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  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                         ԱԶԳԱՅԻՆ  ԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
       պարոն ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ  

 
 
 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 
 
 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավոր Վիկտոր 

Դալլաքյանի` օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Հայաստանի 

Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ սկզբունքային առարկություններ չունենք: 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրված է օրենքի նախագծի կարգավորման 

ազդեցության գնահատականը:   

 
 

Հարգանքով` 
 
 

                          ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 

Նախագիծ 
Պ-1083-08.02.2011-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության  2003թ. ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքի (այսուհետ` 
օրենսգիրք) 141-րդ հոդվածի սանկցիան շարադրել հետեւյալ բովանդակությամբ. «պատժվում է 
ազատազրկմամբ` երեքից հինգ տարի ժամկետով»:  
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Հոդված 2. Օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի սանկցիայի առաջին մասը շարադրել հետեւյալ 
բովանդակությամբ. «պատժվում է ազատազրկմամբ` երկուսից չորս տարի ժամկետով», իսկ 
երկրորդ մասի սանկցիայի «պատժվում են ազատազրկմամբ  ̀առավելագույնը երեք տարի 
ժամկետով» բառերը փոխարինել «պատժվում են ազատազրկմամբ` առավելագույնը հինգ տարի 
ժամկետով» բառերով:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ» ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԻՆԱԳԾԻ  

Օրենսդրական նախաձեռնությունը պայմանավորված է անչափահասների նկատմամբ սեռական 
ոտնձգությունների համար նախատեսված պատժամիջոցները խստացնելու անհրաժեշտությամբ: 
«168 ժամ» թերթի 2011 թվականի փետրվարի 3-4 համարում նշված է, որ 2009 թվականի 
տվյալներով 16 տարին չլրացած անձի հետ սեռական հարաբերություններ կամ սեքսուալ բնույթի 
այլ գործողություններ կատարելու փաստերի վերաբերյալ դատական 18 ակտերից միայն 3-ի 
դեպքում է որպես պատիժ նշանակվել օրենքով սահմանված ազատազրկումը իսկ մնացած 
դեպքերում սահմանվել է ընդամենը տուգանք: ՀՀ դատական դեպարտամենտի տվյալներով 2000-
2010 թթ. ընթացքում ընդհանուր իրավասության դատարաններում քննված գործերի 
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վիճակագրության համաձայն սեռական բնույթի հանցագործություններից տուժել է շուրջ 100 
անչափահաս: Ներկայացված օրինագծի համաձայն մասնավորապես հանվել են տուգանքի ձեւով 
պատժատեսակները եւ զգալիորեն խստացվել են ազատազրկման պատժաչափը: Օրինագծի 
հետագա քննարկումների արդյունքում հեղինակը պատրաստ է էլ ավելի խստացնել 
համապատասխան պատժաչափերը, ինչպես նաեւ կիրառել միջազգային պրակտիկայում 
տարածված սեռական հանցագործությունների համար զուգահեռաբար իրականացվող այլ 
պատժատեսակներ, որոնք կիրառվում են օրինակ Չեխիայում, Լեհաստանում, Գերմանիայում եւ 
մի շարք այլ երկրներում:  
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ  

 

 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ 

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 կետի ենթակետերով նախատեսված որևէ կոռուպցիոն գործոն 

չի պարունակում: 
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Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2009 թվականի  
սեպտեմբերի 23-ի N 1104-Ն որոշման պահանջներով 

 
 
 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 
«Հայաստանի հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություններ 

կատարելու մասին » ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում 

 
 

 
«Հայաստանի հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 

օրենքի նախագծի ընդունումը առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա: 
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀՀ Ազգային Ժողովի պատգամավոր Վ. Դալլաքյանի կողմից օրենսդրական 

նախաձեռնությամբ ներկայացված “ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն 
կատարելու մասին” ՀՀ օրենքի նախագծի բնապահպանության բնագավառում  

կարգավորման 
 

1. “ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին” Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) նախագծի ընդունման արդյունքում 
շրջակա միջավայրի oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, 
բուuական և կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների, վրա 
բացասական հետևանքներ չեն առաջանում: 
         2. Օրենքի նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա 
բացասական հետևանքներ չեն առաջանում: 
         3. Օրենքի  նախագիծը  բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում, այդ  ոլորտը 
կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին 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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Եզրակացություն 
 

<Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն  
կատարելու մասին>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  

նախագծի` սոցիալական պաշտպանության ոլորտում  
կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
 

Նախագծի` սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության 

գնահատումն 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 համաձայն: 

 Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում Նախագիծն ունի չեզոք ազդեցություն: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` 

փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության 
գնահատման 

 
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` 
փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության 
գնահատման նպատակով իրականացվել են նախնական դիտարկումներ: 

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ վերոնշյալ օրենքների 
նախագծերի ընդունման դեպքում, դրանց կիրարկման արդյունքում տնտեսական, այդ 
թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում զգալի ազդեցություն չի 
նախատեսվում` հաշվի առնելով հետևյալ հանգամանքները. 

1. Կարգավորման ենթակա հարաբերությունները հետևանքներ չեն առաջացնում 
տնտեսական աճի և ներդրումների ներգրավման վրա: 

2. Կարգավորման ենթակա հարաբերությունները չեն ազդում «Գործարարությամբ 
զբաղվելը» համաթվի բաղադրիչների վրա: 

3. ՓՄՁ զարգացման ինդեքսի հաշվարկման հիմքում ընկած ցուցանիշների 
ցանկը չի ներառում խնդրո առարկա փաստաթղթերի հետ կապված 
ցուցանիշները: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը` կարգավորման ազդեցության գնահատման աշխատանք-
ները դադարեցվել են` արձանագրելով զգալի ազդեցություն չհայտնաբերելու եզրակացություն: 
 



2011-03-10-in kayacac nisti 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մրցակցության բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ) 

մրցակցության բնագավառում ազդեցության գնահատման գործընթացի նախնական 

փուլում պարզվել է` 

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 նախագծերի 

ընդունմամբ մրցակցության միջավայրի վրա զգալի ազդեցություն չհայտնաբերվելու 

եզրակացություն: 

 


