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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 պատգամավոր Էդմոն 

Մարուքյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Հայաստանի Հան-

րապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում և փոփոխու-

թյուն կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում 

լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների 

նախագծերի փաթեթի (Պ-234-03.04.2013-ՊԻ-010/0 և Պ-2341-03.04.2013-ՊԻ-010/0) վերաբերյալ: 

Նախագծերում ամրագրված դրույթներն անհրաժեշտ է դիտարկել Հայաստանի 

Հանրապետության Նախագահի 2012 թվականի հունիսի 30-ի ՆԿ-96-Ա կարգադրության 

2-րդ կետով հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության իրավական և դատական 

բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագրից բխող միջոցա-

ռումների հիման վրա մշակված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատա-

վարության նոր օրենսգրքի նախագծի հայեցակարգային մոտեցումների շրջանակներում` 
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նկատի ունենալով, որ նախագծերով բարձրացված հարցերին պետք է տրվեն համալիր 

լուծումներ: Նոր մշակված` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավա-

րության օրենսգրքի նախագծում արդեն իսկ նախատեսված են վերաքննիչ բողոք բերելու 

այլ սահմանափակումներ ու դրույթներ:  

 Ելնելով շարադրվածից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը գտնում 

է, որ ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունումը ժամանակավրեպ է և 

առաջարկում է նախագծերին անդրադառնալ Հայաստանի Հանրապետության կառավա-

րության կողմից ներկայացվելիք նոր օրենքի նախագծի քննարկումների համատեքստում: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ 

հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի պաշտո-

նակատար Հրայր Թովմասյանը: 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում է օրենքների նախագծերի կարգավորման 

ազդեցության գնահատականը: 

 
 
           Հարգանքով` 

         ՏԻԳՐԱՆ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում 

լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության 

դատական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունման դեպքում 

 

       «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում 

լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության 

դատական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումը առողջապահության բնագավառի վրա 

ազդեցություն չի ունենա: 

 

 

 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հան-

րապետության դատական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի  

բնապահպանության բնագավառում  կարգավորման 

 

   1.«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հան-

րապետության դատական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու 

մասին»Հայաստանի Հայաստանի Հանրապետության օրենքների 

(այսուհետ`օրենքներ) նախագծերի ընդունման արդյունքում շրջակա միջավայրի 

oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական և 

կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների  վրա բացասական 

հետևանքներ չեն առաջանա: 

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

   3. Օրենքները  բնապահպանության ոլորտին չեն առնչվում  և այդ  ոլորտը 
կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և պահանջներին 
չեն հակասում:  
     Օրենքների կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  կանխա-
տեuվող  հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության համեմատական 
վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում է:  
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն 

կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության դատական 

օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի 

տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» և «Հայաստանի 
Հանրապետության դատական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի (այսուհետ` 
Նախագիծ) գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա կարգավորման ազդեցության 
գնահատման նպատակով իրականացվել են նախնական դիտարկումներ:  
 Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագծով 
առաջարկվում է ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի և ՀՀ դատական 

օրենսգրքի` վերաքննիչ բողոք բերելու շեմին վերաբերող դրույթները Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանեցնելուն և Նախագծի 
ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային 
միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում: 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում 

լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության 

դատական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին»  

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մրցակցության 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 
օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» և «Հայաստանի 
Հանրապետության դատական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու 
մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերով (այսուհետ` 
Նախագծեր) առաջարկվում է վերաքննիչ բողոք բերելու համար գործով վեճի առարկայի 
արժեքի հիսնապատիկը դարձնել երեսունհինգապատիկ` հաշվի առնելով, որ 
Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն ամսական աշխատավարձը 
«Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված է 
երեսունհինգ հազար դրամ, ինչպես նաև սահմանել վերաքննիչ բողոք բերելու 
սահմանափակումներից բացառություն, այն է` առաջին ատյանի դատարանի` արդար 
դատաքննության իրավունքի բուն էությունը խաթարող դատական սխալը: 

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

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

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն 

կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության դատական 

օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 

օրենքների նախագծերի վերաբերյալ սոցիալական 

պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատ-

ման 

 
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» և «Հայաստանի 
Հանրապետության դատական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի (այսուհետ` նախագծեր) 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: 

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

Նախագծերը` 
ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունեն   չեզոք 

ազդեցություն. 

բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունեն  
դրական ազդեցություն: 

 

 

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

««Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» և «Հայաստանի 

Հանրապետության դատական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի վերաբերյալ 

 

««Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» և «Հայաստանի 

Հանրապետության դատական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերն իրենց 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 չեն պարունակում: 

 



 

AJV-16-04_2013-04-25_01d10.1d5665-13_2013-04-29 

6

  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության քրեական  

դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

ՀՀ օրենքների նախագծերի` բյուջետային բնագավառում  

կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունումը կարող է հանգեցնել ՀՀ 

պետական բյուջեի եկամուտների փոփոխության, որի չափը հնարավոր չէ գնահատել` 

ելնելով եկամտատեսակի բնույթից: 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունումը և կամ չընդունումը 

բյուջետային բնագավառում թե մուտքերի և թե ելքերի գծով կարգավորման ազդե-

ցության չի հանգեցնում:  
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ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-234-03.04.2013-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հունիսի 17-ի 
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 208-րդ հոդվածի 2-րդ մասում՝  
1) «հիսնապատիկը» բառը փոխարինել «երեսունհինգապատիկը» բառով,  
2) ավելացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր երկրորդ պարբերություն.  
«Քաղաքացիական գործերով վերաքննությունը թույլատրելի է անկախ սույն մասի 
առաջին պարբերությամբ սահմանված՝ վեճի առարկայի արժեքի չափից, այն դեպքում, 
երբ առաջին ատյանի դատարանը թույլ է տվել արդար դատաքննության իրավունքի 
բուն էությունը խաթարող դատական սխալ:»:  

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

 

 

 

 
ՆԱԽԱԳԻԾ 

Պ-2341-03.04.2013-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի փետրվարի 21-ի դատական 
օրենսգրքի 45-րդ հոդվածի 2-րդ մասում՝  
1) «հիսնապատիկը» բառը փոխարինել «երեսունհինգապատիկը» բառով,  
2) ավելացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր երկրորդ պարբերություն.  
«Քաղաքացիական գործերով վերաքննությունը թույլատրելի է անկախ սույն մասի 
առաջին պարբերությամբ սահմանված՝ վեճի առարկայի արժեքի չափից, այն դեպքում, 
երբ առաջին ատյանի դատարանը թույլ է տվել արդար դատաքննության իրավունքի 
բուն էությունը խաթարող դատական սխալ:»:  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը:  
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Հիմնավորում  
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում 

լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին» եւ «Հայաստանի Հանրապետության 

դատական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքների 

նախագծերի փաթեթի ընդունման  

1.1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը. Սույն նախագծի ընդունման 
անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 208-րդ հոդվածի 2-րդ մասը եւ 
Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքի 45-րդ հոդվածի 2-րդ մասը 
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 18-րդ եւ 19-րդ հոդվածներին 
համապատասխանեցնելու պահանջով:  

1.2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը եւ առկա խնդիրները. 
Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության 
օրենսգրքի 208-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ Հայաստանի Հանրապետության դատական 
օրենսգրքի 45-րդ հոդվածի 2-րդ մասով վերաքննիչ բողոք բերելու շեմ է նախատեսվում 
նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկը եւ այդ դրույթից որեւէ բացառություն չի 
նախատեսվում:  

