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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

Վահրամ Բաղդասարյանի, Վահրամ Մկրտչյանի, Նաիրա Կարապետյանի, Ռուզաննա

Մուրադյանի, Կարինե Պողոսյանի, Գագիկ Մելիքյանի, Ռոբերտ Սարգսյանի և Արմեն

Կարապետյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Հայաստանի

Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ

և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի

(Պ-716-06.02.2015-ՊԻ-010/0) վերաբերյալ:

1. Օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապե-

տության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 1-ին մասը

շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
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«1. Գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ պետք է ապացուցի իր վկայակոչած

փաստերը, եթե օրենքի կամ նորմատիվ իրավական ակտի համաձայն՝ որոշակի հան-

գամանքի առկայության կամ բացակայության ապացուցման պարտականությունը դրված

չէ գործին մասնակցող այլ անձի վրա:»:

Տվյալ պարագայում չի կարելի բացառել նաև այն դեպքերը, երբ դատարանն օբյեկ-

տիվորեն պարտավոր է չկիրառել ապացուցման պարտականության բաշխման հատուկ

կանոնը՝ հաշվի առնելով կողմերի իրավահավասարության սկզբունքը և ապացուցման գործ-

ընթացին մասնակցելու վերջիններիս ողջամիտ հնարավորությունը: Մինչդեռ առաջարկվող

փոփոխության պարագայում, ըստ էության, սահմանափակվում է դատարանի հայեցողու-

թյունը, ինչն իր հերթին կարող է հանգեցնել ոչ օրինական դատական ակտերի կայացման:

Այս առումով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի

48-րդ հոդվածի 1-ին մասն առաջարկում ենք շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ ապացուցում է իր պահանջների և

առարկությունների հիմքում դրված, ինչպես նաև իր վկայակոչած այլ փաստերը, եթե

օրենքով այդ փաստերն ապացուցելու պարտականությունն այլ անձի վրա դրված չէ:»:

2. Օրենքի նախագծի 3-րդ հոդվածով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապե-

տության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 1-ին մասը

լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ կետով.

«5. «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության

օրենքի 71-րդ հոդվածով սահմանված՝ իրավական նորմերի կոնկրետ վերահսկողության

կարգով դիմել է Սահմանադրական դատարան:»:

Առաջարկում ենք վերոհիշյալ ձևակերպումը համապատասխանեցնել Հայաստանի

Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքի 94-րդ հոդվածի 1-ին մասի

5-րդ կետի ձևակերպմանը և այն շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
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«5. Դատարանը «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքի 71-րդ հոդվածով սահմանված կարգով դիմել է սահմանադրական դատարան:»:

Հարկ ենք համարում տեղեկացնել նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության

Նախագահի 2012 թվականի հունիսի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության իրավական

և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը և

ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» ՆԿ-96-Ա կարգադրու-

թյան 2-րդ կետով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության իրավական և դատա-

կան բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագրից բխող միջո-

ցառումներով նախատեսվել ու Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության

նախարարությանը հանձնարարվել է փոփոխություններ և լրացումներ կատարել Հայաս-

տանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում:

Ի կատարումն հանձնարարականի՝ Հայաստանի Հանրապետության արդարա-

դատության նախարարության կողմից մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության

քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որով 1998 թվականի հունիսի 17-ի

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքն ամբող-

ջությամբ շարադրվել է նոր խմբագրությամբ:

Ներկայացված առաջարկությունները համահունչ են նաև Հայաստանի Հանրա-

պետության արդարադատության նախարարության կողմից մշակված «Հայաստանի Հանրա-

պետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի դրույթներին:

Ելնելով շարադրվածից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներ-

կայացված օրենքի նախագիծն ընդունելի կհամարի իր կողմից ներկայացված առաջար-

կությունների ընդունման դեպքում:
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Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստա-

նի Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես

կգա Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ

Արսեն Մկրտչյանը:

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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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի նախագծի մրցակցության բնագավառում կարգավորման

ազդեցության գնահատման

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի նախագծով (այսուհետ` Նախագիծ) կարգավորվում է
քաղաքացիական գործի վարույթը կասեցնելու` դատարանի պարտականությունները
հստակեցնելու հետ կապված իրավահարաբերությունները:

Նախագծով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որևէ առանձին
ապրանքային շուկայի հետ, ուստի և Նախագծի ընդունմամբ որևէ առանձին
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
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագծի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ 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

գործին մասնակցող վկայակոչած փաստերի ապացուցմանը և Նախագծի ընդունման

դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա

ազդեցություն չի նախատեսվում։
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության

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:

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումն առողջապահության բնագավառի վրա

ազդեցություն չի ունենա:
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Եզրակացություն
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի՝
սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենս-
գրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (այ-
սուհետ` Նախագիծ)` սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցու-
թյան գնահատման եզրակացությունը կազմվել է` հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 271 և 28-րդ հոդվածների պահանջները:
Նախագծի` սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնա-
հատումն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվա-
կանի հունվարի 14-ի «Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի` սոցիալական
պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման իրականացման
կարգը հաստատելու մասին» N 18-Ն որոշման և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հար-
ցերի նախարարի 2011 թվականի ապրիլի 26-ի «Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի
առանձին ենթաոլորտների բնութագրիչները հաստատելու մասին» N 34-Ա/1 հրամանի
համաձայն:

Նախագծի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցու-
թյան գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության  ոլորտի և դրա առան-
ձին 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 քաղաքացիական դատավարության

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի

նախագծի բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության

գնահատման վերաբերյալ

««Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության

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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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

<<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության

օրենքի նախագծի բնապահպանության բնագավառում կարգավորման

1. <<Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենս-
գրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքի նախագծի (այսուհետ` օրենք) ընդունման արդյունքում շրջակա միջա-
վայրի oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական և կեն-
դանական 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 կանխա-
տեuվող հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության համեմատական վի-
ճակագրական վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում է:
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ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-716-06.02.2015-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հունիսի 17-ի
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 48-րդ հոդվածի
1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ պետք է ապացուցի իր վկայակոչած
փաստերը, եթե օրենքի կամ այլ նորմատիվ իրավական ակտի համաձայն` որոշակի
հանգամանքի առկայության կամ բացակայության ապացուցման պարտականությունը
դրված չէ գործին մասնակցող այլ անձի վրա:»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 52-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «քաղաքացիական» բառից հետո
լրացնել «կամ վարչական» բառերով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ
5-րդ կետով.

«5. «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի
71-րդ հոդվածով սահմանված՝ իրավական նորմերի կոնկրետ վերահսկողության կարգով
դիմել է Սահմանադրական դատարան»:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 106-րդ հոդվածի 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 1-ին մասի
համաձայն՝ գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ պետք է ապացուցի իր վկայակոչած
փաստերը:

Սակայն որոշ դեպքերում օրենքով կամ այլ իրավական ակտով որոշակի փաստի
ապացուցման պարտականությունը կարող է դրվել դատավարության կողմերից մեկի
վրա: Օրինակ՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1-րդ հոդվածի 4-րդ մասի
համաձայն՝ զրպարտության վերաբերյալ գործերով անհրաժեշտ փաստական
հանգամանքների առկայության կամ բացակայության ապացուցման
պարտականությունը կրում է պատասխանողը, կամ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի
417-րդ հոդվածի համաձայն՝ մեղքի բացակայությունն ապացուցում է պարտավորությունը
խախտած անձը:
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Հետեւաբար անհրաժեշտ է համապատասխան փոփոխություն կատարել ՀՀ
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում՝ հնարավորություն նախատեսելով
օրենքով կամ այլ նորմատիվ իրավական ակտի համաձայն՝ ապացուցման
պարտականությունը դնել մեկ այլ անձի վրա:

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության գործող օրենսգրքի 52-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
համաձայն՝ նախկինում քննված` քաղաքացիական գործով օրինական ուժի մեջ մտած
դատարանի վճռով հաստատված հանգամանքները նույն անձանց միջեւ դատարանում
այլ գործ քննելիս կրկին չեն ապացուցվում: Այսինքն՝ ՀՀ քաղաքացիական
դատավարության գործող օրենսգիրքը հնարավորություն չի տալիս քաղաքացիական
գործով նախադատելիությունը կիրառել վարչական գործերի վրա:

Մինչդեռ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրքը հնարավորություն է տալիս
նախադատելիություն կիրառել ինչպես քաղացիական գործեր, այնպես էլ վարչական
գործեր քննելիս: Այսպես ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի
համաձայն՝ նախկինում քննված քաղաքացիական կամ վարչական գործով դատարանի`
օրինական ուժի մեջ մտած` գործն ըստ էության լուծող դատական ակտով հաստատված
փաստերը միեւնույն կողմերի մասնակցությամբ սույն օրենսգրքով նախատեսված որեւէ
գործ քննելիս վերստին ապացուցման կարիք չունեն:

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում նման կարգավորման
բացակայությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այն ընդունվել է ավելի
վաղ, քան ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրքը: Հետեւաբար սույն նախագծով
առաջարկվում է լրացնել տվյալ բացը:

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 16-րդ գլուխը կարգավորում է
քաղաքացիական գործը կասեցնելու հետ կապված հարաբերությունները: Այսպես՝
օրենսգրքի 105-րդ հոդվածը նախատեսում է այն հիմքերը, որոնց առկայության
պարագայում դատարանը պարտավոր է կասեցնել քաղաքացիական գործի վարույթը,
իսկ 106-րդ հոդվածը՝ այն հիմքերը, որոնց առկայության պարագայում դատարանն
իրավունք ունի կասեցնել գործի վարույթը: Այսպես՝ օրենսգրքի 106-րդ հոդվածի 2-րդ
մասի համաձայն, եթե դատարանը գտնում է, որ կիրառման ենթակա օրենքը կամ այլ
նորմատիվ իրավական ակտը հակասում է Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրությանը, ապա դատարանն իրավունք ունի կասեցնելու գործի վարույթը եւ
դիմելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարան:

Փաստացի ստացվում է, որ երբ դատարանը գտնում է, որ տվյալ գործով իր կողմից
կիրառվելիք օրենքը կամ այլ նորմատիվ իրավական ակտը հակասում է Հայաստանի
Հանրապետության Սահմանադրությանը, նա կարող է նաեւ չդիմել ՀՀ
սահմանադրական դատարան, ինչը, կարծում ենք՝ իրավաչափ չէ: Ելնելով
վերոշարադրյալից՝ առաջարկում ենք, որ այն դեպքերը, երբ դատարանը գտնում է, որ իր
կողմից կիրառվելիք նորմը հակասահմանադրական է, ՀՀ Սահմանադրական
դատարան դիմելը սահմանվի որպես պարտականություն:


