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Հարգելի պարոն Աբրահամյան 
 
 

Ձեզ է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացու-

թյունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ Ստեփան Դեմիրճ-

յանի, Լևոն Զուրաբյանի, Լյուդմիլա Սարգսյանի, Արամ Մանուկյանի և Գագիկ Ջհանգիրյանի՝ 

օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Արտակարգ դրության իրավական ռե-

ժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (Պ-322-04.09.2013-ՊԻ-010/0) 

վերաբերյալ: 

1.  Նախագծի 1-ին հոդվածով ուժը կորցրած է ճանաչվում  «Արտակարգ դրության իրա-

վական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ 

կետը, իսկ նախագծի 2-րդ հոդվածով՝ օրենքի 8-րդ հոդվածը շարադրվում է նոր խմբագրու-

թյամբ այն հիմնավորմամբ, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ 

կարգավորված չեն պետական հատուկ մարմին՝ պարետատուն ստեղծելու հետ կապված 

հարաբերությունները:  



Այդ առումով անհրաժեշտ է նկատի ունենալ Հայաստանի Հանրապետության Սահմա-

նադրության 55-րդ հոդվածի 5-րդ և 14-րդ կետերի պահանջները, որոնց համաձայն Հայաստանի 

Հանրապետության Նախագահն օրենքով նախատեսված դեպքերում նշանակումներ է 

կատարում պետական պաշտոններում և սահմանադրական կարգին սպառնացող անմիջական 

վտանգի դեպքում, խորհրդակցելով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

նախագահի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ, հայտարարում է արտակարգ 

դրություն, իրականացնում է իրավիճակից թելադրվող միջոցառումներ: Արտակարգ դրության 

իրավական ռեժիմը սահմանվում է օրենքով:  

«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի 11-րդ կետի համաձայն պարետային ժամի սահմանումն ար-

տակարգ դրության ժամանակ կիրառվող միջոցառում է, իսկ նշված միջոցառման իրականաց-

ման համար համապատասխան պետական հատուկ մարմնի ստեղծումն արտակարգ դրության 

իրավական ռեժիմից բխող միջոցառումների իրականացման կարևոր և անհրաժեշտ պայման է:  

Նախագծին կից ներկայացված հիմնավորման մեջ նշված «պարետատուն» պետական 

մարմին նախատեսված չէ, հետևաբար օրենքով այն ստեղծվել չի կարող, Սահմանադրությամբ 

այն չկա նաև կառավարության կազմում ու կառուցվածքում» արտահայտության կապակցու-

թյամբ հարկ ենք համարում նշել, որ «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն պարետատունն 

իրականացնում է արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող ուժերի և միջոցների 

միասնական ղեկավարումը, իսկ պարետատունը ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետու-

թյան Նախագահի նշանակած պարետը, ինչը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրու-

թյան 55-րդ հոդվածով նախատեսված նորմերի ամրագրումն է օրենքում:   

2. Նախագծի 2-րդ հոդվածով ուժը կորցրած են ճանաչվում օրենքի 7-րդ հոդվածի 9-րդ 

կետը և նույն հոդվածի 2-րդ մասը, իսկ նախագծի 4-րդ հոդվածով խմբագրվող՝ օրենքի 9-րդ 



հոդվածի բովանդակությունից բխում է, որ պաշտպանության պետական լիազոր մարմնի 

ուժերն ու միջոցներն արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովելու նպատակով  չեն 

կարող օգտագործվել: Նախագծին կից ներկայացված հիմնավորման մեջ նշված փոփոխու-

թյունների կատարման անհրաժեշտությունը պայմանավորվում է այն հանգամանքով, որ 

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը Սահմանադրությամբ չունի գործադիր իշխանու-

թյան մարմինների և տարածքային կառավարման մարմինների լիազորությունների ժամա-

նակավորապես սահմանափակման կամ կասեցման լիազորություն, ինչպես նաև արտակարգ 

դրության իրավական ռեժիմի ապահովման նպատակով զինված ուժերի գործադրման լիա-

զորություն: Այդ առումով անհրաժեշտ է նկատի ունենալ Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրության 5-րդ, 8.2-րդ հոդվածների և 55-րդ հոդվածի 14-րդ կետի պահանջները: 

