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ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՒՄ 

   Բա նա լի բա ռեր՝ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն, ցե ղա սպա նու թյուն, 
Ռա ֆայել Լեմ կին, Հերշ Լաու տեր պախտ, Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյուն, խմ բին 
ո չնչաց նե լու մտադ րու թյուն, Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն:

 Հոդ վա ծում քն նարկ վում են մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և 
ցե ղա սպա նու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և փո խա դարձ կա պը: Մարդ կու թյան դեմ 
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն (Crime against humanity) եզ րույթն առա ջին ան գամ պաշ-
տո նա պես օգ տա գործ վել է 1915 թ. Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րո ղու թյան հետ կապ ված 
և մի ջազ գայ նո րեն սահ ման վել Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան կա նո նադ րու թյան մեջ, 
ե րբ նա ցիս տա կան պա տե րազ մա կան հան ցա գործ նե րը կանգ նած էին դա տա րա նի առաջ: 
Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ժա մա նակ էլ ի րա վա գետ Ռա ֆայել Լեմ կինն առա ջար-
կեց դա տա վա րու թյան փաս տաթղ թեր ը նդ գր կել ցե ղա սպա նու թյուն (Genocide) եզ րույ թը, 
ո րը ստեղ ծե լիս վեր ջինս նկա տի էր ու նե ցել նաև Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը: Նյուրն բեր-
գյան դա տա վա րու թյան ժա մա նակ Լեմ կի նը հա ջո ղու թյան չհա սավ, և միայն 1948 թ. դեկ-
տեմ բե րի 9-ին ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ասամբ լե այի կող մից ըն դուն վեց «Ցե ղա սպա նու թյուն 
հան ցա գոր ծու թյու նը կան խար գե լե լու և դրա հա մար պատ ժի մա սին» կոն վեն ցիան:

 Փաս տե րը ցույց են տա լիս, որ Օս մա նյան կայս րու թյան կող մից հայե րի նկատ մամբ 
ի րա գործ վել է թե՛ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն և թե՛ ցե ղա սպա նու-
թյուն: Ուս տի հոդ վա ծում վեր լուծ վում է այս եր կու հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դրսևո րու մը 
Հայոց ցե ղա սպա նու թյան օ րի նա կում: Ի հայտ է բեր վում Հայոց ցե ղա սպա նու թյան նշա-
նա կու թյու նը մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյան և ցե ղա սպա նու թյան հայե-
ցա կար գի ստեղծ ման հար ցում:

***

 Ցե ղա սպա նու թյուն և մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ հաս կա ցու-
թյուն ներն ի րենց վերջ նա կան ձևա կեր պու մը ստա ցան 1940-ա կան թթ.: Մարդ կու թյան 
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը սեր տո րեն կապ ված են ցե ղա սպա նու թյուն հան-
ցա գոր ծու թյան հայե ցա կար գի հետ, սա կայն ավե լի ը նդ գր կուն են, քա նի որ նե րա ռում 
են քա ղա քա ցիա կան բնակ չու թյան լայն զանգ ված նե րի վրա հար ձա կում նե րը, ի սկ 
ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը սահ մա նա փակ վում է ազ գային, էթ նիկ, ռա սա-
յա կան կամ կրո նա կան խմ բե րի ո չն չաց մամբ: Այս եր կու հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հայե-
ցա կար գե րի ձևա վոր ման հա մար իր ժա մա նա կին առ կա են ե ղել ո րո շա կի պատ մա կան 
նա խադ րյալ ներ, ո րոնց մեջ կարևոր է հաս կա նալ, թե ի նչ դեր է ու նե ցել Հայոց ցե ղա-
սպա նու թյու նը:



89

Ս տորև քն նար կե լու ե նք ցե ղա սպա նու թյան և մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի փոխ կա պակց վա ծու թյու նը և դրանց դրսևո րու մը Հայոց ցե ղա սպա նու-
թյան օ րի նա կում: Հե տա զո տու թյան մեջ խն դիր ե նք դրել՝ ցույց տա լու պաշ տո նա կան 
Թուր քիայի քա ղա քա կա նու թյա նը սպա սար կող ժխ տո ղա կան նե րի կող մից առաջ քաշ-
վող այն թե զե րի սնան կու թյու նը, թե 1915 թ. Օս մա նյան կայս րու թյու նը հայե րի նկատ-
մամբ որևէ հան ցա գոր ծու թյուն չի ի րա գոր ծել:

 Ցե ղա սպա նու թյուն (genocide) եզ րույ թի հա մե մա տու թյամբ մարդ կու թյան դեմ ուղղ-
ված հան ցա գոր ծու թյուն (crime against humanity) եզ րույ թը շր ջա նա ռու թյան մեջ է դր վել 
ավե լի վաղ՝ առն վազն XVIII դա րի կե սե րից: Ար տա հայ տու թյան հե ղի նակն ամե նայն 
հա վա նա կա նու թյամբ Վոլ տերն է: Այն հա ճախ էր օգ տա գործ վում Ֆրան սիա յում (եր-
բեմն՝ crimes de lèse humanité): Խո սե լով հա մընդ հա նուր դա տա պարտ ման են թա կա 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, գո ղու թյու նը և սպա նու թյու նը՝ Վոլ-
տերն ասում էր, թե մարդ կու թյան դեմ կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը պետք է 
պատժ վեն: Ի տա լա ցի ի րա վա բան, մեծ փի լի սո փա Չե զա րե Բե կա րիան, ը նդ հա կա-
ռա կը, գտ նում էր, որ չա փից ավե լի խիստ պա տիժ նե րը կա րող են վի րա վո րանք լի նել 
մարդ կու թյան դեմ, մարդ կու թյան դեմ հան ցա գոր ծու թյուն: Եզ րույ թը միա ժա մա նակ 
օգ տա գործ վում էր նաև Անգ լիա յում1:

«Մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն» ար տա հայ տու թյան՝ տա րի ներ 
շա րու նակ կի րառ ման մա սին է վկա յում նաև այն, որ Ֆրան սիայի Ազ գային ժո ղո վի 
քն նար կում նե րի ժա մա նակ հե ղա փո խա կան Մաք սի մի լիան Ռո բես պի ե րը Լյու դո վի-
կոս 16-րդ թա գա վո րին ան վա նում էր «criminel envers l’humanité», այ սինքն՝ մարդ կու-
թյան դեմ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձ2: Հե տա գա յում՝ 19-րդ դա րում, մարդ կու-
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ան տա րա կույս, կապ ված էին ստր կու թյան 
և ստր կա վա ճա ռու թյան հետ3:

Այս եզ րույթն առա ջին ան գամ պաշ տո նա պես օգ տա գործ վեց 1915թ. Հայոց ցե ղա-
սպա նու թյան ի րո ղու թյան հետ կապ ված: Անգ լիայի, Ֆրան սիայի և Ռու սաս տա նի՝ 
1915 թ. մայի սի 24-ի հա մա տեղ հռ չա կա գրում նշ վում էր. «Գ րե թե մեկ ամիս է, ի նչ 
Հա յաս տա նում քր դե րը և թուր քե րը օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի թողտ վու թյամբ և 
հա ճախ օ ժան դա կու թյամբ զանգ վա ծային ջար դե րի են են թար կում հայե րին: Նման 
ջար դեր են տե ղի ու նե ցել ապ րի լին (նոր տո մա րով) Է րզ րու մում, Ակ նում, Բիթ լի սում, 
Մու շում, Սա սու նում, Զեյ թու նում և ո ղջ Կի լի կիա յում: Վա նին հա րա կից շուրջ հա րյուր 
գյու ղե րի բնա կիչ ներ սպան վել են: Այդ քա ղա քում հայ կա կան թա ղա մա սե րը շր ջա-
փակ ված են և հար ձա կում նե րի են են թարկ վում քր դե րի կող մից: Միև նույն ժա մա նակ 
կոս տանդ նու պոլ սյան օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը հե տապն դում նե րի է են թար կում 
խա ղաղ հայ բնակ չու թյա նը: Հաշ վի առ նե լով մարդ կու թյան և քա ղա քակր թու թյան դեմ 

