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Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
²¼¶²ÚÆÜ ÄàÔàìÆ Ü²Ê²¶²Ð
å³ñáÝ ÐàìÆÎ ²´ð²Ð²ØÚ²ÜÆÜ

Ð³ñ·»ÉÇ å³ñáÝ ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý

Ò»½ »Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñ ²ñÙ»Ý Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÇ, êïÛáå³ ê³ý³ñÛ³ÝÇ, ²Ý³ÑÇï ´³ËßÛ³ÝÇ ¨ ð³ýýÇ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ` ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí Ý»ñÏ³Û³óñ³Í §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ½ÇÝí³Í
áõÅ»ñÇ Ï³Û³½áñ³ÛÇÝ áõ å³Ñ³Ï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³·ÇñùÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùáõÙ Éñ³óáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ Ý³Ë³·ÍÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ Ï³Û³½áñ³ÛÇÝ ¨ å³Ñ³Ï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³·ÇñùÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÇ 12-ñ¹ ·ÉËáõÙ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ñ³ñ·³Ýù Ù³ïáõó»Éáõ Ýå³ï³Ïáí å³ïíá å³Ñ³Ï³ËáõÙµ Ï³½Ù³íáñ»Éáõ, å³Ñ³Ï³ËÙµÇ ÏáÕÙÇó Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
Ï³ñ·Á ¨ ¹»åù»ñÁ, áñáÝù µ³ó³é³å»ë ·áñÍáõÙ »Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ µÝáõÛÃ áõÝ»óáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ³éáõÙáí ¹ñ³Ýù ÏÇñ³é»ÉÇ ã»Ý
ûñ»ÝùÇ Ý³Ë³·Íáí ³é³ç³ñÏíáÕ Ùßï³Ï³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí Ï³½Ù³íáñíáÕ å³ïíá å³Ñ³Ï³ËÙµÇ ¹»åùáõÙ, ù³ÝÇ áñ í»ñçÇÝÇë Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³ÝóÙ³Ý, Ñ»ñÃ³÷áËÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý,
Å³Ù³å³ÑÝ»ñÇ, å³Ñ³Ï³¹ÇñÇ ¨ å³Ñ³Ï³å»ïÇ Ñ³ïáõÏ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, å³Ñ³Ï³Ï»ïÇ ë³ñù³íáñÙ³Ý, ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
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ûñ»ÝùÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³é³ñÏ³ »Ý ¨ ã»Ý Ï³ñáÕ ë³ÑÙ³Ýí»É å»ï³Ï³Ý ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÝÇ
ÏáÕÙÇó:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, å³ïíá å³Ñ³Ï³ËÙµÇ Ùßï³Ï³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, µ³óÇ Ñ³ñ·³Ýù
Ù³ïáõó»Éáõó, áõÝÇ Ý³¨ ³ÛÉ ËáñÑáõñ¹ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ã¿ ÝÙ³Ý
¹»åù»ñáõÙ Ùßï³Ï³Ý å³ïíá å³Ñ³Ï³ËÙµÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ:
ºÉÝ»Éáí Ýßí³ÍÇó` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¹»Ù ¿
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ûñ»ÝùÇ Ý³Ë³·ÍÇ ÁÝ¹áõÝÙ³ÝÁ:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝáõÙ »Ýù, áñ, Ý»ñÏ³Û³óí³Í ûñ»ÝùÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíáõÙ ùÝÝ³ñÏ»ÉÇë, Ñ³ñ³ÏÇó ½»ÏáõóÙ³Ùµ Ñ³Ý¹»ë Ï·³ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É ²ñ³ Ü³½³ñÛ³ÝÁ:

Ð³ñ·³Ýùáí`
îÆ¶ð²Ü ê²ð¶êÚ²Ü
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Նախագիծ
Պ-883-23.04.2010-ՊԱ-010/0
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայազորային ու պահակային
ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացում կատարելու մասին
Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայազորային ու պահակային
ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» 1996 թվականի դեկտեմբերի 3-ի
ՀՕ-98 Հայաստանի Հանրապետության օրենքում (այսուհետ` օրենք) Հայաստանի
Հանրապետության զինված ուժերի պահակային ու կայազորային ծառայությունների
կանոնագրքի 326-րդ հոդվածից հետո լրացնել նոր` 326.1-րդ հոդվածը հետեւյալ
բովանդակությամբ.
«Հոդված 326.1 Պատվո պահակախումբ է նշանակվում Երեւան քաղաքի Ծիծեռնակաբերդի
բարձունքում` Մեծ եղեռնի հուշահամալիրի հավերժական կրակի մոտ, 24-ժամյա
ծառայության համար:
Սույն հոդվածով սահմանված պատվո պահակախմբի ծառայության կարգը սահմանում է
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր պետական մարմինը:
Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տաuներորդ oրը:
ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ԿԱՅԱԶՈՐԱՅԻՆ ԵՎ
ՊԱՀԱԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
1.Կարգավորման առարկան. Օրենքի նախագծի կարգավորման առարկան Հայաստանի
Հանրապետության զինված ուժերի կայազորային եւ պահակային ծառայությունների
կանոնագրքով նախատեսված պատվո պահակախմբերի կողմից հուշահամալիրներում
մշտական տեղակայման հետ առնչվող հարաբերություններ են:
2.Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը (նպատակը). Սույն նախագծի
ընդունման նպատակն է ստեղծել օրենսդրական դաշտ, որով հնարավորություն կստեղծվի
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանել հուշարձաններում եւ
հուշահամալիրներում, մասնավորապես` Երեւան քաղաքի Ծիծեռնակաբերդի բարձունքում`
Մեծ եղեռնի հուշահամալիրի տարածքում մշտական զինվորական պատվո պահակախմբով
ապահովելու համար:
2.1.Կարգավորվող հարաբերությունների ներկա վիճակը եւ առկա խնդիրները.
«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայազորային ու պահակային
ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքը սահմանում է այն դեպքերը, որի ժամանակ իրականացվում է պատվո
պահակախումբի նշանակում: Վերոհիշյալ օրենքը չի նախատեսում մշտական պատվո
պահակախմբի առկայությունը հուշահամալիրներում, այլ միայն զինվորական հարգանք
մատուցելու, հանդիսավոր նիստերին մարտական դրոշի մոտ կանգնելու, պետական
հուշարձանները բացելու, օտարերկրյա ներկայացուցիչներին դիմավորելու եւ
ճանապարհելու, ինչպես նաեւ` 334-րդ հոդվածում հիշատակված անձանց թաղման
ժամանակ նախատեսված դեպքերը, որոնք կրում են ժամանակավոր բնույթ:
2.2.Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները. Նախագծով առաջարկվում է
«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայազորային ու պահակային
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ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքում լրացում կատարել, ըստ որի հնարավորություն կստեղծվի պատվո պահակախումբ
նշանակել Երեւան քաղաքի Ծիծեռնակաբերդի բարձունքում Մեծ եղեռնի հուշահամալիրի
հավերժական կրակը մշտական` 24-ժամյա ծառայության զինվորական հարգանք
մատուցելու նպատակով:
3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքները. Նախագծի
ընդունման դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը վերստին կարժեւորի
Ցեղասպանության զոհերի հիշատակն ու Հայրենազրկման իրողությունը: Հուշահամալիրում
մշտական զինվորական պատվո պահակախմբի ծառայությանը առավել կընդգծվի Մեծ
եղեռնի 95-րդ տարելիցը` թույլ չտալով մեր ժողովրդի հավաքական հիշողությունից ջնջել
մարդկության դեմ իրագործված ոճիրը, որը հայ սերունդներին զրկել է իրենց
քաղաքակրթությունից, ժառանգությունից եւ հայրենիքից:
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