Այսպես՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասին հա-

մապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար 

անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիա-

զորված են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով: Որպես 

օրինականության սկզբունքի կարևոր բաղադրիչ` այս դրույթը պահանջում է Հայաստանի 

Հանրապետության իրավակարգում գերակայող իրավական ակտերով` Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությամբ կամ օրենքով սահմանել հանրային իշխանության 

մարմինների լիազորությունները: 

Այս համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվա-

ծի 14-րդ կետում ուղղակիորեն սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի (սահ-

մանադրական) լիազորությունը՝ սահմանադրական կարգին սպառնացող անմիջական վտանգի 

դեպքում, խորհրդակցելով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի և 

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ, հայտարարում է արտակարգ դրություն, 

իրականացնում է իրավիճակից թելադրվող միջոցառումներ և դրա մասին ուղերձով դիմում է 



ժողովրդին: Ի տարբերություն ռազմական դրության ժամանակ ընդհանուր կամ մասնակի 

զորահավաք հայտարարելու և զինված ուժերի օգտագործման մասին որոշում ընդունելու` Հա-

յաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 13-րդ կետով սահմանված 

դեպքերի, արտակարգ դրություն հայտարարելը, իրավիճակից թելադրվող միջոցառումների 

իրականացումը և ուղերձով ժողովրդին դիմելը Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 

ոչ թե հայեցողական, այլ պարտադիր լիազորություններ են: Այսինքն՝ Հայաստանի Հանրա-

պետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 14-րդ կետով ամրագրվում է «իրավիճակից 

թելադրվող միջոցառումների իրականացման» պարտադիր պահանջ, ինչը սահմանադրական 

մակարդակով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին  պարտավորեցնում է 

իրականացնել բոլոր այն միջոցառումները, որոնք համարժեք են ստեղծված իրավիճակին: 

Նման միջոցառումներ կարող են հանդիսանալ գործադիր իշխանության մարմինների և տա-

րածքային կառավարման մարմինների լիազորությունների ժամանակավոր սահմանափակումը, 

ինչպես նաև այդ լիազորությունների կասեցումը և այլն: Այն, որ Հայաստանի Հանրապետու-

թյան զինված ուժերի կիրառումը կարող է լինել նաև այդ միջոցառումներից մեկը, փաստվում է 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկ այլ` 8.2-րդ հոդվածի համարժեք վեր-

լուծությամբ: Սահմանադրության այս հոդվածում, ի թիվս այլ հարցերի կարգավորման, սահ-

մանվում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գործունեության սահմանադրա-

կան նպատակները, որոնց շրջանակների վերազանցումն անթույլատրելի է: Ըստ այդմ, զինված 

ուժերն ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, պաշտպանությունը 

և տարածքային ամբողջականությունը, նրա սահմանների անձեռնմխելիությունը: Այդ առումով 

նշված դրույթներում խոսքը գնում է ինչպես արտաքին, այնպես էլ  ներքին անվտանգության 

ապահովման մասին: Սա միանգամայն համահունչ է նաև Մարդու իրավունքների և ազատու-

թյունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի բո-

վանդակությանը, որում խոսվում է պատերազմի կամ ազգի կյանքին սպառնացող այլ 



հանրային արտակարգ դրության մասին ("In time of war or other public emergency threatening the 

life of the nation…"): Ինչպես նշել է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն իր 

առաջին` Լոուլեսն ընդդեմ Իռլանդիայի (Lawless./.IRL) գործով որոշման մեջ, խոսքն այնպիսի 

արտակարգ դրության մասին է, որը վերաբերում է ամբողջ բնակչությանը և սպառնում է 

կարգավորված հանրային կյանքին:   

«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 9-րդ հոդվածով ամրագրվում է զինված ուժերի օգտագործման հնարավորությունը, եթե 

այլ կերպ հնարավոր չէ կանխել կամ չեզոքացնել Հայաստանի Հանրապետության ներքին 

անվտանգությանն սպառնացող այնպիսի վտանգը, որը Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրությունն անվանում է սահմանադրական կարգին սպառնացող անմիջական 