1 William Schabas, Unimaginable Atrocities: Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunals 
(Oxford: Oxford University Press, 2012), 51-52.
2 William Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009), 20.
3 Schabas,Unimaginable Atrocities, 52.
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ուղղ ված Թուր քիայի այդ նոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րը՝ դաշ նա կից կա ռա վա րու թյուն-
նե րը հրա պա րա կավ հայ տա րա րում են Բարձր դռա նը, որ ի րենք պա տաս խա նատ վու-
թյան են են թար կե լու օս մա նյան կա ռա վա րու թյան բո լոր ան դամ նե րին և այդ ջար դե-
րում ներ գրավ ված նրանց գոր ծա կալ նե րին»4:

«Մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն» եզ րույ թը, ի նչ պես վերևում նշե-
ցինք, մի ջազ գայ նո րեն սահ ման վեց Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ժա մա նակ: Այս 
եզ րույթն ը նտր վել է ԱՄՆ-ի Գե րա գույն դա տա րա նի դա տա վոր Ռո բերտ Ջեք սո նի 
կող մից, ով Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ժա մա նակ ԱՄՆ-ի գլ խա վոր դա տա-
խազն էր և ամե րի կյան պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րը Լոն դո նի կոն ֆե րան սում, 
որ տեղ ձևա կերպ վել է մի ջազ գային ռազ մա կան տրի բու նա լի կա նո նադ րու թյու նը: Ջեք-
սոնն այդ հար ցով խորհրդակ ցել էր մի ջազ գային ի րա վուն քի մաս նա գետ Հերշ Լաու-
տեր պախ տի հետ5: Լոն դո նի կոն ֆե րան սի վեր ջին օ րե րին՝ 1945 թ. հու լի սին, ամե րի-
կյան կող մից գլ խա վոր բա նակ ցող Ռո բերտ Ջեք սոնն առա ջար կեց դա ժա նու թյուն նե րը, 
հա լա ծանք նե րը և տե ղա հա նու թյուն նե րը ո րա կել որ պես մարդ կու թյան դեմ կա տար-
վող հան ցա գոր ծու թյուն ներ: Նա կոն ֆե րան սի ըն թաց քում նշում էր, որ այդ գա ղա փա րի 
հե ղի նակն ան գլիա ցի ի րա վա գետ Հերշ Լաու տեր պախտն է, ով Քեմբ րի ջի հա մալ սա-
րա նի հան րային ի րա վուն քի ամ բի ո նի նա խա գահն է ր6: 1945 թ. Ե րկ րորդ հա մաշ խար-
հային պա տե րազ մում հաղ թա նա կած պե տու թյուն նե րը տա լիս են այդ եզ րույ թի սահ-
մա նու մը: Նյուրն բեր գյան տրի բու նա լի կա նո նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծը, ո րն ըն դուն-
վել էր 1945 թ. օ գոս տո սի 8-ի Լոն դո նի կոն ֆե րան սում, սահ մա նում է ր՝ տրի բու նա լը 
կու նե նա ի րա վա սու թյուն ե րեք կար գի` պա տե րազ մա կան, խա ղա ղու թյան և մարդ կու-
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի նկատ մամբ7: Մարդ կու թյան դեմ ուղղ-
ված հան ցա գոր ծու թյու նը Մի ջազ գային ռազ մա կան տրի բու նա լի 6-րդ հոդ վա ծի c 
կե տում (Article 6(c) of the Charter of the International Military Tribunal) սահ ման վում 
էր հետևյալ կերպ. «Պա տե րազ մից առաջ կամ պա տե րազ մի ըն թաց քում քա ղա քա-
ցիա կան բնակ չու թյան սպա նու թյու նը, բնաջն ջու մը, ստր կա ցու մը, տե ղա հա նու թյու նը 
և նրանց դեմ գոր ծադր ված այլ ան մարդ կային գոր ծո ղու թյուն ներ կամ քա ղա քա կան, 
ռա սա յա կան, կրո նա կան շար ժա ռիթ նե րով հա լա ծանք նե րը, կամ դրանց հետ կապ ված 
ցան կա ցած հան ցա գոր ծու թյուն են թա կա են տրի բու նա լի ի րա վա սու թյա նը՝ ան կախ այն 
բա նից, այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը տվյալ պե տու թյան ներ քին օ րենսդ րու թյան խախ տո՞ւմ 
են, թե՞ ոչ»8:

4 Վիգեն Քոչարյան, Հայոց ցե ղա սպանությունը միջազգային իրավական փաստաթղթերում 
(Երևան, հեղ. հրատ., 2014), 8:
5 David Luban, “A Theory of Crimes Against Humanity”, Yale Journal of International Law, vol. 29, no. 
3 (2004): 86.
6 Schabas, Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunals, 51.
7 Dinah L.Shelton, Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, vol. 1 (New York: Thomson 
Gale, 2005, vol. 1), 211.
8 Nuremberg Charter (Charter of the International Military Tribunal), London, 8 August 1945, https://
ghum.kuleuven.be/ggs/events/2013/springlectures2013/documents-1/lecture-5-nuremberg-charter.pdf, 
դիտվել է 07.05.2017:

https://ghum.kuleuven.be/ggs/events/2013/springlectures2013/documents-1/lecture-5-nuremberg-charter.pdf
https://ghum.kuleuven.be/ggs/events/2013/springlectures2013/documents-1/lecture-5-nuremberg-charter.pdf
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 Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ժա մա նակ ի րա վա գետ Ռա ֆայել Լեմ կինն 
էլ առա ջար կում էր դա տա վա րու թյան փաս տաթղ թեր ը նդ գր կել ցե ղա սպա նու թյուն 
(genocide) եզ րույ թը: Ե թե Լաու տեր պախ տը «մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր-
ծու թյուն» եզ րույ թը կի րա ռե լու առա ջար կու թյան հե ղի նակն էր, ապա Լեմ կի նը ցե ղա-
սպա նու թյուն (genocide) եզ րույ թի ստեղ ծողն էր: Ցե ղա սպա նու թյուն (genocide) եզ րույ թը 
նա կազ մել էր 1944 թ. հրա պա րակ ված «Ա ռանց քի տե րու թյուն նե րի կա ռա վա րու մը 
բռ նա զավթ ված Եվ րո պա յում» աշ խա տու թյան մեջ: Այն կազմ ված էր հու նա րեն genos 
(ռա սա, ցեղ) և լա տի նե րեն cide (ս պա նել) բա ռե րից9: Մի ջազ գային բնույ թի առա ջին 
փաս տա թուղ թը, ո րում օգ տա գործ վում էր «ցե ղա սպա նու թյուն» (genocide) եզ րույ թը, 
1945 թ. 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 թյունն է ր10, ո րում ցե ղա սպա նու թյու նը դեռևս չէր ճա նաչ վում որ պես 
առան ձին սահ ման ված հան ցա գոր ծու թյուն: Եվ միայն 1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին 
ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ասամբ լե այի կող մից ըն դուն վեց «Ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու-
թյու նը կան խար գե լե լու և դրա հա մար պատ ժի մա սին» կոն վեն ցիան11:

 Զար մա նա լի զու գա դի պու թյամբ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն 
և ցե ղա սպա նու թյուն հաս կա ցու թյուն ներն առաջ քա շող Լաու տեր պախտն ու Լեմ կի նը 
սո վո րել են Լվո վի Յան Կա զի մի րի հա մալ սա րա նում, ո րը շատ հայտ նի էր իր ի րա վուն քի 
դպ րո ցով: Եվ որևէ փաստ չկա, որ նրանք մի մյանց ճա նա չում էին Լվո վում ու սա նե լու 
տա րի նե րից12: Նրանց եր կու սին էլ հա մալ սա րա նում ու սու ցա նել է քրե ա կան ի րա վուն քի 
պրո ֆե սոր Ջու լի ուս Մա կարևի չը, և նրանք մեծ հե տաքրք րու թյուն ու նեին քրե ա կան 
ի րա վուն քի նկատ մամբ13: Մի ջազ գային ի րա վուն քի զար գաց ման գոր ծում մեծ ներդ րում 
ու նե ցած այս մարդ կանց ճա նա պարհ նե րը հա վա նա բար խաչ վե ցին 1940-ա կան և 1950-
ա կան թթ., ե րբ Լեմ կի նը Ցե ղա սպա նու թյան կոն վեն ցիայի ան խոնջ քա րո զիչն էր, ի սկ 
Լաու տեր պախ տը Ար դա րա դա տու թյան մի ջազ գային դա տա րա նի դա տա վոր է ր14:

