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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 
  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրա-

կացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ 

Դավիթ Հարությունյանի և Արփինե Հովհաննիսյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության 

կարգով ներկայացրած «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմա-

կան միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի (Պ-316-27.08.2013-ԳԿ-010/0) վերաբերյալ: 

Օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածում «նյութական պահպանությունը» հասկացու-

թյունը կարող է տարընթերցման տեղիք տալ: Բացի դրանից, օրենքի նախագծի առաջին 

նախադասության մեջ տեղական նշանակություն ունեցող հուշարձանների փոփոխություն 

չի նախատեսվում, սակայն երկրորդ նախադասությամբ սահմանվում է, թե ում թույլտվու-
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թյամբ կարող է իրականացվել տեղական հուշարձանների փոփոխումը: Այս առումով ևս 

հոդվածը խմբագրման կարիք ունի: 

Միաժամանակ անհրաժեշտ է հոդվածում «դեկտեմբերի 12-ի» բառերը փոխարինել 

«նոյեմբերի 11-ի» բառերով` նկատի ունենալով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքի պահանջները: 

Առաջարկում ենք օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածը շարադրել Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության համար ընդունելի հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 1. «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական 

միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

1998 թվականի նոյեմբերի 11-ի ՀՕ-261 օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հանրապետական և տեղական նշանակություն ունեցող հուշարձանների տեղափոխումը 

կարող է կատարվել միայն այն բացառիկ դեպքերում, երբ դա պահանջում է հուշարձանի նյութա-

կան պահպանությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թույլտվությամբ:  

Սույն հոդվածի  իմաստով` «նյութական պահպանությունը»  հուշարձանի և նրա 

զբաղեցրած տարածքի բնակլիմայական, երկրաբանական պայմանների վատթարացման 

(հեղեղատներ, սողանքներ, նստվածքներ, փլուզումներ և այլն) հետևանքով հուշարձանի 

կորուստը կանխելու և (կամ) հուշարձանի զբաղեցրած տարածքը պետական կարևորություն 

ունեցող արդյունաբերական, հիդրոտեխնիկական, ինժեներատրանսպորտային հաղորդակ-

ցության և այլ քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելու նպատակով օգտա-

գործման ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքերում իրականացվող պահպանությունն է: 

Հանրապետական և տեղական նշանակություն ունեցող հուշարձանների փոփո-

խումը կարող է կատարվել միայն այն դեպքերում, երբ այն սպառել է իր գործառական 

նախնական կարգավիճակով օգտագործելու հնարավորությունը, և, նրա հետագա 
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պահպանման շահերից ելնելով, հասունացել է այն գործառական մեկ այլ բնույթի  

օգտագործմանը հարմարեցնելու ժամանակը: Հուշարձանի փոփոխումը չի կարող 

զուգորդվել նրա պատմամշակութային արժեք հանդիսացող  արտաքին ու ներքին կերպար-

ների, դրանց առանձին տարրերի ու դրվագների անդարձելի խեղմամբ, նսեմացմամբ կամ 

ոչնչացմամբ: 

Հանրապետական նշանակություն ունեցող հուշարձանների փոփոխումը կատար-

վում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, իսկ տեղական նշանակություն 

ունեցող հուշարձանների փոփոխումը` պետական կառավարման տարածքային մար-

մինների (Երևան քաղաքում՝ Երևանի քաղաքապետի) թույլտվությամբ»: 

Առաջարկության ընդունման դեպքում անհրաժեշտություն կառաջանա օրենքի 19-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասը և 36-րդ հոդվածի «բ» կետը «տարածքային մարմին» բառերից 

հետո լրացնել «(Երևան քաղաքում՝ Երևանի քաղաքապետին)» բառերով: 

Ելնելով շարադրվածից  ̀ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներկա-

յացված օրենքի նախագիծն ընդունելի կհամարի իր կողմից ներկայացված առաջարկություն-

ների ընդունման դեպքում: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա 

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը: 

Օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառա-

վարության որոշման կամ այլ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում: 

Կից ներկայացվում են օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատման  

եզրակացությունները: 

 

    Հարգանքով` 

 
ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ            

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

ընդունման դեպքում 

  

«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

ընդունումն առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա: 

 

 
 
 
 

Եզրակացություն 
 

«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական 
միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագծի վերաբերյալ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման 
 
«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 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 ունի  չեզոք 

ազդեցություն: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 
պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 

«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն 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 

«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի որոշ 

դրույթներ «Եվրոպայի ճարտարապետական ժառանգության պաշտպանության մասին» 

կոնվենցիային համապատասխանեցնելուն և Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա 

կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի 

նախատեսվում: 

 

 

