Ինչ է ցեղասպանությունը
Բաշխման նյութ 1
ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ, ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ և ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԸ
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Գրեթե մեկ ամիս է, ինչ Հայաստանում քրդերը և թուրքերը օսմանյան իշխանությունների
թողտվությամբ և հաճախ օժանդակությամբ, զանգվածային ջարդերի են ենթարկում հայերին:
Նման ջարդեր են տեղի ունեցել ապրիլին (նոր տոմարով) Էրզրումում, Ակնում, Բիթլիսում,
Մուշում, Սասունում, Զեյթունում և ողջ Կիլիկիայում: Վանին հարակից շուրջ հարյուր գյուղերի
բնակիչներ սպանվել են: Այդ քաղաքում հայկական թաղամասերը շրջափակված են և
հարձակումների են ենթարկվում քրդերի կողմից: Միևնույն ժամանակ կոստանդնուպոլսյան
Օսմանյան կառավարությունը հետապնդումների է ենթարկում խաղաղ հայ բնակչությանը:
Հաշվի առնելով մարդկության և քաղաքակրթության դեմ ուղղված Թուրքիայի այդ նոր
հանցագործությունները՝ Դաշնակից կառավարությունները հրապարակավ հայտարարում են
Բարձր դռանը, որ իրենք պատասխանատվության են ենթարկելու օսմանյան կառավարության
բոլոր անդամներին և այդ ջարդերում ներգրավված նրանց գործակալներին:
ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԵԼՈՒ

ԵՎ

ՊԱՏԺԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
9 դեկտեմբերի 1948 թ.
Պայմանավորվող կողմերը, հաշվի առնելով, որ Միավորված ազգերի կազմակերպության
Գլխավոր ասամբլեան իր 1946թ. դեկտեմբերի 11-ի 96 (1) բանաձևում հայտարարել է, որ
միջազգային իրավունքի համաձայն՝ ցեղասպանությունը հանցագործություն է և հակասում է
Միավորված ազգերի կազմակերպության ոգուն ու նպատակներին, և որ քաղաքակիրթ
աշխարհը դատապարտում է այն, ընդունելով, որ պատմության բոլոր ժամանակաշրջաններում
ցեղասպանությունը մեծ կորուստներ է պատճառել մարդկությանը, և համոզված լինելով, որ
մարդկությունը այդ նողկալի արհավիրքից ազատելու համար անհրաժեշտ է միջազգային
համագործակցություն, սույնով համաձայնում են ներքոհիշյալի շուրջ.
Հոդված 1
Պայմանավորվող

կողմերը

հաստատում

են,

որ

ցեղասպանությունը,

անկախ

նրանից՝

կատարվում է խաղաղ, թե պատերազմական պայմաններում, ըստ միջազգային իրավունքի,
հանցագործություն է, որը նրանք պարտավորվում են կանխարգելել և պատժել այն կատարելու
համար։
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Ինչ է ցեղասպանությունը
Բաշխման նյութ 2
ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ, ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ և ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԸ
1915 թվական, մայիսի 15
Գրեթե մեկ ամիս է, ինչ Հայաստանում քրդերը և թուրքերը օսմանյան իշխանությունների
թողտվությամբ և հաճախ օժանդակությամբ, զանգվածային ջարդերի են ենթարկում հայերին:
Նման ջարդեր են տեղի ունեցել ապրիլին (նոր տոմարով) Էրզրումում, Ակնում, Բիթլիսում,
Մուշում, Սասունում, Զեյթունում և ողջ Կիլիկիայում: Վանին հարակից շուրջ հարյուր գյուղերի
բնակիչներ սպանվել են: Այդ քաղաքում հայկական թաղամասերը շրջափակված են և
հարձակումների են ենթարկվում քրդերի կողմից: Միևնույն ժամանակ կոստանդնուպոլսյան
Օսմանյան կառավարությունը հետապնդումների է ենթարկում խաղաղ հայ բնակչությանը:
Հաշվի առնելով մարդկության և քաղաքակրթության դեմ ուղղված Թուրքիայի այդ նոր
հանցագործությունները՝ Դաշնակից կառավարությունները հրապարակավ հայտարարում են
Բարձր դռանը, որ իրենք պատասխանատվության են ենթարկելու օսմանյան կառավարության
բոլոր անդամներին և այդ ջարդերում ներգրավված նրանց գործակալներին:
ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԵԼՈՒ

ԵՎ

ՊԱՏԺԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
9 դեկտեմբերի 1948 թ.
Հոդված 2
Սույն

