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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
         ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

         պարոն ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ  

 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետու-

թյան Ազգային ժողովի պատգամավորներ Էլինար Վարդանյանի և Վահան Բաբայանի՝ 

օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Գույքի նկատմամբ իրավունք-

ների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» (Պ-091-28.09.2012,07.02.2013-ՊԻ-010/0) Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքի նախագծի լրամշակված տարբերակի վերաբերյալ առարկություններ չունի: 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում է օրենքի նախագծի կարգավորման 

ազդեցության գնահատականը: 

 

Հարգանքով` 

Տիգրան Սարգսյան 
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 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: 

 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

“Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին" Հայաստանի 
Հանրապետության    օրենքում լրացում կատարելու մասին” Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի  բնապահպանության  
բնագավառում  կարգավորման 

  

1. “Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 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 չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա 
բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

3. Օրենքը  բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում և այդ  ոլորտը 
կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և 
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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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»  ՀՀ 

օրենքի նախագծի 

 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»  ՀՀ 

օրենքի նախագծի ընդունումը առողջապահության բնագավառի վրա  

ազդեցություն չի ունենա:     

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի  մրցակցության 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով (այսուհետ` Նախագիծ) 

անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի տեղեկատվությունը կարող է 

տրամադրվել փաստաբաններին` իրավաբանական օգնություն ցույց տալու 

նպատակով: 

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 
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` 

փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման 
ազդեցության գնահատման 

 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման 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 անշարժ գույքի պետական միասնական կադաստրի 

տեղեկատվությունը փաստաբաններին` իրավաբանական օգնություն ցույց տալու 

համար տրամադրելուն և Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման 

արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի 

նախատեսվում: 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

<<Գույքի  նկատմամբ  իրավունքների  պետական գրանցման մասին>>  
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  լրացումներ կատարելու մասին>>  

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի բյուջետային 
բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման վերաբերյալ 

 
 
 
       Նախագծի ընդունումը բյուջետային եկամուտների մասով  կարող է 
հանգեցնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 
անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից 
մատուցված ծառայություննեի դիմաց վճարների գծով Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ավելացմանը, որի չափը 
հնարավոր չէ գնահատել, ելնելով եկամտատեսակի առանձնահատկությունից: 
         Ինչ վերաբերում է բյուջեի  ծախսային մասի  վրա ազդեցության 
գնահատականին, ապա Նախագծի ընդունումը բյուջեի ծախսերի վրա կունենա 
չեզոք ազդեցություն: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ 
օրենքում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ 
սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման  
 
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախածի (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 ունի  

դրական ազդեցություն: 
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Լրամշակված տարբերակ 
Պ-091-28.09.2012,07.02.2013-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

«ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 1999թ. ապրիլի 14-ի ՀՕ-295 օրենքի 11-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասը լրացնել նոր պարբերությամբ. 

«Սույն հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված տեղեկություններն առանց 
համապատասխան համաձայնության կարող են տրամադրվել նաեւ 
փաստաբաններին` իրավաբանական օգնություն ցույց տալու համար»: 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:  
 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին ՀՀ 

օրենքի նախագծի 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը 
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ՀՀ Փաստաբանական պալատի 
փաստաբանները զրկված են ստանալու իրենց վստահորդների շահերի 
պաշտպանությունն ապահովելու նպատակով համապատասխան 
տեղեկություններ գույքային իրավունքների, դրանց ձեռքբերման կամ գրանցման 
հիմքերի վերաբերյալ, ինչը փաստաբանական գործունեություն իրականացնելիս 
անհարկի խոչընդոտներ եւ բարդություններ է առաջացնում: 

Համաձայն «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի՝ 
«Փաստաբանական գործունեությունն իրավապաշտպան գործունեության տեսակ 
է, որն իրականացնում է փաստաբանը եւ ուղղված է իրավաբանական օգնություն 
ստացող անձի իրավունքների, ազատությունների եւ շահերի իրականացմանն ու 
պաշտպանությանը՝ օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով եւ եղանակներով»: 

