
AJV-07-03_2013-02-21_01d10.1d2436-13_2013-02-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 
  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետու-

թյան Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուքյանի՝ օրենսդրական նախաձեռ-

նության կարգով ներկայացրած «Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփո-

խություն և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

(Պ-196-22.01.2013-ՊԻ-010/0) վերաբերյալ սկզբունքային առարկություններ չունի: 

Հարկ ենք համարում հայտնել, որ, ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության 

Նախագահի 2012 թվականի հունիսի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության իրավական 

և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը և 

ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» N 96-Ա կարգադրության 

պահանջների, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը 

մշակել և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանն է ներկայացրել 

«Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխու-



 

AJV-07-03_2013-02-21_01d10.1d2436-13_2013-02-25 

2

թյուն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որում 

կարգավորված են նաև ներկայացված օրենքի նախագծով բարձրացված՝ 

1) վարչական մարմնի գործողությունը կամ անգործությունը ոչ իրավաչափ 

ճանաչելու գործերով գործն ըստ էության լուծող դատական ակտը կայացնելու հարցերը.  

2) նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու հետ կապված 

հարաբերությունները:  

Միաժամանակ նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ներկայացված օրենքի 

նախագծով բարձրացված հարցերը պետք է ստանան համակարգային լուծումներ՝ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնած «Հայաստանի Հանրա-

պետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մոտեցումներին համապա-

տասխան, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն առաջարկում է ներկայաց-

ված օրենքի նախագծին անդրադառնալ առաջիկայում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությամբ Հայաստանի Հանրապետության 

Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվելիք՝ նշված օրենքի նախագծի քննարկում-

ների ժամանակ:  

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա Հա-

յաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը: 

 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 վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման 

դեպքում 
  
«Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն 

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

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

«Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին 

ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 
«Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և 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 անձի 

դատական պաշտպանության իրավունքի հետ կապված իրավահարաբերություններին և 
Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային 
միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում։ 

 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

«Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մրցակցության բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 
«Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ)  ընդունմամբ 
կկարգավորվեն անձի դատական պաշտպանության իրավունքի հետ կապված 
իրավահարաբերությունները: 

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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Եզրակացություն 
 
«Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն 

և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 
սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
 

«Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 
(այսուհետ` նախագիծ) սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության 
գնահատումը կատարվել է «Իրավական ակտերի մասին»   ՀՀ օրենքի 27.1 հոդվածի և ՀՀ 
կառավարության 2010 թվականի հունվարի   14-ի  թիվ 18-Ն որոշման համաձայն: 
     Նախագծի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման  ազդեցության 
գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության ոլորտի և դրա առանձին 
ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների և դրանց  ինդիկատորների հիման վրա: 
     Նախագիծը` 
          ա) ռազմավարական կարգավորման  ազդեցության տեսանկյունից ունի չեզոք ազդեցություն. 

 բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից` չեզոք ազդեցություն: 
 

 
 
 
 

 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 
«Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի բնապահպանության 

բնագավառում  կարգավորման 
 

1. «Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 
(այսուհետ` օրենքի) 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 
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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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 
«Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 
 

«Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և 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: 
 
 
 
 
 

Եզրակացություն 
 

«Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն 
և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի բյուջետային բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման վերաբերյալ 
 
 
 «Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը` ընդունվելու կամ 
չընդունվելու դեպքում, ՀՀ պետական բյուջեի մուտքերի և ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային 
բնագավառում քաղաքականության փոփոխմանը չի հանգեցնում: 
 
 
 
 

ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-196-22.01.2013-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի նոյեմբերի 28-ի վարչական 
դատավարության օրենսգրքի 114-րդ (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետում 
«վարչական ակտը» բառերից հետո լրացնել «վարչական մարմնի գործողությունը կամ 
անգործությունը» բառերը:  

