


ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԽՏՈՒՄԸ` ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ 
ՌԱՍԻԶՄԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՐՑԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ1

Էդիտա Գզոյան

Հա յե րի դեմ 1915-1923 թթ. ի րա գործ ված հան ցա գոր ծութ յան ժխտու մը թուր քա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի կող մից հստա կո րեն պայ մա նա վոր ված է նախ և  ա ռաջ պա տաս-
խա նատ վութ յու նից խու սա փե լու, ինչպես նաև ռա սիզ մի և հա յատ յա ցութ յան շար-
ժա ռիթ նե րով: Թուր քիա յի կող մից Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը վե րած վել է 
հսկա յա կան «արդ յու նա բե րութ յան», ո րը հիմն ված է գի տա կան ա նազն վութ յան, կեղծ 
տե ղե կատ վութ յան, քա ղա քա կան ճնշում նե րի ու սպառ նա լիք նե րի վրա և ֆի նան սա-
վոր վում է թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից2: Այս ա մե նը, հա մա ձայն թուրք ի րա-
վա պաշտ պան Այ շե Գու նայ սուի, բե րում է Թուր քիա յում ստի իշ խա նութ յան` կո ռում-
պաց նե լով ողջ հա մա կար գը3:

Թուր քա կան կա ռա վա րութ յան կող մից տար վող այս ժխտո ղա կան քա ղա քա կա-
նութ յու նը մե ծաց նում է նաև թուրք հա սա րա կութ յան դժգո հութ յու նը հա յե րի հան-
դեպ: Արդ յուն քում «հայ» ա նու նը շա րու նա կում է մնալ որ պես վի րա վո րանք, և հե տա-
զո տութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ հա յե րը Թուր քիա յում ա մե նաա տե լի ազգն են, և 
թուրք ե րե խա նե րի 73%-ը կար ծում է, որ հա յե րը վատ մար դիկ են4: 

Մինչ դեռ այ սօր Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յու նը մի ջազ գա յին հա րա բե րութ-
յուն նե րի ակ տիվ մաս նա կից է, ինչ պես նաև բազ մա թիվ մի ջազ գա յին պայ մա նագ-
րե րի կողմ: 1954 թ. Թուր քիան վա վե րաց րել է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիան5: 2003 թ. Թուր քիան հայ տա րա րեց Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան 
ի րա վունք նե րի կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րի ի րա կա նաց ման հան դեպ իր պար տա վո-
րութ յան մա սին: Միա ժա մա նակ 2006 թ. ստո րագ րե լով նույն կոն վեն ցիա յի լրա-
ցու ցիչ ար ձա նագ րութ յու նը` Թուր քիան լիա զո րեց կոն վեն ցիա յին կից ստեղծ ված 
Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեին ըն դու նել և  ու սում նա սի րել Թուր քիա յի ի րա վա-
սութ յան տակ գտնվող ան ձանց դի մում նե րը` կապ ված Կոն վեն ցիա յով ամ րագր ված 
ի րենց ի րա վունք նե րի խախտ ման հետ6: 

Չ նա յած թուր քա կան օ րենսդ րութ յան մեջ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի ա ռաջ-
նայ նութ յան և դ րանց դրույթ նե րի ի րա կա նաց ման վե րա բեր յալ թուր քա կան կող մի 

1 Աշխատանքն իրականացվել է Գիտության և կրթության հայկական ազգային հիմնադրամի 
(Նյու Յորք, ԱՄՆ) հետազոտական դրամաշնորհի շրջանակներու մ:
2 http:/ /w ww .s plcenter.org/get-informed/intelligence-report/browse-all-issues/2008/summer/state-of-
denial.
3 Տե՛ս Gunaysu Ayse, The Reign of Lies in Turkey, http://www.armenianweekly.com/2012/05/11/gunaysu-
the-re ig n-of-lies-in-turkey/.
4 Տե՛ս Hofm ann T., Armenians i n Turkey Today: A Critical Assessment of the Situation of the Armenian 
Minority in the Turkish Republic, Belgium, 2002, էջ 6։
5 www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/53726604.../PCP_Turkey_en.pdf.
6 www2.ohchr. or g/english/issues/minorities/docs/CLA3a.doc.
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հա վաս տիա ցում նե րին՝ Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յու նը շա րու նա կում է խախ տել 
իր մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րը` ժխտե լով Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը:
1. Ցեղասպանության ժխտման վերաբերյալ տեսական հիմնավորումներ

Ցե ղաս պա նութ յու նը մե կան գամ յա գոր ծո ղութ յուն չէ, այլ շա րու նա կա կան գոր ծըն-
թաց: Ցե ղաս պա նա գետ նե րի մի ջազ գա յին ըն կե րակ ցութ յան նախ կին նա խա գահ Գ. 
Ս թեն թո նն ա ռանձ նաց նում է Ցե ղաս պա նութ յան գոր ծո ղութ յան 10 փուլ: Ժխ տու մը 
ցե ղաս պա նութ յան 10-րդ փուլն է, ո րը մշտա պես հա ջոր դում է յու րա քանչ յուր ցե ղաս-
պա նութ յան7: Բազ մա թիվ գիտ նա կան ներ կար ծում են, որ հայտ նի ցե ղաս պա նութ-
յուն նե րի ծրագր ված ժխտու մը վտան գա վոր գոր ծո ղութ յուն է և պետք է հա վա սա-
րեց վի ի րա կան ցե ղաս պա նութ յան ան մի ջա կան կամ ոչ ան մի ջա կան ա ջակ ցութ յան 
հետ8 (ին չը մի ջազ գա յին ի րա վուն քում պատ ժե լի ա րարք է): Կազ մա կերպ ված, կան-
խամ տած ված ժխտումն ագ րե սիա յի ձև  է, ո րը պետք է դիտ վի որ պես ա ջակ ցութ յուն 
ի րա կա նաց ված ցե ղաս պա նութ յա նը9: Թե ինչ պես է ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը 
հան դի սա նում ու րիշ նե րի հան դեպ բռնութ յուն, մատ նանշ վել է հայտ նի ցե ղաս պա-
նա գետ Իս րա յել Չար նիի կող մից, ով նշում է, որ ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը թաքց-
նում է հան ցա գոր ծութ յան սահմռ կե ցու ցիչ բնույ թը և  ար դա րաց նում դրա մե ղա վոր-
նե րին10: Այս գա ղա փարն այ նու հետև ար ծարծ վել է Հո լո քոս տը վե րապ րած Դե բո րա 
Լիփշ տա դի կող մից, ըստ ո րի՝ ցե ղաս պա նութ յան ժխտման նպա տակն է վե րաձ ևել 
պատ մութ յու նը` հան ցա գործ նե րին ար դա րաց նե լու և զո հե րին մե ղադ րե լու հա մար11: 

Ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը հե տապն դում է մի քա նի նպա տակ12: 
Ա ռա ջին նպա տակն առնչ վում է զո հե րի խմբի հետ: Ինչ պես զո հե րի թվի նվա-

զե ցու մը, այն պես էլ հենց բուն ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը հան գեց նում են զո հե րի 
խմբի շա րու նա կա կան բնաջնջ ման13 կամ կրկնա կի սպա նութ յան,14 ինչ պես նաև զո հի 
և հան ցա գոր ծի դե րե րի վտան գա վոր շփո թեց ման15: 

7 http://www.genocidewatch.org/genocide/8stagesofgenocide.html . 
8  Չար նի Ի., Կուլ կա, Սմիթ Ռ.,  Մար կու սեն Է., Լիֆ տոն Ռ.. Ցե ղաս պա նու թյան ժխտու մը «ցե ղաս-
պա նու թյան գոր ծըն թա ցի վեր ջին փուլն է, որը հա վեր ժաց նում է հան ցա գոր ծու թյու նը»: Հո լո քոս տի 
ժխտու մը հրե ա նե րի դեմ իրա գործ ված ցե ղաս պա նու թյան բաղ կա ցու ցիչ մասն է (Ուոշ ման): Ցե ղաս-
պա նու թյան ժխտու մը նպա տակ է հե տապն դում զո հե րին սպա նե լու երկ րորդ ան գամ` վե րաց նե-
լով աշ խա րհ ի հի շո ղու թյու նը նրանց մա սին (Լեմկին): Ժխտումը փո րձ է բնաջնջել թղթի վրա, որը 
հաջորդում է  ֆիզիկական բնաջնջմանը (Վիդալ-Նագետ):
9 Տե՛ս Smith R., Markusen E., Lifton Ռ., Profess ional Ethic s and the Denial of Armenian Genocide, էջ 13։
10  Տե՛ս Charny I., “The Psychology of Denial of Known Genocides”, A Genocide, A Critical Bibliographic 
R eview, Vol. 2, London: Ma nsell Publishing, էջ 23։
11 Տե՛ս Lipstadt D., Denying the Hol ocaust The Growing Assa ul t on  Truth an d Me mo ry, New York: The Free 
Press, 1993, էջ 217։
12 Տե՛ս Troper M., “La loi Gayssot et la constitution”, Ann ales, Histoire, Sciences Sociales, 54(6), (1999),
p. 1253.
13 Տե՛ս Caroline F., Crime of Dest ruction and the Law of Genocide: Their Impact on C ollective Memory, 
Oxon: Ashgate Publishing Group, 2007, էջ 17։
14 Տե ՛ս Confronting Genocide denial, from www.facinghistory.org . 
15 Տե՛ս Ga ribian S., էջ 487.
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Ցե ղաս պա նութ յան ժխտման երկ րորդ նպա տակն ան հա տի գոր ծոնն է, քա նի 
որ ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը՝ որ պես բնաջնջ ման շա րու նա կա կան դրսևո րում, 
վի րա վո րում և նսե մաց նում է ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ րած նե րին, մա հա ցած նե րի 
հա րա զատ նե րին և ժո ղովր դին16: Կեն դա նի մնա ցած ներն ու նրանց հա րա զատ նե րը 
ստիպ ված են շա րու նա կել ապ րել մի հա սա րա կութ յու նում, ո րը նպա տակ է ու նե-
ցել ոչն չաց նել ի րենց, սպա նել է ի րենց հա րա զատ նե րին: Ցե ղաս պա նա գետ նե րի 
մի ջազ գա յին ըն կե րակ ցութ յան նախկին նա խա գա հի խոս քե րով ցե ղաս պա նութ յան 
ժխտու մը շա րու նա կա կան փորձ է հո գե բա նո րեն և մ շա կու թա յին ա ռու մով վե րաց-
նե լու զո հե րի խմբին` մեր ժե լով ան գամ նրանց հի շո ղութ յունն ի րենց հա րա զատ նե րի 
մա սին17: 

Ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը նաև հնա րա վոր հե տա գա բնաջն ջում նե րի հստակ 
ցու ցիչ է (ցե ղաս պա նութ յու նը ծնում է ցե ղաս պա նութ յուն): Քա ղա քա կան նպա տակ-
նե րի հա մար պատ մա կան փաս տե րի խե ղաթ յու րու մը մեծ ազ դե ցութ յուն ու նի ժո ղովր-
դա վա րութ յան և մար դու ի րա վունք նե րի վրա: Յու րա քանչ յուր փորձ աղ ճա տե լու որ ևէ 
էթ նի կա կան խմբի հան դեպ ի րա գործ ված բնաջնջ ման պատ մութ յու նը մե ծաց նում է մեկ 
ու րիշ ան գամ և  այլ վայ րում դրա կրկնվե լու հնա րա վո րութ յու նը18: Դ րա վառ օ րի նակ-
նե րից է Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ան պատ ժե լիութ յու նը. երբ հայ կա կան կո տո րած նե րի 
պա տաս խա նա տու նե րը չպատժ վե ցին, հնա րա վոր դար ձավ ի րա կա նաց նել հրեա կան 
Հո լո քոս տը19: 
2. Ցեղասպանության ժխտումը որպես ռասիզմի դրսևորում

