
ՀՀ-ԵՄ
ՀԱ  ՄԱ  ՊԱՐ ՓԱԿ ԵՎ ԸՆԴ ԼԱՅՆ ՎԱԾ 

ԳՈՐ ԾԸՆ ԿԵ ՐՈՒԹ ՅԱՆ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆԱ ԳԻ ՐԻ 
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄՈՏԱՐԿՄԱՆ

  ՁԵՌՆԱՐԿ

Օրենքներ և քաղաքականություն մշակողների համար 
նախատեսված գործնական ուղեցույց 



Սույն ու ղե ցույ ցի բո վան դա կութ յու նը չի ար տա ցո լում 
  Եվ րո պա կան միութ յան պաշ տո նա կան կար ծի քը: 

Ու ղե նիշ նե րում տեղ գտած տե ղե կութ յուն նե րի և 
ար տա հայտ ված կար ծիք նե րի հա մար 

ամ բող ջա կան պա տաս խա նատ վութ յու նը 
կրում են հե ղի նակ նե րը:

Հեղինակներ`           Ռալֆ Յուլիխ 
         Գևորգ Թորոսյան 
         Իլմարս Սոլիմս
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԸ

ԱԱՀ Արդյունաբերական արտանետումների մասին հրահանգ

ԱԽ Աշխատանքային խումբ

ԱՊ (ԵՄ) անդամ պետություններ

ԱՊԵՀ Ածխի և պողպատի եվրոպական համայնք

ԳՀՀ Գործընկերության և համագործակցության համա ձայ նա գիր

ԵՀ Եվրոպական համայնքներ

ԵՄ Եվրոպական միություն

ԵՄԱԴ Եվրոպական միության արդարադատության դա տա րան

ԵՄԳՊ Եվրոպական միության գործունեության մասին պայ  մանագիր

ԵՄՊ Եվրոպական միության մասին պայմանագիր

ԵՏՀ Եվրոպական տնտեսական համայնք

ԼՀՄ Լավագույն հասանելի մեթոդները

ԿԱԳ Կարգավորման ազդեցության գնահատում

ՀԱ Համապատասխանության աղյուսակ (անվանվում է նաև 
համաձայնեցվածության կամ համարժեքության աղյուսակ)

ՀԸԳՀ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համա-
ձայնագիր մի կողմիցԵվրոպական միության և Ատոմային 
է ներ գիայի եվրոպական համայնքի ու դրանց ան դամ պե-
տությունների և մյուս Հայաստանի Հանրա պետության, միջև

ՇՄԱԳ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում

ՇՄՊՀ Շրջակա միջավայրի ոլորտում պատաս խա նատ վու թյան 
մասին հրահանգ

ՏՀԶԿ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպություն

ՓՀՔՄ Փաստերի վրա հիմնված քաղաքականության մշակում
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ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅ ՈՒՆ

Սույն ձեռ նար կը մշակ վել է Եվ րո պա կան միութ յան (ԵՄ) 
և Հա յաս տա նի միջև Հա  մա  պար փակ և  ընդ լայն ված գոր ծըն-
կե րութ յան հա մա ձայ նա գի րը (ՀԸԳՄ) կի րար կե լու և, մաս նա-
վո րա պես, ազ գա յին օ  րեն սդ րութ յու նը ԵՄ օ րենսդ րութ յա նը 
մո տար կե լու հար ցում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում քա-
ղա քա կա նութ յուն և  օ րենք ներ մշա կող նե րին ա ջակ ցե լու հա մար:

ԵՄ օ րենսդ րութ յան հետ ի րա վա կան մո տար կու մը չի կա-
րող ա րագ կա տար վել: Դ րա հա մար անհ րա ժեշտ է քա ղա քա-
կա նութ յան և  օ րենսդ րութ յան մշակ ման հիմն ա վոր և պատ շաճ 
պլա նա վո րում, ինչ պես նաև պա հանջ վում է ԵՄ օ րենսդ րութ յան, 
դրա հիմ քե րի, նպա տակ նե րի և հիմն ա կան սկզբունք նե րի բա-
վա կա նին լավ ի մա ցութ յուն: Սույն ձեռ նար կը ներ կա յաց նում է 
այդ ա մե նի նկա րագ րութ յու նը, բա ցատ րում է մո տարկ ման մար-
տահ րա վեր նե րը և տ րա մադ րում է գործ նա կան տե ղե կութ յուն-
ներ ու խոր հուրդ ներ քա ղա քա կա նութ յուն և  օ րենք ներ մշա կող-
նե րին ՀԸԳՀ-ի շրջա նակ նե րում ներ կա յաց վող պա հանջ ների 
մա սով:

Ձեռ նար կը պետք է դի տել որ պես այն մշա կող ԵՄ փոր-
ձա գետ նե րի հա մա տեղ ընդ հա նուր փոր ձի և լա վա գույն գոր-
ծե լա կեր պի արդ յունք: Այն նա խա տես ված չէ նոր պար տա դիր 
ի րա վա կան նոր մեր սահ մա նե լու հա մար, ինչ պես նաև չի տա-
րած վում օ րենսդ րա կան տեխ նի կա յին առնչ վող կա նոն նե րի 
վրա: Այդ հար ցե րը շո շափ վել են մեկ այլ ձեռ նար կում1:

Սույն ձեռ նար կը կա րող է լրաց վել Հայաստանի ի րա վասու 
մար մին նե րի կող մից՝ ՀԸԳՀ-ի հա մա ձայն ի րա վա կան մո -
տարկ ման կոնկ րետ աս պեկտ նե րի վերաբերյալ թո ղարկ ված 
պար     բե րա կան նե րով և  ա ռա ջար կութ յուն նե րով: Ավելին, ՀՀ 
արդարադատության նախարարությունը, այլ մարմինների հետ 
խորհրդակցելով,  պարբերաբար կուսումնասիրի ձեռնարկը, 
որի արդյունքում կարող են հրապարակվել ձեռնարկի փոփո-
խություններով և լրացումներով տարբերակները
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1.   Հա մա պար փակ և  ընդ լայն ված գոր ծըն կե րութ յան հա մա
ձայ նա գի րը (ՀԸԳՀ) 
Եվ րո պա կան միութ յան (ԵՄ) և Հա յաս տա նի միջև հարաբե-

րու թ յուն նե րը հիմն ված են ԵՄ- Հա յաս տան հա մա պար փակ և  ընդ-
լայն ված գոր ծըն կե րութ յան հա մա ձայ նագ րի (ՀԸԳՀ) վրա, ո րը 
ստո րագր վել է 2017 թվա կա նի նո յեմ բե րի 24-ին: ՀԸԳՀ-ով նախա-
տես վում է պար տա դիր ի րա վա կան ուժ ու նե ցող շրջա նակ Հա-
յաս տա նի և ԵՄ-ի հա մար փո խա դարձ հե տաքրք րութ յուն ներկա-
յաց նող մի շարք ո լորտ նե րում, մաս նա վո րա պես՝ քա ղա քա կան, 
տնտե սա կան և  այլ բնա գա վառ նե րում փոխ գոր ծակցութ յան հա-
մար: 

