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Եվրոպական խորհրդարանը՝ նկատի ունենալով 
- սոցիալիստների խմբի անունից պր. Սաբիի և մյուսների ներկայացրած 
առաջարկությունը Հայկական հարցի քաղաքական լուծման մասին (փաստաթուղթ 2-
737/84թ.), 
- պր. Կոլոկոտրոնիսի ներկայացրած առաջարկությունը Հայկական հարցի և ապրիլի 24-
ը Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր հայտարարելու մասին (փաստաթուղթ 2-360/ 
85թ.), 
- Եվրոպական խորհրդարանի քաղաքական հանձնաժողովի զեկուցագիրը 
(փաստաթուղթ 2-33/ 87թ.), 
ա) հաշվի առնելով՝ 
- պր. Ժակեի և նրա համախոհների ներկայացրած առաջարկությունը հայ ժողովրդի 
կացության մասին (փաստաթուղթ 1-782/ 81թ.), 
- սոցիալիստների խմբի անունից տիկ. Դյուպորի և պրն. Գլինի ներկայացրած 
առաջարկությունը Հայկական հարցի քաղաքական լուծման մասին (փաստաթուղթ 1-735/ 
83թ.), 
- տիկ. Դյուպորի գրավոր հարցումը Հայկական հարցի մասին, 
- Եվրոպական խորհրդի մշակութային գործերի մինիստրների խորհրդակցության 1986թ. 
նոյեմբերի 13- ին ընդունված որոշումը, որը վերաբերում է եվրոպական 
ճարտարապետական ժառանգության պահպանությանը՝ ներառյալ եվրոպական 
տնտեսական համագործակցության երկրների տարածքից դուրս գտնվող 
հուշարձանները, 
բ) համոզմունք հայտնելով, որ Թուրքիայում բնակվող հայ ժողովրդի ճանաչումն իսկ 
ենթադրում է նրա ճանաչումը որպես ինքնատիպ էթնիկական, մշակութային, լեզվական և 
կրոնական փոքրամասնություն, 
գ) նկատի ունենալով, որ հայերը ՄԱԿ-ի 1948 թ. կոնվենցիայի համաձայն այդ 
իրադարձությունները (1915 թ. կոտորածները) որակում են որպես կազմակերպված 
ցեղասպանություն, 
դ) նկատի ունենալով, որ թուրքական պետությունը մերժում է ցեղասպանության 
մեղադրանքը համարելով անհիմն, 
ե) հաստատելով, որ թուրքական կառավարությունը, մերժելով մինչև օրս՝ ճանաչել 1915թ. 
ցեղասպանությունը, շարունակում է այդպիսով զրկել հայ ժողովրդին իր սեփական 
պատմության իրավունքից, 
զ) նկատի ունենալով, որ պատմականորեն ապացուցված Հայոց ցեղասպանությունը 
մինչև այժմ ոչ ենթարկվել է քաղաքական դատապարտման և ոչ էլ ստացել է 
համապատասխան հատուցում, 
է) նկատի ունենալով, որ Թուրքիայի կողմից Հայկական ցեղասպանության ճանաչումը 
այսուհետև կդիտվի որպես հայերի նկատմամբ բարոյական իրավունքի վերականգման 
խորապես մարդկային ակտ, որը միայն պատիվ կարող է բերել թուրքական 
կառավարությանը, 
ը) խորապես ափսոսանք հայտնելով և դատապարտելով 1973-ից 1986 թթ. ընթացքում 
հայկական խմբավորումների անիմաստ ահաբեկչությունը, ինչպես նաև բազմաթիվ 
մահափորձեր, որոնց հետևանքով 



