


ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ. ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Սեդա Պարսամյան

Մշակութային ցեղասպանությունն ըստ Ռաֆայել Լեմկինի սահմանած 
հայեցակարգի

Իրավագետ Ռաֆայել Լեմկինը (1900-1959), իր հիմնարար աշխատության («Ա ռանց-
քի երկր նե րի կա ռա վա րու մը բռնա զավթ ված Եվ րո պա յում») մեջ հա մադ րե լով հու նա-
րեն γένος (genos՝ ռա սա, ազգ, ցե ղա խումբ) և լա տի նե րեն cīdere (cide` սպա նել) բա ռե-
րը և  ա ռա ջին ան գամ շրջա նա ռութ յան մեջ դնե լով genocide (գե նո ցիդ, ցե ղաս պա նութ-
յուն) բա ռեզ րը, դրա բնո րոշ ման մեջ ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ րեց նաև 
մշա կու թա յին ար ժեք նե րի ոչն չաց ման խնդրին1: Ըստ Լեմ կի նի՝ ցե ղաս պա նութ յու նը. 
«…տար բեր գոր ծո ղութ յուն նե րից կազմ ված հա մա կարգ ված ծրա գիր է, ո րը նպա-
տակ ու նի ոչն չաց նե լու ազ գա յին խմբե րի կեն սա կան կար ևո րութ յան կա ռույց նե րը՝ 
խմբի ոչն չաց ման դի տա վո րութ յամբ: Այդ ծրագ րի նպա տակ ներն են դիտ վում ազ գա-
յին խմբե րի քա ղա քա կան և սո ցիա լա կան ինս տի տուտ նե րի, մշա կու թա յին, լեզ վա-
կան, ազ գա յին զգա ցում նե րի, կրո նա կան և տն տե սա կան կազ մա լու ծու մը, ինչ պես 
նաև խմբի ան դամ նե րի անձ նա կան անվ տան գութ յան, ա զա տութ յան, ա ռող ջութ յան, 
ար ժա նա պատ վութ յան և  ան գամ կյան քի ոչն չա ցու մը: Ցե ղաս պա նութ յունն ուղղ ված է 
ազ գա յին խմբի՝ որ պես մեկ միա վո րի դեմ. ի րա կա նաց ված գոր ծո ղութ յուն ներն ուղղ-
ված են ոչ թե խմբի ան դամ նե րի դեմ ան հա տա պես, այլև խմբի դեմ»2: Լեմ կի նը նկա-
րագ րում է ցե ղաս պա նութ յան ութ բա ղադ րիչ նե րը՝ քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան, 
մշա կու թա յին, տնտե սա կան, կեն սա բա նա կան, ֆի զի կա կան, կրո նա կան և բա րո յա-
կան3: Մաս նա վո րա պես մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յան մեջ նա նե րա ռում է խմբի 
ազ գա յին ա վան դույթ նե րի, լեզ վի ար գել քը, մշա կու թա յին ար ժեք նե րի՝ հու շար ձան-
նե րի, ար խիվ նե րի, գրա դա րան նե րի ոչն չա ցու մը, ինչ պես նաև խմբի մշա կույթն ու 
ար վես տը ներ կա յաց նող մարդ կանց բնաջն ջու մը4: 

1 Տե՛ս Lemkin R., Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Governm ent,  P ro posals  
for  Redres s,  Wash ington: C arn egi e Endowme nt for Int er national Peace,  1 94 4, pp. 79-80.
2 Նույն տեղում: Հատկանշական է, որ մինչ genocide բառեզրի առաջադրումն ու դրա բնորոշումը, 
դեռևս 1933 թ. Մադրիդի կոնֆերանսում Լեմկինը հանդես է եկել միջազգային օրենսդրական մի 
քանի այլ նա խա գծ եր ով ևս, մասնավորապես «բարբարոսության» (barbarity) և «վանդալիզմի» 
(vandalism) դատապարտման համար: «Բարբարոսություն»-ը սահմանելով «ազգային, կրոնական, 
ռասայական և սոցիալական ընդհանրության կանխա մտած ված ոչնչացում», իսկ «վանդալիզմ»-ը` 
«...ընդ հան րությունների ուր ույն հանճարի դրսևորում հանդիսացող մշակույթի և արվեստի 
գործերի ոչնչացում», Լեմ կի նը պնդում էր, որ եր կուսն էլ անհ րա ժեշտ է որա կել որ պես մի ջազ գա յին 
հան ցա գոր ծու թյուն ներ: Տե՛ս Lemkin R., Acts Constituting a General (Transnational) Danger Considered 
as Offences against the Law of Nations, 1933 [http://www.prev en tgenocide.org/lemkin/madrid1933-english.
htm, դիտվել է՝ 17.07.2015], տե՛ս նաև Totally Unofficial: The Autobiography of Raphael Lemkin, edited 
by Frieze Donna-Lee, New Haven: Yale University Press, 2013, p. 22.
3 Տե՛ս Lemkin R., Axis Rule in Occupied Europe…, pp. 82-90։
4 Նու յն  տեղում, էջ 84-85:
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Այ նուա մե նայ նիվ, մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յան կամ խմբի մշա կույ թի ոչն չաց-
ման գա ղա փա րի ծնուն դը և  այն ցե ղաս պա նութ յան հա յե ցա կարգ նե րա ռե լու կարևո-
րութ յունն ա ռա վել ման րա մասն լու սա բան ված են Ռա ֆա յել Լեմ կի նի հու շե րում և  
ար խի վա յին գրագ րութ յուն նե րում5: Մել բուռ նի Դի քի նի հա մալ սա րա նի դա սա խոս 
դոկ տոր Դոն նա- Լի Ֆ րի զը, ու սում նա սի րե լով Լեմ կի նի ար խի վա յին փաս տաթղ-
թե րը, նշում է, որ վեր ջի նիս կող մից մշա կույ թի ոչն չաց ման հիմ նախնդ րին հատ կաց-
ված ու շադ րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ե ղել Հա յոց ցե ղաս պա նութ յամբ` որ պես 
շա րու նա կա կան և պատ մա կա նո րեն բյու րե ղաց ված ցե ղաս պա նութ յուն, և մ շա-
կույ թի ոչն չաց ման գա ղա փա րը երբ ևէ չի լքել ցե ղաս պա նութ յան վե րա բեր յալ նրա 
ու նե ցած հա յե ցա կար գա յին ըն կա լում նե րը6: Մաս նա վո րա պես Ն յու Յոր քի հան-
րա յին գրա դա րա նում պահ վող իր ձե ռագ րե րից մե կում Լեմ կի նը, լու սա բա նե լով 
ցե ղաս պա նութ յան հա յե ցա կարգ նե րառ ված մշա կույ թի կար ևո րութ յու նը, նշում է, որ 
մարդ կա յին խմբի գա ղա փա րը պար փակ ված է «գե նոս» բա ռեզ րում, որն իր հեր թին 
մշա կույ թի և քա ղա քակր թութ յան հիմքն է, իսկ ի րա կան մշա կույթ ստեղ ծո ղը մարդ-
կա յին հան րութ յունն է7: Լեմ կի նի բնո րոշ մամբ մշա կու թա յին բազ մա զա նութ յունն է 
քա ղա քակր թութ յուն ձևա վո րում, և հետ ևա բար ծայ րա հեղ ազ գայ նա կա նութ յունն իր 
գա ղա փա րա կան հիմ քով հան գեց նում է մշա կու թա յին բազ մա զա նութ յան ժխտման 
և «բռնի մի ջամ տութ յան» քա ղա քակր թութ յա նը8: Եվ իս կա պես, ազ գա յին, կրո նա-
կան կամ էթ նիկ յու րա քանչ յուր խումբ խարսխ ված է իր մշա կույ թին, իսկ ոճ րա գործ-
նե րը գի տակ ցում են, որ խմբին չե զո քաց նե լու և խո ցե լու արդ յու նա վետ ե ղա նա կը 
վեր ջի նիս ան դամ նե րին միահ յու սող, շաղ կա պող, ինչ պես նաև ի մաստ հա ղոր դող 
թե լե րի՝ լեզ վի, ազ գա յին, կրո նա կան ա վան դույթ նե րի, հոգ ևոր և ն յու թա կան մշա-
կույ թի ար ժեք նե րի կազ մա լու ծումն է: Հետ ևա բար խում բը բնաջն ջե լու փորձն ա ռա-
ջին հեր թին ուղղ ված է վեր ջի նիս բնո րոշ հատ կա նիշ նե րի և  ո րակ նե րի` Լեմ կի նի 
ա ռաջ քա շած հա վա քա կան բա ռեզ րի՝ «գե նո սի» ոչն չաց մա նը: Ա հա թե ին չու ցե ղաս-
պա նութ յուն հաս կա ցութ յան ա ռա ջին տե սա բա նը՝ Ռա ֆա յել Լեմ կի նը, բնո րո շե լով 
մարդ կութ յան դեմ ուղղ ված ծան րա գույն այս հան ցա գոր ծութ յու նը, նրա նում կար-
ևոր տեղ հատ կաց րեց մշա կու թա յին կող մին, և  ինչ պես հա ջոր դող է ջե րում կտես-
նենք, հետ ևո ղա կա նո րեն պայ քա րեց, որ պես զի մշա կու թա յի նը ցե ղաս պա նութ յու նից 
չօ տար վի և չ տա րան ջատ վի:

Իսկ ո՞ր դեպ քում հան ցա գոր ծութ յու նը պետք է ո րա կել կամ բնո րո շել որ պես մշա-
կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն: Ըստ Լեմ կի նի՝ մշա կու թա յին ար ժեք նե րի վե րաց ման ոչ 
բո լոր դեպ քե րը կա րող են կամ պետք է ո րակ վեն որ պես ցե ղաս պա նութ յուն: Ցե ղաս-
պա նա կան գոր ծո ղութ յուն են հա մար վում մշա կույ թի ոչն չաց ման այն դեպ քե րը, ո րոնք 

5 Տե՛ս Totally Unoffi  cial…, ինչպես նաև՝ Frieze Donna-Lee, “Genos-the Human Group”: How the Con-
cept of “Culture” Underscores Raphael Lemkin ̦s Notion of “Genocide ,” The Crime of Genocide: Preven-
tion, Condemnation and Elimination of Consequences, Proceedings of International Conference (Yerevan, 
December 14-15, 2010, MFA of Armen ia , AG MI), Yerevan, 2011, 164-171 pp..
6 Տե՛ս Frieze Donna-Lee, Genos-the Human Group…, p. 165.
7 Նույն տեղում, էջ 169-170:
8 Նույն տեղում, էջ 170:
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թի րա խա յին խմբի դի տա վոր յալ ոչն չաց ման նպա տակ են հե տապն դում: Դա տար բե-
րա կե լու հա մար նա ա ռա ջար կում է նախ և  ա ռաջ ու սում նա սի րել և հաս կա նալ «մշա կու-
թա յին ոչն չա ցում» և «մշա կու թա յին ձու լում» հաս կա ցութ յուն նե րի սահ մա նը: Ըստ Լեմ-
կի նի հա յե ցա կար գի՝ մշա կու թա յին ձու լու մը կամ միա վո րու մը, ո րը ցե ղաս պա նա կան 
բնույթ չի կրում, տե ղի է ու նե նում աս տի ճա նա բար, չկան խո րոշ ված և  «մշա կույ թի շա րու-
նա կա կան և դան դաղ ա դապ տա ցիա» է պայ մա նա վոր ված ներ քին և  ար տա քին զա նա-
զան ազ դե ցութ յուն նե րով9: Մինչ դեռ մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յունն իր տե սա կի մեջ 
ու րույն է, քա նի որ այն ոչ միայն բուն ոչն չաց ման գոր ծո ղութ յունն է, որն ի րա գործ վում է 
բռնութ յամբ, կտրուկ և  ամ բող ջութ յամբ, այլ նաև դրսևոր վում է խմբի ֆի զի կա կան կամ 
կեն սա բա նա կան ոչն չաց ման գոր ծո ղութ յուն նե րում: Հետ ևա բար Լեմ կի նի պնդմամբ 
որ ևէ դժվա րութ յուն չի ներ կա յաց նի մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յու նը տար բե րել մշա-
կու թա յին ձու լու մից, քա նի որ մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յու նը նե րառ ված է ցե ղաս-
պա նութ յունն ի րա գոր ծո ղի նպա տա կի, դի տա վո րութ յան ու ծրագ րի մեջ10: Իր հիմ նա-
րար աշ խա տութ յան մեջ Լեմ կի նը որ պես մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յան վառ օ րի նակ 
բե րում է 1939 թ. գեր մա նա ցի նե րի կող մից Լ յուբ լի նի (քա ղաք Լե հաս տա նում) հրեա կան 
աստ վա ծա բա նա կան ճե մա րա նի գրա դա րա նի հրկիզ ման դրվա գը՝ հատ ված մեջ բե րե-
լով դրան մաս նակ ցած մի գեր մա նա ցու խոս տո վա նութ յու նից. « Մեզ հա մար Լե հաս տա-
նում իր մե ծութ յամբ հայտ նի Թալ մու դի ա կա դե միա յի11 ոչն չա ցումն ա ռանձ նա կի հպար-
տութ յան ա ռար կա էր: Մենք դուրս նե տե ցինք Թալ մու դի հսկա յա կան գրա դա րա նը և 
տե ղա փո խե ցինք շու կա, ուր և հր կի զե ցինք այն: Հր դե հը շա րու նակ վեց շուրջ քսան ժամ: 
Լ յուբ լի նի հրեա նե րը հա վաք վել և դառ նութ յամբ ող բում էին: Ն րանց ձայ նե րը խլաց րել 
էին մեզ: Հե տո մենք կան չե ցինք զին վո րա կան նվա գա խումբ և  ու րախ գո ռում-գոչ յուն-
նե րով լռեց րինք հրեա նե րի լա ցը»12:

Այս պի սով, «մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն» (Cultural Genocide) եզ րույ թը, ո րը 
Լեմ կի նի ամ փո փիչ բնո րոշ մամբ «ազ գա յին ո գու սրբութ յուն նե րի» ոչն չա ցումն է 13, 
ծա գել և սահ ման վել է genocide բա ռեզ րի հետ միա ժա մա նակ և խմ բի հա մա կարգ-
ված ու դի տա վոր յալ ոչն չաց ման՝ ցե ղաս պա նութ յուն հան ցա գոր ծութ յան բաղ կա ցու-
ցիչ մաս է կազ մում: 