Ռա սիզ մի վե րա բեր յալ առ կա սահ մա նում նե րը մեկ միաս նա կան գա ղա փար են 
պա րու նա կում, այն է` ա տե լութ յու նը և  ան տա գո նիզ մը ո րո շա կի խմբի նկատ մամբ: 
Ցե ղաս պա նութ յուն հան ցա գոր ծութ յու նը պա րու նա կում է ռա սիզ մի տարր, քա նի որ 
ուղղ ված է ո րո շա կի ազ գա յին, ռա սա յա կան, էթ նի կա կան, կրո նա կան խմբի դեմ20: 
Իսկ ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը կրկին հան գեց նում է այն բա նին, որ զո հե րի խում-
բը ա ռանձ նաց վում է, և  արդ յուն քում տվյալ խմբի հան դեպ նախ կին ա տե լութ յունն ու 
անց յա լի ժխտման անհ րա ժեշ տութ յու նը կրկնա պատ կում են նրանց հան դեպ թշնա-
ման քը` ո րակ վե լով որ պես ռա սիզմ: 

Այ սօր ինչ պես ա կա դե միա կան գրա կա նութ յան մեջ, այն պես էլ դա տա կան ո րո շում նե-
րում Հո լո քոս տի ժխտու մը, կա տար ված ի րո ղութ յան ծա վալ նե րի նվա զե ցու մը կամ Հո լո-
քոս տի վե րա բեր յալ փաս տե րի ա ղա վա ղու մը ո րակ վում են որ պես ռա սիզ մի (հա կա սե-

16 Տե՛ս Charny I., The denial of Holocaust and Genocide. Proceedings of the 1992 World Conference against 
A & H Bombs, Hiroshima and Nagasaki, August 2-9, էջ 44-45։
17 Տե՛ս Smith R., Markusen E., Lifton, Professional Ethics and the Denia l of Armeni an Genocide..., էջ 13։
18 Տե՛ս Garibian, էջ 488։
19 Տե՛ս Kalayjian A., Exploring Long-Term Impact of  M ass Trauma on Physical Health , Co ping,  and Mean-
ing : An  Exam ination of the  Ot to man Turkish Genocide of the Armenians, http://works.bepress.com/cgi/
viewcontent.cgi?art ic le=1000&context=ani_kalayjian&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2F ։
20 Տե՛ս Cassese A., International Crim in al Law, 2nd ed., New York: Oxford University Press, 2008, էջ 138-
140։
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մի ֆիզ մի) դրսևո րում21: Դ րանց հա մա ձայն` Հո լո քոս տի ժխտու մը հա կա սե մա կա նութ յան
ա մե նա ծա ծուկ ձևե րից է22, իսկ ժխտող նե րը ռա սիստ ներ են23 և մոլեռանդներ24: Այս 
պնդում նե րի անկ յու նա քարն այն է, որ Հո լո քոս տը ժխտող ներն ա ռաջ նորդ վում են 
հրեատ յա ցութ յան (հա կա սե մա կա նութ յան) զգա ցու մով և դ րա նով նսե մաց նում են 
հրեա նե րի` որ պես ժո ղովր դի համ բավն ու ար ժա նա պատ վութ յու նը25: Իսկ ժխտու մը 
և մեր ժո ղա կա նութ յու նը ռա սիզ մի հիմ քում են26: Ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը ռա սիս-
տա կան հայ տա րա րութ յուն նե րի հա տուկ կա տե գո րիա է, քա նի որ միա ժա մա նակ 
ժխտում է մարդ կութ յան դեմ կա տար ված հան ցա գոր ծութ յու նը և  ա տե լութ յուն է սեր-
մա նում տվյալ հա մայն քի հան դեպ27: 

Գեր մա նա կան նա խա դե պա յին ի րա վուն քը Հո լո քոս տի ժխտու մը ո րա կում է որ պես 
զո հե րի խմբին պատ կա նող ան հատ նե րի հան դեպ անձ նա կան վի րա վո րանք28:  

Փա րի զի Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի ո րոշ մամբ Հո լո քոս տի ժխտումն ի րա կան 
վտանգ է ստեղ ծում հրեա նե րի հա մար` նրանց հան դեպ ա ռա ջաց նե լով ար հա մար-
հանք, ա տե լութ յուն և բռ նութ յուն29: 

 Մեծ Բ րի տա նիա յում Հո լո քոս տը ժխտող գրող Դա վիթ Իր վին գի գոր ծով դա տա-
րա նը ո րո շեց, որ հե ղի նակն ակ տիվ ժխտող է, հա կա սե միտ և ռա սիստ30:

2002 թ. Ավստ րա լիա յի ֆե դե րալ դա տա րա նի վճռով Հո լո քոս տի ժխտու մը և 
հ րեա նե րին ա նար գե լը ո րակ վե ցին որ պես ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան ձևեր31: 

Մի ջազ գա յին ի րա վուն քը ևս Հո լո քոս տի ժխտու մը ո րա կում է որ պես ռա սիզմ և 
ռա սա յա կան խտրա կա նութ յուն: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
(ՄԻԵԴ) ո րոշ մամբ Հո լո քոս տի ժխտու մը ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան ա մե նա-
լուրջ ձևն  է32, այն «վի րա վո րանք է հրեա ժո ղովր դի հան դեպ` միա ժա մա նակ հան-
դի սա նա լով հրեա նե րի հան դեպ նախ կին խտրա կան քա ղա քա կա նութ յան շա րու նա-