Ն րանց գա ղա փար նե րը հա մաշ խար հային ար ձա գանք ու նե ցան: Ցե ղա սպա նու թյուն 
և մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ հաս կա ցու թյուն նե րը զար գա ցել 
են կողք կող քի և կապ վում են ան հա տի ու խմ բի սպա նու թյան հետ15: Բրի տա նա ցի ի րա-

9 Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - 
Proposals for Redress (Washington, D.C.:Carnegie Endowment for International Peace, 1944), 79.
10 Indictment presented to the International Military Tribunal in Nuremberg, 18 October, 1945, 12, http://
www.cvce.eu/content/publication/2003/10/31/6b56300d-27a5-4550-8b07-f71e303ba2b1/publishable_en.pdf, 
դիտվել է 10.05.2017:
11 Ցե ղա սպանություն հանցագործությունը կանխարգելելու և դրա համար պատժի մասին կոն-
վենցիա, http://www.un.am/res/UN%20Treaties/III_1.pdf, դիտվել է 06.05.2017:
12 Ana Filipa Vrdoljak, “Human Rights and Genocide: The Work of Lauterpacht and Lemkin in Modern 
International Law,” The European Journal of International Law 20, no. 4 (2010):1168.
13 Michael G. Karnavas, Book Review – East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes Against 
Humanity, by Philippe Sands, http://michaelgkarnavas.net/blog/2016/12/29/book-review-east-west-street/, 
դիտվել է 10.05.2017:
14 Schabas, Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunals, 51.
15 Philippe Sands, East West Street: On the Origins of “Genocide” and “Crimes Against Humanity” 
(London: Weidenfeld & Nicolson, 2016), 378.

http://www.cvce.eu/content/publication/2003/10/31/6b56300d-27a5-4550-8b07-f71e303ba2b1/publishable_en.pdf
http://www.cvce.eu/content/publication/2003/10/31/6b56300d-27a5-4550-8b07-f71e303ba2b1/publishable_en.pdf
http://www.un.am/res/UN Treaties/III_1.pdf
http://michaelgkarnavas.net/blog/2016/12/29/book-review-east-west-street/
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վուն քի պրո ֆե սոր և մի ջազ գային ի րա վուն քի մաս նա գետ Ֆի լիպ Սանդ սը The Atlantic 
պար բե րա կա նին տված հար ցազ րույ ցում առանձ նաց նում է մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և ցե ղա սպա նու թյան միջև ե ղած տար բե րու թյուն նե րը. «Մարդ-
կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կենտ րո նա նում են մեծ թվով ան հատ-
նե րի սպա նու թյան վրա: Մեծ թվով ան հատ նե րի հա մա կարգ ված, զանգ վա ծային սպա-
նու թյու նը մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն է: Ցե ղա սպա նու թյունն այլ 
ուղ ղու թյուն ու նի: Ցե ղա սպա նու թյու նը բնո րոշ վում է ոչ թե որ պես ան հատ նե րի սպա-
նու թյուն, այլ խմ բե րի ո չն չա ցում: Այլ կերպ ասած՝ մեծ թվով ան հատ նե րի ո չն չա ցում, 
ով քեր կազ մում են մի խմ բի մաս: Այս ձևով եր կու հաս կա ցու թյուն նե րը տար բեր նպա-
տակ ներ ու նեն: Մե կը նպա տակ ու նի պաշտ պա նել ան հա տին, ի սկ մյու սի նպա տակն է 
պաշտ պա նել խում բը»16:

 Լաու տեր պախ տը կենտ րո նա ցած էր ան հա տի վրա՝ որ պես պար բե րա կան սպա-
նու թյուն նե րի թի րախ: Ի սկ Լեմ կի նը կենտ րո նա նում էր խմ բի վրա՝ որ պես թի րախ, 
այ սինքն՝ ո րո շա կի խմ բի ան դամ ան հատ նե րի սպա նու թյուն նե րի վրա, ո րոնք կա տար-
վում էին խում բը ո չն չաց նե լու դի տա վո րու թյամբ17: Լեմ կինն այն տե սա կետն էր առաջ 
քա շում, որ մար դիկ սպան վում կամ վնաս վում են, քա նի որ ազ գային, կրո նա կան կամ 
էթ նի կա կան խմ բի ան դամ ներ են: Ի սկ Լաու տեր պախ տի կար ծի քով մար դիկ ան հա-
տա կան են, և նրանք պետք է պաշտ պան վեն ան հա տա պես, այլ ոչ թե որ պես ո րո շա կի 
խմ բի ան դամ ներ: Լաու տեր պախ տի հա մար վտան գա վոր էր Լեմ կի նի՝ խմ բե րի պաշտ-
պա նու թյան գա ղա փա րը, ո րը կս տի պեր ստեղ ծել այն պի սի պայ ման ներ, թե Լեմ կի նը 
փոր ձում է պաշտ պա նել բո լո րին, այ սինքն՝ մի խմ բին մեկ այլ խմ բից18: 

Մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և ցե ղա սպա նու թյան հայե-
ցա կար գերն առաջ քա շող հե ղի նակ նե րի՝ Լեմ կի նի և Լաու տեր պախ տի տա րա կար-
ծու թյուն նե րի պատ ճա ռով այս եր կու հան ցա գոր ծու թյուն նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն-
ներն այդ պես էլ մնա ցին խնդ րա հա րույց: Եվ քա նի որ այս հաս կա ցու թյուն ներն ու նեն 
բազ մա թիվ ը նդ հա նուր հատ կա նիշ ներ, ե ղան մաս նա գետ ներ, օ րի նակ՝ չեխ ի րա վա-
բան Է գոն Շվել բը, ով քեր խոր հուրդ տվե ցին դրանք միա վո րել19, սա կայն ցե ղա սպա-
նու թյան հայե ցա կար գի կողմ նա կից Ռա ֆայել Լեմ կի նի և մարդ կու թյան դեմ ուղղ-
ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հայե ցա կար գի հիմ նա կան պաշտ պան Հերշ Լաու տեր-
պախ տի միջև ըն թա ցած պայ քարն ար հես տա կա նո րեն բա ժա նեց նման հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րի միաս նա կան հայե ցա կար գը՝ վտան գե լով դրանց հե տա գա կան խար գե-
լու մը և դա տա պար տու մը20:

16 Robert Coalson,“What’s the Difference Between ‘Crimes Against Humanity’ and ‘Genocide?’ Bosco 
Ntaganda has been charged with the first. Here’s what it means,” https://www.theatlantic.com/international/
archive/2013/03/whats-the-difference-between-crimes-against-humanity-and-genocide/274167/, դիտվել է 
10.05.2017:
17 Karnavas,“Book Review – East West Street.”