Ա վե լի ուշ շրջա նի ցե ղաս պա նութ յան տե սա բան նե րի մեծ մա սը նույն պես պնդում 
են, որ ցե ղաս պա նութ յան մշա կու թա յին կող մը լոկ ցան կա ցած ցե ղաս պա նա կան 
գոր ծո ղութ յան մաս է կազ մում14: 

9 Նույն տեղում, էջ 167:
10 Նույն տեղում, էջ 168:
11 Հուդայական սուրբ գիրքն ու նրա մեկնություններն ուսումնասիրող և դասավանդող բարձրագույն 
հաստատություն:
12 Lemkin R., Axis Rule in Occupied Europe…, pp. 84-85.
13 Տե՛ս Totally Unofficial…, էջ 172։
14 Տե՛ս Kuper L., Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century, New Haven and London: Yale 
University Press, 1981, էջ 15, 30-39, ինչպես նա և Sch abas W. A., Genocide in International Law: The 
Crimes of Crime s, Cambridg e:  C am br idge University Press, 2000, է ջ 179-1 89: Shaw M., What is genocide?, 
Cambridge: Polity Press, 2007, էջ 66-67: Sautman B., “Cultural Genocide in International Context,” in 
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«Ցեղասպանություն հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու 
մասին» կոնվենցիան և «մշակութային ցեղասպանությունը»

Չ նա յած խնդրի հրա տա պութ յա նը` տաս նամ յակ ներ շա րու նակ խնդրա հա րույց 
է ե ղել մի ջազ գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում genocide եզ րույ թի ձևա կերպ ման 
ընդ լայն ման և դ րա նում մշա կու թա յին աս պեկ տի կի րառ ման հար ցը:

«Մ շա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն» ձևա կեր պումն իր հստակ սահ մա նում նե-
րով ա ռա ջին ան գամ տեղ է գտել 1947-1948 թթ. Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր-
պութ յու նում (այ սու հետ՝ ՄԱԿ) պատ րաստ ված « Ցե ղաս պա նութ յուն հան ցա գոր ծութ-
յու նը կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին» կոն վեն ցիա յի եր կու նա խագ ծե րում15: 
Հատ կան շա կան է, որ ցե ղաս պա նութ յան հա յե ցա կար գում Լեմ կի նի սահ մա նած 
ութ բաղադրիչներից կոն վեն ցիա յի նա խագ ծեր ընդգրկ վե ցին միայն ե րե քը՝ ֆի զի-
կա կա նը, կեն սա բա նա կանն ու մշա կու թա յի նը16: Մաս նա վո րա պես մշա կու թա յին 
բա ղադ րի չի նե րա ռու մը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված էր այն հան գա ման քով, որ 
հետ պա տե րազմ յան շրջա նում նա ցիստ պա րագ լուխ նե րի դա տա վա րութ յուն նե րի 
ժա մա նակ վեր ջին ներս հա ճախ են մե ղադր վել լե հա կան և հ րեա կան մշա կույթ նե րը 
ոչն չաց նե լու կամ բռնութ յամբ «գեր մա նա կա նաց նե լու» մեջ17: Սա կայն հենց մշա կու-
թա յին աս պեկ տի նե րառ ման հար ցը դար ձավ վե ճե րի և հա կադ րութ յուն նե րի ա ռիթ: 

Այս պես, կոն վեն ցիա յի մշա կումն ի րա կա նաց վել է ե րեք հիմ նա կան փու լե րով: Ա ռա-
ջին փու լում hիմք ըն դու նե լով Ռա ֆա յել Լեմ կի նի ցե ղաս պա նութ յան հա յե ցա կար գը՝ 
1947 թ. մա յի սին ՄԱԿ-ի քար տու ղա րութ յու նը պատ րաս տել է կոն վեն ցիա յի ա ռա ջին 
նա խա գի ծը՝ հայտ նի որ պես Քար տու ղա րութ յան նա խա գիծ (Secretariat draft)18: Երկ րորդ 
փու լում՝ 1948 թ. ապ րի լի 5-ից մա յի սի 10-ի ըն թաց քում, Քար տու ղա րութ յան նա խա գի ծը 
վե րամ շակ վել է ՄԱԿ-ի տնտե սա կան և սո ցիա լա կան խորհր դի (UN ECOSOC) վե րահս-
կո ղութ յան ներ քո ստեղծ ված Հա տուկ կո մի տեի կող մից (Ad Hoc Committee draft)19: 
Եվ վեր ջա պես եր րորդ փու լում Հա տուկ կո մի տեի կազ մած նա խա գի ծը ներ կա յաց վել 
է ՄԱԿ-ի գլխա վոր ա սամբ լեա յի վե ցե րորդ կո մի տեի քննարկ մա նը, ո րի արդ յուն քում 

Cultural Genocide and Asian State Peripheries, edited by S autman Barry , New York: Palgrave Macmillan, 
2006, էջ 1-3 7: Abed M., “Clarifying the concept of Genocide”, Metaphilosophy, Vol. 37, Nos. 3–4, July 
2006, էջ 308-330:
15 Տե՛ս Secretariat DraË : First DraË  of the Genocide Convention, Prepared by the UN Secretariat, [May] 
194 7 [UN Doc. E/447], Ad Hoc Committee DraË : Second DraË  Genocide Convention Prepared by the 
Ad Hoc Committee of the Economic and Social Council (ECOSOC), meeting between April 5, 1948 and 
May 10, 1948 [UN Doc. E/AC.25/SR.1 to 28 ], [http://www.preventgenocide.org/law/conven ti on /draË s/, 
դիտվել է՝ 19.08.2015] 
16 Տե՛ս նույն տեղում: 
17 Տե՛ս Schabas W. A., նշվ. աշխ.,  էջ 179:
18 Վերջինիս մշակման աշխատանքներին մասնակցել են երեք մասնագետներ՝ Ռաֆայել Լեմկինը՝ 
որպես ցեղասպանություն եզրույթի ստեղծող և հայեցակարգի հեղինակ, Անրի Դոնեդիո դը 
Վաբրը՝ Փարիզի համալսարանի իրավունքի ֆակուլտետի պրոֆեսոր և նյուրնբերգյան դատարանի 
նախկին դատավոր, և Վեսպասիան Պելան՝ ռումինական իրավունքի պրոֆեսոր և Քրեական 
իրավունքի միջազգային ասոցիացիայի նախագահ (տե՛ս նույն տեղում, էջ 52):
19 Նույն տեղում, էջ 58-68:



Սեդա Պարսամյան



հա մա ձայ նեց վել է կոն վեն ցիա յի վերջ նա կան տեքս տը և 1948 թ. վեր ջին ներ կա յաց վել 
գլխա վոր ա սամբ լեա յի պլե նար նիս տին՝ պաշ տո նա կան հաս տատ ման20: 

