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ԻՎ ՏԵՐՆՈՆ (Փարիզ) 

1915 թ. գարնանից մինչև. 1916-ի աչունր ավելի քան մեկ միլիոն Հա-

յազգի օսմանյան քաղաքացիներ մատնվեցին մաՀվան Համաձայն մի երա-

գրի) ՈՐ[Լ էէ՜^ ա յ ՚ Ъ ժամանակ օսմանյան կառավարության գործու-

նեությունր վերաՀսկող «Միություն և առաջադիմություն» (Ittihad Ve — 
Terakki) կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի անգամներր և. որն ի կա-

տար ածվեց քաղաքացիական բնակչության ու զինվորականության Հազա-

րավոր ներկայացուցիչների միջոցով՛. Բացառությամբ 1919 թ. դատված և 

մաՀասլատժի ենթարկված երեք ոչ Հիմնական (երկրորդական) դավագործ-

ների, զանգվածային այս կոտորածի Հիմնական մեղավորներր, կոտորած, ո-

րր այսօր ամեն այն Համոզվածությամբ կարելի է որակել իբրև, ցեղասպա-

նություն, այդպես էլ երբեք չպատժվեցին՛. Մի ցեղասպանության անպա-

տիժ մնալր կարող է միայն դյուրացնել այդ կարգի ոճիրների իրագործու-

մր. ց եղա и պան ո ւթյ ո ւն ր քրեական կատեգորիա է, մարդկության դեմ գործ-

ված Հան ց անքն եր ի ծանրագույն ձԼւր'. Այս անպատժելիությունր նաև փաս-

տարկ ու ժխտման Հիմք է դաոնում բոլոր նրանց Համար, ովքեր Հրաժար-

վում են որպես ցեղասպանություն որակել տվյալ իրադարձությունր, այն 

է ոճրագործության իրագործման նպատակի ապացույցի բացակայությու-

նր, ապացույց, որր դատարաններին կարող էր տալ ավելին, քան միայն 

փաստաթղթերր'. ք՝այց այս փաստարկր անրնդունելի է մի շարք նկատա-

ռումներով. մի կողմից իր առատությամբ և. տեսակով Հարուստ մատչելի 

փաստաթղթերը բավական են բացաՀայտելու Համար այդ ապացույցր, ին-

չր ավելին է, քան իրավունք ունենք պաՀան^ելու պատմական փաստից, 

մյուս կողմից, արդեն տեղի են ունեցել զանազան դատավարություններ՛. 

Սակայն ոճրագործներին դատող ատյաններր ոչ թե միջազգային դատա-

րաններ էին, այլ ազգային, իսկ դատավարությունների Հետքերր, ինչպես 

երԼւում է, ոչնչացվել են թուրքական արխիվներից՛. Հետագայում ուրիշ 

դատարաններ ևս իրավասու եղան քննելու Հայկական ցեղասպանությու-

նդ բայց այլ Հանգամանքներում, երբ նրանք դատում էին մի Հայ մեղադր-

յալի, որր մեղադրվում էր Հայերի ցեղասպանության պատասխանատունե-

րից մեկի սպանության մե£. կամ էլ, ավելի ուշ, թուրքական քաղաքացինե-
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րի Հատկապես դիվանագետների Հանդեպ գործադրված բռնարարքների 

մեջ, և. կամ ցեղասպանության վւաստր ժխտող մի պատմաբանի դատելիս՛. 

