
ԱՐԳԵՆՏԻՆԱԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԵՆՔ 26.199 
2007 թվական, հունվարի 15 

ԱՊՐԻԼԻ 24 «ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՄԻՋԵՎ 
ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՐԳԱՆՔԻ ՕՐ»՝ 

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԿՐԱԾ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ 
 
Հոդված 1. Յուրքանաչյուր տարի ապրիլի 24-ը հայտարարել որպես «Մարդկանց միջև 
հանդուրժողականության և հարգանքի օր»՝ ի հիշատակ այն ցեղասպանության, որի 
զոհն է դարձել հայ ժողովուրդը և այն ոգով, որ դրա հիշատակը մշտական դաս կլինի 
ներկայիս քայլերի և ապագայի նպատակների համար: 
Հոդված 2. Լիազորել ծագումով հայ բոլոր աշխատողներին և պետական 
ծառայողներին՝ յուրաքանչյուր ապրիլի 24՝ հնարավորություն ունենալու 
մասնակցելու նրանց համայնքին հասցված ողբերգության հիշատակին նվիրված 
միջոցառումներին: 
Հոդված 3. Լիազորել ՝ նախնական և միջնակարգ հանրակրթական 
հաստատություններում սովորող ծագումով հայ բոլոր աշակերտներին՝ մասնակցելու 
հոդված 1-ով սահմանված հիշատակման օրվան: 
Հոդված 4. Հրավիրել բոլոր մարզային կառավարություններին՝ աջակցելու սույն 
օրենքի բանաձևերին: 
Հոդված 5. Ծանուցել Գործադիր իշխանությանը: 
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"Law passed by the Argentine Congress declaring April 24 "The day of action for 
tolerance and respect among people" in commemoration of the Armenian Genocide." 

 

LEY 26.199 

 

CONMEMORACIONES 
BUENOS AIRES, 13 de Diciembre de 2006 
BOLETIN OFICIALL, 15 de Enero de 2007 

SUMARIO 
CONMEMORACIONES-GENOCIDIO-ARMENIA 

TEMA 
CONMEMORACIONES-GENOCIDIO-ARMENIA 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina reunidos en Congreso, 
etc. sancionan con fuerza de Ley: 
 
GENERALIDADES 
CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA: 5 
 



• ARTICULO 1: Declarese el dia 24 de abril de todos los anos como "Dia de 
accion por la tolerancia y el respeto entre los pueblos", en conmemoracion del 
genocidio de que fue victima el pueblo armenio y con el espiritu de que su 
memoria sea una leccion permanente sobre los pasos del presente y las metas 
de nuestro futuro. 

ARTICULO 2: Autoricese a todos los empleados y funcionarios de organismos publicos 
de origen aremnio a disponer libremente los dias 24 de abril de todos los anos para 
poder asistir y 

• participar de las actividades que se realicen en conmemoracion de la tragedia 
que afecto a su comunidad. 

• ARTICULO 3: Autoricese a todos los alumnos de origen armenio que esten 
desarrollando sus estudios de nivel primario o medio en establecimientos 
establecida por el articulo 1. 

• ARTICULO 4: Invitese a los gobiernos provinciales a adherir a las disposiciones 
de la presente ley. 

• ARTICULO 5: Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

 
FIRMANTES 
BALESTRINI-PAMPURO-Hidalgo-Estrada 
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