18 Coalson, “What’s the Difference Between ‘Crimes Against Humanity’ and ‘Genocide?”

19 Filipa,“Human Rights and Genocide,” 1192.
20 Վլադիմիր Վարդանյան, Հայոց ցե ղա սպանության ճանաչման, դատապարտման և հետևանքների 
վերացման իրավական հիմնախնդիրները (Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2017), 54:

https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/03/whats-the-difference-between-crimes-against-humanity-and-genocide/274167/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/03/whats-the-difference-between-crimes-against-humanity-and-genocide/274167/
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 Հատ կան շա կան է, որ ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը նկա րա գրե լու 
հա մար հա մա պա տաս խան եզ րույթ փնտ րե լիս Լեմ կի նը դի տար կել էր նաև «Մարդ-
կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն» (Crime against humanity) եզ րույ թը և այն 
հա մա րել ոչ նպա տա կա հար մար: Նա գտ նում էր, թե «մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն» եզ րույթն անո րոշ է և ոչ ճշգ րիտ. այդ եզ րույ թի առն չու թյու նը 
պա տե րազ մի հետ բա ցա ռում է դրա կի րա ռումն այն զանգ վա ծային սպա նու թյուն-
նե րի նկատ մամբ, ո րոնք կա տար վել են ոչ պա տե րազ մա կան պայ ման նե րում՝ որ պես 
օ րի նակ բե րե լով հրե ա նե րի և մյուս փոք րա մաս նու թյուն նե րի նկատ մամբ հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րը Գեր մա նիա յում նախ քան Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի 
սկս վե լը 1939 թ.21: Խն դիրն այն է, որ սկզբ նա կան շր ջա նում այս հան ցա գոր ծու թյամբ 
էին բնո րո շում պա տե րազ մի ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած գոր ծո ղու թյուն նե րը: «Նյուրն-
բեր գյան տրի բու նա լը կոչ վում էր ռազ մա կան տրի բու նալ: Բա ցի ռազ մա կան նվա ճո-
ղա կան պա տե րազ մի նա խա պատ րաս տու թյու նից, նա ցիստ նե րը պատժ վե ցին նաև 
պա տե րազ մա կան և մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար, 
ո րոնք տե ղի էին ու նե ցել ագ րե սոր պե տու թյան կող մից սե փա կան քա ղա քա ցիա կան 
բնակ չու թյան նկատ մամբ ագ րե սիվ պա տե րազ մի ժա մա նակ կամ կապ ված պա տե-
րազ մի հետ: Այս պի սով, մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ը ստ 
է ու թյան, պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն ներ են կամ պա տե րազ մի ժա մա նակ 
տե ղի ու նե ցած հան ցա գոր ծու թյուն ներ»22, – նշում էր Լեմ կի նը:

 Նա կար ծում էր, որ, ի տար բե րու թյուն մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի, ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը կա րող է ի րա գործ վել ոչ միայն 
պա տե րազ մի ժա մա նակ, այլև խա ղաղ պայ ման նե րում23: Մյուս կող մից՝ «մարդ կու թյան 
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն» եզ րույ թը չա փա զանց տա րո ղու նակ էր ու հա մընդգր-
կուն. ո րո շա կի խմ բի ան դամ նե րի սպա նու թյունն այն բազ մա թիվ հան ցանք նե րի ձևե-
րից մեկն էր, ո րն ը նդ գրկ վում է «մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյան» սահ-
ման ման մեջ24:

 Լեմ կի նը հույս ու ներ, որ Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ըն թաց քում «ցե ղա սպա-
նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը կընդգրկ վի հիմ նա կան պա տե րազ մա կան հան ցա գործ նե րի 
դեմ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյան մեջ25: Սա կայն նրա հա ջո ղու թյու նը լիա կա տար 
չէր, չնա յած նրան, որ եզ րույթն օգ տա գործ վում էր մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյուն-

21 Dan Eshet, “Totally Unofficial: Raphael Lemkin and the Genocide Convention” in The Making History 
Series ed.Adam Strom & the Facing History and Ourselves Staff (Brookline: Facing History and Ourselves, 
2007), 19.

22 American Jewish Historical Society (hereinafter AJHS), P-154, Raphael Lemkin Collection, Box 6, Folder 
9, Notes on Relation of the Genocide Convention and the Nuremberg Law, Notes relating to the Resolution on 
Genocide of November 21, 1947, 1.

23 AJHS, P-154, Raphael Lemkin Collection, Box 6, Folder 9, Notes on the relation of the Genocide Convention 
and the Nuremberg Law, Memorandum, undated, 1.

24 Eshet, Totally Unofficial: Raphael Lemkin and the Genocide Convention, 19.

25 Marc Daniel Segesser, Myriam Gessler, “Raphael Lemkin and the International Debate on the Punishment of 
War Crimes (1919–1948),” Journal of Genocide Research 7 (4): 463.
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նե րի և դա տա վա րու թյան ավար տա կան փաս տար կում նե րի մեջ, «ցե ղա սպա նու թյու նը» 
չէր ճա նաչ վում որ պես առան ձին սահ ման ված հան ցա գոր ծու թյուն: Լեմ կի նը դժ գոհ էր 
Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյու նից, որ ցե ղա սպա նու թյան փո խա րեն որ պես առան-
ձին հան ցա գոր ծու թյուն էր ճա նաչ վում մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու-
թյու նը:

 Հե տա գա յում Լեմ կի նի վր դով մունքն իր ար տա հայ տու թյու նը գտավ ՄԱԿ-ի տե ղե-
կա գրի (United Nations Bulletin)՝ Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան քն նա դա տու թյանն 
ուղղ ված հոդ վա ծում: Նա պն դում էր, թե Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյու նը հիմ-
նա կա նում զբաղ վել է մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րով, ո րոնք 
տե ղի են ու նե ցել նվա ճո ղա կան պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ, ի սկ ցե ղա սպա նու թյունն 
ը նդ գր կում է այդ պի սի հան ցա գոր ծու թյուն նե րը խա ղաղ պայ ման նե րում26:  Լեմ կի նի 
ակն կա լիք ներն ար դա րա ցան միայն 1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին, ե րբ ըն դուն վեց 
«Ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը կան խե լու և դրա հա մար պատ ժի մա սին» 
կոն վեն ցիան:

 Հարկ է ը նդ գծել, որ, ի տար բե րու թյուն ցե ղա սպա նու թյան, մարդ կու թյան դեմ 
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քում մինչ այժմ գո յու թյուն չու նի հա տուկ 
մի ջազ գային կոն վեն ցիա: Այս հան ցա գոր ծու թյու նը մնում է նե րառ ված մի ջազ գային 
դա տա րան նե րի և տրի բու նալ նե րի կա նո նադ րու թյուն նե րում: Թերևս մարդ կու թյան 
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մա սով հա տուկ կոն վեն ցիայի բա ցա կա յու-
թյու նը պայ մա նա վոր ված է կա ռա վա րու թյուն նե րի մտա հո գու թյամբ, որ ի րենց քա ղա-
քա կան ղե կա վար նե րը և ռազ մա կան, հե տա խու զա կան, ոս տի կա նա կան ու ժե րում 
բարձրաս տի ճան պաշ տո նյա նե րը և ամե նից առաջ պե տու թյան գլուխ նե րը կա րող 
են պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել նման կոն վեն ցիայի դրույթ նե րով, ե թե այն 
գո յու թյուն ու նե նա27:

 Մեծ թվով ան ձանց հա մա կարգ ված սպա նու թյու նը հան ցա գոր ծու թյուն է, մարդ կու-
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն, բայց դրա՝ ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու-
թյուն լի նե լը կախ ված է մար դաս պան նե րի մտադ րու թյու նից: Ցե ղա սպա նու թյուն հան-
ցա գոր ծու թյու նը բաղ կա ցած է եր կու տար րից՝ մտադ րու թյու նից և գոր ծո ղու թյու նից: 
Մտադր վա ծու թյու նը հնա րա վոր է ան մի ջա պես ապա ցու ցել հայ տա րա րու թյուն նե րի 
կամ հրա ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: Բայց ավե լի հա ճախ մտադ րու թյու նը երևում 
է հա մա կարգ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի առ կա յու թյու նից: Ի նչ էլ որ լի նի հան ցա գոր ծու-
թյան շար ժա ռի թը (հո ղի հափշ տա կում, ազ գային ան վտան գու թյուն, տա րած քային 
ամ բող ջա կա նու թյուն և այլն), ե թե հան ցա գործ նե րը գոր ծո ղու թյուն ներ են ի րա կա նաց-
նում խմ բին կամ խմ բի մի մա սին ո չն չաց նե լու մտադ րու թյամբ, ապա մենք գործ ու նենք 
ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյան հետ28:

26 William Korey, An Epitaph for Raphael Lemkin (New York: Jacob Blaustein Institute for the Advancement 
of Human Rights, 2001), 27.

27 Cherif Bassiouni, “Crimes Against Humanity: The Case for a Specialized Convention,” Washington 
University Global Studies Law Review. 9, no. 4 (2010): 584.

