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           ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                        ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
                      պարոն  ԳԱԼՈՒՍՏ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻՆ 

 
 

Հարգելի պարոն Սահակյան 
 
 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետու-

թյան Ազգային ժողովի պատգամավորներ Վահրամ Բաղդասարյանի, Վահրամ Մկրտչյանի, 

Կարինե Աճեմյանի, Խոսրով Հարությունյանի և Գագիկ Մելիքյանի` օրենսդրական նա-

խաձեռնության կարգով ներկայացրած «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հան-

րապետության օրենքի նախագծի (Պ-560-01.07.2014-ՊԻ-010/0) վերաբերյալ սկզբունքային 

առարկություններ չունի:  

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ հաշվի առնելով օրենսդրական տեխնիկայի կանոն-

ները՝ նախագծի 1-ին և 2-րդ հոդվածների դրույթներն անհրաժեշտ է միավորել և շարադրել 

մեկ հոդվածի շրջանակներում:   

Նախագծի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման 

կամ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջացնում: 

Կից ներկայացվում են օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատ-

ման  եզրակացությունները: 

 

            Հարգանքով` 
         ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

վերաբերյալ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 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 
 

«ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման 

ազդեցության  
գնահատման  

 
«ՀՀ ընտրական 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  չեզոք 

ազդեցություն: 
 
 
 
 
 

 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մրցակցության 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով (այսուհետ` 
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Նախագիծ) հստակեցվում է ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կամ նրա 
ներկայացուցչի ՀՀ Ազգային ժողով հաղորդման ներկայացման և քննարկման կարգը: 

Նախագծով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որևէ առանձին ապրանքային 
խմբի շուկայի հետ, ուստի և Նախագծի ընդունմամբ որևէ առանձին ապրանքային խմբի 
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 
«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման 

 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 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 ՀՀ 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կամ նրա ներկայացուցչի ՀՀ Ազգային 

ժողով հաղորդման ներկայացման և քննարկման կարգի հստակեցմանը և Նախագծի ընդունման 
դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա ընդհանուր 
առմամբ ազդեցություն չի նախատեսվում։ 
 

 
 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի  նախագծի  բնապահպանության բնագավառում 
կարգավորման 

 
1. «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի  նախագծի (այսուհետ` օրենք) ընդունման 
արդյունքում 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 չի 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: 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ 

օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում 

 

«ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագծի ընդունումը առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա:  

 
Եզրակացություն 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի բյուջետային բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման վերաբերյալ 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը` ընդունվելու կամ չընդունվելու դեպքում, 
ՀՀ պետական և համայնքների բյուջեների մուտքերի և ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային 
բնագավառում քաղաքականության փոփոխմանը չի հանգեցնում: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-560-01.07.2014-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մայիսի 26-ի ընտրական օրենսգրքի 
(այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասում.  
1) «հաղորդագրությամբ» եւ «հաղորդագրությունը» բառերը փոխարինել համապատասխանաբար 
«հաղորդմամբ» եւ «հաղորդումը» բառերով.  

2) «Ազգային ժողովում» բառերից հետո լրացնել «՝ առանց որեւէ փաստաթղթի ընդունման»  
բառերով:  

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել նոր պարբերությամբ` հետեւյալ 
բովանդակությամբ. «Հաղորդումը քննարկվում է Ազգային ժողովի նիստում` «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 104-րդ հոդվածով սահմանված 
կարգով:»:  
 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը:  

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման 

անհրաժեշտության մասին  

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումը 
պայմանավորված է «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
104-րդ հոդվածում օգտագործվող հասկացությունների եւ ընդհանուր առմամբ այդ հոդվածի 
տրամաբանության հետ համապատասխանեցմամբ, ինչպես նաեւ ՀՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի  նախագահի կամ նրա ներկայացուցչի հաղորդման ներկայացման եւ 
քննարկման կարգի հստակեցման անհրաժեշտությամբ: Այսպես, համաձայն ՀՀ ընտրական 
օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասի. «Համապետական ընտրությունների արդյունքների 
հրապարակումից հետո` 3 ամսվա ընթացքում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
նախագահը կամ նրա հանձնարարությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
անդամներից որեւէ մեկն ընտրությունների կազմակերպման եւ անցկացման, ընտրական 
օրենսգրքի խախտումների վերլուծության, առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունների 
վերաբերյալ հաղորդագրությամբ հանդես է գալիս Ազգային ժողովում:», սակայն մի կողմից 
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքով նման դեպքերում օգտագործվում է ոչ թե 
«հաղորդագրություն», այլ «հաղորդում» հասկացությունը, իսկ մյուս կողմից՝ բացակայում է այն 
կարգը կամ դրան հղումը, որով պետք է իրականացվի նշված հաղորդման քննարկումը (ի 
տարբերություն, օրինակ, ՀՀ գլխավոր դատախազի, վերահսկիչ պալատի նախագահի կամ այլ 
պաշտոնյաների հաղորդումների):  

 

 
 