Հայկական «աղետր» դարձավ շաղկապված իրադարձությունների 

ՀետԼւանք՝. Մարդասիրական միջամտության սկզբունքը, որր Հաստատվել 

էր եվրոպական ազգեր ի կողմից, թույլ էր տալիս նրանց միջամտել Օսման-

յան կայսրության ներքին գործերին '. Այդ մ իջա մ տ ո ւթյ ո ւն ր արտաքին Հո-

վանավորություն վայելելու պատրանք էր ստեղծում մինչ ա յ գ լուռու-

մունջ ազգային փոքրամասնությունների մոտ, ինչպիսին էր Լւ Հայկական 

Համայնքը'. Ւսկ սուլթանը եվրոպական միջամտությունն օգտագործեց որ-

պես պատճառաբանություն Հայերին պատժելու Համար, նրանք դադարել 

էին Հա վա տ ա ր ի մ Համայնք Համարվելուց, քանի որ խնդրել էին Եվրոպայի 

Հովանավորությունդ 1894 -ից մինչև 1896 թ. նա ոչնչացրեց 200-000 -ից 

300-000 Հայերի, իսկ Եվրոպան բավարարվեց միայն բողոքելով առանց մի-

ջամտելու այդպիսով Բարձր Ղռանր տալով բաց քարտ «էթնիկական 

մաքրման» ավելի լայնածավալ դո րծո ղո ւթյ ո ւնն եր ի Համար՛. 1908 թ. Հետո, 

չնայած ռեժիմի փոխվելուն և օսման յ ան սաՀմ անադրության վերա-

կանգնմանը, երիտթուրքերի կողմից ղեկավարվող և գնալով ավելի մոլե-

ռանդ դարձող ազգայնական Միություն և առաջադիմություն կուսակցու-

թյան իշխանության գլուխ անցնելուն, Հայկական Համայնքը սկսեց դիտ-

վել Թուրքիայի ապագայի Համար իբրև կենսական վտանգ, և «ՒթթիՀադի» 

առավել ծայրաՀեղական ֆրակցիայում Հղացավ այս անգամ արդեն ոչ թե 

պարզապես «էթնիկական մաքրման», այլ կայսրության Հայերի բնաջնջ-

ման ծրագիրըI 1914 թ. նոյեմբերի 1-ին, Օսմանյան կայսրության ներքաշ-

վելը պատերազմի մեջ մեծ տերությունների կողքին, երիտթուրքերին Հնա-

րավորություն ընձեռեց ի կա տ ա ր ածելու այդ ծրագիրր՝. 

1915 թ. մայիսի 24-ին, մամուլի գործակալությունների միջոցով ա-

րագորեն տեղեկանալով կա յ и ր ո ւթյ ան արևելյան, մեծ մասամբ Հայաբնակ 

գավառներում պարբերաբար կրկնվող կոտորածների վերսկսման մասին, 

Անտանտի արտաքին գործոց երեք մինիստրներր Բարձր Ղռանն են Հղում 

մի ոչ երկիմաստ նախազգուշացում. 

«Ֆրանսիայի, Ան գլի այ ի և Ռուսաստանի կառավարություններր որո-

շեցին, ընդՀանուր Համաձայնությամբ, անել Հետևյալ Հայտարարություն-

ն երր. 

Արդեն մեկ ամիս է, ինչ Հայաստանի քուրդ և թուրք բնակչությունը 

օսմանյան իշխանությունների թողտվությամբ, իսկ Հաճախ էլ օժանդակու-

թյամբ, Հայկական կոտորածներ է իրականացնում՛. Նման կոտորածներ տե-

ղի են ունեցել նոր տոմարով, ապրիլի կեսերից սկսած, էրզրումում, մերջա-

նում, Ակնում, Բիթլիսում, Մ ուշում, Աասունում, Զեյթունում և ողջ Կիլի֊ 

կի այ ո ւմ: Վանի շրջակայքի Հարյուրի չափ գյուղերի բոլոր բնակիչները 

ենթարկվել են и պան դի. իսկ քաղաքի Հայկական թաղամասը պաշարվել է 
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քրդերէ կՈքԼմից'. Մէևնույն ժամանակ, Կոստանդնուպոլսում, օսմանյան կա֊ 

ռավարությունը մոլեգնում էր անմեղ Հայ բնակչության դեմ՛. 

Նկատի ունենալով մարդկության 1ւ քաղաքակրթության գեմ Թուր-

քիայի գործած այս նոր ոճիրն երր դաշնակից կառավարությունները 

Բարձր Ղռան ր տեղեկացնում են, որ իրենք անձնական պատասխանատվու-

թյան կենթար կեն օսմանյան կառավարության անդամներին, ինչսլես նաև 

նրա այն գործակալներին, որոնք կմասնակցեն նման կոտորածներին 

Այս Հայտարարությունր շարադրվել է ռուս մինիստր Սաղոնովի 

կողմից, որը, ասլրիլ ամսվա վերջից սկսած, տեղի տալով Վաշին դաոնում և 

Հռոմում իր դեսսլանների ճնշմանր, սլաշտսլանել էր այս նախաձեռն ո ւ թ յ ո ւ ֊ 

նր.' Անդլիայի դեսսլանր սրր էդվարդ Ղրեյր, այն ստորադրել էր ակամա: 

