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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 

  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 

 

 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 
 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության 

Ազգային ժողովի պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանի` օրենսդրական նախաձեռնության 

կարգով ներկայացրած «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Համայնքային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ սկզբունքային 

առարկություններ չունի: 

Միաժամանակ հարկ ենք համարում նշել, որ 2011 թվականի մայիսի 26-ին Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի կողմից ընդունված «Հանրային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, որն ուժի մեջ կմտնի 2012 թվականի հունվարի 1-ից, 

արդեն իսկ կարգավորվում է խնդրո առարկա հարցը: 

Հայտնում ենք, որ օրենքների նախագծերի ընդունման դեպքում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության որոշման կամ այլ իրավական ակտի ընդունման անհրա-
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ժեշտությունը բացակայում է: 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում են օրենքների նախագծերի կարգավոր-

ման ազդեցության գնահատականները: 

 

    Հարգանքով` 

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

 ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Համայնքային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունման դեպքում 

  

 

«Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Համայնքային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունումը 

առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա: 

 

 

Եզրակացություն 

 

          "Դատական ծառայության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին” և "Համայնքային ծառայության մասին" 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին” ՀՀ 

օրենքների նախագծերի (այսուհետ` Նախագծեր) սոցիալական պաշտպանության 

ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման վերաբերյալ 

 

 

Նախագծերի` սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման 

ազդեցության գնահատումը կատարվել է ՀՀ Կառավարության 2010 թվականի 

հունվարի 14-ի թիվ 18-Ն որոշման համաձայն: 

          Նախագծերը` սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ունեն դրական 

ազդեցություն:  
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

<<Դատական ծառայության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին>> և <<Համայնքային ծառայության մասին>>  

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին>>  

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի 

բնապահպանության բնագավառում կարգավորման  

 

1. <<Դատական ծառայության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին>> և <<Համայնքային ծառայության 

մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի  (այսուհետ` 

նախագծերի փաթեթ) ընդունման արդյունքում մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, 

ընդերքի, բուuական և կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների 

վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

         2. Նախագծերի փաթեթի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  

վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

         3. Նախագծերի փաթեթը բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում, այդ  ոլորտը 

կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և պահանջներին չի 

հակասում:  

Նախագծերի փաթեթի կիրարկման արդյունքում բնապահպանության 

բնագավառում  կանխատեuվող  հետևանքների գնահատման և վարվող 

քաղաքականության համեմատական վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու 

անհրաժեշտությունը բացակայում  են:  

 

 

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

««Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» և «Համայնքային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության  օրենքների նախագծերի վերաբերյալ 

 

««Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» և «Համայնքային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության  օրենքների նախագծերն իենց 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: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի  Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Համայնքային ծառայության 

մասին» Հայաստանի  Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի մրցակցության 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի  Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Համայնքային ծառայության մասին» 

Հայաստանի  Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերով (այսուհետ` Նախագծեր) 

կվերանա դատական և համայնքային ծառայողների` ընտրական հանձնաժողովի 

աշխատանքներին մասնակցելու խոչընդոտը: 

Նախագծերի մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման գործընթացի նախնական փուլում պարզվել է, որ Նախագծերով 

կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում ապրանքային շուկաների հետ, ուստի և 

Նախագծերի ընդունմամբ որևէ ապրանքային շուկայում մրցակցային միջավայրի վրա 

ազդեցություն լինել չի կարող: 

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` կարգավորման ազդեցության 

գնահատման աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծերի 

ընդունմամբ մրցակցության միջավայրի վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու 

եզրակացություն: 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի  Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Համայնքային ծառայության մասին» 

Հայաստանի  Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ օրենքների նախագծերի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին 

ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի  Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Համայնքային ծառայության մասին» 

Հայաստանի  Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 

օրենքների նախագծերի (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 

ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքներին դատական և համայնքային 

ծառայողների մասնակցությանը և Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման 

արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի 

նախատեսվում: 
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Եզրակաւթյուն 

 

«Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» և «Համայնքային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 

օրենքների նախագծերի բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության 

գնահատման վերաբերյալ 

 

 

«Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություն կատարելու մասին» և «Համայնքային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ 

օրենքների նախագծերը` ընդունվելու կամ չընդունվելու դեպքում, ՀՀ պետական բյուջեի 

մուտքերի և ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային բնագավառում քաղաքականության 

փոփոխմանը  չի հանգեցնում: 
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Նախագիծ 

Պ-1247-27.09.2011-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

«Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2006 

թվականի հուլիսի 7-ի ՀՕ-159-Ն օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի «1)»  կետում «եւ 

