. Springer, 
2006, pp.46-56.

76 Ար դա րու թյամբ և բա րի կամ քով (լատ.): 

դիր ի րա վա բա նա կան ու ժի հան գա ման քի 
Խորհր դատ վա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րը 
կա տար վում են և ի րա վա բա նա կան/ նա խա-
դե պային նշա նա կու թյամբ որ ևէ բա նով չեն 
տար բեր վում վճիռ նե րից:77 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մար պա -
տաս խա նատ վու թյան հար ցի ա ռն չու թյամբ 
ՄԱԿ-ի Դա տա րան կա րող է դի մել Գլ խա վոր 
ասամբ լե ան: Այս պա րա գա յում ան հրա ժեշտ 
կլի նի, որ պես զի Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նը հար ցը բարձ րաց նի Գլ խա վոր 
ասամբ լե այի նիս տում, ի նչ պես նաև ան հրա-
ժեշտ է տա նել հս կա յա կան ծա   վա լի դի վա-
նա գի տա կան աշ խա տանք, որ  պես զի հնա-
րա վոր լի նի ան ցկաց նել բա նաձ ևը: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հա մար դի մե-
լու պա րա գա յում, թերևս, կար ևո րա գույն 
հարցն է հան դի սա նում ի րա վա կան հար ցի 
ձևա կերպ ման հար ցը: Մի քա նի տար բե րակ-
ներ կա րե լի է քն նար կել, այս պես. «Արդյոք 
Թուր քի ան պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում 
20դ. սկզբին հայե րի նկատ մամբ կա տար-
ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար» կամ 
«Արդյոք 20դ. սկզբին հայե րի նկատ մամբ 
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը հա մա-
պա տաս խա նում են Ցե ղաս պա նու թյան կոն-
վեն ցի այով սահ ման ված ցե ղաս պա նու թյան 
հան ցա կազ մի տար րե րին»: Ստ րա տե գիկ և 
տակ տի կակ ա ռու մով նպա տակն է ձևա կեր-
պել այն պի սի հար ցը, որ պա տաս խա նը լի նի 
դրա կան և հօ գուտ հայ կա կան հար ցի հան-
գու ցա լուծ ման:

Ն ման քայ լի դի մե լիս ան հրա ժեշտ է խո րը 
և բազ մա կող մա նի քն նար կել հար ցը՝ ներգ-
րա վե լով մի ջազ գային ճա նաչ ված ի րա վա-
բան նե րի  և մաս նա գետ նե րի: Խորհր դատ-
վա կան եզ րա կա ցու թյան դեպ քում, չպետք 
է մո ռա նալ, որ Դա տա րանն ի րա վա սու թյուն 
ու նի ներ կա յաց ված հար ցը փո փո խել, միև-
նույն ժա մա նակ, Գլ խա վոր ասամբ լե ա յում 
օ րա կար գում հար ցի ձևա կեր պումն այն պի-
սին պետք է լի նի, որ հնա րա վո րինս դյու րին 
դարձ նի դրա ըն դու նու մը:
77 Տե՛ս Лукашук И.И., Международное право. 

Особенная часть. Учебник, М., Издательство БЕК, 
1998, с. 130. 
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3. Մար դու ի րա վունք նե րի Եվ րո պա կան դա տա րա նում  
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ հար ցի բարձ րաց ման  
հնա րա վոր տար բե րակ նե րը

 Մար դու ի րա վունք նե րի Եվ րո պա կան 
դա տա րա նի ի րա վա զո րու թյան նպա տա կը 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
գոր ծուն կա ռու ցա կար գի ա պա հո վումն է: 
Հա մա ձայն Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ-
նա րար ա զա տու թյուն նե րի մա սին Եվ րո-
պա կան Կոն վեն ցի այի, Մար դու ի րա վունք-
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (ՄԻ ԵԴ) 
ratione personae քն նում է ան դամ պե տու-
թյուն նե րի կող մից մի մյանց դեմ Կոն վե նի-
ցի այի դրույթ նե րը խախ տե լու վե րա բե րյալ 
կամ Կոն վեն ցի այով ե րաշ խա վոր ված ի րա-
վունք նե րից որ ևէ մե կի խախտ ման զոհ 
հան դի սա ցող ան հատ նե րի, հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ի րա վա բա-
նա կան ան ձանց և ան ձանց խմ բե րի կող մից 
որ ևէ ան դամ պե տու թյան դեմ ներ կա յաց-
ված գան գատ նե րը: Rаtione materiae Դատ-
րա նը քն նար կում է մի այն Կոն վեն ցի այի 
և կից ար ձա նագ րու թյուն նե րի դրույթ նե-
րում ամ րագր ված ի րա վունք նե րի խախտ-
ման վե րա բե րյալ գոր ծե րը: Rаtione temporis 
Դատ րա նի ի րա վա զո րու թյու նը տա րած-
վում է մի այն Կոն վեն ցի ան պա տաս խա-
նող պե տու թյան հա մար ու ժի մեջ մտ նե լուց 
հե տո տե ղի ու նե ցած փաս տե րի նկատ մամբ 
և Դա տա րա նը գան գա տը ըն դու նե լի կճա-
նա չի մի այն ե թե այն ներ կա յաց վել է ներ-
պե տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րը 

սպա ռե լուց հե տո չորս ամ սյա ժամ կե տում:78 
Ratione temporis սկզ բուն քի ա ռանձ նա հա-
տուկ դրս ևո րումնե րից է այն, որ նախ քան 
Կոն վեն ցի այի ու ժի մեջ մտ նե լը ծա գած 
և շա րու նակ վող ի րա վի ճակ նե րի նկատ-
մամբ Դա տա րանն ի րա վա զո րու թյուն ու նի:79 
Դա տա րա նը նման դիր քո րո շու մը պահ պա-
նել է օ րի նակ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան գոր ծե րով80: 

Թուր քի այի տա րած քում սպան ված և 
տե ղա հան ված հայ ըն տա նիք նե րը թո ղել են 
ի րենց սե փա կա նու թյուն նե րը՝ հո ղակ տոր-
ներ, տներ, այլ գույք: 

Այս պա րա գա յում ՄԻ ԵԴ դի մե լու ա ռա-
վել հա վա նա կան սուբյեկտ ներ են ցե ղաս-
պա նու թյան զո հե րի ժա ռանգ նե րը, հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք 
ներ կա յաց նում են ա րևմ տա հայե րի շա հե րը: 
Այս պա րա գա յում ան հրա ժեշտ կլի նի սպա-
ռել ներ պե տա կան մի ջոց նե րը Թուր քի այի 
տա րած քում, և նոր մի այն դի մել ՄԻ ԵԴ: 

78  Mahasen M. Aljahoub, The Advisory Function of the 
International Court of Justice. 1946-2005. Springer, 
2006, pp.46-56.

79  ICJ Reports, 1950, p. 71. Հե տա գա գոր ծե րում այս 
դիր քո րո շու մը կր կին ան գամ վե րա հաս տատ վել է, 
այս պես օ րի նակ՝ ICJ Reports, 1956, p. 84.

80  Mahasen M. Aljahoub, The Advisory Function of the 
International Court of Justice. 1946-2005. Springer, 
2006, pp.116-121.

4.  Այլ հնա րա վոր մե խա նիզմներ

 Այն պա րա գա յում, ե թե Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան և Թուր քի այի միջև 
ձեռք բեր վի հա մա ձայ նու թյուն, ա պա ՄԱԿ-ի 
Մի ջազ գային դա տա րա նից բա ցի կող մե րի 
տա րա ձայ նու թյուն նե րը հնա րա վոր կլի նի 
քն նար կել նաև միջ պե տա կան ար բիտ րա ժի, 
փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա 
ստեղծ ված պա հանջ նե րի հա նաձ նա ժո-
ղո վի, կամ այլ ձևա չա փե րով: Ստորև նե րա-
կաց վում են այն հիմնա կան մե խա նիզմնե րը 

ո րոնք ար դեն առ կա են մի ջազ գային ի րա-
վուն քում և պրատկ տի կա յում և կա րող են 
կի րառ վել Հա յաս տան-Թուր քի ա հա րա բե-
րու թյուն նե րում: Այս տեղ պետք է հս տա կեց-
նել այն հան գա ման քը, որ խոս քը չի գնում 
ցե ղաս պա նու թյան կամ մարդ կու թյան դեմ 
ո ւղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար 
ֆի զի կա կան ան ձանց պա տաս խա նատ-
վու թյան են թար կե լու հա մար մի ջազ գային 
ի րա վուն քում առ կա մե խա նիզմնե րին, այլ 
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ցե ղաս պա նու թյան, ի նչ պես նաև տե ղա հա-
նումնե րի ար դյուն քում պատ ճառ ված նյու-
թա կան և բա րո յա կան վնա սի վե րա կանգմ-
նան և Թուր քի այի՝ որ պես պե տու թյան 
պա տաս խա նատ վու թյան մա սին:

1899 և 1907թթ. Մի ջազ գային վե ճե րի 
խա ղաղ կար գա վոր ման մա սին Հաա գայի 
կոն վեն ցի ա նե րի հա մա պա տաս խան՝ Հաա-
գա յում 1901թ. գոր ծում է Ար բիտ րա ժային 
դա տա րա նի մշ տա կան պա լա տը, ո րի նպա-
տակն է դյու րի նաց նել ‚մի ջազ գային վե ճե րի 
դեպ քում՝ ո րոնք չեն կա րող կար գա վոր-
վել դի վա նա գի տա կան ու ղի նե րով, ա ռանց 
վա րա նե լու միջ նորդ դա տա րա նին դի մե լո ւե 
հնա րա վո րու թյու նը։ 

Մինչև Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային 
պա տե րազ մը տվյալ մար մի նը, ը ստ է ու-
թյան, մի քա նի գործ է քն նել, պա տե րազ մից 
հե տո՝ մի այն մե կը։ Այ սօր այն գո յու թյուն ու նի 
ար բիտր նե րի ցու ցա կի տես քով, ո րոնց թվից 
կա րե լի է ար բիտ րաժ ձևա վո րել կոնկ րետ 
դեպ քի հա մար։ Սա կայն, ի տար բե րու թյուն 
Թուր քի այի Հան րա պե տու թյան81, Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նը Մի ջազ գային 
վե ճե րի խա ղաղ կար գա վոր ման մա սին 
Հաա գայի 1899թ. կոն վեն ցի այի մաս նա կից 
չէ, ին չը, ի հար կե, խո չըն դո տում է հայե րի 
դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան հար ցի 
կար գա վոր մա նը տվյալ ի նս տի տու տի շր ջա-
նակ նե րում։ Սա կայն Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան և Թուր քի այի Հան րա պե տու-
թյան միջև հա տուկ հա մա ձայ նագ րի հի ման 
վրա ad hoc ար բիտ րա ժի ստեղծ ման հա մար 
որ ևէ խո չըն դոտ գո յու թյուն չու նի, այն դեպ-
քում, ե րբ կող մե րից մե կը չցան կա նա հանձ-
նել գոր ծը մի ջազ գային դա տա կան մարմ-
նին, մաս նա վո րա պես՝ ՄԱԿ-ի Մի ջազ գային 
դա տա րան։ 