21 Հոլ ոքոստի թանգարան, ԱՄՆ. “The Holocaust” Holocaust Encyclopedia. (http://www. ushmm.org/
wlc/en/?ModuleId=10005143, դիտվել է 18.04.2012)
22 Տե՛ս Roth S.J., “Denial of the Holocaust as an Issue of Law”, Israel  Yearbook of Human Rights 23(1993), 
էջ 215։
23 Տե՛ս Kahn R., Holocaust Denial and the Law: A Comparative Study, Gordonsville: Palgrave Macmillan 
Location, 2004, է ջ 4։
24 Տե՛ս Smith R., Markusen E., Lifton R., Professional Ethics and the Denial of Armenian Genocide..., էջ 15.
25 Տե՛ս Weiler J.H.H., Europe an Union Jean Monnet Char,, Jean Monnet Working Paper 10/09 Laurent 
Pech, The Law of Holocaust Denial in Europe: Towards a (qualifi ed) EU-w ide Criminal Prohibition, http://
centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/papers/09/091001.html.
26 Տե՛ս Dijk Teun A., Racism and Discourse in Spain and Latin America, Philadelphia: John Benjamins 
ublishing Com pa ny , 2005, էջ 3։
27 Տ ե՛ ս We ber A., Manual on hate speech..., էջ 24։
28 Տե՛ս Roth S.J., Denial of the Holocaust as an Issue of Law..., էջ 233։
29 Տե՛ս Verdicts on  P ro f. Faurisson, 15 Patterns o f Prejudice, N. 4, 51-55, (1981)։
30 Տե՛ս The Gardian, April 12, 2000:
31 Տե՛ս Fournet C., նշվ. աշխ., էջ 127:
32 Տե՛ս ECtHR, Garaudy v. France, application no.65831/01, para. 53։
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կութ յուն»33: Հ րեա նե րի ցե ղաս պա նութ յան հետ կապ ված տար բեր ի րո ղութ յուն նե րի 
ժխտու մը (օ րինակ` գա զախ ցիկ նե րի ե ղե լութ յան), ըստ դա տա րա նի մեկ նա բա նութ-
յան, խթա նում է հրեա նե րի նկատ մամբ ա տե լութ յուն և խտ րա կա նութ յուն34: 

ՄԱԿ-ի Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի կոն վեն ցիա յին կից 
Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղո վի պնդմամբ Հո լո քոս տի ժխտու մը հա կա սե-
մա կա նութ յան տա րած ման կար ևո րա գույն լծակ է35: 

Դժ բախ տա բար, այլ է վե րա բեր մուն քը Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտման հան-
դեպ: Ի րա վա ցի է Սան Ֆ րան ցիս կո յի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ս տե ֆան Զ յուն սը, 
ում կար ծի քով հա կա սե մա կա նութ յան մա սին տե ղե կաց վա ծութ յան մա կար դա կը 
բա վա կան բարձր է, իսկ հա յատ յա ցութ յան հան դեպ հան դուր ժո ղա կա նութ յու նը 
տա րած ված եր ևույթ է, քա նի որ մինչև այժմ քա ղա քա կան ա ռու մով ըն դու նե լի է 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը36: 

Մինչ դեռ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը վի րա վո րանք է հա յե րի անձ նա-
կան համ բա վին, պատ վին ու ար ժա նա պատ վութ յա նը: Այն միա ժա մա նակ ծա ռա յում 
է որ պես գոր ծիք նախ կին խտրա կան պրակ տի կան, բռնութ յունն ու ա նար գան քը 
հա յե րի դեմ կի րա ռե լու հա մար: Ժխ տե լով Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը` Թուր քիան 
ոչ միայն ա ղա վա ղում է պատ մութ յու նը, այլև, ի դեմս հա յե րի, ստեղ ծում է ստա-
խոս նե րի, պատ մութ յու նը կեղ ծող նե րի կեր պար, ո րոնք փոր ձում են հա մո զել ողջ 
մի ջազ գա յին հան րութ յա նը թուր քե րի վատ վար կա նի շի մա սին: Ժխ տո ղա կա նութ-
յան քա ղա քա կա նութ յունն ի րա կան վտանգ է ստեղ ծում հա յե րի հա մար և հա վա սա-
րա զոր է նրանց հան դեպ ա տե լութ յան սադ րան քի37: 

 Հատ կան շա կան է, որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը քրեա կա նաց նող ֆրան սիա-
կան օ րի նա գի ծը ևս հիմն ված էր Թուր քիա յում առ կա հա յատ յա ցութ յան գա ղա փա րի 
վրա38:

Ն շենք նաև, որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը ռա սիզ մի և խտ րա կա նութ-
յան դրսևո րում է ո րակ վել նաև ի րա վա կան ո լոր տում: 2007 թ. դեկ տեմ բե րի 12-ին 
Շ վեյ ցա րիա յի դաշ նա յին տրի բու նա լը (Tribunal Federal Swiss) Թուր քիա յում հա յե րի 
դեմ 1915 թ. ի րա կա նաց րած ցե ղաս պա նութ յու նը ժխտե լու մե ղադ րան քով ամ բաս-
տան յա լին մե ղա վոր ճա նա չեց ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան մեջ39: 2005 թ. Փա րի-
զի ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը (Tribunal de Grande Instance de Paris) Քուիդ հան-

33 Տե՛ս ECmHR Udo Walendy v. Germany, No. 21128/92, decision of 11 January 1995։
34 Տե՛ս Otto E.F.A. Remer v Germany, (1995). No.  25096/94; Honsik v Austria (1995), No. 25062/94։ 
35 Տե՛ս Robert Faurisson v. France, Communication No. 550/1993 , U.N. Doc. CCPR/C/58/D/550/1993(1996), § 
9.7։
36 Տե՛ս Zunes Stephen, Obama and the Denial of Genocide, March 11, 2010, http://www.fpif.org/articles/
obama_and_the_denial_of_genocide:
37 Տե՛ս Cha rn y, նշվ. ա շխ., էջ 22-23:
38 http://www.senat.fr/basi le/vis io.do?id=d45186620120123_8&idtable=d136282-72330_3
|d45186620120123_8&_c=Genocide+bill&rch=ds&de=20110527&au=20120527&dp=1+an&radio=dp&aff =36-
28 2&tri=p&off =0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn#eltSign7.
39 Tribunal Fédéral Suisse, ruling of 12 December 2007, X. v. Y., 6B.398/2007.