ՀԸԳՀ-ն ժա մա նա կա վոր կի րառ մամբ ու ժի մեջ է մտել 2018 
թվա կա նի հու նի սի 1-ին: Այն ամ բող ջութ յամբ ու ժի մեջ կմտնի բո-
լոր կող մե րի, այդ թվում՝ ԵՄ բո լոր ան դամ պե տութ յուն նե րի վա վե-
րաց ե լուց հե տո: 

ՀԸԳՀ-ով ամ րագր ված կար ևո րա գույն պա հանջ նե րից մե կը 
ԵՄ օ րենսդ րութ յան (այս պես կոչ ված՝ ԵՄ ընդ հա նուր օ րենսդ րութ
յան [EU acquis]) հետ հայ կա կան կոնկ րետ օ րենսդ րութ յան մո տար-
կումն է: Մինչ այժմ ՀԸԳՀ-ն գե րա զան ցում է իր նա խոր դին՝ ԵՄ-ի 
և Հա յաս տա նի միջև 1996 թվա կա նի Գոր ծըն կե րութ յան և հա մա-
գոր ծակ ցութ յան հա մա ձայ նագ րին (ԳՀՀ)։ Ինչ պես եր ևում է ստորև 
բեր ված վան դա կի ց, ՀԸԳՀ-ն  ա վե լի հա մա պար փակ ծած կույթ ու-
նի՝ ի րեն նա խոր դող ԳՀՀ-ի հա մե մատ:

Ի տար բե րութ յուն ԳՀՀ-ի՝ ՀԸԳՀ-ի 370-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա-
յաս տա նը պար տա վոր վում է «ի րա կա նաց նել իր օ րենսդ րութ յան աս տի
ճա նա կան մո տար կում ԵՄ օ րենսդ րութ յա նը»: 

Ե ՛վ ԵՄ-ն, և ՛ Հա յաս տա նը «պետք է ա պա հո վեն սույն հա մաձայնագ
րով սահ ման ված նպա տակ նե րի ի րա գոր ծու մը» (տե՛ս ՀԸԳՀ-ի 377-րդ 
հոդ վա ծը): 

ՀԸԳՀ-ի 379-րդ հոդ վա ծով կող մե րին թույլ է տրվում ձեռ նար կել «հա
մա պա տաս խան մի ջոց ներ պար տա վո րութ յուն նե րը չկա տա րե լու դեպ
քում»:
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ՀԸԳՀ-ի ութ հա վել ված նե րով (I-VII հա վել ված ներ և XII հա-
վել վածներ) սահ ման ված են կոնկ րետ հանձ նա ռութ յուն ներ այն 
մա սով, թե կոնկ րետ ինչ պետք է ի րա կա նաց վի, ի րա վա կան որ 
ո լոր տում և մինչև երբ (տե՛ս ստորև 3-րդ գ ծա պատ կե րը): Միև-
նույն ժա մա նակ ՀԸԳՀ-ի 385-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված է, որ 
կող մե րից յու րա քանչ յու րը կա րող է ժա մա նա կա վո րա պես կի րա-
ռել հա մա ձայ նա գիրն ամ բող ջութ յամբ կամ մա սամբ՝ հա մա պա-
տաս խան ներ քին ըն թա ցա կար գե րի և  օ րենսդ րութ յան հա մա ձայն: 
Հա մա պա տաս խա նա բար, 2018 թվա կա նի հու լի սին, Հա յաս տա նի 
վար չա պե տի ո րոշ ման հա մա ձայն ստեղծ վել է հա մա ձայ նագ րի կի-
րար կումն ա պա հո վող մի ջոց նե րը հա մա կար գող միջ գե րա տես չա-
կան հանձ նա ժո ղով: Հանձ նա ժո ղո վը ղե կա վա րում է Հա յաս տա նի 
փոխ վար չա պե տը: Ա վե լի ուշ վար չա պե տի կող մից հաս տատ վել է 
Հա յաս տա նի՝ մո տարկ ման մա սով հանձ նա ռութ յուն նե րի ժա մա-
նա կա վոր կա տար ման ման րա մասն ճա նա պար հա յին քար տե զը:

2. ԵՄ քա ղա քա կա նութ յու նը և  օ րենսդ րութ յու նը 
Մինչ «ի րա վա կան մո տարկ ման» աշ խա տանք ներն սկսե լը 

կար ևոր է հաս կա նալ ԵՄ ի րա վուն քի զար գաց ման հիմ քե րը, այ-
սինքն՝ ԵՄ կա ռույց նե րը, դրանց գոր ծա ռույթ ներն ու օ րենք ներ 
մշա կե լու ի րա վա սութ յուն նե րը և ԵՄ օ րենսդ րութ յան ի րա վա կան 
գոր ծիք նե րը:

2.1 ԵՄ ա ռաջ նա յին օ րենսդ րութ յու նը՝ ԱՊԵՀից մինչև Լի
սա բո նի պայ մա նագ րեր 
Եվ րո պա կան միութ յան հիմ քե րը դրվել են դեռևս 1950-ա կան 

թվա կան նե րին, երբ 1952 թվա կա նին 6 եվ րո պա կան երկր նե րի 
կող մից հիմն ադր վեց Ած խի և պող պա տի եվ րո պա կան հա մայն քը 
(ԱՊԵՀ), ո րին 1958 թվա կա նին հա ջոր դե ցին Եվ րո պա կան տնտե-
սա կան հա մայն քը (ԵՏՀ) հիմն ադ րող պայ մա նա գի րը և Ա տո մա յին 
է ներ գիա յի եվ րո պա կան հա մայն քը (Եվ րա տոմ) հիմն ադ րող պայ-
մա նա գի րը:

Եվ րո պա կան տնտե սա կան հա մայնք նե րի նպա տա կը ան դամ 
պե տութ յուն նե րի (ԱՊ) միջև աշ խա տանք նե րի, ծա ռա յութ յուն նե րի, 
ապ րանք նե րի և կա պի տա լի ա զատ տե ղա շար ժով ա պա հով ված 
միաս նա կան շու կա յի ստեղ ծումն էր:

ԱՊԵՀ-ը և ԵՏՀ-ն փո փոխ վել են բազ միցս՝ հե տա գա յում միա ձուլ-
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վե լով Եվ րո պա կան հա մայնք նե րի (ԵՀ) մեջ և, ի վեր ջո, փո խա րին-
վե լով այս պես կոչ ված Լի սա բո նի պայ մա նագ րե րով, ո րոնց հի ման 
վրա 2009 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 1-ին պաշ տո նա պես ստեղծ վեց 
Եվ րո պա կան միութ յու նը (ԵՄ): 1950-ա կան թվա կան նե րից սկսած՝ 
շատ ա վե լի երկր ներ միա ցան ԵՄ-ին (հա մա պա տաս խա նա բար 
նախ կին ԵՀ-ին): Այ սօր  ԵՄ-ն  ու նի 27 ան դամ պե տութ յուն: Ա վե լին, 
ԵՀ-ի, իսկ հե տա գա յում՝ ար դեն ԵՄ-ի ի րա վա սութ յուն նե րը և քա ղա-
քա կա նութ յուն ը տա րի նե րի ըն թաց քում ա վե լի են ընդ լայն վել, ինչ-
պես ցու ցադր ված է ստորև՝ 2.3-րդ գլ խում:

ԵՄ ա ռաջ նա յին օ րենսդ րութ յան հիմ քը կազ մող Լի սա բո նի եր-
կու պայ մա նագ րերն են Եվ րո պա կան միութ յան մա սին պայ մա նա-
գի րը (ԵՄՊ) և «Եվ րո պա կան միութ յան գոր ծու նեութ յան մա սին» 
պայ մա նա գի րը (ԵՄԳՊ):

2.1.1 ԵՄՊ
Եվ րո պա կան միութ յան մա սին պայ մա նա գի րը (ԵՄՊ) հա մե-

մա տա բար համառոտ ի րա վա կան ակտ է (այն ու նի ըն դա մե նը 55 
հոդ ված) և Եվ րո պա կան միութ յան հա մար փոքր սահ մա նադ րութ-
յուն է: Այն սկսվում է ԵՄ-ի ար ժեք նե րի և ն պա տակ նե րի մա սին 
դրույթ նե րով, ո րոնց հա ջոր դում է 4(3) հոդ վա ծը, ո րով սահ ման վում 
է ԵՄ ի րա վա կար գի հիմն ա րար սկզբուն քը՝ հա վա տա րիմ հա մա-
գոր ծակ ցութ յան սկզբուն քը: Դ րա նով նա խա տես վում է, որ ան դամ 
պե  տութ յուն նե րը պետք է ձեռ նար կեն բո լոր հա մա պա տաս խան 
մի ջոց նե րը՝ ԵՄ օ րենսդ րութ յու նից ծա գող պար տա վո րութ յուն նե րի 
կա տա րումն ա պա հո վե լու հա մար, պետք է դյու րաց նեն ԵՄ խնդիր-
նե րի ի րա գոր ծու մը, ինչ պես նաև խու սա փեն այդ ի րա գործումը խո-
չըն դո տող մի ջոց ներ ձեռ նար կե լուց:

ԵՄ-ի կող մից ո րո շումն ե րի կա յաց ման և ԵՄ-ի ու նե ցած ի րա-
վա սութ յուն նե րի տար բեր կա տե գո րիա նե րի առն չութ յամբ ԵՄՊ-ի 
5-րդ հոդ վա ծը հա մար վում է հիմն ա կան դրույթ: Այդ հոդ վա ծի հա-
մա ձայն՝ 

• ԵՄ-ն  օժտ ված է բա ցա ռա պես ան դամ պե տութ յուն նե րի 
կող մից ի րեն վե րա պահ ված ի րա վա սութ յուն նե րով (վե րա
պահ ման սկզբունք),

• ԵՄ-ն պետք է գոր ծի միայն այն դեպ քում և  այն քա նով, որ-
քա նով ա ռա ջարկ վող գոր ծո ղութ յան նպա տակ նե րը չեն 
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կա րող բա վա րար չա փով ի րա գործ վել հենց ան դամ պե-
տութ յուն նե րի կող մից (սուբ սի դիա րութ յան սկզբունք),

• ԵՄ-ի ի րա վա կան գոր ծո ղութ յան բո վան դա կութ յու նը և ձ ևը 
չպետք է լի նեն ա վե լին, քան անհ րա ժեշտ է պայ մա նագ րե-
րի նպա տակ ներն ի րա գոր ծե լու հա մար (հա մա չա փութ յան 
սկզբունք): Սա օ րենսդ րա կան և վար չա կան լիա զո րութ-
յուն նե րի ան սահ մա նա փակ կի րառ ման դեմ կոնկ րետ ի րա-
վա կան ե րաշ խիք է:

Օրինակներ 1
Վերապահման սկզբունքի օրինակ
ԵՄ հանձնաժողովը մտադիր էր ընդունել քրեական իրա վունքի միջոցով 

շրջակա միջավայրի պաշտպանության մա սին շրջանակային որոշում, որն 
անմիջականորեն պար տա  դիր կլիներ ԵՄ բոլոր անդամ պետությունների 
համար: Այսուհանդերձ ԵՄ-ն իրավասու չէ մանրամասն կարգավորելու 
անդամ պետությունների քրեական իրավունքը, այդ որոշումը դուրս 
կգար ԵՄ-ին պայմանագրով վերագրված իրա վա կան լիազորությունների 
սահմաններից: Այդ իսկ պատճառով հե տագայում «միայն» հրահանգ 
է (2008/99/ԵՀ հրահանգ) ըն դուն վել տվյալ հարցի շուրջ, որով անդամ 
պետություններին փոխատեղման ճկունություն է տրվել, ինչն արդյունքում 
համա պատասխան է եղել ԵՄ իրավասությունների հետ:

Սուբսիդիարության օրինակ
ԵՄ հանձնաժողովը մտադիր էր ԵՄ մակարդակով կարգավորել 

«ընդերքի պաշտպանությունը»: Որոշ անդամ պետություններ մերժեցին՝ 
բերելով այն փաստարկը, որ ի տարբերություն ԵՄ իրավունքով կարգա-
վորվող ջրի և օդի պաշտպանության՝ ընդերքը շրջակա միջավայրի ան-
դր սահ մանային բաղադրիչ չէ և, հետևաբար, ընդհանրապես չպետք է 
կարգավորվի ԵՄ իրավունքով, այլ բացառապես անդամ պետությունների 
կողմից:



12

Համաչափության օրինակ 
ԵՄ-ն ընդունել է «Սպառողներին առաջարկված ապրանքների գների 

նշմամբ սպառողների պաշտպանության մասին» հրահանգը (98/6/ԵՀ 
հրահանգ), որը նաև ՀԸԳՀ հավելվածների մաս է կազմում: Այսուհանդերձ 
սույն հրահանգով սահմանվում են դրա ընդհանուր նպատակի իրա գործ-
մանն ուղղված որոշ հիմնական նվազագույն ստանդարտներ, այն է՝ բարե-
լավել սպառողների համար նախատեսված տեղեկությունները և դյուրացնել 
գների համադրումը:

Այն անդամ պետությունները, որոնք ցանկանում են պաշտպանել 
սպառողներին, կարող են անել ավելին, նրանք միանշանակ կարող են 
ընդունել կամ պահպանել ազգային դրույթներ, որոնք առավել նպաստավոր 
են սպառողների համար նախատեսված տեղեկությունների և գների 
համադրման մասով (տե՛ս նշված հրահանգի 10-րդ հոդվածը):