Ա ռա ջին իսկ քննար կում նե րի ըն թաց քում ե րեք մաս նա գետ նե րից եր կու սը՝ Ան րի 
դե Վաբ րը և Վես պա սիան Պե լան, դեմ էին մշա կու թա յին բա ղադ րի չը կոն վեն ցիա 
նե րա ռե լու գա ղա փա րին, սա կայն Ռա ֆա յել Լեմ կի նը պնդում էր, որ ռա սա յա կան, 
ազ գա յին կամ կրո նա կան խում բը չի կա րող շա րու նա կել գո յատ ևել, ե թե նրա հոգ-
ևոր և բա րո յա կան ամ բող ջութ յու նը խախտ ված է 21: Հատ կան շա կան է, որ քննար-
կում նե րի ըն թաց քում Լեմ կի նի տե սա կե տը ջեր մո րեն պաշտ պա նել են Խորհր դա յին 
Միութ յան, Չի նաս տա նի և Վե նե սուե լա յի պատ վի րակ նե րը22, մինչ դեռ արևմ տաեվ-
րո պա կան պե տութ յուն նե րի, մաս նա վո րա պես Ֆ րան սիա յի և Մեծ Բ րի տա նիա յի 
պատ վի րակ նե րը, ինչ պես նաև ԱՄՆ-ը, ա մե նաու ժեղ հա կադր վող կող մերն էին: 
Տա րա ձայ նութ յուն նե րի ա ռիթն այն չէր, որ խում բը չպետք է պաշտ պան ված լի նի իր 
մշա կույ թը ոչն չաց նե լու փոր ձե րից, այլ այն, որ մշա կույ թի պաշտ պա նութ յու նը պետք 
է նե րա ռել ոչ թե ցե ղաս պա նութ յան, այլ մար դու կամ փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա-
վունք նե րին վե րա բե րող կոն վեն ցիա ներ23: Հիմ նա կան փաս տարկն այն էր, որ կոն-
վեն ցիան ուղղ ված է մարդ կանց զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րի կան խար գել մանն 
ու պատ ժին` որ պես մի ջազ գա յին քրեա կան հան ցա գոր ծութ յան ա ռան ձին տե սակ, 
հետ ևա բար մշա կու թա յին բա ղադ րի չի նե րա ռու մը կթու լաց ներ փաս տաթղ թի ու ժը 
որ պես այդ պի սին24: Սա կայն ցե ղաս պա նութ յուն եզ րույ թը ստեղ ծո ղի հա մար ֆի զի-
կա կան ոչն չա ցու մը ցե ղաս պա նութ յան գոր ծըն թա ցի մեկ բա ղադ րիչն էր միայն, քա նի 
որ այն շաղ կապ ված և տ ևա կան գոր ծըն թա ցի հետ ևանք էր: Լեմ կի նը ցե ղաս պա-
նութ յուն ա սե լով հաս կա նում էր ոչ թե «մի ժո ղովր դի ան մի ջա կան ոչն չա ցու մը», այլ 
«խմբի ազ գա յին տե սա կի ոչն չա ցու մը», ո րը նե րա ռում է բազ մա թիվ բա ղադ րիչ ներ, 
այդ թվում և մ շա կու թա յի նը25: Հատ կան շա կան է, որ երբ 1946 թ. ՄԱԿ-ի գլխա վոր 
ա սամբ լեա յում ա ռա ջին ան գամ քննարկ վում էր ցե ղաս պա նութ յան հար ցը, նշվել է, 
որ վեր ջի նիս դեպ քե րից են «մարդ կութ յան մեծ կո րուստ նե րը՝ մշա կու թա յին և  այլ 
դրսևո րում նե րով»26: Սա կայն ար դեն կոն վեն ցիա յի նա խագ ծի շուրջ քննար կում նե-
րում ՄԱԿ-ի գլխա վոր քար տու ղա րի ե լույ թը են թադ րում էր մշա կու թա յին աս պեկ տի 
մեր ժում, նե րառ յալ ազ գա յին լեզ վի կի րառ ման ար գել քը, ինչ պես նաև հու շար ձան-
նե րի և պատ մա կան, ար վես տի կամ կրո նա կան այլ հաս տա տութ յուն նե րի հետ ևո-

20 Նույն տեղում, էջ  6 8- 81:
21 Նույն տեղում, էջ 179-180:
22 Վերջինիս ներկայացուցչի՝ Վիկտոր Պերեզ-Պերոզոյի հայտարարության մեջ մասնավորապես 
ասվում էր. «Մարդկային հանրույթը միավորող ամենակարևոր թելը մշակույթն է, և, ոչնչացնելով 
մշակութային ժառանգությունը, թողնում են խմբին գոյատևել: Ցեղասպանությունը չի ենթադրում 
միայն խմբի անդամների ֆիզիկական բնաջնջումը. դա դեռևս հանցանքի պարտադիր բ աղադրիչ 
չէ…»: Մեջբերված է Sautman B., Cultural Genocide in International Context…, էջ 4-5:
23 Տե՛ս Kuper L., նշվ. աշխ., էջ 31-35: Schabas W. A., ն շվ . աշխ ., էջ 57, 63, 66, 70, 180-181:
24 Տե՛ս Fournet C., The Crime of Destruction and the Law of Genocide, UK, Ashgate, 2007, էջ 43-46։
25 Lemkin R., Axis Rule in Occupied Europe…, p. 79.
26 Sautman B., Cultural Genocide in International Context..., p. 4.
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ղա կան ոչն չա ցու մը27: 
Ա մե րի կա ցի սո ցիո լոգ, Կա լի ֆոռ նիա յի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Լեո Կու պե րի 

(1908-1994) տե սա կե տի հա մա ձայն՝ այս հար ցի շուրջ հա կա մար տութ յու նը ոչ թե 
գա ղա փա րա կան էր, այլ ա վե լի շուտ հա կադր վող կող մե րը, ո րոնք գա ղու թա տի րա-
կան տե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ էին, խո ցե լի էին զգում ի րենց և պաշտ-
պա նո ղա կան դիրք էին գրա վել՝ փոր ձե լով խու սա փել ոչ ինք նու րույն կա ռա վար վող 
տա րածք նե րում ի րենց երկր նե րի կա ռա վա րութ յուն նե րի վա րած քա ղա քա կա նութ-
յան քննա դա տութ յուն նե րից28: Այս ա ռու մով հատ կան շա կան է Միաց յալ Նա հանգ-
նե րի պատ վի րա կութ յան ղե կա վար, ինչ պես նաև Հա տուկ կո մի տեի աշ խա տանք-
նե րը նա խա գա հող Ջոն Մակ թո սի հայտ նած մտա հո գութ յունն այն մա սին, որ մշա-
կու թա յին բա ղադ րի չի նե րա ռու մը կա րող էր մեծ ռիս կի առջև կանգ նեց նել կոն վեն-
ցիա յի վա վե րաց ման հար ցը ո րոշ պե տութ յուն նե րի կող մից29:

Չ նա յած լուրջ տա րա ձայ նութ յուն նե րին՝ այ նուա մե նայ նիվ ցե ղաս պա նութ յուն 
հան ցա գոր ծութ յան մշա կու թա յին բա ղադ րիչ նե րը նե րառ վե ցին կոն վեն ցիա յի եր կու` 
նախ Քար տու ղա րութ յան, ա պա նաև՝ Հա տուկ կո մի տեի նա խագ ծեր: Մաս նա վո րա-
պես քար տու ղա րութ յան նա խագ ծի I հոդ վա ծի 3-րդ կե տը՝ վեր նագր ված «Խմ բի յու-
րա հա տուկ հատ կա նիշ նե րի ոչն չա ցում», ներ կա յաց նում էր մշա կու թա յին ցե ղաս պա-
նութ յու նը բնո րո շող հետև յալ հինգ սահ մա նում նե րը.

