
 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 

  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 

 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրա-

կացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ 

Ռուբիկ Հակոբյանի, Զարուհի Փոստանջյանի և Ալեքսանդր Արզումանյանի` օրենսդրա-

կան նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Օսմանյան կայսրությունում պոնտոսա-

հույների ցեղասպանության դատապարտման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի (Պ-025-30.07.2012-ԱՀ-010/0) վերաբերյալ: 

Հարկ ենք համարում տեղեկացնել, որ Հունաստանի խորհրդարանը  1994 թվա-

կանի փետրվարին մայիսի 19-ը հայտարարել է պոնտոսահույների ցեղասպանության 

հիշատակման օր, իսկ 1998 թվականի սեպտեմբերին ընդունած որոշմամբ սեպտեմբերի 

14-ը ճանաչել է Փոքր Ասիայի հույների ցեղասպանության հիշատակման օր: Ներկայաց-

ված օրինագծում նշվում է միայն պոնտոսահույների ցեղասպանության դատապարտման 

մասին, ինչը կարող է տարամեկնաբանությունների առիթ հանդիսանալ: Ուստի, Հայաս-

տանի Հանրապետության կառավարությունը ներկայացված օրենքի նախագծի վերա-

բերյալ կարող է եզրակացություն տալ միայն նշված հարցադրման հստակեցման դեպքում:  

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստա-

նի Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես 

կգա Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ 

Շավարշ Քոչարյանը: 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում է օրենքի նախագծի կարգավորման 

ազդեցության գնահատականը: 

 

 

            Հարգանքով` 

                                                                                           ՏԻԳՐԱՆ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ 



ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

 ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Օսմանյան կայսրությունում պոնտոսահույների ցեղասպանության դատապարտման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում 

 «Օսմանյան կայսրությունում պոնտոսահույների ցեղասպանության դատապարտման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումը առողջապահության 
բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա:   

 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Օսմանյան կայսրությունում պոնտոսահույների ցեղասպանության  
դատապարտման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  
նախագծի բնապահպանության բնագավառում  կարգավորման 

 

1.«Օսմանյան կայսրությունում պոնտոսահույների ցեղասպանության 
դատապարտման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` 
օրենք) ընդունման արդյունքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, 
ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական և կենդանական աշխարհի, հատուկ 
պահպանվող տարածքների վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 
         2. Օրենքի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա բացասական 
հետևանքներ չեն առաջանա: 
         3. Օրենքը բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում, այդ  ոլորտը կանոնակարգող 
իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին պահանջներին չի հակասում:  

Օրենքի կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  
կանխատեuվող  հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության 
համեմատական վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը 
բացակայում է:  

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Օսմանյան կայսրությունում պոնտոսահույների ցեղասպանության դատապարտման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` 
փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման 

 

«Օսմանյան կայսրությունում պոնտոսահույների ցեղասպանության դատապարտման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ) 
գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա կարգավորման ազդեցության գնահատման 
նպատակով իրականացվել են նախնական դիտարկումներ: 

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագիծը վերաբերում է 
Օսմանյան կայսրությունում պոնտոսահույների ցեղասպանությունը որպես մարդկության դեմ 

ուղղված ծանրագույն հանցագործություն որակելուն և Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա 
կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի 
նախատեսվում: 

 



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Օսմանյան կայսրությունում պոնտոսահույների ցեղասպանության 
դատապարտման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության 
գնահատման 

 

«Օսմանյան կայսրությունում պոնտոսահույների ցեղասպանության դատապարտման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ) 
մրցակցության բնագավառում ազդեցության գնահատման գործընթացի նախնական փուլում 
պարզվել է` 

Նախագծով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որևէ ապրանքային շուկայի 
հետ, ուստի և Նախագծի ընդունմամբ որևէ ապրանքային շուկայում մրցակցային դաշտի 
վրա ազդեցություն լինել չի կարող:  

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` կարգավորման ազդեցության 
գնահատման աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծի ընդունմամբ 
մրցակցության միջավայրի վրա  ազդեցություն չհայտնաբերվելու եզրակացություն: 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Օսմանյան կայսրությունում պոնտոսահույների ցեղասպանության դատապարտման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ սոցիալական 

պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի` սոցիալական պաշտպանության ոլորտում 
կարգավորման ազդեցության գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին»  
թիվ 18-Ն որոշման համաձայն` իրականացվել է «Օսմանյան կայսրությունում 
պոնտոսահույների ցեղասպանության դատապարտման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատում: 

Նախագիծը սոցիալական պաշտպանության  ոլորտում  ունի  չեզոք ազդեցություն: 
 

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Օսմանյան կայսրությունում պոնտոսահույների ցեղասպանության դատապարտման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

«Օսմանյան կայսրությունում պոնտոսահույների ցեղասպանության դատապարտման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծն  իր մեջ Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն բնագավառում կարգավորման 
ազդեցության գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1205-Ն 
որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ կետով նախատեսված որևէ կոռուպցիոն գործոն չի 
պարունակում: 



