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  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

                                                                                                     ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ 
                                                                

   պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ  

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության 

Ազգային ժողովի պատգամավորներ Գալուստ Սահակյանի, Հովհաննես Սահակյանի, 

Արտակ Զաքարյանի և Կարինե Աճեմյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով 

ներկայացրած «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքի նախագծի (Պ-305-23.07.2013-ՍՀ-010/0) վերաբերյալ սկզբունքային առար-

կություններ չունի: 

Միաժամանակ առաջարկում ենք օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածում «հանրային 

ծառայությունների համարանիշի կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստա-

նալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը» բառերը փոխարինել «հանրային ծառայություն-

ների համարանիշը (սոցիալական ապահովության քարտը) կամ հանրային ծառայություն-

ների համարանիշ չստանալու մասին տեղեկանքը» բառերով: 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում է օրենքի նախագծի կարգավորման 

ազդեցության գնահատականը:  

 

    Հարգանքով`    

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

 ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ  ՀՀ օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի  նախագծի ընդունման դեպքում 

 

«ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ  ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի  նախագծի ընդունումն առողջապահության բնագավառի 

վրա ազդեցություն չի ունենա:   

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

ՀՀ օրենքի նախագծի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում 
կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի  (այսուհետ` 

նախագիծ) սոցիալական 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 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` չեզոք 
ազդեցություն: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի վերաբերյալ բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման  

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

ընդունումը ՀՀ պետական բյուջեի ելքերի և մուտքերի, ինչպես նաև բյուջետային բնագավառում 

քաղաքականության փոփոխության չի  հանգեցնում: 

 

 

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 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: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

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 վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքի որոշ դրույթներ «Հանրային ծառայությունների 

համարանիշի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին 

համապատասխանեցնելուն և Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման 

արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի 

նախատեսվում: 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում» փոփոխություն  կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման 

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում» փոփոխություն  կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ)  ընդունմամբ կկարգավորվեն քաղաքացիների 

իրավունքների իրացման համար ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված` հանրային 

ծառայությունների համարանիշի /սոցիալական ապահովության քարտ/ տրամադրման 

հետ կապված իրավահարաբերությունները: 

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: 
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի բնապահպանության բնագավառում  կարգավորման 

 

1. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 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 նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա 
բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

   3. Օրենքի նախագիծը  բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում, 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-305-23.07.2013-ՍՀ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի 1698-րդ 3-րդ մասի 

«սոցիալական ապահովության քարտը կամ սոցիալական ապահովության քարտ 

չունենալու մասին տեղեկանքը:» բառերը փոխարինել «հանրային ծառայությունների 

համարանիշի կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ 
տեղեկանքի համարը:» բառերով:  

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

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում» փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի վերաբերյալ  

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում» փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 1698-րդ 
3-րդ մասի «Հանրային ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2011 

թվականի նեյեմբերի 30-ի ՀՕ-288-Ն օրենքում ամրագրված հասկացության 

համապատասխանեցմամբ, նկատի ունենալով, որ նշված օրենքով 2012 թվականի 

հունիսի 1-ից ուժը կորցրած է ճանաչվել «Սոցիալական ապահովության քարտերի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը: Չնայած դրան նույ օրենքի համաձայն 

« Այն դեպքերում, երբ քաղաքացիների իրավունքների իրացման համար օրենսդրությամբ 

նախատեսվում է հանրային ծառայությունների համարանիշի (սոցիալական 

ապահովության քարտի) պարտադիր առկայություն, սակայն քաղաքացին հրաժարվել է 

ձեռք բերել հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոցիալական ապահովության 

քարտ) եւ չի ստացել նույնականացման քարտ, ապա բնակչության պետական ռեգիստր 

վարող մարմինը վերջինիս տրամադրում է հանրային ծառայությունների համարանիշ 

չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք, որի հիման վրա պետական մարմինները կամ 
պաշտոնատար անձինք ապահովում են քաղաքացու իրավունքների իրացումը», իսկ 

դրանցից որեւէ մեկ չներկայացնելու դեպքում գործատուն ազատվում է Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 1698-րդ 

3-րդ մասով նախատեսված աշխատավարձ չվճարելու համար սահմանված 
պատասխանատվությունից:  

Այդ իրավունքները իրացնելու նպատակով ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 
5-ի N 419-Ն որոշման համաձայն, սկսած 2012 թվականի հունիսի 1-ից, հանրային 

ծառայությունների համարանիշ կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ 

չունենալու մասին տեղեկանքները, անձի դիմումի հիման վրա, տրվում են Հայաստանի 
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Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության 

ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչությունում կամ անձի բնակության 
վայրի տարածքային անձնագրային ծառայությունում:  

Ընդ որում, նախկինում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տրված 

սոցիալական ապահովության քարտերը կարող են օգտագործվել օրենքով 
նախատեսված նպատակներով` որպես հանրային ծառայությունների համարանիշ:  

 