զոհվեցին կամ վիրավորվեցին բազմաթիվ անմեղ մարդիկ, ինչը դատապարտվեց հայ 
ժողովրդի ճնշող մեծամասնության կողմից, 
թ) նկատի ունենալով, որ իրարահաջորդ թուրքական կառավարությունների անհաշտ 
դիրքորոշումը Հայկական հարցի նկատմամբ ոչ մի կերպ չի նպաստել լարվածության 
թուլացմանը՝ 
1.Այն կարծիքն է հայտնվում,որ Հայկական հարցը, ինչպես նաև ազգային 
փոքրամասնությունների հարցը պետք է քննարկվեն Թուրքիայի և Եվրոպական 
Տնտեսական Համագործակցության միջև գոյություն ունեցող հարաբերությունների 
շրջանակներում. ընդգծում է, որ ժողովրդավարությունը կարող է արմատապես 
հաստատվել երկրում (Թուրքիայում) այն պայմանով միայն, եթե այդ երկիրը ճանաչի և 
հարստացնի իր պատմությունը իր էթնիկական և մշակութային բազմազանությամբ։ 
2. Գտնում է, որ ողբերգական իրադարձությունները, որ տեղի ունեցան 1915-1917թթ. 
Օսմանյան կայսրության տարածքում հայերի նկատմամբ, հանդիսանում են 
ցեղասպանություն՝ համաձայն ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1948թ. 
դեկտեմբերի 9-ին ընդունված «Ցեղասպանությունը կանխելու և դրա համար պատժելու 
մասին» կոնվենցիայի։ 
Նշում է միաժամանակ, որ ժամանակակից Թուրքիան պատասխանատու չի կարող 
համարվել Օսմանյան կայսրության հայ բնակչության ողբերգության համար և ամենայն 
հաստատակամությամբ ընդգծում է, որ պատմական այդ իրադարձությունների 
ճանաչումը որպես ցեղասպանություն առիթ չի կարող հանդիսանալ քաղաքական, 
իրավական կամ նյութական որևէ պահանջի այսօրվա Թուրքիայի նկատմամբ։ 
3. Պահանջում է (Եվրոպական) խորհրդից ճնշում գործադրել ներկայիս կառավարության 
վրա, որպեսզի վերջինս ճանաչի 1915-1917թթ. հայերի հանդեպ կազմակերպված 
ցեղասպանությունը և այդպիսով նպաստի քաղաքական երկխոսության հաստատմանը 
Թուրքիայի և հայերի լիազոր պատվիրակների միջև։ 
4. Ելնում է նրանից, որ հայ ժողովրդի դեմ անցյալում երիտթուրքական կառավարության 
իրականացված ցեղասպանության ներկայիս ճանաչումից հրաժարումը թուրքական 
կառավարության կողմից, Հունաստանի հետ գոյություն ունեցող վիճելի հարցերում 
միջազգային իրավական նորմերի կիրառումից հրաժարումը, Կիպրոսում թուրքական 
օկուպացիոն զորքերի պահպանումը, ինչպես նաև քրդական իրադարձությունների 
ժխտումը, այդ երկրում (Թուրքիայում) իսկական պառլամենտական 
ժողովրդավարության բացակայությունը, անհատական, հասարակական ու հատկապես 
կրոնական ազատությունների ոտնահարումը՝ այս ամենը անհաղթահարելի արգելքներ 
են Եվրոպական Տնտեսական Համագործակցության կազմի մեջ Թուրքիայի հնարավոր 
ընդունման հարցի քննարկման համար։ 
5. Նկատի ունենալով տեղի ունեցած (հայ ժողովրդի) ողբերգությունը, միանում է ազգային 
ինքնատիպությունը զարգացնելու նրա ցանկությանը, երաշխավորելու իր իրավունքը 
որպես փոքրամասնություն և անարգել օգտվելու մարդու և քաղաքացու իրավունքներից, 
ինչպես որ դրանք սահմանված են մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 
դրույթներում ու նրա համապատասխան արձանագրություններում։ 
6. Վճռականորեն պահանջում է, որ Թուրքիայում ապրող հայ փոքրամասնության 
ազգային ինքնության, նրա լեզվի, կրոնի, մշակույթի և կրթության համակարգի 
նկատմամբ ցուցաբերվի արդար վերաբերմունք, նաև հանդես է գալիս պատմական 
հուշարձանների պահպանության գործի բարելավման, այդ թվում նաև՝ թուրքահայերի 
կրոնական-ճարտարապետական ժառանգության պահպանման ու կոնսերվացման 



