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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ 

                                                                                       պարոն  ՍԱՄՎԵԼ ՆԻԿՈՅԱՆԻՆ 
 

 
 

Հարգելի պարոն Նիկոյան 

 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության 

Ազգային ժողովի պատգամավորներ Դավիթ Հարությունյանի և Արա Սիմոնյանի՝ օրենսդրա-

կան նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Վարչական իրավախախտումների վերա-

բերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ սկզբունքային առարկու-

թյուններ չունի: 

Օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-

թյան որոշման կամ այլ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում: 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրված է օրենքի նախագծի կարգավորման ազ-

դեցության գնահատականը: 

 
 

       Հարգանքով` 

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
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<<Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին>>  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի բնապահպանության բնագավառում կարգավորման 
 

 

      1.<<Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
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 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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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

 ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ  

Դավիթ Հարությունյանի և Արա Սիմոնյանի կողմից օրենսդրական 

նախաձեռնության կարգով ներկայացված «Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի ընդունման դեպքում  

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ  Դավիթ 

Հարությունյանի և Արա Սիմոնյանի կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով 

ներկայացված «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»  Հայաստանի 

Հանրապետության  օրենքի ընդունումը առողջապահության բնագավառի վրա 

ազդեցություն չի ունենա: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 
մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

 
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագծով (այսուհետ` Նախագիծ)  հստակեցվում են վարչական իրավախախտման 

վերաբերյալ գործի որոշման դեմ գանգատ ներկայացնելու ժամկետները: 

Նախագծի մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման նախնական փուլում պարզվել է, որ  կարգավորվող շրջանակները չեն 

առնչվում ապրանքային շուկաների հետ, 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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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

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

կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն 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 Նախագծի ընդունման 

դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա 

ունի դրական  ազդեցություն` հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Նախագծով 

սահմանվում է, որ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշման դեմ 

գանգատ կարող է տրվել ոչ թե որոշումն ընդունելուց հետո տասն օրվա ընթացքում, այլ 

որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո տասն օրվա ընթացքում: 
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

վերաբերյալ 

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում 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: 
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Եզրակացություն 

<<Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ 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: 

      Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում նախագիծն ունի դրական 
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Եզրակացություն 

<<Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի 

բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

վերաբերյալ 

 

  <<Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի թե ընդունումը, 

թե չընդունումը ՀՀ պետական բյուջեի մուտքերի և ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային 

քաղաքականության փոփոխության  չի հանգեցնում: 
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Նախագիծ 
Պ-1338-16.02.2012-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի 288-րդ հոդվածում 
«որոշումն ընդունելու» բառերը փոխարինել «որոշման ուժի մեջ մտնելու» բառերով:  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը:  

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  
«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 

ՕՐԵՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ  
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 288-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ գործի որոշման դեմ գանգատ 
կարող է տրվել որոշումն ընդունելու օրվանից հետո տասն օրվա ընթացքում:  

«Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի  59-
րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Գրավոր վարչական ակտը, ընդունումից հետո` 
եռօրյա ժամկետում, պետք է հանձնվի վարույթի մասնակիցներին: Դա կարող է 
իրականացվել պատվիրված փոստով, այդ թվում` ստանալու մասին ծանուցմամբ, 
հասցեատիրոջը ստորագրությամբ առձեռն հանձնելու, ինչպես նաեւ` օրենքով 
սահմանված այլ եղանակներով: Որպես կանոն, գրավոր վարչական ակտի հանձնումը 
պետք է կատարվի ակտը վարույթի մասնակիցներին ստորագրությամբ առձեռն 
հանձնելու միջոցով:  

«Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 60-
րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Գրավոր վարչական ակտն ուժի մեջ է մտնում այդ 
ակտի ընդունման մասին` նույն օրենքի 59-րդ հոդվածով սահմանված կարգով 
իրազեկելուն հաջորդող օրվանից, եթե օրենքով կամ այդ ակտով այլ բան նախատեսված 
չէ:  

Այդպիսով, ստացվում է, որ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ 
օրենսգրքի 288-րդ հոդվածում հաշվի չի առնված այն հանգամանքը, որ գրավոր 
վարչական ակտն ուժի մեջ է մտնում ոչ թե՝ ընդունման պահից, այլ՝  «Վարչարարության 
հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածով սահմանված 
կարգով  իրազեկելուն հաջորդող օրվանից, եթե օրենքով կամ այդ ակտով այլ բան 
նախատեսված չէ:  

Բացի այդ, վարչական ակտի մասին ուշ իրազեկվելու պատճառով վարչական 
ակտի հասցեատերը գործնականում զրկվում է այդ ակտը վարչական կարգով 
բողոքարկելու հնարավորությունից: Նման իրավիճակներ ներկայումս հաճախ 
առաջանում են ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումը 
տեսանկարահանման կամ լուսանկարահանման միջոցով ամրագրմամբ անձանց 
վարչական պատասխանատվության ենթարկելու ժամանակ, երբ համապատասխան 
վարչական ակտը հասցեատերին է հանձնվում վարչական ակտն ընդունվելուց հետո՝ 10-
օրից ավելի ժամկետում, որի հետեւանքով քաղաքացիները զրկվում են վարչական ակտը 
վերադասին բողոքարկելու հնարավորությունից:  
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Օրենսդրական նախաձեռնությամբ առաջարկվում է Վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 288-րդ հոդվածում «որոշումն 
ընդունելու» բառերը փոխարինել «որոշման ուժի մեջ մտնելու» բառերով, որի 
հետեւանքով քաղաքացիները կարող են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 
գործի որոշման դեմ վարչական կարգով բողոք ներկայացնել այդ որոշումն ուժի մեջ 
մտնելու օրվանից (այսինքն՝ պատճաշ կարգով իրազեկվելու օրվանից) հետո՝ 10 օրվա 
ընթացքում: 

 


