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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 

  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 

 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 

Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

եզրակացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորներ 

Խաչիկ Հարությունյանի, Միշա Ստեփանյանի, Հեղինե Բիշարյանի, Վահագն Մախսուդյանի և 

Իշխան Խաչատրյանի  ̀ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Մթնոլոր-

տային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ 

կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ընդհանուր առմամբ օրենքների 

նախագծերի փաթեթն ընդունելի է համարում, քանի որ չորացած բուսականության այրումը 

վնաս է պատճառում ինչպես մթնոլորտային օդին, այնպես էլ բուսական և կենդանական 

աշխարհին և օրենքներով արգելող, պատասխանատվություն սահմանող նորմերի ամրա-

գրումն իրավական միջոց կհանդիսանա այդ արատավոր սովորույթը վերացնելու ուղղությամբ:  

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ իրավական տեխնիկայի առումով նախագիծը 



լրամշակման կարիք ունի, մասնավորապես` 

1. «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

վերնագրում «լրացումներ» բառն անհրաժեշտ է փոխարինել «լրացում» բառով, քանի որ 

նախագծում կատարվում է միայն մեկ լրացում: 

 Նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև «Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերնագրին: 

2. Օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածում անհրաժեշտ է «ավելացնել» բառը փոխարինել 

«լրացնել» բառով` նկատի ունենալով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջները: 

Հայտնում ենք նաև, որ, ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա 

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարար Ա. Հարությունյանը։ 

 Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում է օրենքների նախագծերի կարգա-

վորման ազդեցության գնահատականը:  

 

            Հարգանքով` 

 

                                                                                           ՏԻԳՐԱՆ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ



ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի 

վերաբերյալ  

  

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների 

նախագծերն իրենց 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 չեն պարունակում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի բնապահպանության 

բնագավառում  կարգավորման 

 

1. «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների (այսուհետ` օրենքներ) նախագծերի 

ընդունման արդյունքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, ջրային 

ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական և կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող 

տարածքների վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: Օրենքների 

նախագծերը միտված են մթնոլորտային օդի մաքրության ապահովմանը, 

մթնոլորտային օդի վրա վնասակար ներգործությունների նվազեցմանն ու 

կանխմանը, հետևապես, նաև շրջակա միջավայրի վիճակի էապես բարելավմանը:  

         2. Օրենքների նախագծերի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի 

oբյեկտների  վրա կարող են  առաջանալ բացասական հետևանքներ: 

         3. Օրենքների  նախագծերը  բնապահպանության ոլորտին առնչվում են, այդ  

ոլորտը կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և 

պահանջներին չեն հակասում, այլ նպաստում են այդ սկզբունքների և պահանջների 

պահպանմանը:  

 

Օրենքների կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  

կանխատեuվող  հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության 

համեմատական վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու 

անհրաժեշտությունը բացակայում է: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի բյուջետային 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

Ներկայացված նախագծերով նախատեսվում է արգելել գյուղատնտեսական, 

անտառամերձ, անտառային ու բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողե-

րում խոզանների բուսական մնացորդներով ու չորացած բուսականությամբ 

տարածքների, արոտավայրերի ու խոտհարքների բուսականության այրումը, ինչի 

մասով նախատեսվում է սահմանել համապատասխան տուգանքներ: 

Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը, ներկայացված նախագծի ընդունումը 

ենթադրում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների 

ավելացում: 

Միաժամանակ, հաշվի առնելով իրավախախտումների անկանխատեսելիության 

փաստը` վերոնշյալ օրենքի նախագծի բյուջետային բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության կոնկրետ գնահատում հնարավոր չէ իրականացնել: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

 ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ  

կատարելու մասին» և  «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ 

օրենսգրքում լրացումներ  կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի 

ընդունման դեպքում 

 

 

 1. Նախագծի կարգավորման արդյունքները: Առաջարկվող նախագծերի 

ընդունման դեպքում կարգավորման արդյունքները կլինեն հետևյալը` 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ  

կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ 

օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի 

ընդունումը հանրային առողջության վրա կունենա դրական ազդեցություն, քանի որ 

կսահմանափակվեն մթնոլորտի աղտոտման աղբյուրները:  

2. Նախագիծը չընդունելու դեպքում առողջապահության բնագավառի վրա 

ազդեցության գնահատման արդյունքները` 

Նախագծերը չընդունելու դեպքում չի բացառվի մթնոլորտի աղտոտումը 

բուսական մնացորդների, չորացած բուսականության արոտավայրերի և 

խոտհանքների բուսականությունը այրելու արդյունքում:  

3. Առողջապահության համապատասխան բնագավառի քաղաքականության, 

ինչպես նաև համեմատական վիճակագրական տվյալները` 

Համեմատական վիճակագրական տվյալներ կարգավորվող հարաբերությունների 

վերաբերյալ առկա չեն: 

4. Նախագծի կիրարկման արդյունքում կանխատեսվող հետևանքները 

գնահատելու ժամանակացույցը` 

օրենքն ուժի մեջ մտնելուց մեկ տարի հետո: 

5. Նախագծի կարգավորման վերաբերյալ առաջարկվող տարբերակ 



(առաջարկություններ)` 

Նախագծի այլ տարբերակ չի առաջարկվում: 

 

 

 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի տնտեսական, այդ թվում` փոքր 

և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման 

 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի գործարար և 

ներդրումային միջավայրի վրա կարգավորման ազդեցության գնահատման 

նպատակով իրականացվել են նախնական դիտարկումներ: 

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ վերոնշյալ օրենքների 

նախագծերի ընդունման դեպքում, դրանց կիրարկման արդյունքում գործարար և 

ներդրումային միջավայրի վրա զգալի ազդեցություն չի նախատեսվում` հաշվի 

առնելով հետևյալ հանգամանքները. 

