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Օ րենսդ րա կան նա խա գիծ կազ մե լու 

գործ նա կան հմտութ յուն ներ
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 ՆԱ ԽԱ ԲԱ ՆԻ ՓՈ ԽԱ ՐԵՆ

ԻՆՉՈԻ՞ ԵՆ ԱՅՍ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՔՀԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻՆ

ՔՀԿ-նե րի գոր ծու նեութ յան նպա տա կը, որ պես կա նոն, ի րենց 
ո լորտ նե րի զար գա ցու մը, կա տա րե լա գոր ծումն ու բա րե լա վումն 
է։ Շատ հա ճախ այդ ճա նա պար հին հան դի պում են օ րենսդ րա-
կան խո չըն դոտ ներ, ո րոնք հնա րա վոր չէ հաղ թա հա րել ան գամ 
ա մե նաքրտ նա ջան և ն վիր ված աշ խա տան քի դեպ քում։ Ն ման 
դեպ քե րում կա րիք է ա ռա ջա նում՝ նա խա ձեռ նել օ րենսդ րա կան 
փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք կա րե լի է ի րա կա նաց նել՝ ան գամ 
չհան դի սա նա լով օ րենս դիր կամ գոր ծա դիր մարմ նի ան դամ։  

Ինչ պե՞ս։ Սա այն հար ցե րից մեկն է, ո րին մեր ձեռ նար կը և դա-
սըն թա ցը պա տաս խա նե լու են։

Մենք հա ճախ ենք լսում, որ այս կամ այն հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պութ յու նը որ ևէ օ րեն քում փո փո խութ յուն կա տա րե լու 
ա ռա ջար կով դի մել է խորհր դա րա նին կամ ներ կա յաց րել է նոր 
օ րեն քի նա խա գիծ։ 

Ցա վոք, այդ ա ռա ջարկ նե րը, ճնշող մե ծա մաս նութ յամբ, ու նե նում 
են սի րո ղա կան փաս տաթղ թե րի տեսք։ Այն տեղ կա՛մ ներ կա յաց-
վում է խնդրի պարզ նկա րագ րութ յու նը, հղում է ար վում այն հար-
ցե րին, ո րոնք ու նեն շտկման կա րիք, կա՛մ լի նում է պար զա պես 
սե փա կան ցան կութ յուն նե րի և ՀԿ ու նե ցած դժվա րութ յուն նե րի 
եր կար շա րադ րան քը։
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Ն ման դեպ քե րում պատ գա մա վո րը, ո րին ներ կա յաց վել է «ա ռա-
ջար կը», ու նի մի քա նի ճա նա պարհ՝ վերց նել այդ ա ռա ջար կը, 
վրան ա նել եր կա րատև աշ խա տանք և վե րա ծել այն օ րեն քի նա-
խագ ծի, կամ պար զա պես մո ռա նալ այն, կամ լա վա գույն դեպ-
քում՝ մեկ ան գամ խո սել այս թե մա յի շուրջ ԱԺ հայ տա րա րութ-
յուն նե րի ժա մին կամ Կա ռա վա րութ յան հետ հար ցու պա տաս խա-
նի ժա մա նակ։ Կար ծում եմ՝ բո լո րին հաս կա նա լի է, որ ա ռա ջին 
ճա նա պար հով պատ գա մա վոր նե րը խիստ հազ վա դեպ են գնում, 
քա նի որ ու նեն սե փա կան նա խագ ծե րը, կամ պար զա պես պատ-
րաստ չեն զբաղ վել ի րենց չառնչ վող թե մա նե րով։

Ո՞րն է ել քը։ Ե թե ՀԿ ի րոք կար ևո րում է օ րենսդ րա կան այդ փո-
փո խութ յուն նե րը, ե թե դրանք կար ևոր են իր շա հա ռու նե րի, իր 
ո լոր տի զար գաց ման հա մար, ա պա ՀԿ ներ կա յա ցու ցի չը կա-
րող է պար զա պես ին քը նա խա պես կազ մել գրա գետ օ րենսդ-
րա կան ա ռա ջարկ, և հենց այն ներ կա յաց նել պատ գա մա վո րին 
կամ խմբակ ցութ յա նը։ Ս տա նա լով ար դեն պատ րաս տի, գրա-
գետ կազմ ված, հիմ նա վոր ված ա ռա ջարկ՝ որ ևէ պատ գա մա վոր 
կամ խմբակ ցութ յուն շատ ա վե լի մեծ պատ րաս տա կա մութ յամբ 
կզբաղ վի դրա ա ռաջ խա ղաց մամբ, և  այն կու նե նա մեծ շան սեր՝ 
ԱԺ օ րա կարգ մտնե լու և քն նարկ վե լու հա մար։ Ի հար կե՝ պայ-
մա նով, որ այդ ա ռա ջար կը կլի նի ի րոք ար դիա կան, խե լա միտ և 
գ րա գետ։ 
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  ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Ով քե՞ր @  նեն օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան ի րա վ@ նք

ՀՀ Սահ մա նադ ր@ թ յան1 հա մա ձայն օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ-
ն@ թ յան ի րա վ@ նք @  նեն՝

պատ գա մա վո րը,
Ազ գա յին ժո ղո վի խմբակ ց@ թ յ@  նը,
Կա ռա վա ր@ թ յ@  նը,
ընտ րա կան ի րա վ@ նք @  նե ցող առն վազն 50,000 քա ղա քա-
ցի՝ քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան մի  ջո ցով: 

Կա, սա կայն, հար ցե րի խ@ մբ, ո րոնց շ@ րջ օ րի նագ ծեր կա րող է 
ներ կա յաց նել մի այն Կա ռա վա ր@ թ յ@  նը։ Այդ հար ցե րը հետև յալն են՝ 

պե տա կան բյ@  ջե2,
մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի վա վե րացն ման, կա սեցն ման 
և չեղ յալ հայ տա րա րե լ@  ա ռա ջար կ@ թ յ@ ն3,
հա մա նե ր@ մ4,
վար չա տա րած քա յին բա ժա ն@ մ5,
նա խա րա ր@ թ յ@ ն նե րի ցանկ և Կա ռա վա ր@ թ յան գոր ծ@ -
նե@ թ յան կարգ6,

1 Սահմանադրության 190-րդ հոդված։

2 Սահմանադրության110-րդ հոդվածի 1-ին մաս։ 

3 Սահմանադրության116-րդ հոդվածի 2-րդ մաս։

4 Սահմանադրության117-րդ հոդված։

5 Սահմանադրության 121-րդ հոդված։

6 Սահմանադրության 147-րդ հոդվածի 2-րդ մաս։
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մի ջ հա մայն քա յին մի ա վո ր@ մն  ե րի ստեղ ծ@ մ՝ հան րա յին շա-
հե րից ել նե լով7,
օ րենք նե րի այլ նա խագ ծեր, ո րոնք ի րա վ@ նք @  նի ներ կա-
յաց նել բա ցա ռա պես Կա ռա վա ր@ թ յ@  նը։

1.2  Ո՞վ ի րա վ- նք -  նի հան դես գալ որ պես օ րենսդ րա կան 
նա խա ձեռ ն- թ յան հե ղի նակ կամ հիմն  ա կան զե կ-  ցող

Օ րեն քի նա խագ ծի քննարկ ման ըն թաց ք@ մ նա խա ձեռ ն@ թ յան հե-
ղի նակ նե րը հան դես են գա լիս զե կ@  ց@ մն  ե րով՝ ներ կա յաց նե լով 
ի րենց նա խա գի ծը։ Որ պես օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան հե-
ղի նակ կամ հիմն  ա կան զե կ@  ցող հան դես գա լ@  ի րա վ@ նք @  նի. 

պատ գա մա վո րը՝ իր նա խա ձեռ ն@ թ յան դեպ ք@ մ,
օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան վե րա բեր յալ պաշ տո նա-
կան գր@ թ յ@  ն@ մ նշված պատ գա մա վո րը՝ 2 կամ ա վե լի 
թվով պատ գա մա վո րի նա խա ձեռ ն@ թ յան դեպ ք@ մ,
խմբակ ց@ թ յան ներ կա յա ց@  ցի չը՝ խմբակ ց@ թ յան նա խա-
ձեռ ն@ թ յան դեպ ք@ մ,
Կա ռա վա ր@ թ յան ներ կա յա ց@  ցի չը՝ Կա ռա վա ր@ թ յան նա-
խա ձեռ ն@ թ յան դեպ ք@ մ,
քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան լիա զոր ներ կա յա ց@  ցի-
չը՝ քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան դեպ ք@ մ: 

7 Սահմանադրության 189-րդ հոդվածի 1-ին մաս։
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1.3 Ո րո՞նք են օ րեն քի նա խագ ծի հե ղի նա կի ի րա վ- նք նե րը

Օ րեն քի նա խագ ծի հե ղի նա կի ի րա վ@ նք ներն են՝ 

օ րեն քի նա խագ ծի քննարկ ման ժա մա նակ հան դես գալ հիմ-
նա կան զե կ@ ց մամբ, ե լ@ յթ @  նե նալ, պա տաս խա նել հար ցե-
րին, 
ըն դ@  նել կամ մե ր ժել օ րեն քի նա խագ ծի վե րա բեր յալ ա ռա-
ջարկ նե րը, 
լրամ շա կել օ րեն քի նա խա գի ծը, 
ցան կա ցած ժա մա նակ հետ կան չել օ րեն քի նա խա գի ծը,
դ@ րս գալ նա խա ձեռ ն@ թ յան հե ղի նակ նե րի կազ մի ց: 

1.4 Ի՞նչ ըն թա ցա կար գով է անց ն- մ ԱԺ-- մ օ րեն քի նա խա գի ծը 

Բո լոր նա խագ ծե րը պետք է նախ նա կան քննար կ@ մ անց նեն 
Ազ գա յին ժո ղո վի մշտա կան հանձ նա ժո ղովն  ե ր@ մ: Մշ տա կան 
հանձ նա ժո ղո վը, որ տեղ քննարկ վ@ մ է նա խա գի ծը, հա մար վ@ մ 
է Գլ խա դա սա յին հանձ նա ժո ղով,  բա ցա ռ@ թ յամբ այն դեպ քե րի, 
երբ այդ նա խագ ծի քննարկ ման հա մար ստեղծ վել է ժա մա նա-
կա վոր հանձ նա ժո ղով:

Քն նարկ ման նպա տա կը նա խագ ծե րի վե րա բեր յալ Ազ գա յին ժո-
ղո վին եզ րա կա ց@ թ յ@ ն ներ տալն է8: 

Հանձ նա ժո ղովն  ե ր@ մ քննարկ վե լ@ ց և հա վա ն@ թ յան ար ժա-
նա նա լ@ ց հե տո  նա խագ ծերն ընդգրկ վ@ մ են Ազ գա յին ժո ղո վի 
հեր թա կան նստաշր ջա նի օ րա կար գ@ մ: Հեր թա կան նստաշր-

8 Դասընթացի նյութերին կից տե՛ս ԱԺ հանձնաժողովների ցանկը։ 



7

ջա նի օ րա կար գ@ մ ընդգրկ ված հար ցե րը նե րառ վ@ մ են տվյալ 
նստաշր ջա նի քա ռօր յա նիս տե րի օ րա կար գ@ մ։ 

Օ րեն քի նա խա գիծն Ազ գա յին ժո ղո վ@ մ քննարկ վ@ մ է 2 ըն թերց-
մամբ: Նա խագ ծի քննար կ@ մն  երն Ազ գա յին ժո ղո վ@ մ կա րե լի է 
պայ մա նա կան բա ժա նել հետև յալ փ@  լե րի.

Առաջին 
փուլ

շրջանառության մեջ դրված նախագծի վերաբերյալ 
պատգամավորները ներկայացնում են գրավոր 
առաջարկներ ԱԺ Աշխատակազմ

Երկրորդ 
փուլ

առաջին ընթերցումից առաջ նախագիծը 
նախնական քննարկում է անցնում  գ լխ ադ աս այ ին  
հանձնաժողովում

Երրորդ 
փուլ 

Ազգային ժողովի նիստում նախագիծը քննարկվում 
է առաջին ընթերցմամբ, տեղի է ունենում 
նախագծի քվեարկություն

Չորրորդ 
փուլ

առաջին ընթերցմամբ ընդունված նախագծի 
վերաբերյալ պատգամավորները գրավոր 
առաջարկներ են ներկայացնում

Հինգերորդ 
փուլ

երկրորդ ընթերցումից առաջ նախագիծը կրկին 
քննարկվում է գլխադասային հանձնաժողովում

Վեցերորդ 
փուլ

Ազգային ժողովի նիստում նախագիծը 
քննարկվում է երկրորդ ընթերցմամբ, տեղի է 
ունենում նախագծի քվեարկություն
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Օ րեն քի նա խագ ծի նախ նա կան քննար կումն ի րա կա նաց նում 
է գլխա դա սա յին հանձ նա ժո ղո վը, սա կայն, որ ևէ այլ մշտա կան 
հանձ նա ժո ղո վի կամ Ազգային ժողովի խորհրդի (Խորհուրդ) 
առաջարկությամբ այդ քննարկումը կարող են իրականացնել 
նաև մյուս մշտական հանձնաժողովները։ Խորհուրդը կազմված է 

Ազգային ժողովի նախագահից,
ԱԺ նախագահի 3 տեղակալներից, 
խմբակց@ թյ@ նների մե կական ներկայաց@ ցիչներից,
մշտական հանձնաժողովն երի նախագահներից: 

1.5 Ի՞նչ գործառ- յթներ է իրականացն- մ Գլխադասային 
հանձնաժողովը ԱԺ-- մ օրենքի նախագծի քննարկման 
ընթացք- մ

Գլխադասային հանձնաժողովը՝ 

նա խագ ծի ա ռա ջին և  երկ րորդ ըն թեր ց@  մի ց ա ռաջ Ազ գա-
յին ժո ղով ներ կա յաց ն@ մ է եզ րա կա ց@ թ յ@ ն, ո րի հի ման 
վրա նա խա գիծն ընդգրկ վ@ մ է Ազ գա յին ժո ղո վի հեր թա կան 
նստաշր ջա նի օ րա կար գի նա խագ ծ@ մ,
կա րող է Ազ գա յին ժո ղո վի քննարկ մա նը ներ կա յաց նել ԱԺ 
ո րոշ ման նա խա գիծ՝ տվյալ հար ցի քննարկ ման հա տ@ կ ըն-
թա ցա կար գի մա սին: 

Ե թե հար ցի քննարկ ման սկզբ@ մ հիմն  ա կան զե կ@  ցո ղը բա ցա-
կա յ@ մ է, ա պա քննար կ@  մը մե կ ան գամ հե տաձգ վ@ մ է՝ ա ռանց 
քվեար կ@ թ յան: Ե թե քննար կ@  մը հե տաձգ վե լ@ ց հե տո՝ 2 ամս-
վա ըն թաց ք@ մ հիմն  ա կան զե կ@  ցո ղը հանձ նա ժո ղո վի նա խա-
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գա հին @ ղղ ված գրա վոր դի մ@  մով հար ցի քննարկ մա նը կրկին 
չի ներ կա յա ն@ մ, ա պա այն շրջա նա ռ@ թ յ@  նից հան վ@ մ է: 

Լի ն@ մ է, որ գլխա դա սա յին գլխա դա սա յին հանձ նա ժո ղո վի ան-
դամն  ե րից ո մանք @  նե ն@ մ են հա տ@ կ կար ծիք՝ հանձ նա ժո ղո-
վի եզ րա կա ց@ թ յան վե րա բեր յալ։ Ե թե այդ պի սիք կազ մ@ մ են 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րի թվի առն վազն ¼-ը, ա պա նրանց 
ներ կա յա ց@  ցի չը կա րող է Ազ գա յին ժո ղո վ@ մ հար ցի քննարկ-
ման ըն թաց ք@ մ հան դես գալ հա րա կից զե կ@ ց մամբ` ներ կա-
յաց նե լով այդ հա տ@ կ կար ծի քը:

Գլ խա դա սա յին հանձ նա ժո ղո վից բա ցի, մյ@ ս մշտա կան հանձ-
նա ժո ղովն  ե րը կա րող են ի րենց գրա վոր եզ րա կա ց@ թ յ@ ն նե րը 
ներ կա յաց նել Ազ գա յին ժո ղով՝ մի նչև հար ցի քննարկ ման սկսվե-
լը: Այդ դեպ ք@ մ այլ մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա ց@  ցի չը 
ն@ յն պես ի րա վ@ նք @  նի գլխա դա սա յին հանձ նա ժո ղո վ@ մ, ինչ-
պես նաև՝ ար դեն Ազ գա յին ժո ղո վ@ մ նա խագ ծի քննարկ ման ըն-
թաց ք@ մ հան դես գա լ@  հա րա կից զե կ@ ց մամբ: 

Գլ խա դա սա յին հանձ նա ժո ղո վի եզ րա կա ց@ թ յ@ նն ստա նա լ@ ց 
հե տո Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հը հարցն ընդգր կ@ մ է հեր թա-
կան նստաշր ջա նի օ րա կար գի (կամ՝ օ րա կար գ@ մ լրա ց@ մն  եր 
կա տա րե լ@  մա սին նա խագ ծի) հա մա պա տաս խան բաժ ն@ մ: 

1.6 Ինչպե՞ս է կատարվ- մ ԱԺ-- մ օրենքների քվեարկ- թյ- նը

Սահմանադրական օրենքները, այն է՝ 

Ազգային ժողովի կանոնակարգը, 
Ընտրական օրենսգիրքը, 
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Դատական օրենսգիրքը, 
Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը, 
Հանրաքվեի մասին օրենքը, 
Կ@ սակց@ թյ@ նների մասին օրենքը, 
Մարդ@  իրավ@ նքների պաշտպանի մասին օրենքը

ընդ@ նվ@ մ են պատգամավորների ընդհան@ ր թվի ձայների 
առնվազն 3/5-ով:

Սահմանադր@ յթամբ նախատեսված հետևյալ հարցերին 
վերաբերող օրենքներն ընդ@ նվ@ մ են պատգամավորների 
ընդհան@ ր թվի ձայների մե ծամասն- թյամբ՝

օրենքի նախագծով (Կառավար@ թյան եզրակաց@ թյան 
համաձայն) պետական բյ@ ջեի եկամ@ տների էական 
նվազեցն@ մ կամ պետ@ թյան ծախսերի ավելացն@ մ9,
մի ջազգային պայմանագրերի վավերաց@ մ, կասեց@ մ և 
չեղյալ հայտարար@ մ10,
համաներ@ մ11,
ռազմական դր@ թյան ռեժիմի  սահման@ մ12,
արտակարգ դր@ թյան ռեժիմի  սահման@ մ13,
ինքնավար մարմի նների ստեղծ@ մ14։ 

Մ յ@ ս բո լոր օ րենք ներն ըն դ@ ն վ@ մ են քվեար կ@ թ յա նը մաս-

9 Սահմանադրության 109-րդ հոդվածի 3-րդ մաս։ 

10 Սահմանադրության 116-րդ հոդվածի 2-րդ մաս։

11 Սահմանադրության117-րդ հոդված։

12 Սահմանադրության 119-րդ հոդվածի 4-րդ մաս։

13 Սահմանադրության 120-րդ հոդվածի 4-րդ մաս։ 

14 Սահմանադրության 122-րդ հոդվածի 1-ին մաս։ 
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նակ ցող պատ գա մա վոր նե րի ձայ նե րի մե  ծա մաս ն@ թ յամբ, ե թե 
քվեար կ@ թ յա նը մաս նակ ցել է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա ն@ ր 
թվի կե սից ա վե լին: 

Տե ղե կատ վա կան Հա մա կար գ@ մ Հա մա կար գը (ՀԻՏՀ) 
(Armenian Legal Information System (ARLIS), ո րը հա սա-
նե լի է հետև յալ հղ@ մով։  Ազգային ժողովի նախագահն 
ընդ@ նված օրենքը 1 շաբաթվա ընթացք@ մ @ ղարկ@ մ է 
Հանրապետ@ թյան նախագահին, որը ստանալ@ ց հետո՝ 21-
օրյա ժամկետ@ մ, ստորագր@ մ և հրապարակ@ մ է այն կամ 
ն@ յն ժամկետ@ մ դիմ@ մ է Սահմանադրական դատարան՝ 
Սահմանադր@ թյանն  օրենքի համապատասխան@ թյ@ նը 
որոշել@  հարցով: Եթե Սահմանադրական դատարանը որոշ@ մ 
է, որ օրենքը համապատասխան@ մ է Սահմանադր@ թյանը, 
ապա Հանրապետ@ թյան նախագահը 5-օրյա ժամկետ@ մ 
ստորագր@ մ և հրապարակ@ մ է օրենքը: Եթե Հանրապետ@ թյան 
նախագահը չի տվյալ պահանջները, ապա Ազգային ժողովի 
նախագահը 5-օրյա ժամկետ@ մ  ժամկետ@ մ ստորագր@ մ և 
հրապարակ@ մ է օրենքը: Հայաստան@ մ ընդ@ նված բոլոր 
օրենքները հրապարակվ@ մ են նաև առցանց՝ Հայաստանի 
Իրավական 
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 ԱԺ ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ 
 ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

2.1 Ի՞նչ նպա տա կով են ստեղծ վ- մ ԱԺ մշտա կան հանձ նա ժո-
ղովն  ե րը

Ազ գա յին ժո ղովի մշտա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րը ստեղծ վ@ մ են.

Օ րենք նե րի նա խագ ծե րի, իր ի րա վա ս@ թ յան մե ջ մտնող այլ 
հար ցե րի նախ նա կան քննարկ ման,
դրանց վե րա բեր յալ խորհր դա րա նին եզ րա կա ց@ թ յ@ ն ներ 
ներ կա յաց նե լ@ , 
խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղ@ թ յ@ ն ի րա կա նաց նե լ@  
հա մար: 

Ազ գա յին ժո ղո վ@ մ կա րող է ստեղծ վել ոչ ա վե լի, քան տաս ներ-
կ@  մշտա կան հանձ նա ժո ղով15:

2.2 Ո րո՞նք են ԱԺ մշտա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րի ի րա վա ս- թ-
յ- ն նե րը

Մշ տա կան հանձ նա ժո ղովն  իր ի րա վա ս@ թ յան շրջա նա կ@ մ՝ 

ի րա կա նաց ն@ մ է գլխա դա սա յին հանձ նա ժո ղո վի լիա զո-
ր@ թ յ@ ն նե րը,
ի րա կա նաց ն@ մ է խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղ@ թ յ@ ն ,
պաշ տոն նե ր@ մ ընտ ր@ թ յան կամ նշա նակ ման հա մար Ազ-
գա յին ժո ղո վին ա ռա ջար կ@ մ է թեկ նա ծ@  ներ,
կա րող է հար ց@ մն  ե րով դի մե լ պե տա կան և տե ղա կան ինք-

15 Սահմանադրության 106-րդ հոդված
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նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րին @  պաշ տո նա տար ան ձանց,
կա րող է հրա վի րել խորհր դա րա նա կան լս@ մն  եր,
կա րող է ստեղ ծել են թա հանձ նա ժո ղովն  եր և  աշ խա տան քա-
յին խմբեր: 

2.3 Ո րո՞նք են ԱԺ մշտա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րը

Ներ կա յիս խորհր դա րա ն@ մ գոր ծող մշտա կան հանձ նա ժո ղովն  ե-
րը և ն րանց ի րա վա ս@ թ յան տակ գտնվող հար ցե րը հետև յալն են. 

• Ա ռող ջա պա հ- թ յան և սո ցիա լա կան հար ցե րի մշտա կան  
հանձ նա ժո ղով. ա ռող ջա պա հ@ թ յ@ ն, մայ ր@ թ յ@ ն, ման կ@ թ-
յ@ ն, սո ցիա լա կան ա պա հո վ@ թ յ@ ն, հաշ ման դա մ@ թ յան հիմն  ա-
հար ցեր, աշ խա տանք, զբաղ վա ծ@ թ յ@ ն, ժո ղովր դագ ր@ թ յ@ ն

Ար տա քին հա րա բե ր- թ յ- ն նե րի մշտա կան հանձ նա ժո-
ղով. մի  ջազ գա յին հա րա բե ր@ թ յ@ ն ներ, մի ջ խորհր դա րա-
նա կան կա պեր, մի ջ խորհր դա րա նա կան բա րե կա մա կան 
խմբեր, հայ րե նա դար ձ@ թ յ@ ն, սփյ@ ռ քի հետ կա պեր
Գի տ- թ յան, կրթ- թ յան, մշա կ- յ թի, ե րի տա սար դ- թ յան 
և ս պոր տի հար ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո ղով. գի տ@ թ-
յ@ ն, կրթ@ թ յ@ ն, մշա կ@ յթ, ե րի տա սար դ@ թ յ@ ն, սպորտ, 
տե ղե կատ վ@ թ յ@ ն, մա մ@ լ, ռա դիո, հե ռ@ ս տա տե ս@ թ յ@ ն
Եվ րո պա կան ին տեգր ման հար ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո-
ղով. Եվ րո պա կան մի @ թ յան և Եվ րա խորհր դի հետ կա պեր, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ@ թ յան օ րենք նե րի և  եվ րո պա կան 
օ րենսդ ր@ թ յան ներ դաշ նա կե ց@ մ
Պաշտ պա ն- թ յան և  անվ տան գ- թ յան հար ցե րի մշտա-
կան հանձ նա ժո ղով. պաշտ պա ն@ թ յ@ ն, ազ գա յին անվ-
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տան գ@ թ յ@ ն, ոս տի կա ն@ թ յ@ ն, ար տա կարգ ի րա վի ճակ-
ներ, ռազ մարդ յ@  նա բե րա կան հա մա լիր, զին ված @  ժե ր@ մ, 
ազ գա յին անվ տան գ@ թ յան, ոս տի կա ն@ թ յան և  այլ ռազ մա-
կա նաց ված մար մի ն նե ր@ մ ծա ռա յ@ թ յ@ ն
Պե տա կան-ի րա վա կան և մար դ-  ի րա վ- նք նե րի պաշտ-
պա ն- թ յան հար ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո ղով. սահ մա-
նադ րա կան փո փո խ@ թ յ@ ն ներ, ընտ րա կան հա մա կարգ, 
հան րաք վե, սահ մա նադ րա կան դա տա րան, ար դա րա դա-
տ@ թ յ@ ն, հան րա յին ծա ռա յ@ թ յ@ ն, դա տա րա նա կազ մ@ թ-
յ@ ն, դա տա խա զ@ թ յ@ ն, քա ղա քա ցիա կան, քրեա կան, վար-
չա կան օ րենսդ ր@ թ յ@ ն, Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա կարգ, 
մար դ@  ի րա վ@ նք նե րի պաշտ պա ն@ թ յ@ ն, ե րե խա յի ի րա-
վ@ նք ներ, փաս տա բա ն@ թ յ@ ն, նո տա րիատ, կ@  սակ ց@ թ-
յ@ ն ներ, հա սա րա կա կան մի ա վո ր@ մն  եր, կրոն, կա նանց և 
տ ղա մարդ կանց ի րա վա հա վա սա ր@ թ յ@ ն, ազ գա յին փոք րա-
մաս ն@ թ յ@ ն ներ, բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձանց 
է թի կա, դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տա ր@ մ, քրեա-
կա տա րո ղա կան ծա ռա յ@ թ յ@ ն
Տա րած քա յին կա ռա վար ման, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման, գյ-  ղատն տե ս- թ յան և բ նա պահ պա ն- թ յան հար ցե-
րի մշտա կան հանձ նա ժո ղով. տա րած քա յին կա ռա վա ր@ մ, 
վար չա տա րած քա յին բա ժա ն@ մ, տե ղա կան ինք նա կա ռա վա-
ր@ մ, տա րած քա յին զար գա ց@ մ, հա մայն քա յին ծա ռա յ@ թ-
յ@ ն, տե ղա կան հար կեր, տ@ ր քեր և վ ճար ներ, գյ@  ղատն տե-
ս@ թ յ@ ն, բն@ թ յան պահ պա ն@ թ յ@ ն
Տն տե սա կան հար ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո ղով. հար-
կեր, տ@ ր քեր, վճար ներ, արդ յ@  նա բե ր@ թ յ@ ն, քա ղա քա շի-
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ն@ թ յ@ ն, է ներ գե տի կա, բնա կան պա շար ներ, տրանս պորտ, 
կապ, հե ռա հա ղոր դակ ց@ թ յ@ ն, ին տեր նետ (հա մա ցանց), 
ար տադ րա կան են թա կա ռ@ ց ված քի այլ ճյ@  ղեր, զբո սաշր-
ջ@ թ յ@ ն, առև տ@ ր և ծա ռա յ@ թ յ@ ն ներ, ձեռ նար կա տի րա-
կան գոր ծ@  նե@ թ յ@ ն, պե տա կան գ@ յ քի կա ռա վա ր@ մ, սա-
կագ ներ, տնտե սա կան մրցակ ց@ թ յ@ ն, հա կա մե  նաշ նորհ
Ֆի նան սա վար կա յին և բ յ-  ջե տա յին հար ցե րի մշտա կան 
հանձ նա ժո ղով. բյ@  ջե տա յին օ րենսդ ր@ թ յ@ ն, պե տա կան 
բյ@  ջե, փո խա ռ@ թ յ@ ն ներ, վար կեր, դրամ, դրա մաշր ջա նա-
ռ@ թ յ@ ն, ա@  դիտ, հաշ վեքն ն@ թ յ@ ն, բան կա յին հա մա կարգ, 
ֆի նան սա կան (դրա մա կան, կա պի տա լի, վար կա յին, ա պա-
հո վագ րա կան և  ար ժեթղ թե րի) շ@  կա ներ
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 ԻՐԱՎԱՍՏԵՂԾ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

3.1 Ինչ պե՞ս են ստեղծ վ- մ օ րեն քի նա խագ ծե րը 
Ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թացն այն ամ բող ջա կան շղթան է, ո րի ըն-
թաց ք@ մ օ րեն քը պար զա պես գա ղա փա րից կամ լավ ա ռա ջար-
կից սկսվե լով՝ անց ն@ մ է նա խա գիծ դառ նա լ@  փ@  լը և հաս ն@ մ 
ԱԺ՝ քվեար կ@ թ յան։ 

Ի րա վա կան ցան կա ցած ակ տի ո րա կը մե  ծա պես կախ ված է 
նրա նից, թե նա խագ ծի մշակ ման ըն թաց ք@ մ ինչ պի սի՛ հա մա-
գոր ծակ ց@ թ յ@ ն է ե ղել ի րա վա կան ակ տի նա խա գի ծը մշա կո ղի 
և շա հագր գիռ այլ մար մի ն նե րի մի ջև: 

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մշա կ@  մը, հատ կա պես՝ 
օ րենսդ րա կան ակ տե րի պա րա գա յ@ մ, որ պես կա նոն ի րա կա-
նաց վ@ մ է եր կ@  փ@  լով. 

քա ղա քա կա ն@ թ յան մշա կ@ մ
ի րա վա կան ակ տի տեքս տի կազ մ@ մ

Փ� լ ա ռա ջին.

Այն ի րե նից ներ կա յաց ն@ մ է ո րոշ ման կա յաց ման փ@ լ, ո րի ըն-
թաց ք@ մ նա խագ ծի հե ղի նա կը պետք է ո րո շ@ մ կա յաց նի հետև-
յալ ա ռանց քա յին հար ցե րի շ@ րջ. 

ո՞րն է լ@ ծ ման են թա կա օ րա կար գի է@ թ յ@  նը, և  ո րո՞նք են 
դրա լ@ ծ մանն @ ղղ ված քա ղա քա կա ն@ թ յան նպա տակ նե րը, 
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այլ կերպ ա սած՝ ին չ@ ՞ է այս օ րեն քի նա խա գի ծը կար ևոր և  
ի՞նչ հար ցեր է այն լ@  ծե լ@ ,
ինչ պի սի՞ այ լընտ րանք ներ կան այդ օ րա կար գի լ@ ծ ման հար-
ց@ մ, և դ րան ցից ո՞րն է ա ռա վել նա խընտ րե լին,
արդ յո՞ք օ րա կար գի լ@ ծ ման հա մար ընտր ված քա ղա քա կա-
ն@ թ յ@ նն ի րա կա նաց նե լ@  մի ակ մի  ջո ցը նոր մա տիվ ի րա վա-
կան կար գա վո ր@ մն  է, թե՞ կան այ լընտ րան քա յին @  ղի ներ: 

Փ� լ երկ րորդ.

Ե թե ո րոշ վ@ մ է, որ տվյալ հար ցին պետք է տրվի նոր մա տիվ 
ի րա վա կան  կար գա վո ր@ մ, @  րեմն  պետք է փնտրել @  ղի ներ՝ 
օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման հա մար։ Են թադր վ@ մ է, որ ա ռա-
ջին փ@  լի ըն թաց ք@ մ ար դեն @  ս@ մն  ա սի րել եք տվյալ թե մա յի 
շրջա նակ նե ր@ մ ՀՀ-@ մ գոր ծող օ րենսդ րա կան դաշ տը՝ նե րառ-
յալ օ րենսդ րա կան և նոր մա տիվ ակ տե րը։ Հետ ևա բար՝ ար դեն 
գի տեք, թե օ րենսդ րա կան ո՛ր բա ցե րը կամ թե ր@ թ յ@ ն նե րը 
լրաց նե լ@ ն կամ շտկե լ@ ն է @ ղղ ված լի նե լ@  Ձեր ա ռա ջար կը։ 
Հաշ վի առ նե լով այդ ա մե  նը՝ սկսեք ի մի  բե րել Ձեր ա ռա ջարկ-
ներն ար դեն գրա վոր տես քով և  ո րո շեք, թե ո՛ր մար մի նն է ա ռա-
վել նպա տա կա հար մար՝ տվյալ նա խա ձեռ ն@ թ յ@  նը ներ կա յաց-
նե լ@  հա մար.

3.2 Ինչ պե՞ս վար վել. տար բե րակ ներ

Տար բե րակ 1. Կազ մ@ մ եք գրա վոր ա ռա ջար կ@ թ յ@ ն և ներ կա-
յաց ն@ մ կա ռա վա ր@ թ յ@ ն։ 
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Տար բե րակ 2. Ա ռա ջարկ ներն @  ղար կ@ մ եք ԱԺ՝ կա՛մ հա մա պա-
տաս խան հանձ նա ժո ղով, կա՛մ որ ևէ խմբակ ց@ թ-
յ@ ն, կա՛մ ա ռան ձին պատ գա մա վո րի, կա՛մ բո լո-
րին մի ա սին։ 

Տար բե րակ 3. ԱԺ ներ կա յաց ն@ մ եք օ րենսդ րա կան գրա գետ 
մշակ ված ա ռա ջարկ։ 

Ե թե ո րո շ@ մ եք գրել օ րենսդ րա կան ա ռա ջարկ, ա պա հաշ-
վի ա ռեք մի  շարք կար ևոր նյ@  անս ներ։ Բա ցի գրա գետ, ճիշտ 
հիմն  ա վոր ված, ամ բող ջա կան օ րենսդ րա կան նա խա գիծ գրե լը, 
պետք է նա խա պես ճիշտ ընտ րել «թի րախ» պատ գա մա վո րին 
կամ խմբակ ց@ թ յա նը։ Այս մա սին ա ռա վել ման րա մասն՝ ձեռ-
նար կի եզ րա փա կիչ մա ս@ մ։

3.3 Ի՞նչ է նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը գրա վոր ի րա վա կան ակտ է, ո րը.