Ֆրանսիական մինիստր Դելկասեի խնդրանքով նախասլես ընդունված բ ա ֊ 

նաձԼւր «ոճիր ընդդեմ քրիստոնեության 1ւ քաղաքակրթության», փոխա-

րինվել էր «ոճիր ընդդեմ մարդկության 1ւ քաղաքակրթության» ձևակեր-

պումով, որպեսզի չվիրավորեին ֆրանսիական գաղութների մաՀմեդական-

ներին: Վերջնական խմբագրման ժամանակ այդ բանաձԼւը նորից էր ձևա-

փոխվել դառնալով «ոճիր րնդդեմ մարդկության»: 

Սպառնալիքր պարզ էր՛. Որպես Հաղթողներ, եվրոպական դաշնակից-

ները, ոչ բացաՀայտ կերպով, իրենց վրա պարտավորություն էին վերցնում 

դա տ ա կան պատասխանատվության ենթարկել այդ կոտորածների մեղավոր-

ներին իրենց իսկ ստեղծած դատարանների միջոցով՝. Փոխարենը, եթե այդ 

նախազգուշացումը չունենար ան Հրաժեշտ ազդեցությունը, այդ ոճրագոր-

ծություններր կներվեին՛, ճեղքվածքր, որր բացվել էր մարդասիրական մի-

ջամտության Հետևանքով կփակվեր լռությամբ և մոռացությամբ մի ող£ 

ժողովրդի անՀետացմամբ: Հենց այդպես էլ եղավ՛. 

Բաց թողնվեց մի առիթ առա£ մղելու միջազգային քրեական իրա-

վունքը, որն այդ ժամանակ թեև դեռևս ուրվագծային վիճակում էր քաղա-

քական շրջանն երում, սակայն պարզորոշ կերպո վ մտաՀղացված էր ի ր ա վա-

րանն եր ի կողմից՛. Ատ անձն ած պա ր տ ա վո ր ո ւթյ ո ւնն եր ի ց նման խուսափումը 

ի Հայտ է բերում այն կոնֆլիկտր, որն անցնում է ող£ XX դարի միջով 

կոնֆլիկտ միջազգային ատյանների 1ւ ազգային անվախության միջէւ, այ-

սինքն միջազգային իրավունքի Հիմնարար սկզբունքների և. ազգերի քա-

ղաքական չաՀերի միջև՛. Ազգերր միայն մի կարճ սլաՀ կունենան դրա խա-

ղագումարր թափելու Համար երր կստեղծվի Ն յ ո ւրն րեր դյ ան իրավունքը: 

Միջազգային քրեական իրավունքի ձևակերպման փորձերը 
Աոաջին համաշխարհային պատերազմից հեստ 

1918 թ. Հոկտեմբերի ՅՕ֊ին, Թուրքիան ստորագրում է Մ՝ոլդրոսի զի-

նադադարը: Նա գլխովին ջախջախվել էր Դաշնակիցներէt, Հատկապես 

1 М А Е А 394, 3, p. 97. 
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Ան գլի այ ի կողմից: Ինչպես Հիշում է Ուինստոն Զերչիլր, «Մեծ պատերազ-

մում սպանված թուրքեր ի երեք քաո֊որգր ընկել էր բրիտանական գնգ ակ-

ներից ե и վինն եր ի ց»2'. Թուրքիան մեղավոր էր Լւ սպասում էր միջազգային 

պատժամիջոցների պատերազմական ոճիրների 1ւ իր սեվւական քաղաքացի-

ների գեմ գործած Հանցագործությունների Համար՛. Ղաշն ա կի ցն երր սաՀ-

մանափակվում են իրենց իսկ ^"Գ^ից արված մայիսի 24-ի նախազգուշա-

ցումով և դատական գործեր են Հարուցում այն թուրք պաշտոնյաների 

դեմ, որոնք կասկածվում էին Հայկական կոտորածներին մասնակցած լինե-

լու մեջ: 

1919 թ. Հունվարին, Փարիզում գումարված Խաղաղության կոնֆե-

րանսում նախնական բանակցությունների արդյունքում ստեղծվում է պա-

տասխանատվության Լւ պատժամիջոցների գծով մի Հանձնաժողով: ԱՄՆ -ի 

պետական քարտուղարր Ռոբերտ Լան սին գլւ, որր ն ախ ա գա Հում էր այդ 

Հանձնաժողովր, նշանակում է տասնՀինդ անդամից բաղկացած մի ենթա-

Հանձնաժողով, որին Հանձնարարվում է քննել «պատերազմի տարիների օ-

րենքների ու սովորույթների և. մարդկայնության սկզբունքների ոտնաՀա-

րումներր»: Թվում էր, թե Դաշնակիցն երր վճո-ել էին պատժել գլխավոր տե-

րությունների այն զինվորականներին 1ւ քաղաքացիական անձանց, ովքեր 

կասկածվում էին այգ ոճրագործությունների մեջ՛. Այդ Հետաքննություն-

ներր иկսելու Համար «ՏասնՀինգի Հանձնաժողովր» վկայակոչում է այն ի ֊ 

րավաբանական կոնցեպցիան, որր սաՀմանվել էր Հաագայի Առաջին Կոն-

վենցիայով պատերազմական օրենքների և. սովորույթների վերաբերյալ և. 

