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«… Եռյակ միության Կառավարությունների կողմից այս առիթով Թուրքիայի կառավարությանը  տրված 
նախազգուշացումը հստակ գործ ուներ ժամանակակից տերմինով «մարդկության դեմ ուղղված  
հանցագործությունների» արարքներից մեկի հետ, որն ուղղված է սքողելու կառավարության  կողմից իր 
իսկ սուբյեկտների դեմ կատարած անմարդկային արարքները: Միավորված ազգերի՝ Մարդու 
իրավունքների հանձնաժողովի Տնտեսական և սոցիալական խորհուրդ Զեկույցը պատրաստվել  է 
Միավորված ազգերի Պատերազմի հանցագործությունների հանձնաժողովի կողմից Միավորված 
ազգերից ստացված խնդրանքի համաձայն Սահմանափակված - E/CN.4/W.20 -1948 թվականի մայիսի 
28 Պատերազմի հանցագործների դատավարություններից ծագող, մարդու իրավունքներին վերաբերող 
տեղեկատվություն 
II. Զարգացումներն Առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում  
1. Հայերի զանգվածային ջարդերը Թուրքիայում Թուրքիայում Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի սկզբին տեղի ունեցած հայ բնակչության զանգվածային ջարդերի հետ կապված՝ 
Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Ռուսաստանի Կառավարությունները 1915 թվականի մայիսի 28-ին  
ընդունել են հռչակագիր՝ դրանք հայտարարելով որպես «մարդկության և քաղաքակրթության դեմ  
ուղղված հանցագործություններ», որի համար Թուրքիայի Կառավարության բոլոր անդամներն իրենց՝  
այդ ջարդերում ներգրավված գործակալների հետ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեին:  
Հռչակագրի համապատասխան մասում ասվում է հետևյալը. «Հաշվի առնելով մարդկության և  
քաղաքակրթության դեմ ուղղված Թուրքիայի այդ նոր հանցագործությունները՝ Դաշնակից   
կառավարությունները հրապարակավ հայտարարում են Բարձր Դռանը, որ իրենք անձամբ են  
պատասխանատվության ենթարկելու Օսմանյան կառավարության բոլոր անդամներին և այդ  
ջարդերում ներգրավված նրանց գործակալներին»:  
Ինչպես այնուհետև ավելի մանրամասն կերևա, Եռյակ միության կառավարությունների կողմից այս  
առիթով Թուրքիայի կառավարությանը  տրված նախազգուշացումը հստակ գործ ուներ ժամանակակից  
տերմինով «մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների» արարքներից մեկի հետ, որն ուղղված  
է սքողելու կառավարության կողմից իր իսկ սուբյեկտների դեմ կատարած  անմարդկային արարքները:  
Թուրքիայի հետ առաջին հաշտության պահմանագիրը՝ 1920 թվականի օգոստոսի 20-ին ստորագրված  
Սևրի պայմանագիրը իր՝ պատերազմի օրենքների և սովորույթների խախատումների վերաբերյալ  
դրույթների հետ (Հոդվածներ 226-228, որոնք համապատասխանում էին Վերսալի պայմանագրի  
հոդվածներ 228-230) լրացուցիչ կերպով պարունակում էր մեկ այլ դրույթ՝ հոդված 230, որով Թուրքիայի  
կառավարությունը ստանձնեց Դաշնակից Պետություններին հանձնել Թուրքիայի տարածքում   
պատերազմի ժամանակ զանգվածային ջարդեր իրականացրած պատասխանատու անձանց: Հոդվածի  
համապատասխան մասերը հետևյալն են՝ Թուրքական կառավարությունը  պարտավորվում է  
դաշնակից պետություններին հանձնել բոլոր նրանց, որոնց ձերբակալումը անհրաժեշտ կհամարեն 
նրանք, որպես պատասխանատուների 1914 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ Թուրքական 
կայսրության մաս կազմող տարածքի վրա շարունակվող պատերազմի պայմաններում իրա-  
կանացված կոտորածների համար...": 
«Դաշնակից պետությունների իրավասության տակ է դրվում այդ անձանց դատելու տրիբունալների 
հաստատումը, և թուրքական կա- ռավարությունը պարտավորվում է ճանաչել այդ տրիբունալները» 
«Այն դեպքում, եթե Ազգերի լիգան կարողանա ճիշտ ժամանակին ստեղծել նշված վայրագությունները 
դատելու իրավասություն ունեցող դատարան, Դաշնակից տերություններին իրավունք է 
վերապահվում  հանձնել նշված մեղադրյալներին այդ դատարանին, իսկ օսմանյան կառավարությունը 
հավասարապես պարտավորվում է ճանաչել այդ դատարանը»:  
Սևրի հաշտության պայմանագրի հոդված 230-ի դրույթները Դաշնակիցների 1915 թվականի նոտային 
համապատասխան, ակնհայտորեն մտադրված էին ծածկելու նախորդ բաժնին վերաբերող



հանցագործությունները, որոնք իրականացվել էին Թուրքիայի տարածքում հայ կամ հույն ռասայի 
պատկանող Թուրքիայի քաղաքացիների  դեմ:  
Այս հոդվածը, հետևապես, Նյուրենբերգի և Տոկիոյի Կանոնադրությունների Հոդված 6 գ և 5 գ-ի 
նախադեպերն են, և այն, ինչպես կարելի է հասկանալ այդ արարքներից, «մարդկության դեմ ուղղված  
հանցագործությունների» կատեգորիաների մեկ օրինակ է առաջարկում:  
Այնուամենայնիվ Սևրի պայմանագիրը  չվավերացվեց և ուժի մեջ չմտավ: Այն փոխարինվեց 1923  
թվականի հուլիսի 24-ի Լոզանի պայմանագրով, որը պատերազմի հանցագործություններ  
պատժիժների վերաբերյալ դրույթներ չէր պարունակում, բայց ուղեկցվում էր «Ամնեստիայի  
հռչակագրով» այն բոլոր հանցագործությունների համար, որոնք կատարվել էին 1914 թվականի  
օգոստոսի 1-ից մինչև 1922 թվականի նոյեմբերի 20-ը:  