28 Ցե ղա սպանության իրավական սահմանումը տե՛ս հետևյալ հղումով՝ http://www.preventgenocide.
org/genocide/officialtext-printerfriendly.htm, դիտվել է 05.05.2017:

http://www.preventgenocide.org/genocide/officialtext-printerfriendly.htm
http://www.preventgenocide.org/genocide/officialtext-printerfriendly.htm
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Ս տաց վում է, որ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րից ցե ղա սպա-
նու թյան տար բե րա կող հատ կա նի շը ցե ղա սպա նու թյան մտա վոր տարրն է, այ սինքն՝ 
ազ գային, էթ նի կա կան, ռա սա յա կան, կրո նա կան խմ բին մաս նա կի կամ ամ բող ջու-
թյամբ ո չն չաց նե լու մտադ րու թյու նը: Մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի դեպ քում նման մտադ րու թյուն չի պա հանջ վում29: Խմ բին ո չն չաց նե լու մտադ րու-
թյան առ կա յու թյու նը ցե ղա սպա նու թյունն առանձ նաց նում է մյուս մի ջազ գային հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րից, և այդ պատ ճա ռով այն հա մար վում է առանձ նա կի ծան րու թյան 
հան ցա գոր ծու թյուն և հի շա տակ վում է որ պես հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հան ցա գոր ծու-
թյուն (cime of crimes)30: 

Ինչ վե րա բե րում է մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյա նը, ապա այն 
պա հան ջում է ապա ցույց, որ հան ցան քը կա տար վել է որ պես քա ղա քա ցիա կան բնակ-
չու թյան դեմ լայն տա րա ծում գտած կամ հա մա կարգ ված հար ձա կում նե րի մաս 
(committed as part of widespread or systematic attack against a civilian population)31: 

Ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյան տար րե րը բա վա րա րում են մարդ կու թյան 
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի պա հանջ նե րը, և ցե ղա սպա նու թյունն ի սկզ բա նե 
հա մար վում էր մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն՝ կա տար ված ազ գային, 
էթ նիկ, ռա սա յա կան կամ կրո նա կան խմ բե րին ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո չն չաց-
նե լու դի տա վո րու թյամբ32: Յու րա քան չյուր ցե ղա սպա նու թյուն կա րող է լի նել մարդ կու-
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն, բայց մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված ոչ բո լոր հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րը կա րող են լի նել ցե ղա սպա նու թյուն:

Չ նա յած այն տե սա կետ նե րին, թե ցե ղա սպա նու թյու նը մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյան ծանր տե սակ է, այ նու հան դերձ սրանք լի ո վին առան ձին հան ցա-
գոր ծու թյուն ներ ե ն33, ին չի ապա ցույցն է այն հան գա ման քը, որ հա տուկ մի ջազ գային 
տրի բու նալ նե րը, ո րոնք ստեղծ վել էին՝ հե տաքն նե լու Ռուան դայի և Հա րավս լա վիայի 
ի րա դար ձու թյուն նե րը, ցե ղա սպա նու թյա նը և մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր-
ծու թյա նը վե րա բեր վել են որ պես լի ո վին առան ձին հան ցա գոր ծու թյուն նե րի34: Սա կայն, 
ի նչ պես ար դեն նշ վեց, սա չի են թադ րում, որ միև նույն ժա մա նակ չեն կա րող տե ղի 
ու նե նալ և՛ ցե ղա սպա նու թյուն, և՛ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն: Այս-
պես, օ րի նակ, Ռա դիս լավ Կրս տի չի գոր ծով Հա րավս լա վիայի տրի բու նա լի դա տա կան 
պա լա տը նրան դա տա պար տեց ցե ղա սպա նու թյան, մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան-
ցա գոր ծու թյան և պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար: Դա տա րա նը 

29 Yusuf Aksar, Implementing International Humanitarian Law: From the Ad Hoc Tribunals to a Permanent 
International Criminal Court (London and New York: Routledge, 2004), 205.

30 Robert Cryer, Håkan Friman, Darryl Robinson and Elizabeth Wilmshurst, An Introduction to International 
Criminal Law and Procedure (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 203.

31 Bassiouni Cherif, Crimes against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2011), 458.

32 Cryer et all, An Introduction to International Criminal Law, 234. 

33 John Quigley, The Genocide Convention: An International Law Analysis (The Ohio State University: Ashgate 
Publishing Limited, 2006), 13.

34 Նույն տեղում:
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Կրս տի չին դա տա պար տեց քա ռա սուն վեց տար վա ազա տազրկ ման ե րեք մե ղադ րանք-
նե րով՝ առանց տար բե րա կե լու, թե քա նի տա րի է տր վում այդ հան ցա գոր ծու թյուն նե րից 
յու րա քան չյու րի հա մար35: 

Պաշ տո նա կան Թուր քիայի քա ղա քա կա նու թյա նը սպա սար կող ժխ տո ղա կան-
նե րը գտ նում են, որ ոչ միայն Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն տե ղի չի ու նե ցել, այլև Թուր-
քիան ե րբևէ հայե րի նկատ մամբ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ չի 
կա տա րել36: Տա րա տե սակ կեղծ փաս տարկ ներ բե րե լով` նրանք պն դում են, որ ըն դա-
մե նը տե ղի է ու նե ցել հայե րի տե ղա հա նու թյուն՝ ել նե լով ռազ մա կան ան հրա ժեշ տու թյու-
նից37: Սա կայն փաս տե րը ցույց են տա լիս, որ Օս մա նյան կայս րու թյան կող մից հայե-
րի նկատ մամբ ի րա գործ վել է թե՛ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն, ո րի 
ար դյուն քում տե ղի է ու նե ցել քա ղա քա ցիա կան բնակ չու թյան ո չն չա ցում, և թե՛ ցե ղա-
սպա նու թյուն: 

Ինչ պես ար դեն նշել ե նք, մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն եզ րույթն 
առա ջին ան գամ պաշ տո նա պես օգ տա գործ վել է 1915 թ. Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րո-
ղու թյան հետ կապ ված: Ու շա գրավ է, որ Ռու սաս տա նի արտ գործ նա խա րար Սեր գեյ 
Սա զո նովն Անգլիայի և Ֆրան սիայի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին առա ջար կել էր հա մա տեղ 
հայ տա րա րու թյան մեջ ը նդ գր կել «Ք րիս տո նե ու թյան և քա ղա քակր թու թյան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն ներ» եզ րույ թը, սա կայն Ֆրան սիայի արտ գործ նա խա րար Թե ո ֆիլ 
Դել կա սեն չէր հա մա ձայն վել այդ եզ րույ թի կի րառ ման հետ: Նա մտա վա խու թյուն ու ներ, 
որ այդ ձևա կեր պու մը կա րող էր վի րա վո րա կան լի նել Անգլիայի և Ֆրան սիայի գա ղու-
թային տի րա պե տու թյան տակ գտն վող մահ մե դա կան նե րի հա մար: Ուս տի նա առա-
ջար կեց «Ք րիս տո նե ու թյան և քա ղա քակր թու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ» 
եզ րույ թը փո խա րի նել «մարդ կու թյան և քա ղա քակր թու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու-
թյուն ներ» տար բե րա կով, ո րն ըն դուն վեց Ռու սաս տա նի և Մեծ Բրի տա նիայի արտ գործ-
նա խա րար նե րի կող մից և տեղ գտավ հա մա տեղ հայ տա րա րու թյան մեջ38:

Բ րի տա նա ցի պաշ տո նյա ներն օգ տա գոր ծում էին «Կա պույտ գր քում» առ կա փաս-
տե րը՝ ներ կա յաց նե լու, որ Օս մա նյան կայս րու թյու նում հա յազ գի քա ղա քա ցի նե րի 
կո տո րած նե րը մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ են: «Կա պույտ 
գր քի» հա մա ձայն. «Կ.Պոլ սում գտն վող թուրք նա խա րար նե րը և նրանց գոր ծըն կեր-
ներն ան մի ջա կա նո րեն և ան ձամբ պա տաս խա նա տու են, սկզ բից մինչև վերջ, 1915 թ. 
Մեր ձա վոր Արևելքն ավե րած հս կա յա կան հան ցա գոր ծու թյան հա մար»39:

Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մից հե տո փորձ կա տար վեց՝ պատ ժե լու առա-

35 Նույն տեղում:
36 Morillon Report Regarding Turkey՛s Progress Towards Accession no. 217, November 15, 2000, http://www.
mfa.gov.tr/morillon-report-regarding-turkey_s-progress-towards-accession_br_no_217---november-15_-2000.
en.mfa, դիտվել է 12.05.2017:
37 Edward J. Erickson,“The Armenian Relocations and OttomanNational Security: Military Necessity or Excuse 
for Genocide?” Middle East Critique 20, no. 3 (2011): 297.

