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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 

Գալուստ Սահակյանի, Դավիթ Հարությունյանի, Արփինե Հովհաննիսյանի, Մնացական 

Մնացականյանի, Ռուզաննա Մուրադյանի և Էդմոն Մարուքյանի՝ օրենսդրական նախա-

ձեռնության կարգով ներկայացրած «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի  (Պ-464-19.03.2014-ՊԱ-010/0) 

վերաբերյալ: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը սկզբունքորեն դեմ չէ ներկա-

յացված օրենքի նախագծի ընդունմանը: 

Միաժամանակ հարկ ենք համարում հայտնել, որ Հայաստանի Հանրապետու-

թյան վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը պետք է ուսում-
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նասիրի ճանապարհային երթևեկության կանոնների հաճախակի խախտումների դեպ-

քերի, թվի, դրանց համար կիրառվող տուգանքների չափերի վիճակագրությունը, միջազ-

գային փորձը և ներկայացնի համապատասխան  առաջարկություն: 

Նկատի ունենալով նշված հանգամանքը՝ օրենքի նախագծի հեղինակներին առա-

ջարկում ենք առայժմ ձեռնպահ մնալ օրենքի նախագծի քննարկումից և դրան 

անդրադառնալ աշխատանքային խմբի աշխատանքների ավարտից հետո: 

Հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի Հանրապե-

տության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա Հայաս-

տանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Հրայր 

Թովմասյանը: 

Կից ներկայացվում են օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատ-

ման  եզրակացությունները: 

 

    Հարգանքով` 

 
 
    ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
    ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ                 ԱՐՄԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագծի ընդունման դեպքում 
 

 «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն և լացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունումն 

առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա: 

 

 

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 
 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենս-

գրքում փոփոխություն և լրացումներ 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: 

 
 

Եզրա!կացություն 
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագծի վերաբերյալ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման 

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ 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:  
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ  
 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի բնապահպանության բնագավառում կարգավորման 
 

1. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի (այսուհետ՝ նախագիծ) ընդունման արդյունքում մթնոլորտի, հողի, ջրային 

ռեսուրսների, ընդերքի, բուսական և կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող 

տարածքների վրա  բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

2. Նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի օբյեկտների վրա բացասական 

հետևանքներ չեն առաջանա: 

3. Նախագիծը բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում, այդ ոլորտը կանոնակարգող 

իրավական ակտերով ամրագրված սկզբունքներին և պահանջներին չի հակասում: 

Օրենքի կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում կանխատեսվող 

հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության համեմատական  վիճակագրական 

վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում է: 
 
 
 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի՝ րյուջետային 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն ե լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով առա-

ջարկվում է սահմանել, որ լուսացույցի (կարգավորողի) արգելող ազդանշանի առկայության 

դեպքում, վարորդի կանգ առնելու տեղը ցույց տվող գծանշման պահանջները չկատարելը, 

ինչպես նաե առանց կանգառ կատարելու երթևեկությունն արգելող ճանապարհային նշանի 

առկայության դեպքում, վարորդի կանգ առնելու տեղը ցույց տվող գծանշման կամ այդ նշանի 

պահանջները չկատարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հնգապատիկի չափով՝ տասնապատիկի փոխարեն: 

Ելնելով վերոգրյալից՝ օրենքի նախագծի ընդունումը կարող է հանգեցնել ՀՀ պետական 

բյուջեի եկամուտների նվազեցման: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ վերոնշյալ օրենքի նախագծի ընդունման ազդեցությունը 

ՀՀ պետական բյուջեի վրա կոնկրետ գնահատել հնարավոր չէ՝ հաշվի առնելով վերոնշյալ 

խախտումների հնարավոր թվի վերաբերյալ վիճակագրական կամ որեէ այլ տեղեկատվության 

բացակայությունը: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

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

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ 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 
տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնների 

տարբեր վտանգավորության խախտումների համար համարժեք պատասխանատվության 

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

 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 
մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
 
 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով (այսուհետ` 
Նախագիծ) նախատեսվում է տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից ճանապարհային 
երթևեկության կանոնների տարբեր վտանգավորության խախտումների համար սահմանել 
տարբերակցված տուգանքներ: 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AJV-14-22_2014-04-10_01d10.1d5247-14_2014-04-14 

4

ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-464-19.03.2014-ՊԱ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 1985 
թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 124-րդ հոդվածում՝  

1) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ՝ 1.1-ին եւ 1.2-րդ մասերով.  

«1.1. Լուսացույցի (կարգավորողի) արգելող ազդանշանի առկայության դեպքում, վարորդի կանգ 
առնելու տեղը ցույց տվող գծանշման պահանջները չկատարելը, բացառությամբ սույն հոդվածի 
2.1-ին մասով եւ սույն օրենսգրքի 124.3-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի՝  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի 
չափով:  

1.2. Առանց կանգառ կատարելու երթեւեկությունն արգելող ճանապարհային նշանի առկայության 
դեպքում վարորդի կանգ առնելու տեղը ցույց տվող գծանշման կամ այդ նշանի պահանջները 
չկատարելը՝  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի 
չափով:»:  

2) 2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.  

«2. Տրանսպորտային միջոցների երթեւեկության հանդիպակաց ուղղությունների 
տրանսպորտային հոսքերը բաժանող գծանշումների պահանջները չկատարելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
տասնապատիկի չափով:»:  

3) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 2.1-ին մասով.  