Քա նի որ ար բիտ րա ժի լի ա զո րու թյուն-
նե րը, ի րա վա զո րու թյան սահ ման նե րը և 
կազ մը, ի նչ պես նաև դրա գոր ծու նե ու թյան 
է ա կան շատ այլ հար ցեր ամ բող ջո վին կախ-
ված են կող մե րի միջև կա յաց ված հա տուկ 

81 Ներ պե տա կան մի ջոց նե րի սպա ռու մից հե տո վեց 
ամ սյա ժամ կե տը կր ճատ վեց 2013 թ. թիվ 15 Լրա-
ցու ցիչ ար ձա նագ րու թյամբ:

հա մա ձայ նագ րի դրույթ նե րից, սույն աշ խա-
տու թյու նում կսահ մա նա փակ վենք մի այն 
մի ջազ գային ար բիտ րա ժային մարմնում 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան 
հար ցի քն նու թյան հնա րա վո րու թյան ը նդ-
հա նուր ներ կա յա ցու մով, մի ա ժա մա նակ նշե-
լով, որ նման քն նու թյան հնա րա վո րու թյու նը 
որ ևէ կաս կած չի հա րու ցում և ամ բող ջո վին 
կախ ված է կող մե րի կա մար տա հայ տու թյու-
նից։  

Հա տուկ ad hoc մի ջազ գային դա տա րա նի 
կամ տրի բու նա լի ստեղծ ման հնա րա վո րու-
թյու նը. ո րո շա կի մի ջազ գային ի րա վա կան 
վե ճեր լու ծե լու կամ մի ջազ գային հան ցա գոր-
ծու թյուն ներ կա տա րած ան ձանց պա տաս-
խա նատ վու թյան են թար կե լու ի րա վա զո րու-
թյուն ու նե ցող հա տուկ դա տա կան հաս տա-
տու թյուն նե րի ստեղ ծու մը նո րա մու ծու թյուն 
չէ։ Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի 
ա վար տից հե տո 1945թ. օ գոս տո սի 8-ին Մեծ 
Բրի տա նի այի, Ֆրան սիայի, ԽՍՀՄ և Ա ՄՆ 
կա ռա վա րու թյուն նե րի միջև կնք ված հա մա-
ձայ նագ րի հի ման վրա ըն դուն վեց Ա ռանց քի 
եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի գլ խա վոր 
ռազ մա կան հան ցա գործ նե րին դա տե լու և 
պատ ժե լու մի ջազ գային ռազ մա կան տրի-
բու նա լի կա նո նադ րու թյու նը և ստեղծ վեց 
Նյուրն բեր գի մի ջազ գային ռազ մա կան տրի-
բու նա լը։ Ա վե լի ո ւշ, 1946թ., ԽՍՀՄ, Ա ՄՆ, 
Մեծ Բրի տա նի այի, Չի նաս տա նի, Ֆրան սի-
այի, Ա վստ րա լի այի, Կա նա դայի, Նոր Զե լան-
դի այի, Նի դեռ լանդ նե րի, Հնդ կաս տա նի և 
Ֆի լի պին նե րի մաս նակ ցու թյամբ ստեղծ վեց 
Հե ռա վոր Ար ևել քի մի ջազ գային ռազ մա-
կան տրի բու նա լը։ Նշ ված եր կու տրի բու նալ-
ներն էլ ստեղծ վել է ին Ե րկ րորդ հա մաշ խար-
հային պա տե րազ մի ըն թաց քում կա տար-
ված մի ջազ գային հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
հա  մար մե ղա վոր ան ձանց պա տաս խա-
նատ վու թյան են թար կե լու նպա տա կով։ 
1979-1980 թթ. Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա-
պե տու թյու նում տե ղի ու նե ցած հե ղա փո խու-
թյու նից հե տո Ա ՄՆ և Ի րա նի միջև ծա գած 
տա րա ձայ նու թյուն նե րը լու ծե լու նպա տա կով 
ստեղծ վեց Ի րան-Ա ՄՆ պա հանջ նե րի տրի-
բու նա լը, ո րը գոր ծում է մինչ օ րս:
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 Մի ջազ գային ար բիտ րա ժի շր ջա նակ նե-
րում հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա-
նու թյան հիմնա հար ցի քն նու թյան հնա րա-
վո րու թյու նը, որ պես կա նոն, պե տու թյուն-
նե րը գե րա դա սում են հանձ նել այս կամ այն 
մի ջազ գային վեճն ար բիտ րա ժային մարմնի 
քն նու թյա նը՝ հաշ վի առ նե լով ար բիտ րա-
ժային քն նու թյան ա ռաձ գա կա նու թյու նը 
և ար դյու նա վե տու թյու նը։ Թեև մի ջազ-
գային ար բիտ րա ժի ի նս տի տու տին պե տու-
թյուն նե րը դի մում են, որ պես կա նոն, լուրջ 
բնույթ չկ րող մի ջազ գային վե ճի դեպ քում, 
հիմնա կա նում նյու թա կան վնաս պատ ճա-
ռե լու դեպ քում, բայց ո չինչ մի ջազ գային 
ի րա վուն քի տե սան կյու նից չի խո չըն դո-
տում ը նդ հա նուր մի ջազ գային ի րա վուն քի 
իմ պե րա տիվ նոր մե րից բխող մի ջազ գային 

պար տա վո րու թյուն նե րի լուրջ խախ տում-
նե րի վե րա բե րյալ վե ճե րը դարձ նել ար բիտ-
րա ժային քն նու թյան ա ռար կա։ 

Վեր լու ծե լով նշ ված հիմնախն դիր նե րը՝ 
նպա տակ չենք հե տապն դել քն նար կել այս 
կամ այն մի ջազ գային դա տա կան մար մին 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան 
հար ցը հանձ նե լու հետ կապ ված ա ռան ձին 
ըն թա ցա կար գային խն դիր ներ և բա վա-
րար վել ե նք մի այն այն ե լա կե տային դրույթ-
նե րի շա րադր մամբ, ո րոնք թույլ են տա լիս 
վս տա հո րեն հայ տա րա րել, որ մի ջազ գային 
դա տա կան մարմնին հայե րի դեմ ի րա գոր-
ծած ցե ղաս պա նու թյան հար ցի փո խան ցու մը 
հնա րա վոր է և ի րա վա չափ ժա մա նա կա կից 
մի ջազ գային ի րա վուն քի տե սան կյու նից։ 

5. Թուր քի այի պա տաս խա նատ վու թյան հնա րա վոր ձևերն ը ստ  
մի ջազ գային ի րա վուն քի 

 Հա մա ձայն պե տու թյուն նե րի պա տաս-
խա նատ վու թյան մա սին հոդ ված նե րի նա -
խագ ծի ե րկ րորդ գլ խի դրույթ նե րի (հոդ ված-
ներ 34-39), պե տու թյուն նե րի պա տաս խա-
նատ վու թյան ձևերն ե ն՝ ռես տի տու ցի ան, 
կոմ պեն սա ցի ան կամ հա տու ցու մը և սա տիս-
ֆակ ցի ան:  Պե տու թյուն նե րի պա տաս խա-
նատ վու թյան դեպ քում հա մա պա տաս խան 
դա տա կան կամ ար բիտ րա ժային մար մինն 
ի րա վա սու է կի րա ռել նշ ված ձևե րից որ ևէ 
մե կը, կամ մի քա նի սը հա մակ ցու թյամբ՝ հաշ-
վի առ նե լով յու րա քան չյուր կոնկ րետ ի րա վի-
ճա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

 Հա կիրճ ներ կա յաց նենք պա տաս-
խա  նատ վու թյան ձևե րից յու րա քան չյու րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Ռես տի տու ցի ա: Ռես տի տու ցի ան, որ պես 
մի ջազ գային ի րա վա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան ձև, մինչև մի ջազ գային հա կաի րա-
վա կան ա րար քը գո յու թյուն ու նե ցած վի ճա կի 
վե րա կանգն մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա ռումնե րի 
ամ բող ջու թյունն է։ Ռես տի տու ցի այի նման մեկ-
նա բա նու թյու նը հան րա ճա նաչ է հա մար վում 
մի ջազ գային ի րա վուն քում։ Ռես տի տու ցի ան 

մի ջազ գային ի րա վա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան ա ռա վել ա ռաջ նային ձևն է, քա նի որ 
հա տուց ման հիմնախն դի րը լու ծե լիս, նախ-
ևա ռաջ ա ռա ջա նում է մինչև հա կաի րա վա-
կան ա րար քի կա տա րու մը գո յու թյուն ու նե-
ցած վի ճա կի վե րա կանգն ման հնա րա վո րու-
թյան խն դի րը։ Ռես տի տու ցի այի ա ռաջ նային 
բնույ թը հաս տատ վել է դեռևս Մի ջազ գային 
ար դա րա դա տու թյան մշ տա կան պա լա տի 
կող մից Խո ժու վի գոր ծա րա նի գոր ծով կա յաց-
րած ո րոշ ման մեջ82։ Ռես տի տու ցի ան որ պես 
այդ պի սին կա րող է նե րա ռել ի նչ պես նյու թա-
կան, այն պես էլ ոչ նյու թա կան պա տաս խա-
նատ վու թյան ձևեր։ Ել նե լով նշ վա ծից՝ մի ջազ-
գային ի րա վուն քի գի տու թյան մեջ ա ռանձ-
նաց նում են ռես տի տու ցի այի եր կու տա րա տե-
սակ ներ՝ ռես տի տու ցի ա բնե ղե նով (restitutio in 
integrum), ո րը կա յա նում է նախ կին նյու թա կան 
վի ճա կի վե րա կանգն ման մեջ և ռես տո րա-
ցի ա կամ ի րա վա կան ռես տի տու ցի ա (restitutio 
in pristinum), ո րը խախտ ված ի րա վունք նե րի 
վե րա կանգ նումն է։ Տվյալ տա րա տե սա կին են 
դաս վում, մաս նա վո րա պես, ա պօ րի նի բռ նա-
82 De Becker v. Belgium
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զավթ ման դա դա րե ցու մը, օ րենսդ րա կան, 
են թաօ րենսդ րա կան, վար չա կան և դա տա-
կան ակ տե րի ան վա վեր ճա նա չու մը և այլն83։ 

Պա տաս խա նատ վու թյան մա սին հոդ-
ված նե րի նա խագ ծում ռես տի տու ցի ային 
նվիր ված է հոդ ված 35-ը, հա մա ձայն ո րի՝ 
մի ջազ գային հա կաի րա վա կան ա րար քի 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող 
պե տու թյու նը պար տա վոր է ռես տի տու ցի ա 
ի րա կա նաց նել, այ սինքն՝ վե րա կանգ նել 
մինչև հա կաի րա վա կան ա րար քի կա տա-
րու մը գո յու թյուն ու նե ցած վի ճա կը, այն 
ծա վա լով, ո րով այդ ռես տի տու ցի ան. 