Ցեղասպանագիտական հանդես 2(2), 2014



րա գի տա րա նի դեմ գոր ծում, որն իր վեր ջին հրա տա րա կութ յան մեջ ժխտել էր Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան ի րո ղութ յու նը, ամ բաս տան յա լին մե ղա վոր էր ճա նա չել՝ հայ կա-
կան հա մայն քին բա րո յա կան տա ռա պանք հասց նե լու հա մար40: Այս պի սով, հաշ վի 
առ նե լով Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան անժխ տե լի ի րո ղութ յու նը` նրանք, ով քեր չեն 
ճա նա չում Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը, Հո լո քոս տը ժխտող նե րի պես ա ռաջ նորդ վում 
են ռա սիզ մի և ֆա նա տիզ մի սկզբունք նե րով41: 

3. Ցեղասպանության ժխտման խնդիրն իրավական ոլորտում 
Ո րոշ պնդում նե րի հա մա ձայն՝ ցե ղաս պա նութ յու նը կապ ված է պատ մութ յան 

հետ, իսկ քա նի որ պատ մութ յու նը չի են թարկ վում ի րա վա կան կար գա վոր ման, հետ-
ևա բար ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը չի կա րող դի տարկ վել ի րա վա կան դաշ տում: 
Սա կայն ցե ղաս պա նութ յան ժխտման դեպ քում դա տա րա նի դե րը պատ մա կան 
ճշմար տութ յու նը քա ղա քա կան քա րոզ չութ յու նից տա րան ջա տելն է: Հեն վե լով այս 
տրա մա բա նութ յան վրա` ինչ պես մի ջազ գա յին ի րա վուն քը, այն պես էլ ո րոշ երկր-
նե րի ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յուն նե րը քրեո րեն պատ ժե լի են հա մա րում ցե ղաս-
պա նութ յան, ինչ պես նաև մարդ կութ յան դեմ ի րա կա նաց ված և պա տե րազ մա կան 
այլ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ժխտու մը:

Թեև Ցե ղաս պա նութ յան կան խար գել ման և ն րա հա մար պատ ժի մա սին 1948 թ. 
կոն վեն ցիան բա ցա հայ տո րեն չի անդ րա դառ նում ցե ղաս պա նութ յան ժխտմա նը, 
սա կայն Ցե ղաս պա նութ յան կոն վեն ցիա յի վե րա նայ ման և փոխլ րաց ման նպա տա-
կով նշա նակ ված ՄԱԿ-ի հա տուկ խորհր դա կան Ուի տա կերն ա ռա ջար կել էր ցե ղաս-
պա նութ յան ժխտումն ընդգր կել Ցե ղաս պա նութ յան կոն վեն ցիա յի լրա ցու ցիչ ար ձա-
նագ րու թան մեջ` այն ո րա կե լով որ պես ցե ղաս պա նութ յան հրահ րում42: 

Ա տե լութ յան սեր մա նումն ար գել ված է նաև մար դու ի րա վունք նե րի մա սին տար-
բեր մի ջազ գա յին կոն վեն ցիա նե րով:

4. Թուրքիայի միջազգային-իրավական պատասխանատվության հարցը. 
Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 17-րդ հոդ վա ծը մատ նան շում 
է, որ կոն վեն ցիա յի և  ոչ մի դրույթ չի կա րող դի տարկ վել որ պես ի րա վունք` ներգ րավ-
վե լու որ ևէ գոր ծո ղութ յան մեջ կամ ի րա կա նաց նե լու որ ևէ գոր ծո ղութ յուն` միտ ված 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յով սահ ման ված այլ ի րա վունք-
նե րի ու ա զա տութ յուն նե րի խախտ մա նը43: 

Հոդ վա ծը վե րա բե րում է ի րա վուն քի չա րա շահ ման դրույ թին և ՄԻԵԴ-ի ո րո-
շում նե րի հա մա ձայն` ար գե լում է օգտ վել Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն-
վեն ցիա յով (այ սու հետև` Կոն վեն ցիա) սահ ման ված որ ևէ ի րա վուն քից` խախ տե լու 

40 Տե՛ս Fournet C., նշվ. աշխ., էջ 89:
41 Տե՛ս Zunes Stephen,Obama and the Denial of Genocide...
42 Տե՛ս Whitaker Report, Revised and updated rep or t on the question of the prevention and punishment of 
the crime of genocide, para. 49, from http://www.preventgenocide.org/prevent/UNdo cs /w hi taker/ ։
43 European Convention on Human Rights, Article 17։
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հա մար Կոն վեն ցիա յում ամ րագր ված այլ ի րա վունք նե րը»44: 
Ի րա վուն քի չա րա շահ ման գա ղա փա րը մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին բնա-

գա վա ռում ծա գել էր Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո` որ պես գոր-
ծիք նա ցիզ մի, ֆա շիզ մի և կո մու նիզ մի45 դեմ պայ քա րում և միա ժա մա նակ պա րու նա-
կում էր ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յան և ն րա ինս տի տուտ նե րի ա պա հով ման 
ե րաշ խիք ներ46: Այս պի սով, երբ որ ևէ գոր ծո ղութ յուն չա րա շա հում է Կոն վեն ցիա յի բուն 
էութ յու նը, ՄԻԵԴ-ը կի րա ռում է 17-րդ հոդ վա ծը:

Ինչ պես յու րա քանչ յուր ար տա հայ տութ յուն, որն ուղղ ված է Կոն վեն ցիա յով ա պա-
հով վող ար ժեք նե րի դեմ, մարդ կութ յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
ժխտու մը հա կա ռակ է Կոն վեն ցիա յի և ժո ղովր դա վա րութ յան ընդ հա նուր սկզբունք-
նե րին, մաս նա վո րա պես ար դա րութ յան և խա ղա ղութ յան գա ղա փար նե րին47: Արդ-
յուն քում դա տա րա նը որ դեգ րել է այն սկզբուն քը, որ պատ մա կան փաս տե րով հաս-
տատ ված մարդ կութ յան դեմ կա տար ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի, ցե ղաս պա նութ-
յուն նե րի, պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ժխտու մը կամ վե րա նա յու մը 
ի րա վուն քի չա րա շա հում է` խախ տե լով Կոն վեն ցիա յի 17-րդ հոդ վա ծը48:

Դա տա րա նի մեկ նա բան մամբ հաս տատ ված պատ մա կան փաս տե րի ժխտու մը 
հե տա զո տութ յուն չէ` ուղղ ված ճշմար տութ յան բա ցա հայտ մա նը: Ժխտ ման նպա-
տակն ու արդ յուն քը լիո վին այլ են՝ մե ղադ րել զո հե րին պատ մութ յան նեն գա փոխ-
ման մեջ49, ին չը ոչ միայն վի րա վո րա կան է, այլև մար դա սի րութ յու նից զուրկ50: Ըստ 
դա տա րա նի՝ ոչ ոք ի րա վունք չու նի հեն վե լու խոս քի ա զա տութ յան ի րա վուն քի վրա, 
ժխտե լու պատ մա կա նո րեն հաս տատ ված մարդ կութ յան դեմ կա տար ված հան ցա-
գոր ծութ յուն նե րը 51: 

Դա տա րանն այս մո տե ցու մը որ դեգ րեց Հո լո քոս տի ժխտման հան դեպ: Գա րաու-
դին ընդ դեմ Ֆ րան սիա յի գոր ծում52 դա տա րանն ընդգ ծեց, որ Հո լո քոս տի` որ պես 
հաս տատ ված պատ մա կան փաս տի ժխտու մը կամ վե րա նա յու մը չի են թարկ վում 
խոս քի ա զա տութ յան ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յա նը: 

Սա կայն միա ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ դա տա րա նը դեռևս հստա կո-

44 Տե՛ս Lawless v. Ireland, ECHR (1961) Series A, No 3, 7 ։ 
45 Տե՛ս Cannie H., Voor hoof D., ‘The Abuse Clause and Freedom of Expression in the European Human 
Rights Convention: An Added Value for Democracy and Human Rights Protection?’, Netherlands Quarterly 
of Human Rights (2011) 29/1, էջ 56։
46 Տե՛ս Lehid eu x and Isorni v. France, (1998) No. 55/1997/839/1045. Concurring opinion of judge Jambrek, § 
3։
47 Տե՛ս ECHR annual report, 2003, Registry of the European Court  o f Human Rights Stra sbour g, (2004 ), p . 
5։ 
48 Տե՛ս  Lehid eu x and Isorni v. France, § 47, 53։
49 Տե՛ս Garaudy v. France, էջ 29։
50 Տե՛ս Janowiec and others v. Russia, (2012) No. 55508/07, 29520/09, § 160։
51 Նույն տեղում:
52 Գ արաուդին մեղադրվում էր իր` «Ժամանակակից Իսրայելի հիմնական առասպելները» գրքում 
Հոլոքոստի մասին հայտնի իրողությունների ժխտման մեջ:
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րեն չի բա ցատ րել, թե ինչ է նշա նա կում հաս տատ ված պատ մա կան փաստ, և  որն 
է այն կրի տի կա կան պա հը, երբ պար զա պես պատ մա կան փաս տը դառ նում է հաս-
տատ ված: Գա րաու դին ընդ դեմ Ֆ րան սիա յի գոր ծում դա տա րա նը հետև յալ ձևա-
կեր պու մը տվեց. պատ մա կան փաս տեր, ո րոնք չեն վի ճարկ վում/քննարկ վում պատ-
մա բան նե րի կող մից: Սա կայն դա տա րա նի այս բա ցատ րութ յու նը ևս միան շա նակ 
հա մար վել չի կա րող և հան գեց նում է հետև յալ հար ցադր մա նը. հատ կա պես ինչ պե՞ս է 
դա տա րա նը ո րո շում, որ պատ մա բան նե րի միջև խնդիրն այլևս քննարկ ման են թա կա 
չէ: Ե թե դա տա րա նի այս վճի ռը կի րա ռենք Հո լո քոս տի դեպ քում, ա պա պետք է նշել, 
որ հրեա նե րի սպա նութ յուն ներն ու գա զախ ցիկ նե րի գո յութ յու նը դեռևս շա րու նա կում 
են վի ճա հա րույց մնալ ո րոշ պատ մա բան նե րի հա մար53: Այս պի սով, խնդի րը ոչ այն-
քան պատ մա կան քննարկման, որ քան փաս տա ցի պատ մութ յան օբ յեկ տիվ հիմ քե րի 
բա ցա հայտ ման մեջ է:

Ի վա նո վիչն ու ու րիշ ներն ընդ դեմ Ռու սաս տա նի գոր ծում, ո րը վե րա բե րում էր 
խորհր դա յին կա ռա վա րութ յան կող մից լեհ սպա նե րի` Կա տի նում զանգ վա ծա յին 
սպա նութ յան քննչա կան գոր ծի հետ կապ ված ռու սա կան իշ խա նութ յուն նե րի ան գոր-
ծութ յա նը, դա տա րա նը վե րա հաս տա տեց իր դիր քո րո շու մը մարդ կութ յան դեմ 
կա տար ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հար ցում, ո րը տա րած վեց նաև այն հայ տա րա-
րութ յուն նե րի վրա, ո րոնք նպա տակ ու նեն ար դա րաց նե լու պա տե րազ մա կան հան-
ցա գոր ծութ յուն ներն ու ա ռանց պատ շաճ դա տա վա րութ յան մա հա պատ ժի են թար-
կե լը (summary execution)54: Այս պի սով, Կա տի նի ող բեր գութ յու նը ևս դաս վեց հաս-
տատ ված պատ մա կան ի րո ղութ յուն նե րի շար քում55:

Կա տի նի դա տավճ ռի կար ևո րութ յունն այն է, որ, ըստ էութ յան, վե րաց րեց Հո լո-
քոս տի` մինչ այդ բա ցա ռիկ կար գա վի ճա կը` 17-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի դարձ նե լով 
պատ մա կան փաս տե րով հաս տատ ված մարդ կութ յան դեմ ուղղ ված բո լոր տե սա կի 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ժխտման կամ վե րա նայ ման վրա:

 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը հաս տատ ված պատ մա կան փաստ է: Կաս կած չկա, 
որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րո ղութ յան ժխտու մը պատ մա կան հե տա զո տութ-
յուն չէ, որն ուղղ ված է ճշմար տութ յու նը բա ցա հայ տե լուն: Թուր քա կան պե տութ յան 
նպա տա կը սե փա կան վար կա նի շի պահ պա նումն է, ինչ պես նաև փոխ հա տու ցում 
տա լու անհ րա ժեշ տութ յու նից խու սա փե լը: Արդ յուն քում հա յե րը որ պես զոհ ի րենք են 
մե ղադր վում պատ մութ յան նեն գա փոխ ման մեջ: 