վտանգ: 

Սահմանադրական կարգը ներառում է պետության ինքնիշխանությունը, տարածքային 

ամբողջականությունը, կառավարման ձևը, մարդու իրավունքները և ազատությունները՝ որպես 

անմիջականորեն գործող իրավունք: Նշված հիմքերի առկայության դեպքում Հայաստանի 

Հանրապետության Նախագահը հայտարարում է արտակարգ դրություն և իրականացնում է 

իրավիճակից թելադրվող միջոցառումներ՝ գործադիր իշխանության մարմինների և տարած-

քային կառավարման մարմինների լիազորությունների ժամանակավորապես սահմանափակում 

կամ կասեցում, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովման նպատակով զինված 

ուժերի գործադրում և այլն: Ուստի, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահն արտակարգ 

դրություն հայտարարելիս հենվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ 

ամրագրված` վերը նշված հիմքերի վրա, իսկ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմ հայտա-

րարելու հետ միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահն իրավասու է նախա-

տեսել նաև արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող միջոցառումներ: Հակառակ 

դեպքում արտակարգ դրություն հայտարարելու Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 



սահմանադրական լիազորության իրականացումը կլինի անբովանդակ, իսկ միայն արտակարգ 

դրություն հայտարարելն առանց համապատասխան միջոցառումների իրականացման կլինի 

անարդյունավետ և չի ծառայի իր բուն նպատակին: Մասնավորապես, պետությունը 

սահմանադրական կարգին անմիջականորեն սպառնացող վտանգներին պետք է կարողանա 

արձագանքել իր ամբողջ կարողություններով, այդ թվում` զինված ուժերի գործադրմամբ, և դա 

բացառելը կլիներ կոպիտ ռազմավարական սխալ: Իսկ զինված ուժերի ներգրավումը 

անհրաժեշտ է հատկապես տարերային աղետների, համաճարակների հետևանքով քաոսի, 

անկառավարելի իրավիճակների առաջացման, հատուկ պահպանության օբյեկտներն 

ահաբեկչական խմբերի հնարավոր հարձակումներից պահպանելու կամ, օրինակ, զինված 

բախումների իրական վտանգը կանխելու համար: Նման գործողություններին զինված ուժերի 

ներգրավումը և թույլատրելի է և անհրաժեշտ, քանի որ միայն այդ եղանակով կարելի է 

վերացնել սահմանադրական կարգի խաթարման վտանգը: Այդ նպատակով է, որ Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրության 8.2-րդ հոդվածն ամրագրում է զինված ուժերի 

ներգրավման հնարավորությունը նաև անվտանգության նկատառումներով, իսկ 

սահմանադրական կարգին սպառնացող վտանգներն ուղղակի սպառնալիք են մեր ներքին 

անվտանգությանը: 

Ուժի կիրառումն ընդհանրապես պայմանավորվում է համաչափության հիմնարար (սահ-

մանադրական) սկզբունքով, որն ուղղակիորեն բացառում է ուժի անհամաչափ կիրառումը հան-

րային իշխանության` արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանը ներգրավված 

բոլոր ուժերի` ոստիկանության, ազգային անվտանգության և, իհարկե, զինված ուժերի կողմից: 

Նկարագրված դրույթները կազմում են ամբողջական համակարգ, որը կոչված է ապա-

հովելու սահմանադրական կարգը` ոչ ի վնաս մարդու իրավունքների և ոչ էլ ի վնաս պետության 

կառավարելիության: Ավելին, ուժի կիրառման կոնկրետ և հստակ սահմանների առկայությամբ 

այն անձինք, ում իրավունքները հնարավոր է, որ խախտվել են, կարող են դիմել դատարան, 



որն այլևս վերստուգելի կոնկրետ չափանիշների հիման վրա կարող է գնահատել այդ խախ-

տումների հարցը: 

Հետևաբար, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կարող են օգտագործվել 