1. Կարգավորման ենթակա հարաբերությունները հետևանքներ չեն 

առաջացնում տնտեսական աճի և ներդրումների ներգրավման վրա: 

2. Կարգավորման ենթակա հարաբերությունները չեն ազդում 

«Գործարարությամբ զբաղվելը» համաթվի բաղադրիչների վրա: 



3. ՓՄՁ զարգացման ինդեքսի հաշվարկման հիմքում ընկած 

ցուցանիշների ցանկը չի ներառում խնդրո առարկա փաստաթղթերի 

հետ կապված ցուցանիշները: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալը` կարգավորման ազդեցության գնահատման 

աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով զգալի ազդեցություն 

չհայտնաբերելու եզրակացություն: Ներկայացված նախագծերով կարգավորվում են 

վնասակար նյութերի արտանետումները դեպի մթնոլորտ: 

 

 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ¦ ԵՎ 

§ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ¦ ՀՀ 

ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին¦ և §Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին¦ ՀՀ օրենքների նախագծերիի (այսուհետ` 

Նախագծեր) մրցակցության բնագավառում ազդեցության գնահատման 

գործընթացի նախնական փուլում պարզվել է` 

Նախագծերով  կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որևէ 

ապրանքային շուկայի հետ, ուստի և Նախագծերի ընդունմամբ որևէ ապրանքային 



շուկայում մրցակցային դաշտի վրա ազդեցություն լինել չի կարող:  

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` կարգավորման 

ազդեցության գնահատման աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով 

նախագծերի ընդունմամբ մրցակցության միջավայրի վրա զգալի ազդեցություն 

չհայտնաբերվելու եզրակացություն: 

 

 

 

 

 

Եզրակացություն 

 

<<Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին>> և <<Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին>>  Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի /այսուհետ` նախագծեր/` 

սոցիալական պաշտպանության ոլորտում  

կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

 

Նախագծերի` սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման 

ազդեցության գնահատումն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի <Նորմատիվ իրավական ակտերի 

նախագծերի` սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին> N 18-Ն 

որոշման համաձայն: 

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում Նախագծերն ունեն չեզոք 

ազդեցություն: 

 

 

 

 



Նախագիծ 

Պ-1118-08.04.2011-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության 1994 թվականի հոկտեմբերի 11-ի ՀՕ-121 օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-

րդ պարբերության է) ենթակետից հետո ավելացնել նոր պարբերություն հետեւյալ 

բովանդակությամբ.  

«Արգելվում է այրել խոզանները, բուսական մնացորդներով ու չորացած 

բուսականությամբ տարածքները, արոտավայրերի ու խոտհարքների 

բուսականությունը գյուղատնտեսական, անտառամերձ, անտառային ու բնության 

հատուկ պահպանվող տարածքների հողերում»:  

Հոդված 2. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը:  

  

 

Նախագիծ 

Պ-11181-08.04.2011-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի  օրենսգիրքը լրացնել հետեւյալ 

բովանդակությամբ 85.2 հոդվածով.  

«Հոդված 85.2. Խոզանները, բուսական մնացորդներով ու չորացած 

բուսականությամբ տարածքները, արոտավայրերի ու խոտհարքների 

բուսականությունը գյուղատնտեսական, անտառամերձ, անտառային ու բնության 

հատուկ պահպանվող տարածքների հողերում այրելը  

Խոզանները, բուսական մնացորդներով ու չորացած բուսականությամբ 

տարածքները, արոտավայրերի ու խոտհարքների բուսականությունը 

գյուղատնտեսական, անտառամերձ, անտառային ու բնության հատուկ պահպանվող 

տարածքների հողերում այրելը  



Առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց 

նկատմամբ` հարյուրհիսնապատիկի չափով:»  

Հոդված 2. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ 

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» եւ Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների 

ընդունումը պայմանավորված է նրանով, որ հանրապետության տարածքում 

տարածում է ստացել քաղաքացիների կողմից խոզանների, տափաստանների չոր 

բուսականության այրումը: Այրման հետեւանքով մթնոլորտ են արտանետվում մեծ 

քանակությամբ ջերմոցային եւ վնասակար նյութեր, խախտվում է հողածածկույթի 

կառուցվածքը, մեծ վնաս հասցնելով էկոհամակարգին, նաեւ կրակը հաճախ 

տարածվում է` անդառնալի վնաս պատճառելով անտառային էկոհամակարգին: 

 


