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ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԵԼՈՒ ԵՎ ՊԱՏԺԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ

Հաստատվել է և առաջարկվել է ստորագրության, վավերացման և մասնակցության
ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի 260 A (III) 9 դեկտեմբերի 1948թ. Բանաձևով,
Ուժի մեջ է մտել 12 հունվարի 1951թ.
Պայմանավորվող կողմերը, հաշվի առնելով, որ Միավորված ազգերի կազմակերպության
Գլխավոր ասամբլեան իր 1946թ. դեկտեմբերի 11-ի 96 (1) բանաձևում հայտարարել է, որ
միջազգային իրավունքի համաձայն ցեղասպանությունը հանցագործություն է և
հակասում է Միավորված ազգերի կազմակերպության ոգուն ու նպատակներին, և որ
քաղաքակիրթ աշխարհը դատապարտում է այն, ընդունելով, որ պատմության բոլոր
ժամանակաշրջաններում ցեղասպանությունը մեծ կորուստներ է պատճառել
մարդկությանը, և համոզված լինելով, որ մարդկությունն այդ նողկալի արհավիրքից
ազատելու համար անհրաժեշտ է միջազգային համագործակցություն. սույնով
համաձայնում են ներքոհիշյալի շուրջ.
ՀՈԴՎԱԾ 1
Պայմանավորվող կողմերը հաստատում են, որ ցեղասպանությունը, անկախ նրանից՝
կատարվում է խաղաղ, թե պատերազմական պայմաններում, ըստ միջազգային
իրավունքի հանցագործություն է, որը նրանք պարտավորվում են կանխարգելել և
պատժել այն կատարելու համար:
ՀՈԴՎԱԾ 2
Սույն Կոնվենցիայում ցեղասպանություն նշանակում է հետևյալ գործողություններից
ցանկացածը՝ կատարված ազգային, էթնիկական, ցեղական կամ կրոնական որևէ խմբի,
որպես այդպիսին, լրիվ կամ մասնակի ոչնչացման մտադրությամբ.
(ա) այդ խմբի անդամների սպանությունը,
(բ) այդ խմբի անդամներին մարմնական լուրջ վնասվածքներ կամ մտավոր վնաս
պատճառելը,
(գ) որևէ խմբի համար կյանքի այնպիսի պայմանների միտումնավոր ստեղծումը, որոնք
ուղղված են նրա լրիվ կամ մասնակի ֆիզիկական ոչնչացմանը,
(դ) այդ խմբի միջավայրում
իրականացումը,

մանկածնությունը

կանխելուն

միտված

(ե) երեխաների բռնի փոխանցումը մարդկային մի խմբից մյուսին:
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ՀՈԴՎԱԾ 3
Պատժելի են հետևյալ արարքները՝
(ա) ցեղասպանությունը,
(բ) ցեղասպանություն կատարելու նպատակով դավադրությունը,
(գ) ցեղասպանության ուղղակի և հրապարակային հրահրումը,
(դ) ցեղասպանություն կատարելու փորձը,
(ե) հանցակցությունը ցեղասպանության կատարման մեջ:
ՀՈԴՎԱԾ 4
Ցեղասպանություն կամ 3-րդ հոդվածում թվարկված որևէ արարք կատարած անձինք
ենթակա են պատժի՝ անկախ այն բանից, նրանք սահմանադրությամբ պատասխանատու
ղեկավարներ են, թե պաշտոնատար կամ մասնավոր անձինք:
ՀՈԴՎԱԾ 5
Պայմանավորվող կողմերը պարտավորվում են սույն Կոնվենցիայի դրույթները
գործողության մեջ դնելու համար ընդունել իրենց սահմանադրություններին
համապատասխան անհրաժեշտ oրենսդրություն և, մասնավորապես, սահմանել
արդյունավետ պատժամիջոցներ ցեղասպանության մեջ կամ 3-րդ հոդվածում նշված
մյուս արարքներից որևէ մեկում մեղավոր անձանց համար:
ՀՈԴՎԱԾ 6
Այն անձինք, որոնք մեղադրվում են ցեղասպանություն կամ 3-րդ հոդվածում թվարկված
որևէ արարք կատարելու մեջ, դատվում են այն երկրի իրավասու դատարանի կողմից,
որի տարածքում կատարվել է այդ հանցագործությունը, կամ այնպիսի միջազգային
քրեական դատարանի կողմից, որը կարող է իրավազորություն ունենալ սույն
Կոնվենցիայի՝ այդ իրավազորությունը ճանաչած կողմերի նկատմամբ:
ՀՈԴՎԱԾ 7
Ցեղասպանությունը և 3-րդ հոդվածում թվարկված մյուս արարքները հանձնման
նպատակների համար չեն դիտվում որպես քաղաքական հանցագործություններ:
Նման դեպքերում Պայմանավորվող կողմերը պարտավորվում են հանձնումն
իրականացնել իրենց oրենսդրության և գործող պայմանագրերի համաձայն:
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ՀՈԴՎԱԾ 8
Յուրաքանչյուր պայմանավորվող կողմ կարող է դիմել Միավորված ազգերի
կազմակերպության իրավասու մարմիններին՝ Միավորված ազգերի կազմակերպության
կանոնադրությանը համապատասխան ձեռնարկելու այնպիսի գործողություններ, որոնք
նրանք անհրաժեշտ են համարում ցեղասպանությունը և 3-րդ հոդվածում թվարկված
որևէ այլ արարք կանխարգելելու և ճնշելու համար:
ՀՈԴՎԱԾ 9
Պայմանավորվող կողմերի միջև վեճերը՝ կապված սույն Կոնվենցիայի մեկնաբանման,
կիրառման և կատարման հետ, ներառյալ նաև ցեղասպանություն կամ 3-րդ հոդվածում
թվարկված որևէ արարք կատարելու համար այս կամ այն պետության
պատասխանատվության վերաբերյալ վեճերը, հանձնվում են Միջազգային դատարանի
քննարկմանը՝ վեճի կողմերից յուրաքանչյուրի պահանջով:
ՀՈԴՎԱԾ 10… ՀՈԴՎԱԾ 19