Նույն օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն՝ «փաստաբանը իրավունք 
ունի՝ դիմելու պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, անհատ 
ձեռնարկատերերին եւ իրավաբանական անձանց (այսուհետ` տնտեսավարող 
սուբյեկտներ)` իրավաբանական օգնություն ցույց տալու համար անհրաժեշտ 
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փաստաթղթեր (տեղեկություններ) ստանալու պահանջով: Պետական եւ 
տեղական ինքնակառավարման մարմինները պարտավոր են տասնօրյա 
ժամկետում փաստաբանին տրամադրել պահանջվող փաստաթղթերը 
(տեղեկությունները) կամ դրանց պատճենները, բացառությամբ, երբ այդ 
մարմինների գործունեությունը կարգավորող օրենքներով այլ բան է 
նախատեսված, կամ պահանջվող փաստաթղթերը (տեղեկությունները) օրենքով 
պահպանվող գաղտնիք են պարունակում: Փաստաթղթերի (տեղեկությունների) 
տրամադրման մերժումը պետք է տրվի գրավոր եւ պատճառաբանված: Սույն 
կետում նշված դեպքում փաստաբանից կարող է գանձվել փաստաթղթերի 
(տեղեկությունների) կամ դրանց պատճենների տրամադրման համար վճար, որը 
չի կարող գերազանցել դրա պատրաստման ծախսերը, եթե օրենսդրությամբ 
վճարման այլ չափ նախատեսված չէ»: 

Համաձայն «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդված 7-
րդ մասի՝ «յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի ծանոթանալու իր փնտրած 
տեղեկությանը եւ (կամ) դա ստանալու նպատակով օրենքով սահմանված կարգով 
հարցմամբ դիմելու տեղեկատվություն տնօրինողին եւ ստանալու այդ 
տեղեկությունը»: 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 32-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ «գրանցումն 
իրականացնող լիազոր մարմինը մերժում է տեղեկատվության տրամադրումը 
միայն այն դեպքերում, եթե՝ 

1) տեղեկատվությունը պարունակում է օրենքով սահմանված կարգով պետական, 
ծառայողական գաղտնիք համարվող տեղեկություն, 

2) տեղեկատվությունը պարունակում է սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի հիմքերով եւ 
կարգով սահմանափակված մատչելիությամբ տեղեկություն»: 

Նույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետը սահմանում է. « իրավական 
կադաստրի տեղեկատվության կազմից սույն հոդվածի 3-րդ մասում չնշված այլ 
տեղեկությունները կարող են (այդ թվում` փաստաթղթերի պատճենների կամ 
քաղվածքների ձեւով) տրամադրվել գույքային իրավունքների, դրանց 
ձեռքբերման կամ գրանցման հիմքերի վերաբերյալ տեղեկությունները՝ այդ 
իրավունքների իրավատերերին, գրանցված իրավունքի սուբյեկտներին, սույն 
հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված մարմիններին»: Իր հերթին, օրենքի նույն 
հոդվածի 5-րդ մասը սահմանում է. «սույն հոդվածով նախատեսված 
տեղեկություններն առանց համապատասխան համաձայնության կարող են 
տրամադրվել դատարաններին, քրեական հետապնդում իրականացնող 
մարմիններին, ինչպես նաեւ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
նախատեսված դեպքերում՝ պետական կառավարման կամ տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին, որոնց կողմից այդ տեղեկությունների 
հրապարակման կամ դրանց գաղտնիության պահպանման հետ կապված 
հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքով եւ համապատասխան 
մարմինների գործառույթները կարգավորող այլ իրավական ակտերով»: 
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Այսպիսով, օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածը միտված է լրացնելու այս բացը: 

Հարկ ենք համարում նաեւ նշել, որ դատական պրակտիկայում 
դատարանների վճիռներով լիազոր մարմնի կողմից վերոնշյալ տեղեկատվության 
տրամադրման վերաբերյալ մերժման գրությունները բազմիցս ճանաչվել է 
անվավեր, եւ բավարարվել են հայցվոր կողմի պահանջները: 