2.1.2 ԵՄԳՊ
Եվ րո պա կան միութ յան գոր ծու նեութ յան մա սին պայ մա նա-

գի րը (ԵՄԳՊ) ԵՄ-ի ա մե նօր յա աշ խա տան քի հա մար հիմն ա կան 
ի րա վա կան հիմք է: Այն բաղ կա ցած է 358 հոդ վա ծից և պա րու-
նա կում է ԵՄ ինս տի տու ցիո նալ կա ռուց ված քի մա սին ման րա մասն 
կա նոն ներ, ինչ պես նաև տասն յակ դրույթ նե ր, ո րոնք ի րա վա կան 
հիմք են ԵՄ օրենսդրական ակ տե րի ըն դուն ման հա մար: Նշ ված 
դրույթ նե րով սահ ման վում են ի րա վա սութ յուն նե րի շրջա նա կը, 
գոր ծե լու լիա զո րութ յուն ու նե ցող կա ռույց նե րը և  ո րո շումն ե րի կա-
յաց ման ըն թա ցա կար գը, ո րին պետք է հետ ևեն ԵՄ կա ռույց նե րը:

2.2 ԵՄ կա ռույց նե րը
ԵՄ-ն բաղ կա ցած է հինգ հիմն ա կան կա ռույց նե րից (ինչ պես նաև 

մի շարք լրա ցու ցիչ կա ռույց ներից և  ի րա վա բա նա կան մար մին ներից)։
Եվ րո պա կան խոր հուր դը սահ մա նում է ԵՄ-ի հիմն ա կան 

քա ղա քա կան ուղ ղութ յուն նե րը, նպա տակ ներն ու ա ռաջ նա հեր-
թութ յուն նե րը, սա կայն նրա առջև դրված չեն օ րենք ներ մշա կե լու 
խնդիր  ներ: Այն բաղ կա ցած է իր նա խա գա հից, ԵՄ ան դամ պե-
տութ յուն նե րի ղե կա վար նե րից (վար չա պետ ներ/նա խա գահ ներ), 
ԵՄ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հից, ինչ պես նաև մի ջազ գա յին և  
ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան մա սով բարձ րաս տի ճան ներ կա-
յա ցուց չից: 

Հա ճախ Եվրոպական խոր հուր դը շփո թում են Ստ րաս բուր գում 
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տե ղա կայ ված Եվ րո պա յի խորհր դի հետ, որն ու նի 47 ան դամ պե-
տութ յուն (նե րառ յալ Հա յաս տա նը) և  ոչ թե ԵՄ ի րա վուն քի, այլ մի-
ջազ գա յին ի րա վուն քի մեկ այլ ի րա վա կան միա վոր է:

Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վը ԵՄ-ի կենտ րո նա կան մար մինն 
է։ Այն ու նի օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յան բա ցա ռիկ ի րա վա-
սութ յուն և մշ տա դի տար կում է ան դամ պե տութ յուն նե րի կող մից 
ԵՄ օ րենսդ րութ յան պատ շաճ կի րար կումն ու ի րա կա նա ցու մը: 
Հանձ նա ժո ղո վը բա ժան ված է 33 գլխա վոր տնօ րի նութ յուն նե րի 
(ԳՏ-ներ): Օ րենսդ րութ յու նը մշակ վում է՝ հաշ վի առ նե լով քա ղա քա-
կա նութ յան բո լոր ո լորտ նե րում շուրջ 800 գոր ծող փոր ձա գի տա-
կան խմբե րի ի րա վա կան խորհր դատ վութ յու նը:

Եվրոպայի միության խոր հուր դը կազմ ված է բոլոր ան դամ 
պե տութ յու նների մե կա կան ներ կա յա ցուց չից, ո րոնք 10 տար բեր 
դրսևո րումն ե րով հան դի պում են ԵՄ քա ղա քա կա նութ յան ո լորտ-
նե րում: Խոր հուրդն ըն դու նում է օ րենք նե րը Եվ րո պա կան խորհր դա-
րա նի հետ միա սին՝ հիմն ա կա նում, այս պես կոչ ված՝ «ո րակ յալ մե-
ծա մաս նութ յամբ»: Ո րակ յալ մե ծա մաս նութ յունն ա պա հով վում է, ե թե 
Խորհր դի առն վազն 15 ան դամ, ո րոնք ներ կա յաց նում են ԵՄ բնակ-
չութ յան առն վազն 65 %-ը, կողմ են ըն դուն վե լիք ի րա վա կան ակ տին: 
Ի րա վա կան ակ տե րի հա մար ար գե լող փոք րա մաս նութ յու նը կազ մում 
է 35% կամ առն վազն 4 ան դամ պե տութ յուն: Այն պի սի հար ցե րի վե-
րա բեր յալ, ինչ պի սիք են, օ րի նակ՝ հար կու մը և սո ցիա լա կան ա պա-
հո վութ յու նը, Խորհր դում քվեար կութ յու նը պետք է լի նի միա ձայն:

Եվ րո պա կան խորհր դա րա նը հիմն ա կա նում կա տա րում է 
օ րենք ներ մշա կե լու գոր ծա ռույթ, սա կայն չու նի ի րա վա կան նա-
խա ձեռ նութ յան ի րա վունք: Այն ու նի 751 ան դամ (բ րեք սի տից հե-
տո՝ 705 ան դամ) և 24 աշ խա տան քա յին լե զու: Այն ընտր վում է ԵՄ 
բնակ չութ յան կող մից՝ հինգ տա րին մեկ ան գամ:

Եվ րո պա կան միութ յան ար դա րա դա տութ յան դա տա րա նը 
(ԵՄԱԴ) վե րահս կում է, որ պես զի ԵՄ կա ռույց նե րը և ԵՄ ան դամ 
պե տութ յուն նե րը հետ ևեն ԵՄ օ րենսդ րութ յա նը: Այն ԵՄ ան դամ 
պե տութ յուն նե րի դա տա րան նե րի դի մու մով տա լիս է ԵՄ օ րենսդ-
րութ յան դրույթ նե րի պար տա դիր ի րա վա կան ուժ ու նե ցող մեկ նա-
բա նութ յուն ներ, այս պես կոչ ված, նախ նա կան ո րո շումն ե րի մի ջո-
ցով և  այդ պի սով նպաս տում է ԵՄ օ րենսդ րութ յան ա ռա վել լավ 
ըն կալ մա նը և միաս նա կան կի րա ռութ յա նը:
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 ԾԱ ՆՈ ԹԱԳ ՐՈՒԹՅ ՈՒՆ
ԵՄԱԴ-ի մեկ նա բան ման նմա նա տիպ գոր ծա ռույթ նա խա տես ված է 

ՀԸԳՀ-ի կող մից. փոս տա յին ծա ռա յութ յուն նե րի, է լեկտ րո նա յին հա ղոր-
դակ ցութ յան ցան ցե րի, ֆի նան սա կան ծա ռա յութ յուն նե րի, տրանս պոր-
տա յին ծա ռա յութ յուն նե րի ո լոր տում ԵՄ օ րենսդ րութ յան մեկ նա բա նութ յան 
շուրջ վե ճի դեպ քում ՀԸԳՀ-ի ներ քո ստեղծ ված ար բիտ րա ժա յին կո լե գիան 
դի մում է ԵՄԱԴ՝ պար տա դիր ի րա վա կան ուժ ու նե ցող ո րո շում կա յաց նե լու 
հա մար (տե՛ս ՀԸԳՀ-ի 342-րդ հոդ վա ծը):