Այս պի սով, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան` որ պես մարդ կութ յան դեմ կա տար ված հան ցա-
գոր ծութ յան ա մե նա ծանր ձևի ժխտում, Թուր քիա յի` Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա-
կան կոն վեն ցիա յի 17-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պար տա վո րութ յուն նե րի խախ տում է:

53 Տե՛ս Josephs J. D. , ‘Holocaust Denial Legislation: a Justifiable infringement with of freedom of 
expression?’ Working Papers du Centre Perelman de philosophie du droit, (2008) 3, էջ 9։
54 Տե՛ս Janowiec and others v. Russia, § 160, 165։ 
55 Տե՛ս նույն տեղում:



Էդիտա Գզոյան



5. Թուրքիայի միջազգային-իրավական պատասխանատվության հարցը. 
Քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների միջազգային կոնվենցիա, 
հոդված 20(2)

Կոն վեն ցիա յի 20 (2)56 հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ ռա սա յա կան, ազ գա յին կամ 
կրո նա կան ա տե լութ յան սեր մա նու մը, ո րը խտրա կա նութ յան, թշնա ման քի և բռ նութ-
յան հիմք է, պետք է պատժ վի օ րեն քով: Հա մա ձայն մար դու ի րա վունք նե րի հանձ-
նա ժո ղո վի57` հոդ վածն ուղղ ված է խտրա կա նութ յան, թշնա ման քի և բռ նութ յան հիմք 
հանդիսացող յու րա քանչ յուր ռա սա յա կան, ազ գա յին կամ կրո նա կան ա տե լութ յան 
սեր ման ման դեմ, ան կախ այն հան գա ման քից, թե տվյալ պե տութ յան հա մար այդ 
քա րոզ չութ յու նը կրում է ներ քի՞ն, թե՞ ար տա քին նպա տակ ներ: Հոդ վածն ի րա կա նաց-
նե լու նպա տա կով ան դամ-պե տութ յուն նե րը պար տա վոր ված են58 ըն դու նել օ րենսդ-
րութ յուն՝ նշված բո վան դա կութ յամբ, և հա մա պա տաս խան պատ ժա մի ջոց ներ կի րա-
ռել ի րա վուն քի խախտ ման դեպ քում: Միա ժա մա նակ Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ-
նա ժո ղո վի հա մա ձայն՝ պե տութ յուն նե րը ոչ միայն պետք է ազ գա յին օ րենք ու նե նան՝ 
20.2 հոդ վածն ի րա կա նաց նե լու հա մար, այլև ի րենք պետք է ձեռն պահ մնան խտրա-
կա նութ յան, թշնա ման քի և բռ նութ յան հիմք հան դի սա ցող յու րա քանչ յուր ռա սա յա-
կան, ազ գա յին կամ կրո նա կան ա տե լութ յան քա րոզ չութ յու նից59:

Ֆու րի սոնն ընդ դեմ Ֆ րան սիա յի գոր ծում ՄԻՀ-ը գտավ, որ Հո լո քոս տը քրեա կա-
նաց նող օ րի նա գի ծը (Gaysot Law of France) լիո վին հա մա պա տաս խա նում է խոս քի 
ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման վե րա բեր յալ գո յութ յուն ու նե ցող դրույթ նե րին, քա նի 
որ օ րեն քի ըն դու նումն անհ րա ժեշտ էր ոչ միայն մյուս նե րի ի րա վունք ներն ու համ-
բա վը պաշտ պա նե լու հա մար, այլև ա պա հո վե լու հա մար հա սա րա կա կան կարգն ու 
բա րո յա կա նութ յու նը60: ՄԻՀ-ը հա մա ձայ նեց, որ Հո լո քոս տի ժխտու մը հիմ նա կան 
զենք է հա կա սե մի տիզ մի դեմ 61 և  իր բո վան դա կութ յամբ կա րող է սրել, ու ժե ղաց-
նել հա կա սե մի տա կան կրքե րը և մեր ժել հրեա կան հա մայն քի ի րա վուն քը ապ րե լու 
հա կա սե մի տիզ մի մթնո լոր տից զերծ հա սա րա կութ յու նում62: Հանձ նա ժո ղո վը հստակ 
ցույց տվեց, որ Հո լո քոս տի ժխտու մը խտրա կա նութ յան դրսևո րում է և ճա նա չեց 
Գայ սոտ օ րեն քի դե րը որ պես խտրա կա նութ յան դեմ պայ քա րի մի ջոց63:

56 Հոդված 20 (1) - Պատերազմի յուրաքանչյուր քարոզչություն պետք է պատժվի օրենքով:
57 Մար դու իրա վունք նե րի հանձ նա ժո ղովն ան կախ փոր ձա գետ նե րից կազմ ված մար մին է, ո րը  վ ե-
րահս կում է ան դամ-պե տու թյուն նե րի կող մից Քա ղա քա կան և քա ղա քա ցի ա կան իրա վուն քն եր ի մի-
ջազ գա յին կոն վեն ցի ա յի իրա կա նա ցու մը: 
58 Տե՛ս Farrior S., “Moulding the matrix: the historical and theoretical foundations of i nt er national law 
concerning hate speech”, 14 Berkeley Journal of International Law (1996), p. 25, 28. Նաև`  M . J. Bossuyt, 
Guide to the “travaux Préparatoires” of t he  I nternational Covenant on Civil and Political Rights, (1987).
59 Տե՛ս Ընդհանուր մեկնաբանություն N11 պատերազմի և ազգային, ռասայական կամ կրոնական 
ատելության սերմանման արգելում (հոդված 20): 
60 Տե՛ս Robert Fa urisson v. France, § 7.10:
61 Տե՛ս նույն տեղում,  § 9.7:
62 Տե՛ս նույն տեղում, § 9.6:
63 Տե՛ս նույն տեղում, § 9.7:
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Եզրակացություն
Իր էութ յամբ ցե ղաս պա նութ յու նը խտրա կան հան ցա գոր ծութ յուն է, քա նի որ 