38 Antonio Cassese, Cassese’s International Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2013), 84.

39 Michelle Tusan, “’Crimes against Humanity’: Human Rights, the British Empire, and the Origins of the 
Response to the Armenian Genocide,” The American Historical Review 119, no. 1 (2014): 62.

http://www.mfa.gov.tr/morillon-report-regarding-turkey_s-progress-towards-accession_br_no_217---november-15_-2000.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/morillon-report-regarding-turkey_s-progress-towards-accession_br_no_217---november-15_-2000.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/morillon-report-regarding-turkey_s-progress-towards-accession_br_no_217---november-15_-2000.en.mfa


Ցեղասպանագիտական հանդես 6(2), 2018

97

ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի օս մա նյան ռազ մա կան հան ցա գործ նե րին։ 1919-
1920 թթ. Օս մա նյան կայս րու թյու նում նախ նա կան ռազ մա կան տրի բու նալ էր ստեղծ-
վել՝ հույ նե րի և հայե րի ցե ղա սպա նու թյունն ի րա գոր ծած ռազ մա կան հան ցա գործ նե րին 
պատ ժե լու հա մար։ Ար դեն 1919 թ. հուն վա րին Օս մա նյան կայս րու թյու նում բրի տա նա-
կան հանձ նա կա տար, ծո վա կալ Սո մեր սեթ Գուգ-Քալ թոր փը խո սում էր «մարդ կու թյան 
դեմ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մե ղա վոր նե րին դա տե լու» մա սին40: Քալ թոր փը պն դում 
էր, որ հայե րի կո տո րած նե րի հա մար՝ որ պես պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի մե ղա վոր ներ գեր մա նա ցի սպա նե րը նույն պես պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն 
կրեն. «Ե թե դաշ նա կից նե րը ո րո շեն դա տա րան բե րել նրանց, ով քեր վեր ջին պա տե-
րազ մի ժա մա նակ մե ղա վոր են մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման հար ցում, ես ցան կա նում եմ նշել, որ Լի ման ֆոն Սան դեր սի անու նը 
պետք է հի շա տակ վի»41: 

Եվ 1919 թ. գար նա նը օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը բրի տա նա կան հետևո ղա կան 
ճնշ ման տակ ձեր բա կա լեց ավե լի քան 100 բարձ րաս տի ճան կաս կա ծյալ նե րի, այդ 
թվում՝ բարձ րաս տի ճան այ րե րի՝ նա խա րար նե րի, նա հան գա պետ նե րի և զին վո րա կան-
նե րի42: Ի սկ 1919 թ. մայի սի 26-ին բրի տա նա ցի նե րը ձեր բա կա լե ցին քա ռա սուն մեկ կաս-
կա ծյա լի, ավե լի ուշ մի քա նի սը ևս ձեր բա կալ վե ցին, և վեր ջի վեր ջո 1920 թ. օ գոս տո սին 
բրի տա նա ցի նե րի կող մից հա րյուր տաս նութ ռազ մա կան հան ցա գործ ներ էին ներ կալ-
վել Մալ թա՝ «մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ի րա գործ ման հա մար 
դա տա րա նի առաջ կանգ նե լու»43: Փորձ կա տար վեց Մալ թա յում ստեղ ծել մի ջազ գային 
տրի բու նալ, սա կայն թուր քե րը խճ ճե ցին հե տաքն նու թյուն նե րը և խե ղա թյու րե ցին վա վե-
րա գրա կան ապա ցույց նե րը, այն պես որ նրանց կա տա րած աշ խա տան քից ոչ մի բան չէր 
կա րող օգ տա գործ վել մի ջազ գային դա տա կան ատյա նի կող մից44։ Ի վեր ջո, Մեծ Բրի-
տա նիան թուրք ոճ րա գործ նե րին փո խա նա կում է ան գլիա ցի ռազ մա գե րի նե րի հետ45: 
Այդ պես էլ մի ջազ գային տրի բու նալ չձևա վոր վեց, սա կայն ե թե այն ստեղծ վեր, ապա 
բո լոր հիմ քերն առ կա էին նրա նում մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն հաս-
կա ցու թյու նը վերջ նա կա նա պես մի ջազ գայ նո րեն ամ րա գրե լու հա մար, ի սկ այդ խնդ րի 
լու ծումն ան կա տար չէր մնա մինչև Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ավար տը՝ 
Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ի րա կա նա ցու մը:

40 Jonathan Gary Bass, Stay the Hand of Vengeance: The Politics of War Crimes Tribunals (Princeton and 
Oxford: Princeton University Press, 2000), 131.

41 Tusan Michelle, Smyrna’s Ashes: Humanitarianism, Genocide, and the Birth of the Middle East (Berkeley, 
Los Angeles and London: University of California Press, 2012), 131.

42 Նույն տեղում, էջ 130:

43 Tianshu Zhang,“The Forgotten Legacy: Chin’s Post-Second World War Trials of Japanese War Criminals, 
1946–1956,” in Historical Origins of International Criminal La:Volume I, ed. Morten Bergsmo, Wui Cheah Ling, 
Yi Ping (Brussels: Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2014), 275.

44 Allen Daniel Butler, Shadow of the Sultan’s Realm: The Destruction of the Ottoman Empire and the Creation 
of the Modern Middle East (Washington: Potomac Books Inc, 2011), 211.

45  Մելինե Անումյան, Ճանաչում և դատապարտում. Երիտթուրքերի դատավարությունը (1919-
1921 թթ. և 1926 թ.) (Երևան, Հայոց ցե ղա սպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2013), 67:
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 Վեր ջի վեր ջո Ստամ բու լում ե րիտ թուր քե րի դա տա պարտ ման չորս դա տա կան գոր-
ծըն թաց նե րի ար դյուն քում ե րեք ցածր դա սի պաշ տո նյա ներ մա հա պատ ժի են թարկ վե-
ցին «մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի» հա մար, և առա ջին ան գամ 
այդ եզ րույթն օգ տա գործ վեց մի ջազ գային վա րույթ նե րում՝ Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը 
նկա րա գրե լու հա մար46: Այս քրե ա կան դա տա վա րու թյուն նե րը հան գեց րին մի ջազ գային 
ի րա վուն քում նոր ի րա վա կան հայե ցա կար գի՝ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման: Ստամ բու լյան քրե ա կան դա տա վա րու թյուն նե րի շար քը 
կա տա րեց այն քրե աի րա վա կան սյան դե րը, ո րի հի ման վրա «մարդ կու թյան դեմ ուղղ-
ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ» նոր եզ րույ թը նե րառ վեց նոր ձևա վոր վող մի ջազ գային 
քրե ա կան ի րա վուն քում47:

1920 թ. օ գոս տո սին ստո րագր ված Սև րի պայ մա նա գրով ևս նա խա տես վում էր 
մարդ կու թյան դեմ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու ան ձանց քրե ա-
կան հե տապն դում: Սա կայն Սև րի պայ մա նա գիրն այդ պես էլ չվա վե րաց վեց և փո խա-
րին վեց Լո զա նի պայ մա նա գրով, ո րը մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի մա սին դրույթ ներ չէր նա խա տե սում48:

Օս մա նյան կայս րու թյունն իր հայ բնակ չու թյան նկատ մամբ ի րա կա նաց րել է 
նաև ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը, ի նչն ակնհայտ է հայ կա կան բնակ չու-
թյա նը՝ որ պես առան ձին խմ բի ո չն չաց նե լու դի տա վո րու թյու նից: Հատ կան շա կան 
է, որ Ռա ֆայել Լեմ կի նը ցե ղա սպա նու թյուն եզ րույ թը ստեղ ծե լիս նկա տի է ու նե-
ցել նաև Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը49: Նա իր «Հայե րի կո տո րած նե րի մա սին գր քա-
չափ ձե ռա գրի» «Ս պա նե լու մտադ րու թյուն. ո ՞վ է մե ղա վոր» են թա բաժ նում հա տուկ 
ան դրա դար ձել է Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րին ո չն չաց նե լու դի տա վո րու թյան 
առ կա յու թյա նը50: Ի սկ «Ցե ղա սպա նու թյան հան ցա գոր ծու թյու նը կան խե լու և դրա 
հա մար պատ ժի մա սին» կոն վեն ցիայի վե րա բե րյալ իր ան տիպ ու սում նա սի րու թյուն-
նե րից մե կում նշել է. «Թուր քե րը, ով քեր մաս նակ ցում էին 1.2 մլն հայե րի ո չն չաց մա նը, 
մե ղա վոր են ցե ղա սպա նու թյան հա մար, նրանք գոր ծել են հայ ազ գին ո չն չաց նե լու 
մտադ րու թյամբ»51:

46 Tusan, Smyrna’s Ashes, 130.

47 Dadrian Vahakn, Akçam Taner, Judgment At Istanbul: The Armenian Genocide Trials (New York/Oxford: 
Berghahn Books, 2011), 3.