2.3 Օ րենք ներ մշա կե լու ԵՄ ի րա վա սութ յուն նե րը
ԵՄ ի րա վա սութ յուն նե րը կախ ված են օ րենսդ րութ յան ո լոր տից: 

Ի րա վա սութ յուն նե րը բա ժան վում են ԵՄԳՊ-ի 3-րդ և 4-րդ հոդ ված-
նե րում թվարկ ված ե րեք հիմն ա կան խմբե րի, այն է՝ 

• բա ցա ռիկ ի րա վա սութ յուն,
• հա մա տեղ ի րա վա սութ յուն,
• օ ժան դա կող ի րա վա սութ յուն:

Ի րա վա սութ յուն նե րի այս կա տե գո րիա նե րի միջև հիմն ա կան 
տար բե րութ յու նը ԵՄ-ին տրված լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նակն է` 
ԵՄ-ին վե րա պահ ված ա մե նա լայն՝ բա ցա ռիկ ի րա վա սութ յուն նե րից 
մինչև օ ժան դա կող ի րա վա սութ յուն նե րի ո լոր տում շատ սահ մա նա-
փակ լիա զո րութ յուն ներ:
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Գծապատկեր 1. 
ԵՄի և դրա անդամ պետությունների միջև օրենքներ

մշակելու իրավասությունները

ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ  ԱՆՑՆՈՒՄ Է

ԵՄ ԱՊ
Բացառիկ Համատեղ 

իրավասություններ
Օժանդակող միջոցներ

• Մաքսային միություն 
• Մրցակցություն
• Դրամավարկային 

քաղաքականություն
• Ծովային ռեսուրսներ
• Ընդհանուր  

առև տ ր ա   յ ին  
քաղա քա կա նու թյուն 

• Ներքին շուկա
• Սոցիալական  

քաղա քա կա   նություն
• Տնտեսական, սոցիա լա-

կան համերաշխություն
• Գյուղատնտեսություն և 

ձկ նա րդյունաբերություն 
(բա ցառությամբ բացառիկ 
լինելու դեպքում)

• Շրջակա միջավայր  
(նե րառ յալ կլիման)

• Սպառողների իրավունք նե-
րի պաշտպանություն

• Տրանսպորտ
• Տրանսեվրոպական  

ցան ցեր
• Էներգետիկա
• Ազատություն, ան վտ ան-

գու թյուն և ար դա րա դա-
տու  թյուն

• Հանրային առող ջա պա-
հու թյուն

• Գիտատեխնիկական  
զար գացում

• Զարգացմանն ուղղված 
հա  մագործակցություն

• Մարդասիրական  
օգ նու թյուն

• Սոցիալական
• քա ղա    քա  կա ր դյու նաբե-

րություն
• Մշակույթ
• Զբոսաշրջություն
• Կրթություն, մաս նա  գ    ի  -

տակ ան ուսուցում,  
երի տա  սար դու թյուն և 
սպորտ

• Քաղաքացիական  
պա շ  տ  պանություն

• Վարչական  
համա  գոր  ծակ  ցու թյուն

ԵՄ-ն  ե զա կի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն է, ո րը հիմն ված 
է սե փա կան ի րա վա կար գի վրա․ այն ու նի օ րենս դիր գոր ծու նեութ-
յուն ի րա կա նաց նե լու լիա զո րութ յուն նե րի լայն շրջա նակ, սա կայն 
դրանք ան սահ մա նա փակ չեն: Դա նշա նա կում է, որ այն օ րենս-
դիր գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նե լու լիա զո րութ յուն ներ կա րող է 
ունենալ միայն այն ո լորտ նե րում, ո րոն ցում դա ա նե լու ի րա վա սութ-
յուն ու նի:
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Ո րոշ դեպ քե րում ԵՄ ի րա վա կան ակ տե րը շատ ման րա մասն 
են և  ուղղ ված են հա մա պար փակ կա նոն նե րի ստեղծ մա նը: Այլ դեպ-
քե րում ԵՄ ընդ հա նուր օ րենսդ րութ յունն ա ռա վել ընդ հան րա կան է՝ 
կար գա վո րե լով տվյալ հար ցի միայն ո րո շա կի աս պեկտ ներ՝ բա ցե-
րի լրա ցու մը թող նե լով ներ պե տա կան օ րենսդ րին:

Եվ րո պա կան միութ յու նում ԵՄ օ րենսդ րութ յու նը գոր ծում է որ-
պես, այս պես կոչ ված, «վե րազ գա յին» ի րա վա կարգ, ին չը նշա նա-
կում է, որ այն միջազգային հանրային իրավունքի և դաշնային 
իրավունքի տարրեր ունի, ինչն ի րա վունք ներ և պար տա վո րութ-
յուն ներ է ստեղ ծում ոչ միայն պե տութ յուն նե րի, այլև ան հատ նե րի 
հա մար:

Հայ աստանի Հանրապետության օ րենք ներ մշա կո ղի տե սանկ-
յու նից, այ նու հան դերձ, ՀԸԳՀ-ն և ԵՄ օ րենսդ րութ յունն ու դրա հա-
վել ված նե րը պետք է դի տարկ վեն որ պես մի ջազ գա յին հան րա յին 
ի րա վուն քի մաս: Դա նշա  նա կում է, որ ՀԸԳՀ-ի հա վել ված նե րում 
թվարկ ված յուրաքանչյուր ի րա վա կան գոր ծիք պետք է փո խարկ վի 
հայ աստանյան օ րենսդ րութ յան՝ գոր ծո ղութ յան մեջ դրվե լու հա մար:

2.4 ԵՄ օ րենսդ րութ յան գոր ծիք նե րը
ՀԸԳՀ-ի հա մա ձայն՝ ի րա վա կան մո տար կումն ընդգր կում է 

ՀԸԳՀ-ի հա վել ված նե րում թվարկ ված ԵՄ ո րո շա կի օրենսդրական 
ակ տեր: Մո տարկ մանն ուղղ ված արդ յու նա վետ ջան քեր ներդ նե լու 
հա մար կար ևոր է ոչ միայն ծա նոթ լի նել ԵՄ օրենսդրական ակ տե-
րի բո վան դա կութ յա նը, այլև հաս կա նալ ԵՄ օրենսդրական ակ տե րի 
գոր ծիք նե րի միջև տար բե րութ յու նը և  այն, թե դրանք ինչ պես կանդ-
րա դառ նան ազ գա յին օ րենսդ րութ յան վրա: 

ԵՄ օրենսդրական ակ տե րի ի րա վա կան գոր ծիք նե րը կամ տե-
սակ նե րը սահ ման ված են ԵՄԳՊ-ի 288-րդ հոդ վա ծով: Դ րանք նե-
րա ռում են՝ 

•  կա նո նա կար գեր,
• հ րա հանգ ներ,
• որո շումն եր:
Հարկ է նշել, որ ԵՄ օրենսդրական ակ տե րի այս ե րեք տե սակ-

նե րի միջև չկա որևէ հիե րար խիկ կապ: Այսինքն՝ կա նո նա կար գե րը 
չեն գե րա կա յում հրա հանգ նե րի նկատ մամբ կամ ո րո շումն ե րը ստո-
րա դաս չեն հրա հանգ նե րին: Գոր ծիք նե րի այս ե րեք տե սակ նե րի 
միջև տար բե րութ յու նը հետև յալն է. 
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2.5   Կա նո նա կար գեր
Կա նո նա կար գերն ուղ ղա կիո րեն կի րա ռե լի են և պար տա դիր 

ի րա վա կան ուժ ու նեն ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րի ազ գա յին ի րա-
վա կար գե րում դրանք ու ժի մեջ մտնե լուց հե տո: Դա նշա նա կում 
է, որ դրանք չեն փո խա տեղ վում ներ պե տա կան օ րենք նե րի մեջ: 
Այ նու հան դերձ ո րոշ կա նո նա կար գե րով պա հաջ վում է դրանց կի -
րարկ ման հա մար պա տաս խա նա տու իշ խա նութ յուն նե րի կամ 
մար մին նե րի նշա նա կում կամ ստեղ ծում: Կա նո նա կար գե րը ԵՄ 
օ րենսդ րութ յան ա մե նաու ղիղ ձևն  են. ըն դուն վե լուց ան մի ջա պես 
հե տո դրանք ազ գա յին օ րենք նե րի նման պար տա դիր ի րա վա կան 
ուժ ու նեն յու րա քանչ յուր ան դամ պե տութ յու նում:

 Ծա նո թագ րութ յուն
ՀԸԳՀում կա մո տարկ ման են թա կա 90ից ա վելի թվար  կ ված կա

նո նա կարգ: Այս կա նո նա կար գե րի մեծ մասը է ներ գե տիկ հա մա գոր ծակ
ցութ յան բնա գա վա ռում է և վերա բե րում է կա'մ  ար տադ րան քի/սար քե րի 
է կո դիզայ նին (32 կա նո նա կար գ), կա'մ  է լեկտ րա կան սար քե րին ներ կա 
յաց վող է ներ գա պի տա կա վոր ման պա հանջ նե րին (19 կա նո նա կար գեր):  
Նշ ված կա նո նա կար գե րը պա րու նա կում են հիմ ա կա նում տեխ նի կա կան 
ար տադ րան քի ստան դարտ ներ, ո րոնք պետք է ուղ ղա կիո րեն ին կոր պո րաց
վեն հայ կա կան օ րենսդ րութ յան մեջ: 

2.6  Հ րա հանգ ներ 
Հ րա հանգ նե րը, որ պես ներ դաշ նա կեց ման գոր ծիք, ուղ ղա-

կիո րեն կի րա ռե լի չեն ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րի նկատ մամբ: 
Դ րան ցով սահ ման վում են կա նոն ներ և ն պա տակ ներ, ո րոնք 
պետք է ի րա գործ վեն բո լոր ան դամ պե տութ յուն նե րի կող մից՝ միև-
նույն ժա մա նակ յու րա քանչ յուր պե տութ յանն ըն ձե ռե լով հար ցե-
րը տար բեր ե ղա նակ նե րով և ձ ևե րով կար գա վո րե լու բա վա րար 
հնա րա վո րութ յուն: Այս պի սով, հրա հանգ նե րը պար տա դիր են ԵՄ 
ան դամ պե տութ յուն նե րի հա մար «ի րա գործ վե լիք նպա տակ նե րի» 
ա ռու մով: Ան դամ պե տութ յուն նե րը պետք է կի րար կեն հրա հանգ-
ներ, այ սինքն՝ փո խա տե ղեն դրանք և ս տեղ ծեն վար չա կան ու ի րա-
գործ ման կա րո ղութ յուն ներ: 

Ո րոշ հրա հանգ ներ ա ռա վել ընդ հան րա կան են՝ սահ մա նե լով 
միայն նվա զա գույն պա հանջ ներ, մինչ դեռ մյուս ներն ա ռա վել ման-
րա մասն են՝ ա ռա վե լա գույնս խո րա նա լով ներ դաշ նա կեց ման մեջ՝ 
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ա ռանց ազ գա յին մեկ նա բան ման հա մար բա վա րար տեղ թող նե լու: 
Յու րա քանչ յուր ան դամ պե տութ յուն ձեռ նար կում է այն գոր ծո ղութ-
յուն նե րը, ո րոնք հա մա րում է հար մար և  ի րա տե սա կան՝ ել նե լով իր 
ա ռանձ նա հա տուկ ի րա վա կան, տնտե սա կան և քա ղա քա կան հան-
գա մանք նե րից:

ՀԸԳՀ-ի հա վել ված նե րում թվարկ ված ի րա վա կան ակ տե րի մեծ 
մա սը հրա հանգ ներ են (140-ից ա վե լի), և հիմն ա կան մար տահ րա վե րը 
Հա յաս տա նում կլի նի դրանց մո տար կու մը՝ հաշ վի առ նե լով ազ գա յին 
օ րենսդ րութ յան մշակ ման/փո փոխ ման հա մար այս ի րա վա կան գոր-
ծի քով նա խա տես վող ճկու նութ յու նը:

Ս տորև բեր ված 4.1 գլխում տրված են գործ նա կան խոր հուրդ-
ներ և  օ րի նակ ներ, թե ինչ պես հրա հան գի տար բեր հատ ված ներ 
պետք է մո տարկ վեն/կա րող են մո տարկ վել:

2.7  Ո րո շումն եր
Ո րո շումն երն ամ բող ջութ յամբ պար տա դիր են նրանց հա մար, 

որոնց դրանք հաս ցեագր ված են: Հա ճախ դրանք չու նեն ընդ հա-
նուր կի րա ռութ յուն, այլ ա վե լի շուտ հաս ցեագր ված են մեկ կամ մի 
քա նի ան դամ պե տութ յուն նե րի: Սո վո րա բար դրան ցով հաս ցեա-
տի րո ջից պա հանջ վում է կի րարկ ման հա մար ի րա վա կան և վար-
չա կան մի ջոց նե րի ձեռ նար կում:

ՀԸԳՀ-ով նշվում է ըն դա մե նը 4 ո րո շում, ո րոնք Հա յաս տա նը 
պետք է մո տար կի:
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Գծապատկեր 2. 
Եվրոպական միության օրենսդրական ակտերը

ԵՄ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

Կանոնակարգեր Հրահանգներ Որոշումներ
• Ամբողջությամբ 

պար տադիր  իրա վա-
կան ուժ ունեցող 

•  Ուղղակիորեն 
կիրառելի, առանց 
ԵՄ անդամ պետու-
թյուն ներում (ԱՊ) փո-
խա տեղման

• Պարտադիր՝ իրա-
գործվելիք նպա տա-
կի առումով

• Միշտ պահանջում 
է փո խատեղում, 
ՍԱԿԱՅՆ լայն հայե-
ցողություն է տա-
լիս, թե ինչպես այն 
փոխատեղել ԵՄ 
ԱՊ-ում