ա) Խմ բի ե րե խա նե րի բռնի տե ղա փո խումն այլ խմբեր, 
բ) Այն մարդ կանց բռնի և պար բե րա բար ար տաք սու մը, ով քեր ներ կա յաց նում են 

տվյալ մշա կու թա յին խում բը,
գ) Մայ րե նի լեզ վի օգ տա գործ ման ար գել քը նույ նիսկ նեղ շրջա նակ նե րում,
դ) Մայ րե նի լեզ վով լույս տե սած գրքե րի կամ կրո նա կան աշ խա տութ յուն նե րի 

հետևո ղա կան ոչն չա ցու մը և դ րանց վե րահ րա տա րա կե լու ար գել քը,
ե) Պատ մա կան և կ րո նա կան հու շար ձան նե րի հետ ևո ղա կան ոչն չա ցու մը կամ 

դրանց օգ տա գոր ծումն այլ նպա տակ նե րով, պատ մա կան, գե ղար վես տա կան, կրո-
նա կան ար ժեք ու նե ցող փաս տաթղ թե րի կամ կրո նա կան ծե սե րում օգ տա գործ վող 
ա ռար կա նե րի ոչն չա ցումն ու տար րա լու ծու մը30:

Այս սահ մա նում նե րը քիչ ա վե լի ուշ ո րո շա կի փո փո խութ յուն նե րով ու կրճա-
տում նե րով ամ փոփ վե ցին հա տուկ կո մի տեի կազ մած նա խագ ծի III հոդ վա ծում՝ 
«Մ շա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն» ընդ հա նուր վեր նագ րով, ո րում մաս նա վո-
րա պես աս վում էր. «Այս կոն վեն ցիա յով ցե ղաս պա նութ յուն է նաև յու րա քանչ յուր 
կան խամ տած ված գոր ծո ղութ յուն, որն ու նի դի տա վո րութ յուն ոչն չաց նե լու ազ գա-
յին, ռա սա յա կան կամ կրո նա կան խմբի լե զուն, կրո նը կամ մշա կույ թը՝ ազ գա յին, 

27 Նույն տեղում:
28 Տե՛ս Kuper L., նշվ. աշխ., էջ 31:
29 Տե՛ս Schabas W. A., նշվ. աշխ., էջ 181:
30 Տե՛ս Secretariat Draft: First Draft of the Genocide Convention, Prepared by the UN Secretariat, [May] 
1947 [UN Doc. E/447], [http://www.preventgenocide.org/law/convention/drafts/, դիտվել է՝ 19.08.2015]. 



Սեդա Պարսամյան



ռա սա յա կան կամ կրո նա կան հո ղի վրա»31, ինչ պես օ րի նակ՝
1. խմբի լեզ վի օգ տա գործ ման ար գելքն ա ռօր յա շփման ըն թաց քում, դպրոց նե-

րում կամ տպագ րութ յան մեջ և հ րա պա րա կա յին շրջա նակ նե րում,
2. գրա դա րան նե րի, թան գա րան նե րի, դպրոց նե րի, պատ մա կան հու շար ձան նե րի, 

պաշ տա մուն քի վայ րե րի, ինչ պես նաև խմբի մշա կու թա յին այլ ինս տի տուտ նե րի և  
օբ յեկտ նե րի ոչն չա ցու մը կամ օգ տա գործ ման ար գել քը32:

Քիչ ա վե լի ուշ Լի բա նա նի պատ վի րա կութ յան ա ռա ջար կով ա վե լաց վել է մշա կու-
թա յին ցե ղաս պա նութ յան մեկ այլ դրսևո րում, հա մա ձայն ո րի՝

1. խմբի ան դամ նե րի հա մար այն պի սի ի րա վի ճա կի ստեղ ծում, ո րը կստի պեր 
նրանց հրա ժար վել ի րենց լեզ վից, կրո նից կամ մշա կույ թից33:

Մ շա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յու նը բնո րո շող և դա տա պար տող վե րոնշ յալ սահ-
մա նում նե րից միակ ձևա կեր պու մը, սա կայն, որ տեղ գտավ կոն վեն ցիա յի վերջ նա-
կան` 1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին ՄԱԿ-ի գլխա վոր ա սամբ լեա յի կող մից ըն դուն ված 
տար բե րա կում, խմբի ե րե խա նե րի` որ պես տվյալ խմբի մշա կու թա յին ժա ռան գութ-
յան կրո ղի, բռնի տե ղա փո խումն է այլ խմբեր34: Այս կե տը կոն վեն ցիա նե րառ վեց 
հու նա կան պատ վի րա կութ յան պաշ տո նա կան ա ռա ջար կութ յամբ ՄԱԿ-ի գլխա վոր 
ա սամբ լեա յի վե ցե րորդ կո մի տեի քննար կում նե րի ա վար տին, երբ ար դեն պարզ 
դար ձավ, որ մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յան գա ղա փա րը վերջ նա կա նա պես մերժ-
ված է35: Այս պի սի ցե ղաս պա նա կան փոր ձը հու նա կան պատ վի րա կութ յան կող-
մից ընտր վեց որ պես ա մե նա դա ժա նը՝ միտ ված լի նե լով «խզե լու խմբի մշա կու թա-
յին շա րու նա կա կա նութ յու նը, երբ չնա յած մար մի նը ողջ է մնում, բայց ոչն չաց վում է 
ո գին»36: 

Մինչև 1948 թ. հոկ տեմ բեր ա մի սը պատ վի րակ ներն ար դեն քվեար կել ու հնչեց րել 
էին «մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն» բա ժի նը կոն վեն ցիա չնե րա ռե լու վե րա բեր-
յալ ի րենց վերջ նա կան կար ծիք նե րը, սա կայն Ռ. Լեմ կի նը տա կա վին շա րու նա կում 
էր պայ քա րել հա կա ռակ ուղ ղութ յամբ: Նա ե ռան դուն կեր պով փոր ձում էր հա մո զել 
պատ վի րակ նե րին, որ ցե ղաս պա նութ յան մշա կու թա յին բա ղադ րիչն ու նի այն կան-

31 Ad Hoc Committee Draft: Second Draft Genocide Convention Prepared by the Ad Hoc Committee of 
the Economic and Social Council (ECOSOC), meeting between April 5,  1 948 and May 10, 1948 [UN Doc. 
E/AC.25/SR.1 to 28 ], [http://www.preventgeno cide.org/law/convention/drafts/, դիտվել է՝ 19.08.2015] 
32 Նույն տեղում:
33 Տե՛ս Sautman B., Cultural Genoc ide in International Context…, էջ 4, տե՛ս նաև Schabas W. A., նշվ. 
աշխ., էջ 182:
34 Տե՛ս Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Adopted by Resolution 
260 (III) A of the U.N. General Assembly on 9 Decembe r 1948. Entry into force: 12 January 1951, [http://
www.preventgenocide.org/law/convention/text.h tm, դիտվել է՝ 11.08.2015]: 
35 Տե՛ս Totally Unofficial…, էջ 168, տե՛ս նաև Schabas W. A., նշվ. աշխ., էջ 175-178:
36 Այս առումով հույներն ունեին նոր անհանգստություն, մոտ 30,000 երեխա առևանգվել էր 1947 թ. 
քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում և տեղափոխվել արևելյան դաշինքի երկրներ (տե՛ս 
Totally Unofficia l…, էջ 168 )։
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խար գե լե լու հատ կա նիշ37: 1948 թ. սեպ տեմ բե րի 31-ին Ցե ղաս պա նութ յան կո մի տեի 
նա խա գահ Ջեյմս Ռո զեն բեր գին ուղղ ված իր նա մա կում Լեմ կի նը, օ րի նակ բե րե լով 
«մի լիո նա վոր հա յե րի բնաջնջ մա նը զու գըն թաց հայ կա կան քրիս տո նեա կան ե կե ղե-
ցի նե րի», ինչ պես նաև 1938 թ. Հիտ լե րի կող մից ի րա գործ ված սի նա գոգ նե րի զանգ-
վա ծա յին ոչն չա ցում նե րը, հղում է կա տա րում ՄԱԿ-ի Վե նե սուե լա յի պատ վի րա կի այն 
փաս տար կին, հա մա ձայն ո րի` մշա կու թա յին ոչն չա ցու մը կա րող է կան խամ տած ված 
ֆի զի կա կան բնաջնջ ման նա խան շան դառ նալ38: Նա գրում է. «…այր վող գրքերն ու 
այր վող մար մին նե րը նույ նը չեն, սա կայն երբ որ ևէ մե կը ճիշտ ժա մա նա կին մի ջամ տի 
ե կե ղե ցի նե րի և գր քե րի ոչն չաց ման դեմ, նաև ճիշտ ժա մա նա կին կա րող է կան խար-
գե լել մար մին նե րի այր վե լը»39: Բա ցի այդ, Լեմ կինն ի րա վա ցիո րեն պնդում էր, որ մշա-
կու թա յին ոչն չա ցու մը կա րող է բա ցա հայ տել խմբի ֆի զի կա կան ոչն չաց ման դի տա վո-
րութ յու նը: Իր ան տիպ և չթ վագր ված ար խի վա յին փաս տաթղ թե րից մե կում Լեմ կի նը 
գրում է. «Մ շա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յու նը կոն վեն ցիա յի ա մե նա կար ևոր հատ վածն 
է», քա նի որ այն սեր տո րեն կապ ված է ցե ղաս պա նութ յան կոն վեն ցիա յի 2-րդ հոդ-
վա ծում նշված` խմբի ան դամ նե րին պատ ճառ ված լուրջ ֆի զի կա կան, մտա վոր կամ 
կեն սա բա նա կան վնա սի դի տա վո րութ յան չա փե րի հետ40: Մ շա կու թա յին ցե ղաս պա-
նութ յու նը կոն վեն ցիա չնե րա ռե լու մա սին իր հու շե րում Լեմ կի նը գրում է. «Ես այն 
հա ջո ղութ յամբ պաշտ պա նե ցի եր կու նա խագ ծե րում…, սա կայն հանձ նա ժո ղո վում 
այս գա ղա փա րը բա վա րար oժան դա կութ յուն չստա ցավ, ուս տիև ծանր սրտով ո րո-
շե ցի չպնդել»41: Փա րի զի ա սամբ լեան ան վա նե լով «ՄԱԿ-ի մար դա սի րա կան պայ մա-
նագ րե րի ոս կե դա րի ա վարտ»՝ Լեմ կի նը մտա վա խութ յուն ու ներ, որ ՄԱԿ-ի գլխա վոր 
ա սամբ լեա յի հա ջորդ նա խա գա հի օ րոք ընդ հան րա պես կոն վեն ցիա յի ըն դու նու մը 
կա րող էր հար ցա կա նի տակ դրվել42: Ուս տի մշա կու թա յին բա ղադ րի չը կոն վեն ցիա 
նե րա ռե լու իր ծանր պայ քա րում Լեմ կի նը ստիպ ված էր ընկր կել:

Այս պի սով, Լեմ կի նի սպա սում նե րը չի րա կա նա ցան, և կոն վեն ցիան ըն դուն վեց 
միայն որ պես «մար մին նե րի սպա նութ յան» կան խար գե լում: Մինչ դեռ ցե ղաս պա նութ-
յուն ի րա գոր ծե լիս ոճ րա գործ նե րի խնդի րը միայն խմբի ան դամ նե րի սպա նութ յու նը 
չէ, այլ նաև այդ խմբի ինք նութ յան ոչն չա ցու մը, ին չի մա սին էլ պնդում էր Ռա ֆա յել 
Լեմ կի նը Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան և Հ րեա կան հո լո քոս տի օ րի նա կով: Ցե ղաս պա-
նութ յու նը փոխ կա պակց ված և տ ևա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևանք է: Խմ բի մշա-
կույ թի հա մա կարգ ված և դի տա վոր յալ ոչն չա ցու մը գա լիս է վկա յե լու, որ տվյալ էթ նիկ 
խում բը նման մշա կու թա յին զտման մաս է կազ մում: Այլ կերպ ա սած, խմբի մշա կույ թի 
ոչն չա ցու մը կա րող է դառ նալ նրա հնա րա վոր բնաջնջ ման նա խան շան և  այդ պի սով 
կապ վել ծան րա գույն այդ հան ցա գոր ծութ յան կան խար գել ման հետ: Սա կայն որ քան 

37 Տե՛ս Frieze Donna-Lee, “Genos-the Human Group”..., էջ 166։
38 Նույն տեղում:
39 Նույն տեղում:
40 Նույն տեղում, էջ 165-166:
41 Totally Unofficial…, pp. 172-173.
42 Նույն տեղում, էջ 173:





էլ մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յունն ա ռանց քա յին տեղ էր զբա ղեց նում Լեմ կի նի սահ-
մա նած հա յե ցա կար գում, և ն րա կող մից խիստ կար ևոր վում էր այդ եզ րույ թի նե րա-
ռու մը կոն վեն ցիա, ցե ղաս պա նա գետ Թա ներ Աք չա մի բնո րոշ մամբ. «այն զո հա բեր-
վեց, որ պես զի ցե ղաս պա նութ յան հա յե ցա կար գը ըն դուն վեր քրեա կան օ րեն քի շրջա-
նակ նե րում»43:

«Բնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին» հռչակագիրը և «մշակութային 
ցեղասպանությունը»