պա ր@  նա կ@ մ է վար քագ ծի պար տա դիր կա նոն ներ ա նո րոշ 
թվով ան ձանց հա մար
ըն դ@ ն վ@ մ է Հա յաս տա նի Հան րա պե տ@ թ յան ժո ղովր դի 
կող մի ց կամ
ըն դ@ ն վ@ մ է Սահ մա նադ ր@ թ յամբ նա խա տես ված մար մի ն-
նե րի կամ պաշ տո նա տար ան ձանց կող մի ց16:

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի տե սակ է օ րենսդ րա կան 
ակ տը, որն ընդգր կ@ մ է 

Սահ մա նադ ր@ թ յ@  նը,

16 Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենք 2-րդ հոդված
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Սահ մա նադ րա կան օ րենք նե րը,
Օ րենք նե րը:

Օ րենք նե րը նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տեր են, ո րոնք.

Ըն դ@ ն վ@ մ են Ազ գա յին ժո ղո վի կող մի ց կամ ժո ղովր դի կող-
մի ց՝ հան րաք վեի մի  ջո ցով, պա ր@  նա կ@ մ են վար քագ ծի 
պար տա դիր կա նոն ներ ա նո րոշ թվով ան ձանց հա մար:

Oրենք նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն սահ մա նադ րա կան 
օ րենք նե րին17:

3.4 Ինչ պի սի՞ ն  է օ րեն քի վեր նա գի րը 

Օ րեն քի նա խագ ծի ան վա ն@  մը պա ր@  նա կ@ մ է. 

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տ@ թ յան օ րեն քը» բա ռե րը, ի րա վա կան 
ակ տի բո վան դա կ@ թ յան և կար գա վոր ման ա ռար կա յի հա կիրճ 
նկա րագ ր@ թ յ@ նն ար տա հայ տող վեր նա գիր: 

Օ րեն քի վեր նա գի րը պետք է լի նի հնա րա վո րինս պարզ, հա կիրճ 
և  ար տա ցո լի օ րեն քի հիմն  ա կան բո վան դա կ@ թ յ@  նը: 

Օ րեն քի վեր նա գի րը գրվ@ մ է մե  ծա տա ռե րով, իսկ վեր նագ րի 
վեր ջ@ մ որ ևէ կե տադ րա կան նշան չի դրվ@ մ: 

Օ րեն քի վեր նա գի րը չպետք է կրկնի գոր ծող ի րա վա կան ակ տե-
րի վեր նագ րե րը: 

Օ րեն քի նա խագ ծի ա ռա ջին է ջի վեր ևի աջ անկ յ@  ն@ մ պետք է 
գրվի «ՆԱԽԱԳԻԾ» բա ռը: 

17 Սահմանադրության 5-րդ հոդված, 3-րդ կետ
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Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

՝

ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՆՐԱԿՐԹ�  ԱՆ ՄԱՍԻՆ

3.4 Ինչպիսի՞ կառ- ցվածք - նի օրենքը

Ծավալ@ ն օրենքներ@ մ համասեռ հոդվածները մի ավորվ@ մ 
են գլ@ խներ@ մ, համասեռ գլ@ խները` բաժիններ@ մ, իսկ 
բաժինները՝ մասեր@ մ: Անհրաժեշտ@ թյան դեպք@ մ բաժինները 
կարող են բաժանվել ենթաբաժինների՝ մի ավորելով առանձին 
գլ@ խներ:

ՄԱՍ

ԲԱԺԻՆ

ԳԼY Խ

ՀՈԴՎԱԾ

Օ րեն քի բա ժին ներն @  գլ@ խ ներն @  նեն վեր նագ րեր: Օ րեն քի 
հոդ ված նե րը պետք է @  նե նան վեր նագ րեր, բա ցա ռ@ թ յամբ՝ փո-
փո խ@ թ յ@ ն կամ լրա ց@ մ նա խա տե սող օ րենսդ րա կան ակ տե րի: 
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Հոդ ված նե րի վեր նագ րե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն հոդ-
ված նե րի բո վան դա կ@ թ յա նը: Հոդ ված նե րի վեր նագ րե րի վեր-
ջ@ մ ո րևէ կե տադ րա կան նշան չի դրվ@ մ: Հոդ վա ծի մա սե րը, 
կե տե րը և են թա կե տե րը վեր նագ րեր չեն @  նե ն@ մ:  

Վեր նա գի րը պետք է լի նի հա մա ռոտ և  ար տա հայ տի հա մա պա-
տաս խան մա ս@ մ, բաժ ն@ մ, գլխ@ մ տեղ գտած հա մա սեռ նոր-
մե  րի ընդ հան րաց ված բո վան դա կ@ թ յ@  նը:

Մա սե րի, բա ժին նե րի, գլ@ խ նե րի վեր նագ րե րը գրվ@ մ են մե  ծա-
տա ռե րով, իսկ հոդ ված նե րի վեր նագ րե րը` փոք րա տա ռե րով: 

Բա ժին նե րը և գ լ@ խ նե րը հա մա րա կալ վ@ մ են ա րա բա կան 
թվան շան նե րով: 

Հոդ ված նե րը հա մա րա կալ վ@ մ են ա րա բա կան թվան շան նե րով:
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Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

՝

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ
Օ Ր Ե Ն Ս Գ Ի Ր Ք

(Ընդ� նված է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին)

Ը Ն Դ Հ Ա Ն �  Ր   Մ Ա Ս

Բ Ա Ժ Ի Ն 1
ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔ

Գ Լ �  Խ 1
ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐ�  ԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՍԿԶԲ� ՆՔՆԵՐԸ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետ� թյան 
քրեական օրենսդր� թյ� նը

Հոդված 2. Հայաստանի Հանրապետ� թյան 
քրեական օրենսգրքի խնդիրները

3.5 Ո րո՞նք են հոդ վա ծի բաղ կա ցու ցիչ մա սե րը 

Հոդ վածն օ րեն քի հիմ նա կան կա ռուց ված քա յին միա վորն է: 
Հոդ վա ծը կա րող է պա րու նա կել մեկ կամ մի քա նի կա պակց-
ված միտք: Ըստ այդմ՝ հոդ վա ծը կա րող է բաղ կա ցած լի նել մի 
քա նի մա սից, հոդ ված նե րի մա սե րը կա րող են բա ժան վել միայն 
հա մա րա կալ ված կե տե րի, կե տե րը` միայն հա մա րա կալ ված են-
թա կե տե րի: 



23

ՄԱՍ

ԿԵՏ

ԵՆԹԱԿԵՏ

ՆԱԽԱԴԱՍY  Y Ն

Հոդվածի համարից առաջ գրվ@ մ է «Հոդված» բառը: 

Հոդվածի մասերը, կետերը և ենթակետերը վերնագիր չեն 
@ նեն@ մ:

Հոդվածի յ@ րաքանչյ@ ր մաս համարակալվ@ մ է արաբական 
թվանշաններով, որոնք մի ջակետով սահմանազատվ@ մ են 
տեքստից:

Հոդվածի կետերը համարակալվ@ մ են արաբական 
թվանշաններով, որոնք փակագծով սահմանազատվ@ մ են 
տեքստից: 

Հոդված@ մ ենթակետի` հայերենի այբ@ բենի փոքրատառերով 
նշված համարները տեքստից բաժանվ@ մ են մի ջակետով: 

Ամփոփելով վերոշարադրյալը` հոդվածի համակարգն @ նի 
ստորև ներկայացվող տեսքը. 
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 Հոդ ված 6. Հան րակր թ@ թ յան պե տա կան չա փո րո շի չը

1. Հան րակր թութ յան պե տա կան չա փո րո շի չը նե րա ռում է 
հան րակր թա կան հիմ նա կան ծրագ րե րի`

1) ու սում նա կան բնա գա վառ նե րը, դրանց բո վան դա կութ-
յա նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը.

2) շրջա նա վարտ նե րին ներ կա յաց վող ո րա կա կան պա-
հանջ նե րը` ըստ կրթա կան աս տի ճան նե րի.

3) հեն քա յին ու սում նա կան պլա նը և  ա ռար կա յա ցան կե րի 
ձևա վոր ման հիմ նա կան սկզբունք նե րը.

4) սո վո րող նե րի գնա հատ ման ձևե րը, սանդ ղա կը, հաշ-
վառ ման կար գը:

2. Հան րակր թութ յան պե տա կան չա փո րոշ չի պա հանջ նե-
րը պար տա դիր են կրթա կան ծրագ րե րի և  ու սում նա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի հա մար: 

Օ րեն քի կա ռուց ված քը պետք է լի նի կուռ` տրա մա բա նո րեն 
միաս նա կան, հա ջոր դա կան ու հա մա կարգ ված: 

3.6 Ինչ պի սի՞ն է օ րեն քի դրույթ նե րի հա ջոր դա կա նութ յու նը

Կախ ված կար գա վոր ման են թա կա հար ցե րի շրջա նա կից՝ օ րեն-
քի դրույթ նե րի տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա նութ յու նը, որ պես 
կա նոն, ու նի հետև յալ տես քը. 

Նախաբան
Կարգավորման առարկա

Գործող- թյան ոլորտ

Հասկաց- թյ- նների սահման- մ
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Նյ- թաիրավական կարգավոր- մն եր

Ընթացակարգային դր- յթներ և ընդդատ- թյան հարցեր

Պատասխանատվ- թյ- ն և սանկցիաներ սահմանող 
նորմե ր

Եզրափակիչ մաս և անց- մային դր- յթներ

Հա վել ված ներ. Օ րեն քը կա րող է @  նե նալ ա ռան ձին բաղ կա-
ց@  ցիչ մա սեր՝ հա վել ված նե րի ձևով: Օ րեն քի բաղ կա ց@  ցիչ 
հան դի սա ցող՝ մե  կից ա վե լի հա վել ված նե րը պետք է հա մա-
րա կալ վեն: Ի րա վա կան ակ տի հա մա պա տաս խան մա սե րը 
պետք է հղ@ մ պա ր@  նա կեն այդ հա վել ված նե րին՝ նշե լով 
հա վել վա ծի հա մա րը։

Օ րեն քի նա խա բա նը. Օ րեն քը կա րող է @  նե նալ նա խա բան 
(պրեամ բ@  լա), ո ր@ մ հա կիրճ սահ ման վ@ մ են օ րեն քի ըն-
դ@ ն ման նպա տակ նե րը և դր դա պատ ճառ նե րը: 

Նա խա բա նը հան ր@ թ յան հա մար պար զա բա ն@ մ է օ րեն քի ըն-
դ@ ն ման նպա տա կը, դրա հիմն  ա կան ա ռա քե լ@ թ յ@  նը, այն նկա-
տա ռ@ մն  ե րը, ո րոն ցով պայ մա նա վոր ված է օ րեն քի ըն դ@  ն@  մը: 

Նա խա բա նը չի շա րադր վ@ մ ա ռան ձին հոդ վա ծով, չի հա մա րա-
կալ վ@ մ և չի բա ժան վ@ մ հոդ ված նե րի (կե տե րի):  

Նա խա բա ն@ մ նոր մա տիվ դր@ յթ ներ և  ի րա վա կան կար գա վո-
ր@ մն  եր չեն կա րող զե տեղ վել:

Ե թե օ րենքն ըն դ@ ն վ@ մ է՝ ի կա տա ր@ մ կամ հա մա ձայն ն@ յն 
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կամ ա վե լի բարձր ի րա վա բա նա կան @ ժ @  նե ցող ի րա վա կան 
ակ տի կամ դրա մա սի (այդ պի սին կա րող է լի նել ՀՀ Սահ մա-
նադ ր@ թ յան որ ևէ հոդ ված, ՀՀ կող մի ց վա վե րաց ված մի  ջազ գա-
յին որ ևէ հա մա ձայ նա գիր և  այլն), օ րեն քի նա խա բա ն@ մ հղ@ մ է 
կա տար վ@ մ այդ ի րա վա կան ակ տին` նշե լով դրա կրճատ ան վա-
ն@  մը և հա մա պա տաս խան մա սը: 

Հայաստանի Հանրապետ@ թյան օրենսդրական պրակտիկայ@ մ 
ընդ@ նված է որպես նախաբան ընկալել նաև օրենքի 
կարգավորման առարկան կամ գործող@ թյան ոլորտն ամ րագ-
րող նոր մե  րը: Սա կայն այդ նոր մե րն ինք նին չեն կա րող հա մար-
վել նա խա բան, քա նի որ լիար ժե քո րեն չեն ար տա ցո լ@ մ նա խա-
բա նի է@ թ յ@  նը և չ@  նեն դրան բնո րոշ գա ղա փա րա կան նշա նա-
կ@ թ յ@  նը, այն պես որ նա խա բա նի առ կա յ@ թ յ@  նը, հատ կա պես 
խո շոր օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ ն@ թ յ@ ն նե րի պա րա գա յ@ մ, 
ցան կա լի է։ 

Օ րեն քի կար գա վոր ման ա ռար կան. Օ րեն քը կա րող է @  նե-
նալ կար գա վոր ման ա ռար կա յի վե րա բեր յալ ա ռան ձին հոդ-
ված, ո ր@ մ սահ ման վ@ մ է օ րեն քով կար գա վոր վող հար ցե րի 
և հա րա բե ր@ թ յ@ ն նե րի շրջա նա կը: 

Օ րեն քի կար գա վոր ման ա ռար կա յին վե րա բե րող ա ռան ձին հոդ-
վա ծի նա խա տե ս@  մը ոչ մի շտ է անհ րա ժեշտ: Կար գա վոր ման 
ա ռար կա յին վե րա բե րող նոր մի  առ կա յ@ թ յ@  նը նպա տա կա հար-
մար է այն դեպ քե ր@ մ, երբ օ րեն քի կար գա վոր ման ա ռար կա յի 
բար դ@ թ յան պատ ճա ռով վեր նա գի րը լիար ժե քո րեն չի ար տա ցո-
լ@ մ կար գա վոր ման ա ռար կա յի ամ փոփ բո վան դա կ@ թ յ@  նը, կամ 
ցան կա լի է հեշ տաց նել այդ ակ տից օգտ վե լը՝ սահ մա նե լով օ րեն-
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քով կար գա վոր վող հա րա բե ր@ թ յ@ ն նե րի ո րո շա կի շրջա նակ: 

Կար գա վոր ման ա ռար կա յի սահ մա ն@  մը պար զա պես վեր նագ րի 
վե րար տադ ր@ թ յ@  նը չէ. այն պետք է պատ կե րա ց@ մ տա՝ օ րեն քով 
կար գա վոր վող հա րա բե ր@ թ յ@ ն նե րի և հար ցե րի ա ռանց քա յին 
ո լորտ նե րի մա սին: Միև ն@ յն ժա մա նակ՝ այն չպետք է ման րա մաս-
նի օ րեն քի յ@  րա քանչ յ@ ր բաժ նի կամ գլխի բո վան դա կ@ թ յ@  նը: 

Կար գա վոր ման ա ռար կա յի հոդ վա ծը պետք է լի նի հնա րա վո-
րինս հա կիրճ, ա ռանց բարդ նա խա դա ս@ թ յ@ ն նե րի և տեր մի ն-
նե րի կի րառ ման:
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Հոդ ված 1. Օ րեն քի կար գա վոր ման ա ռար կան 

Ս� յն օ րեն քը սահ մա ն� մ է Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տ� թ յան հան րակր թ� թ յան բնա գա վա ռ� մ 
պե տա կան քա ղա քա կա ն� թ յան սկզբ� նք նե րը, 
կազ մա կեր պա կան-ի րա վա կան �  ֆի նան սատն-
տե սա կան հիմ քե րը, կար գա վո ր� մ է հան րակր-
թ� թ յան գոր ծըն թա ցին մաս նա կից ֆի զի կա կան և  
ի րա վա բա նա կան ան ձանց ի րա վա հա րա բե ր� թ-
յ� ն նե րը, ա պա հո վ� մ է Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տ� թ յան Սահ մա նադ ր� թ յամբ ամ րագր ված 
բո լո րի հա մար հա վա սար կրթ� թ յան ի րա վ� ն-
քի, անվ ճար պար տա դիր մի ջ նա կարգ կրթ� թ յան 
հնա րա վո ր� թ յան հիմ քե րը:  

Օրենքի գործող- թյան ոլորտին վերաբերող նորմը 
սահման@ մ է հասարակական հարաբեր@ թյ@ նների և 
ս@ բյեկտների այն շրջանակը, որոնց վրա տարածվել@  է 
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օրենքի գործող@ թյ@ նը, կամ որոնք դ@ րս են մն @ մ օրենքի 
կարգավորման շրջանակներից: 
Օրենքին բնորոշ հասկաց- թյ- նները. Եթե օրենք@ մ 
կիրառվ@ մ են նոր, բազմի մաստ կամ մասնագիտական 
հասկաց@ թյ@ ններ կամ տերմի ններ, որոնք առանց 
պարզաբանման մի անշանակ չեն ընկալվ@ մ, ապա 
այդ օրենքով պետք է տրվեն դրանց սահման@ մն երը։ 
Հասկաց@ թյ@ նները պետք է սահմանվեն պարզ և մատչելի` 
դրանց մի ատեսակ ընկալ@ մն  ապահովել@  համար: 
Հասկաց@ թյ@ նները, որպես կանոն, սահմանվ@ մ են 
առանձին հոդված@ մ՝ այբբենական հաջորդական@ թյամբ: 
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Հոդ ված 3. Հիմն  ա կան հաս կա ց� թ յ� ն նե րը

1. Սույն օ րեն քում օգ տա գործ վում են հետև յալ հիմ-
նա կան հաս կա ցութ յուն նե րը.

1) հան րակր թութ յուն` ան ձի ու սուց ման և դաս տիա-
րա կութ յան գոր ծըն թաց, որն ի րա կա նաց վում է 
նա խադպ րո ցա կան, տար րա կան, հիմ նա կան, 
միջ նա կարգ կրթութ յան հիմ նա կան և լ րա ցու ցիչ 
ծրագ րե րով.