ստեղծագործական»  բառերը փոխարինել «, ստեղծագործական եւ ընտրական 

հանձնաժողովի անդամի կարգավիճակից բխող»  բառերով:    

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

հաջորդող տասներորդ օրը:    

 

 

 

 

Նախագիծ 

Պ-12471-27.09.2011-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

«Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2004 

թվականի դեկտեմբերի 14-ի  ՀՕ-43-Ն օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետում 

«եւ ստեղծագործական»  բառերը փոխարինել «, ստեղծագործական եւ ընտրական 

հանձնաժողովի անդամի կարգավիճակից բխող»  բառերով:  

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

հաջորդող տասներորդ օրը:    
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ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ 

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍԻՆ  

1.Անհրաժեշտությունը`  

«Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»  եւ «Համայնքային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ընդունման անհրաժեշտությունը 

պայմանավորված է հետեւյալ հանգամանքով.  

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն.  

« 2. Ընտրական հանձնաժողովի անդամ չեն կարող լինել Հայաuտանի 

Հանրապետության քրեական oրենuգրքի 149-154.6-րդ հոդվածներով նախատեuված 

հանցագործությունների համար դատվածություն ունեցող անձինք: Ընտրատարածքային 

եւ տեղամաuային ընտրական հանձնաժողովների անդամ չեն կարող լինել Ազգային 

ժողովի պատգամավորները, uահմանադրական դատարանի անդամները, 

դատավորները, դատախազները, նախարարները եւ նրանց տեղակալները, 

մարզպետները եւ նրանց տեղակալները, համայնքների ղեկավարներն ու ավագանու 

անդամները, ոuտիկանությունում եւ ազգային անվտանգությունում, դատական ակտերի 

հարկադիր կատարման ծառայությունում, քրեակատարողական հիմնարկներում 

ծառայողները, զինծառայողները, վuտահված անձինք, լիազոր ներկայացուցիչները, 

դիտորդները, թեկնածուները»:  

Նշված իրավադրույթը սպառիչ կերպով սահմանել է այն անձանց շրջանակը ովքեր չեն 

կարող հանդիսանալ ընտրական հանձնաժողովի անդամ: Նշված ցանկը սպառիչ է եւ 

տարածական մեկնաբանման ենթակա չէ:  

 Նշվածից ակնհայտ է, որ ինչպես քաղաքացիական ծառայողները, այնպես էլ 

դատական եւ համայնքային ծառայողները կարող են հանդիսանալ ընտրական 

հանձնաժողովների անդամներ: Միաժամանակ նույն ընտրական օրենսգրքի 

կանոնակարգումների համաձայն ընտրական հանձնաժողովների անդամների 

կատարած աշխատանք համարվում է վարձատրվող: Նման պայմաններում առաջանում 

են որոշակի տարակարծություններ կապված «Դատական ծառայության մասին»  եւ 

«Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների 

կանոնակարգումների հետ, քանզի նշված օրենքների կանոնակարգումներ համաձայն 

դատական եւ համայնքային ծառայողները ներկայումս չեն կարող «կատարել վճարովի 

այլ աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական եւ uտեղծագործական 

աշխատանքից»: Առաջարկվելիք փոփոխությամբ, ըստ էության նշված օրենքների 

կանոնակարգումները համահունչ են դառնում ընտրական օրենսգրքի մոտեցումներին:  

2. Ընթացիկ իրավիճակը եւ խնդիրները.  

Ներկայումս «Դատական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
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օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ի կետում եւ «Համայնքային ծառայության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետում` 

համայնքային եւ դատական ծառայողները իրավունք չունեն կատարելու վճարովի այլ 

աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական եւ ստեղծագործական աշխատանքից:  

3. Կարգավորման նպատակը եւ բնույթը.  

Հաշվի առնելով, որ համայնքային եւ դատական ծառայությունը չի հանդիսանում 

հատուկ ծառայության տարատեսակ եւ նրանց վրա չի տարածվում հատուկ 

ծառայողների համար համապատասխան օրենքներով սահմանված մի շարք 

սահմանափակումները, հետեւապես գտնում ենք նպատակահարմար կիրառել նույն 

մոտեցումը, որը նախատեսված է «Քաղաքացիական  ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 

24-րդ հոդվածի 1-ին մասով` քաղաքացիական ծառայողների համար, ինչով կվերանա 

դատական եւ համայնքային ծառայողների մասնակցություն խոչընդոտը ընտրական 

հանձնաժողովների աշխատանքներին:  

4. Ակնկալվող արդյունքը.  

Ներկայացված նախագծի ընդունման դեպքում նշված օրենքների կանոնակարգումները 

համահունչ կդառնան ընտրական օրենսգրքի մոտեցումներին:  

 

 

 