օգտին և ցանկություն է հայտնում, որ եվրոպական տնտեսական համագործակցությունն 
ուսումնասիրի այդ նպատակը օժանդակող հնարավոր միջոցներ ձեռնարկելու հարցը։ 
7. Այս կապակցությամբ կոչ է անում Թուրքիային անշեղորեն պահպանել իր երկրում ոչ 
մահմեդական փոքրամասնությունների իրավունքները, ինչպես որ այդ պարտադրում են 
նրան 1923 թ. Լոզանի պայմանագրի 37-45-րդ հոդվածները, ստորագրված եվրոպական 
տնտեսական համագործակցության անդամ պետությունների մեծամասնության կողմից։ 
8. Համարում է, որ հուշարձանների պահպանությունը, ինչպես նաև թուրքահայերի 
կրոնական ճարտարապետական ժառանգության պահպանումն ու կոնսերվացումը 
պետք է դիտել որպես ժամանակա- կից Թուրքիայի տարածքում դարերի ընթացքում 
զարգացում ապրած բոլոր քաղաքակրթությունների՝ մասնավորապես Օսմանյան 
կայսրությանը մաս կազմած քրիստոնյա փոքրամասնությունների մշակութային 
ժառանգության պահպանմանը ուղղված լայն քաղաքականության բաղկացուցիչ մաս։ 
9. Կոչ է անում, այսպիսով, Եվրոպական Տնտեսական Համագործակցությանը տարածել 
Թուրքիայի հետ համագործակցության համաձայնությունը նաև մշակութային 
ասպարեզի՝ այդ երկրում քրիստոնեական կամ այլ, ինչպես, օրինակ, դասական անտիկ 
շրջանի, խեթական, օսմանյան և այլն քաղաքակրկրթությունների ժառանգությունը 
պահպանելու նպատակով։ 
10. Իր մտահոգությունն է հայտնում այն դժվարությունների առթիվ, որոնց առնչվում է 
Իրանի հայ համայնքը մայրենի լեզվի գործածության և կրոնական կանոններին 
համապատասխան կրթության գործը կազմակերպելու հարցում։ 
11. Հանդես է գալիս ընդդեմ Խորհրդային Միությունում հայ ազգաբնակչության 
անհատական ազատությունների խախտումների համար։ 
12. Վճռականորեն դատապարտում է առանձին կազմակերպությունների կողմից 
կիրառվող բոլոր բռնի գործողություններն ու ահաբեկչական դրսևորումները, որոնք 
հատկանշական չեն հայ ժողովրդին, և հաշտության կոչ է անում հայերին ու թուրքերին։ 
13. Կոչ է անում եվրոպական տնտեսական համագործակցության անդամ երկրներին 
հռչակելու «20-րդ դարում գործադրված ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ 
ոճրագործությունների հիշատակի օր», մասնավորապես այն ոճրագործությունների, 
որոնց զոհ գնացին հայերն ու հրեաները։ 
Վավերացնում է իր պարտավորությունը՝ իրապես նպաստելու հայ և թուրք 
ժողովուրդների միջև բանակցությունների իրականացման նպատակը հետապնդող 
նախաձեռնություններին։ 
14. Հանձնարարում է իր նախագահին՝ սույն բանաձևը փոխանցե-լու (Եվրոպական 
պառլամենտի քաղաքական) հանձնաժողովին, Եվրոպական խորհրդին, Եվրոպական 
տնտեսական համագործակցության անդամ-երկրների արտաքին գործերի 
նախարարների խորհրդակցությանը, «ԵՏՀ-Թուրքիա» ընկերակցության խորհրդին, 
ինչպես նաև թուրքական, իրանական և խորհրդային կառավարություններին և ՄԱԿ-ի 
գլխավոր քարտուղարին։ 

European Parliament Resolution 

June 18, 1987 

"Believes that the tragic events in 1915-1917 involving the Armenians living in the territory 
of the Ottoman Empire constitute genocide within the meaning of the convention on the 
prevention and the punishment of the crime of genocide adopted by the UN General 
Assembly on 9 December 1948." 



 

European Parliament 
Resolution on a political solution to the Armenian question 
Doc. A2-33/87 
 
The European Parliament, 
 
-having regard to the motion for a resolution tabled by Mr. Saby and others on behalf of the 
Socialist Group on a political solution to the Armenian question (Doc. 2-737/84), 
 
-having regard to the motion for a resolution tabled by Mr. Kolokotronis on the Armenian 
question and the declaration of 24 April as Armenian Genocide Day (Doc, V 2-360/85), 
 
-having regard to the report of the Political Affairs Committee (Doc. 2-33/87), 
 
A. having regard to: 
 
-the motion for a resolution by Mr. Jaquet and others on the situation of the Armenian 
people (Doc. 1-782/81), 
 
-the motion for a resolution by Mrs. Duport and Mr. Glinne on behalf of the Socialist Group 
on a political solution to the Armenian question (Doc. 1-735/83), and 
 
-the written question by Mrs. Duport on the Armenian question, 
 
-the resolution of the Ministers with responsibility for Cultural Affairs, meeting within the 
Council of 13 November 1986 on the protection of Europe's architectural heritage, including 
that outside the territory of the Community. 
 