«2.1. Լուսացույցի (կարգավորողի) արգելող ազդանշանի առկայության դեպքում, հետիոտնային 
անցման վրա կանգնելը, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 124.3-րդ հոդվածով նախատեսված 
դեպքերի՝  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
տասնապատիկի չափով:»:  

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

 

 

 

 

 

 



 

AJV-14-22_2014-04-10_01d10.1d5247-14_2014-04-14 

5

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ  

Ընթացիկ իրավիճակը եւ առկա խնդիրները  

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 124-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոցների երթեւեկության հակադիր հոսքերն 
իրարից բաժանող, ինչպես նաեւ լուսացույցի (կարգավորողի) արգելող ազդանշանի կամ առանց 
կանգառ կատարելու երթեւեկությունն արգելող ճանապարհային նշանի առկայության դեպքում 
վարորդի կանգ առնելու տեղը ցույց տվող գծանշումների կամ նշանների պահանջները 
չկատարելը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
տասնապատիկի չափով:  

Օրենսգրքի վերը նշված մասի դիսպոզիցիայում առկա են տարբեր վտանգավորության 
աստիճանի հետեւյալ արարքները՝  

1) տրանսպորտային միջոցների երթեւեկության հակադիր հոսքերն իրարից բաժանող 
գծանշումների պահանջները չկատարելը.  

2) լուսացույցի (կարգավորողի) արգելող ազդանշանի առկայության դեպքում վարորդի կանգ 
առնելու տեղը ցույց տվող գծանշման պահանջները չկատարելը.  

3) առանց կանգառ կատարելու երթեւեկությունն արգելող ճանապարհային նշանի առկայության 
դեպքում վարորդի կանգ առնելու տեղը ցույց տվող գծանշման կամ նշանի պահանջները 
չկատարելը:  

Եթե 1-ին կետով նախատեսված խախտումը կարող է հանգեցնել վթարային իրավիճակի կամ 
խոչընդոտ ստեղծել երթեւեկության մյուս մասնակիցների համար, ապա 2-րդ կամ 3-րդ կետով 
նախատեսված խախտումն ունի նվազ վտանգավորություն: Սակայն, պետք է հաշվի առնել, որ 2-
րդ կետով նախատեսված խախտումը վտանգավոր է հետեւյալ դեպքերում՝  

1) եթե այդ խախտումը զուգորդվել է լուսացույցի (կարգավորողի) ազդանշանով արգելվող 
ուղղությամբ երթեւեկությամբ, որն առաջացնում է Օրենսգրքի 124.3-րդ հոդվածով 
(Տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից լուսացույցի կամ կարգավորողի արգելող 
ազդանշանին չենթարկվելը) նախատեսված պատասխանատվությունը.  

2) եթե այդ խախտումը զուգորդվել է հետիոտնային անցման վրա կանգնելով, դրանով իսկ 
խոչընդոտելով հետիոտնային անցումով երթեւեկելի մասը հատող հետիոտներին:  

Այդպիսով, Օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դիսպոզիցիայում առկա են տարբեր 
վտանգավորության խախտումներ, որոնց համար նախատեսված է նույն 
պատասխանատվությունը՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով 
տուգանք, մինչդեռ Օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ տրանսպորտային 
միջոցների վարորդների կողմից ճանապարհային նշանների կամ ճանապարհային գծանշումների 
պահանջները չկատարելը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի հնգապատիկի չափով:  

Բացի այդ, եթե լուսացույցի (կարգավորողի) արգելող ազդանշանի առկայության դեպքում 
վարորդի կանգ առնելու տեղը ցույց տվող գծանշումների պահանջները չկատարելը զուգորդվել է 
լուսացույցի (կարգավորողի) ազդանշանով արգելվող ուղղությամբ երթեւեկությամբ, ապա 
Օրենսգրքի 124.3-րդ հոդվածի համաձայն՝ այդ խախտումն առաջացնում է տուգանքի նշանակում` 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով:  
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Առաջարկվող լուծումները  

Օրենսդրական նախաձեռնությամբ առաջարկվում է Օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
դիսպոզիցիայով ամրագրված խախտումները տարանջատել տարբեր մասերում, սահմանելով, որ՝  

1) տրանսպորտային միջոցների երթեւեկության հակադիր հոսքերն իրարից բաժանող 
գծանշումների կամ նշանների պահանջները չկատարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում` 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափով (տուգանքի չափը թողնվում է 
նույնը).  

2) լուսացույցի (կարգավորողի) արգելող ազդանշանի առկայության դեպքում, վարորդի կանգ 
առնելու տեղը ցույց տվող գծանշման պահանջները չկատարելը, բացառությամբ Օրենսգրքի 124-
րդ հոդվածի՝ լրացվող 2.1-ին մասով եւ Օրենսգրքի 124.3-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի՝ 
առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի 
չափով (տուգանքի չափը կրկնակի նվազեցվում է).  

3) առանց կանգառ կատարելու երթեւեկությունն արգելող ճանապարհային նշանի առկայության 
դեպքում վարորդի կանգ առնելու տեղը ցույց տվող գծանշման կամ նշանի պահանջները 
չկատարելը՝ առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
հնգապատիկի չափով (տուգանքի չափը կրկնակի նվազեցվում է)  

4) լուսացույցի (կարգավորողի) արգելող ազդանշանի առկայության դեպքում, հետիոտնային 
անցման վրա կանգնելը, բացառությամբ Օրենսգրքի 124.3-րդ հոդվածով նախատեսված 
դեպքերի՝ առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
տասնապատիկի չափով (տուգանքի չափը թողնվում է նույնը):  

Ակնկալվող արդյունքը  

Օրենքով ապահովվում է նվազ վտանգավորություն ունեցող խախտման համար համարժեք 
պատասխանատվության կիրառումը, ինչպես նաեւ հասարակության լայն շրջանակի շահերի 
պաշտպանությունը:  

 
 

 


