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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 
  պարոն  ԳԱԼՈՒՍՏ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻՆ 

 

 

Հարգելի պարոն Սահակյան 
 
 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրա-

կացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ 

Հովհաննես Մարգարյանի և Հեղինե Բիշարյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության կար-

գով ներկայացրած «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հան-

րապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքի նախագծի  (Պ-492-15.04.2014-ՊԱ-010/0) վերաբերյալ: 

Նախագծով ներկայացված տուգանքների չափերի նվազեցումը պատշաճ հիմնա-

վորված չէ: Բացի դրանից, նախագծով նվազեցվող տուգանքների մեծ մասն ամենևին էլ 

նվազ նշանակության խախտումների համար չեն նախատեսված: Մինչ նախագծի ընդունումն 

անհրաժեշտ է կատարել համապատասխան վերլուծություն՝ տուգանքների չափերը շաղ-

կապելով խախտումների վտանգավորության աստիճանի հետ:  
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Նախագծի ընդունումը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ ճանապար-

հային պատահարների նախականխման տեսանկյունից: 

Ելնելով շարադրվածից՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դեմ 

է ներկայացված նախագծի ընդունմանը: 

Միաժամանակ հարկ ենք համարում հայտնել, որ Հայաստանի Հանրապետու-

թյան վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը պետք է ուսում-

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, նախագծի հեղինակներին առաջարկում 

ենք առայժմ ձեռնպահ մնալ նախագծի քննարկումից և դրան անդրադառնալ աշխա-

տանքային խմբի աշխատանքների ավարտից հետո: 

Հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի Հանրապե-

տության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա Հայաս-

տանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանը, 

իսկ արտահերթ ելույթի իրավունքով հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի 

տեղակալ Արթուր Օսիկյանը: 

Կից ներկայացվում են օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատ-

ման  եզրակացությունները: 

            Հարգանքով` 
 

                                                                                                          
                                                                                                      ՀՈՎԻԿ  ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ  

 

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

Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 
 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություններ 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: 

 

 

 
 

Եզրակացություն 
 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագծի վերաբերյալ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման 

 

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություններ 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 փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի բնապահպանության բնագավառում 
կարգավորման 

 
 

1. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ 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. Օրենքի նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի օբյեկտների վրա 

բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

3. Օրենքի նախագծը 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 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի՝ րյուջետային 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

Նախագծով առաջարկվում է տրանսպորտային միջոցների վարորդների կողմից 

ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու, ինչպես նաև սահմանված 

արագությունը գերազանցելու համար սահմանված տուգանքների չափերի նվազեցում:  

Ելնելով վերոգրյալից՝ նախագծի ընդունումը կարող է հանգեցնել ՀՀ պետական բյուջեի՝ 

իրավախախտումների գծով մուտքերի նվազեցման, որի չափը հնարավոր չէ գնահատել՝ ելնելով 

եկակտատեսակի բնույթից:  
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ 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 փոփոխություններ 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 Հայաստանի Հանրապետությունում տրանսպորտային միջոցների 

վարորդների կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման 

արձանագրման և տուգանքների կիրառման իրավական հիմքերին և Նախագծի 
ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային 
միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում: 

 

 
 

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

նախագծի մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 
 
 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 
(այսուհետ` Նախագիծ) ընդունմամբ նախատեսվում է նվազեցնել ՀՀ-ում 
տեսանկարահանող և լուսանկարահանող սարքերի միջոցով երթևեկության կանոնների 
խախտումներ արձանագրած վարչական տուգանքների չափը: 

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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ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-492-15.04.2014-ՊԱ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 1985 
թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ` օրենսգիրք) 124-րդ հոդվածի  

1. 2-րդ կետում«տասնապատիկի» բառը փոխարինել «հնգապատիկի» բառով:  

2. 4-րդ կետում «քսանապատիկի» բառը փոխարինել «տասնապատիկի» բառով:  

3. 6-րդ կետում «հնգապատիկի» բառը փոխարինել «եռապատիկի» բառով:  

4. 9-րդ կետում «հնգապատիկի» բառը փոխարինել «եռապատիկի » բառով:  

5. 13-րդ կետում «տասնապատիկի» բառը փոխարինել «հնգապատիկի» բառով:  

6. 21-րդ կետում «հնգապատիկի» բառը փոխարինել «եռապատիկի » բառով:  

7. 22-րդ կետում «տասնապատիկի » բառը փոխարինել «հնգապատիկի » բառով:  

8. 26-րդ կետում «քսանապատիկի » բառը փոխարինել «տասնապատիկի » բառով :  

Հոդված 2. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքի 124.4 հոդվածի`  

1. 1-ին կետում «տասնապատիկի» բառը փոխարինել «հնգապատիկի » բառով:  

2. 2-րդ կետում «11-30 » թվերը փոխարինել «11-20 » թվերով, իսկ «երեսնապատիկի» բառը` 
«տասնապատիկի» բառով:  

Հոդված 3. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքի 124.4 հոդվածի 2-րդ կետում ավելացնել նոր «2.1 » կետ` հետեւյալ բովանդակությամբ.  

«2.1. Երթեւեկության սահմանված արագությունը 21-30 կմ/ժ-ով գերազանցել առաջացնում է 
տուգանքի նշանակում` նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով»:  

Հոդված 4. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը:  
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ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

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

ՕՐԵՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ  

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 124 
եւ 124.4 հոդվածներում առաջարկվող փոփոխությունները միտված են տրանսպորտային 
միջոցների վարորդների կողմից ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտման 
դեպքում սահմանված տուգանքի չափերի նվազեցմանը:  

Օրենքի նախագծի ընդունումը հնարավորություն կտա նվազ վտանգավորություն ունեցող 
խախտումների համար, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության նվազագույն եւ միջին 
աշխատավարձերի, կենսաթոշակների չափը, որոշակիորեն նվազեցնել տուգանքները,` 
բարձրացնելով հասարակության լայն շրջանակի շահերի պաշտպանությունը:  

 


