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   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

պարոն ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ  

 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 
Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրա-

կացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ 

Էլինար Վարդանյանի, Նաիրա Զոհրաբյանի, Վահե Էնֆիաջյանի՝ օրենսդրական նախա-

ձեռնության կարգով ներկայացրած «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» (Պ-212-08.02.2013-ՊԻ-010/0) Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ: 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2012 թվականի հունիսի 

30-ի «Հայաստանի Հանրապետության իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 

թվականների ռազմավարական ծրագիրը և ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը 

հաստատելու մասին» ՆԿ-96-Ա կարգադրության N 1 հավելվածի 4-րդ գլխի պահանջների`  

նախատեսվում է քրեական պատիժների համակարգի արդյունավետության բարձրացման 

նպատակով իրականացնել մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում նաև` Հայաստանի Հանրա-
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պետության նոր քրեական օրենսգրքի մշակում: Նախատեսվող բարեփոխումների ընթացքում 

էական փոփոխությունների է ենթարկվելու քրեական պատիժների ամբողջ համակարգը:  

Ներկայացված նախագծում բարձրացված հարցերը պահանջում են հիմնարար 

ուսումնասիրություններ, համալիր լուծումներ և պետք է համապատասխանեն մշակվող 

նախագծերի` ապագայում ընտրվելիք հայեցակարգային մոտեցումներին, հատկապես, 

որ ներկայումս քրեական պատիժների համակարգի փոփոխությունները մասնակի 

լուծումներով կանխորոշելու հրամայական անհրաժեշտություն առկա չէ: 

 Ելնելով շարադրվածից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներկայաց-

ված օրենքի նախագծի ընդունումը համարում է ոչ նպատակահարմար: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը: 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում է օրենքի նախագծի կարգավորման 

ազդեցության գնահատականը: 

 

Հարգանքով` 

Տիգրան Սարգսյան 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն  

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի`  բյուջետային բնագավառում  

կարգավորման ազդեցության գնահատման  

 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունումը և կամ չընդունումը բյուջետային բնագավառում թե 

մուտքերի և թե ելքերի գծով կարգավորման ազդեցության չի հանգեցնում:  

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

 ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ազգային ժողովի պատգամավորներ Էլինար Վարդանյանի, Նաիրա Զոհրաբյանի և 
Վահե Էնֆիաջյանի կողմից ներկայացված  «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի ընդունման դեպքում 
  

Ազգային ժողովի պատգամավորներ Էլինար Վարդանյանի, Նաիրա Զոհրաբյանի և 

Վահե Էնֆիաջյանի կողմից ներկայացված «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի ընդունումն առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա: 
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ԵՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի  Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մրցակցության 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

«Հայաստանի  Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» Հայաստանի  Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով` (այսուհետ` 

Նախագիծ) ցմահ ազատազրկման չեն կարող դատապարտվել հանցանքը կատարելիս 

քսանմեկ տարին չլրացած անձինք: 

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 
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` 
փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման 
 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 

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 

հանցանք կատարած անձանց` ցմահ ազատազրկման դատապարտելու պայմաններին և 

Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային 

միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում:  
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ սոցիալական պաշտպանության 
ոլորտում կարգավորման ազդեցության  

գնահատման  
 
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (այսուհետ` նախագիծ) սոցիալական պաշտպանության 
ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատումը կատարվել է «Իրավական ակտերի 
մասին»  ՀՀ օրենքի 27.1 հոդվածի և ՀՀ Կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի 
թիվ 18-Ն որոշման համաձայն: 

Նախագծի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության 
գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության  ոլորտի և դրա առանձին 
ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների և դրանց ինդիկատորների հիման վրա: 

Նախագիծը` 
ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունի   չեզոք 

ազդեցություն. 
բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունի  դրական 

ազդեցություն: 
 

 

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» ՀՀ 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: 
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի  
բնապահպանության բնագավառում  կարգավորման 

 
 

 
   1. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) նախագծի 
ընդունման արդյունքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, ջրային 
ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական և կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող 
տարածքների  վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

    2. Օրենքի նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա 
բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

   3.  Օրենքի նախագիծը  բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում  և այդ  ոլորտը 
կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և պահանջներին չի 
հակասում:  
     Օրենքի կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  կանխատեuվող  
հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության համեմատական 
վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում է:  
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ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-212-08.02.2013-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի  «Քրեական 
օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «տասնութ» բառը փոխարինել «քսանմեկով». 

