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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀԻ 

                                                  ՏԵՂԱԿԱԼ  պարոն   
                                                                            ԷԴՈՒԱՐԴ  ՇԱՐՄԱԶԱՆՈՎԻՆ 

 

Հարգելի պարոն Շարմազանով 
 
 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակա-

ցությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ Արտակ 

Սարգսյանի և Արթուր Ստեփանյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայաց-

րած «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատա-

րելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (Պ-479-28.03.2014-ՊԻ-010/0) 

վերաբերյալ: 

Օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածով խմբագրվող՝ օրենսգրքի 622-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ կետով առաջարկվում է, որ վարձատուի պահանջով վարձակալության պայմա-

նագիրը կարող է դատարանով վաղաժամկետ լուծվել, եթե վարձակալը պայմանագրով 

սահմանված վճարման ժամկետը լրանալուց հետո երկու անգամից ավելի անընդմեջ չի 

մուծել վարձավճարը: Նշված նորմի գործնական կիրառման ընթացքում կարող է ստեղծ-

վել իրավիճակ, երբ վարձակալը պայմանագրով սահմանված վճարման ժամկետը լրա-

նալուց հետո առաջին ամսում ուշացնում է վճարումը, երկրորդ ամսում վճարումը 

կատարում է պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում, իսկ հաջորդ ամսում կրկին 
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վճարումը կատարում է պայմանագրով նախատեսված ժամկետը լրանալուց հետո: Այսինքն՝ 

վարձակալին հնարավորություն է ընձեռվում վարձակալության պայմանագրով սահման-

ված ժամկետում պարբերաբար չվճարել վարձավճարը: Նման իրավիճակում Հայաս-

տանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի գործող` 622-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ կետով նախատեսված՝ պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման հիմքի կիրա-

ռումը, ըստ էության, սահմանափակվում է, իսկ վարձակալին հնարավորություն է 

ընձեռվում ոչ անընդմեջ, սակայն պարբերաբար` սահմանված ժամկետում չվճարել վար-

ձավճարը: Հետևաբար՝ առաջարկում ենք օրենքի նախագիծը անընդմեջ բառից հետո 

լրացնել կամ պարբերաբար բառերով:  

Օրենքի նախագծի վերնագրում, հաշվի առնելով օրենսդրական տեխնիկայի պահանջ-

ները, անհրաժեշտ է «լրացում» բառը փոխարինել «փոփոխություն» բառով:  

Ելնելով շարադրվածից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներ-

կայացված օրենքի նախագիծն ընդունելի կհամարի իր կողմից ներկայացված առաջարկու-

թյան ընդունման դեպքում: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Հրայր 

Թովմասյանը: 

Օրենքի նախագծի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

որոշման կամ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջացնում: 

Կից ներկայացվում են օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատման  

եզրակացությունները: 

 

   Հարգանքով`                                                      ՀՈՎԻԿ  ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ   «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: 

 

 

 

Եզրակացություն 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում    
կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ սոցիալական պաշտպանության 

ոլորտում կարգավորման ազդեցության  
գնահատման 

 
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AJV-16_03_2014-04-23_01d10.1d6008-14_2014-04-26 

2

 
 
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` 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:  
 

Եզրակացություն  

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի`  բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման վերաբերյալ  

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի թե ընդունումը, թե չընդունումը ՀՀ պետական և համայնքների 

բյուջեների մուտքերի և ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային բնագավառում քաղաքականության փո-

փոխման չի հանգեցնում: 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

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

գնահատման 
 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ) ընդունմամբ կհստակեցվի վարձակալության 
պայմանագրի` վարձատուի պահանջով վաղաժամկետ լուծման հասկացության պայմանները:  

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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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 
բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին» ՀՀ 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 

վարձատուի պահանջով պայմանագրի վաղաժամկետ լուծման դրույթների հստակեցմանը և 

Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային 

միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում։ 

 

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում 

     «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումն առողջապահության բնագավառի 

վրա ազդեցություն չի ունենա: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-479-28.03.2014-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի մայիսի 5-ի քաղաքացիական 
օրենսգրքի 622-րդ հոդվածի առաջին մասի 3 կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.  

«3) պայմանագրով սահմանված վճարման ժամկետը լրանալուց հետո երկու անգամից ավելի 
անընդմեջ չի մուծել վարձավճարը.  

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

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում (այսուհետ՝Օրենսգիրք) նախատեսվող փոփոխությունը 
պայմանավորված է վարձակալության պայմանագրի՝ վարձատուի պահանջով վաղաժամկետ 
լուծման հասկացության ճշգրտմանը եւ առավելհստակեցմանը: Գործող իրավական 
կարգավորումը Վարձատուին վարձակալության պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծման իրավունք 
է տալիս Վարձակալի կողմից պայմանագրի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի 
ցանկացած երկու անգամ վարձավճարն ուշացնելու դեպքում` ընդ որում` չսահմանափակելով 
ուշացված օրերի քանակը, որը նշանակում է, որ այն կարող է լինել նույնիսկ մեկ օր: Օրինակ` 
վարձատուի եւ վարձակալի միջեւ կնքվել է վարձակալության պայմանագիր 10 տարի ժամկետով. 
վարձակալը սահմանված վարձավճարը մեկ օրով ուշացրել է պայմանագրի գործողության 
երկրորդ ամսում, եւ մեկ անգամ էլ մեկ օրով հինգերորդ տարվա երկրորդ ամսում. Նշված 
օրինակում ծագում է պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելու վարձատուի իրավունքը, որը 
անբարենպաստ իրավիճակի մեջ կարող է դնել վարձակալին` հաշվի առնելով վարձակալված 
տարածքում վերջինիս կողմից կատարված ներդրումները եւ գործարար համբավը: Մինչդեռ 
առաջարկվող փոփոխությամբ ավելացվում է «անընդմեջ» բառը, որի դեպքում Վարձակալի 
կողմից երկու անգամ անընդմեջ սահմանված վարձավճարը չվճարելը կարող է վկայել 
վարձակալի կողմից ստանձնած պարտավորությունը ոչ պատշաճ կատարելու որոշակի 
«օրինաչափության»առկայության վերաբերյալեւ որի դեպքում պետք է վարձատուին իրավունք 
ընձեռել օգտվելու պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման իրավունքից:  

 