 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 

«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 
պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի նախագծի մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման 
 

«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  նախագծով 

(այսուհետ` Նախագիծ) նախատեսվում է փոփոխել հուշարձանների տեղափոխման և 

փոփոխման կարգը: 

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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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

<<Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 
պահպանության և օգտագործման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի նախագծի բնապահպանության բնագավառում կարգավորման 

 
 
 1. <<Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական 
միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` նախագիծ) ընդունման արդյունքում 
մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական և կենդանական աշխարհի, 
հատուկ պահպանվող տարածքների վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 
 2. Նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա բացասական 
հետևանքներ չեն առաջանա: 
 3. 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:  

 

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

 

         «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

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 

 

Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 
պահպանության և օգտագործման մասին Հայաստանի Հանրապետության  

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի  
բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

 

Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության և օգտագործման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծով առաջարկվում է 

հուշարձանների տեղափոխումը կատարել միայն այն դեպքում, երբ դա պահանջում է 

հուշարձանի նյութական պահպանությունը:  Հաշվի առնելով վերոնշվածը, գտնում ենք, 

որ Նախագծի թե ընդունումը և թե չընդունումը ՀՀ պետական և համայնքների բյու-

ջեների եկամուտների և ծախսերի, ինչպես նաև բյուջետային քաղաքականության վրա 

որևէ ազդեցություն չունի:  
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ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-316-27.08.2013-ԳԿ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

«ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՏՄԱԿԱՆ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության եւ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի 

դեկտեմբերի 12-ի ՀՕ- 261 օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ 

խմբագրությամբ.  

«Հանրապետական եւ տեղական նշանակության հուշարձանների տեղափոխումը, 

հանրապետական նշանակության հուշարձանների փոփոխումը կարող են կատարվել միայն այն 

դեպքում, երբ դա պահանջում է հուշարձանի նյութական պահպանությունը: Հանրապետական եւ 

տեղական նշանակության հուշարձանների տեղափոխումը, հանրապետական նշանակության 

հուշարձանների փոփոխումը կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

թույլտվությամբ, իսկ տեղական նշանակության հուշարձանների փոփոխումը` պետական 

կառավարման տարածքային մարմինների թույլտվությամբ:»:  

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

տասներորդ օրը:  

 

 

 

 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՏՄԱԿԱՆ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  

«Պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի 

պահպանության եվ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում (այսուհետ՝ Օրենք) կատարվող 

փոփոխությունը պայմանավորված է Օրենքի 21-րդ հոդվածը ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 2008 

թվականին վավերացված Եվրոպայի ճարտարապետական ժառանգության պաշտպանության 

մասին կոնվենցիայի (այսուհետ՝Կոնվենցիա) դրույթներին համապատասխանեցնելու 

անհրաժեշտությամբ: Մասնավորապես Օրենքի 21-րդ հոդվածը սահմանում է, որ 

hանրապետական եւ տեղական նշանակության հուշարձանների տեղափոխումը, 



 

AJV-37-38_2013-09-19_01d10.1d14409-13_2013-09-25 

6

հանրապետական նշանակության հուշարձանների փոփոխումը կարող են կատարվել միայն 

բացառիկ դեպքերում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության թույլտվությամբ, իսկ 

տեղական նշանակության հուշարձանների փոփոխումը` պետական կառավարման տարածքային 

մարմինների թույլտվությամբ, մինչդեռ Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածը համաձայն հուշարձանների 

մասնակի կամ ամբողջական տեղափոխումը կարող է իրականացվել միայն մեկ դեպքում, երբ 

հուշարձանի նյութական պահպանությունը հրամայաբար պահանջում է այն տեղափոխել: 

Այսինքն՝ ներկայիս կարգավորմամբ հստակ սահմանված  չէ այն բացառիկ հանգամանքը, որի 

առկայության պայմաններում թույլատրվում է իրականացնել հուշարձանի տեղափոխումը, ինչը 

հնարավորություն է տալիս իրականացնել հուշարձանների տեղափոխում նույնիսկ այն 

դեպքերում, երբ չկա հուշարձանի պահպանության հրամայական պահանջ: ՀՀ 

սահմանադրության 6-րդ հոդվածը սահմանում է. «Միջազգային պայմանագրերը Հայաստանի 

Հանրապետության իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մասն են: Եթե վավերացված 

միջազգային պայմանագրում սահմանվում են այլ նորմեր, քան նախատեսված են օրենքներով, 

ապա կիրառվում են այդ նորմերը:»: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ ներկայացված նախագիծը 

կնպաստի Օրենքի դրույթները Կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխանեցմանը եւ 

կապահովի առավել հստակ իրավակարգավորման սահմանմանը:  

 

 

 

 

 

 


