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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 
  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետու-

թյան Ազգային ժողովի պատգամավորներ Գալուստ Սահակյանի, Արփինե Հովհաննիսյանի, 

Արտակ Դավթյանի և Նաիրա Կարապետյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներ-

կայացրած «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատա-

րելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (Պ-315-15.08.2013-ՊԻ-010/0) 

վերաբերյալ սկզբունքային առարկություններ չունի: 

Միաժամանակ անհրաժեշտ է օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածի կետերի 

համարակալումը համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին: 

Օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-

թյան որոշման կամ այլ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում: 

Կից ներկայացվում են օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատման  

եզրակացությունները: 

 

    Հարգանքով` 

 
ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության  ՀՀ օրենքի  նախագծի  

ընդունման դեպքում 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքի  նախագծի ընդունումն առողջապահության բնագավառի 

վրա ազդեցություն չի ունենա: 

 

 

 

 

 

Եզրակացություն 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 
սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման  ազդեցության  

գնահատման 
 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` 

նախագիծ) սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության 
գնահատումը կատարվել է «Իրավական ակտերի մասին»  ՀՀ օրենքի  27.1-րդ 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` դրական 
ազդեցություն: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում 

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 

համատեղ սեփականության մասնակիցներից ցանկացածի կողմից առանց մյուս 

սեփականատերերի իմացության կամ համաձայնության համատեղ սեփականությունն 

օտարելու գործարք կնքելը բացառելուն և Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա 

կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի 

նախատեսվում: 

 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 
մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով (այսուհետ` 

Նախագիծ) փոփոխության են ենթարկվում համատեղ սեփականության ներքո գտնվող 

գույքի տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման հետ կապված որոշ 

իրավահարաբերություններ: 

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 
 

<<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում 
կատարելու մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 
բնապահպանության բնագավառում կարգավորման  

 
1. <<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` 

նախագիծ) ընդունման արդյունքում մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, 

բուuական և կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների վրա 

բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

         2. Նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների վրա 

բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 
         3. 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:  

 
 

 

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

 

         «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում 

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 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ)   բյուջետային 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման վերաբերյալ 

 

 

 1.Նորմատիվ իրավական ակտի նախագծի կարգավորման առարկան և  արդյունքները. 

   Սույն օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 

Օրեսգրքի 198-րդ հոդվածի 3-րդ մասի տարբեր մեկնաբանությունների հետևանքով 

իրավակիրառ պրակտիկայում ձևավորվել է մի իրավիճակ, որի պայմաններում իրավաչափ է 

համարվում համատեղ սեփականության մասնակիցներից ցանկացածի կողմից առանց մյուս 

համասեփականատերերի իմացության կամ համաձայնության համատեղ սեփականությունն 

օտարելու գործարք կնքելը: Նախագծով նախատեսված լրացումը կլուծի իրավակիրառ 

պրակտիկայում առաջացած խնդիրները և կբացառի առանց բոլոր համասեփականատերերի 

համաձայնության գույքի տնօրինման իրականացումը:  

 

       2.Նորմատիվ իրավական ակտի նախագծի ընդունման  կամ չնդունման դեպքում`  դրա 

կիրարկման արդյունքում կանխատեսվող հետևանքները և բյուջետային բնագավառի վրա 

դրանց ազդեցությունն ըստ ժամկետների. 

         Բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման վերաբերյալ 

հայտնում ենք, որ Նախագծի թե ընդունումը, և թե չընդունումը ՀՀ պետական և համայնքային 

բյուջեների եկամուտների և ծախսերի վրա կունենա չեզոք ազդեցություն: 

 

 

 

 

 