2) տար րա կան կրթութ յուն՝ պար տա դիր կրթութ-
յան ա ռա ջին մա կար դակ, ո րը նե րա ռում է հան-
րակր թա կան հիմ նա կան ծրագ րե րի ա ռա ջին աս-
տի ճա նը.

3) հիմ նա կան կրթութ յուն` պար տա դիր կրթութ յան 
երկ րորդ մա կար դակ, ո րը նե րա ռում է հան րակր-
թա կան հիմ նա կան ծրագ րե րի ա ռա ջին և  երկ-
րորդ աս տի ճան նե րը. 

4) միջ նա կարգ կրթութ յուն` հան րակր թութ յան եր-
րորդ մա կար դակ, ո րը նե րա ռում է հան րակր թա-
կան հիմ նա կան ծրագ րե րի ե րեք աս տի ճան նե րը. 

5) հան րակր թութ յան պե տա կան չա փո րո շիչ` նոր-
մա տիվ փաս տա թուղթ, ո րը սահ մա նում է հան-
րակր թա կան հիմ նա կան ծրագ րե րի բո վան դա-
կութ յան պար տա դիր նվա զա գույ նը, կրթա կան 
ծրագ րի ա ռա վե լա գույն ծա վա լը, ըստ կրթա կան 
մա կար դակ նե րի` շրջա նա վարտ նե րին ներ կա-
յաց վող ընդ հան րա կան ո րա կա կան պա հանջ նե-
րը, սո վո րող նե րի գնա հատ ման հա մա կար գը.

Ե թե մի և ն@ յն հաս կա ց@ թ յ@  նը կամ տեր մի  նը մե  կից ա վե լի ան-
գամ է կի րառ վ@ մ օ րեն քի տեքս տ@ մ, այն պետք է սահ ման վի 
մի այն մե կ ան գամ՝ հաս կա ց@ թ յ@ ն նե րի սահ ման մա նը վե րա բե-
րող հոդ վա ծ@ մ:
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՝ երբ հասկաց� թյ� նը մի այն մե կ անգամ 
է կիրառվ� մ օրենք� մ և օրենք� մ այլ 
հասկաց� թյ� ններ սահմանված չեն, հետևաբար, 
մե կ հասկաց� թյ� ն սահմանող առանձին 
հոդվածի առկայ� թյ� նը նպատակահարմար չէ:

Հաս կա ց@ թ յ@  նը չպետք է սահ ման վի` օգ տա գոր ծե լով այդ 
ն@ յն հաս կա ց@ թ յ@  նը կամ դրա նից կազմ ված բա ռե րը:

Չի թ@ յ լատր վ@ մ ի րա վա կան ակ տով տալ հաս կա ց@ թ յան սահ-
մա ն@ մ, ե թե այդ հաս կա ց@ թ յ@  նը չի գոր ծած վե լ@  տվյալ ի րա-
վա կան ակ տ@ մ:

Միև ն- յն հաս կա ց- թ յ-  նը չի կա րող տար բեր կերպ սահ ման-
վել տար բեր օ րենք նե ր@ մ, հատ կա պես, ե թե դրանք մի և ն@ յն 
ո լոր տի կար գա վոր մա նը վե րա բե րող օ րենք ներ են: Բա ցա ռ@ թ-
յ@ ն կա րող է լի նել այն դեպ քը, երբ տվյալ օ րեն քի հա մա տեքս-
տից ել նե լով` որ ևէ հաս կա ց@ թ յ@ ն պետք է այլ կերպ՝ ա ռա վել 
նեղ կամ լայն ի մաս տով սահ ման վի:

Օ րեն քի նոր մե  րի խախտ ման հա մար պա տաս խա նատ-
վ- թ յ-  նը. Պա տաս խա նատ վ@ թ յ@ ն սահ մա նող նոր մը պետք 
է հստակ մատ նան շի այն կոնկ րետ ա րարք նե րը կամ օ րեն-
քի այն կոնկ րետ նոր մը, ո րոնց խախ տ@ մն  ա ռա ջաց ն@ մ է 
պա տաս խա նատ վ@ թ յ@ ն: Ա վե լին, պետք է հստակ նշվի պա-
տաս խա նատ վ@ թ յան տե սա կը՝ քրեա կան, վար չա կան կամ 
կար գա պա հա կան: Ե թե օ րեն քի խախ տ@ մն  ա ռա ջաց ն@ մ է 
քրեա կան կամ վար չա կան պա տաս խա նատ վ@ թ յ@ ն, ա պա 
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օ րեն ք@ մ հղ@ մ է կա տար վ@ մ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ@ թ-
յան քրեա կան օ րենսգր քին կամ վար չա կան ի րա վա խախ-
տ@ մն  ե րի վե րա բեր յալ օ րենսգր քին, ո րոնք սահ մա ն@ մ են 
վար չա կան կամ քրեա կան ի րա վա խախ տ@ մն  ե րի շրջա նա կը:

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

՝

Ս� յն օրենքի այլ պահանջների խախտ� մն  
առաջացն� մ է օրենքով սահմանված 
պատասխանատվ� թյ� ն: 

Ն ման ա նո րոշ սահ մա ն@ մն  եր չպետք է կի րառ վեն: Այս օ րի-
նա կ@ մ նշված չեն ո´չ պա տաս խա նատ վ@ թ յան տե սա կը, ո´չ  
ա րարք նե րը, ո րոնց հա մար պա տաս խա նատ վ@ թ յ@ ն է սահ-
ման վ@ մ:

Ե թե օ րեն քի խախ տ@ մն  ա ռա ջաց ն@ մ է կար գա պա հա կան պա-
տաս խա նատ վ@ թ յ@ ն, ա պա այն պետք է սահ ման վի տվյալ 
օ րեն ք@ մ` հստակ նշե լով պա տաս խա նատ վ@ թ յ@ ն ա ռա ջաց նող 
ա րար քը և պա տաս խա նատ վ@ թ յան կոնկ րետ մի  ջո ցը կամ այն 
օ րեն քի նոր մը, ո րով սահ ման վ@ մ է ա րար քի հա մար նա խա տես-
ված պա տաս խա նատ վ@ թ յ@  նը:

Օ րեն քի՝ -  ժի մե ջ մտնե լ-  ժամ կետ նե րը. Ե թե օ րեն ք@ մ 
նա խա տես ված չէ @  ժի մե ջ մտնե լ@  ժամ կետ, ա պա այն @  ժի 
մե ջ է մտն@ մ դրա պաշ տո նա կան հրա պա րակ ման օր վան 
հա ջոր դող տաս նե րորդ օ րը։ Սա կայն ի րա վա կան հստա-
կ@ թ յան տե սանկ յ@  նից @  ժի մե ջ մտնե լը մի շտ անհ րա ժեշտ 
է հա տ@ կ կար գա վո րել: Ընդ ո ր@ մ՝ նաև այն դեպ քե ր@ մ, երբ 
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օ րենքն @  ժի մե ջ պետք է մտնի դրա պաշ տո նա կան հրա պա-
րակ ման օր վան հա ջոր դող տաս նե րորդ օ րը: 

Օ րեն ք@ մ կա րող է նա խա տես վել @  ժի մե ջ մտնե լ@  այլ ժամ-
կետ: Օ րենք ներն @  ժի մե ջ են մտն@ մ դրան ց@ մ սահ ման ված 
ժամ կետ նե ր@ մ, սա կայն ոչ շ@ տ, քան՝ դրանց պաշ տո նա-
կան հրա պա րակ մա նը հա ջոր դող օր վա նից, բա ցա ռ@ թ-
յամբ այն դեպ քե րի, երբ օ րեն քով սահ ման ված է, որ տվյալ 
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը @  ժի մե ջ է մտն@ մ հրա պա-
րակ վե լ@ ց հե տո՝ ան մի  ջա պես: 

Օ րեն ք@ մ պար տա վոր են նա խա տե սել նոր մա տիվ ի րա վա-
կան ակ տի @  ժի մե ջ մտնե լ@ ՝ ա վե լի @ շ ող ջա մի տ ժամ կետ, 
ե թե ակ տով սահ ման վ@ մ են այն պի սի ի րա վա կար գա վո-
ր@ մն  եր, ո րոնց հա մար անհ րա ժեշտ է հիմն  ա վոր ժա մա նա-
կա հատ ված, ո րը հնա րա վո ր@ թ յ@ ն կտա հաս ցեա տի րո ջը՝ 
իր վար քա գի ծը հա մա պա տաս խա նեց նել սահ ման ված պա-
հանջ նե րին կամ ե թե սահ ման ված ի րա վա կար գա վո ր@ մն  ե-
րը վատ թա րաց ն@ մ են ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը:

Օ րեն ք@ մ կա րող է սահ ման վել նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ-
տի բա ժին նե րի, գլ@ խ նե րի, հոդ ված նե րի, հոդ ված նե րի մա-
սե րի, կե տե րի, են թա կե տե րի և նա խա դա ս@ թ յ@ ն նե րի հա-
մար @  ժի մե ջ մտնե լ@  այլ ժամ կետ ներ, քան նա խա տես ված 
է տվյալ օ րեն քի՝ @  ժի մե ջ մտնե լ@  հա մար:

Եզ րա փա կիչ և  ան ց-  մա յին դր- յթ նե րը. Օ րեն քը պետք է 
պա ր@  նա կի եզ րա փա կիչ մաս, ե թե սահ ման վ@ մ են` 
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1) օ րեն քի՝ @  ժի մե ջ մտնե լ@  ժամ կետ նե րը 
2) գոր ծո ղ@ թ յան ժամ կետ նե րը, երբ օ րեն քը կամ դրա ա ռան ձին 
մա սը նա խա տես ված է սահ մա նա փակ ժամ կե տով գոր ծո ղ@ թ-
յան հա մար (ժա մա նա կա վոր ակտ կամ ժա մա նա կա վոր դր@ յթ): 
Այս դեպ ք@ մ պետք է նշվի ակ տի կամ դրա ա ռան ձին մա սի գոր-
ծո ղ@ թ յան հստակ ժամ կե տը:

Օ րեն քը պետք է պա ր@  նա կի ան ց-  մա յին դր- յթ ներ, ե թե` 

 օ րեն քը լրիվ գոր ծո ղ@ թ յան մե ջ դնե լ@  հա մար պա հանջ վ@ մ 
են ժամ կետ ներ կամ ո րո շա կի պայ ման ներ, կամ 
ո րո շա կի ժամ կետ նե րի (սահ մա նա փակ ժա մա նա կա հատ-
վա ծի) կամ օ րեն քի հիմն  ա կան մա ս@ մ սահ ման ված պայ-
ման նե րի հա մար անհ րա ժեշտ է սահ մա նել հիմն  ա կան մա-
ս@ մ սահ ման ված նոր մե  րից տար բեր վող այլ նոր մե ր, կամ
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի՝ հիմն  ա կան մա սով սահ ման-
ված նոր մե  րի @  ժի մե ջ մտնե լ@ ց հե տո անհ րա ժեշտ է սահ-
մա նել, ըստ ո րո շա կի ան ձանց շրջա նա կի կամ տա րած քի, 
ակ տի՝ հիմն  ա կան մա սով սահ ման ված նոր մե  րի գոր ծո ղ@ թ-
յան հա մար այլ նոր մե ր: (Օ րի նակ` Սահ մա նադ ր@ թ յան ան-
ց@  մա յին դր@ յթ նե ր@ մ սահ ման վեց, որ ՄԻՊ մա սին օ րեն քը 
պետք է հա մա պա տաս խա նեց վի Սահ մա նադ ր@ թ յա նը):

Օ րեն քը պետք է պա ր@  նա կի ան ց@  մա յին դր@ յթ ներ, ե թե ան ձի 
ի րա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տին 
նա խա տես վ@ մ է տալ հե տա դարձ @ ժ կամ ան ձի ի րա վա կան 
վի ճա կը բա րե լա վող ի րա վա կան ակ տին հե տա դարձ @ ժ տա լ@  
հա մար անհ րա ժեշտ է սահ մա նել հա մա պա տաս խան նոր մե ր: 
Այս դեպ ք@ մ ան ց@  մա յին դր@ յթ նե րով սահ ման վ@ մ են 
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օ րեն քը կամ դրա այն մա սե րը, ո րոնց տրվ@ մ է հե տա դարձ 
@ ժ. 
հե տա դարձ @ ժ տա լ@  ի րա վա կար գա վո ր@ մն  ե րի (ժամ կետ-
նե րի, պայ ման նե րի, ան ձանց շրջա նա կի և  այլն) հա մար 
անհ րա ժեշտ հա մա պա տաս խան նոր մե ր: Օ րեն քի եզ րա փա-
կիչ մա սը և  ան ց@  մա յին դր@ յթ նե րը կա րող են շա րադր վել 
կա՛մ ա ռան ձին գլ@ խ նե րի, կա՛մ հոդ ված նե րի, կա՛մ կե տե րի 
ձևով` տվյալ օ րեն քով սահ ման ված կար գով: 

3.7 Ինչ պի սի՞ ընդ հա ն- ր կա նոն ներ են գոր ծ- մ օ րեն ք- մ փո-
փո խ- թ յ- ն ներ, լրա ց- մն  եր կա տա րե լ- , ի րա վա կան ակ տի 
գոր ծո ղ- թ յ-  նը կա սեց  նե լ-  կամ դա դա րեց նե լ-  դեպ ք- մ

Ի րա վա կան ակ տ@ մ ցան կա ցած փո փո խ- թ յ- ն կամ լրա ց- մ 
պետք է լի նի հստակ: Ե թե ի րա վա կան ակ տ@ մ կա տար վող փո-
փո խ@ թ յ@ ն նե րը կամ լրա ց@ մն  ե րը ծա վա լ@ ն են, ա պա կա րող 
է նպա տա կա հար մար լի նել՝ ի րա վա կան ակտն ամ բող ջ@ թ յամբ 
շա րադ րել նոր խմբագ ր@ թ յամբ, կամ @  ժը կորց րած ճա նա չել և  
ըն դ@  նել նո րը18:

Փո փո խ- թ յ- ն ներ կամ լրա ց- մն  եր կա տա րե լ-  մա սին ի րա-
վա կան ակ տե րը չեն կա րող փո փոխ վել կամ լրաց վել: Փո փո-
խ- թ յ- ն նե րը կամ լրա ց- մն  ե րը կա տար վ- մ են մի այն հիմ-
նա կան ակ տ- մ:

Ի րա վա կան ակ տ@ մ փո փո խ@ թ յ@ ն նե րը, լրա ց@ մն  ե րը կա տա-
ր@ մ կամ @  ժը կորց րած է ճա նա չ@ մ մի այն այդ ի րա վա կան 

18   Նորմատիկվ իրավական ակտերի մասին օրենքի 8-րդ գլուխ
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ակտն ըն դ@  նած մար մի  նը կամ նրա ի րա վա հա ջոր դը. օ րեն քի 
պա րա գա յ@ մ` Ազ գա յին ժո ղո վը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տ@ թ-
յան Կա ռա վա ր@ թ յան ո րոշ ման պա րա գա յ@ մ՝ Կա ռա վա ր@ թ-
յ@  նը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տ@ թ յան վար չա պե տի ո րոշ ման 
պա րա գա յ@ մ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ@ թ յան վար չա պե տը և  
այլն:

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տ@ մ փո փո խ@ թ յ@ ն կամ լրա ց@ մ 
կա րող է կա տար վել մի այն ն@ յն տե սա կի և բ ն@ յ թի նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակ տով: Օ րենսգր քե ր@ մ փո փո խ@ թ յ@ ն կամ լրա-
ց@ մ կա տար վ@ մ է օ րեն քով: 

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

՝

ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ 

ՀԱՆՐԱԿՐԹ�  ԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ� Մ
ՓՈՓՈԽ�  � ՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑ� ՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼ�  ՄԱՍԻՆ

Նա խա գիծ մշա կող մար մի  նը պետք է ձգտի ն@ յն ի րա վա կան 
ակ տ@ մ կա տար վող բո լոր փո փո խ@ թ յ@ ն նե րը և լ րա ց@ մն  ե րը 
հնա րա վո րինս մի ա վո րել մե կ նա խագ ծ- մ:

Ն@ յն օ րեն ք@ մ փո փո խ@ թ յ@ ն ներ և լ րա ց@ մն  եր նա խա տե սող 
նա խագ ծե րի մի ա ց-  մը հնա րա վո ր@ թ յ@ ն է տա լիս խ@  սա փել 
օ րեն ք@ մ մի մ յանց հա կա սող փո փո խ@ թ յ@ ն ներ և լ րա ց@ մն  եր 
նա խա տե սե լ@ ց:



36

Ի րա վա կան ակ տ@ մ փո փո խ@ թ յ@ ն ներ կամ լրա ց@ մն  եր կա-
տա րե լ@  մա սին ցան կա ցած նա խա գիծ մշա կե լիս անհ րա ժեշտ է 
ման րակր կիտ ստ@  գել, թե գոր ծող  նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ-
տի որ դր@ յթ ներն են կորց րել ի րենց ար դիա կա ն@ թ յ@  նը կամ 
պար զեց ման կա րիք @  նեն: Դա հնա րա վո ր@ թ յ@ ն է տա լիս զերծ 
մն ալ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե ր@ մ հե տա գա յ@ մ նաև այլ 
փո փո խ@ թ յ@ ն ներ կամ լրա ց@ մն  եր կա տա րե լ@ ց:

Ի րա վա կան ակ տ@ մ փո փո խ@ թ յ@ ն նե րը կա տար վ@ մ են ա ռան-
ձին՝

բա ռեր, թվեր կամ կե տադ րա կան նշան նե րը այլ բա ռե րով, 
թվե րով, կամ կե տադ րա կան նշան նե րով փո խա րի նե լ-  մի -
ջո ցով,
բա ռեր, թվեր կամ նա խա դա ս@ թ յ@ ն ներ հա նե լ-  մի  ջո ցով,
բա ժին ներ, գլ@ խ ներ, հոդ ված ներ, մա սեր, կե տեր, են թա-
կե տեր, պար բե ր@ թ յ@ ն ներ կամ նա խա դա ս@ թ յ@ ն ներ նոր 
խմբագ ր- թ յամբ շա րադ րե լ@  մի  ջո ցով,
բա ժին նե րի, գլ@ խ նե րի, հոդ ված նե րի, մա սե րի, կե տե րի, են-
թա կե տե րի կամ պար բե ր@ թ յ@ ն նե րի գոր ծո ղ@ թ յ@  նը դա-
դա րեց նե լ-  մի  ջո ցով: 

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տ@ մ լրա ց@ մն  եր կա տար վ@ մ են 
դրա ն@ մ ա վե լաց նե լով.