Մեր օ րե րում ևս մեկ ան հա ջող փորձ է կա տար վել «մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ-
յուն» եզ րույ թի կի րառ ման ա ռու մով, սա կայն այս ան գամ ար դեն ա ռանց հստակ 
ձևա կերպ ման, թե ինչ է այն նշա նա կում: Այս պես, « Ցե ղաս պա նութ յուն հան ցա գոր-
ծութ յու նը կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին» կոն վեն ցիա յի ըն դու նու մից ի վեր 
«մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն»-ը՝ որ պես ի րա վա կան եզ րույթ, օգ տա գործ վել է 
ՄԱԿ-ի կող մից 2007 թ. սեպ տեմ բե րի 13-ին ըն դուն ված «Բ նիկ ժո ղո վուրդ նե րի ի րա-
վունք նե րի մա սին» հռչա կագ րի նա խագ ծում՝ մշակ ված դեռևս 1994-ին44: Հա մա ձայն 
նա խագ ծի 7-րդ հոդ վա ծի` «բնիկ ժո ղո վուրդ ներն ու նեն հա վա քա կան և  ան հա տա կան 
ի րա վունք՝ չեն թարկ վե լու էթ նո ցի դի45 և մ շա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յան՝ նե րառ յալ 
կան խար գե լու մը և փոխ հա տու ցու մը [հետ ևա բար հռչա կա գի րը դա տա պար տում է- 
Ս.Պ.] ա) Յու րա քանչ յուր գոր ծո ղութ յուն, որն ազ դում է կամ նպա տակ ու նի զրկե-
լու նրանց ի րենց ազ գա յին ան հա տա կա նութ յու նից, մշա կու թա յին ար ժեք նե րից կամ 
էթ նիկ ինք նութ յու նից…»46: Հռ չա կագ րի վերջ նա կան տար բե րա կում, սա կայն, 7-րդ 
հոդ վա ծը փո խա րին վեց 8-ով, որ տեղ «էթ նո ցիդ» եզ րույ թը փո խա րին վեց «բռնի ձու-
լում», իսկ «մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն»-ը՝ «մշա կույ թի ոչն չա ցում» ձևա կեր-
պում նե րով47:

Ակն հայտ է, որ չնա յած «մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն» եզ րույ թը մի ջազ-

43 Akçam T., The Young Turks’ Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in 
the Ottoman Empire, Pr inceton: Princeton University Press, 2012, p. XXVII.
44 Տե՛ս Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, U.N. Doc. E/CN .4 /Sub.2/1994/2/Add.1 
(1994), [http://www1.umn.edu/humanrts/instree/declra.htm, դիտվել է՝ 22.08.2015]:
45 Ժամանակակից ակադեմիական գրականության մեջ «էթնոցիդ» եզրն առավել հ աճախ օգտա  գ-
ործվում է ավելի նեղ իմաստով` բնորոշ ելով մշակութային ցեղասպանությունը: Այս պիսի իմաստով 
այն բնութագրվում է Սան Խոսե ում 1981 թ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ- ի կողմից ընդունված հռչակագրում, որում  
ն շվ ու մ է. «Էթնոցիդը էթնիկ խմբին իր սեփական մշակույթի և լեզվի օգտագործման, զարգացման 
և փոխանցման խմբային և անհատական իրավունքների մերժումն է... Մենք հայտարարում ենք, որ 
էթնոցիդը, այսի նք ն՝  մշակութային ցեղասպանությունը միջազգային իրավունքի խախտում է, որը 
համարժեք է ցեղա սպա նությանը, որը դատապարտվում է Միավորված ազգերի կազմակերպության 
«Ցեղասպանության հանցա գործության կանխարգելման  և դրա համար պատժի մասին» 1948 թ. 
կոնվենցիայով»: Տե՛ս UNESCO and the struggle against ethnocide . Declaration of San Jose, December 
1981 [http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000499/049951eo.pdf, դիտվել է՝ 25.08.2015]:
46 Տե՛ս Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/2/Add.1 
(1994):
47 Տե՛ս United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 13 september, 2007 [http://www.
un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ en.p df, դ իտվել է ՝ 22 .08 .2 01 5] :





գա յին ի րա վուն քի շրջա նակ նե րում դեռևս չի ամ րագր վել որ պես ցե ղաս պա նութ-
յան ա ռան ձին կա տե գո րիա, այ նուա մե նայ նիվ հա ճախ հան ցա գոր ծութ յան հենց 
այդ տե սակն է օգ նում բա ցա հայ տե լու վեր ջի նիս բնո րո շու մը՝ դի տա վո րութ յու նը 
(intent): Այս ա ռու մով ու շագ րավ է 2001 թ. նախ կին Հա րավս լա վիա յի հար ցե րով 
Մի ջազ գա յին քրեա կան դա տա րա նի (Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 
(ICTY)) կող մից ըն դուն ված հայ տա րա րութ յու նը, հա մա ձայն ո րի. «… .այն տեղ, 
որ տեղ առ կա է ֆի զի կա կան կամ կեն սա բա նա կան ոչն չա ցում, հա ճախ լի նում են 
միա ժա մա նակ յա հար ձա կում ներ մշա կու թա յին և կ րո նա կան ար ժեք նե րի, ինչ պես 
նաև թի րա խա յին խմբի խորհր դան շան նե րի վրա, ո րոնք օ րենսդ րո րեն պետք է 
ճա նա չել որ պես խմբի ֆի զի կա կան բնաջնջ ման դի տա վո րութ յան վկա յութ յուն»48: 
Հատ կան շա կան է, որ այս օ րենսդ րա կան բա ցա հայ տու մից դեռ շուրջ կես դար 
ա ռաջ ցե ղաս պա նութ յան հա յե ցա կար գի հե ղի նա կը` Ռ. Լեմ կի նը, «մշա կու թա յին 
ցե ղաս պա նութ յուն»-ը կոն վեն ցիա նե րա ռե լու իր պայ քա րում հան ցա գոր ծութ յան 
այս տե սա կը բնո րո շե լիս մատ նան շել և պն դել է խիստ կար ևոր այս հիմ նադ րույ թը: 
Նույն հիմ նա վոր մամբ 2001 թ. նախ կին Հա րավս լա վիա յի հար ցե րով Մի ջազ գա յին 
քրեա կան դա տա րա նը մու սուլ ման նե րի գրա դա րան նե րի, մզկիթ նե րի ոչն չա ցու մը, 
նրանց կրո նա կան ա ռաջ նորդ նե րի վրա հար ձա կում նե րը բնո րո շել է սեր բե րի կող-
մից մու սուլ ման նե րի ցե ղաս պա նութ յան դի տա վո րութ յան ակտ49: 

Բա ցար ձակ ճշմար տութ յուն է այն, որ մշա կու թա յին ար ժեք նե րի ոչն չա ցու մը 
եր բեք չի կա րե լի հա մե մա տել մարդ կանց ֆի զի կա կան ոչն չաց ման կամ մի ամ բողջ 
խմբի բնաջնջ ման հետ, սա կայն պատ մութ յու նը ցույց է տա լիս, որ այս եր կու դրվագ-
ներն ա ռան ձին հան դես չեն գա լիս և փոխ կա պակց ված են: Խմ բի մշա կու թա յին 
ժա ռան գութ յան լիա կա տար ոչն չա ցու մը կհան գեց նի տվյալ խմբի ան հե տաց մա նը 
մարդ կութ յան հա մընդ հա նուր հի շո ղութ յու նից, ինչ պես և ն րա կեն սա գոր ծու նեութ-
յան բո լոր հետ քե րի վե րաց մա նը: Իսկ ե թե չկա հի շո ղութ յուն, ա պա մշա կու թա յին 
ցե ղաս պա նութ յուն ի րա գոր ծող նե րի հա մար տվյալ խմբի գո յութ յան ժխտու մը կամ 
մեր ժումն ա ռա վել քան դյու րին կլի նի, իսկ ցե ղաս պա նութ յու նը կամ բնաջն ջու մը` 
ամ բող ջա կան: 

