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           ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
                        ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 

 
                      պարոն  ԳԱԼՈՒՍՏ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻՆ 

 
 

Հարգելի պարոն Սահակյան 
 
 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրա-

կացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ Հով-

հաննես Մարգարյանի և Հեղինե Բիշարյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով 

ներկայացրած «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախա-

գծի  (Պ-559-01.07.2014-ՊԻ-010/0) վերաբերյալ: 

«Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը 28.1-ին 

հոդվածով լրացվել է 2012 թվականին՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

2009 թվականի հոկտեմբերի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն 

ռազմավարությունը և դրա իրականացման 2009-2012 թվականների միջոցառումների 

ծրագիրը հաստատելու մասին»  N 1272-Ն որոշմամբ հաստատված ծրագրի 65-րդ կետի 

պահանջների համաձայն: Նման պահանջը պայմանավորված է GRECO-ի՝ կուսակցու-

թյունների ֆինանսավորման թափանցիկության ապահովման նպատակադրմամբ: Լրաց-
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վող հոդվածի նպատակը, որպես հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 

միջոցառում, կուսակցությունների գործունեության ֆինանսավորման թափանցիկությունը 

և ֆինանսական վերահսկողությունը բարձրացնելն էր: Մինչդեռ, ներկայացված նախա-

գծի համաձայն, օրենքի 28.1-ին հոդվածն ուժը կորցրած է ճանաչվում, իսկ օրենքի 28-րդ 

հոդվածից հանվում են «և օրենքով նախատեսված դեպքերում դրա վերաբերյալ աուդի-

տորական եզրակացությունը» բառերը:   

Այդ առումով գտնում ենք, որ նախագծով նախատեսվող փոփոխությունները 

կնվազեցնեն կուսակցությունների գործունեության թափանցիկության ապահովումը և 

չեն բխի GRECO-ի սահմանած չափանիշներից, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապե-

տության կառավարության նշված որոշման 65-րդ կետի պահանջներից: 

Ելնելով շարադրվածից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դեմ 

է ներկայացված տեսքով օրենքի նախագծի ընդունմանը:  

Հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի Հանրապե-

տության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա Հայաս-

տանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանը: 

Կից ներկայացվում են օրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատ-

ման  եզրակացությունները: 

 

            Հարգանքով` 
         ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
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Եզրակացություն 
«Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ սոցիալական 
պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման  

 
«Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ 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: 
 
 
 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Կուսակցությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 
օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում 

 

«Կուսակցությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագծի ընդունումը առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա:  

 

 

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

 
 
         «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
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 
««Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 
տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման 
 

««Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
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 
կուսակցությունների հաշվետվությունների աուդիտի վերացմանը և Նախագծի ընդունման 
դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա ընդհանուր 
առմամբ ազդեցություն չի նախատեսվում։ 

 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մրցակցության 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 
 

«Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով 
(այսուհետ` Նախագիծ) հանվում է կուսակցությունների հաշվետվությունների աուդիտի պահանջը: 

Նախագծով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որևէ առանձին ապրանքային 
խմբի շուկայի հետ, ուստի և Նախագծի ընդունմամբ որևէ առանձին ապրանքային խմբի 
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: 

 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  

նախագծի  բնապահպանության բնագավառում կարգավորման 

 

1. «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  
նախագծի (այսուհետ` օրենք) ընդունման արդյունքում 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-31-05_2014-07-24_01d10.1d12678-14_2014-07-10 

5

 
Եզրակացություն 

«Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի բյուջետային բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման վերաբերյալ 
 

«Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխու-

թյուններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը` ընդունվելու կամ չընդունվելու դեպքում, ՀՀ 

պետական և համայնքների բյուջեների ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային բնագավառում 

քաղաքականության փոփոխմանը չի հանգեցնում: 

Նախագծով առաջարկվում է վերացնել օրենքով սահմանված կարգով պետական բյուջեից 

ֆինանսավորում ստանալու դեպքում, ինչպես նաև ՀՀ-ում նվազագույն աշխատավարձի 

տասհազարապատիկը գերազանցող ակտիվների արժեք ունեցող կուսակցությունների 

հաշվետվությունները հրապարակելուց առաջ պարտադիր աուդիտ անցնելը:  

Միաժամանակ նախագծի ընդունման հիմնավորման մեջ նշվում է, որ աուդիտի 

ծառայության միջին արժեքը կազմում է 800 հազար դրամ: Ստացվում է, որ նախագծի ընդունման 

դեպքում աուդիտի ենթակա կազմակերպությունների և աուդիտի ծառայության միջին արժեքի 

արտադրյալի չափով տվյալ ոլորտի միջին հարկային բեռին համապատասխան կնվազեն 

պետական բյուջեի եկամուտները: 

Ելնելով վերոգրյալից` գտնում ենք, որ օրենքի նախագծի ընդունման ազդեցությունը ՀՀ 

պետական բյուջեի եկամուտների վրա կլինի բացասական, սակայն գտնում ենք, որ դրա չափը 

կլինի ոչ էական: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-559-01.07.2014-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի 
հուլիսի 3-ի ՀՕ-410-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 28-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել « եւ օրենքով 
նախատեսված դեպքերում դրա վերաբերյալ աուդիտորական եզրակացությունը» բառերը:  

Հոդված 2. Օրենքի 28.1-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 
տասներորդ օրը:  

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ  

«Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28.1-րդ հոդվածը 
սահմանում է, որ այն կուսակցությունները, որոնց ակտիվների արժեքը գերազանցել է օրենքով 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնահազարապատիկը, ինչպես նաեւ այն 
կուսակցությունները, որոնք օրենքով սահմանված կարգով պետական բյուջեից ստացել են 
ֆինանսավորում, պարտավոր են հաշվետվությունները հրապարակել միայն աուդիտի 
ենթարկվելուց հետո, չնայած այն հանգամանքին, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
վերստուգիչ ծառայության կողմից վերահսկողություն է իրականացվում կուսակցությունների 
ֆինանսական միջոցների շրջանառության նկատմամբ: Օրենքի այս պահանջն իրական 
խոչընդոտներ է ստեղծում կուսակցությունների գործունեության համար՝ անհարկի եւ անուղղակի 
կերպով սահմանափակելով յուրաքանչյուր քաղաքացու՝ այլ քաղաքացիների հետ 
կուսակցություններ ստեղծելու Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ամրագրված 
իրավունքը, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ միայն բարձր է աուդիտի 
ծառայությունների արժեքը (շուրջ 800 հազար դրամ եւ ավելի), այլեւ ոչ բոլոր կուսակցություններն 
ունեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներ օրենքով սահմանված դեպքերում աուդիտի 
անցկացումն ապահովելու համար: Արդյունքում՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ 
չունեցող կուսակցությունները ստիպված են դադարեցնել իրենց գործունեությունը, իսկ պետական 
բյուջեից ֆինանսավորում ստացող կուսակցություններն այդ միջոցների զգալի մասն ուղղում են 
աուդիտի անցկացմանը: Ուստի անհրաժեշտ է համապատասխան փոփոխություններ կատարել 
«Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում՝ վերացնելով 
կուսակցությունների հաշվետվությունների աուդիտը: Ի դեպ, պարտադիր աուդիտորական 
եզրակացության պահանջը հանվել է նաեւ խոշոր հարկատու համարվող տնտեսվարող 
սուբյեկտներից:  

 
 