Հոդված 2. Օրենսգրքի 141-րդ հոդվածի 1-ին մասում «միայն նյութական իրավունքի խախտման 
հիմքով» բառերը փոխարինել «նյութական կամ դատավարական իրավունքի խախտման հիմքով» 
բառերով:  

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

տասներորդ օրը:    
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Հիմնավորում  
 

«Հայաստանի Հանրապետության Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն 
եւ լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

ընդունման  

1.1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը. Սույն իրավական ակտի ընդունումը պայմանավոր-
ված է ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 114-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետն ու 141-
րդ հոդվածի 1-ին մասը ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ:  

1.2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը եւ առկա խնդիրները. ՀՀ Սահմանա-
դրության 18-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների եւ ազատու-
թյունների դատական, ինչպես նաեւ պետական այլ մարմինների առջեւ իրավական պաշտ-
պանության արդյունավետ միջոցների իրավունք: Յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքները եւ 
ազատություններն օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով պաշտպանելու իրավունք։» 19-րդ 
հոդվածը սահմանում է. «Յուրաքանչյուր ոք ունի իր խախտված իրավունքները վերականգնելու, 
ինչպես նաեւ իրեն ներկայացված մեղադրանքի հիմնավորվածությունը պարզելու համար 
հավասարության պայմաններում, արդարության բոլոր պահանջների պահպանմամբ, անկախ եւ 
անկողմնակալ դատարանի կողմից ողջամիտ ժամկետում իր գործի հրապարակային քննության 
իրավունք»: Սահմանադրության այս երկու հոդվածները հանդիսանում են անձի՝ դատական 
պաշտպանության իրավունքի իրականացման երաշխիքներ: Այնուամենայնիվ, ՀՀ Վարչական 
դատավարության օրենսգրքի 114-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետը նախատեսելով այլեւս 
իրավաբանական ուժ չունեցող միջամտող վարչական ակտը ոչ իրավաչափ ճանաչելու 
հնարավորություն, չի նախատեսում վարչական մարմնի գործողությունը եւ անգործությունը ոչ 
իրավաչափ ճանաչելու հնարավորություն, եւ այդ մասով, համաձայն ՀՀ Սահմանադրական 
դատարանի 2011 թվականի փետրվարի 22-ի ՍԴՈ-942 որոշման, 114-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ 
կետը ճանաչվել է Սահմանադրության 18 եւ 19-րդ հոդվածներին հակասող եւ անվավեր:  

Նույն կերպ 2011 թվականի փետրվարի 08-ի ՍԴՈ-936 որոշմամբ Սահմանադրական դատարանը 
ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ, 18-րդ եւ 19-րդ հոդվածներին հակասող եւ անվավեր է ճանաչել 
օրենսգրքի 141-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ այն մասով, որով արգելափակվում է անձի իրավունքը` 
դատավարական իրավունքի նորմի խախտման հիմքով բողոքարկելու նորմատիվ իրավական 
ակտի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերով վարչական դատարանի դատական 
ակտը:  

1.3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները. Սույն նախագծով առաջարկվում է նախատեսել 
վարչական դատարանի՝ վարչական մարմնի գործողությունը եւ անգործությունը ոչ իրավաչափ 
ճանաչելու մասին գործն ըստ էության լուծող դատական ակտ կայացնելու հնարավորություն, 
ինչպես նաեւ անձի՝ նորմատիվ իրավական ակտի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ 
գործերով վարչական դատարանի դատական ակտի բողոքարկման հնարավորություն թե՛ 
նյութական, թե՛ դատավարական իրավունքի խախտման հիմքով:  

2. Կարգավորման առարկան. Օրինագծի կարգավորման առարկան են անձի դատական պաշտ-
պանության իրավունքի հետ կապված իրավահարաբերությունները:  

3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը. Սույն նախագծի ընդունման 
արդյունքում ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 114-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետն 
ու 141-րդ հոդվածի 1-ին մասը կհամապատասխանեն ՀՀ Սահմանադրությանը:  
 
 
 
 