Մեր օ րե րում մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան դեմ ոտնձ գութ յուն նե րը կրում են շա րու-
նա կա կան բնույթ` ու ղեկց վե լով նո րա նոր ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րով կամ 
պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ կի րառ վող հան ցա գոր ծութ յուն նե րով: Յու րա քանչ յուր 
ժո ղովր դի մշա կու թա յին ժա ռան գութ յանն ուղղ ված ցան կա ցած ոտնձ գութ յուն մար-
տահ րա վեր է նաև հա մա մարդ կա յին մշա կու թա յին ժա ռան գութ յա նը, քան զի ցան կա-
ցած մշա կույթ հա մաշ խար հա յին քա ղա քակր թու թյան բաղ կա ցու ցիչ մաս է կազ մում: 
Վեր ջին տաս նամ յակ նե րում Թուր քիա յում շա րու նակ վող հայ կա կան պատ մա ճար տա-
րա պե տա կան դեռևս կան գուն հու շար ձան նե րի յու րա ցու մը, պղծումն ու ոչն չա ցու մը, 

48 I ntern at ional T ribunal  f or the Pro se cution of  Pers on s Responsible for Serious Violations of International 
Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia since 1991, Prosecutor v. Radislav 
Krstic – Judgment, Case No. IT-98-33-T, 02 August 2001, p. 203.
49 Նույն տեղում, էջ 207   :



1992-1996 թթ. Բոս նիա- Հեր ցե գո վի նա յում մահ մե դա կան և  ուղ ղա փառ քրիս տո նեա կան 
հոգ ևոր հաս տա տութ յուն նե րի և մ շա կու թա յին այլ կենտ րոն նե րի դեմ ի րա կա նաց ված 
ոտնձ գութ յուն նե րը, 2001 թ. Աֆ ղանս տա նում Բուդ դա յի ար ձա նի պայ թե ցու մը թա լիբ-
նե րի կող մից, 1995-2005 թթ. Նա խիջ ևա նում Հին Ջու ղա յի հայ կա կան գե րեզ մա նո ցի` 
Ադր բե ջա նի կող մից պե տա կան մա կար դա կով ի րա գործ ված բար բա րո սա կան ոչն չա-
ցու մը, ինչ պես նաև ներկայումս գրո հա յին նե րի կող մից վկա յում են այն մա սին, որ մշա-
կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն նե րը դեռ գոր ծո ղութ յան մեջ են և շատ հա ճախ ուղ ղորդ-
վում են ո րո շա կի պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից: Սա կայն առ այ սօր գո յութ յուն 
չու նի որ ևէ մի ջազ գա յին ի րա վա կան գոր ծիք կամ փաս տա թուղթ, ո րը «մշա կու թա յին 
ցե ղաս պա նութ յու նը» կդարձ նի պատ ժե լի ա րարք: Գո յութ յուն ու նե ցող ան պատ ժե լիութ-
յու նը, թերևս, գա լիս է հու շե լու, որ ա ռա վել քան հրա տապ է մի ջազ գա յին նոր կոն վեն-
ցիա յի ըն դու նու մը, ո րով մշա կու թա յին ար ժեք նե րի ոչն չա ցու մը կդիտ վի որ պես մարդ-
կութ յան դեմ հան ցա գոր ծութ յուն:

Մշակութային ցեղասպանությունը միջազգային իրավունքի համատեքստում. 
տեսական հիմնադրույթներ

Սեդա Պարսամյան

Ամփոփում

Այս հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում քննարկ վում են եր կու հար ցեր.
1. Ռա ֆա յել Լեմ կի նի սահ մա նած ցե ղաս պա նութ յան հա յե ցա կար գում «մշա կու-

թա յին ցե ղաս պա նութ յուն» եզ րույ թի կամ ցե ղաս պա նութ յան մշա կու թա յին բա ղադ-
րի չի ու նե ցած ա ռանց քա յին դե րը:

2. Մի ջազ գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում առ այ սօր ցե ղաս պա նութ յուն 
եզ րույ թի ձևա կերպ ման ընդ լայն ման և դ րա նում մշա կու թա յին աս պեկ տի նե րառ-
ման հար ցը: 

 Խոս քը մաս նա վո րա պես ՄԱԿ-ի կող մից 1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին ըն դուն ված 
« Ցե ղաս պա նութ յուն հան ցա գոր ծութ յու նը կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին» 
կոն վեն ցիա յի և 2007 թ. սեպ տեմ բե րի 13-ի «Բ նիկ ժո ղո վուրդ նե րի ի րա վունք նե րի 
մա սին» հռչա կագ րի մա սին է, ո րոնց նախ նա կան տար բե րակ նե րում թեև ընդգրկ-
ված էր «մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն» եզ րույ թը, և դա տա պարտ վում էր վեր ջի-
նիս հետ կապ ված ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն, սա կայն այս 2 կար ևոր փաս տաթղ-
թերն էլ վերջ նա կան տար բե րա կում խմբագր վե ցին, և «մշա կու թա յին ցե ղաս պա-
նութ յուն» եզ րույ թը դուրս մնաց: 

Բա նա լի բա ռեր՝ մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն, ցե ղաս պա նութ յան մշա-
կու թա յին բա ղադ րիչ, ցե ղաս պա նութ յան հա յե ցա կարգ, կոն վեն ցիա յի նա խա գիծ, 
ցե ղաս պա նութ յան կոն վեն ցիա, մի ջազ գա յին ի րա վունք, Ռաֆայել Լեմկին:





The Cultural Genocide in the Context of International Law: Theoretical 
Considerations

Seda Parsamyan

Summary

This article discusses the following issues:
1. The pivotal role of the term “cultural genocide” or the presence of cultural element 

in the concept of “genocide”, defined by Raphael Lemkin.
2. The issue of expanding the definition of the term Genocide in international legal 

documents and including the cultural aspect in it.
Particularly, the main focus is on 2 documents - the UN Convention of December 9, 

1948 titled “The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”, 
and the “Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”, issued on September 13, 2007. 
Although in the drafts of these documents the term “cultural genocide” was included and 
any action of cultural genocide was condemned, in the final versions of them the term of 
“cultural genocide” was omitted.

Keywords: cultural genocide, cultural aspect of genocide, genocide concept, draft 
convention, genocide convention, International Law, Rafael Lemkin.

Культурный геноцид в контексте международного права: 
теоретические вопросы

Седа Парсамян

Резюме

Обсуждаются следующие важные и актуальные вопросы:
1. Ключевая роль термина «культурный геноцид» или наличие культурного эле-

мента в рамках концепции геноцида, предложенной Рафаэлем Лемкиным.
2. Проблема расширения термина «геноцид» в документах международного права 

включением в него и культурного аспекта.
Рассматриваются два документа ‒ «Конвенция о предупреждении преступле-

ния геноцида и наказании за него» (принята Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 
1948 г.)и «Декларация о правах коренных народов» (принята Генеральной Ассам-
блеи ООН 13 сентября 2007 г.). Несмотря на то, что в первоначальных вариантах 
документов содержался термин «культурный геноцид» и любое действие, связанное 
с культурным геноцидом, осуждалось, в окончательной версии эти два документа 
были отредактированы и термин «культурный геноцид» был изъят.

Ключевые слова: культурный геноцид, культурный аспект геноцида, концепция 
геноцида, проект конвенции, конвенция о геноцида, международное право, Рафаэль 
Лемкин.