48 Ավելի մանրամասն տե՛ս Cherif Bassiouni, Crimes against Humanity in International Criminal Law (The 
Hague/London/Boston: Kluwer Law international, 1999), 67-68.

49 1949 թ. CBS հեռուստաընկերության ծրագրերից մեկին տված հարցազրույցում Ռաֆայել 
Լեմ կինը նշում է. «Ես հետաքրքրվեցի ցե ղա սպանությամբ, որովհետև այն շատ անգամ տեղի 
ունե ցավ: Այն տեղի ունեցավ հայերի հետ, և դրանից հետո հայերը շատ կոշտ վերաբերմունքի 
արժանացան Վերսալի կոնֆերանսում, քանի որ նրանց ցե ղա սպանության իրա գործման մեջ մե-
ղա վոր հանցագործները չպատժվեցին»: “Lemkin&Les Arméniens,” https://www.youtube.com/
watch?v=WutF5OVgaNk, դիտվել է 01.06.2017:
50 Տե՛ս AJHS, Raphael Lemkin Collection, P-154, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of 
Armenians, 85-98. 

51 AJHS, Raphael Lemkin Collection, P-154, Box 7, Folder 3, The Convention for the Prevention and Punishment 
of Genocide, undated, 2.

https://www.youtube.com/watch?v=WutF5OVgaNk
https://www.youtube.com/watch?v=WutF5OVgaNk
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«Ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը կան խե լու և դրա հա մար պատ ժի 
մա սին» կոն վեն ցիայի ե րկ րորդ հոդ վա ծում նշ ված են այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք 
կա տար վում են որևէ խմ բի լրիվ կամ մաս նա կի ո չն չաց ման մտադ րու թյամբ: Կոն վեն-
ցիան առնչ վում է մեծ թվով ան ձանց հետ, և խմ բի մաս նա կի ո չն չաց ման դեպ քում 
սպան ված ան ձանց թի վը տվյալ տա րած քում ապ րող ամ բողջ խմ բի մեջ պետք է լի նի 
է ա կան: Է ա կան ո րա կու մը խմ բի նշա նա կա լի հատ վածն է, ի նչ պի սիք են մտա վո րա-
կա նու թյու նը և ղե կա վա րու թյու նը, ո րի ո չն չա ցու մը հան գեց նում է խմ բի քա նա կա կան 
և ո րա կա կան ու ժե րի զգա լի կր ճատ ման52: Այս պես, Հայոց ցե ղա սպա նու թյան դեպ-
քում հա տուկ դի տա վո րու թյան մա սին են վկա յում ոչ միայն հա յու թյան է ա կան հատ-
վա ծի՝ 1.5 մլն բնակ չու թյան ո չն չա ցու մը, այլև հա յու թյան մտա վո րա կա նու թյան և 
ղե կա վար հատ վա ծի սպա նու թյու նը:

 Լեմ կինն իր ան տիպ թղ թե րից մե կում հա տուկ ը նդ գծում է. «1.2 մլն հայեր ո չն չաց-
վե ցին: 1916 թ. նրանք ներ կա յաց նում էին հայ ժո ղովր դի զգա լի մա սը, բայց ոչ ամ բողջ 
հայ ժո ղո վուր դը: Այս խոս քերն ար դեն հաս տա տում են ե րկ րորդ հոդ վա ծը («Ցե ղա-
սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը կան խե լու և դրա հա մար պատ ժի մա սին» կոն վեն-
ցիայի)՝ ցույց տա լու հա մար, որ հան ցա գործ նե րը մտա դիր են ե ղել ո չն չաց նել խմ բին: 
Ո չն չա ցու մը նշա նա կում է այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում, ո րոնք հան-
գեց նում են խմ բի վե րաց մա նը: Հրե ա նե րը, հայե րը, կա թո լիկ նե րը և բո ղո քա կան-
ներն ան ցյա լում ո չն չաց վել են միայն այն պատ ճա ռով, որ նրանք տվյալ կրո նա կան և 
ազ գային խմ բե րին էին պատ կա նում: Վե րա բեր մունքն ան հա տա կան հրե այի, հայի, 
կա թո լի կի կամ բո ղո քա կա նի նկատ մամբ է ա կան չէ»53:

 Դի տա վո րու թյան հան գա ման քի մա սին են փաս տում նաև թուր քա կան ռազ մա-
կան ատյա նի ար ձա նա գրու թյուն նե րը: Ռազ մա դաշ տային դա տա րան նե րի կա յաց րած 
մի շարք դա տավ ճիռ նե րում կարևոր վել են կան խամ տած վա ծու թյան և ցե ղա սպա նա-
կան դի տա վո րու թյան զույգ գոր ծոն նե րը` որ պես կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
կող մից հայե րի զանգ վա ծային կո տո րած նե րի գլ խա վոր բնու թա գրիչ ներ54: Ի նչ պես 
նշում է Վա հագն Դադ րյա նը, Իթ թի հա թի առաջ նորդ ներն ապա վի նում էին կու սակ ցու-
թյու նը «քո ղար կե լու» մար տա վա րու թյա նը: Կենտ րո նա կան ծրա գրի կա տա րումն ապա-
հով վել և ուղ ղորդ վել է բա նա վոր և գաղտ նի պատ վեր նե րի և հրա հանգ նե րի մի ջո ցով: 
Այս կար գադ րու թյուն նե րը, ո րոնք ու ղարկ վում էին կո դա վոր ված շղ թա նե րով, միշտ 
ու ղեկցվում էին «ոչն չաց նել» հրա հան գով55:

52 Daniel David Ntanda Nsereko,“Genocide: A Crime against Mankind,” in Substantive and Procedural Aspects 
of International Criminal Law: The Experience of International and National Courts, vol. 1, ed. Kirk Gabrielle 
MacDonald and Swaak Q. Goldman Olivia (Hague, London Boston: Kluwer law international, 2010), 124-125.

53 AJHS, Raphael Lemkin Collection, P-154, Box 6, Folder 2, The Truman Doctrine, the Marshall Plan, and the 
U.N. Action on Genocide, March 29, 1948, 1, 2.