• ԱՊ-ին կամ ան հատ-
ներին հաս ցեա-
գրված անհատական 
ակտեր

•  Հասցեատիրոջ հա-
մար ուղղակիորեն 
պար տադիր իրա վա-
կան ուժ ունեցող 

3. Ի րա վա կան մո տարկ ման նե րա ծութ յուն 
ՀԸԳՀ-ի հիմն ա կան նպա տակ նե րից մեկն է «ա ջակ ցել Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տութ յան ջան քե րին՝ ուղղ ված մի ջազ գա յին հա-
մա գոր ծակ ցութ յան մի ջո ցով, այդ թվում՝ իր օ րենսդ րութ յու նը ԵՄ 
այ սու հետ հի շա տակ վող օ րենսդ րութ յա նը մո տար կե լու մի ջո ցով իր 
տնտե սա կան նե րու ժի զար գաց մա նը» (տե՛ս ՀԸԳՀ-ի հոդ ված 1 (g)):

3.1  Մո տարկ ման ո լորտ նե րը 
ՀԸԳՀ-ի յոթ են թագ լուխ ներ վեր ջա նում են հետև յալ ար տա հայ-

տութ յամբ. « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը պետք է ի րա կա-
նաց նի իր օ րենսդ րութ յան մո տար կում […] հա վել վա ծում նշված Եվ-
րո պա կան միութ յան ակ տե րին ու մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րին»։ 

ՀԸԳՀ-ի V մասն անդ րա դառ նում է Հա յաս տա նի և ԵՄ-ի միջև 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մար կար ևոր ԵՄ քա ղա քա կա նութ յան 23 
ո լորտ նե րի: Սա կայն քա ղա քա կա նութ յան այս ո լորտ նե րից միայն 
յոթն են վեր ջա նում հետև յալ ար տա հայ տութ յամբ. « Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նը պետք է ի րա կա նաց նի իր օ րենսդ րութ յան մո-
տար կում […] հա վել վա ծում նշված Եվ րո պա կան միութ յան ակ տե-
րին և մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րին»։ 

Նշ ված ո լորտ նե րը ցու ցադր ված են ստորև՝ 3-րդ պատ կե րա-
վոր նկա րագ րութ յան մեջ:
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Գծապատկեր 3. 
Մոտարկման մասով Հայաստանի հանձնառությունների 

տարանջատումերը՝ ըստ իրավական ոլորտների 

Ոլորտ (Հավելվածի համարը) Հրահանգներ Կանոնակարգեր/ 
Որոշումներ

Տրանսպորտ (I) 48 26

Էներգետիկ 
համագործակցություն (II) 17 60

Շրջակա միջավայր (III) 22 2

Կլիմայի փոփոխությանն 
առնչվող գործողություններ (IV) 1 5

Տեղեկատվական 
հասարակություն (V) 6 3

Սպառողական 
պաշտպանություն (VI) 14 3

Զբաղվածություն, սոցիալական 
քաղաքականություն և 
հավասար հնարավորություններ 
(VII)

44 0

Ծա նո թագ րութ յուն 
Մո տարկ մանն ուղղ ված ջան քե րը կենտ րո նա նում են ՀԸԳՀ-ի 

V մա  սում և I-VII հա վել ված նե րում նշված ո լորտ նե րի և  ի րա վա կան 
փաս տաթղ թե րի վրա, սա կայն չեն սահ մա նա փակ վում դրան ցով: 
ՀԸԳՀ-ի IV և V մա սե րի մի քա նի ո լորտ նե րում կան ի րա վա կան մո-
տարկ ման մի շարք լրա ցու ցիչ դրույթ ներ, ինչ պես ներ կա յաց ված է 
ստորև։ 
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«Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան» մա սով՝
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը պետք է լրա ցու ցիչ քայ լեր ձեռ

նար կի […] իր տնտե սա կան ու ֆի նան սա կան կար գա վո րում երն ու 
քա ղա քա կա նութ յուն նե րը սույն Հա մա ձայ նագ րով հա մա ձայ նեց ված 
դեպ քե րում Եվ րո պա կան միութ յան տնտե սա կան ու ֆի նան սա կան կար
գա վո րում ե րին ու քա ղա քա կա նութ յուն նե րին աս տի ճա նա կան մո
տար կե լու ուղ ղութ յամբ (ՀԸԳՀի 22րդ հոդ ված):

« Վի ճա կագ րութ յան» մա սով
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րենսդ րութ յան աս տի ճա նա կան 

մո տար կու մը վի ճա կագ րութ յանն առնչ վող ԵՄ օ րենսդ րութ յա նը պետք է 
ի րա կա նաց վի Եվ րոս տա տի կող մից ստեղծ ված, ա մեն տա րի թար մաց
վող Վի ճա կագ րա կան պա հանջ նե րի ժո ղո վա ծու ի հա մա ձայն (ՀԸԳՀի 
35րդ հոդ ված):

«Առևտ րի տեխ նի կա կան խո չըն դոտ նե րի» մա սով
 Կող մե րը պետք է նա խա ձեռ նեն և  ի րա կա նաց նեն այն պի սի գոր

ծըն թաց, ո րով կա րե լի է հաս նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և 
Եվ րո պա կան միութ յան տեխ նի կա կան կա նո նա կար գե րի, ստան դարտ
նե րի և հա մա պա տաս խա նութ յան գնա հատ ման ըն թա ցա կար գե րի աս
տի ճա նա կան մո տարկ ման (ՀԸԳՀի 130րդ հոդ ված):

« Փոս տա յին ծա ռա յութ յուն նե րի», «է լեկտրոնային հա ղոր դակ
ցութ յան ցան ցե րի» և «տրանսպոր տա յին ծա ռա յութ յուն նե րի» մա սով  

Կող մերն ըն դու նում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րենսդ
րութ յու նը Եվ րո պա կան միութ յան օ րենսդ րութ յանն աս տի ճա նա
կան մո տարկ ման կար ևո րութ յու նը (ՀԸԳՀի 169րդ, 180րդ և 192րդ 
հոդվածներ):

Ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը կարգավորող ի րա վուն քի 
և «կոր պո րա տիվ ի րա վուն քի», «հաշվապա հա կան հաշ վառ ման և  
աուդի տի» մա սով

 Կող մերն ըն դու նում են ըն կե րութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը կար
գա վո րող ի րա վուն քի և կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման, ինչ պես նաև հաշ
վա պա հա կան հաշ վառ ման և  աու դի տի, գոր ծող շու կա յա կան տնտե
սութ յան ո լորտ նե րում գոր ծուն նոր մե րի և գոր ծե լա կեր պե րի փա թե թի 
կար ևո րութ յու նը կան խա տե սե լի և թա փան ցիկ գոր ծա րար մի ջա վայ րի 
հետ մեկ տեղ և  ընդգ ծում են այդ ո լորտ նե րում կար գա վո րիչ հա մա պա
տաս խա նեց ման գոր ծըն թա ցը խթա նե լու կար ևո րութ յու նը (ՀԸԳՀի 
60րդ հոդ ված):
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«Գ յու ղատն տե սութ յան և գ յու ղական հա մայնք նե րի զար գաց
ման» մա սով 

