
ՌԴ ՊԵՏԱԿԱՆ ԴՈՒՄԱՅԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
1915-1922 ԹԹ. ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԴԱՏԱՊԱՐՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
14 ապրիլի 1995 թ. 

 
Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի Պետական դուման 

 
- հենվելով անհերքելի պատմական փաստերի վրա, որոնք վկայում են 
Արևմտահայաստանի տարածքում 1915-1922 թթ. Հայերի բնաջնջման մասին, 
- հետևելով ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու և դրա համար 
պատժելու մասին 1948 թ. դեկտեմբերի 9-ին ՄԱԿ-ի ընդունած պատերազմական 
հանցագործությունների և մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների 
վաղեմության ժամկետի մասին 1968 թ. նոյեմբերի 26-ի կոնվենցիաների ոգուն ու 
տառին, 
- ձգտելով վերածնել ռուսական պետության մարդասիրական ավանդութները, 
հիշեցնելով, որ Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ եվրոպական մեծ տերությունները 
դեռ 1915 թ. հայ ժողովրդի հանդեպ թուրքական կայսրության գործողությունները 
որակել են որպես «մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն», 
- նշելով, որ իր պատմական հայրենիքում եղբայրական հայ ժողովրդի ֆիզիկական 
բնաջնջումը կատարվել է Ռուսաստանի քայքայման համար պայմաններ ստեղծելու 
նպատակով, 
- դատապարտում է 1915-1922 թթ. հայերի բնաջնջումը կազմակերպողներին, 
- իր կարեկցանքն է հայտնում հայ ժողովրդին և ապրիլի 24-ը համարում 
ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր: 
 

Russia Duma Resolution 

April 14, 1995 

Resolution by the State Duma of Federal Assembly of the Russian Federation* 
 
April 14, 1995 
 
Based on irrefutable historic facts which attest to the extermination of Armenians on the 
territory of Western Armenia from 1915 to 1922 and, in accordance with the following 
Conventions adopted by the United Nations: 
 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, December 9, 
1948; 
 
Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes 
Against Humanity, November 26, 1968; 
 
Aspiring to restore the humanitarian traditions of the Russian State and, 
 
Emphasizing that through the initiative of Russia, the Great European Powers already in 
1915 characterized the actions of the Turkish Empire against the Armenian people as a 
"Crime Against Humanity" and, 



 
Noting that the physical extermination of the fraternal Armenian people in its historic 
homeland aimed at destroying Russia; 
 
The State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation: 
 
Condemns the perpetrators of the extermination of Armenians from 1915 to 1922; 
 
Expresses its deep sympathy to the Armenian people and recognizes April 24 as a day 
of remembrance for the victims of the Genocide. 
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