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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 

Հեղինե Բիշարյանի և Հովհաննես Մարգարյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության 

կարգով ներկայացրած «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավա-

սար հնարավորությունների ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի (Պ-336-26.09.2013-ՄԻ-010/0) վերաբերյալ: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կիսում է օրենքի նախագծի 

հեղինակների մտահոգությունը «գենդեր» բառի՝ հասարակության մեջ առաջացրած 

տարաբնույթ ընկալումների ու տարաձայնությունների կապակցությամբ և դրանց 

վերացման նպատակով,  01/10.1/13140-13 2013-09-04 գրությամբ, օրենսդրական նախա-

ձեռնության կարգով արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

քննարկմանն է ներկայացրել  «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և 
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հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագիծը (Կ-323-05.09.2013-ՄԻ-010/0), որի շրջանակներում նախատեսվում է 

իրացնել օրենքի վերաբերյալ ստացված առաջարկությունները, անդրադառնալ արձա-

նագրված բոլոր խնդիրներին՝ բացառելով տարընթերցումներն ու տարամեկնաբա-

նությունները:  

Ելնելով շարադրվածից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 

օրենքի նախագծի հեղինակներին առաջարկում է իրենց առաջարկությանն անդրադառ-

նալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օրենսդրական նախաձեռնության 

քննարկումների շրջանակներում: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար 

Արտեմ Ասատրյանը: 

Կից ներկայացվում են օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատման  

եզրակացությունները: 

 

 
    Հարգանքով` 

 
 

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ Հեղինե 

Բիշարյանի և Հովհաննես Մարգարյանի կողմից օրենսդրական նախաձեռնության 

կարգով ներկայացված «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և 

հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման  դեպքում 

 

       «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար 

հնարավորությունների ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին»  օրենքի նախագծի ընդունումը առողջապահության 

բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա: 

 

 

 

 

Եզրակացություն 

 

 

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 

ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի սոցիալական 

պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
 «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար 
հնարավորությունների ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 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 
N 18-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` չեզոք ազդեցություն: 
 
 
 
 
 
 



 

AJV-44-22_2013-10-23_01d10.1d16053-13_2013-10-29 

2

 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 

ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մրցակցության բնագավառում կարգավորման 
ազդեցության գնահատման 

 

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար 

հնարավորությունների ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով (այսուհետ` Նախագիծ) 

«գենդեր» բառը փոխարինվում է «սեռ» բառով: 

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 

 

 

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար 

հնարավորությունների ապահովման մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում 

կարգավորման ազդեցության գնահատման 

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 
ապահովման 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 «Կանանց և 

տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման 

մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքով տարբեր սեռերի անձանց համար 

ամրագրված ձևակերպումների հստակեցմանը, մասնավորապես` առաջարկվում է «գենդեր» 

բառը փոխարինել «սեռ» բառով և Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման 
արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում:
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

<<Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար 

հնարավորությունների ապահովման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի բնապահպանության բնագավառում  կարգավորման 

 

1. <<Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար 
հնարավորությունների ապահովման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 
(այսուհետ` օրենք) 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: 
 

 

 

 

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

 

        «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 
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 

 

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար 

հնարավորությունների ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ` բյուջետային 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման վերաբերյալ 

 

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 

ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեների եկամուտների և ծախսերի վրա կունենա 

չեզոք ազդեցություն:  

 

 

ՆԱԽԱԳԻԾ 

Պ-336-26.09.2013-ՄԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

«ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՎԱՍԱՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՎԱՍԱՐ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Կանաց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հավասար 

հնարավորությունների ապահովման մասին»  Հայաստանի Հանրապետության 2013թվականի 

մայիսի 20-իՀՕ-57-Ն  օրենքում օգտագործվող  «գենդեր» բառերը փոխարինել «սեռ» բառով:  

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

տասներորդ օրը:    

 

 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«Կանաց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հավասար հնարավորությունների 

ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքի 

նախագծի ընդունման անհրաժեշտության  

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից մեկն է, որ 

Հայաստանի Հանրապետության իրավական ակտերում տերմինները օգտագործվեն հայերեն 

լեզվով, ինչպես նաեւ հասարակության մոտ  առաջացած «գենդեր» բառի  տարաբնույթ 

ընկալումները եւ տարաձայնությունները`  անհրաժեշտություն է առաջացել «Կանաց եւ 

տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հավասար հնարավորությունների ապահովման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում «գենդեր» բառը փոխարինել «սեռ» բառով կամ 

նույնաբովանդակ այլ հայերեն բառով:  
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