ինչպես Հայաստանի Հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի 

առկայության կամ հայտարարված պատերազմի և ռազմական դրություն հայտարարելու 

դեպքում, այնպես էլ արտակարգ դրություն հայտարարելու դեպքում: 

3. Հարկ ենք համարում նշել, որ «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսված ձերբակալումը չի հանդի-

սանում վարչական պատասխանատվության տեսակ, քանի որ այն անհրաժեշտ կանխարգելիչ 

միջոց է, որը կիրառվում է արտակարգ դրության պայմաններում որոշակի նպատակով:  

Նույն տրամաբանությամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության 

օրենսգրքով որպես խափանման միջոց նախատեսված ձերբակալումը քրեական պատասխա-

նատվության տեսակ չի հանդիսանում: Այդ առումով ընդունելի չէ նախագծին կից ներկայաց-

ված հիմնավորման մեջ նշված այն տեսակետը, համաձայն որի «Արտակարգ դրության իրավա-

կան ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածը հակասում է Վար-

չական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքին: 

4. Նախագծում անհրաժեշտ բոլոր հարցերը կարգավորված չեն: Այսպես՝ նախագծի    5-րդ 

հոդվածով խմբագրվող՝ օրենքի 13-րդ հոդվածով նախատեսվում են դրույթներ, որոնց համա-

ձայն պարետային ժամի կանոնները խախտած անձինք բերման են ենթարկվելու արտակարգ 

դրության իրավական ռեժիմն ապահովող ուժերի կողմից: Այսինքն՝ նշված դրույթներով սահ-

մանափակվում են նշված անձանց  իրավունքները  և ազատությունները, քանի որ բերման են-

թարկելը ենթադրում է նաև անձի իրավունքների և ազատությունների ժամանակավորապես 

սահմանափակում: Մինչդեռ նշված դրույթներով կարգավորված չեն որոշ հարաբերություններ, 

մասնավորապես, պարետային ժամի կանոնները խախտած և բերման ենթարկված անձանց 



պահելու ժամկետները, բերման ենթարկելու նպատակները, ինչպես նաև բերման ենթարկելու 

որոշում ընդունող պաշտոնատար անձանց շրջանակը:  

 Ելնելով շարադրվածից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դեմ է ներկա-

յացված օրենքի նախագծի ընդունմանը: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի Հանրա-

պետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա Հայաստանի 

Հանրապետության արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը: 

Օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

որոշման կամ այլ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում: 

Կից ներկայացվում են օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատման եզրա-

կացությունները: 

 
           Հարգանքով` 

         ՏԻԳՐԱՆ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ  
  ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 
«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 
ընդունման վերաբերյալ 

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ կողմից օրենսդրական 

նախաձեռնության կարգով հեղինակած «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի ընդունումը առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա: 

 

 

 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 
տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման 
 

«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ 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 «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի որոշ դրույթներ  ՀՀ Սահմանադրությանը և Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքին համապատասխանեցնելուն, և Նախագծի ընդունման 

դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի 

նախատեսվում: 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

<<Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> օրենքի նախագծի բնապահպանության 
բնագավառում կարգավորման  

 
1. <<Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> 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 

«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի վերաբերյալ 

 

«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ 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: 

 

 

 

 

 

 

 



  ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի` բյուջետային բնագավառում կարգա-

վորման ազդեցության գնահատման 

 

«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունումը և կամ չընդունումը բյուջետային 

բնագավառում թե մուտքերի և թե ելքերի գծով կարգավորման ազդեցության չի հանգեցնում: 

 

 

 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի  Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 
մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի  Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` 

Նախագիծ) ընդունմամբ կվերացվեն գործող օրենքի և Սահմանադրության, ինչպես նաև ՀՀ վարչական 

իրավախախտումների մասին օրենսգրքի միջև առկա հակասությունները:  

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 

«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ սոցիալական 

պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 
«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ 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  չեզոք ազդեցություն: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



AJV-40-04_2013-10-03_01d10.1d14961-13_2013-11-09 

ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-322-04.09.2013-ՊԻ-010/0 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 
 

«ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 1. «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
2012 թվականի մարտի 21-ի օրենքի (այսուհետ` օրենք) 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետն ուժը 
կորցրած ճանաչել:  
 