ա) նյու թա պես ան հնար չէ;
բ) չի ա ռա ջաց նում կոմ պեն սա ցի այից 

ստաց  ված օգ տին ա կն հայ տո րեն 
ան հա մա չափ բեռ։ 

Ան շուշտ, հայե րի դեմ ի րա գոր ծած 
ցե ղաս պա նու թյան պա րա գա յում ևս ռես տի-
տու ցի ան ու նի ա ռաջ նային նշա նա կու թյուն։ 
Ցե ղաս պա նու թյամբ պատ ճառ ված վ նա սի 
հա տուց ման հա մար սո վո րա բար ան հրա-
ժեշտ է լի նում ռես տի տու ցի այի բո լոր հնա-
րա վոր տա րա տե սակ նե րի՝ ի նչ պես նյու թա-
կան (restitutio in integrum), այն պես էլ ոչ նյու-
թա կան (restitutio in pristinum), հա մադ րու մը։ 

Ցե ղաս պա նու թյան դեպ քում նյու թա-
կան ռես տի տու ցի ան նե րա ռում է պատ ճառ-
ված նյու թա կան վնա սի՝ բնե ղե նով հա տու-
ցու մը։ Ի նչ պես ցույց է տա լիս պրակ տի կան, 
ցե ղաս պա նու թյու նը հա ճախ ու ղեկց վում 
է հե տապնդ վող խմ բի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րին պատ ճա ռած լուրջ նյու թա կան վնա սով, 
քան զի վեր ջին ներս սո վո րա բար ստիպ ված 
են լի նում լքել ի րենց շար ժա կան և ան շարժ 
գույ քը (տ ներ, կալ վածք ներ, խնայո ղու թյուն-
ներ, ար ժեթղ թեր և այլն)։ Որ պես կա նոն, 
ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի ու նեց ված քը կամ 
բռ նագ րավ վում է պե տու թյան կող մից, կամ 
ո չն չաց վում, կամ պար զա պես հափշ տակ-
վում է դի ա կապ տիչ նե րի կող մից։ 
83 Papamichalopoulos and Others v. Greece, § 40; (Loizidou 

v. Turkey (preliminary objections), §§ 46-47); (Almeida 
Garrett, Mascarenhas Falcão and Others v. Portugal,  
§ 43); (Hutten-Czapska v.Poland [GC], §§ 152-53).

Հետ ևա բար, ցե ղաս պա նու թյան հան ցա-
գոր ծու թյան դեպ քում պա տաս խա նատ վու-
թյուն կրող պե տու թյու նը, ա ռա ջին հեր թին, 
պար տա վոր է հա տու ցել այդ հան ցա գոր-
ծու թյամբ պատ ճառ ված վ նա սը բնե ղե նով, 
ո րը հիմնա կա նում նե րա ռում է հան ցա գոր-
ծու թյան ար դյուն քում ա պօ րի նա բար վերց-
ված գույ քը ցե ղաս պա նու թյան զո հե րին կամ 
նրանց ժա ռանգ նե րին և ի րա վա հա ջորդ նե-
րին վե րա դարձ նե լը, ի սկ վ նաս ված լի նե լու 
դեպ քում այն վե րա կանգ նե լը։ 

Ցա վոք, ա վե լի քան ի նն սուն տա րի ան ց 
դժ վար է ա կն կա լել հայե րի դեմ ի րա գոր-
ծած ցե ղաս պա նու թյան զո հե րին պատ կա-
նած գույ քը վե րա դարձ նե լը՝ հատ կա պես 
շար ժա կան գույ քի պա րա գա յում, քան զի 
տվյալ գույ քի մե ծա մաս նու թյու նը դժ վար 
թե պահ պան ված լի նի։ Այս տե սան կյու նից, 
մեր կար ծի քով, բնե ղե նով նյու թա կան ռես-
տի տու ցի ան (restitutio in integrum) դժ վար թե 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյան հիմնա կան 
ձև հան դի սա նա։ Սա կայն նշ վա ծը որ ևի ցե 
կերպ չպետք է ըն կալ վի ի բրև ը նդ հան րա-
պես պա տաս խա նատ վու թյան նման տե սա կի 
բա ցա ռում։ Հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս-
պա նու թյան զո հե րին պատ կա նած գույ քը 
պահ պան ված լի նե լու վե րա բե րյալ բա վա րար 
հիմ քե րի ու ա պա ցույց նե րի առ կա յու թյան 
բո լոր դեպ քե րում ռես տի տու ցի այի պա հանջ 
կա րող է ներ կա յաց վել։ Նման պա հանջ ներ-
կա յաց նե լու ի րա վա կան ող ջա միտ ճա նա-
պարհ կա րող է դի տարկ վել հատ կա պես Մար-
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը, 
ո րը կա րող է քն նու թյան առ նել ան հա տա կան 
գան գատ նե րը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի 
պաշպ տա նու թյան պա հանջ նե րով: 

Այլ կերպ է դր ված հար ցը ռես տո րա ցի-
այի (այս պես կոչ ված՝ «ի րա վա կան ռես տի-
տու ցի այի»), այ սինքն՝ մինչև տվյալ հան ցա-
գոր ծու թյու նը գո յու թյուն ու նե ցած ի րա վա-
կան վի ճա կի՝ status quo ante-ի վե րա կանգն-
ման դեպ քում։ Հենց այս ի մաս տով էլ ռես-
տի տու ցի ան հիմնա րար նշա նա կու թյուն ու նի 
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հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյամբ 
պատ ճա ռած վ նա սի հա տուց ման գոր ծում։ 

Ի րա վա կան ռես տի տու ցի այի ձևեր 
կա րող են լի նել՝ ի խախ տումն մի ջազ գային 
ի րա վուն քի ըն դու նած օ րեն քի ան վա վեր 
ճա նա չու մը, կամ հա կաի րա վա կան կեր պով 
ըն դուն ված վար չա կան, կամ դա տա կան 
ակ տի վե րա նա յու մը։ Կա րող է նաև ո րո-
շա կի մի ջազ գային պայ մա նա գի րը դա դա-
րեց նե լուն ո ւղղ ված մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու 
պա հանջ ներ կա յաց վել, ե թե մի ջազ գային 
ի րա վուն քը թույլ է տա լիս դա84։ Նշ ված ձևե-
րից ցե ղաս պա նու թյան դեպ քում ա ռաջ նային 
նշա նա կու թյուն ու նեն օ րենսդ րա կան փո փո-
խու թյուն նե րը, ա ռա ջին հեր թին, ցե ղաս պա-
նու թյան քա ղա քա կա նու թյունն ո ւղ ղա կի կամ 
ա նուղ ղա կի կեր պով լե գի տի մաց նող օ րենք-
ներն ու հա մա պա տաս խան նոր մա տիվ ի րա-
վա կան ակ տերն ան վա վեր ճա նա չե լը։ Ի նչ-
պես ցույց է տա լիս պրակ տի կան, ցե ղաս-
պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման 
դեպ քում օ րենս դիր մար մին ներն ըն դու նում 
են օ րենք ներ, ո րոնք ո ւղ ղա կի կամ քո ղարկ-
ված ձևով լե գի տի մաց նում են ցե ղաս պա-
նու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը։ Նման չքո-
ղարկ ված լե գի տի մաց ման դեպ քե րից են, 
մաս նա վո րա պես, նա ցիս տա կան Գեր մա նի-
ա յում ըն դուն ված՝ ռա սա յա կան սեգ րե գա-
ցի ան ամ րագ րող փաս տաթղ թե րը (օ րի նակ՝ 
1935թ. սեպ տեմ բե րի 15-ի Նյուրն բեր գյան 
օ րենք նե րը), ի սկ չքո ղարկ ված լե գի տի մաց-
ման դեպ քե րից՝ Թուր քի ա յում հայե րի դեմ 
ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե-
րին և դրա նից ան մի ջա պես հե տո ըն դուն-
ված օ րենք նե րը, մաս նա վո րա պես՝ հայե րի 
սե փա կա նու թյան բռ նագ րա վումն օ րի նա կա-
նաց նող և Թուր քի ա նրանց վե րա դառ նա լու 
և բնա կու թյուն հաս տա տե լու ի րա վուն քից 
զր կող օ րենք նե րը և այլն85։ 

84 Տե՛ս Лукашук И.И., Право международной 
ответственности, М., «Волтерс Клувер», 2004, c. 214. 

85 Այսպես, օրինակ, 1923թ. սեպտեմբերին Լոզանի 
պայմա նագրի վավերացումից անմիջապես հետո 
Թուրքիայում ընդունվեց օրենք, որով վերադառնալու 
իրավունքից զրկվում էին Կի լիկիայից և արևել յան 
վիլայեթներից «ար տա գաղթած» հայերը, իսկ 1927թ. 

Հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու-
թյան դեպ քում ի րա վա կան ռես տի տու ցի ան 
կա րող է նե րա ռել, մաս նա վո րա պես, նշ ված 
ի րա վա կան ակ տերն ան վա վեր ճա նա չե լը, 
քան զի ա ռանց դրա ան հնար է հայե րի դեմ 
ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյամբ պատ ճառ-
ված վնա սի լի ար ժեք հա տու ցու մը։  

Նոր օ րենք նե րի և են թաօ րենսդ րա-
կան ակ տե րի ըն դու նու մը ևս պետք է դի տել 
որ պես ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու-
թյան հա մար ի րա վա կան ռես տի տու ցի այի 
դրս ևո րում։ Ել նե լով կոնկ րետ ի րա վի ճա-
կից՝ տվյալ օ րենսդ րա կան ակ տե րը կա րող 
են վե րա բեր վել քրե ա կան օ րենսդ րու թյան 
մեջ փո փո խու թյուն ներ մտց նե լուն, ցե ղաս-
պա նու թյան փաս տը չճա նա չե լու հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա տե սե լուն 
(Իս րայել, Ֆրան սի ա), խմ բի ան դամնե րին 
պատ ճառ ված նյու թա կան և ոչ նյու թա կան 
վնա սի հա տուց մա նը նպա տա կաուղղ ված 
մի ջոց ներ ըն դու նե լուն, հա սա րա կու թյու նում 
հա կա սու թյուն նե րի հար թեց ման ա ջակց-
մանն ու հե տապնդ վող խմ բի ան դամնե րի 
ռե ա բի լի տա ցի ային և տվյալ հա սա րա կու-
թյու նում վեր ջին նե րիս վե րաին տեգր մա նը և 
այլն։ Գտ նում ե նք, որ սա սոսկ օ րի նա կե լի 
ցանկ է և կա րող է նե րա ռել նաև ի րա վա կան 
հա տուց ման այլ տա րա տե սակ ներ։ 

Անհ րա ժեշտ ե նք հա մա րում ը նդ գծել, 
որ հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու-
թյան հետ ևան քով ցե ղաս պա նու թյան բա զում 
զո հեր ստիպ ված է ին ա պաս տան գտ նել այլ 
պե տու թյուն նե րում (Սի րի ա, Լի բա նան, Հոր-
դա նան, Պա ղես տին, Բուլ ղա րի ա, Ռու մի նի ա, 

մայիսի 23-ին օրենք ընդունվեց, որով գործադիր 
իշխանությունը լիազորվում էր հայտարարել 
«Օսմանյան կայսրության այն հպատակներին, 
որոնք անկախության համար պատերազմի ժա-
մա նակ ազգային պայքարին մասնակցություն 
չեն ունեցել, գտնվել են Թուրքիայից դուրս և չեն 
վերին տեգրվել թուրքական տարածքում 1923թ. 
հուլիսի 24-ի և սույն օրենքի ընդունման միջև ընկած 
ժամանակահատվածում՝ զրկված Թուրքիայի 
քաղաքացու իրենց կարգավիճակից»: Ավելի ման-
րամասն տե՛ս Барсегов Ю.Г., Геноцид армян - 
преступление по международному праву, М., «XXI 
век – Согласие», 2000, с. 199-200.
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Հու նաս տան, Կիպ րոս, Ֆրան սի ա և այլն)՝ 
վե րած վե լով փախս տա կան նե րի և կորց նե լով 
կա պերն ի րենց հայ րե նա կից նե րի հետ։ Նկա-
տի ու նե նա լով այդ հան գա ման քը՝ գտ նում 
ե նք, որ որ պես ի րա վա կան ռես տի տու ցի այի 
տա րա տե սակ, ժա մա նա կա կից Թուր քի այի 
Հան րա պե տու թյու նը պար տա վոր է և կա րող 
է հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ ձեռ նար կել՝ 
ո ւղղ ված նախ նի նե րի բնա կու թյան վայ րեր 
ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի և նրանց ժա ռանգ-
նե րի ու ի րա վա հա ջորդ նե րի վե րա դար ձի և 
վե րաբ նակ վե լու հնա րա վո րու թյան ա պա-
հով մա նը, ին չը, մեր կար ծի քով, լա վա գույն 
կեր պով կանդ րա դառ նար ա րևմ տա հայե րի 
հե տա գա ա սի մի լ յա ցի ան կա սեց նե լուն և 
կա ջակ ցեր պատ մա կան հայ րե նի քում հայ-
կա կան ազ գաբ նակ չու թյան հե տա գա վե րա-
կանգն մա նը։ Ա ռանց նման պայ ման նե րի 
ստեղծ ման, ա ռանց ցե ղաս պա նու թյան զո հե-
րին և դրանց ժա ռանգ նե րին ու ի րա վա հա-
ջորդ նե րին ա վան դա կան բնա կու թյան վայ րեր 
վե րա դառ նա լու հնա րա վո րու թյան ա պա հով-
ման, ան հնար է տվյալ հան ցա գոր ծու թյամբ 
պատ ճառ ված վնա սի լի ար ժեք հա տու ցու մը։ 

Կոմ պեն սա ցի ա (փոխ հա տու ցում): Պա -
տաս  խա նատ վու թյան մա սին հոդ ված նե րի 
հոդ ված 35-ի բո վան դա կու թյան վեր լու-
ծու թյու նից ա կն հայտ է դառ նում, որ ռես-
տի տու ցի ան բա ցար ձակ բնույթ չի կրում; 
Այն ի րա կա նաց վում է այն ծա վա լով և այն 
չա փով, ո րով այն ան հնար և կոմ պեն սա-
ցի այից ստաց ված օգ տին ան հա մա չափ չէ։ 
Կոմ պեն սա ցի ան (փոխ  հա տու ցու մը) ցե ղաս-
պա նու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց-
ման հա մընդգր կուն ձև է։ Այն հատ կա պես 
կար ևոր է հայե րի դեմ ի րա գործ ված ցե ղաս-
պա նու թյան պա րա գա յում և, ը ստ է ու թյան, 
կա րող է այդ հան ցա գոր ծու թյան հա մար 
նյու թա կան պա տաս խա նատ վու թյան կենտ-
րո նա կան ձև հան դի սա նալ։ 

Ընդ հան րա պես, ցե ղաս պա նու թյան 
հան  ցա գոր ծու թյան պա րա գա յում կոմ պեն-
սա ցի ան պատ ճա ռած վնա սի հա տուց ման 
ան հրա ժեշտ, սա կայն ոչ բա վա րար մի ջոց է։ 
Կոմ պեն սա ցի այի ի րա վունքն ամ րագր ված 

է մի ջազ գային ի րա վուն քի հան րա ճա նաչ 
նոր մե րում։ «Լու զի տա նի ա» նա վի գոր ծով 
1923թ. հայտ նի ար բիտ րա ժային ո րոշ ման 
մեջ, մաս նա վո րա պես, սահ ման վում էր, որ 
«վնա սի հա տուց մա նե հիմնա կան հայե ցա-
կար գը կա յա նում է կրած վ նա սի հա տուց-
ման՝ հա կաի րա վա կան ա րար քի հա մար 
դա տա կան կար գով սահ ման ված փոխ-
հա տուց ման (կոմ պեն սա ցի այի) վճար ման 
մեջ։ Դա տա կան պաշտ պա նու թյան մի ջո ցը 
պետք է հա մա պա տաս խան լի նի պատ ճառ-
ված վնա սին, որ պես զի տու ժող կողմը կա րո-
ղա նա լի ար ժեք հա տու ցում ստա նա լ»86։ 

Պա տաս խա նատ վու թյան մա սին հոդ-
ված նե րում կոմ պեն սա ցի այի վե րա բե րյալ 
դրույթ նե րը սահ ման ված են հետ ևյալ կերպ. 
«Մի ջազ գային հա կաի րա վա կան ա րար քի 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող 
պե տու թյու նը պար տա վոր է փոխ հա տու ցել 
այդ պի սի ա րար քով պատ ճա ռած վնասն այն-
քա նով, որ քա նով այդ վ նա սը չի հա տուց վում 
ռես տի տու ցի այո վե (հոդ ված 36, կետ 1)։ Նույն 
հոդ վա ծի կետ 2 –ը սահ մա նել է, որ «Կոմ պեն-
սա ցի ան ը նդ գր կում է ֆի նան սա կան ար տա-
հայ տու թյամբ հաշ վարկ վող ցան կա ցած 
վնաս՝ նե րա ռյալ բաց թողն ված օ գուտն այն-
քա նով, որ քա նով այն հաս տատ ված է »։ 

Ինչ պես եր ևում է նշ ված դրույթ նե րի վեր-
լու ծու թյու նից, Պե տու թյուն նե րի պա տաս-
խա նատ վու թյան մա սին հոդ ված նե րը կոմ-
պեն սա ցի այի բա վա կան ճկուն բա նաձև են 
որ դեգ րել, ին չը, մեր կար ծի քով, ը նդ հա նուր 
առ մամբ ար տա ցո լում է մի ջազ գային ի րա-
վա կան պրակ տի կան և լի ո վին հիմնա վոր-
ված է՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, 
որ յու րա քան չյուր ա ռան ձին դեպ քում կոմ-
պեն սա ցի այի չա փի ո րո շու մը պայ մա նա վոր-
ված է հա մա պա տաս խան ի րա վա խախտ-
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով։ 

Ընդ ո րում՝ պետք է նշել, որ դրա մով հաշ-
վարկ վող վ նա սը նե րա ռում է ի նչ պես բուն 
պե տու թյա նը, այն պես էլ դրա ֆի զի կա կան 
և ի րա վա բա նա կան ան ձանց պատ ճա ռած 

86 Տե՛ս Лукашук И.И., Право международной 
ответственности, М., «Волтерс Клувер», 2004, c. 214.  
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վ նա սը87։ Ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու-
թյան պա րա գա յում ա ռաջ նային նշա նա կու-
թյուն ու նի հենց ցե ղաս պա նու թյան զո հե րին, 
այլ ոչ թե պե տու թյա նը պատ ճա ռած վնա սը։ 
Թեև հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա-
նու թյան ար դյուն քում հենց Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյանն է պատ ճառ վել հս կա-
յա կան նյու թա կան վնաս, ո րն ար տա հայտ-
վել է ցե ղաս պա նու թյամբ պատ ճառ ված 
վնա սի վե րաց մա նը կամ նվա զեց մանն ո ւղղ-
ված հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի ի րա կա նաց ման մեջ, այ դու հան դերձ, 
կոմ պեն սա ցի այի հար ցում հիմնա կան բեռն 
ը նկ նում է հենց ցե ղաս պա նու թյան զո հե րին 
պատ ճա ռած վ նա սի վրա։ 

Անհ րա ժեշտ ե նք հա մա րում նշել, որ 
փոխ հա տուց ման են թա կա է ոչ մի այն 
ցե ղաս պա նու թյան զո հե րին պատ ճառ ված 
նյու թա կան, այլ նաև ոչ նյու թա կան (բա րո յա-
կան) վնա սը, ո րի տակ սո վո րա բար հաս կա-
նում են հա րա զատ նե րի և ազ գա կան նե րի 
կո րուս տը, ցա վը և տա ռա պան քը, ան ձի, 
բնա կա րա նի կամ մաս նա վոր կյան քի վրա 
հար ձակ ման հետ կապ ված զգաց մունք նե րը 
վի րա վո րե լը և այլն։ 

