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18 Mar , 2015 

Ներկայացվում է «Հայաստանի եւ Եվրոպական խորհրդարանների համատեղ բանաձևը Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի 

կապակցությամբ» Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի կողմից ընդուված բանաձևի պաշտոնական տարբերակը:  

 

Հայաստանի եւ Եվրոպական խորհրդարանների համատեղ բանաձևը Հայոց ցեղասպանության 100-րդ 
տարելիցի կապակցությամբ 

– Հաշվի առնելով ԵԽ կանոնակարգի 9-րդ հոդվածի 3-րդ կետը 
Եվրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովը, 

– Հաշվի առնելով ՄԱԿ-ի 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ի՝ Մարդու իրավունքների համընդհանուր 
հռչակագիրը 

– Հաշվի առնելով 1966 թվականի դեկտեմբերի 16-ի՝ Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների 
մասին միջազգային դաշնագիրը 

– Հաշվի առնելով Պատերազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ ուղղված 
հանցագործությունների նկատմամբ վաղեմության ժամկետ չկիրառելու մասին ՄԱԿ-ի 1968 թվականի 
նոյեմբերի 26-ի կոնվենցիան 

– Հաշվի առնելով 1987 թվականի հուլիսի 20-ի՝ Հայկական հարցին քաղաքական լուծում տալու 
Եվրախորհրդարանի բանաձևը 

– Հաշվի առնելով 2000 թվականի նոյեմբերի 15–ի՝ Թուրքիայի անդամակցույթյան առաջադիմության 
վերաբերյալ Եվրախորհրդարանի բանաձևը 

– Հաշվի առնելով 2005 թվականի սեպտեմբերի 28-ի՝ Թուրքիայի հետ բանակցություններ սկսելու 
վերաբերյալ Եվրախորհրդարանի բանաձևը 

– Հաշվի առնելով ԵՄ անդամ մի շարք երկրների օրենսդիր մարմինների բանաձևերն ու 
հայտարարությունները 

– Նկատի ունենալով, որ 2015 թվականին նշվում է Օսմանյան կայսրությունում իրագործված Հայոց 
ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը 

– Նկատի ունենալով, որ ողջ մարդկությանը բնորոշ արժանապատվության և հավասար ու անքակտելի 
իրավունքների ճանաչումը ազատության, արդարության և խաղաղության հիմքն են կազմում 
աշխարհում 

– Քանի որ ցեղասպանության ժխտումը լայնորեն ընդունված է որպես ցեղասպանության վերջնական 
փուլ՝ ապահովելով ցեղասպանություն իրագործողների անպատժելիությունը և ցուցադրաբար 
ճանապարհ հարթելով հետագա ցեղասպանությունների համար 

– Քանի որ Հայոց ցեղասպանության աներկբա և ժամանակին դատապարտման բացակայությունը 
մեծապես նպաստել է մարդկության դեմ հետագա ոճրագործությունների կանխման ձախողմանը, 

– Քանի որ այսպիսի հանցագործությունների վաղ կանխումը կարող է միանշանակ կանգնեցնել 
հակամարտությունների, ողբերգությունների և մարդկային աղետների ուժգնացումը 

– Դատապարտում է մարդկության դեմ ուղղված բոլոր տեսակի հանցագործությունները և 
ցեղասպանությունը, խստորեն դատապարտում է դրանց ժխտման փորձերը, 

Վեհաժողովը 

– Հարգանքի տուրք է մատուցում բոլոր ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ ուղղված 
ոճրագործությունների անմեղ զոհերին, 



– Շեշտում է, որ ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների 
կանխումը պետք է լինի միջազգային հանրության առաջնահերթությունների շարքում, 

– Ընդգծում է, որ այս ուղղությամբ միջազգային հանրության կարողությունների հետագա զարգացումը 
շատ օգտակար է, 

– Աջակցում է ցեղասպանությունների կանխման համար միջազգային պայքարին, ցեղասպանության 
ենթարկված մարդկանց իրավունքների վերականգնմանը և պատմական արդարության 
հաստատմանը, 

– Հրավիրում է Թուրքիային առերեսվելու իր անցյալի հետ, 

– Համարում է, որ ժողովուրդների միջև հետագա հաշտեցման հիմքերի հաստատումը մեծ 
կարևորություն ունի: 

 

Joint text for an Urgent Motion for Resolution by the Armenian and the 
European Parliament on the Centennial of the Armenian Genocide 
(Final Version) 

o Having regard to Article 9(3) of its Rules of Procedure; 

The EURONEST Parliamentary Assembly, 

o Having regard to the UN Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1948; 

o Having regard to the International Covenant on Civil and Political Rights of 16 December 1966; 

o Having regard to the UN Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity of 26 November 

1968; 

o Having regard to the European Parliament Resolution of 20 July 1987 on a Political Solution to the Armenian question; 

o Having regard to the European Parliament Resolution of 15 November 2000 on Turkey’s progress towards accession; 

o Having regard to the European Parliament Resolution of 28 September 2005 on the opening of negotiations with Turkey; 

o Having regard to the resolutions and statements of the legislative bodies of number of the EU members states. 

  

o Whereas the year of 2015 marks the centennial of the Armenian Genocide perpetrated in the Ottoman Empire; 

o Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, 

justice and peace in the world; 

o Whereas the denial of genocide is widely recognized as the final stage of genocide, enshrining impunity for the perpetrators of genocide, and 

demonstrably paving the way for future genocides; whereas the absence of unequivocal and timely condemnation of the Armenian Genocide largely 

contributed to the failure to prevent future crimes against humanity; 

o Whereas early prevention of such crimes can surely stop escalation of conflicts, tragedies and humanitarian catastrophes. 

The Assembly: 

o Condemns all forms of crimes against humanity and genocide and deeply deplore attempts of their denial; 

o Pay tribute to the memory of innocent victims of all genocides and crimes, committed against humanity; 

o Stresses that prevention of genocides and crimes against humanity should be amongst the priorities of international community; Finds that further 

development of the international capacities in this regard is instrumental; 

o Supports the international struggle for the prevention of genocides, the restoration of the rights of people subjected to genocide and the establishment of 

historical justice; 

o Invites Turkey to come to term with its past; 

o Considers that setting up grounds for future reconciliation between peoples is of utmost importance 
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