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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 
     պարոն  ԳԱԼՈՒՍՏ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻՆ 

 

 

Հարգելի պարոն  Սահակյան 

 
 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետու-

թյան Ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի՝ օրենսդրական նախաձեռ-

նության կարգով ներկայացրած «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքի նախագծի (Պ-531-22.05.2014-ՊԱ-010/0) վերաբերյալ սկզբունքային 

առարկություններ չունի: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-

թյունը, համամիտ լինելով  ներկայացված օրենքի նախագծով առաջարկվող խնդրի` օրենքով 

կարգավորման անհրաժեշտությանը, արդեն իսկ օրենսդրական նախաձեռնության 

կարգով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացրել 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենս-

գրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապե-
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տության օրենքի նախագիծը (Կ-548-18.06.2014-ՊԱ), որի համաձայն օրենսգրքի 305-րդ 

հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերը շարադրվել են նոր խմբագրությամբ՝ ընդգրկելով ոչ միայն 

պատգամավորի առաջարկությունը, այլև առավել մեղմելով տուգանքի չվճարված մասի 

ավելացման չափը: Նշված օրենքի նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության կառավա-

րության նախաձեռնությամբ 2014 թվականի հունիսի 18-ին գումարված Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի ընթացքում ընդունվել է 

երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ: 

Կից ներկայացվում են օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատ-

ման  եզրակացությունները: 

 

  

 

Հարգանքով` 

 
 

        ՀՈՎԻԿ  ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
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ՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում 

 
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումն առողջապահության 

բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա:  

 

 

 

 

 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
նախագծի բնապահպանության բնագավառում  կարգավորման 

 

1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում լրացում 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 չի 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: 

 
 
 
 
 
 
 



 

AJV-27-16_2014-06-26_02d10.1d10299-14_2014-06-30 

2

 
 
 
 
 
 
 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
նախագծի մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի նախագծով 

(այսուհետ` Նախագիծ) նախատեսվում է հստակեցնել վարչական իրավախախտում կատարելու 

համար նշանակված տուգանքների վճարման հետ կապված որոշ դրույթներ: 

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 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի  տնտեսական, այդ թվում` 

փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության 
գնահատման 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում 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 Նախագծով հստակեցվում են 

վարչական իրավախախտում կատարելու համար նշանակված տուգանքների վճարման հետ 

կապված դրույթները և Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար 

և ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում: 
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ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի վերաբերյալ 
 
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում 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 
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում լրացում կատռարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ սոցիալական 
պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում լրացում կատռարելու 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  դրական 

ազդեցություն: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի` բյուջետային բնագավառում 
կարգավորման ազդեցության գնահատման վերաբերյալ 

 
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով (այսուհետ` Նախագիծ) 
առաջարկվում է սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից 
վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործեր քննելու և վարչական տույժեր նշանակելու 
մի շարք դեպքերում Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքով սահմանված ժամկետում տուգանքը չվճարելու դեպքում 
եռապատկվում կամ քառապատկվում է ոչ թե ամբողջ տուգանքի գումարը, այլ տուգանքի փաս-
տացի չվճարված մասը: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ հայտնում ենք, որ Նախագծի ընդունումն այլ հավասար 
պայմաններում կարող է հանգեցնել ՀՀ պետական բյուջեի` վարչական իրավախախտումների 
գծով մուտքերի նվազման, որի չափը հնարավոր չէ գնահատել` ելնելով եկամտատեսակի բնույ-
թից:  

Նախագծի թե ընդունումը, թե չընդունումը ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի, համայնքների 
բյուջեների եկամուտների, ծախսերի, ինչպես նաև բյուջետային բնագավառում քաղաքա-
կանության փոփոխման չի հանգեցնում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AJV-27-16_2014-06-26_02d10.1d10299-14_2014-06-30 

5

ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-531-22.05.2014-ՊԱ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված  1.   Վարչական    իրավախախտումների    վերաբերյալ    Հայաստանի 

Հանրապետության  1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի 305 հոդվածի 3-րդ  եւ 4-րդ  
մասերը «տուգանքը չվճարելու դեպքում» բառերից հետո լրացնել  
«փաստացի չվճարված» բառերը:  

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

Հիմնավորում  

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  

Հայաստանի Հանրապետությունում առկա  են տարբեր վճարային համակարգեր, որոնց միջոցով 
ՀՀ քաղաքացիները հնարավարություն ունեն կատարելու մի շարք վճարումներ: Սակայն ոչ բոլոր 
վճարումներն են գանձվում առանց միջնորդավճարի եւ հատկապես խոսքը գնում է վարչական 
իրավախախտում կատարելու համար նշանակված տուգանքներին: Դրա հետեւանքով փաստացի 
վճարվում է վճարային համակարգով մուտքագրված` տվյալ դեպքում տուգանքի ոչ ամբողջական 

գումարը, որի պատճառով տուգանքը համարվում է չվճարված, իսկ հետագայում եռապատկվում  
եւ հնգապատկվում է տուգանքի ոչ թե փաստացի չվճարված մասը, այլ տուգանքի գումարը 
ամբողջությամբ: Նույնը վերաբերվում է նաեւ այն դեպքերին, երբ ֆինանսական խնդիրների 
պատճառով մարդիկ պարզապես կատարում են մասնակի վճարում: Սույն օրենքի նախագիծը  
նպատակ է հետապնդում կարգավորելու այս խնդիրը:  

 
 
 

 