Կոնվենցիայում

ցեղասպանություն

նշանակում

է

հետևյալ

գործողություններից

ցանկացածը՝ կատարված ազգային, էթնիկական, ցեղային կամ կրոնական որևէ խմբի՝ որպես
այդպիսին, լրիվ կամ մասնակի ոչնչացման մտադրությամբ. ա) այդ խմբի անդամների
սպանությունը, բ) այդ խմբի անդամներին մարմնական լուրջ վնասվածքներ կամ մտավոր վնաս
պատճառելը, գ) որևէ խմբի համար կյանքի այնպիսի պայմանների միտումնավոր ստեղծումը,
որոնք ուղղված են նրա լրիվ կամ մասնակի ֆիզիկական ոչնչացմանը, դ) այդ խմբի միջավայրում
մանկածնությունը կանխելուն միտված միջոցների իրականացումը, ե) երեխաների խմբի
փոխանցումը մարդկային մի խմբից մյուսին։
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Բաշխման նյութ 3
ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ, ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ և ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԸ
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Գրեթե մեկ ամիս է, ինչ Հայաստանում քրդերը և թուրքերը օսմանյան իշխանությունների
թողտվությամբ և հաճախ օժանդակությամբ, զանգվածային ջարդերի են ենթարկում հայերին:
Նման ջարդեր են տեղի ունեցել ապրիլին (նոր տոմարով) Էրզրումում, Ակնում, Բիթլիսում,
Մուշում, Սասունում, Զեյթունում և ողջ Կիլիկիայում: Վանին հարակից շուրջ հարյուր գյուղերի
բնակիչներ սպանվել են: Այդ քաղաքում հայկական թաղամասերը շրջափակված են և
հարձակումների են ենթարկվում քրդերի կողմից: Միևնույն ժամանակ կոստանդնուպոլսյան
Օսմանյան կառավարությունը հետապնդումների է ենթարկում խաղաղ հայ բնակչությանը:
Հաշվի առնելով մարդկության և քաղաքակրթության դեմ ուղղված Թուրքիայի այդ նոր
հանցագործությունները՝ Դաշնակից կառավարությունները հրապարակավ հայտարարում են
Բարձր դռանը, որ իրենք պատասխանատվության են ենթարկելու օսմանյան կառավարության
բոլոր անդամներին և այդ ջարդերում ներգրավված նրանց գործակալներին:
ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՊԱՏԺԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
9 դեկտեմբերի 1948 թ.
Հոդված 3
Պատժելի են հետևյալ արարքները՝
ա) ցեղասպանությունը,
բ) ցեղասպանություն կատարելու նպատակով դավադրությունը,
գ) ցեղասպանության ուղղակի և հրապարակային հրահրումը,
դ) ցեղասպանություն կատարելու փորձը,
ե) հանցակցությունը ցեղասպանության կատարման մեջ:
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ԵՎ
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Բաշխման նյութ 4
ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ, ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅԻ և ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԸ
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Գրեթե մեկ ամիս է, ինչ Հայաստանում քրդերը և թուրքերը օսմանյան իշխանությունների
թողտվությամբ և հաճախ օժանդակությամբ, զանգվածային ջարդերի են ենթարկում հայերին:
Նման ջարդեր են տեղի ունեցել ապրիլին (նոր տոմարով) Էրզրումում, Ակնում, Բիթլիսում,
Մուշում, Սասունում, Զեյթունում և ողջ Կիլիկիայում: Վանին հարակից շուրջ հարյուր գյուղերի
բնակիչներ սպանվել են: Այդ քաղաքում հայկական թաղամասերը շրջափակված են և
հարձակումների են ենթարկվում քրդերի կողմից: Միևնույն ժամանակ կոստանդնուպոլսյան
Օսմանյան կառավարությունը հետապնդումների է ենթարկում խաղաղ հայ բնակչությանը:
Հաշվի առնելով մարդկության և քաղաքակրթության դեմ ուղղված Թուրքիայի այդ նոր
հանցագործությունները՝ Դաշնակից կառավարությունները հրապարակավ հայտարարում են
Բարձր դռանը, որ իրենք պատասխանատվության են ենթարկելու օսմանյան կառավարության բոլոր անդամներին և այդ ջարդերում ներգրավված նրանց գործակալներին:
ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ
ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
ՉԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1
Վաղեմության ոչ մի ժամկետ, անկախ կատարման ժամանակից, չի կիրառվում հետևյալ
հանցագործությունների նկատմամբ.
(ա) պատերազմական հանցագործությունների, ….
(բ) մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների՝ անկախ նրանից, կատարվել են
պատերազմի, թե խաղաղ ժամանակ, …., զինված հարձակման կամ բռնազավթման միջոցով
արտաքսմանև
գործողությունների
Ցեղասպանության

ապարտեիդի
ու

քաղաքականության

ցեղասպանության

հանցագործությունը

հետևանքով

հանցագործության,

կանխարգելելու

և

ինչպես

պատժելու

անմարդկային
սահմանված
մասին

1948

է
թ.

կոնվենցիայում, եթե անգամ այդ գործողությունները չեն համարվում այն երկրի ներպետական
իրավունքի խախտում, որտեղ դրանք կատարվել են,
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Ինչ է ցեղասպանությունը
Բառարան
Ապարտեիդը

անջատ

բնակության

պարտադրանքն

է,

ռասսայական

խտրականության

քաղաքականությունը Հարավային Աֆրիկայում, 1948-1990-ական թթ. սկզբներին:
Վաղեմության

ժամկետը քրեական պատասխանատվությունից ազատվելն է, եթե հանցանքն

ավարտված համարելու օրվանից որոշակի

ժամկետներ են անցել:

Խաղաղության և

մարդկության դեմ ուղղված հանցանքներ կատարելու դեպքում վաղեմության ժամկետներ չեն
կիրառվում:
Միջազգային իրավունքը

աշխարհի

տարբեր պետությունների, ազգերի, ժողովուրդների,

կազմակերպությունների միջև հարաբերությունների ընդունված կանոնների ամբողջությունն է
Հանցակցությունը հանցագործության կատարելուն մասնակցելն է:
Ներպետական իրավունքը պետության ներսում բոլորի համար պարտադիր կանոնների
ամբողջությունն է:
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