B. convinced that recognition of the identity of the Armenian people in Turkey as an ethnic, 
cultural, linguistic and religious minority follows on from recognition of its own history, 
 
C. whereas the Armenian side regards these events as planned genocide within the 
meaning of the 1948 UN Convention. 
 
D. whereas the Turkish State rejects the charge of genocide as unfounded, 
 
E. whereas, to date, the Turkish Government, by refusing to recognize the genocide of 
1915, continues to deprive the Armenian people of the right to their own history, 
 
F. whereas the historically proven Armenian genocide has so far neither been the object of 
political condemnation nor received due compensation, 
 
G. whereas the recognition of the Armenian genocide by Turkey must therefore be viewed 
as a profoundly humane act of moral rehabilitation towards the Armenians, which can only 
bring honor to the Turkish Government; 
 
H. profoundly regretting and condemning the mindless terrorism by groups of Armenians 
who were responsible between 1973 and 1986 of several attacks causing death or injury to 
innocent victims and deplored by an overwhelming majority of the Armenian people, 
 



I. whereas the obdurate stance of every Turkish Government towards the Armenian 
question has in no way helped to reduce the tension, 

1. Believes that the Armenian question and the question of minorities in Turkey must be 
resituated within the framework of relations between Turkey and the Community; 
points out that democracy cannot be solidly implanted in a country unless the latter 
recognizes and enriches its history with its ethnic and cultural diversity; 

2. Believes that the tragic events in 1915-1917 involving the Armenians living in the 
territory of the Ottoman Empire constitute genocide within the meaning of the 
convention on the prevention and the punishment of the crime of genocide adopted 
by the UN General Assembly on 9 December 1948; Recognizes, however, that the 
present Turkey cannot be held responsible for the tragedy experienced by the 
Armenians of the Ottoman Empire and stresses that neither political nor legal or 
material claims against present-day Turkey can be derived from the recognition of 
this historical event as an act of genocide; 

3. Calls on the Council to obtain from the present Turkish Government as 
acknowledgment of the genocide perpetrated against the Armenians in 1915-1917 
and promote the establishment of a political dialogue between Turkey and the 
representatives of the Armenians; 

4. Believes that the refusal by the present Turkish Government to acknowledge the 
genocide against the Armenian people committed by the Young Turk government, its 
reluctance to apply the principles of international law to its differences of opinion with 
Greece, the maintenance of Turkish occupation forces in Cyprus and the denial of 
existence of the Kurdish question, together with the lack of true parliamentary 
democracy and the failure to respect individual and collective freedoms, in particular 
freedom of religion, in that country are insurmountable obstacles to consideration of 
the possibility of Turkey's accession to the Community; 

5. Conscious of those past misfortunes, supports its desire for the development of a 
specific identity, the securing of its minority rights and the unrestricted exercise of its 
people's human and civil rights as defined in the European Convention of Human 
Rights and its five protocols; 

6. Calls for fair treatment of the Armenian minority in Turkey as regards their identity, 
language, religion, culture and school system, and makes an emphatic plea for 
improvements in the care of monuments and for the maintenance and conservation 
of the Armenian religious architectural heritage in Turkey and invites the Community 
to examine how it could make an appropriate contribution; 

7. Calls on Turkey in this connection to abide faithfully by the provisions for the 
protection of the non-Muslim minorities as stipulated in Articles 37 to 45 of the 1923 
Treaty of Lausanne which, moreover, was signed by most Member States of the 
Community; 

8. Considers that the protection of monuments and the maintenance and conservation 
of the Armenian religious architectural heritage in Turkey must be regarded as part of 
a wider policy designed to preserve the cultural heritage of all civilizations which have 
developed over the centuries on present-day Turkish territory and, in particular, that 
of the Christian minorities that formed part of the Ottoman Empire; 



9. Calls therefore on the Community to extend the Association Agreement with Turkey 
to the cultural field so that the remains of Christian or other civilizations such as the 
ancient classical, Hittite, Ottoman, etc., in that country are preserved and made 
generally accessible; 

10. Expresses its concern at the difficulties currently being experienced by the Armenian 
community in Iran with respect to the Armenian language and their own education in 
accordance with the rules of their own religion; 

11. Condemns the violations of individual freedoms committed in the Soviet Union 
against the Armenian population; 

12. Condemns strongly any violence and any form of terrorism carried out by isolated 
groupings unrepresentative of the Armenian people, and calls for reconciliation 
between Armenians and Turks; 

13. Calls on the Community Member States to dedicate a day to the memory of the 
genocide and crimes against humanity perpetrated in the 20th century, specifically 
against the Armenians and Jews; 

14. Commits itself to making a substantial contribution to initiatives to encourage 
negotiations between the Armenian and Turkish peoples; 

15. Instructs its President to forward this resolution to the Commission, the European 
Council, the Foreign Ministers meeting in political cooperation, the EEC/Turkey 
Association Council and the Turkish, Iranian and Soviet Governments and the UN 
Secretary General. 

Resolution discussed and approved by European Parliament on June 18, 1987. 
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