Հոդված 2. Օրենքի 7-րդ հոդվածում՝  
1) 1-ին մասի 9-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել,  
2) 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:  
 

Հոդված 3. Օրենքի 8-րդ հոդված շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝  
«Հոդված 8. Արտակարգ դրության տարածքում պետական կառավարման մարմինները  
1. Արտակարգ դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայած հանգամանքների վերացման եւ 
այլ հրատապ հարցեր լուծելու նպատակով Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով 
արտակարգ դրության ռեժիմի ապահովումը դրվում է պետական կառավարման մարմինների 
վրա։»  
 

Հոդված 4. Օրենքի 9-րդ հոդվածում՝  
1) 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝  
«1. Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովելու նպատակով կարող են օգտագործվել 
ոստիկանության, ազգային անվտանգության պետական լիազոր մարմինների ուժերն ու 
միջոցները:»,  
2) 2-րդ մասից «եւ պաշտպանության» բառերը հանել,  
3) 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել»:  
 

Հոդված 5. Օրենքի 13-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.  
«Հոդված 13. Պարետային ժամի կանոնները խախտած անձանց բերման ենթարկելը  
1. Պարետային ժամի կանոնները խախտած անձինք ենթակա են բերման ենթարկվելու՝ 
արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող ուժերի կողմից: Բերման ենթարկված 
անձինք, նրանց մոտ եղած առարկաները եւ տրանսպորտային միջոցները կարող են ենթարկվել 
զննության: Բերման ենթարկելու մասին որոշումները ֆիզիկական անձը կարող է վիճարկել 
դատական կամ վարչական կարգով:»։  
 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը:  
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ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  
«ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 
ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ  

ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի համաձայն «Սահմանադրությունը ունի բարձրագույն 
իրավաբանական ուժ, եւ նրա նորմերը գործում են անմիջականորեն: Օրենքները պետք է 
համապատասխանեն Սահմանադրությանը»:  

«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» ՀՀ գործող օրենքը պարունակում է 
դրույթներ, որոնք ուղղակի հակասում են Սահմանադրությանը: Բացի այդ, օրենքի մի քանի 
դրույթներ էլ հակասում են ՀՀ Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքին: Եւ քանի որ 
դրանք առնչվում են մարդու իրավունքների եւ ազատությունների սահմանափակմանը, ուստի 
իրավունքների տեսության հանրաճանաչ սկզբունքի, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 
համաձայն գործում են մարդու (քաղաքացու) համար առավել նպաստավոր նորմերը («Իրավական 
ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն՝ Հավասար իրավաբանական 
ուժ ունեցող նորմատիվ իրավական ակտերի կամ նույն իրավական ակտի տարբեր մասերի միջեւ 
հակասության դեպքում պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները ֆիզիկական 
ու իրավաբանական անձանց հետ հարաբերություններում պետք է կիրառեն ֆիզիկական եւ 
իրավաբանական անձանց համար նախընտրելի նորմատիվ իրավական ակտը կամ դրա մասը:):  

Այսպես. Արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին Հանրապետության Նախագահի 
հրամանագրի բովանդակությունը սահմանող օրենքի 4-րդ հոդվածի 6-րդ մասի, 8-րդ հոդվածի 
համաձայն կարող է ստեղծվել պետական հատուկ մարմին պարետատուն եւ սահմանվել նրա 
իրավասության շրջանակը եւ այն կարող է ներառվել ՀՀ նախագահի վերը հիշատակված 
հրամանագրում:  

Մինչդեռ ՀՀ Սահմանադրության 1-ին եւ 2-րդ հոդվածները սահմանում են.  

«Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, 
իրավական պետություն է:  

Հոդված 2. Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին:  

Ժողովուրդն իր իշխանությունն իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, 
ինչպես նաեւ Սահմանադրությամբ նախատեսված պետական եւ տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ու պաշտոնատար անձանց միջոցով:  
Իշխանության յուրացումը որեւէ կազմակերպության կամ անհատի կողմից հանցագործություն է:»:  

Այստեղից «պարետատուն» պետական մարմին նախատեսված չէ, հետեւաբար օրենքով այն 
ստեղծվել չի կարող, Սահմանադրությամբ այն չկա նաեւ կառավարության կազմում ու 
կառուցվածքում:  

Երկրորդ. Օրենքը ՀՀ Նախագահին չի կարող օժտել որեւէ լիազորությամբ (այդ թվում նաեւ 
արտակարգ դրություն հայտարարելու դեպքում) եթե Նախագահը դա չունի ՀՀ 
Սահմանադրությամբ: Այսինքն, օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետը, նույն հոդվածի 2-րդ 
մասը ՀՀ նախագահին լիազորում է ժամանակավորապես սահմանափակել կամ կասեցնել 
գործադիր իշխանության հանրապետական մարմինների եւ տարածքային կառավարման 
մարմինների լիազորությունները, կասեցնել նրանց իրավական ակտերը (գործողությունները):  

Հաջորդը. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ մասերը ՀՀ Նախագահին 
իրավունք են տալիս արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովման նպատակով 
գործադրել պաշտպանության պետական լիազոր մարմնի ուժերն ու միջոցները: Եւ ինչպես 
իրավաչափորեն ընդունում է օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասում, դրանք այլ բան չեն, քան 
զինված ուժերը:  
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Մինչդեռ ՀՀ Սահմանադրությունը պարունակում է մի շարք նորմեր, որոնք հատուկ սահմանում են 
ՀՀ զինված ուժերի խնդիրները, ՀՀ Նախագահի կողմից դրանց գործադրման հիմքերն ու 
պայմանները:  

Սահմանադրության 8.2-րդ հոդվածը հռչակում է. «Հայաստանի Հանրապետության զինված 
ուժերն ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, պաշտպանությունը եւ 
տարածքային ամբողջականությունը, նրա սահմանների անձեռնմխելիությունը: Զինված ուժերը 
քաղաքական հարցերում պահպանում են չեզոքություն եւ գտնվում են քաղաքացիական 
վերահսկողության ներքո»: Հաջորդ նորմը՝ 55-րդ հոդվածի 13-րդ կետն է, որի 1-ին մասը 
սահմանում է.  

«Հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ 
պատերազմ հայտարարվելու դեպքերում հայտարարվում է ռազմական դրություն, եւ կարող է 
հայտարարվել ընդհանուր կամ մասնակի զորահավաք, եւ որոշում է ընդունվում զինված ուժերի 
օգտագործման մասին»:  

ՀՀ զինված ուժերի օգտագործմանը վերաբերող որեւէ այլ նորմ ու դրույթ մեր 
Սահմանադրությունը չի պարունակում: Ընդ որում, ՀՀ ԶՈՒ խնդիրները սահմանող 8.2-րդ 
հոդվածը ավելացվել է 2005-ի սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ:  

ա) ՀՀ ԶՈՒ խնդիրը միայն ՀՀ պաշտպանությունն է արտաքին ոտնձգությունից,  

բ) ՀՀ ԶՈՒ օգտագործման համար Սահմանադրությունը նախատեսում է երեք դեպք՝ 
Հանրապետության վրա զինված հարձակում, դրա անմիջական վտանգի առկայություն կամ 
հայտարարված պատերազմ եւ մեկ պարտադիր պայման՝ ռազմական դրության հայտարարում:  

Քանի որ ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն. «Պետական եւ տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները եւ պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն 
այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ եւ օրենքներով» 
եւ ՀՀ Նախագահի` Սահմանադրության 55-րդ հոդվածով նախատեսված լիազորությունները 
սպառիչ են (ինչպես եւ սահմանադրական բոլոր մարմիններինը) եւ օրենքներով ՀՀ նախագահին 
Սահմանադրությամբ տրված լիազորություններից զատ` լիազորություն տալ հնարավոր չէ, ուստի 
ակնհայտ է, որ ՀՀ նախագահը ԶՈՒ օգտագործման իրավունք ունի միայն Սահմանադրության 
55-րդ հոդվածի 13-րդ կետով նախատեսված դեպքերում ու պայմանով:  

