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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 
  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 
 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրա-

կացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ 

Հովհաննես Մարգարյանի, Հեղինե Բիշարյանի և Մարզպետունի Մանուկյանի` օրենս-

դրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Հայաստանի Հանրապետության 

քրեական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ: 

1. 1-ին հոդվածով ներկայացված փոփոխությունը հակասում է նույն օրենսգրքի 55-րդ 

հոդվածի 1-ին մասին: Հակասությունը լուծելու համար 55-րդ հոդվածի 1-ին մասում անհրա-

ժեշտ է նախատեսել բացառություն սահմանող դրույթ: 

 2. 2-րդ հոդվածի կիրառումը, նկատի ունենալով Հայաստանի Հանրապետության 

քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված հանցակազմերի որոշ 

առանձնահատկությունները, գործնականում կարող է անհնար լինել՝ օրինակ, Հայաստանի 
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Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 166-րդ, 195-րդ, 198-րդ հոդվածներով նախատեսված 

հանցագործությունների կատարման արդյունքում ստացված եկամուտների «սեփականատե-

րերին» բացահայտելը: 

3. Հաշվի առնելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի պահանջները՝ անհրաժեշտ է՝ 

1. 1-ին հոդվածից հանել «հետևյալ բովանդակությամբ» բառերը. 

2. 1-ին և 2-րդ հոդվածները նախատեսել մեկ հոդվածով: 

Ելնելով շարադրվածից՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը գտնում է, 

որ ներկայացված օրենքի նախագիծը լրամշակման  կարիք ունի: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը: 

Օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառա-

վարության որոշման կամ այլ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտություն չի 

առաջանում: 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում են օրենքի նախագծի կարգավորման 

ազդեցության գնահատականները: 

 

 
    Հարգանքով` 

 
 

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

 ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն 

կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման 

դեպքում 

  
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն 

կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումը 
առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա: 

 

 

 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

<< Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում և 

փոփոխություն կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի բնապահպանության բնագավառում կարգավորման  

 

 

1. << Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում և 
փոփոխություն կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  
(այսուհետ` օրենք) նախագծի 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 չեն առաջանա: 
         3. Օրենքի նախագիծը բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում, այդ  ոլորտը 
կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և պահանջներին չի 
հակասում:  

Օրենքի նախագծի 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 լրացում և 

փոփոխություն կատարելու  մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի`/այսուհետ` նախագիծ/   սոցիալական պաշտպանության 

ոլորտում  կարգավորման  ազդեցության գնահատման 

 

     Նախագծի` սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության 
գնահատումն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 
թվականի հունվարի 14-ի <Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի` սոցիալական 
պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման իրականացման 
կարգը հաստատելու մասին> N 18-Ն որոշման համաձայն: 
     Նախագիծը սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ունի դրական ազդեցություն:  
  

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

վերաբերյալ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում և 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: 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում և 
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 Նախագծով սահմանվում է 

հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքը ոչ թե անհատույց հանձնել պետության 

սեփականությանը, այլ դատարանի կայացրած վճռով այն հանձնել դրա օրինական 

տիրապետողին: Արդյունքում Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման 
արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի 

նախատեսվում: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում  լրացում և փոփոխություն 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մրցակցության բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Քրեական օրենսգրքում  լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 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 Նախագծի ընդունմամբ 
մրցակցության միջավայրի վրա զգալի ազդեցություն չհայտնաբերվելու եզրակացություն: 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում և 

փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի բյուջետային 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման վերաբերյալ 

 

 
 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի թե ընդունումը, թե չընդունումը ՀՀ պետական 
բյուջեի եկամուտների, ծախսերի, ինչպես նաև բյուջետային բնագավառում քաղաքակա-
նության փոփոխման չի հանգեցնում: 
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Նախագիծ 

Պ-1228-05.09.2011-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն 

կատարելու մասին 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի Քրեական 

օրենսգրքի (այսուհետ` օրենսգիրք) 55-րդ հոդվածի 4-րդ մասի երկրորդ 
նախադասությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետեւյալ բովանդակությամբ.  

«Այդ գույքը ենթակա է բռնագրավման` անկախ դատապարտյալի կամ որեւէ երրորդ 

անձի սեփականությունը հանդիսանալու կամ նրանց կողմից տիրապետելու 

հանգամանքից, բացառությամբ սույն հոդվածի 6.1-րդ մասով նախատեսված 
դեպքերում»:  

Հոդված 2. Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածը լրացնել նոր 6.1-րդ մասով հետեւյալ 
բովանդակությամբ.  

«6.1 Սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հանցագործության հետեւանքով 

բռնագրավված գույքը դատարանի վճռով հանձնվում է օրինական տիրապետողին, 

սեփականատիրոջը կամ նրանց իրավահաջորդներին»:  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը:  

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն 

կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումը 

պայմանավորված է ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2011 հուլիսի 12-ի ՍԴՈ-983 

որոշման պահանջների կատարմամբ: Հիշյալ որոշման եզրափակիչ մասի 1-ին կետի 

համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասի` «Այդ գույքը ենթակա է բռնագրավման` անկախ դատապարտյալի կամ որեւէ 
երրորդ անձի սեփականությունը հանդիսանալու կամ նրանց կողմից տիրապետելու 

հանգամանքից» դրույթն իրավակիրառական պրակտիկայում տրված մեկնաբանությամբ` 

այն մասով, որով բռնագրավումից հետո չի երաշխավորում տուժողի (օրինական 

տիրապետողի) գույքային շահերի եւ սեփականության իրավունքի անհրաժեշտ 

պաշտպանություն, ճանաչվել ՀՀ Սահմանադրության պահանջներին հակասող եւ 
անվավեր:  

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը 

որպես կանոն հանդիսանում է տուժողի  (օրինական տիրապետողի) սեփականությունը, 

իսկ այդ գույքի բռնագրավման պարագայում` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 1-

ին մասի ուժով այդ գույքն անհատույց անցնում է ի սեփականություն պետության: ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` գույքի բռնագրավումը 
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դատապարտյալի սեփականությունը համարվող գույքը կամ դրա մի մասը 
հարկադրաբար եւ անհատույց վերցնելն է` ի սեփականություն պետության:  

Նախագծի հիմնական նպատակն է` հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի 

բռնագրավման դեպքում, պետության սեփականությանը անհատույց հանձնելու 

փոխարեն այն վերադարձնել կամ հանձնել տուժողին կամ գույքի օրինական 
տիրապետողին:  

Օրենսդրական այս նախաձեռնության ընդունման դեպքում վերականգնվելու է 

տուժողների գույքային շահերի կամ նրանց խախտված սեփականության իրավունքի 
պաշտպանության հնարավորությունը:  

 