Միավորված ազգերի կազմակերպության

Հանրային տեղեկատվության վարչության

երևանյան գրասենյակ

Page 4 of 7

Конвенция о предупреждении престпупления геноцида и наказании за него,
9 декабря 1948г. (2)

Договаривающиеся стороны,
Принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея Организации Объединеонных
Наций в своей резалюции 96 (1) от 11 декабя 1946 года объявила, что геноцид
является преступлением, нарушающим нормы международного право и
противоречащим духу и целям Организации Объединеонных Наций, и что
цивилизованный мир осуждает его,
Признавая, что на протежении всей истории геноцид приносил большие потери
человечеству, и Будучи убежденными, что для избавления человечества от этого
отвратительного бедствия необходимо международное сотруничество,
Соглашаются, как это предусмотрено ниже:
Статья I
Договаривающиеся стороны подтверждают, что геноцид независимо от того,
совершается ли он в мирное или военное время, является преступлением, которое
нарушает нормы международного права и против которого они объязуются принимать
меры предупреждения и карать за его совершение.
Статья II
В настоящей онвенции под геноцидом понимаются следующие деиствия,
совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо
нацианальную, этническую, расовую или религиозную группу, как токовую:
a) убийство членов такой группы,
b) приченение серъезных телесных повреждений или умственного расстройства
членам такой группы,
c) предумышленное создание для кокой-либо группы таких жизненных условий,
которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее,
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы,
e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
Статья III
Наказуемы следующие деяния:
a) геноцид,
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b) заговор с целю совершения геноцида,
c) прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида,
d) покушение на совершение геноцида,
e) соучастие в геноциде.
Статья IV
Лица, совершающие геноцид или какие-либо другие из перечисленных в статье III
деяний, подлежат наказанию независимо от того, являются ли они ответсвенными по
конституции правителями, должностными или частными лицами.
Статья V
Для введения в силу положений настоящей онвенции Договаривающиеся стороны
обязуются провести необходимое законодательство, каждая в соответствии со своей
конституционной процедурой, и, в частности, предусмотреть эффективные меры
наказания лиц, виновных в совершении геноцида или других упомянутых в статье III
преступлений.
Статья VI
Лица, обвиняемые в совершении геноцида или других перечисленных в статье III
деяний, должны быть судимы компетентным судом того государства, на территории
которого было совешено это деяние, или таким международным уголовным судом,
который может иметь юрисдикцию в отношении Сторон настоящей конвенции,
признавших юрисдикцию такого суда.
Статья VII
В отношении выдачи виновных геноцид и другие перечисленные в статье III деяния не
рассматриваются как политические преступления.
В таких случаях Договаривающиеся стороны обязуются осушествлять выдачу в
соотвествии со своим законадательством и действующими договорами.
Статья VIII
аждый участник настоящей онвенции может обратиться к соответствующему органу
Объядиненных Наций с требованием принять, в соответствии с положениями Устава
Организации Объединеонных Наций, все необходимые, по его мнению, меры в целях
предупреждения и пресечения актов геноцида или одного из других перечисленных в
статье III деяний.

Միավորված ազգերի կազմակերպության

Հանրային տեղեկատվության վարչության

երևանյան գրասենյակ

Page 6 of 7

Статья IX
Споры между Договаривающиеся сторонами по вопросам толкования, применения
или выполнения настоящей онвенции, включая споры относительно ответственности
того или другого государства за совершение геноцида или одного из перечисленных в
статье III деяний, передаются на рассмотрение Международного Суда по требованию
любой из сторон в споре.
Статья X
Настоящая онвенция, английски, китайский, испанский, французский и русский тексты
которой являются равно аутентичными, датируется 9 декабря 1948 года.
Статья XI ... Статья XIX

Ծանոթագրություն
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1. Կոնվենցիան Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտել 1993 թվականի
հունիսի 23-ից:
2. Հաշվի առնելով, որ Կոնվենցիայի պաշտոնական սույն թարգմանությունը չի
համապատասխանում մայր օրինակին, կից ներկայացնում ենք նաև ՄԱԿ-ի ռուսերեն
բնագիրը: Օրինակ Հոդված 1-ը: Հայերենում ասված է. «Պայմանավորվող կողմերը
հաստատում են, որ ցեղասպանությունը, անկախ նրանից՝ կատարվում է խաղաղ, թե
պատերազմական պայմաններում, ըստ միջազգային իրավունքի հանցագործություն է,
որը նրանք պարտավորվում են կանխարգելել և պատժել այն կատարելու համար»:
Այն դեպքում, երբ ռուսերենում կարդում ենք.
Статья I. Договаривающиеся стороны подтверждают, что геноцид независимо от того,
совершается ли он в мирное или военное время, является преступлением, которое
нарушает нормы международного права и против которого они объязуются принимать
меры предупреждения и карать за его совершение.
Տեսանելի է, որ военное время մի բան է, պատերազմական պայմանները այլ:
Կամ` нарушает нормы международного права այլ բան է, ըստ միջազգային իրավունքի`
լրիվ այլ բան:

Միավորված ազգերի կազմակերպության

Հանրային տեղեկատվության վարչության

երևանյան գրասենյակ