Հետեւաբար, օրենքի բոլոր այն հոդվածներն ու դրույթները, որոնք նախատեսում են ԶՈՒ 
օգտագործում արտակարգ դրության ժամանակ` բացահայտ հակասահմանադրական են:  

Ինչ խոսք, տարերային, բնական ու տեխնոգեն աղետների՝ երկրաշարժի, ջրհեղեղի, երաշտի եւ 
այլ դեպքերում անհրաժեշտ է եւ կարող են օգտագործվել ԶՈՒ ավտոտեխնիկան, օդուժի 
միջոցները, ինչպես նաեւ բանակի մարդկային ռեսուրսը` ժողովրդի տեղահանման, բեռների 
փոխադրման, փրկարարական եւ այլ նպատակով, ինչպես նաեւ ծանր տեխնիկան` որպես 
քարշակող ուժ: Բայց որպես ռազմական, զինական ուժ ու միավոր, ՀՀ Սահմանադրության 
համաձայն, ՀՀ Զինաված ուժերը կարող է օգտագործվել բացառապես ՀՀ-ի վրա զինված 
հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ պատերազմ հայտարարվելու 
դեպքերում, այն էլ` միայն ռազմական դրություն հայտարարելու պայմանով:  

Հաջորդը. «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 
համաձայն` «Պարետային ժամի կանոնները խախտած անձինք ենթակա են ձերբակալման 
արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող ուժերի կողմից մինչեւ պարետային ժամի 
ավարտը, իսկ անձը հաստատող փաստաթղթերի բացակայության դեպքում` մինչեւ նրանց անձի 
ինքնությունը պարզելը, բայց ոչ ավելի, քան 48 ժամով` ոստիկանության տարածքային մարմնի 
ղեկավարի կամ նրա տեղակալի որոշմամբ: Ձերբակալված անձինք, նրանց մոտ եղած 
առարկաները եւ տրանսպորտային միջոցները կարող են ենթարկվել զննության, ինչպես նաեւ 
դրանց վրա մինչեւ արտակարգ դրության գործողության ժամկետի ավարտը կարող է արգելանք 
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դրվել։ Ձերբակալման եւ արգելանքի մասին որոշումները ֆիզիկական անձը կարող է վիճարկել 
դատական կամ վարչական կարգով:»:  

ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182.3-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 
համաձայն` արտակարգ դրության ժամանակ պարետային ժամի սահմանված կարգը խախտելը` 
առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
քսանապատիկից մինչեւ հիսնապատիկի չափով:  

Վարչական իրավախախտման հաuկացությունը uահմանված է ՀՀ վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 9-րդ հոդվածում, որի համաձայն վարչական 
իրավախախտում (զանցանք) է համարվում պետական կամ հաuարակական կարգի, ..., 
քաղաքացիների իրավունքների եւ ազատությունների, կառավարման uահմանված կարգի դեմ 
ոտնձգվող հակաիրավական, մեղավոր (դիտավորյալ կամ անզգույշ) այնպիuի գործողությունը 
կամ անգործությունը, որի համար oրենuդրությամբ նախատեuված է վարչական 
պատաuխանատվություն:  

ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի համաձայն` 
վարչական իրավախախտման համար տույժը նշանակվում է կատարված իրավախախտման 
համար պատասխանատվություն նախատեսող նորմատիվ ակտով սահմանված շրջանակներում, 
սույն օրենսգրքին եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ մյուս ակտերին ճիշտ 
համապատասխան:  

Վերը նշվածից հետեւում է, որ արտակարգ դրության ժամանակ պարետային ժամի կանոնները 
խախտելը օրենսդիրը դասել է վարչական իրավախախտումների թվին, որպես 
պատասխանատվության միջոց սահմանելով տուգանքը: Ընդ որում, վարչական 
իրավախախտման տեսակները եւ դրանց համար նախատեսված պատասխանատվության 
միջոցները սահմանված են միայն ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
օրենսգրքում: Մինչդեռ «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ 
հոդվածով պարետային ժամի կանոնները խախտելու համար նախատեսված է ձերբակալում:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