Մի ջազ գային ի րա վուն քի հանձ նա-
ժո ղո վը Պա տաս խա նատ վու թյան մա սին 
հոդ ված նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րում 
հա տուկ ը նդ գծել է ոչ նյու թա կան վնա-
սի հա տուց ման հնա րա վո րու թյու նը՝ նշե լով 

87 Այս պես, օ րի նակ, 1923թ. սեպ տեմ բե րին Լո զա նի 
պայ մա նագ րի վա վե րա ցու մից ան մի ջա պես հե տո 
Թուր քի ա յում ըն դուն վեց օ րենք, ո րով վե րա դառ-
նա լու ի րա վուն քից զրկ վում է ին Կի լի կի այից և ար-
ևե լ յան վի լայեթ նե րից «ար տա գաղ թած» հայե րը, 
ի սկ 1927թ. մայի սի 23-ին օ րենք ըն դուն վեց, ո րով 
գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը լի ա զոր վում էր հայ տա-
րա րել «Օս մա նյան կայս րու թյան այն հպա տակ նե-
րին, ո րոնք ան կա խու թյան հա մար պա տե րազ մի 
ժա մա նակ ազ գային պայ քա րին մաս նակ ցու թյուն 
չեն ու նե ցել, գտն վել են Թուր քի այից դուրս և չեն 
վե րին տեգր վել թուր քա կան տա րած քում 1923թ. 
հու լի սի 24-ի և սույն օ րեն քի ըն դուն ման միջև ըն-
կած ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ զրկ ված Թուր քի-
այի քա ղա քա ցու ի րենց կար գա վի ճա կից»: Ա վե լի 
ման րա մասն տե՛ս Барсегов Ю.Г., Геноцид армян - 
преступление по международному праву, М., «XXI 
век – Согласие», 2000, с. 199-200. 

այն հան գա ման քը, որ ոչ նյու թա կան վնա-
սը կա րող է ու նե նալ դրա մա կան ար տա-
հայ տու թյուն և կա րող է հա մա պա տաս խան 
պա հան ջի հիմք դառ նալ։ Նշ վա ծը հաս տատ-
վում է ծա վա լուն մի ջազ գային ի րա վա կան 
պրակ տի կայով։ Այս պես, օ րի նակ, «Լու զի-
տա նի ա» նա վի գոր ծով 1923թ. ար բիտ րա-
ժային ո րոշ ման մեջ նշ վում էր, որ մի ջազ-
գային ի րա վուն քը փոխ հա տու ցում է նա խա-
տե սում հո գե կան տա ռա պանք նե րի, զգաց-
մունք նե րը վի րա վո րե լու, ան ձին և իր ար ժա-
նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նե լու, հա սա-
րա կա կան դիր քից զր կե լու, վս տա հու թյա նը 
կամ հե ղի նա կու թյա նը վ նաս պատ ճա ռե լու 
հա մար։ Մի ա ժա մա նակ նշ վում էր, որ նման 
վ նա սը «լի ո վին ի րա կան է, և այն ա կն հայտ 
փաս տը, որ այն դժ վար է են թարկ վում քա նա-
կա կան ո րոշ ման կամ դրա մա կան ար տա-
հայ տու թյամբ գնա հատ ման, չի դարձ նում 
այն նվազ ի րա կան և հիմ քեր չի տա լիս տու-
ժած ան ձին հա մա պա տաս խան փոխ հա տու-
ցու մից զր կե  լու հա մա ր»88։ Ի նչ պես տես նում 
ե նք, ար դեն ի սկ 20-րդ դա րասկզ բին ձևա-
վոր ված դա տա կան պրակ տի կան վկա յում 
է բա րո յա կան վնա սը դրա մա կան ար տա-
հայ տու թյամբ փոխ հա տու ցե լու հնա րա վո-
րու թյան և ի րա վա չա փու թյան մա սին, ին չը 
կար ևոր է հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս-
պա նու թյան պա րա գա յում Թուր քի այի Հան-
րա պե տու թյա նը՝ նման վ նա սը փոխ հա տու-
ցե լու հա մա պա տաս խան պա հանջ նե րը հիմ-
նա վո րե լու տե սան կյու նից։ 

Պետք է նշել, որ հայե րի դեմ ի րա գոր ծած 
ցե ղաս պա նու թյան պա րա գա յում հատ կա-
պես սուր է դր ված ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի 
ժա ռանգ նե րի և ի րա վա հա ջորդ նե րի կող մից 
մի ջազ գային ի րա վա կան պա հանջ ներ ներ-
կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյան խն դի րը, քա նի 
որ այդ հան ցա գոր ծու թյան դեպ քում զո հե րի 
մե ծա մաս նու թյու նը ֆի զի կա պես ո չն չաց վում 
է՝ բնա կա նա բար զրկ վե լով իր ի րա վունք նե րը 
և օ րի նա կան շա հե րը պաշտ պա նե լու հնա-
րա վո րու թյու նից։ Մի ջազ գային ի րա վուն քի 
հանձ նա ժո ղո վը, ան դրա դառ նա լով նշ ված 
88 «Լուզիտանիա» նավի գործով որոշումը: RIAA Vol. 

VII (1923), p. 32:
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հիմնախնդ րին, սահ մա նել է, որ «ան ձի մահ-
վան հետ կապ ված պա հանջ նե րի դեպ քում 
վնա սը, որ պես կա նոն, ո րոշ վում է ժա ռանգ-
նե րի կամ ի րա վա հա ջորդ նե րի կող մից վնաս-
նե րի գնա հատ ման հի ման վրա»։ Այս հար ցի 
վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան կա նոն նե րը 
ևս շա րադր վել են «Լու զի տա նի ա» նա վի գոր-
ծով ար բիտ րա ժային ո րոշ ման մեջ, ո րում 
ո ւղ ղա կի ո րեն նշ վում էր, որ հա տուց ման 
են թա կա են հետ ևյալ գու մար նե րը. «ա) ո րոնք 
հան գու ցյա լը՝ ե թե կեն դա նի մնար, կա րող էր 
փո խան ցել հայց վո րին, բ) հան գու ցյա լի՝ հայց-
վո րին նրա ա պա հով ման, կր թու թյան կամ 
հս կո ղու թյան հա մար հատ կաց վե լիք ան ձնա-
կան ծա ռա յու թյուն նե րի դրա մա կան ար ժե քը 
և գ) ող ջա միտ փոխ հա տու ցում ըն տա նե-
կան կա պե րի բռ նի խզ մամբ պատ ճա ռած 
այն պի սի հո գե կան տա ռա պանք նե րի կամ 
ցն ցումնե րի հա մար, ե թե այդ պի սիք տե ղի են 
ու նե ցել, ո րոնք հայց վո րը կա րող էր փաս տա-
ցի ո րեն ապ րել նման մահ վան ար դյուն քում։ 
Այդ պի սի գնա հա տումնե րի գու մա րը՝ դրանց 
ներ կայիս դրա մա կան ար ժե քի հաշ վարկ-
մամբ նվա զեց րած, որ պես կա նոն և կկազ մի 
հայց վո րի կրած վ նա սը»2։  

Ըստ է ու թյան, ցե ղաս պա նու թյան հան-
ցա գոր ծու թյան պա րա գա յում հե տապնդ վող 
խմ բի ան դամնե րի ֆի զի կա կան և հո գե կան 
ա ռող ջու թյա նը, ռե գե նե րա ցի ային, հո գե-
կան վի ճա կին վնաս պատ ճա ռե լը, նրանց 
ազ գա կան նե րի և հա րա զատ նե րի մահ վան 
ար դյուն քում բո լոր տե սա կի ա ռա վե լու թյուն-
նե րից զրկ վելն էլ կազ մում են բա րո յա կան 
վ նա սի հա տուց ման հիմ քը։ 

Ամ փո փե լով նշ վա ծը՝ կա րող ե նք նշել, 
որ կոմ պեն սա ցի այի նմա նօ րի նակ ըն կա-
լու մը ի նչ պես մի ջազ գային ի րա վա կան փաս-
տաթղ թե րում, այն պես էլ դա տա կան պրակ-
տի կա յում, թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ 
այն հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա-
նու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի նյու թա կան 
հա տուց ման ի դե ա լա կան ձև կա րող է լի նել՝ 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով փոխ հա տու ցել 
ի նչ պես նյու թա կան կո րուստ նե րը, այն պես էլ 
բա րո յա կան վնա սը։ 

Սա տիս ֆակ ցի ա: Սա տիս ֆակ ցի ան մի -
ջազ   գային հա կաի րա վա կան ա րար քով պատ-
ճա ռած բա րո յա կան վնա սի հա տուց ման ձևն 
է։ Սա տիս ֆակ ցի այի նման ըն կա լու մը լայ նո-
րեն ճա նաչ ված է ի նչ պես մի ջազ գային ի րա-
վուն քի գի տու թյան մեջ, այն պես էլ պրակ տի-
կա յում89։ Պա տաս խա նատ վու թյան մա սին 
հոդ ված նե րի հա մա ձայն՝ «Մի ջազ գային 
հա կաի րա վա կան ա րար քի հա մար պա տաս-
խա նատ վու թյուն կրող պե տու թյու նը պար-
տա վոր է սա տիս ֆակ ցի ա տրա մադ րել տվյալ 
ա րար քով պատ ճա ռած վնա սի հա մար այն-
քա նով, որ քա նով այն չի կա րող հա տուց վել 
ռես տի տու ցի այով կամ կոմ պեն սա ցի այո վ» 
(հոդ ված 37, կետ 1)։ Թեև սա տիս ֆակ ցի այի 
ձևե րի որ ևի ցե կոնկ րետ ցանկ մի ջազ գային 
ի րա վուն քում նա խա տես ված չէ, այ դու հան-
դերձ, նշ ված հոդ վա ծի ե րկ րորդ կետն ա ռա-
ջար կում է պա տաս խա նատ վու թյան ձևե րի, 
ո րոնք կա րող են նե րառ վել սա տիս ֆակ ցի ա 
հաս կա ցու թյան շր ջա նակ նե րի մեջ, մո տա-
վոր ցան կը, մաս նա վո րա պես, նշե լով, որ 
«սա տիս ֆակ ցի ան կա րող է ար տա հայտ վել 
խախտ ման ճա նաչ ման, ափ սո սան քի ար տա-
հայտ ման, պաշ տո նա կան նե րո ղու թյան կամ 
այլ պատ շաճ ձևի մի ջո ցո վ»։ Սա տիս ֆակ-
ցիայի ձևը և ծա վա լը յու րա քան չյուր կոնկ-
րետ դեպ քում կախ ված է ի րա վա խախտ ման 
բնույ թից և ծան րու թյու նից90։ Եր ևի թե ոչ ո քի 
մոտ կաս կած չի ա ռա ջաց նում այն հան գա-
ման քը, որ ցե ղաս պա նու թյունն իր բնույ թով 
և ծան րու թյամբ են թադ րում է սա տիս ֆակ ցի-
այի ա մե նա լուրջ ձևե րի կի րա ռու մը։ Պա տաս-
խա նատ վու թյան մա սին հոդ ված նե րը նա խա-
տե սում են սա տիս ֆակ ցի այի կի րառ ման 
ան հնա րի նու թյու նը մի այն այն դեպ քում, ե րբ 
այն ան հա մա չափ է վ նա սին կամ կա րող է 
89 Տե՛ս Левин Д.Б., Ответственность государств 

в современном международном праве, М., 
«Международные отношения», 1966, c. 214-215; 
Василенко В.А., Ответственность государств за 
международные правонарушения, Киев: «Вища 
школа», 1976, c. 213.

