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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 պատգամավոր Արփինե 

Հովհաննիսյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփո-

խություն կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (Պ-569-

25.07.2014-ՊԻ-010/0) վերաբերյալ: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն սկզբունքորեն կողմ է ներկա-

յացված օրենքի նախագծի ընդունմանը:  

Միաժամանակ, մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնում համագործակցելու 

հեղինակի հետ` նախագծի հնարավոր լրամշակման հարցում: 

 Հայտնում ենք նաև որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի Հանրա-

պետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա Հա-
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յաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետու-

թյան ոստիկանության պետի տեղակալ Արթուր Օսիկյանը: 

Օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավա-

րության 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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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրեն-

սգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի վերաբերյալ 

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրեն-

սգրքում փոփոխություն 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:  

 
 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի բնապահպանության 
բնագավառում  կարգավորման 

 
 1. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն 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:  
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրեն-

սգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի ընդունման դեպքում 

 

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրեն-

սգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

ընդունումն առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա: 

 
 

Եզրակացություն 
 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ 
սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման  

 
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրեն-

սգրքում փոփոխություն 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 
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
նախագծի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
սգրքում փոփոխություն 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 

Նախագիծը վերաբերում է իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով ընդունված որոշումները 
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անձամբ հասցեատիրոջը հանձնելու հետ կապված հարաբերությունների կարգավորմանը և 
Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային 
միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում: 
 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
նախագծի մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրեն-

սգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

(այսուհետ` Նախագիծ) ընդունմամբ նախատեսվում է հստակ կարգավորել վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով կայացված որոշումների հանձնման 

ընթացակարգերը: 

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: 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության  

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ` 

բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

 

Նախագծով առաջարկվում է`  

1) հստակ կարգավորել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով 

կայացված որոշումների հանձնման ընթացակարգերը, 

2) սահմանել հստակ ընթացակարգեր, որոնք հնարավորություն են տալիս 

քաղաքացիներին լինել իրազեկված իրենց վերաբերյալ կայացված որոշումների վերաբերյալ, 

3) կարգավորել այն դեպքերը, երբ որոշման հասցեատերը ճիշտ չի նշել իր հասցեն կամ 

նրա հայտնած հասցեով ուղարկված որոշումը վերադարձվել է, կամ հասցեատերը հրաժարվել է 

ստանալ ուղարկված (հանձնվող) որոշումը: Առաջարկվող կարգավորումների համաձայն նշված 

դեպքերում որոշումը ուղարկվում է այդ անձի հաշվառման հասցեով և տեղադրվում է Հայստանի 

Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում:  

Հաշվի առնելով վերոգրյալը` վերը նշված նախագծի ընդունումը ՀՀ պետական բյուջեի 
եկամուտների և ծախսերի վրա կունենա չեզոք ազդեցություն: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-569-25.07.2014-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի 283-րդ հոդվածի 
6-րդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. «Սույն օրենսգրքի 
224-րդ հոդվածի երկրորդ մասի 2-րդ կետում նշված հոդվածներով 
նախատեսված իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով ընդունված 
որոշումները պետք է հանձնվեն անձամբ հասցեատիրոջը: Որոշումը համարվում է 
անձամբ հանձնված, եթե դրա ստացման մասին անդորրագիրը ստորագրված է 
անձամբ հասցեատիրոջ կողմից, կամ հասցեատերը որոշումը ստանալու 
անդորրագրի վրա ստորագրել է որոշումը ստանալուց հրաժարվելու մասին։ Եթե 
անձը, որին ուղարկվել է որոշումը, տրանսպորտային միջոցի գրանցման 
(հաշվառման) կամ վարորդական վկայական ստանալու կամ վարչական 
իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմելու ժամանակ ճիշտ չի 
նշել հասցեն կամ նրա հայտնած հասցեով ուղարկված որոշումը վերադարձվել է 
կամ հասցեատերը հրաժարվել է ստանալ ուղարկված (հանձնվող) որոշումը եւ 
ստորագրել հրաժարվելու մասին, ապա որոշումը ուղարկվում է այդ անձի 
հաշվառման հասցեով, ինչպես նաեւ տեղադրվում է Հայստանի 
Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական 
ինտերնետային կայքում:»: 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող տասներորդ օրը  

 

 

 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 
(այսուհետ՝ Նախագիծ) նպատակ է հետապնդում հստակ կարգավորել վարչական 
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իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով կայացված որոշումների հանձնման 
ընթացակարգերը: Ներկայիս իրավակարգավորմամբ Վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի( 
այսուհետ՝ Օրենսգիրք) մի շարք հոդվածներով նախատեսված 
իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով ընդունված որոշումները 
համարվում են ստացված նույնիսկ այն դեպքերում, երբ անձը, որին ուղարկվել է 
որոշումը, չի եղել տրանսպորտային միջոցի գրանցման(հաշվառման) կամ 
վարորդական վկայական ստանալու կամ վարչական իրավախախտման 
վերաբերյալ արձանագրություն կազմելու ժամանակ իր կողմից նշված 
հաշվառման(գտնվելու), ժամանակավոր հաշվառման կամ բնակության վայրում: 
Նշված իրավակարգավորումը գործնականում առաջացնում է մի շարք 
դժվարություններ քաղաքացիների համար, քանի որ, շատ հաճախ իրազեկված չի 
լինելով կայացված որոշումների մասին, նրանք ոչ միայն հնարավորություն չեն 
ստանում գանգատարկելու կամ բողոքարկելու կայացված որոշումը, այլ նաեւ 
ավելանում է որոշմամբ սահմանված տուգանքի չափը: Այդիսկ պատճառով 
նախագծով առաջարկվում են հստակ ընթացակարգեր, որոնք հնարավորություն 
են տալիս քաղաքացիներին լինել իրազեկված իրենց վերաբերյալ կայացված 
որոշումների վերաբերյալ: Մասնավորապես նշվում է, որ օրենսգրքի 224-րդ 
հոդվածի երկրորդ մասի 2-րդ կետում նշված հոդվածներով (Օրենսգրքի 123, 
123.1, 123.3, 123.4, 123.5 (բացառությամբ 8-րդ եւ 9-րդ մասերով նախատեսված 
իրավախախտումների), 123.6, 123.7, 124, 124.1, 124.2, 124.3, 124.4, 124.6, 125, 
126, 128, 129.2, 131, 132, 135.2, 140-րդ հոդվածներով նախատեսված վարչական 
իրավախախտումների ) նախատեսված իրավախախտումների վերաբերյալ 
գործերով ընդունված որոշումները պետք է հանձնվեն անձամբ հասցեատիրոջը, 
իսկ որոշումը համարվում է անձամբ հանձնված, եթե դրա ստացման մասին 
անդորրագիրը ստորագրված է անձամբ հասցեատիրոջ կողմից, կամ 
հասցեատերը ծանուցումը ստանալու անդորրագրի վրա ստորագրել է 
ծանուցագիրը ստանալուց հրաժարվելու մասին։ Բացի դրանից նախագծով 
կարգավորված են նաեւ այն դեպքերը, երբ որոշման հասցեատերը ճիշտ չի նշել 
իր հասցեն կամ նրա հայտնած հասցեով ուղարկված որոշումը վերադարձվել է 
կամ հասցեատերը հրաժարվել է ստանալ ուղարկված (հանձնվող) որոշումը: 
Նշված դեպքերում որոշումը ուղարկվում է այդ անձի հաշվառման հասցեով եւ 
տեղադրվում է Հայստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների 
պաշտոնական ինտերնետային կայքում: 

 