որի Համաձայն «մարդկայնության օրենքներր» և. «Հասարակական խղճի 

պաՀանջներր» դիտվում են որպես միջազգային իրավունքի սկզբունքների 

աղբյուրՅ՛. 1907 թ. սեպտեմբերի 18-ին ստորադրված Հաագայի Չորրորդ 

Կոնվենցիայի ներածական մասում պայմանավորվող կողմերր ջանացել էին 

երաշխավորել քաղաքացիական անձանց Լւ պատերազմող կողմերի պաշտ-

պան վա ծո ւթյ ո ւն ր «Հիմնվելով քաղաքակիրթ ազդերի մոտ րնգունված սո-

վորույթների, մարդկայնության օրենքների 1ւ Հասարակական խղճի պա-

Հանջն եր ի վրա»: Այգ Հանձնաժողովի անդամ, Հունաստանի արտաքին 

գործոց մինիստր Նիկոլաս Պոլիտիսր առաջարկում է րնգունել պատերազ-

մական Հանցագործությունների մի նոր կատեգորիա, որր, ազգային քրեա-

կան իրավունքներում բարձրացված չլինելով Հանդերձ, այնուամենայնիվ 

Համարվելու էր մարդկայնության օրենքների ոտնաՀարում: Չնայած ամե-

րիկյան ներկայացուցիչների Ռոբերտ Լանսինգի Լւ ՏՀեյմս Սքոթի առարկու-

թյունն երին, որոնք Հիշեցնում են, թե ցանկացած վերաՀսկող օրգան պետք 

2 W i n s t o n C h u r c h i l . L a Crise mondiale. Paris, Payot, vol. 4, 1931, p. 357. 

3 Violations of the Law and Customs of War. Reports of Majority and Dissenting Reports of 
the American and Japanese Members of the Commission of Responsibilities , Conference 
of Paris, 1919, Carnegie Endowment for International Peace, Division of International Law, 
Pamphlet N 32. 
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է Հիմնվի գոյություն ունեցող իրավունքի վրա (մինչդեռ, նման մի օրենք 

լլլեաք է սաեղծվի կատարված փաստերի Հիման վրա), Հանձնաժողովր միա-

նում է Պոլիտիսի կարծիքին՛. Հանձնաժողովր վկայակոչում է այն երկու 

սկղրունքներր, որոնք ձԼւակերսլվել էին Հաագայում Լւ ճան ա չվել քաղա-

քակիրթ ազգերի կողմից մարդկայնության օրենքներր Լւ Հասարակական 

խղճի սլաՀանշներր^: 

1919 թ. մարտի 5-ի իր զեկուցագրում «ՏասնՀինգի Հանձնաժողովր» 

թվարկում է քաղաքացիական բնակչության դեմ կատարված Հանցագոր-

ծությունն եր ր и սլան ութ յունից սկսած միչև. րռնի տ եղա Հան ո ւթյ ո ւն, Հար-

կադիր աշխատանք Լւ ունեցվածքի րունա գրավում^: Մ արտի 29-ի իր եզրա-

փակիչ զեկուցագրում Հանձնաժողովր, ի ցույց դնելով «մարդկայնության 

այս սաՀմ անված սլաՀանֆն երի» ոտնաՀարումներր դլխ ա վո ր տ եր ո ւթյ ո ւն-

ների Լւ նրանց թուրք ու բուլղար դաշնակիցների կողմից, եզրակացնում է. 