54 Վահագն Դադրյան, Հայոց ցե ղա սպանությունը ազգային և միջազգային իրավունքի երկակի 
հիմնախնդիր (Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012), 36:
55 Vahakn 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 14, no. 2 (1989): 300.
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Ե թե օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայե րին ո չն չաց նե լու դի տա վո րու թյուն 
չլի ներ, ապա հարկ չէր լի նի ո չն չաց նել Հայոց ցե ղա սպա նու թյա նը վե րա բե րող պաշ-
տո նա կան փաս տաթղ թե րը: Այ նինչ այդ փաս տաթղ թե րը մի տում նա վոր ո չն չաց վե ցին: 
1919թ. Ստամ բու լում ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան դա տա վա րու թյու նում դա տա-
խազ նե րը պն դում էին, որ առա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մում պար տու թյան 
առջև կանգ նած ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը «մաք րում» է իր ար խիվ նե րը: Ո չն-
չաց ված փաս տաթղ թե րի թվում էին ի նչ պես Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան փաս-
տաթղ թե րի զգա լի մա սը, այն պես էլ Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն կու սակ ցու թյան և 
Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան թղ թե րը, ո րոնք կարևոր նշա նա կու թյուն էին ու նե ցել հայ 
ժո ղովր դի բնաջնջ ման գոր ծում56: Եվ պա տա հա կան չէ, որ ժխ տո ղա կան նե րը, ի վի ճա-
կի չլի նե լով հայե րին բնաջն ջե լու մտադ րու թյան մա սին վկայող փաս տաթղ թե րի ո չն-
չաց ման հար ցի շուրջ փաս տե րի վրա խարսխ ված հիմ նա վո րում ներ ներ կա յաց նե լու, 
ըն դա մե նը են թադ րու թյուն ներ են առաջ քա շում, թե առա ջին հա մաշ խար հային պա տե-
րազ մի ավար տին փաս տաթղ թե րի ո չն չա ցու մը պար զա պես պայ մա նա վոր ված է ե ղել 
ռազ մա կան գաղտ նիք նե րը թշ նա մի նե րից պաշտ պա նե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ57:

Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայե րին ո չն չաց նե լու մտադ րու թյու նը և 
ցե ղա սպա նու թյան հար ցը կաս կա ծի տակ առ նե լու հա մար ժխ տո ղա կան նե րի կող-
մից հիմ նա կա նում առաջ է քաշ վում այն պն դու մը, թե Նայիմ է ֆեն դու հու շա գրու-
թյուն նե րը և Թա լե աթ փա շայի հե ռա գրե րը58 կեղծ ված փաս տաթղ թեր ե ն59: Նրանց 
այս պն դու մը հե ռու է ի րա կա նու թյու նից. Թա ներ Աք չամն իր «Killing Orders: Talat 
Pasha’s Telegrams and the Armenian Genocide»60 («Ս պա նու թյան հրա ման ներ. Թա լե-
աթ փա շայի հե ռա գրե րը և Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը») գր քում, ցույց տա լով ժխ տո-
ղա կան նե րի կող մից առաջ քաշ վող թե զե րի կեղծ լի նե լը, փաս տե րի հի ման վրա 
ապա ցու ցում է, որ Նայիմ է ֆեն դու հու շա գրու թյուն նե րը և Թա լե աթ փա շայի՝ սպա նու-
թյուն նե րի հրա ման ներն ի րա կան են, ին չը փաս տում է օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի՝ 
հայե րին ո չն չաց նե լու մտադ րու թյան առ կա յու թյան մա սին: 

Ցե ղա սպա նա կան դի տա վո րու թյան կարևոր ապա ցույց նե րից մեկն էլ գա լիս է 
1915 թ. վեր ջին և 1916 թ. սկզ բին Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն կու սակ ցու թյան կող-

56 Օսմանյան արխիվների փաստաթղթերի ոչնչացման մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Taner 
Akçam, The Young Turks’ Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the 
Ottoman Empire (Princeton: Princeton University Press, 2012), 9-20.

57 Armenian Claims and Historical Facts: Questions and Answers (Ankara: Center for Strategic Research, 
2005), 33-38, http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/ErmeniIddialari/ArmenianClaimsandHistoricalFacts.
pdf; Sinasi Orel, Sureyya Yuca, The Talat Pasha Telegrams: Historical Fact or Armenian Fiction? (Nicosia: K. 
Rustem and Bros., 1986), 276.

58 Արամ Անտոնյանը Հալեպում եղած ժամանակ բռնագաղթի տնօրինության թուրք քարտուղար 
Նայիմ բեյից ձեռք է բերել Հայոց ցե ղա սպանության մասին մի շարք պաշտոնական-պետական 
վավերագրեր, որոնք հրապարակել է «Այն սև օրերուն...» (1918) և «Նայիմ բեյի հուշերը» (1920 թ. 
ֆրանսերեն և անգլերեն հրատարակությունները, իսկ հայերեն հրատարակությունը՝ 1921 թ.՝ «Մեծ 
ոճիրը») գրքերում։
59 Michael M. Gunter, “What Is Genocide? The Armenian Case,” Middle East Quarterly 20, no. 1 (2013): 41.

60 Taner Akçam, Killing Orders: Talat Pasha’s Telegrams and the Armenian Genocide (Cham: Palgrave 
Macmillan, 2018), 261.

http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/ErmeniIddialari/ArmenianClaimsandHistoricalFacts.pdf
http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/ErmeniIddialari/ArmenianClaimsandHistoricalFacts.pdf
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մից հրա պա րակ ված օ րենք նե րից, ո րոնք թույլ են տվել, որ պե տու թյու նը բռ նա գրա վի 
լք ված տնե րը և գույ քը և ստեղ ծի լու ծար ման հանձ նա ժո ղով ներ՝ տնօ րի նե լու և հաս-
տա տե լու հա մար: Սա ևս ապա ցու ցում է, որ նրանք գոր ծել են հա տուկ դի տա վո րու-
թյամբ, որ հայերն այլևս եր բեք ի րենց բնա կու թյան վայ րեր չեն վե րա դառ նա61:

Այս պի սով, մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն և ցե ղա սպա նու թյան 
հան ցա գոր ծու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րը սեր տո րեն կապ ված են մի մյանց հետ: Եվ 
մի ջազ գային ի րա վուն քում այս հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ի հայտ գա լու և սահ ման-
ման գոր ծում իր է ա կան նշա նա կու թյունն է ու նե ցել Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րա գոր-
ծու մը, նշ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը միա ժա մա նակ ցայ տուն դրսևոր վում են Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան օ րի նա կում:

Narek M. Poghosyan 
PhD

RELATIONSHIP BETWEEN THE CRIME AGAINST HUMANITY AND  
GENOCIDE AND ITS MANIFESTATION ON THE EXAMPLE  

OF THE ARMENIAN GENOCIDE

SUMMARY

Key words: crime against humanity, genocide, Raphael Lemkin, Hersch Lauterpacht, 
Nuremberg trials, intention to destroy the group, Armenian genocide.

The article discusses the features and the relationship between genocide and crime 
against humanity.The term crime against humanity was officially used for the first time in 
1915 regarding the Armenian Genocide and was internationally defined in the Nuremberg 
Charter.

During the Nuremberg trials a Polish lawyer of a Jewish origin Raphael Lemkin 
proposed to include the term genocide in the court proceedings. It should be mentioned 
that by creating the term genocide Raphael Lemkin has also referred to the Armenian 
Genocide. Within the Nuremberg trials Lemkin did not succeed in promoting its new 
concept, and only on December 9, 1948 the United Nations General Assembly adopted the 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

The well-established facts show that the Ottoman Empire committed crimes against 
humanity and genocide against the Armenians. Therefore, the article analyzes the 
manifestation of these two crimes on the example of the Armenian Genocide.The 
significance of the Armenian Genocide is revealed in the development of the concepts of 
crimes against humanity and genocide.

61 Geoffrey Robertson,“Armenia and the G-word: The Law and the Politics,” in The Armenian Genocide 
Legacy, ed. Alexis Demirdjian (New York: Palgrave Macmillan, 2016), 72.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ГЕНОЦИДОМ И ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ ГЕНОЦИДА АРМЯН

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: преступление против человечества, геноцид, Рафаэль Лемкин, Герш 
Лаутерпахт, Нюрнбергский процесс, намерение уничтожить группу, Геноцид армян.

Рассматриваются особенности и взаимосвязь между геноцидом и преступлением 
против человечества. Понятие преступление против человечества впервые было офи-
циально использовано в 1915 году в отношении Геноцида армян и было утверж дено на 
международном уровне в уставе Нюрнбергского трибунала.

Во время судебных процессов в Нюрнберге юрист Рафаэль Лемкин предложил 
включить в судебное разбирательство термин геноцид, который также использовался 
для обозначения Геноцида армян, но не добился успеха. Однако 9 декабря 1948 года 
Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию «О предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него».

Факты показывают, что правительство Османской империи совершило преступ-
ления против человечества и геноцид против армян. Поэтому в статье анализируется 
проявление этих двух преступлений на примере Геноцида армян. Определяется 
роль Геноцида армян при создании концепции геноцида и преступления против 
человечества.
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