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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 
  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 

 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 
 
 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության 

Ազգային ժողովի պատգամավորներ Գալուստ Սահակյանի, Արփինե Հովհաննիսյանի, Արտակ 

Դավթյանի և Նաիրա Կարապետյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայաց-

րած «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատա-

րելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (Պ-314-15.08.2013-ՊԻ-010/0) 

վերաբերյալ սկզբունքային առարկություններ չունի: 

Օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-

թյան որոշման կամ այլ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում: 

Կից ներկայացվում են օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատա-

կանները: 

 

 

Հարգանքով` 

                                               ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ  
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

 ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումն 

առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա:  

 

 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

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

բնապահպանության բնագավառում  կարգավորման 

 

1. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 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 և պահանջներին չի 
հակասում:  

Օրենքի կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  կանխատեuվող  
հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության համեմատական վիճակագրական 
վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում է:  
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 

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 Նախագիծը վերաբերում է 

տուգանքը կամ տուգանքի չվճարված մասը հանրային աշխատանքներով փոխարինելու հետ 
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կապված հարաբերություններին և Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում 

գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում։ 

 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում  փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մրցակցության 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 
 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում  փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով (այսուհետ` 

Նախագիծ) փոփոխվում են տուգանքը կամ տուգանքի չվճարված մասը հանրային 

աշխատանքներով փոխարինելու հետ կապված հարաբերությունները: 

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: 

 
 

Եզրակացություն 

 
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
 
 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (այսուհետ` նախագիծ) սոցիալական ազդեցության 
գնահատումը կատարվել է «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 27.1 հոդվածի և ՀՀ 
կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N18-Ն որոշման համաձայն:  

Նախագծի սոցիալական 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` դրական ազդեցություն:  
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

 

         «Հայաստանի Հանրապետության քրեական 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 քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի` բյուջետային բնագավառում  

կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

 

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կա-

տարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի  ընդունումը և կամ չընդունումը բյուջետային բնա-

գավառում թե մուտքերի և թե ելքերի գծով կարգավորման ազդեցության չի հանգեցնում: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-314-15.08.2013-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքի 
(այսուհետ՝Օրենսգիրք) 51-րդ հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.  

«4.Տուգանքը վճարելու անհնարինության դեպքում դատարանը տուգանքը կամ տուգանքի 
չվճարված մասը փոխարինում է հանրային աշխատանքներով` հանրային աշխատանքների հինգ 
ժամը նվազագույն աշխատավարձի դիմաց: Եթե տուգանքը կամ տուգանքի չվճարված մասը 
հանրային աշխատանքներով փոխարինելու համար կատարված հաշվարկի արդյունքում 
ստացվում է պակաս, քան երկու հարյուր յոթանասուն ժամը, ապա նշանակվում է հաշվարկի 
արդյունքում ստացված ժամկետը, իսկ եթե այն գերազանցում է երկու հազար երկու հարյուր 
ժամը, ապա նշանակվում է երկու հազար երկու հարյուր ժամ:»:  

Հոդված 2. Օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի 2-րդ մասը 2-րդ նախադասությունից հետո լրացնել 
հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.  

«Սույն օրենսգրքի 51-րդ 4-րդ մասով սահմանված դեպքերում հանրային աշխատանքները կարող 
են նշանակվել է երկու հարյուր յոթանասուն ժամից պակաս, եթե տուգանքը կամ տուգանքի 
չվճարված մասը հանրային աշխատանքներով փոխարինելու համար կատարված հաշվարկի 
արդյունքում հանրային աշխատանքների ժամկետը ստացվում է պակաս, քան երկու հարյուր 
յոթանասուն ժամը:»:  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը:  
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ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  

ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածում նախատեսվող փոփոխությունը բխում է ՀՀ 
սահմանադրական դատարանի 2013 թվականի ապրիլի 23-Ի ՍԴՈ-1082 որոշման պահանջներից, 
որով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 4-րդ մասը այնքանով, որքանով տուգանքը կամ 
տուգանքի չվճարված մասը հանրային աշխատանքներով փոխարինելու համար կատարված 
հաշվարկի արդյունքում համարժեքորեն չի երաշխավորվում երկու հարյուր յոթանասուն ժամից 
պակաս տեւողությամբ հանրային աշխատանքների կիրառման իրավական հնարավորություն այն 
անձանց նկատմամբ, որոնք չունեն տուգանքը վճարելու հնարավորություն՝ արգելափակելով 
նրանց իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իրավունքի իրացումը, ինչպես նաեւ 
տարբերակված մոտեցում չի դրսեւորում տուգանքը վճարելու անհնարինության եւ դրանից 
խուսափելու հանգամանքների միջեւ, ճանաչել է ՀՀ Սահմանադրության 18-րդ հոդվածին 
հակասող եւ անվավեր: Այս կապակցությամբ ՀՀ սահմանադրական դատարանը արձանագրել է. 
«Անդրադառնալով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 4-րդ մասի նորմատիվ 
կարգավորման իրավաչափության (համաչափության) խնդրին` սահմանադրական դատարանը 
գտնում է, որ երբ առկա չէ դատապարտյալի կողմից պատիժը կրելուց խուսափելու օրենքով 
նախատեսված կարգով փաստված անվիճելի հանգամանք, ապա իրավաչափ չէ նշանակված 
պատժի փոխարինմամբ դրա առավել խստացումը , ինչին գործնականում կարող է հանգեցնել 
վերոհիշյալ իրավակարգավորումը: Բանն այն է, որ պատժի փոխարինման նախատեսված 
հաշվարկի արդյունքում ստացված պակաս ժամկետով հանրային աշխատանքների փոխարեն 
նախատեսվում են առավել երկար ժամկետով այդպիսի աշխատանքներ (երբ տուգանքը կամ 
տուգանքի չվճարված մասը հանրային աշխատանքներով փոխարինելու համար կատարված 
հաշվարկի արդյունքում ստացվել է պակաս, քան երկու հարյուր յոթանասուն ժամը), այսինքն՝ 
արդյունքում խախտվում է նախկին եւ փոխարինված պատժատեսակների միջեւ 
համամասնությունը, անհիմն վատթարացվում է այն անձի վիճակը, որը հնարավորություն չի 
ունեցել վճարելու տուգանքը, եւ երբ առկա չեն այդպիսի խստացման իրավական ընդհանուր 
(քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված) հիմքեր (դիտավորություն կամ այլ հանգամանքներ): 
Արդյունքում` անձը (դատապարտյալը) գործնականում զրկվում է ՀՀ Սահմանադրության 18-րդ 
հոդվածով երաշխավորված իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի իր իրավունքի 
իրացման հնարավորությունից: Այսպիսով, սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 4-րդ մասի նորմերը բովանդակում են 
իրավակարգավորիչ անհամաչափ միջոցներ՝ պատժի խստացում (դատապարտյալ անձի 
վիճակի անհիմն վատթարացում) այն դեպքում, երբ առկա չէ դրա կիրառման իրավաչափ 
հիմքը, եւ այդպիսի խստացման բացակայություն՝ իրավական համապատասխան հիմքերի 
(դիտավորության) հնարավոր առկայության դեպքերում:» Այսպիսով՝ ներկայացված 
նախագիծը միտված է վերացնել ՀՀ քրեական օրենսգրքում առկա իրավակարգավորիչ 
անհամաչափ միջոցները՝ բացառելով դատապարտյալ անձի վիճակի անհիմն վատթարացումը:  

 

 

 

 
 

 
 