նոր բա ժին ներ, 
գլ@ խ ներ, 
հոդ ված ներ, 
մա սեր, 
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կե տեր, 
են թա կե տեր, 
պար բե ր@ թ յ@ ն ներ, 
նա խա դա ս@ թ յ@ ն ներ, 
բա ռեր, 
թվեր,
կե տադ րա կան նշան ներ: 

Ի րա վա կան ակ տ@ մ փո փո խ@ թ յ@ ն նե րի կամ լրա ց@ մն  ե րի հա-
ջոր դա կա ն@ թ յ@  նը հա մա պա տաս խա ն@ մ է հիմն  ա կան ի րա վա-
կան ակ տի հոդ ված նե րի հա ջոր դա կա ն@ թ յա նը՝ ան կախ ա ռան-
ձին փո փո խ@ թ յ@ ն նե րի կար ևո ր@ թ յան աս տի ճա նից:

Ի րա վա կան ակ տ@ մ փո փո խ@ թ յ@  նը, լրա ց@  մը կամ գոր ծո-
ղ@ թ յ@  նը դա դա րեց նե լը ձևա կերպ վ@ մ է հետև յալ ար տա հայ-
տ@ թ յ@ ն նե րով.

փո խա րի նել՝ բա ռեր կամ թվեր այլ բա ռե րով կամ թվե րով 
փո խա րի նե լ@  դեպ ք@ մ,
հա նել՝ բա ռե րը, թվե րը, կամ նա խա դա ս@ թ յ@ ն նե րը հա նե-
լ@  դեպ ք@ մ,
շա րադ րել հետև յալ խմբագ ր- թ յամբ՝  բա ժին ներ, գլ@ խ-
ներ, հոդ ված ներ, մա սեր, կե տեր, են թա կե տեր կամ նա խա-
դա ս@ թ յ@ ն ներ նոր խմբագ ր@ թ յամբ շա րադ րե լ@  դեպ ք@ մ,
դա դա րեց նել գոր ծո ղ- թ յ-  նը՝ բա ժին նե րի, գլ@ խ նե րի, 
հոդ ված նե րի, մա սե րի կամ կե տե րի գոր ծո ղ@ թ յ@  նը դա դա-
րեց նե լ@  դեպ ք@ մ,

լրաց նել հետև յալ բո վան դա կ- թ յամբ՝ նոր բա ժին ներ, 
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գլ@ խ ներ, հոդ ված ներ, մա սեր, կե տեր, են թա կե տեր, պար-
բե ր@ թ յ@ ն ներ, նա խա դա ս@ թ յ@ ն ներ լրաց նե լ@  դեպ ք@ մ,
լրաց նել՝ ա ռան ձին բա ռեր կամ թվեր լրաց նե լ@  դեպ ք@ մ:

Ի րա վա կան ակ տ@ մ փո փո խ@ թ յ@ ն կամ լրա ց@ մ կա տա րե լիս 
պետք է հստակ նշվի ի րա վա կան ակ տի այն հոդ վա ծը, դրա մա-
սը, կե տը, են թա կե տը, պար բե ր@ թ յ@  նը և նա խա դա ս@ թ յ@  նը, 
որ տեղ նա խա տես վ@ մ է փո փո խ@ թ յ@  նը կամ լրա ց@  մը:

Ե թե փո փո խ@ թ յ@ ն ներ և լ րա ց@ մն  եր են կա տար վ@ մ ի րա-
վա կան ակ տի մի և ն@ յն կա ռ@ ց ված քա յին մի ա վո րի (Օ րի նակ՝ 
հոդ վա ծի) տար բեր մա սե ր@ մ, ա պա ի րա վա կան ակ տ@ մ փո-
փո խ@ թ յ@ ն ներ և լ րա ց@ մն  եր նա խա տե սող հա մա պա տաս խան 
կա ռ@ ց ված քա յին մի ա վո րը բա ժան վ@ մ է կե տե րի՝ օ րենք նե րի 
պա րա գա յ@ մ, իսկ այլ ի րա վա կան ակ տե րի պա րա գա յ@ մ՝ են-
թա կե տե րի:

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

՝ Հոդված 2. Օրենքի 22-րդ հոդվածի`

1)  3-րդ մասում «11» թիվը փոխարինել «13» թվով,
2) 4-րդ մասի 2-րդ կետի «բ» ենթակետում 

«օրենքով սահմանված» բառերը փոխարինել 
«օրենսդրությամբ սահմանված» բառերով:

Եթե փոփոխ@ թյ@ ններ կամ լրաց@ մն եր են կատարվ@ մ 
իրավական ակտի տարբեր կառ@ ցվածքային մի ավորներ@ մ 
(Օրինակ՝ հոդվածներ@ մ), ապա դրանք նախատեսվ@ մ 
են փոփոխ@ թյ@ ններ կամ լրաց@ մն եր կատարել@  մասին՝ 
իրավական ակտի առանձին կառ@ ցվածքային մի ավորներով:
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Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

՝

Հոդված 1.  Օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մաս� մ 
«11» թիվը փոխարինել «13» թվով:

Հոդված 2. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ 
կետի 1-ին ենթակետ� մ «օրենքով 
սահմանված» բառերը փոխարինել 
«օրենսդր� թյամբ սահմանված» 
բառերով:

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի գոր ծո ղ- թ յ-  նը դա դա րեց վ- մ 
է հետև յալ դեպ քե ր@ մ` 

նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտն @  ժը կորց րած  է ճա նաչ վ@ մ,
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտն ան վա վեր է ճա նաչ վ@ մ: 

Ե թե նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի գոր ծո ղ@ թ յ@  նը դա դա րեց-
վե լ@  է դրա նով կար գա վոր վող հա րա բե ր@ թ յ@ ն նե րի մի այն ո րո-
շա կի մա սով (ո րը հնա րա վոր չէ ա ռանձ նաց նել ակ տի մա սե րի 
ձևով), ա պա այդ ակ տի գոր ծո ղ@ թ յ@  նը մաս նա կիո րեն է դա-
դա րեց վ@ մ: Այս դեպ ք@ մ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի գոր ծո-
ղ@ թ յ@  նը դա դա րեց նող ակ տ@ մ պետք է հստակ նշվի այն հա-
րա բե ր@ թ յ@ ն նե րի շրջա նա կը, ո րոնց մա սով դա դա րեց վ@ մ է 
ակ տի գոր ծո ղ@ թ յ@  նը: 

Գոր ծո ղ@ թ յան դա դա րեց ման արդ յ@ ն ք@ մ դա դա րեց վ@ մ են 
նաև այն բո լոր ի րա վա կան ակ տե րը, ո րոն ցով այդ «մայր» ակ-
տ@ մ փո փո խ@ թ յ@ ն ներ և լ րա ց@ մն  եր էին կա տար վել։ 

Օ րեն քի մա սի գոր ծո ղ@ թ յան դա դա րե ց@  մը չի հան գեց ն@ մ այդ 
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օ րեն քի կամ դրա այլ մա սե րի գոր ծո ղ@ թ յան դա դա րեց ման, բա-
ցա ռ@ թ յամբ այն դեպ քի, ե թե օ րեն ք@ մ առ կա է այդ՝ դա դա րեց-
ված մա սով հաս տատ ված հա վել ված: 

3.8 Ինչ պե՞ս են վեր նագր վ- մ Օ րենք նե ր- մ փո փո խ- թ յ- ն-
ներ, լրա ց- մն  եր կա տա րե լ-  և  օ րենքն -  ժը կորց րած ճա-
նա չե լ-  մա սին նա խագ ծե րը

Օ րեն ք@ մ փո փո խ@ թ յ@ ն կամ լրա ց@ մ կա տա րե լ@  մա սին օ րեն-
քի նա խագ ծի վեր նագ ր@ մ նշվ@ մ են.

փո փոխ վող օ րեն քի կրճատ ան վա ն@  մը, 
հա մա պա տաս խա նա բար, «փո փո խ@ թ յ@ ն կա տա րե լ@  մա-
սին», «լրա ց@ մ կա տա րե լ@  մա սին», կամ «փո փո խ@ թ յ@ ն և 
լ րա ց@ մ կա տա րե լ@  մա սին» բա ռե րը:

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

   
 1

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱԿՐԹ�  ԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ ՕՐԵՆՔ� Մ

ՓՈՓՈԽ�  � Ն ԿԱՏԱՐԵԼ�  ՄԱՍԻՆ
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Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

   
 2

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱԿՐԹ�  ԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ

ՕՐԵՆՔ� Մ ԼՐԱՑ� Մ ԿԱՏԱՐԵԼ�  ՄԱՍԻՆ

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

   
3

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱԿՐԹ�  ԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ

ՕՐԵՆՔ� Մ ՓՈՓՈԽ�  � Ն ԵՎ ԼՐԱՑ� Մ 
ԿԱՏԱՐԵԼ�  ՄԱՍԻՆ

3.9 Ինչ պե՞ս ձևա կեր պել օ րեն ք- մ բա ռե րը կամ թվերն այլ բա-
ռե րով կամ թվե րով փո խա րի ն-  մը

Օ րեն քի նոր մ@ մ բա ռե րը կամ թվերն այլ բա ռե րով կամ թվե րով 
փո խա րի նե լ@  դեպ ք@ մ հետև յալ հա ջոր դա կա ն@ թ յամբ նշվ@ մ 
են.

«օ րեն քի» բա ռը,
օ րեն քի այն հոդ վա ծը, անհ րա ժեշ տ@ թ յան դեպ ք@ մ՝ նաև 
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հոդ վա ծի մա սը, կե տը, են թա կե տը, պար բե ր@ թ յ@  նը կամ 
նա խա դա ս@ թ յ@  նը, որ տեղ նա խա տես վ@ մ է կա տա րել փո-
փո խ@ թ յ@  նը,
փո փոխ վող բա ռե րը կամ թվե րը՝ չա կերտ նե րի մե ջ,
հա մա պա տաս խա նա բար «բա ռե րը (բա ռը) փո խա րի նել» 
կամ «թվե րը (թի վը) փո խա րի նել» բա ռե րը,
այն բա ռե րը կամ թվե րը, ո րոնք պետք է փո խա րի նեն գոր ծող 
ակ տի հա մա պա տաս խան բա ռե րին կամ թվե րին՝ չա կերտ-
նե րի մե ջ,
«բա ռե րով (բա ռով)» կամ «թվե րով (թվով)» բա ռե րը:

Ե թե փո փո խ@ թ յան են թա կա կա ռ@ ց ված քա յին մի ա վո ր@ մ 
ա ռան ձին բա ռեր կամ թվեր հան դի պ@ մ են մի  քա նի ան գամ, 
ա պա անհ րա ժեշտ է մի ան շա նակ նշել, թե կոնկ րետ ո՛ր բա ռե րը 
կամ թվե րը պետք է փո փոխ վեն: Այդ նպա տա կով՝ չա կերտ նե րի 
մե ջ գրվ@ մ են փո փոխ վող բա ռե րից կամ թվե րից ա ռաջ գրված 
բա ռե րը կամ բա ռը՝ նշե լով, որ փո փո խ@ թ յ@  նը կա տար վ@ մ է 
այդ բա ռե րից հե տո հան դի պող հա մա պա տաս խան բա ռե ր@ մ 
կամ թվե ր@ մ:

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

՝ Օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
«ապագայ� մ կառ� ցվող» բառերից հետո 
«ձեռնարկ� թյ� նների» բառը փոխարինել 
«իրավաբանական անձանց» բառերով:

 Եթե փոփոխ@ թյ@ ններ են կատարվ@ մ մի ևն@ յն մաս@ մ, կետ@ մ, 
ենթակետ@ մ, ապա նախադաս@ թյան մե ջ փոփոխ@ թյ@ նը 
ձևակերպվ@ մ է մե կ նորմով:
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Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

՝ Օրենքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մաս� մ 
«13» թիվը փոխարինել «15» թվով, իսկ 
«օրենքով սահմանված» բառերը փոխարինել 
«օրենսդր� թյամբ սահմանված» բառերով:

Եթե իրավական ակտի մի  քանի հոդվածներ@ մ կատարվ@ մ է 
մի ևն@ յն փոփոխ@ թյ@ նը կամ փոփոխ@ թյան են ենթարկվ@ մ 
մի ևն@ յն բառի տարբեր հոլովաձևերը, այն ձևակերպվ@ մ է մե կ 
նորմով:

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

   
 1 Օրենքի 15-րդ, 20-րդ, 24-րդ հոդվածներ� մ 

«իրավաբանական օգն� թյ� ն» բառերը 
փոխարինել «փաստաբանական ծառայ� թյ� ն» 
բառերով:

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

   
 2 Օրենսգրքի 15-րդ գլխ� մ, 35-րդ և 44-րդ 

հոդվածներ� մ «Վերահսկիչ պալատ» բառերը 
և դրա հոլովաձևերը փոխարինել «Հաշվեքննիչ 
պալատ» բառերով և դրա հոլովաձևերով:

3.10 Ինչ պե՞ս օ րեն քի որ ևէ հատ ված ձևա կեր պել նոր խմբագ-
ր- թ յամբ 

Օ րեն ք@ մ բա ժին ներ, գլ@ խ ներ, հոդ ված ներ, մա սեր, կե տեր, են-
թա կե տեր կամ նա խա դա ս@ թ յ@ ն ներ նոր խմբագ ր@ թ յամբ շա-
րադ րե լ@  դեպ ք@ մ հետև յալ հա ջոր դա կա ն@ թ յամբ նշվ@ մ են.
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«օ րեն քի» բա ռը,
օ րեն քի այն բա ժի նը, գլ@  խը, հոդ վա ծը, հոդ վա ծի մա սը, կե-
տը, են թա կե տը կամ նա խա դա ս@ թ յ@  նը, ո րը նա խա տես-
վ@ մ է շա րադ րել նոր խմբագ ր@ թ յամբ,
«շա րադ րել հետև յալ խմբագ ր@ թ յամբ.» բա ռե րը և մի  ջա կետ՝ 
«.» կե տադ րա կան նշա նը,
հա ջորդ տո ղ@ մ՝ չա կերտ նե րի մե ջ, տրվ@ մ է հա մա պա տաս-
խան բաժ նի, գլխի, հոդ վա ծի, հոդ վա ծի մա սի, կե տի, են թա-
կե տի կամ նա խա դա ս@ թ յան նոր խմբագ ր@ թ յամբ շա րադ-
րան քը:

Ընդ ո ր@ մ, նոր խմբագ ր@ թ յամբ շա րադ րե լիս նշվ@ մ է նաև հոդ-
վա ծի հա մա րա կա լ@  մը:

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

՝

Oրեն քի 43-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սը շա րադ րել 
հետև յալ խմբագ րութ յամբ.

«7. Պար զա բա նում տված ի րա վա սու մար մի նը 
ի րա վունք ու նի hետ կան չել պաշ տո նա կան պար-
զա բա նու մը և  այն փո խա րի նել նոր պար զա բան-
մամբ, ե թե տե ղի է ու նե ցել հան գա մանք նե րի էա-
կան փո փո խութ յուն:»:

3.11 Ինչ պե՞ս ձևա կեր պել Օ րեն քում կա տար վե լիք լրա ցում նե րը

Օ րեն քում նոր բա ժին ներ, գլուխ ներ, հոդ ված ներ լրաց նե լու դեպ-
քում հետև յալ հա ջոր դա կա նութ յամբ նշվում են.

«օ րեն քը» բա ռը,
«լրաց նել հետև յալ բո վան դա կ@ թ յամբ» բա ռե րը,
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հա մա պա տաս խան բաժ նի, գլխի, հոդ վա ծի հա մա րա կալ-
ման հեր թա կան հա մա րը և հա մա պա տաս խա նա բար «բաժ-
նով», «գլխով», «հոդ վա ծով» բա ռե րը,
նոր տո ղից՝ չա կերտ նե րի մե ջ, գրվ@ մ է լրաց վող բաժ նի, 
գլխի, հոդ վա ծի հա մա րա կալ ման հեր թա կան հա մա րը, հա-
մա պա տաս խա նա բար «բա ժին», «գլ@ խ», «հոդ ված» բա ռե-
րը, հա մա պա տաս խան լրաց վող բաժ նի, գլխի կամ հոդ վա ծի 
վեր նա գի րը (ե թե տվյալ հոդ վածն @  նի վեր նա գիր) և լ րաց-
ման տեքս տը:

Օ րեն ք@ մ հոդ ված նե րի մա սեր, կե տեր, են թա կե տեր կամ նա-
խա դա ս@ թ յ@ ն ներ լրաց նե լ@  դեպ ք@ մ հետև յալ հա ջոր դա կա-
ն@ թ յամբ նշվ@ մ են.

«օ րեն քի» բա ռը,
օ րեն քի այն հոդ վա ծը, անհ րա ժեշ տ@ թ յան դեպ ք@ մ հոդ վա-
ծի մա սը, կե տը կամ են թա կե տը` ներ գո յա կան հո լո վով, որ-
տեղ նա խա տես վ@ մ է կա տա րել լրա ց@  մը,
«լրաց նել հետև յալ բո վան դա կ@ թ յամբ» բա ռե րը,
նոր տո ղից՝ չա կերտ նե րի մե ջ գրվ@ մ է հոդ վա ծի լրաց վող 
մա սի, կե տի կամ են թա կե տի հեր թա կան հա մա րը և լ րաց-
վող տեքս տը, իսկ նոր նա խա դա ս@ թ յ@ ն լրաց նե լ@  դեպ ք@ մ` 
մի այն լրաց վող տեքս տը:
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Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

՝

Հոդված … Օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ մասում 
2-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 
նոր պարբերությունով. 

