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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 Հեղինե 

Բիշարյանի, Հովհաննես Մարգարյանի և Լևոն Դոխոլյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության 

կարգով ներկայացրած «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մա-

սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի (Պ-511-06.05.2014-ԳԿ-010/0) վերաբերյալ: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն օրենսդրական նախաձեռնու-

թյան կարգով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի քննարկմանն է ներ-

կայացրել «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հան-

րապետության օրենքի նախագիծ (Կ-434-01.02.2014-ԳԿ-010/0), որով նախատեսվում է 

ուսանողների և երիտասարդների օրը նշել մայիսի 16-ին: Օրվա ընտրությունը պայմանա-
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վորված  է այն հանգամանքով, որ այն Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 

օրն է, և դրանով տոնին հաղորդվում է ազգային երանգ: 

Օրենսդրական տեխնիկայի կանոններն օրենքի նախագծում մասամբ պահպանված չեն: 

Ելնելով շարադրվածից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 

նպատակահարմար չի համարում ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունումը:  

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստա-

նի Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես 

կգա Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը: 

Oրենքի նախագծի ընդունման առնչությամբ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության որոշման կամ այլ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտություն չի 

առաջանում: 

Կից ներկայացվում են օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատ-

ման  եզրակացությունները: 

 

 
    Հարգանքով` 

 
 

        ՀՈՎԻԿ  ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

 

«Տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

ընդունման դեպքում 

 

 «Տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումն առողջապահության 

բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա:  

 

 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մրցակցության բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման 
 
 
 

«Տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով (այսուհետ` Նախագիծ) նախատեսվում է մայիսի 7-ին 

Հայաստանի Հանրապետությունում նշել Երիտասարդության տոնը: 

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 

«Տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման 

 

«Տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 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 Նախագծով առաջարկվում է մայիսի 7-ին Հայաստանում պաշտոնապես նշել 

երիտասարդության տոնը և Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում 

գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում: 

 

 

 

 

 

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  

  «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի վերաբերյալ 
 

«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում 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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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

<<Տոների և հիշատակի օրերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում 
լրացում կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 
բնապահպանության բնագավառում  կարգավորման 

 1. <<Տոների և հիշատակի օրերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության  
օրենքում լրացում կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
նախագծի (այսուհետ` օրենք) ընդունման արդյունքում շրջակա միջավայրի 
oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսի, 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 

 

«Տոների և հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին  ՀՀ 
օրենքի նախագծի վերաբերյալ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման 
 
«Տոների և հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում 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  չեզոք 

ազդեցություն: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 

Պ-511-06.05.2014-ԳԿ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՏՈՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի հունիսի 24-ի «Հայաստանի 
Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքը  լրացնել 13.2 հոդվածով հետեւյալ բովանդակությամբ. «Երիտասարդության տոն` նշվում 

է մայիսի 7-ին, ոչ աշխատանքային օր»:  

Հոդված 2. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման  պահից:  
   
   

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«ՏՈՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ  ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  

Նախագծի 1-ին հոդվածով առաջարկում ենք մայիսի 7-ին Հայաստանում նշել Երիտասարդության 
տոնը: Մայիս ամիսը համարվում է հայ ժողովրդի Մեծ հաղթանակների ամիսը: Շուշիի 

ազատագրման, Հայրենական պատերազմում տարած Մեծ հաղթանակի, Ղարաքիլիսայի, Բաշ-

Ապարանի հերոսամարտերում, ինչպես նաեւ Առաջին Հանրապետության անկախության 

նվաճման գործում մեծ է եղել հայ երիտասարդության դերակատարությունը: Հետեւաբար կարծում 
ենք Հաղթական տոներից առաջ` մայիսի 7-ին, պետք է նշել երիտասարդության օրը: Մայիսը, եւ 

ընդհանրապես գարունը մեզանում խորհրդանշում է հավերժություն, զարթոնք, վերածնունդ եւ 

երիտասարդություն, իսկ 7 թիվը երիտասարդության ամենասիրելի թվերից մեկն է: Դա 

ապացուցում է երիտասարդության շրջանում անցկացված հարցումներն ու հետազոտությունները: 

Երիտասարդության տոնը Մայիսի 7-ին նշելու առաջարկությունը քննարկվել եւ հավանության է 

արժանացել Երեւանի Պետական Համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի պատմաբանների, 

ազգագրագետների եւ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչների կողմից: 

Երիտասարդության տոնր` որպես պետական տոն օր, նշվում է մասնավորապես` Ռուսաստանում, 

Ուկրաինայում, Բելոռուսում, Տաջիկստանում եւ աշխարհի բազմաթիվ այլ երկրներում: Ողջ 

աշխարհում նշվում է նաեւ «Երիտասարդության միջազգային օրը»` օգոստոսի 12-ին: Իսկ նախկին 

ԽՍՀՄ-ում նշվում էր «Սովետական երիտասարդի օրը»:  

 
 


