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              ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                         ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 

                                                                                      պարոն  ՍԱՄՎԵԼ  ՆԻԿՈՅԱՆԻՆ  
 

 

Հարգելի պարոն Նիկոյան 

 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

եզրակացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ 

Լարիսա Ալավերդյանի, Ստյոպա Սաֆարյանի, Արմեն Մարտիրոսյանի և Անահիտ 

Բախշյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Հայաստանի 

Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի վերաբերյալ: 

Օրենքի նախագծով նախատեսվող լրացումը չի բխում աշխատանքային հարա-

բերությունների կողմերի շահերից, մասնավորապես, գործատուից պահանջվում են 

լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ աշխատուժի վրա կատարվող ծախսերում, երբ, 

արտադրական անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, գործատուն աշխատողին աշխա-

տանքում է ներգրավում ոչ աշխատանքային` տոնական կամ հիշատակի օրը, ինչպես նաև 
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աշխատավարձ ստանալու հնարավորությունից են զրկվում գործավարձով կամ ժամա-

վարձով վարձատրվող աշխատողները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ սահմանված ոչ աշխատանքային օրերին չեն աշխատելու: 

         Բացի նշվածից, համաձայն Սոցիալական իրավունքների եվրոպական հանձնա-

ժողովի վերլուծությունների, Եվրոպական վերանայված սոցիալական խարտիային 

միացած երկրներում ոչ աշխատանքային պետական տոները վեցից տասնյոթն են, իսկ 

Հայաստանում արդեն իսկ սահմանված են տասնվեց ոչ աշխատանքային տոնական և 

հիշատակի օրեր: 

Ելնելով շարադրվածից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 

նպատակահարմար չի համարում ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունումը: 

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 անհրաժեշտությունը 

բացակայում է: 

 Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրված է օրենքի նախագծի կարգավորման 

ազդեցության գնահատականը:   

 

 

    Հարգանքով`        

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանի   Հանրապետության օրենքի (որոշում) նախագծի ընդունման դեպքում 
 

«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումը առողջապահության բնագավառի վրա 
ազդեցություն չի ունենա:   

 

 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

<< Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի   բնապահպանության բնագավառում կարգավորման 
 
      1. << Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին>> 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 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 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:  

 

 
ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 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: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 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 

մայրության, գեղեցկության եւ սիրո տոնը՝ ապրիլի 7-ը, ոչ աշխատանքային օր 

համարելուն և Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար 

և ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում: 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագծերի մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման 

 

«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 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 ազդեցություն չհայտնաբերվելու եզրակացություն: 
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Նախագիծ 

Պ-1269-07.11.2011-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

«Տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի օգոստոսի 6-ի թիվ ՀՕ-200 օրենքի 
(այսուհետ` օրենք) 4-րդ  հոդվածը «ապրիլի 7-ին» բառերից հետո լրացնել հետեւյալ 
բառերով`  

«, ոչ աշխատանքային օր»:  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը:  

 

 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի ընդունման անհրաժեշտության  

Նման օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հետեւյալ 

հանգամանքով. ապրիլի 7-ին Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին տոնում է Սուրբ 
Մարիամ Աստվածածնի տոնը:  

Դարերի ընթացքում Տիրամայր Մարիամ Աստվածածինը ժողովրդի կողմից մեծարվել է 

ու դիտվել որպես մայրության կերպար եւ կատարյալ օրինակ, որի համար էլ ապրիլի 7-ը 

հռչակվել է Մայրության տոն: Հայ Եկեղեցում այս տոնը նշվում է սկսած 6-րդ դարից: Այն 
հայ Եկեղեցու տոնի տոնակարգի անշարժ տոներից մեկն է` կապված Հիսուս Քրիստոսի 
Ծննդյան տոնի /հունվար 6/ անշարժականության հետ:  

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի Հայրապետական տնօրինությամբ 

ապրիլի 7-ը` Ավետման տոնը, հռչակվել է Մայրության օրհնության տոն: 2001թ. 

օգոստոսի 6-ին ՀՀ Ազգային ժողովը «ՀՀ Տոների եւ հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ 

օրենքում ապրիլի 7-ը սահմանել է որպես մայրության եւ գեղեցկության տոն:  

Ճանաչելով Հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու սահմանադրական բացառիկ 

առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգեւոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման 

եւ ազգային ինքնության պահպանման գործում` առաջարկում ենք տոնը սահմանել ոչ 

աշխատանքային` այդպիսով հնարավորություն տալով ժողովրդին մասնակցելու 
եկեղեցու կողմից կատարվող արարողություններին:  

 

 


