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ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ  
 
 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 
 

 

 Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրա-

կացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ Հակոբ 

Հակոբյանի, Սուքիաս Ավետիսյանի, Գագիկ Մելիքյանի, Լյովա Խաչատրյանի, Հայկ 

Սանոսյանի, Մանվել Ղազարյանի, Էդուարդ Շարմազանովի և Տաճատ Վարդապետյանի` 

օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Երեխայի իրավունքների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  լրացում կատարելու մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ 

Հիմնավորման անհրաժեշտություն ունի նախագծի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասով նա-

խատեսված նվազագույն սոցիալական չափորոշիչներին համապատասխան ընտանիքի 

յուրաքանչյուր անդամի համար բնակարանի տարածքի նվազագույն չափը։ 

Հարկ ենք համարում նշել, որ նախագծով առաջարկվող փոփոխությունը կհանգեց-

նի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից լրացուցիչ միջոցների հատկաց-

ման անհրաժեշտության, ինչը ներկայումս իրատեսական չէ, և նախագծի ընդունման 

դեպքում այն կմնա առանց ֆինանսական ապահովման։ 



Ելնելով շարադրվածից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նպա-

տակահարմար չի համարում ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունումը։ 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Գևորգ 

Պետրոսյանը։ 

 

               Հարգանքով` 

                                                                                         ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Նախագիծ 
Պ-625-19.05.2009-ՍՀ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության   1996 
թվականի  մայիսի 29-ի, ՀՕ-59 օրենքի ( այսուհետ` Օրենք) 16-րդ հոդվածը լրացնել  
հետեւյալ  բովանդակությամբ նոր մասերով .  

«Ընտանիքներին, որտեղ ծնվել եւ (կամ) որդեգրվել են եւ խնամվում են հինգ եւ ավելի 
երեխաներ, որոնք չունեն նվազագույն սոցիալական չափորոշիչներին համապատասխան 
բնակելի տարածք եւ վերջին հինգ տարիների ընթացքում չեն օտարել սեփականության 
իրավունքով իրենց պատկանող բնակելի տարածքը, ցուցաբերվում է  աջակցություն` 
սեփականության  իրավունքով տրամադրելով  բնակարան` 10 տարի չօտարելու 
պայմանով։  

Նվազագույն սոցիալական չափորոշիչներին համապատասխան` բնակելի տարածք է  
համարվում բնակարանի տարածքի այնպիսի չափը, որը ընտանիքի յուրաքանչյուր 
անդամի համար պակաս չէ  15 քառակուսի մետրից։  

Բնակարանը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
լիազորած պետական կառավարման մարմնի հրամանով, որի հիման վրա բնակարանի 
կարիք ունեցող ընտանիքի հետ կնքվում է պայմանագիր։ Բնակարանի ձեռքբերման 
ժամկետը սահմանվում է   պայմանագրի կնքումից  հետո 2 տարի, իսկ վայրը որոշվում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման 
մարմնի հրամանով։  

Ընտանիքներին, որտեղ ծնվել եւ (կամ) որդեգրվել են եւ խնամվում են հինգ եւ ավելի 
երեխաներ  բնակարանի համար հաշվառման վերցնելու, պայմանագիր կնքելու  եւ 
տրամադրելու կարգերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը։»։  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հունվարի 1-ից։  
   

Հիմնավորում  

«Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտության  



Նախագծով առաջարկվող լրացումը բխում է ՀՀ կառավարության գործունեության 
ծրագրով նախատեսված` բազմազավակ ընտանիքների կենսապայմանների 
շարունակական բարելավման, բազմանդամ ընտանիքների շարունակական 
աջակցության եվ ժողովրդագրական խնդիների  լուծման դրույթներից։  

 