90 Տե՛ս Рассказов Л.П., Упоров И.В., Понятие и 
принципы ответственности в международном 
праве // Московский журнал международного 
права, 2000, №2 (38), c. 43-44.
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ըն դու նել պա տաս խա նատ վու թյուն կրող 
պե տու թյա նը նվաս տաց նող ձև։ 

Սա տիս ֆակ ցի ան որ պես վնա սի հա տուց-
ման ձև հատ կա պես կար ևոր է ցե ղաս պա-
նու թյան հան ցա գոր ծու թյան պա րա գա յում։ 
Ի նչ պես հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա-
նու թյան, այն պես էլ ցե ղաս պա նու թյուն նե րի 
այլ դեպ քե րում, շատ հա ճախ պա տաս խա-
նատ վու թյուն կրող պե տու թյու նը չի ճա նա չում, 
ժխ տում է դրա կա տար ման փաս տը, ա հա 
ին չու ար դեն ի սկ ցե ղաս պա նու թյան փաս-
տի ճա նաչ ման հնա րա վո րու թյու նը՝ որ պես 
սա տիս ֆակ ցի ա, ձեռք է բե րում հա տուկ նշա-
նա կու թյուն։ Թեև մի ջազ գային ի րա վուն քում 
գո յու թյուն չու նի հս տակ ձևա վոր ված պրակ-
տի կա ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյան ձևե րի և 
տե սակ նե րի հար ցում, ին չը թույլ չի տա լիս ներ-
կա յաց նել ցե ղաս պա նու թյան հա մար կի րա-
ռե լի սա տիս ֆակ ցի այի ձևե րի լրիվ կամ գո նե 
մո տա վոր ցան կը, այ դու հան դերձ, ցե ղաս-
պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան բնույ թը և 
կու տակ ված մի ջազ գային ի րա վա կան պրակ-
տի կան թույլ են տա լիս են թադ րել, որ ցե ղաս-
պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան դեպ քում 
որ պես սա տիս ֆակ ցի այի տար բեր դրս ևո-
րումներ կա րող են հան դես գալ՝ ցե ղաս պա-
նու թյան հա մար ան կյու նա քա րային նշա նա-
կու թյուն ու նե ցող՝ ցե ղաս պա նու թյան փաս տի 
պաշ տո նա կան ճա նա չու մից զատ, նաև ձևա-
կան (ֆոր մալ) ափ սո սան քի ար տա հայ տու մը, 
ցե ղաս պա նու թյան փաս տի ժխտ ման տար բեր 
դրս ևո րումնե րի կանխ մանն ո ւղղ ված ան հրա-
ժեշտ մի ջոց նե րի ձեռ նար կու մը, ցե ղաս պա-
նու թյան մեջ մե ղա վոր ան ձանց դա տա պար-
տու մը91, տվյալ մարդ կային խմ բին պատ կա-
նող մշա կու թային, պատ մա կան և կրո նա կան 
հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյա նը և վե րա-
կանգն մանն ո ւղղ ված հա տուկ մի ջո ցա ռում-
նե րի մշա կու մը, ի հի շա տակ ցե ղաս պա նու-
թյան զո հե րի հու շար ձան նե րի և հու շա կո թող-
նե րի կա ռու ցու մը և այլն։ 

Հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու-
թյան պա րա գա յում սա տիս ֆակ ցի ան կա րող 
91 « Լու զի տա նի ա» նա վի գոր ծով ո րո շու մը: RIAA Vol. 

VII (1923), p. 39.  

է նե րա ռել հետ ևյալ մի ջոց նե րը. նախ ևա-
ռաջ՝ Թուր քի այի Հան րա պե տու թյան կող մից 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան 
փաս տի պաշ տո նա կան հրա պա րա կային 
ճա նա չումն ու ափ սո սան քի և ցա վակ ցու-
թյան ար տա հայ տու մը, հայե րի դեմ ի րա-
գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան փաս տի մերժ-
ման քա ղա քա կա նու թյու նից հրա ժա րու մը 
և ան հրա ժեշտ օ րենսդ րու թյան ըն դու նու մը, 
ո րն ի վի ճա կի կլի նի հա մար ժեք կեր պով 
հա կազ դել հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս-
պա նու թյան ժխտ ման տա րա տե սակ դրս ևո-
րումնե րին, հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս-
պա նու թյան մեջ մե ղա վոր ան ձանց հրա պա-
րա կային դա տա պար տու մը, ի նչ պես նաև 
Թուր քի այի Հան րա պե տու թյան տա րած քում 
գտն վող հայ կա կան հու շար ձան նե րի պահ-
պա նու թյա նը և վե րա կանգն մանն ո ւղղ ված 
հա տուկ մի ջոց նե րի մշա կու մը92։ 

Ս րանք ըն դա մե նը սա տիս ֆակ ցի ա նե րի 
այն հնա րա վոր դրս ևո րումներն ու տա րա տե-
սակ ներն են, ո րոնք, մեր կար ծի քով, կա րող 
են կի րա ռե լի լի նել հայե րի դեմ ի րա գոր ծած 
ցե ղաս պա նու թյամբ պատ ճառ ված ոչ նյու թա-
կան վնաս նե րը հա տու ցե լու պա րա գա յում։ 

Ամ փո փե լով նշ վա ծը՝ կցան կա նայինք 
ևս մեկ ան գամ նշել, որ մի այն հայե րի դեմ 
ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան փաս տի 
պաշ տո նա կան ճա նա չու մը և այդ հան ցա-
գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի լի ար ժեք 
հա տու ցու մը կա րող է պա րարտ հող ստեղ-
ծել Հա յաս տա նի և Թուր քի այի միջև հա րա-
բե րու թյուն նե րի նոր մա լաց ման հա մար և 
նպաս տել տա րա ծաշր ջա նում կա յու նու թյան 
ամ րապնդ մա նը։ Ա վե լին, գտ նում ե նք, որ 
մի այն հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա-
նու թյան փաս տի պաշ տո նա կան ճա նա չու մը 
Թուր քի այի կող մից կա րող է ստեղ ծել բո լոր 
ան հրա ժեշտ պայ ման նե րը մի աս նա կան 
եվ րո պա կան տա րա ծու թյան մեջ վեր ջի նիս 
հա մա պար փակ ին տեգր ման հա մար։ 

92 Այն դեպ քե րում, ե րբ տվ յալ ան ձինք մինչև պե տու-
թյա նը մի ջազ գային ի րա վա կան պա տաս խա նատ-
վու թյան են թար կե լը չեն դա տա պարտ վել կամ ազ-
գային, կամ մի ջազ գային դա տա կան մար մին նե րի 
կող մից: 
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ԵԶ ՐԱ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ

 Հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա-
նու թյան նկատ մամբ կի րա ռե լի մի ջազ-
գային ի րա վա կան նոր մե րի, այդ հան-
ցան քը գոր ծե լու հա մար Թուր քի այի Հան-
րա պե տու թյան մի ջազ գային ի րա վա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան հիմ քե րի, մի ջազ-
գային կա ռույց նե րի շր ջա նակ նե րում նման 
պա տաս խա նատ վու թյան ի րաց ման հիմ-
նա հար ցե րի ու ցե ղաս պա նու թյան հետ-
ևան քով պատ ճա ռած վնա սի հա տուց ման 
ձևե րի ու տե սակ նե րի հե տա զո տու թյու նը, 
ի նչ պես նաև սույն հիմնախնդ րին ա ռնչ վող 
մի ջազ գային ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի, 
պե տու թյուն նե րի պրակ տի կայի, ը նդ հա-
նուր մի ջազ գայի ն ի րա վուն քի նոր մե րի 
վեր լու ծու թյու նը թույլ են տա լիս ը նդ հան-
րաց ված տես քով ներ կա յաց նել մի շարք 
եզ րա կա ցու թյուն ներ ու սումնա սի րու թյան  
ա ռար կա հիմնախնդ րին ա ռնչ վող հան գու-
ցային հար ցե րի վե րա բե րյալ:
1. Պե տու թյուն նե րի մի ջազ գային ի րա վա-

կան պրակ տի կան, մար դա սի րա կան 
մի ջամ տու թյուն նե րի ի նս տի տու տի ա ռա-
ջա ցումն ու զար գա ցու մը և 19-րդ դա րի 
ե րկ րորդ կե սի ը նդ հա նուր մի ջազ գային 
ի րա վուն քի նոր մե րի վեր լու ծու թյու նը 
վկա յում են այն մա սին, որ որ ևէ ռա սա-
յա կան, ազ գային, կրո նա կան կամ էթ նի-
կա կան խումբ որ պես այդ պի սին ամ բող-
ջո վին կամ մաս նա կի ո րեն ո չն չաց նե լուն 
նպա տա կաուղղ ված կան խամ տած ված 
ա րարք նե րի ամ բող ջու թյու նը, ո րը հե տա-
գա յում ան վան վեց ցե ղաս պա նու թյուն, 
դիտ վում էր որ պես ը նդ հա նուր մի ջազ-
գային ի րա վուն քի նոր մե րին հա կա սող և 
դրան ցով պատ ժե լի  ա րարք ա մե նաու շը 
19-րդ դա րի ե րկ րորդ կե սից: Նշ վա ծը 
թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ հայե րի 
դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան 
ժա մա նակ ար դեն ի սկ գո յու թյուն ու նե ին 
ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան 
ար գել ման վե րա բե րյալ ը նդ հա նուր 

մի ջազ գային ի րա վուն քի հա մա պա տաս-
խան նոր մեր, ո ւս տի և դրա պատ ժե լի 
լի նե լը որ ևէ  կաս կած հա րու ցել չի կա րող:

2. Հայե րի դեմ ցե ղաս պա նու թյուն ի րա գոր-
ծե լիս Օս մա նյան կայս րու թյու նը, ը նդ-
հա նուր մի ջազ գային ի րա վուն քի նոր-
մե րի խախ տու մից զատ, խախ տել է նաև 
մի ջազ գային մի շարք պայ մա նագ րե րով, 
մաս նա վո րա պես՝ 1878թ. Բեռ լի նի պայ-
մա նագ րով, 1899թ. Ցա մա քային պա տե-
րազ մի օ րենք նե րի ու սո վո րույթ նե րի 
մա սին Հաա գայի կոն վեն ցի այով ս տանձ-
նած իր պար տա վո րու թյուն նե րը:

3. Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի 
դրույթ նե րի ը նդ հա նուր վեր լու ծու թյու նը, 
ի նչ պես նաև դրա նա խա պատ րաս տա-
կան փաս տաթղ թե րի ու սումնա սի րու-
թյու նը, վկա յում են այն մա սին, որ կոն-
վեն ցի ան մշա կող նե րը չեն նպա տա կադր-
վել մի ջազ գային ի րա վա կան նոր  նորմ 
ստեղ ծել, այլ մի այն փոր ձել են ամ րագ րել 
ար դեն ի սկ գո յու թյուն ու նե ցող սո վո րու-
թային-ի րա վա կան նոր մի առ կա յու թյան 
փաս տը՝ հան գեց նե լով կոն վեն ցի այի 
հիմնա կան ա ռա քե լու թյու նը գո յու թյուն 
ու նե ցած մի ջազ գային ի րա վա կան նոր-
մի ու նի վեր սալ պայ մա նագ րային ճա նաչ-
մա նը:

4. Մինչև Ցե ղաս պա նու թյան մա սին կոն-
վեն ցի այի ու ժի մեջ մտ նե լը տե ղի ու նե-
ցած ա րարք նե րի նկատ մամբ վեր ջի նիս 
կի րա ռե լի ու թյան հնա րա վո րու թյու նը 
հաս տա տող կամ մեր ժող որ ևէ հե ղի-
նա կա վոր պաշ տո նա կան մի ջազ գային 
ի րա վա կան փաս տա թուղթ ցայ սօր գո յու-
թյուն չու նի: Ցե ղաս պա նու թյան մա սին 
կոն վեն ցի այի հոդ ված 9-ի հա մա ձայն՝ 
կոն վեն ցի այի դրույթ նե րի մեկ նա բա նու-
թյու նը ՄԱԿ-ի Մի ջազ գային դա տա րա նի 
բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյունն է և քա նի դեռ 
դա տա րա նը մինչև նշ ված կոն վեն ցի այի 
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ու ժի մեջ մտ նե լը տե ղի ու նե ցած ա րարք-
նե րի նկատ մամբ դրա կի րա ռե լի ու թյան 
հնա րա վո րու թյան կամ  անհ նա րի նու թյան 
մա սին վերջ նա կան ո րո շում չի կա յաց-
րել, այդ հար ցի վե րա բե րյալ ցան կա ցած 
դա տո ղու թյուն կհան դի սա նա կոն վեն-
ցի այի՝ պար տա դիր ո ւժ չու նե ցող, դոկտ-
րի նալ (ոչ պաշ տո նա կան) մեկ նա բա նու-
թյուն: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 9-րդ հոդ վա ծի 
հի ման վրա ՄԱԿ-ի Դա տա րա նի ի րա-
վա զո րու թյան ի րա կա նաց ման հա վա-
նա կա նու թյու նը, հիմք ըն դու նե լով Կոն-
վեն ցի այի հե տա դարձ կի րա ռե լի ու թյայն 
հիմնախնդի րը, բա վա կա նին վի ճա հա-
րույց է:

5. Ան կախ այն բա նից, թե Ցե ղաս պա նու-
թյան մա սին կոն վեն ցի ան ու նի հե տա-
դարձ ո ւժ, թե ոչ, ցե ղաս պա նու թյան 
հան ցա գոր ծու թյու նը դիտ վում է որ պես 
ժա մա նա կա կից ը նդ հա նուր մի ջազ-
գային ի րա վուն քի իմ պե րա տիվ նոր մից 
բխող պար տա վո րու թյան լուրջ խախ-
տում (մի ջազ գային հան ցա գոր ծու թյուն) 
և պատ ժե լի է՝ ան կախ որ ևէ կոն վեն ցի-
ո նալ պար տա վո րու թյան առ կա յու թյան: 
Հա կա ռակ դեպ քում հնա րա վոր չէր լի նի 
որ պես ցե ղաս պա նու թյուն ո րա կել և 
պատ ժե լի դի տել ոչ մի այն մինչև Ցե ղաս-
պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի ու ժի 
մեջ մտ նե լը գոր ծած հան ցանք նե րը, այլ 
նաև կոն վեն ցի այի մաս նա կից չհան դի-
սա ցող պե տու թյուն նե րի կող մից կա տար-
ված ցե ղաս պա նու թյան ա րարք նե րը:

6. Ժա մա նա կա կից մի ջազ գային ի րա-
վուն քի նոր մե րի հա մա ձայն՝ պե տու-
թյու նը պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում 
իր մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար 
ան ձանց ա րարք նե րի՝ գոր ծո ղու թյուն-
նե րի և ան գոր ծու թյան հա մար: Հետ ևա-
բար, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, 
որ հայե րի դեմ ցե ղաս պա նու թյունն 
ի րա գործ վել է Թուր քի այի պե տա կան 
 մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց 
մաս նակ ցու թյամբ, վեր ջինս  պետք է այդ 

հան ցան քի հա մար պա տաս խա նատ վու-
թյուն կրող պետու թյուն դիտ վի:

7. Ցե ղաս պա նու թյու նը մի ջազ գային ի րա-
վուն քի իմ պե րա տիվ (jus cogens) նոր մի 
խախ տում է, ին չը բա ցա ռում է պե տու-
թյան կող մից ցե ղաս պա նու թյան հան ցա-
գոր ծու թյան հա մար պա տաս խա նատ վու-
թյու նը բա ցա ռող որ ևէ հան գա մանք վկա-
յա կո չե լու հնա րա վո րու թյու նը: Ա ռա ջին 
հեր թին, դա վե րա բե րում է ցե ղաս պա-
նու թյան հան ցա գոր ծու թյան շար ժա ռիթ-
նե րին, ո րոնք, որ պես կա նոն, բեր վում 
են պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ-
վե լը հիմնա վո րե լու հա մար: Հետ ևա-
բար, Թուր քի այի Հան րա պե տու թյու նը 
չի կա րող վկա յա կո չել հայե րի ա պս տամ-
բու թյան ճնշ ման կամ քա ղա քա ցի ա կան 
պա տե րազ մի պատր վակ նե րը՝ որ պես 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու-
թյան հա մար մի ջազ գային ի րա վա կան 
պա տաս խա նատ վու թյու նը բա ցա ռող 
հան գա մանք:

8. Մի ջազ գային ի րա վա կան նոր մե րի վեր-
լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց-
նել, որ Թուր քի այի Հան րա պե տու թյունն 
Օս մա նյան կայս րու թյան մի ջազ գային 
ի րա վա կան ի նք նու թյան շա րու նա կողն է 
(continuity) և, հետ ևա բար, պա տաս խա-
նատ վու թյուն պետք է կրի Օս մա նյան 
կայս րու թյան կող մից հայե րի դեմ ի րա-
գործ ված ցե ղաս պա նու թյան  հա մար ու 
հա մա պա տաս խան հա տու ցում տրա-
մադ րի այդ հան ցա գոր ծու թյան զո հե րին 
և նրանց ժա ռանգ նե րին:

9. Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու-
թյան հար ցում Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյու նը և Թուր քի այի Հան րա պե տու-
թյունն զբա ղեց նում են հս տակ ար տա-
հայտ ված ծայ րա հեղ հա կա դիր դիր քո րո-
շումներ ո րո շա կի մի ջազ գային ի րա վա-
կան պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման 
կամ չկա տար ման վե րա բե րյալ, ո րոնք, 
մաս նա վո րա պես, շա րադր ված են 1948թ. 
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դեկ տեմ բե րի 9-ի Ցե ղաս պա նու թյան մա -
սին կոն վեն ցի ա յում, կա րե լի է են թադ-
րել, որ հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս-
պա նու թյան հիմնախն դի րը մի ջազ գային 
ի րա վուն քի տե սան կյու նից ի րա վա բա նա-
կան բնույ թի մի ջազ գային վեճ է և, որ պես 
այդ պի սին, կա րող է փո խանց վել ՄԱԿ-ի 
Մի ջազ գային դա տա րա նի քն նու թյա նը:

10. ՄԱԿ-ի Մի ջազ գային դա տա րա նում մի ա-
կող մա նի ո րեն հայե րի դեմ ի րա գոր ծած 
ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ գործ 
հա րու ցե լը հնա րա վոր է մի այն Ցե ղաս-
պա նու թյան մա սին կոն վեն ցի այի հոդ-
ված 9-ի հի ման վրա, քա նի որ, դառ նա լով 
կոն վեն ցի այի մաս նա կից, և՛ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նը, և՛ Թուր քի այի Հան-
րա պե տու թյու նը ճա նա չել են տվյալ հար-
ցով դա տա րա նի պար տա դիր ի րա վա-
զո րու թյու նը: Բո լոր մնա ցած դեպ քե րում 
Մի ջազ գային դա տա րա նում հայե րի դեմ 
ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե-
րյալ գործ հա րու ցե լը հնա րա վոր է մի այն 
ե րկ կող մա նի հա մա ձայ նու թյան հի ման 
վրա:

11. Ժա մա նա կա կից մի ջազ գային ի րա վա-
կան փաս տաթղ թե րը և մի ջազ գային 
պրակ տի կան վկա յում են այն մա սին, որ 
վա ղե մու թյան որ ևէ ժամ կետ չի կա րող 
կի րառ վել ցե ղաս պա նու թյան հա մար 
պե տու թյան պա տաս խա նատ վու թյան 
նկատ մամբ, և յու րա քան չյուր կոնկ-
րետ դեպ քում մի ջազ գային դա տա կան 
կամ ար բիտ րա ժային ա տյանն ի նք նու-
րույն պետք է ո րո շի՝ ըն դու նե լի՞ են, թե՞ 
ոչ որ ևէ պե տու թյան մի ջազ գային ի րա-
վա կան պա հանջ նե րը: Ցե ղաս պա նու-
թյան հան ցա գոր ծու թյան ի րա գործ ման 
և դրա հա մար մի ջազ գային ի րա վա կան 
պա հանջ ներ ներ կա յաց նե լու միջև ըն կած 
եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծը չի կա րող 
հիմք հան դի սա նալ դրանք մեր ժե լու 
հա մար: Թեև հայե րի դեմ ի րա գոր ծած 
ցե ղաս պա նու թյան և դրա հա մար Թուր-
քի այի Հան րա պե տու թյա նը ներ կա յաց վող 
մի ջազ գային ի րա վա կան պա հանջ նե րի 

միջև առ կա է ժա մա նա կային խզում, այն 
օբյեկ տիվ հան գա մանք նե րի հետ ևանք 
է: Ան կա խու թյան ձեռք բեր ման ա ռա ջին 
ի սկ օ րե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նը շեշ տել է հայե րի դեմ ի րա գոր ծած 
ցե ղաս պա նու թյան ճա նաչ ման և դա տա-
պարտ ման գոր ծին սա տար կանգ նե լու 
հան գա ման քը՝ ամ րագ րե լով այն Ան կա-
խու թյան մա սին հռ չա կագ րում և բազ-
միցս հն չեց նե լով զա նա զան մի ջազ գային 
ամ բի ոն նե րից: Վե րը նշ վա ծը վկա յում է 
այն մա սին, որ որ ևի ցե հան գա մանք չի 
կա րող վկա յա կոչ վել՝ որ պես հայե րի դեմ 
ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան հա մար 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից 
մի ջազ գային ի րա վա կան պա հանջ նե րի 
ներ կա յա ցու մից հրա ժա րում կամ հիմք 
հան դի սա նալ նման պա հանջ ներն ա նըն-
դու նե լի դարձ նե լու հա մար:

12. Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու-
թյու նը տե ղի է ու նե ցել ոչ մի այն Օս մա-
նյան կայս րու թյան տա րած քում, այլ նաև 
դրա սահ ման նե րից դուրս, մաս նա վո րա-
պես, ան կախ Հա յաս տա նի տա րած քում՝ 
հայ ազ գաբ նակ չու թյու նը բնաջն ջե լու 
հա տուկ մտադ րու թյամբ, ի սկ այդ հան-
ցա գոր ծու թյան հետ ևան քով  հա զա րա վոր 
ա րևմ տա հայեր ա պաս տան են գտել և 
բնա կու թյուն հաս տա տել Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան տա րած քում, կա րե լի 
է եզ րա կաց նել, որ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նը տվյալ հան ցա գոր ծու թյան 
ար դյուն քում ան մի ջա կա նո րեն տու ժած 
պե տու թյուն է և, հետ ևա բար, օ ժտ ված է 
Թուր քի այի Հան րա պե տու թյա նը մի ջազ-
գային  ի րա վա կան պա հանջ ներ ներ կա-
յաց նե լու ի րա վուն քով:

13. Ե թե նույ նիսկ հի պո թե տիկ կեր պով 
ըն դու նենք, որ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյու նը հայե րի դեմ ի րա գոր ծած 
ցե ղաս պա նու թյան հետ ևան քով տու-
ժած պե տու թյուն հա մար վել չի կա րող, 
ա պա նրա կող մից Թուր քի այի Հան րա-
պե տու թյա նը մի ջազ գային ի րա վա կան 
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պա հանջ ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը 
չի վե րա նում, քան զի նույ նիսկ տվյալ 
դեպ քում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյու նը կա րող է հան դես գալ տար բեր 
մի ջազ գային կա ռույց նե րում՝ ներ կա-
յաց նե լով ոչ թե իր, այլ ցե ղաս պա նու-
թյան զո հե րի շա հե րը, ո րոնց մեծ մա սը 
բնա կու թյուն է հաս տա տել Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում և ձեռք բե րել վեր-
ջի նիս քա ղա քա ցի ու թյու նը: Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան այդ ի րա վուն քը պայ-
մա նա վոր ված է ցե ղաս պա նու թյան դեմ 
պայ քա րե լու պար տա վո րու թյան erga 
omnes բնույ թով, ո րն ի րա վունք է վե րա-
պա հում ոչ մի այն ցե ղաս պա նու թյան 
հան ցա գոր ծու թյան հետ ևան քով ան մի-
ջա կա նո րեն տու ժած, այլ նաև բո լոր այլ 
պե տու թյուն նե րին պա տաս խա նատ վու-
թյան են թար կել ցե ղաս պա նու թյուն ի րա-
գոր ծած պե տու թյա նը՝ պաշտ պա նե լով 
ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի շա հե րը:

14. ժա մա նա կա կից մի ջազ գային ի րա վուն քի 
զի նա նո ցում գո յու թյուն ու նե ցող մի ջազ-
գային ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու-
թյան բո լոր ձևերն ու տե սակ նե րը (ռես-
տի տու ցի ա, կոմ պեն սա ցի ա, սա տիս-
ֆակ ցի ա) կա րող են կի րա ռե լի լի նել 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու-
թյան նկատ մամբ, ա վե լին՝ մի այն նրանց 
հա մադ րու թյամբ է հնա րա վոր այդ հան-
ցան քով պատ ճառ ված նյու թա կան և 
բա րո յա կան վնա սի լի ա կա տար հա տու-
ցու մը:

15. Թուր քի այի Հան րա պե տու թյու նը՝ որ պես 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու-
թյան հա մար ի րա վա կան ռես տի տու-
ցի այի (ռես տո րա ցի այի) տա րա տե սակ, 
պար տա վոր է, մաս նա վո րա պես՝ հա մա-
պա տաս խան մի ջոց ներ ձեռ նար կել՝ ո ւղղ-
ված ի րենց նախ նի նե րի բնա կու թյան վայ-
րեր ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի և նրանց 
ժա ռանգ նե րի ու  ի րա վա հա ջորդ նե րի 
վե րա դառ նա լու և վե րաբ նակ վե լու հնա-
րա վո րու թյան ա պա հով մա նը, ի նչ պես 
նաև ան վա վեր ճա նա չել Թուր քի ա յում 

հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու-
թյան տա րի նե րին և դրա նից ան մի ջա-
պես հե տո ըն դու նած ցե ղաս պա նու թյան 
քա ղա քա կա նու թյու նը լե գի տի մաց նող 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը, մաս-
նա վո րա պես՝  հայե րի սե փա կա նու-
թյան բռ նագ րա վումն օ րի նա կա նաց նող 
և Թուր քի ա նրանց վե րա դառ նա լու և 
բնա կու թյուն հաս տա տե լու ի րա վուն քից 
զր կող օ րենք նե րը:

16. Հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու-
թյան հետ ևան քով պատ ճառ ված այն 
վնա սը, ո րը ռես տի տու ցի այի ա ռար կա 
դառ նալ չի կա րող, այ սինքն՝ չի կա րող 
վե րա կանգն վել կամ հա տուց վել բնե ղե-
նով, պետք է փոխ հա տուց վի դրա մա կան 
ար տա հայ տու թյամբ: Ը նդ ո րում, հա մա-
ձայն ժա մա նա կա կից մի ջազ գային ի րա-
վուն քի նոր մե րի և ձևա վոր ված պրակ-
տի կայի՝ փոխ հա տուց ման են թա կա են ոչ 
մի այն ցե ղաս պա նու թյան զո հե րին պատ-
ճա ռած նյու թա կան կո րուստ նե րը, այլ 
նաև բա րո յա կան վնա սը:

17. Հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա-
նու թյան պա րա գա յում, որ պես սա տիս-
ֆակ ցի այի տա րա տե սակ ներ, կա րող 
են կի րառ վել, մաս նա վո րա պես, Թուր-
քի այի Հան րա պե տու թյան կող մից 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու-
թյան փաս տի պաշ տո նա կան հրա պա-
րա կային ճա նա չումն ու ափ սո սան քի 
և ցա վակ ցու թյան ար տա հայ տու մը, 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու-
թյան փաս տը մեր ժե լու քա ղա քա կա նու-
թյու նից հրա ժա րու մը և նման ժխտ ման 
դեմ պայ քա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
օ րենսդ րու թյան ըն դու նու մը, հայե րի 
դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան 
կազ մա կեր պիչ նե րի ու ի րա գոր ծող նե րի 
հրա պա րա կային դա տա պար տու մը, 
ի նչ  պես նաև Թուր քի այի Հան րա պե-
տու թյան տա րած քում գտն վող հայ կա-
կան հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյանն 
ու վե րա կանգն մանն ո ւղղ ված հա տուկ 
մի ջոց նե րի մշա կու մը:
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 Ա հա սրանք են այն հիմնա կան եզ րա-
կա ցու թյուն նե րը, ո րոնց հնա րա վոր ե ղավ 
հան գել սույն ու սումնա սի րու թյան շր ջա նակ-
նե րում՝ ի մի բե րե լով հայե րի դեմ ի րա գոր-
ծած ցե ղաս պա նու թյան ի րա վա կան հար-
թու թյան հիմնա կան հար ցե րը: Ան շուշտ, այս 
հե տա զո տու թյունն ըն դա մե նը մի կա թիլ է 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան 
ի րա վա կան հար թու թյան հիմնա հար ցե րի 
օվ կի ա նո սում: Նրա նում շո շափ ված յու րա-
քան չյուր հիմնա հարց պետք է ա ռան ձին 
գի տա կան վեր լու ծու թյան ա ռար կա դառ նա՝ 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան 
ի րա վա կան հար թու թյան ա ռան ձին գորշ 
կե տե րը վե րաց նե լու և նշ ված հիմնախնդ րի 

մի ջազ գային ի րա վա կան պատ կերն ա ռա վել 
հս տակ դարձ նե լու նպա տա կով: 

Եզ րա փա կե լով ամ բող ջը՝ ան հրա ժեշտ 
ե նք հա մա րում ևս մեկ ան գամ նշել, որ մի այն 
հայե րի դեմ ի րա գոր ծած ցե ղաս պա նու թյան 
ի րա վա կան հիմնա հար ցե րի հե տա գա ու սում-
նա սի րու թյան ար դյուն քում է հնա րա վոր 
Թուր քի այի Հան րա պե տու թյա նը հա մա-
պա տաս խան մի ջազ գային ի րա վա կան 
պա հանջ ներ ներ կա յաց նե լու հա մար ա մուր 
հայե ցա կար գային հիմք ստեղ ծել և ա պա հո-
վել բո լոր ան հրա ժեշտ պայ ման նե րը՝ դրա 
հետ ևան քով պատ ճառ ված վ նաս նե րի լի ար-
ժեք հա տուց ման հա մար:
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