«Այդ երկրներին սլա տ կան ո զ բոլոր անձինք, ովքեր մեղավոր են Հիշյալ ո-

ճիրներր գործելու մե£, ենթակա են քրեական Հետապնդման»^: Լանսինգր 

և. Աքոթր վերստին վերասլաՀությամբ էին ա ր տ ա Հա յ տվել «մարդկայնու-

թյան օրենքներ» բառերի գործածության վերաբերյալ՛. Նրանց կարծիքով, 

դրանք ո չ արձանագրված էին, ո չ էլ րնդունված որսլես ՀամրնդՀանուր 

ստանդարտներ՛. Բելգիացի իրավաբան Ռոլեն ժեկմենի սլա Հան ՛էով «Թուր-

քիայի իր իսկ Հայ քաղաքացիների նկատմամբ գործած ոճիրներր» ձԼւա-

կերսլումր նույնությամբ սլաՀսլանվում է կողմերի սլա Հանձներ ում?'. Հաշ-

տության պայմանագրերում «մարդկայնության օրենքների» վկայակոչում-

ներ ի Հայտ չեն գալիս՛. Վերսալի դաշնադրի 227-րդ Հոդվածում խոսվում է 

միայն պատերազմական օրենքների և սովորույթների ո ան ա Հա ր մ ան փաս-

տերի մասին, այն Հանդիսանում է Լոնդոնի 1945 թ. օգոստոսի 8-ի կանո-

նադրության 6 Հոդվածի §բ (որր Նյուրնբերգի միջազգային ռազմական 

տրիբունալի и աՀման ագի ր դեկլարացիան է), ինչպես նաե. Տոկիոյի Տրիբու-

նալի կանոնադրության 5 Հոդվածի § ա ն ա խ ա կա ր ա պետ ր՛. Խաղաղության 

կոնֆերանսի անդամներր Հաստատում են, որ 1914 թ. օգոստոսի 1-ին 

սկսված պատերազմր եղել է «մեծագույն ոճիրր մարդկության դեմ», որ եր-

4 V a h a k n N. D a d r i a n . Autopsie du gdnocide arm£nien. Bruxelles, Complexe, 1995, p. 92-93. 

5 Տեքսալ7 Violations...-л*.if, մեջբերված ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական ԽորՀրդի Մար-

դու իրավունքների Հանձնաժողովի 1948 թ. մայիսի 15-ի զեկուցագրում, E / C N . 4/W. 20. 

6 La Documentation international. La Paix de Versailles, vol. 3, Responsabilites des auteurs de la Guerre et 
Sanctions, Paris, 1930, annexe 1 au rapport principal. 

7 «Զանցանքների» երկու կատեգորիաները, որոնք Հիշվում են «ՏասնՀինգի Հանձնաժողո-

վի» կողմից (մի կողմից, պատերազմական օրենքների և սովորույթների ոտնաՀարումնե-

րր, մյուս կողմից պատերազմական ոճիրներր և մարդկության դեմ գործված ոճիրներր) 

նույնն են, ինչ և Նյուրնրերգի տրիրունալի Հիմնադրման Կանոնադրությունում և Վե-

րաՀսկողության խորհրդի N 10 օրենքում Հիշվողները: Այդսլիսով, այս երեք օրինա-

խախտումները և «զանցանքների» այս երկու տեսակները առածին անդամ են կողք-կող-

քի ի Հայտ դալիս միջազգային տեքստում՛. 
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բԼւէ դո րծվել է որԼւէ քաղաքակիրթ Համարվող ազգի կողմից և առաջար-

կում են ստեղծել մի Հատուկ տրիբունալ, բաղկացած Հինգ անդամից 

Միացյալ ՆաՀանդներ, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա, ճապոնիա, ո՛-

րր պետք է դատեր գերմանական կայսր ՎիլՀելմ 11-ին: Իրականում, Հանձ-

նաժողովի աչիյատանքներր մնում են թղթի վրա մինչե Սերի դաշնագրի 

խմբագրումր, որր ստորադրվում է Դաշնակիցների ե Թուրքիայի միջև 

1920 թ• օգոստոսի 10-ին: Պատժամիջոցներին վերաբերող 226-րդ, 228-րդ ե 

230-րդ Հոգվածներր ճանապարՀ են Հարթում մարդկության դեմ գործվող 

ոճիրն եր ի կանիյ ար գելման Համար՛. 

«Հոդված 226. Օսմանյան կառավարությունր ճանաչում է Դաշնակից 

պետությունների ազատությունր դատական գործ Հարուցելու իրենց ռազ-

մական տրիբունալների առջև պատերազմական սովորույթներին 1ւ օրենք-

ներին Հակասող արարքներ գործած անձանց դեմ: Օրենքներով նախատես-

վտծ պատիժներր կկի ր ա ռվեն մեղավոր ճանաչված անձանց նկատմամբ՛. 