Ցմահ ազատազրկման չեն կարող դատապարտվել հանցանքը կատարելիս քսանմեկ տարին 
չլրացած անձինք, հանցանք կատարելու կամ դատավճիռ կայացնելու պահին հղի վիճակում 
գտնվող կանայք: 

Հոդված 2.   Սույն օրենքն ուժի մեջ  է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը:  
   

 
  

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը 
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ երիտասարդների /18-21 տարեկանների/ 
նկատմամբ ցմահ ազատազարկումը չի երաշխավորվում որեւէ հանգամանքով: Սա եւս 
պայմանավորված է նրանով, որ երիտասարդ տարիքում հանցագործություն կատարած 
անձանց հիմնականում պակասում է կենսափորձը, մտավոր լիակատար հասունությունը, 
անձը դեռեւս լիարժեք ձեւավորված չէ: 

Ներկայումս Հայաստանի 103 ցմահ դատապարտյալներից 22-ը դատապարտվել են մինչեւ 

21 տարին լրանալը, որոնցից 15-ը զինվորական  ծառայության ժամանակ կատարած 
հանցանքների համար` 18- 20 տարեկանում: Եվ սա այն պարագայում, երբ տարբեր 
ընտանիքներից զինծառայության են գալիս տարբեր աստիճանի դաստիարակության եւ 
սովորույթներով երիտասարդներ` առանց բավարար փորձի եւ սոցիալ-հոգեբանական 
կազմավորման: 

Հաշվի է առնվել նաեւ Եվրոպական երկրների փորձը. օրինակ, Ավստրիայում եւ Շվեդիայում 
անձը համարվում է չափահաս 18 տարեկանը լրանալուն պես, այնուհանդերձ եթե 
հանցանքը  կատարելու պահին լրացած չի եղել անձի 21 տարին, օրենքով արգելվում է 
նրան ցմահ դատապարտել, քանի որ համարվում է, որ անձը լիարժեք ձեւավորված չէ: 
Գերմանիայում եւս գործում է նմանատիպ օրենք` որոշ սահմանափակումներով, այն է` 
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հանցանք կատարելու պահին 21 տարին չլրացած անձը օրենքով չի կարող ցմահ 
դատապարտվել, եթե ապացուցվում է, որ նա հոգեպես հասուն չէ: 18-21 տարեկանների 
համար ցմահ բանտարկություն սահմանելուց առաջ հատուկ բժշկա-հոգեբանական 
փորձաքննություն են անցկացնում՝ արդյոք նրա ֆիզիոլոգիական տարիքը 
համապատասխանում է հոգեբանական եւ մտավոր տարիքին: 

Հոգեբանների մեծամասնությունը դեմ է անձին ցմահ դատապարտելուն, եթե արարքը 
կատարելու պահին նա եղել է 20-21 տարեկան կամ ավելի փոքր, առավել եւս` եթե դա նրա 
առաջին դատվածությունն է: Համաձայն հիշյալ մասնագետների, կարելի է նշանակել թեկուզ 
տարիների տեսքով պատժի ամենաբարձր շեմը, բայց ոչ ցմահ եւ նրան մեկուսացնել 
հասարակությունից: Նրանց խոսքով, մինչեւ 24 տարեկանը անձի ուղեղը դեռ զարգացման 
փուլում է: Չափահասության ու անչափահասության սահմանը խիստ հարաբերական է: Ի 
վերջո, անձի անատոմիական, արտաքին հասունությունը դեռեւս չի կարող վկայել նրա 
լիակատար հասունության մասին: 

Այսպիսով, օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածը միտված է լուծելու վերը նշված խնդիրները: 