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանն իր 2012 թվականի 
հուլիսի 18-ի ՍԴՈ-1037 որոշմամբ հոդվածի այդ մասը ճանաչել է «Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրության 18-րդ եւ 19-րդ հոդվածներին հակասող եւ 
անվավեր` այնքանով, որքանով չի նախատեսում բողոքարկման իրավունքի 
սահմանափակումից բացառություններ բոլոր այն դեպքերում, երբ առաջին ատյանի 
դատարանը թույլ է տվել արդար դատաքննության իրավունքի բուն էությունը խաթարող 
դատական սխալ, մասնավորապես, երբ չեն պահպանվել ՀՀ Սահմանադրության 19-րդ 
հոդվածի 1-ին մասով եւ Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների 
պաշտպանության մասին 1950թ. նոյեմբերի 4-ի կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով 
նախատեսված դատավարական երաշխիքները»: Նույն որոշման պատճառաբանական 
մասում նշվում է, որ բողոքարկման ոչ ենթակա գումարային սահմանը պետք է որոշվի 
նվազագույն ամսական աշխատավարձի, նվազագույն սպառողական զամբյուղի 
արժեքի, քրեական օրենսգրքով սահմանվող հափշտակության զգալի չափի հետ 
արդարացի եւ ողջամիտ հարաբերակցություն ապահովելու նպատակից ելնելով:  

«Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածով նվազագույն 
ամսական աշխատավարձ սահմանվում է 35 000 դրամը: Այսինքն վերաքննիչ բողոք 
ներկայացնելու շեմը 30%-ով գերազանցում է նվազագույն աշխատավարձը, ինչը 
տրամաբանական չէ, քանի որ պետք է լիներ հակառակը, այսինքն, կա՛մ այդ երկուսը 
պետք է լինեն հավասար, կա՛մ վերաքննիչ բողոքի շեմը պետք է նվազագույն 
աշխատավարձից պակաս լինի: Այսպիսով, հաշվի առնելով մի կողմից սոցիալական 
պետության հատկանիշները, մյուս կողմից Հանրապետությունում դատարանների 
գերբեռնվածության խնդիրը, նախագծով առաջարկվում է հավասարեցնել այս երկու 
կատեգորիաները:  

Հաջորդ կարեւոր խնդիրը, որ լուծվում է սույն նախագծով՝ առաջին ատյանի դատարանի 
կողմից թույլ տրված արդար դատաքննության իրավունքի բուն էությունը խաթարող 
դատական սխալի առկայության դեպքում վերաքննիչ բողոք բերելու սահմանափակումը 
վերացնելն է: Ինչպես նշում է Սահմանադրական դատարանը, «վերաքննության 
իրավունքի սահմանափակումը կարող է իրավաչափ համարվել միայն այն դեպքում, երբ 
չի խաթարվում արդար դատաքննության իրավունքի բուն էությունը»:  
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1.3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները. Սույն նախագծով առաջարկվում է 
վերաքննիչ բողոք բերելու համար գործով վեճի առարկայի արժեքի հիսնապատիկը 
դարձնել երեսունհինգապատիկ՝ հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 
նվազագույն ամսական աշխատավարձը «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի 
մասին» օրենքով սահմանված է 35 000 դրամ; ինչպես նաեւ սահմանել վերաքննիչ բողոք 
բերելու սահմանափակումներից բացառություն, այն է՝ առաջին ատյանի դատարանի՝ 
արդար դատաքննության իրավունքի բուն էությունը խաթարող դատական սխալը:  

2. Կարգավորման առարկան. Նախագծի կարգավորման առարկան են Հայաստանի 
Հանրապետությունում քաղաքացիական գործերով վերաքննիչ բողոք բերելու 
սահմանափակումներ եւ դրանցից բացառություններ սահմանելու հետ կապված 
իրավահարաբերությունները:  

3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը. Նախագծի ընդունման 
արդյունքում քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 208-րդ հոդվածի 2-րդ մասը 
եւ դատական օրենսգրքի 45-րդ հոդվածի 2-րդ մասը համահունչ կլինեն Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությանը:  

 
 
 
 
 

 
 