«2017 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ առնվազն 
20 օրացուցային տարվա մասնագիտական 
աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում 
կենսաթոշակ է նշանակվում նաեւ սույն մասի 
1-ին եւ 2-րդ կետերում նշված այն անձանց, 
որոնք դատախազի կամ հատուկ քննչական 
ծառայության ծառայողի պաշտոնում նշանակվել 
են մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը՝ «Հայաստանի 
Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 51-
րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն քննչական 
կոմիտեի ծառայողի պաշտոն զբաղեցնելուց 
հետո:»

3.12 Ինչ պի սի՞ ըն թա ցա կար գեր են գոր ծ- մ ի րա վա կան ակ-
տե րի նա խագ ծե րի մշակ ման հա մար

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կար գա վո ր@  մը չպետք է դ@ րս 
գա իր ա ռար կա յի շրջա նակ նե րից: Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ-
տի չպետք է հա կա սի հա վա սար կամ ա վե լի բարձր ի րա վա բա-
նա կան @ ժ @  նե ցող՝ այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րին: 

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը շա րադր վ@ մ են պե տա կան 
լեզ վով՝ հա յե րե նով: Օ տա րերկր յա կազ մա կեր պ@ թ յ@ ն նե րի ան-
վա ն@ մն  ե րը, ֆի զի կա կան ան ձանց ա ն@ ն նե րը, աշ խար հագ րա-
կան օբ յեկտ նե րի ա ն@ ն նե րը, դրանց հա պա վ@ մն  ե րը, ինչ պես 
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նաև թարգ մա ն@ թ յան ոչ են թա կա ի րա վա կան, ֆի նան սա կան, 
տեխ նի կա կան և  այլ տեր մի ն նե րը պետք է գրվեն հա յե րեն տա-
ռա դար ձ@ թ յամբ, Օ րի նակ՝ Հ յ@  ման ռայթս վոտչ: Անհ րա ժեշ-
տ@ թ յան դեպ քե ր@ մ հա յե րեն հա պա վ@ մն  ե րի կամ տեր մի ն-
նե րի հետ մի ա ժա մա նակ` փա կագ ծե ր@ մ, կա րող են կի րառ վել 
ըն դ@ ն ված լա տի նե րեն կամ օ տա րա լե զ@  հա պա վ@ մն  եր կամ 
տեր մի ն ներ: Վեր ջին ներս կի րառ վ@ մ են հա յե րեն հա պա վ@ մն  ե-
րի կամ տեր մի ն նե րի հետ մի ա ժա մա նակ` փա կագ ծե ր@ մ: 

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

՝

Ան վա վեր ճա նաչ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակտն իր ի րա վա կան �  ժը կա րող է կորց նել այդ 
ի րա վա կան ակ տի ըն դ� ն ման պա հից, իսկ այն 
դեպ ք� մ, երբ ան վա վե ր� թ յան հիմքն ա ռա ջա ցել 
է նոր մա տիվ ի րա վա կան ակտն ըն դ�  նե լ� ց հե-
տո, ա պա՝ ան վա վե ր� թ յան հիմ քի ա ռա ջաց ման 
պա հից (ex tunc)` հան րա յին շա հե րի պաշտ պա-
ն� թ յ�  նից ել նե լով` ան վա վեր ճա նա չե լ�  մա սին 
ակ տ� մ � ղ ղա կիո րեն նա խա տե սե լ�  դեպ ք� մ: 

Մի ջազ գա յին կազ մա կեր պ@ թ յ@ ն նե րի ան վա ն@ մն  ե րը գրվ@ մ 
են հա յե րեն` անհ րա ժեշ տ@ թ յան դեպ ք@ մ փա կագ ծե ր@ մ նշե-
լով դրանց՝ մի  ջազ գա յին ճա նա չ@ մ ստա ցած կամ ըն դ@ ն ված 
լա տի նե րեն կամ անգ լե րեն հա պա վ@ մն  ե րը: Օ րի նակ` Տն տե սա-
կան հա մա գոր ծակ ց@ թ յան և զար գաց ման կազ մա կեր պ@ թ յան 
(OECD), Հա մաշ խար հա յին բանկ (WB), Առևտ րի հա մաշ խար հա-
յին կազ մա կեր պ@ թ յ@ ն (WTO), Միաց յալ Նա հանգ նե րի մի  ջազ-
գա յին զար գաց ման գոր ծա կա լ@ թ յ@ ն (USAID): Նոր մա տիվ ի րա-



48

վա կան ակ տե րով սահ ման վող ձե ւաթղ թե րը կա րող են շա րադր-
վել օ տար լեզ վով կամ հա յե րե նով՝ օ տար լեզ վի զ@  գորդ մամբ: 

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի լե զ@ ն պետք է լի նի պարզ, 
հստակ և մատ չե լի։ Ի րա վա կան ակ տի դր@ յթ նե րը պետք է լի նեն 
դյ@  րըմբռ նե լի, ոչ եր կի մաստ, հա կիրճ, ա ռանց ա վե լորդ տար-
րե րի, ճշգրիտ, ըն թեր ցո ղի հա մար ա նո րո շ@ թ յան տպա վո ր@ թ-
յ@ ն չստեղ ծող: 

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տ@ մ մի տ քը պետք է ար տա հայտ վի 
հնա րա վո րինս պարզ բա ռե րով: 

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տ@ մ պետք է պահ պան վեն հա-
յոց լեզ վի կա նոն նե րը, այդ թվ@ մ՝ կե տադ ր@ թ յան կա նոն նե րը: 
Չ պետք է ան հար կի օգ տա գոր ծել օ տար բա ռեր, ե թե գո յ@ թ յ@ ն 
@  նի դրանց գրա կան հա յե րեն տար բե րա կը: 

Նո մա տիվ ի րա վա կան ակ տե ր@ մ չպետք է օգ տա գործ վեն հնա-
ցած բա ռեր @  ար տա հայ տ@ թ յ@ ն ներ: 

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տ@ մ պետք է կի րառ վեն նոր մա տիվ 
ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կամ հան րա ծա նոթ հաս կա-
ց@ թ յ@ ն ներ կամ տեր մի ն ներ: Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տ@ մ 
մի եւ ն@ յն մի տքն ար տա հայ տե լիս պետք է կի րառ վեն մի եւ ն@ յն 
բա ռե րը, տեր մի ն նե րը կամ բա ռա կա պակ ց@ թ յ@ ն նե րը` ո րո շա-
կի հեր թա կա ն@ թ յամբ: 

Ե թե նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տ@ մ օգ տա գործ վ@ մ են նոր կամ 
բազ մի  մաստ կամ այն պի սի հաս կա ց@ թ յ@ ն ներ կամ տեր մի ն ներ 
(եզ ր@ յթ ներ), ո րոնք ա ռանց պար զա բան ման մի ան շա նակ չեն 
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ըն կալ վ@ մ, կամ՝ այլ նոր մա տիվ ակ տով տրված է այդ հաս կա-
ց@ թ յ@ ն նե րի կամ տեր մի ն նե րի այլ սահ մա ն@ մ, ա պա տվյալ 
ակ տով պետք է տրվեն այդ ակ տի է@ թ յ@  նից բխող՝ դրանց սահ-
մա ն@ մն  ե րը: Սահ մա ն@ մն  ե րը պետք է լի նեն այն պի սին, որ պես-
զի ա պա հով վի դրանց մի ա տե սակ @  մի ան շա նակ ըն կա լ@ մն  @  
կի րա ռ@  մը: 

Ե թե բառն ի րա վա կան ի մաս տը տար բեր վ@ մ է ա ռօր յա խո սակ-
ցա կան կամ տեխ նի կա կան լեզ վ@ մ իր @  նե ցած ի մաս տից, ա պա 
ար տա հայ տ@ թ յ@  նը պետք է այն պես ձևա կերպ վի, որ բա ցառ վի 
ցան կա ցած ա նո րո շ@ թ յ@ ն: 

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

՝ գի շե րա յին ժամ, տի րա պե տել, հայտ նա բե րել, 
կեն դա նի և  այլ բա ռե րի ի րա վա կան ի մաս տը 
տար բեր վ� մ է դրանց ա ռօր յա խո սակ ցա կան լեզ-
վ� մ ըն դ� ն ված ի մաս տից:

Ե թե ի րա վա կան նոր մ@ մ թվարկ վ@ մ է եր կ@  պայ ման կամ 
դր@ յթ, ո րոնց մի ա ժա մա նակ յա առ կա յ@ թ յ@  նը պար տա դիր է 
ի րա վա կան նոր մի  կի րառ ման հա մար, ա պա դրանք մի ա ն@ մ են 
«և» կամ «@ » շաղ կա պով: 

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

՝ Հայց վո րը կա րող է մե  կից ա վե լի պա հանջ ներ 
մի ա վո րել մե կ հայ ց� մ, ե թե դրանք � ղղ ված են 
մի և ն� յն պա տաս խա նո ղի դեմ և փոխ կա պակց-
ված են։
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Ե թե ի րա վա կան նոր մ@ մ թվարկ վ@ մ է եր կ@  սից ա վե լի պայ-
ման կամ դր@ յթ, ո րոնց բո լո րի մի ա ժա մա նակ յա առ կա յ@ թ յ@  նը 
պար տա դիր է ի րա վա կան նոր մի  կի րառ ման հա մար, ա պա՝ 

դրանք մի մ յան ցից բա ժան վ@ մ են ստո րա կե տե րով, իսկ վեր-
ջին պայ մա նից կամ դր@ յ թից ա ռաջ գրվ@ մ է «և» կամ «@ » 
շաղ կա պը, կամ 
բո լոր հա մա րա կալ ված պայ ման նե րը կամ դր@ յթ նե րը մի մ-
յան ցից տա րան ջատ վ@ մ են մի այն ստո րա կե տով: 

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

  1 Պե տա կան հաշ վառ ման հա մար ան հատ ձեռ նար-
կա տե րը ներ կա յաց ն� մ է հաշ վառ ման մա սին դի-
մ� մ, անձ նագ րի պատ ճե նը, լ�  սան կար և պե տա-
կան տ� ր քի վճար ման ան դոր րա գի րը: 

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

  2

հաշ վառ ման հա մար ան հատ ձեռ նար կա տե րը 
պետք է ներ կա յաց նի` 

1) հաշ վառ ման մա սին դի մում,
2) անձ նագ րի պատ ճե նը,
3) լու սան կար, 
4) պե տա կան տուր քի վճար ման ան դոր րա գի րը: 

Ե թե ի րա վա կան նոր մի  կի րառ ման հա մար բա վա կան է թվարկ-
վող եր կ@  պայ ման նե րից կամ դր@ յթ նե րից մե  կի առ կա յ@ թ-
յ@  նը, ա պա այդ պայ ման նե րը կամ դր@ յթ նե րը բա ժան վ@ մ են 
«կամ» շաղ կա պով: 
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Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

`

Ան ձի կյան քի հա մար վտան գա վոր բռն� թ յան 
կամ այդ պի սի բռն� թ յան ի րա կան սպառ նա լի-
քով զ�  գորդ ված ոտնձ գ� թ յ�  նից պաշտ պան վե-
լիս կա րող է պատ ճառ վել ցան կա ցած վն աս, այդ 
թվ� մ՝ մահ: 

Ե թե ի րա վա կան նոր մի  կի րառ ման հա մար բա վա կան է թվարկ-
վող եր կ@  սից ա վե լի պայ ման նե րից կամ դր@ յթ նե րից որ ևէ մե  կի 
առ կա յ@ թ յ@  նը, ա պա այդ պայ ման նե րը կամ դր@ յթ նե րը մի մ-
յան ցից տա րան ջատ վ@ մ են ստո րա կե տե րով, իսկ վեր ջին պայ-
մա նից ա ռաջ գրվ@ մ է «կամ» շաղ կա պը: 

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

`

Վար չա կան մարմն  ի նա խա ձեռ ն� թ յամբ վար չա-
կան վա ր� յթ հա ր�  ցե լ�  հիմ քերն են` վար չա կան 
ակտ ըն դ�  նե լ�  վե րա բեր յալ օ րեն քի պա հան ջը, 
դրա նից բխող անհ րա ժեշ տ� թ յ�  նը կամ օ րեն քով 
վար չա կան մարմն  ին վե րա պահ ված հա յե ցո ղա-
կան լիա զո ր� թ յ�  նը: 

Ե թե նոր մ@ մ թվարկ վ@ մ են մի մ յանց հետ չփոխ կա պակց ված 
պայ ման ներ կամ դր@ յթ ներ, ո րոնց մի ա ժա մա նակ յա առ կա յ@ թ-
յ@  նը պար տա դիր չէ նոր մի  կի րառ ման հա մար, այդ պայ ման-
նե րը կամ դր@ յթ նե րը մի մ յան ցից տա րան ջատ վ@ մ են մի  ջա կե-
տով: 
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Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

`

1. Ք րեա կան գոր ծով վա րույթն ա վարտ վում է`
1) քրեա կան գոր ծով վա րույ թը կար ճե լու մա սին 

ո րո շում կա յաց նե լով.
2) գոր ծով դա տավ ճի ռը կամ այլ վերջ նա կան ո րո-

շումն ու ժի մեջ մտնե լով, ե թե այն չի պա հան-
ջում դրա կա տար ման հա մար հա տուկ մի ջոց-
նե րի ձեռ նար կում.

3) գոր ծով դա տավ ճի ռը կամ այլ վերջ նա կան 
ո րո շումն ի կա տար ա ծե լու մա սին հաս տա-
տում ստա նա լով, ե թե այն պա հան ջում է դրա 
կա տար ման հա մար հա տուկ մի ջոց նե րի ձեռ-
նար կում: 

Պետք է խ@  սա փել «և/ կամ» ար տա հայ տ@ թ յան կի րա ռ@  մի ց, 
քա նի որ այն չա փա զանց ա նո րոշ է: 

Ե թե նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տ@ մ նշված նոր մի  կի րա ռ@  մը 
պայ մա նա վոր ված է «ինչ պես նաև» բա ռե րով բա ժան ված պայ-
ման նե րով, ա պա «ինչ պես նաև» բա ռե րից հե տո շա րադր ված 
պայ ման նե րը հա մար վ@ մ են նախ կին պայ ման նե րի հետ չկապ-
ված պայ ման ներ: 

Ե թե նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տ@ մ բա ռը նշված է ե զա կի 
թվով, ա պա դա տա րած վ@ մ է նաև այդ բա ռի հոգ նա կիի վրա 
և  ընդ հա կա ռա կը, ե թե տվյալ ի րա վա կան ակ տով այլ բան նա-
խա տես ված չէ կամ այդ ի րա վա կան ակ տի բո վան դա կ@ թ յ@  նից 
@ ղ ղա կի այլ բան չի բխ@ մ: 

3.13 Ինչ պե՞ս ձևա կեր պել պար տա կա ն- թ յ- ն նե րը

Ի րա վա կան նոր մի  տեքս տից պետք է հստա կո րեն և մի ան շա-
նակ եր ևա, որ պա հանջ վ@ մ է ո րո շա կի պար տա դիր վար քա գիծ: 
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Ե թե բա յի մի այն սահ մա նա կան ներ կա ե ղա նա կով իմ պե րա տիվ 
պա հանջ նե րի ձևա կեր պ@  մը չի ա պա հո վ@ մ դրա իմ պե րա տիվ 
բն@ յ թի հար ց@ մ բա վա րար հստա կ@ թ յ@ ն, ա պա խոր հ@ րդ է 
տրվ@ մ օգ տա գոր ծել պար տա կա ն@ թ յան ձևա կեր պ@ մն  ար տա-
հայ տող և նոր մի  հրա մա յա կան բն@ յթն ընդգ ծող բա ռեր, Օ րի-
նակ՝ «պար տա վոր է», «պետք է», «անհ րա ժեշտ է» և  այլն: 

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

  1

Վ կան ներ կա յա ն� մ է դա տա րան դա տա րա նի 
կան չով:

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

  2 Այլ ան ձի ֆիր մա յին ան վա նումն ա պօ րի նի օգ տա-
գոր ծող ան ձը պար տա վոր է ֆիր մա յին ան վան-
ման ի րա վա տի րոջ պա հան ջով դա դա րեց նել դրա 
օգ տա գոր ծու մը և հա տու ցել պատ ճառ ված վնաս-
նե րը: 

Ի րա վա կան ակ տը պետք է բաղ կա ցած լի նի տրա մա բա նա կան 
հա ջոր դա կա ն@ թ յամբ սահ ման ված դր@ յթ նե րից` ի րա վա կան 
ակ տի հստա կ@ թ յ@ նն @  մատ չե լի@ թ յ@ նն ա պա հո վե լ@  հա մար: 

Ի րա վա կան ակ տ@ մ ընդ հա ն@ ր կա նո նը պետք է նա խոր դի հա-
տ@ կ կա նո նին: 

Միմ յանց հա ջոր դող գոր ծո ղ@ թ յ@ ն ներ սահ մա նե լիս դրանք 
պետք է շա րադր վեն ըստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա-
ն@ թ յան, որ պես զի պարզ լի նի դրանց կա տար ման հեր թա կա-
ն@ թ յ@  նը: 
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Ի րա վա կան ակ տի դր@ յթ նե րը պետք է լի նեն հնա րա վո րինս հա-
մա ռոտ, իսկ դրանց բո վան դա կ@ թ յ@  նը` հա մա սեռ: Անհ րա ժեշտ 
է խ@  սա փել չա փա զանց եր կար նոր մե  րից և  ան տե ղի բարդ 
ձևա կեր պ@ մն  ե րից: 

Ի րա վա կան ակ տ@ մ չպետք է լի նեն ի րա վա կան նոր մե  րի ան-
հիմն  կրկն@ թ յ@ ն ներ և ներ քին հա կա ս@ թ յ@ ն ներ:

Ի րա վա կան ակ տե րը պետք է հա մա հ@ նչ լի նեն նաև այլ ի րա-
վա կան ակ տե րին: Մաս նա վո րա պես, անհ րա ժեշտ է խ@  սա փել 
տար բեր ի րա վա կան ակ տե ր@ մ, ինչ պես նաև ն@ յն մարմն  ի ըն-
դ@  նած ն@ յն տե սա կի նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե ր@ մ պա-
ր@  նակ վող նոր մա տիվ դր@ յթ նե րը կրկնե լ@ ց: 

Ի րա վա կան ակ տե ր@ մ չպետք է լի նեն հա կա սա կան կար գա վո-
ր@ մն  եր: 

Մեկ նա խա դա ս@ թ յ@  նը պետք է մի  մի տք ար տա հայ տի: Մի 
գլխա վոր @  մի  քա նի երկ րոր դա կան նա խա դա ս@ թ յ@ ն նե րից 
բաղ կա ցած եր կար նա խա դա ս@ թ յ@ ն նե րը ճիշտ կլի նի բա ժա նել 
մի  քա նի պարզ նա խա դա ս@ թ յ@ ն նե րի: 

Ս
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` 

Ե թե աշ խա տո ղը չի ծա նու ցել գոր ծա տո ւին ո րո-
շա կի ժամ կե տով կնքված աշ խա տան քա յին պայ-
մա նա գի րը լու ծե լու մա սին և պայ մա նագ րով նա-
խա տես ված վեր ջին աշ խա տան քա յին օր վան 
հա ջոր դող աշ խա տան քա յին օ րը դուրս չի ե կել 
աշ խա տան քի, ա պա պայ մա նա գի րը հա մար վում 
է լուծ ված, և գոր ծա տուն պար տա վոր է աշ խա-
տո ղի հետ կա տա րել վերջ նա հաշ վարկ այդ պի սի 
պա հանջ ներ կա յաց վե լու օր վան հա ջոր դող հինգ 
օր վա ըն թաց քում: 
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Ր
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ԱԿ
` 

Ե թե աշ խա տո ղը չի ծա նու ցել գոր ծա տո ւին ո րո-
շա կի ժամ կե տով կնքված աշ խա տան քա յին պայ-
մա նա գի րը լու ծե լու մա սին և պայ մա նագ րով նա-
խա տես ված վեր ջին աշ խա տան քա յին օր վան 
հա ջոր դող աշ խա տան քա յին օ րը դուրս չի ե կել 
աշ խա տան քի, ա պա պայ մա նա գի րը հա մար վում 
է լուծ ված: Այդ դեպ քում գոր ծա տուն պար տա վոր 
է աշ խա տո ղի հետ կա տա րել վերջ նա հաշ վարկ՝ 
այդ պի սի պա հանջ ներ կա յաց վե լու օր վան հա ջոր-
դող հինգ օր վա ըն թաց քում: 

Քա նի որ եր կար պար բե ր@ թ յ@ ն նե րը դժվա րըն թեռ նե լի և դժ-
վա րըն կա լե լի են, հոդ վա ծի բո վան դա կ@ թ յ@  նը պետք է բա ժան-
վի հա մա պա տաս խան մա սե րի (կե տե րի, են թա կե տե րի)՝ մտքի 
տրա մա բա նա կան զար գաց մա նը հա մա պա տաս խան: Սա կայն 
դա չի նշա նա կ@ մ, որ նա խա դա ս@ թ յ@ ն նե րը պետք է ար հես-
տա կա նո րեն և  ան հար կի մաս նատ վեն: 

Նա խա դա ս@ թ յան տար բեր մա սե րի մի ջև քե րա կա նա կան կա-
պը պետք է հստակ լի նի: Պետք է պարզ լի նի՝ են թա կան վե րա-
բե ր@ մ է գլխա վո՞ր նա խա դա ս@ թ յան բա յին, թե՞ ստո րա դաս: 

Նա խա դա ս@ թ յ@ ն նե րի կա ռ@ ց ված քին վե րա բե րող վե րո հիշ յալ 
կա նոն նե րի պահ պա ն@  մը անհ րա ժեշտ է պարզ կա ռ@ ց ված քով 
հոդ ված ներ @  նե նա լ@  և դ րանց կի րա ռ@  մը, ինչ պես նաև հոդ-
վա ծ@ մ հե տա գա փո փո խ@ թ յ@ ն նե րի և լ րա ց@ մն  ե րի կա տա ր@ -
մը հեշ տաց նե լ@  հա մար: 

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տ@ մ չպետք է տեղ գտնեն նոր մե ր, 
ո րոնց չկա տար ման հա մար ի րա վա կան հետ ևանք ներ նա խա-
տես ված չեն: 
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Ե թե օ րեն քի նոր մը սահ մա ն@ մ է պար տա դիր պա հանջ, ա պա 
օ րեն ք@ մ պետք է նա խա տես վեն դրա խախտ ման հա մար ի րա-
վա կան հետ ևանք ներ: 

Այն դեպ ք@ մ, երբ մի տ քը կա րող է ար տա հայտ վել և՛ հաս տա տա-
կան, և՛ ժխտա կան ե ղա նա կով, նպա տա կա հար մար է կի րա ռել 
հաս տա տա կան ե ղա նա կը: 

Ս
Խ

Ա
Լ 

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

` Ա պա հո վագ րութ յան պայ մա նա գի րը չի տա րած-
վում ա պա հո վագ րութ յան պայ մա նագ րի գոր ծո-
ղութ յան ժամ կե տից ա ռաջ և հե տո տե ղի ու նե ցած 
ա պա հո վագ րա կան դեպ քե րի վրա: 

Ճ
Ի

ՇՏ
 

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

` Ա պա հո վագ րութ յան պայ մա նա գի րը տա րած վում 
է միայն ա պա հո վագ րութ յան   պայ մա նագ րի գոր-
ծո ղութ յան ժամ կե տի ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած 
ա պա հո վագ րա կան դեպ քե րի վրա: 

Անհ րա ժեշտ է խ@  սա փել դե րա ն@ ն նե րի կի րա ռ@  մի ց այն դեպ-
ք@ մ, երբ դրանք կա րող են վե րա բե րել ն@ յն նա խա դա ս@ թ յան 
մե ջ առ կա մի  քա նի բա ռի: Այդ դեպ ք@ մ դե րան վան փո խա րեն 
պետք է կրկնել ն@ յն բա ռը: 

Հա պա վ@ մն  երն @  կրճա տ@ մն  ե րը նվա զեց ն@ մ են ի րա վա կան 
ակ տի հստա կ@ թ յ@ նն @  ըն կա լե լի@ թ յ@  նը: Ար գել վ@ մ է նոր մա-
տիվ ի րա վա կան ակ տ@ մ կա տա րել բա ռե րի կամ տեր մի ն նե րի 
ան հար կի կրճա տ@ մն  եր, ինչ պես նաև՝ բա ռե րի կամ տեր մի ն նե-
րի հա պա վ@ մն  եր։
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Ա ռան ձին դեպ քե ր@ մ, սա կայն, կրճա տ@ մն  ե րի և հա պա վ@ մ-
նե րի կի րա ռ@  մը կա րող է ար դա րաց ված լի նել գործ նա կան 
անհ րա ժեշ տ@ թ յամբ՝ ի րա վա կան ակ տի տեքս տ@ մ հա ճա խա-
կի կի րառ վող եր կար և մի  քա նի բա ղադ րիչ @  նե ցող ար տա հայ-
տ@ թ յ@ ն նե րի, մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի, փաս տաթղ թե րի, 
պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մի ն նե րի ան-
վա ն@ մն  ե րի կրկն@ թ յան ան հար մա ր@ թ յ@ ն նե րից խ@  սա փե-
լ@  հա մար: Այս դեպ ք@ մ ար տա հայ տ@ թ յ@ նն ա ռա ջին ան գամ 
կի րա ռե լիս փա կագ ծե ր@ մ տրվ@ մ է ակ տ@ մ կի րառ վող դրա 
կրճատ տար բե րա կը՝ «(ստորև կամ այ ս@  հետ` ...)» ձևով: 

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

  1

Ա վե լաց ված ար ժե քի հար կը (այ ս�  հետ` ԱԱՀ) 
ա ն� ղ ղա կի հարկ է…: 

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

  2

Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ-
յուն նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա (այ սու հետ` 
ՄԻԵԿ): 

Ար գել վ@ մ են պե տա կան եւ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մի ն նե րի ան վա ն@ մն  ե րի կրճա տ@ մն  ե րը, բա ցա ռ@ թ յամբ՝ 
Սահ մա նադ ր@ թ յամբ և  օ րենք նե րով նա խա տես ված նե րի: 

Կր ճա տ@ մն  ե րը և հա պա վ@ մն  ե րը թ@ յ լատ րե լի են աղ յ@  սակ նե-
ր@ մ և ս խե մա նե ր@ մ: 
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Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տ@ մ կի րառ վող ամ սաթ վե ր@ մ տա-
րե թի վը եւ ամ սա թի վը գրվ@ մ են թվե րով, իսկ ա մի  սը` տա ռե րով: 
«Թ վա կան» բա ռը եւ դրա հո լո վա ձե ւե րը գրվ@ մ են ամ բող ջ@ թ-
յամբ: 

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տ@ մ ժամ կետ սահ մա նե լիս անհ րա-
ժեշտ է հստակ նշել ժամ կե տի սկիզբն @  ա վար տը: Ե թե ժամ-
կե տը նշված է ամ սաթ վե րով, ժամ կե տի վեր ջին օ րը և՛ս պետք 
է հաշ վարկ վի այդ ժամ կե տ@ մ: Ե թե ի րա վա կան ակ տ@ մ սահ-
ման ված ժամ կե տի հաշ վար կը պետք է կա տար վի ոչ թե ըստ 
օ րա ց@  ցա յին օ րե րի, այլ՝ աշ խա տան քա յին օ րե րով, ա պա դա 
պետք է հա տ@ կ նշվի: 

Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

`

Ե թե 3 աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում կո լեկ-
տիվ աշ խա տան քա յին վե ճի կող մե րը ձեռք չեն բե-
րում հա մա ձայ նութ յուն միջ նոր դի թեկ նա ծութ յան 
վե րա բեր յալ, ա պա բա նակ ցութ յուն նե րը հա մար-
վում են ա վարտ ված, իսկ կո լեկ տիվ աշ խա տան-
քա յին վե ճը` չլուծ ված: 

Ժա մե  րը գրվ@ մ են թվե րով` 24-ժամ յա ռե ժի մով: 

Ժա մե  րը նշե լիս ժա մը և րո պեն ար տա հայ տող թվե րի մի  ջեւ 
դրվ@ մ է եր կ@  կետ, իսկ դրան ցից ա ռաջ նշվ@ մ է «ժա մը» բա ռը:

3.14 Ի՞նչ է Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ըն դ- ն ման հիմն  ա-
վո ր-  մը, և  ինչ պե՞ս այն ձևա կեր պել

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ըն դ@ ն ման հիմն  ա վոր ման ճիշտ 
կա ռ@ ց ված քը և բո վան դա կ@ թ յ@ նն ա ռանց քա յին նշա նա կ@ թ-
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յ@ ն @  նեն, քա նի որ հիմն  ա վոր ման մի  ջո ցով նա խա գի ծը մշա կո-
ղը պար զա բա ն@ մ է.

ի րա վա կան ակ տի ըն դ@ ն ման նպա տա կը,
կար գա վոր ման անհ րա ժեշ տ@ թ յ@  նը,
կար գա վոր ման հա մար ընտր ված ե ղա նա կի նպա տա կա-
հար մա ր@ թ յ@  նը,
նա խագ ծով ա ռա ջարկ վող կար գա վո ր@ մն  ե րի բն@ յթն @  
նպա տա կը, ի րա վա կան ակ տի ըն դ@ ն մամբ ակն կալ վող 
արդ յ@ նք նե րը:

Հիմն  ա վո ր@  մը շա րադր վ@ մ է պատ մո ղա կան նա խա դա ս@ թ-
յ@ ն նե րի մի  ջո ցով, ո րոնք պետք է լի նեն պարզ ար տա հայտ ված, 
ա ռանց եր կի մաստ մտքե րի, փո խա բե րա կան ար տա հայ տ@ թ-
յ@ ն նե րի:

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ըն դ@ ն ման հիմն  ա վո ր@  մը կազմ-
վ@ մ է հետև յալ բո վան դա կ@ թ յամբ.

1.  Ըն թա ցիկ ի րա վի ճա կը և  ի րա վա կան ակ տի ըն դուն ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նը

Այս մա ս@ մ, ըստ հնա րա վո ր@ թ յան, նկա րագր վ@ մ են այն հան-
գա մանք նե րը, ո րոնք պայ մա նա վո ր@ մ են ի րա վա կան ակ տի ըն-
դ@ ն ման անհ րա ժեշ տ@ թ յ@  նը, մաս նա վո րա պես.

Հա յաս տա նի Հան րա պե տ@ թ յան Սահ մա նադ ր@ թ յան, այլ 
օ րենք նե րի և  ի րա վա կան ակ տե րի, Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տ@ թ յան մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի և  այլ մի  ջազ գա յին 
փաս տաթղ թե րի (հանձ նա րա րա կան, խար տիա, դի րեկ տիվ 
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և  այլն) նոր մե  րը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տ@ թ յան Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նի կամ Մար դ@  ի րա վ@ նք նե րի եվ րո-
պա կան դա տա րա նի հա մա պա տաս խան ո րո շ@ մն  ե րը,
գոր ծող օ րենսդ րա կան դաշ տը, առ կա ի րա վա կան կար գա-
վո ր@ մն  ե րը, ի րա վա կան ակ տ@ մ նախ կի ն@ մ կա տար ված 
փո փո խ@ թ յ@ ն նե րի, լրա ց@ մն  ե րի և դ րանց արդ յ@ նք նե րի 
հա մե  մա տա կան վեր լ@  ծ@ թ յ@  նը՝ ըստ վե րա բե րե լի@ թ յան, 
ե թե դրանք թ@ յլ են տա լիս ընդգ ծել նա խագ ծով ա ռա ջարկ-
վող ի րա վա կան կար գա վո ր@ մն  ե րի է@ թ յ@  նը,
կար գա վոր ման են թա կա հա րա բե ր@ թ յ@ ն նե րի ո լոր տ@ մ 
գործ նա կա ն@ մ առ կա խնդիր նե րը, հնա րա վոր օ րենսդ րա-
կան բա ցե րը, դա տա կան պրակ տի կա յի մի աս նա կա նաց ման 
խնդիր նե րը,
տվյալ բնա գա վա ռ@ մ ի րա կա նաց վող պե տա կան քա ղա քա-
կա ն@ թ յ@  նը:

Ըն թա ցիկ ի րա վի ճա կը, առ կա խնդիր ներն ար տա ցո լե լ@  և նա-
խագ ծի ըն դ@ ն ման անհ րա ժեշ տ@ թ յ@  նը հիմն  ա վո րե լ@  հա մար 
կա րող են ներ կա յաց վել նաև վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ, սո-
ցիո լո գիա կան և  այլ հե տա զո տ@ թ յ@ ն նե րի արդ յ@ նք ներ:

2. Ա ռա ջարկ վող կար գա վոր ման բնույ թը

Այս մա ս@ մ նկա րագր վ@ մ են.