պա  րու նա կում է հա տուկ սուբ յեկ տիվ տարր (mens rea), այն է` որ ևէ հստակ ռա սա-
յա կան, ազ գա յին, էթ նիկ կամ կրո նա կան խմբի ոչն չա ցում64: Ցե ղաս պա նութ յան 
ժխտու մը, ո րը, ըստ Ցե ղաս պա նա գետ նե րի մի ջազ գա յին ա սո ցիա ցիա յի, ցե ղաս-
պա նութ յան շա րու նա կութ յունն է, կրում է միև նույն խտրա կան բնույ թը և նույն 
դի տա վո րութ յու նը (intent):

Ցե ղաս պա նութ յան ժխտման` որ պես ռա սիզ մի դրսևոր ման գա ղա փա րը հաս-
տատ վել է նաև ազ գա յին և մի ջազ գա յին դա տա կան ատ յան նե րի կող մից: Ազ գա յին 
այն օ րենսդ րութ յուն նե րը, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն չեն ար գե լում Ցե ղաս պա նութ յան 
ժխտու մը, հար ցը դի տար կում են հա կա ռա սիս տա կան կամ հա կախտ րա կան օ րենսդ-
րութ յան ներ քո65: 

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը հա յե րի դեմ խտրա կա նութ յան և ռա սիզ մի 
դրսևո րում է: Գր ված թե բա նա վոր, թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի թե գիտ նա կան-
նե րի կող մից հնչեց ված ժխտո ղա կա նութ յու նը են թադ րում է միև նույն սու տը, փաս-
տե րի մա նի պուլ յա ցիան և հա կա հայ կա կա նութ յու նը: Պե տութ յան կող մից ֆի նան սա-
վոր վող ժխտո ղա կան քա ղա քա կա նութ յու նը հան գեց նում է հա յե րի հան դեպ թշնա-
ման քի սրմա նը և  ազ գայ նա կա նութ յան խո րաց մա նը: 

Ժխ տե լով Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը՝ Թուր քիան խախ տում է ՄԻԵԴ հոդ ված 
17-ը և ՔՔԻՄԿ հոդ ված 20-ի 2)-ը, քա նի որ այս պայ մա նագ րե րը պար տա վո րեց նում 
են ան դամ-պե տութ յուն նե րին ձեռք առ նել կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ, ինչ պես 
նաև՝ ձեռն պահ մնալ խտրա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մեջ ներգ րավ վե լուց:

Հայոց ցեղասպանության ժխտումը` որպես հայերի հանդեպ ռասիզմի 
դրսևորում. Թուրքիայի պատասխանատվության հարցը միջազգային 

իրավունքում

Էդիտա Գզոյան

Ամփոփում

Հոդ վածն անդ րա դառ նում է Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յան կող մից Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յան ժխտմա նը: Այն ներ կա յաց նում է հայտ նի ցե ղաս պա նա գետ նե րի կար ծիք-
նե րը և դա տա րան նե րի ո րո շում նե րը, ո րով Ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը ո րակ վում է 
որ պես ռա սիզմ և ռա սա յա կան խտրա կա նութ յուն: Հոդ վա ծի հիմ նա կան դրույթն այն 
է, որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը հա վա սա րա զոր է հա յե րի հան դեպ խտրա-
կա նութ յան և ռա սիզ մի: Ներ կա յաց վում են նաև ցե ղաս պա նութ յան ժխտման քրեա-
կա նաց ման վե րա բեր յալ ազ գա յին և մի ջազ գա յին օ րենսդ րութ յուն նե րը, ինչ պես նաև 

64 Ցեղասպանություն հանցագործության կանխարգելման և դրա համար պատժի մասին կոն-
վենցիայի երկրորդ հոդված:
65 Տե՛ս, օրինակ, Սկանդինավյան պետությունները:
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քննարկ վում է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յից և Քա ղա քա ցիա-
կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նագ րից բխող Թուր-
քիա յի մի ջազ գա յին-ի րա վա կան պա տաս խա նատ վութ յան հար ցը:

Բա նա լի բա ռեր` Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ժխտում, ռա սիզմ, Մար դու իրա վունք-
նե րի եվ րո պա կան կոնվենցիա, Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի 
մա սին մի ջազ գա յին դաշ նա գիր, Թուր քիա յի մի ջազ գա յին-ի րա վա կան պա տաս խա-
նատ վութ յու նը:

The Armenian Genocide Denial as a Form of Racism towards the Armenians:
the Issue of the Turkish Responsibility under Public International Law

Edita Gzoyan

Summary

 The current article deals with an issue of the Armenian Genocide denial by the 
Republic of Turkey. It reveals the opinions of the renowned genocide scholars, as well as 
court decisions qualifying Genocide denial to racism and racial discrimination. The main 
point of the article is that the denial of the Armenian Genocide amounts to discrimination 
and racism towards the Armenians all over the world. The article also demonstrates that 
Genocide denial is a punishable act under the national and international legislation and 
discusses the international legal responsibility of Turkey under the European Convention 
of Human Rights and International Covenant on Civil and political Rights. 

Keywords: Armenian Genocide denial, racism, European Convention of Human Rights, 
International Covenant on Civil and political Rights, international legal responsibility of 
Turkey.

Отрицание Геноцида армян как форма расизма по отношению к армянам: 
вопрос турецкой ответственности согласно международному публичному 

праву

Эдита Гзоян

В статье рассматривается вопрос отрицания Геноцида армян со стороны Турецкой 
Республики. Представлены мнения известных геноцидоведов, а также решения 
судов, относящих отрицание геноцида к расизму и рассовой дискриминации. 
Основная идея статьи в том, что отрицание Геноцида армян приравнивается к 
дискриминации и расизму по отношению к армянам всего мира. В Статье показано, 
что отрицание геноцида является наказуемым по национальному и международному 
законодательствам. Также рассматривает вопрос международно-правовой 
ответственности Турции согласно Европейской конвенции по правам человека и 
Международному пакту о гражданских и политических правах.
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