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

<<Օսմանյան կայսրությունում պոնտոսահույների ցեղասպանության դատապարտման 
մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի բյուջետային բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
             <<Օսմանյան կայսրությունում պոնտոսահույների ցեղասպանության 
դատապարտման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունումը ՀՀ 
2012 թվականի պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի փոփոխմանը չի 
հանգեցնում: 
 

 

 

 

 

Նախագիծ 
Պ-025-30.07.2012-ԱՀ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

Օսմանյան կայսրությունում պոնտոսահույների ցեղասպանության դատապարտման 
մասին 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետությունը դատապարտում է Օսմանյան կայսրությունում 
պոնտոսահույների նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը, որակելով այն որպես 
մարդկության դեմ ուղղված ծանրագույն հանցագործություն:  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  
հաջորդող տասներորդ օրը:  

 

 

 

 

 

 

 

 



ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՊՈՆՏՈՍԱՀՈՒՅՆԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԴԱՏԱՊԱՐՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ  

Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին եւ նրանից հետո (1912-1923 
թվականներին) Օսմանյան կայսրությունում հույների զանգվածային տեղահանությունները, 
կոտորածները, նրանց տաժանակիր աշխատեցնելը եւ սեփականությունից զրկելը (գույքի 
բռնագրավում) բաղադրիչ մասերն են Օսմանյան կայսրության ցեղասպան 
քաղաքականության` ուղղված հայ, հույն եւ այլ բնիկ ժողովուրդների դեմ: Առաջին 
համաշխարհային պատերազմից առաջ Օսմանյան կայսրությունում, համաձայն օսմանական 
պաշտոնական տվյալների, ապրում էր առնվազն 2.7 միլիոն հույն: Աղբյուրների եւ 
արխիվների ուսումնասիրություններն ապացուցում են, որ 1912-1923 թվականներին զոհվել 
են ավելի քան յոթ հարյուր հազար հույներ` կոտորածների, ինչպես նաեւ բռնագաղթի, 
տաժանակիր աշխատանքների, սովի հետեւանքով: Երկու տարբեր առիթներով 
Հունաստանի խորհրդարանը ճանաչել է Օսմանյան կայսրության պոնտոսահույների 
հանդեպ իրականացված ցեղասպանությունը. 1994թ. փետրվարին միաձայն որոշում է 
կայացրել մայիսի 19-ը հայտարարել պոնտոսահույների ցեղասպանության հիշատակի օր, 
իսկ 1998-ին` սեպտեմբերի 14-ը որպես Փոքր Ասիայի համայն հույների ցեղասպանության 
հիշատակի օր: Հունաստանի խորհրդարանը 1996թ. ապրիլի 25-ին ընդունել է բանաձեւ 
(2397/1996)` ապրիլի 24-ը ճանաչել որպես «Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության 
օր»: 2010թ. մարտի 11-ին Շվեդիայի խորհրդարանը (Ռիկստագ) ընդունեց Հայոց 
ցեղասպանության մասին բանաձեւ, որում 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում տեղի 
ունեցած դեպքերը ներկայացվում են որպես ցեղասպանություն: Բանաձեւում նշված է, որ 
Թուրքիայում իրականացվել են ինչպես հայերի, այնպես էլ ասորիների եւ պոնտացի 
հույների զանգվածային ջարդեր:  

Դատապարտելով Օսմանյան կայսրությունում պոնտոսահույների դեմ իրականացված 
հանցագործությունը՝ նաեւ պարտավորվում ենք ունենալ մեր ներդրումը ապագայում նման 
ոճրագործությունները կանխելու հարցում: Ներկայացվող օրինագիծը մշակվել է 
միջազգային իրավունքի սկզբունքներին եւ նորմերին համապատասխան, մասնավորապես 
ՄԱԿ-ի` «Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պատժելու մասին» 
կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի հիման վրա, որին միացել է Հայաստանի Հանրապետությունը, 
եւ որը սահմանում է, թե կոնվենցիային միացող երկիրը պարտավորվում է կոնվենցիայի 
դրույթները գործողության մեջ դնելու համար ընդունել իր Սահմանադրությանը 
համապատասխան օրենսդրություն: Օրինագիծը զարգացնում է պոնտոսահույների 
ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման ու հետեւանքների հաղթահարման 
գործընթացին միտված իրավական եւ կազմակերպչական համակարգը:  

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը եւ առաջնորդվելով ՄԱԿ-ի հետեւյալ կոնվենցիաներով.  

• «Ցեղասպանության ոճրագործության կանխման եւ դրա համար պատժի մասին» 
1948 թվականի կոնվենցիան,  

• «Ռազմական հանցագործությունների նկատմամբ եւ մարդկության դեմ կատարած 
հանցագործությունների նկատմամբ վաղեմության ժամկետ չկիրառելու մասին» 
Ժնեւի 1968 թվականի կոնվենցիան,  

ու ելնելով Հայաստանի Հանրապետության մարդասիրական ավանդույթներից` Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային Ժողովը դատապարտում է 1912-1923 թվականներին 
պոնտոսահույների նկատմամբ Օսմանյան կայսրության իրագործած ցեղասպանությունը:  