նա խագ ծի կար գա վոր ման ա ռար կա յի վե րա բեր յալ առ կա 
մի  ջազ գա յին փոր ձը և դ րա ընտ ր@ թ յան հիմն  ա վո ր@  մը, ե թե 
դա նշա նա կ@ թ յ@ ն @  նի նա խագ ծով ա ռա ջարկ վող կար գա-
վո ր@ մն  ե րի ներ կա յաց ման տե սանկ յ@  նից: Ընդ ո ր@ մ, մի -
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ջազ գա յին փոր ձի վեր լ@  ծ@ թ յ@  նը պետք է ներ կա յաց վի հա-
մա մաս նո րեն՝ Եվ րո պա կան մի @ թ յան ան դամ, Եվ րո պա յի 
Խորհր դի ան դամ, ԱՊՀ ան դամ և  անգ լո սաք սո նա կան ի րա-
վա կան հա մա կար գին պատ կա նող երկր նե րի օ րի նակ նե րով՝ 
հա մե  մա տ@ թ յան օբ յեկ տիվ և հա մո զիչ բա զա ա պա հո վե լ@  
հա մար,
ի րա վա կան ակ տի կար գա վոր ման ազ դե ց@ թ յան գնա հատ-
ման արդ յ@ նք նե րը՝ հա կիրճ, ե թե հա մա պա տաս խան տե սա-
կի ի րա վա կան ակ տի հա մար «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ@ թ յան օ րեն քով նա խա տես ված է 
ազ դե ց@ թ յան գնա հատ ման պա հանջ,
կար գա վոր ման հնա րա վոր այ լընտ րան քա յին մո տե ց@ մն  ե րը 
և  առ կա այ լընտ րանք նե րից նա խագ ծով ա ռա ջարկ վող կար-
գա վո ր@ մն  ընտ րե լ@  հիմն  ա վո ր@  մը,
նա խագ ծով ա ռա ջարկ վող ի րա վա կան կար գա վո ր@ մն  ե րի 
բո վան դա կ@ թ յ@  նը, այն խնդիր նե րը, ո րոնց լ@ ծ մանն @ ղղ-
ված է նա խագ ծով ա ռա ջարկ վող ի րա վա կան կար գա վո ր@  մը:

Ե թե Հա յաս տա նի Հան րա պե տ@ թ յ@  նը հա մա պա տաս խան ո լոր-
տ@ մ ստանձ նել է Եվ րո պա կան Մի@ թ յան դի րեկ տիվն  ե րին մո-
տարկ ման պար տա վո ր@ թ յ@ ն ներ, ա պա հիմն  ա վոր ման մե ջ նշվ@ մ 
է նաև նա խագ ծի՝ դրանց հա մա պա տաս խա ն@ թ յան մա սին:

Անհ րա ժեշ տ@ թ յան դեպ ք@ մ կա րող է ներ կա յաց վել նաև տե-
ղե կատ վ@ թ յ@ ն այն նյ@  թե րի վե րա բեր յալ, ո րոն ցից օգտ վե լով 
մշակ վել է նա խա գի ծը:
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3. Ակն կալ վող արդ յուն քը

Այս հատ վա ծ@ մ հիմն  ա կան կե տե րով նշվ@ մ են այն բա րե լա-
վ@ մն  ե րը, արդ յ@ նք նե րը, ո րոնք ակն կալ վ@ մ են ի րա վա կան 
ակ տի ըն դ@ ն ման արդ յ@ ն ք@ մ:
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ՀԻՄՆԱՎՈՐ� Մ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔ� Մ ԼՐԱՑ� Մ 

ԿԱՏԱՐԵԼ�  ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ 

ԸՆԴ� ՆՄԱՆ

Ի րա վա կան ակ տի ըն դուն ման անհ րա ժեշ տութ-
յու նը. մի ջազ գա յին փորձ 

Հար ևա նա յին հա րա բե րութ յուն նե րի բնա գա վա-
ռում առ կա են բազ մա թիվ վե ճեր, խախ տում ներ 
և  ա նո րոշ ի րա վի ճակ ներ, ո րոնք ար դա րա դա-
տութ յան լա վա գույն շա հե րից ել նե լով պա հան ջում 
են հստակ կար գա վո րում ներ, ին չին էլ ուղղ ված 
է սույն կոն ցեպ ցիա յի մեջ տեղ գտած ի րա վուն քի 
ինս տի տու տի` հար ևա նա յին ի րա վուն քի ներդ րու-
մը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի մեջ: 

Ար տա սահ ման յան քա ղա քա ցիաի րա վա կան բազ-
մա թիվ կո դի ֆի կա ցիա նե րում առ կա է հար ևան նե-
րի ի րա վունք նե րի կա գա վոր մանն ուղղ ված նորմ, 
հա մա ձայն ո րի՝ «հար ևան նե րը պետք է հան դուր-
ժեն մյուս հար ևան նե րի կող մից պատ ճառ վող սո-
վո րա կան ան հանգս տութ յուն նե րը, ո րոնք չեն գե-
րա զան ցում հան դուր ժո ղա կա նութ յան պատ շաճ
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սահ ման նե րը՝ կախ ված նրանց կող մից տի րա-
պետ վող ան շարժ գույ քե րի բնույ թից, տե ղա կա յու-
մից կամ տե ղա կան սո վո րույթ նե րի ցե։

Գեր մա նա կան ի րա վուն քում առ կա է հետև յալ 
սկզբուն քը` «Բ նա կե լի տա րա ծութ յուն նե րի սե փա-
կա նա տե րե րը պետք է դրանք այն պես օգ տա գոր-
ծեն, որ պես զի ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րով կար-
գա վոր ված հա մա կե ցութ յան սահ ման նե րից դուրս 
ե կող ան հար մա րութ յուն ներ չա ռա ջաց նեն մնա-
ցած սե փա կա նա տե րե րի հա մա րե: Հատ կան շա-
կան է, որ գեր մա նա կան ի րա վա կան ակ տե րում 
չկա «կար գա վոր ված հա մա կե ցութ յան սահ ման-
նե րիե որ ևէ սահ մա նում, մինչ դեռ այդ սահ ման-
նե րը սո վո րույ թի ու ժով հայտ նի են բո լո րին: 

Ն մա նա տիպ դրույթ ներ նա խա տես ված են նաև 
Շ վեյ ցա րիա յի, Կա նա դա յի, Հո լան դիա յի, Վ րաս-
տա նի և Մոլ դո վա յի քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր-
քե րի հար ևա նա յին հա րա բե րութ յուն նե րին վե րա-
բե րող կար գա վո րում նե րում։

Հետ ևա բար, անհ րա ժեշտ է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
օ րենսգր քի «հար ևա նա յին ի րա վունք» ան վան-
մամբ գլխում նա խա տե սել ի րա վուն քի այս ինս-
տի տու տին բնո րոշ վե րը նշված բո վան դա կութ յան 
հա տուկ սկզբունք ներ։

Ներ կա ի րա վի ճա կը և խն դիր նե րը 

ՀՀ օ րենսդ րութ յա նը ծա նոթ չեն «հար ևան», 
«հար ևա նա յին հա րա բե րութ յուն ներ», հար ևա նա-
յին ի րա վունք հաս կա ցութ յուն նե րը: 
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Հար ևան նե րի շա հե րի պաշտ պա նութ յանն ուղղ-
ված ո րոշ նոր մեր` տեղ են գտել ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան օ րենսգր քում, սա կայն չի կար գա վո-
րում հար ևա նա յին հա րա բե րութ յուն նե րը որ պես 
ինք նու րույն ինս տի տուտ, և միայն հո ղա մա սով 
անց նե լու հա մար սեր վի տուտ սահ մա նե լու վե րա-
բեր յալ, ինչ պես նաև վար ձա կա լի կող մից հար-
ևան նե րի ի րա վունք նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի 
պար բե րա բար խախտ ման դեպ քում դա տա կան 
կար գով բնա կե լի տա րա ծութ յան վար ձա կա լութ-
յան պայ մա նագ րի լուծ ման վե րա բեր յալ դրույթ-
ներն են, ո րոնք ո րոշ չա փով անդ րա դառ նում են 
հար ևան նե րի շա հե րի պաշտ պա նութ յա նը։ 

Կար գա վոր ման նպա տա կը և  ակն կալ վող արդ-
յուն քը 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում հար ևա նա յին 
ի րա վուն քի ինս տի տու տը կար գա վո րե լու է ազ դե-
ցութ յուն ա ռա ջաց նող հո ղա մա սե րի կամ այլ ան-
շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նութ յան ի րա-
վունք ու նե ցող ան ձանց մի ջեւ ծա գած հա րա բե-
րութ յուն նե րը, սահ մա նե լու է, թե որ հո ղա մա սերն 
են «հար ևա նա յին», ինչ պար տա կա նութ յուն ներ 
ու նեն հար ևան նե րը միմ յանց նկատ մամբ և  այլն: 

Հիշ յալ նա խագ ծով ա ռա ջարկ վում է օ րենսդ րո-
րեն ամ րագ րել հար ևան նե րի կող մից հար գանք 
ցու ցա բե րե լու պար տա կա նութ յու նը, ո րի պա րա-
գա յում հար ևա նը պար տա վոր վում է հան դուր ժել 
հար ևան ան շարժ գույ քից իր սե փա կա նութ յուն 
ներ թա փան ցող ազ դե ցութ յու նը, ո րը չի խո չըն դո-
տում իր ան շարժ գույ քի օգ տա գոր ծու մը կամ այդ 
ազ դե ցութ յու նը պայ մա նա վոր ված է գույ քի` տվյալ
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տա րած քին բնո րոշ ձևով բնա կա նոն օգ տա գործ-
մամբ կամ այդ պի սի ազ դե ցութ յու նը անն շան է։ 
Ազ դե ցութ յունն անն շան է, ե թե այն հա մա պա-
տաս խա նում է, օ րի նակ սա նի տա րա-հի գիե նիկ 
կամ բնա պահ պա նա կան կա նոն նե րին կամ այլ 
նոր մա տիվ ակ տե րին։ Այս դեպ քում հար ևա նը չի 
կա րող ար գե լել ազ դե ցութ յան ներ թա փան ցու մը։ 
Հար ևա նը չի կա րող ար գե լել նաև այն դեպ քում, 
երբ տվյալ ազ դե ցութ յու նը պայ մա նա վոր ված է 
գույ քի (որ տե ղից ներ թա փան ցում է ազ դե ցութ-
յու նը) բնա կա նոն օգ տա գործ մամբ, ո րը բնո րոշ է 
կոնկ րետ այդ տա րած քին։ Իսկ այն դեպ քում, երբ 
վե րոգր յալ ազ դե ցութ յու նը էա կան է, գե րա զան-
ցում է տվյալ տա րած քին բնո րոշ ազ դե ցութ յու նը 
և  ե թե հար ևա նը ստիպ ված է հան դուր ժել այն, 
քա նի որ այն վե րաց նե լը մյուս հար ևա նի հա մար 
ան հա մա չափ մեծ ֆի նան սա կան բեռ կա րող է լի-
նել, ա պա հան դուր ժե լու ժա մա նա կա հատ վա ծի 
հա մար հար ևա նը մյուս հար ևա նից կա րող է պա-
հան ջել դրա մա կան փոխ հա տու ցում։

Այս կա նոն նե րը չեն բա ցա ռում վար չաի րա վա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րը, պա տա սա խա նատ վութ յու-
նը։

Մաս նա վո րա պես, նա խագ ծով նա խա տես վում է, 
որ հար ևա նը չի կա րող փո խել ջրե րի հոս քե րի օգ-
տա գոր ծու մը այն պես, որ խա թար վի հար ևան սե-
փա կա նա տի րոջ կող մից այդ հոս քե րի բնա կա նոն 
օգ տա գոր ծու մը ։ Բա ցի այդ նա խագ ծով նա խա-
տես վել է, որ տա նի քը այն պես պետք է կա ռուց վի, 
որ ջու րը, սա ռույ ցը կամ ձյու նը թափ վեն սե փա-
կա նա տի րոջ հո ղա մա սի վրա։
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Նա խագ ծով հստա կեց վել է, որ հար ևան հո ղա մա-
սի վրա ըն կած ծա ռե րի կամ թփե րի պտուղ նե րը 
այդ հո ղա մա սի պտուղ ներն են։ 

Նա խագ ծով անդ րա դարձ է կա տար վել նաեւ այն 
դեպ քե րին, երբ հար ևան սե փա կա նա տի րոջ ծա-
ռի կամ թփի ար մատ նե րը կամ ճյու ղե րը ներ թա-
փան ցում են մյուս հար ևա նի հո ղա մաս։ Այս դեպ-
քում հար ևա նը ի րա վունք կու նե նա կտրել և  ի րեն 
վերց նել ճյու ղե րը այն դեպ քում, երբ կծա նու ցի 
հար ևա նին այդ մա սին և վեր ջինս որ ևի ցե գոր ծո-
ղութ յուն չի կա տա րի այդ ուղ ղութ յամբ։ 

Նա խագ ծով կար գա վոր վել են այն ի րա վի ճակ նե-
րը, երբ հար ևան նե րը չեն կա րող ո րո շել ի րենց 
հո ղա մա սե րը բա ժա նող ստույգ սահ մա նը։ Այս 
դեպ քում ո րո շիչ կլի նի հար ևան նե րի կող մից 
փաս տա ցի տի րա պե տու մը, իսկ ե թե հնա րա վոր 
չէ ո րո շել նաև փաս տա ցի տի րա պե տու մը, ա պա 
յու րա քանչ յուր հո ղա մա սին միաց վում է վի ճե լի 
տա րած քի հա վա սար մա սը։

Հիշ յալ նա խա գի ծը, սահ մա նե լով հար ևան նե րի 
կող մից հար գանք դրսևո րե լու սկզբուն քը, ուղղ-
ված է ո րո շա կիաց նե լու հար ևա նա յին հա րա բե-
րութ յուն նե րը և կար գա վո րե լու հար ևան նե րի միջև 
ծա գող վե ճե րը, ո րոնք չեն կար գա վոր վում ՀՀ քա-
ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի այլ ինս տի տուտ նե րով 
և նոր մե րով։ Այս հա րա բե րութ յուն նե րի յու րա-
հատ կութ յունն էլ պայ մա նա վո րում է ՀՀ քա ղա քա-
ցիա կան օ րենսգր քում ա ռան ձին կար գա վո րում-
ներ նա խա տե սե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը:

Ա հա դուք ան ցել եք ի րա վաս տեղծ այս բարդ գոր ծըն թա ցի բո լոր 
փու լե րը, և հա սել եք վեր ջին՝ ոչ պա կաս կար ևոր մա սին.
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3.14 Ինչ պե՞ս ճիշտ ընտ րել Ձեզ անհ րա ժեշտ օ րենս դի րին

Խմ բակ ցութ յունն ընտ րե լիս՝ ու սում նա սի րե՛ք խմբակ ցութ յան 
(կու սակ ցութ յան) ծրա գի րը, և  ա ռա ջարկ նե րը ներ կա յաց նե լիս 
շեշ տե՛ք, որ ձեր կող մից բարձ րաց վող հար ցը խմբակ ցութ յան 
ծրագ րա յին դրույթ նե րում ընդգրկ ված է, այդ հար ցի կար ևո րութ-
յա նը հղում է ար վել կու սակ ցութ յան նա խընտ րա կան դրույթ նե-
րում և  այլն։ Ա ռաջ նորդ վե՛ք Ձեր նա խագ ծի և Ձեր ՀԿ շա հա ռու-
նե րի ռա ցիո նալ շա հե րով, քա նի որ պար զա պես կու սակ ցա կան 
կամ ան հա տա կան նա խընտ րութ յուն նե րը տվյալ դեպ քում կա-
րող են լավ խորհր դա տու չլի նել։ 

Պատ գա մա վո րի ընտ րութ յան դեպ քում հաշ վի ա ռեք, թե ԱԺ ո՞ր 
մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ է այդ պատ գա մա վո րը, արդ-
յո՞ք Ձեր կող մից բարձ րաց վող հար ցը ե ղել է կամ գտնվում է նրա 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում, արդ յո՞ք պատ գա մա վորն ու նի բա-
վա րար գրա գի տութ յուն և պատ րաստ վա ծութ յուն՝ տվյալ խնդի-
րը պատ շաճ ձևով հանձ նա ժո ղո վին ներ կա յաց նե լու և քն նարկ-
ման ժա մա նակ այն պաշտ պա նե լու հա մար, արդ յո՞ք բա վա րար 
ակ տիվ է, որ պես զի հետ ևո ղա կա նո րեն ա ռաջ տա նի նա խա գի ծը 
և դառ նա Ձեր նա խագ ծի «դես պա նը» խորհր դա րա նում։

Օ րի նագ ծի հա ջող ա ռա ջըն թա ցի հա մար մեկ այլ՝ ոչ պա կաս 
կար ևոր նա խա պայ ման է ԶԼՄ-նե րի գրա գետ և  ակ տիվ ներգ-
րա վու մը օ րի նագ ծի շուրջ կազ մա կերպ վող քննար կում նե րում։ 
Բա վա րար հետ ևո ղա կան ե ղեք, որ պես զի հնա րա վո րինս մեծ 
քա նա կով լրատ վա մի ջոց ներ տե ղե կաց ված լի նեն Ձեր նա խագ-
ծի մա սին, հրա վի րեք ա սու լիս՝ նա խա գի ծը մեկ նա բա նե լու հա-
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մար, նա խա պես պատ րաս տեք մատ չե լի և  ամ բող ջա կան տե-
ղե կատ վութ յուն պա րու նա կող մա մու լի հա ղոր դագ րութ յուն ներ, 
տե ղե կագ րեր, նա խա պատ րաս տեք Ձեր ՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րին՝ օ րի նագ ծի շուրջ լրագ րող նե րի կող մից հնա րա վոր հար ցե-
րին ճշգրիտ և հե տաքր քիր պա տաս խա նե լու հա մար։ Որ քան 
մեծ է մա մու լում և սո ցիա լա կան մե դիա յում հե տաքրք րութ յու նը 
որ ևէ նա խագ ծի շուրջ, այն քան այն ա վե լի մեծ հա վակ նութ յուն-
ներ ու նի ԱԺ-ում քննարկ ման ար ժա նա նա լու։ 

Որ պես մեկ այլ կար ևոր «բո նուս»՝ փոր ձեք Ձեր օ րի նագ ծի քննար-
կում նե րին մաս նա կից դարձ նել ՀՀ-ում գրանց ված տար բեր մի-
ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի, ո րոնք, ի րենց ման դա տի 
հա մա ձայն, առն չութ յուն ու նեն Ձեր նա խագ ծի կող մից շո շափ-
վող թե մա նե րի և խն դիր նե րի շրջա նա կի հետ։ Հ րա վի րեք նրանց 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին Ձեր կող մից կազ մա կերպ վող քննար կում-
նե րին, հան դի պում նե րին, պատ րաս տեք նա խագ ծի հա մա ռոտ 
նկա րագ րութ յունն անգ լե րեն, ու ղար կեք այն այդ կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի՝ նա խա պես ո րոշ ված ցան կին։ Մի ջազ գա յին հե-
ղի նա կա վոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից դրա կան ար ձա-
գանք նե րը և գ նա հա տա կան նե րը նույն պես կմե ծաց նեն Ձեր նա-
խագ ծի շան սե րը։ 

Գոր ծըն կե րա յին ցան ցի ստեղ ծու մը ևս կար ևոր է. հա մա գոր-
ծակ ցե՛ք այլ ՔՀԿ-նե րի հետ, ո րոնք հա մա կար ծիք են Ձեզ հետ՝ 
նա խագ ծով ա ռաջ քաշ վող ա ռա ջարկ նե րի և փո փո խութ յուն նե րի 
շուրջ, ստա ցե՛ք նրանց ա ջակ ցութ յու նը՝ խրա խու սա կան և  ա ջակ-
ցութ յան նա մակ նե րի տես քով։ Լավ ստաց ված հա մա գոր ծակ-
ցութ յան պա րա գա յում շատ դրա կան են ըն կալ վում հա մա տեղ 
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ա սու լիս նե րը, հայ տա րա րութ յուն նե րը և  այլն։ Այս պի սով՝ հնա րա-
վո րինս մե ծաց րե՛ք հան րա յին ռե զո նան սը Ձեր նա խա ձեռ նութ-
յան շուրջ, որ պես զի նպաս տեք նրա հե տա գա հա ջո ղութ յա նը։  
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Նշումների համար
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Նշումների համար
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Օ րենսդ րա կան նա խա գիծ կազ մե լու 

գործ նա կան հմտութ յուն ներ
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