Այս վճիռր կկիրառվի անկախ բոլոր դատավարություններից կամ դատա-

կան գործերից, Հարուցված Թուրքիայի կամ նրա դաշնակիցների գերատես-

չության առջև.'. 

Օսման յ ան կառավարությունր պարտավորվում է Հանձնել Դաշնա-

կից տերություններին, կամ նրանցից որԼւէ մեկին, որր կդիմի նրան այդ 

պաՀանջով, բոլոր այն անձանց, ովքեր կմեղադրվեն պատերազմական սո-

վորույթներին և. օրենքներին Հակասող որևէ արարք գործելու մեջ, կմատ-

նանշվեն ան վան ա բա ր, թե րստ աստիճանի, կատարած պա ր տ ա կան ո ւթյ ան 

կամ զբաղեցրած պաշտոնի, որոնք շնորՀվել են այդ անձանց օսմանյան իշ-

խանությունների կողմից՛. 

Հոդված 228. Օսմանյան կառավարությունր պարտավորվում է մեղ-

սագրվող փաստերին լրիվ ծանոթանալու նպատակով դատաքննությունն 

ա պա Հո վել ցանկացած բն ո ւյթի փաստաթղթերով և տեղեկություններով 

մեղավորներին որոնելու և պատասխանատվությունների չափր ճշգրիտ ո ֊ 

րոշելու Համար՛. 

Հոդված 230. Օսմանյան կառավարությունր պարտավորվում է Դաշ-

նակից պետություններին իրենց իսկ պաՀանջով Հանձն ել այն անձանց, ո-

րոնք մատնանշվում են 1914 թ. օգոստոսի 1~ից սկսած Լւ ամբողջ Օսման-

յան կայսրության տարածքում կատարված կոտորածների իրականացման 

մեջ մեղադրվելու Համար՛. 

Դա շն ակի ց տ եր ո ւթյ ո ւնն եր ր իրենց իրավունք են վերապաՀում մատ-

նանշելու այն տրիբունալր, որին կՀանձնարարվի դատել այդ կերպ մե-

ղադրված անձանց, իսկ օսմանյան կառավարությունր պարտավորվում է 

ճանաչել այդ տրիբունալր՛. 

Այն դեպքում, եթե Ազգերի Լիգան նշված ժա ման ա կարնթա ցք ո ւմ 

ստեղծած լինի մի իրավասու տրիբունալ դատական կարգով քննելու Հա-

մար վերոՀիշյալ կոտորածներր, Դաշնակից պետություններն իրենց իբա-
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վունք են վեր ապա Հում նշված մեղադրյալներին Հանձնել այդ տրիբունա-

լին, իսկ օսմանյան կառավարությունը սլարտավորվում է նմանասլես ճա-

նաչել այդ տրիբունալը»'. 

Այս դաշնադիրն, անշուշտ, օրինական Հիմք է ստեղծում օսմանյան 

սլետության կողմից իր Հպատակ Հայ քաղաքացիների դեմ գործած ոճիրնե-

րի դատական Հետապնդման Համար՛. Աակայն այն շարադրվել է այն ժամա-

նակ, երբ, 1918 Լւ 1919 թթ-, անգլիացիները ձախողվեցին օսմանյան կառա-

վարությունից այնպիսի «փաստաթղթեր և. տեղեկություններ» ստանալու 

Հարցում, որոնք նրանց Հնարավորություն կտային դատական գործեր Հա-

րուցել ենթադրյալ մարդասպանների դեմ, և. ստորադրվել այն ժամանակ, 

երբ Օսմանյան կայսրությունը վերջին շնչում էր, և. երբ քեմալականու-

թյունը վեր ածվում էր քաղաքական և ռազմական աճող ուժի՛. Ուստի դաշ-

նադիրը չվավերացվեց, իսկ Ադգերի Լիգան չստեղծեց «իրավասու տրիբու-

նալ» դատելու Համար այդ ոճրագործությունների մ եջ մեղադրվող ան-

ձանց՛. ԱյդուՀանդերձ, շարժումը Հանուն միջազգային քրեական իրավա-

ս ո ւթյ ան շարունակում է զարգացում ապրել միջազգային իրավունքի ասո-

ցիացիաների նեղ շրջանակում՛. Նրանց աշխատանքներն ի նկատի էին առն-

վելու միայն երկրորդ ՀամաշխարՀային պատերազմի վերջում 

(շարունակելի) 
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