Կող մե րը պետք է հա մա գոր ծակ ցեն գյու ղատն տե սության և գ յուղա
կան հա մայնք նե րի զար գա ցու մը խթա նե լու հարցում,  մաս նա վո րա պես՝ 
քա ղա քա կա նութ յուն նե րի և  օ րենսդրության աս տի ճա նա կան մո
տարկ ման մի ջո ցով (ՀԸԳՀի 70րդ հոդ ված):

«Կր թութ յան և վե րա պատ րաստ ման» մա սով
 Հա մա գոր ծակ ցութ յունն ու քա ղա քա կան երկ խո սութ յունն ակ տի

վաց նե լու հա մար կող մե րը պետք է փոխ գոր ծակ ցեն կրթութ յան և վե րա
պատ րաստ ման ո լոր տում՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կրթութ յան 
և վե րա պատ րաստ ման հա մա կար գե րը Եվ րո պա կան միութ յան քա ղա
քա կա նութ յուն նե րին ու գոր ծե լա կեր պե րին մո տար կե լու նպա տա կով 
(ՀԸԳՀի 93րդ հոդ ված):

« Բարձ րա գույն կրթութ յան» մա սով
Բարձ րա գույն կրթութ յան ո լոր տում հա մա պա տաս խա նեց ման և 

հա մա կարգ ված բա րե փո խում ե րի գոր ծըն թա ցի խթա նում՝ Եվ րո պա
կան միութ յան՝ Բարձ րա գույն կրթութ յան օ րա կար գին և եվ րո պա կան 
Բարձ րա գույն կրթութ յան տա րած քին ( Բո լո նիա յի գոր ծըն թաց) հա մա
հունչ (ՀԸԳՀի 94րդ հոդ ված):

«Եր կա կի նշա նա կութ յան ապ րանք նե րի» մա սով
 Կող մե րը պետք է փո խա նա կեն եր կա կի նշա նա կութ յան ապ րանք

նե րի ար տա հան ման նկատ մամբ հսկո ղութ յա նը վե րա բե րող տե ղե կութ
յուն նե րը և լա վա գույն փոր ձը՝ նպա տակ ու նե նա լով ա պա հո վե լ Եվ րո պա
կան միութ յու նում և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ար տա հան ման 
նկատ մամբ հսկո ղութ յան միան ման մո տե ցում (ՀԸԳՀի 117րդ հոդ ված):
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3.2  Ի՞նչ է «ԵՄ ընդ հա նուր օ րենսդ րութ յու նը»
ԵՄ ընդ հա նուր օ րենսդ րութ յու նը [EU acquis] Եվ րո պա կան 

միութ յան “Acquis2 Communautaire”ի կրճատ ձևն  է և բաղ կա ցած է 
հա մա հա վաք օ րենսդ րութ յու նից, որն էլ կազ մում է ԵՄ ի րա վա կան 
հա մա կար գը, մաս նա վո րա պես՝

• ԵՄ ա ռաջ նա յին օ րենսդ րութ յուն (ԵՄԳՊ և ԵՄՊ՝ որ պես 
ԵՄ օ րենսդ րութ յան ի րա վա կան հիմք),

• ԵՄ օրենսդրական ակ տեր (հրա հանգ ներ, կա նո նա կար-
գեր, ո րո շումն եր), 

• ԵՄԱԴ ո րո շումն եր և
• ԵՄ-ի կող մից կնքված մի ջազ գա յին պայ մա նագ րեր:

3.3  Ի րա վա կան մո տար կում 
Այս պի սով, ի՞նչ է նշա նա կում «ի րա վա կան մո տար կում»։ 
Մո տար կու մը լա վա գույնս կա րե լի է հաս կա նալ որ պես «ՀԸԳՀ-

ում նշված և ՀԸԳՀ-ի հա վել ված նե րում թվարկ ված ո լորտ նե րում 
ԵՄ օ րենսդ րութ յան հետ Հայաստանի օ րենսդ րութ յան հա մա տե ղե-
լիութ յան ա պա հո վում»: « Մո տար կում» եզ րույ թի այ լընտ րանքա յին 
հաս կա ցութ յուն ներ են «ազ գա յին օ րենսդ րութ յու նը ԵՄ օ րենսդրութ-
յա նը հա մա հունչ դարձ նե լը» կամ «ազ գա յին օ րենսդրութ յու նը ԵՄ 
օ րենսդ րութ յա նը հա մա պա տաս խա նեց նե լը»:

Ընդ հա նուր առ մամբ, «մո տար կու մը» ա վե լին չէ, քան ԵՄ ան-
դամ պե տութ յուն նե րի կող մից կա տար վե լիք ԵՄ օ րենսդրութ յան 
«փո խա տե ղու մը»: ԵՄ-ում փո խա տեղ ման հա մար պա հանջ վում 
է, ԵՄ ան դամ պե տութ յուն ներն ամ բող ջութ յամբ հա մա պա տաս-
խա նեց նեն ի րենց ազ գա յին օ րենսդ րութ յու նը ԵՄ օ րենսդ րութ յա նը 
(հրա հանգ նե րին): Ն շա նա վո րե լով ԵՄ-ի և Հա յաս տա նի միջև հա-
րա բե րութ յուն նե րի ամ րապնդ ման և Հա յաս տա նում բա րե փո խում-
նե րի օ րա կարգն ի րա գոր ծե լու նպա տա կով օգ նութ յուն ցու ցա բե րե-
լու գոր ծում մո տարկ ման աշ խա տանք նե րի հույժ կար ևո րութ յու նը՝ 
Հայաստանի օ րենք ներ մշա կո ղը պետք է նաև ջան քեր գոր ծադ րի 
ազ գա յին օ րենսդ րութ յու նը ԵՄ օ րենսդ րութ յա նն ա ռա վե լա գույնս 
հա մա տե ղե լի դարձ նե լու ուղ ղութ յամբ: Սույն ձեռ նար կը կօ ժան դա-
կի օ րենք ներ մշա կո ղին այդ գոր ծըն թա ցում:

Տեխ նի կա կան տե սանկ յու նից «ի րա վա կան մո տար կու մը» նշա-
նա կում է ոչ միայն «օ րենսդ րութ յան նա խագ ծում և մ շա կում» և հե-
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տա գա յում «ազգային նոր ու փո փոխ ված օ րենսդ րութ յան ըն դու-
նում», այլ նաև դրա «կի րար կում» և «ի րա կա նա ցում»:

Կի րար կում նշա նա կում է «օ րենսդ րութ յու նը գոր ծո ղութ յան մեջ 
դնել», իսկ ի րա կա նա ցում նշա նա կում է «ա պա հո վել օ րենսդրութ-
յան ո րո շա կի դրույթ նե րին հետ ևե լը»՝ կի րարկ ման հա մար պա-
տաս խա նա տու իշ խա նութ յան մար մին նե րի/քա ղա քա ցիա կան ծա-
ռա յող նե րի կող մից ձեռ նարկ վող մի ջոց նե րի օգ նութ յամբ: ԵՄ-ում 
ԵՄ օ րենսդ րութ յան կի րար կումն ու ի րա կա նա ցու մը ԵՄ ան դամ 
պե տութ յուն նե րի ի րա վա սութ յան շրջա նա կում են: Կի րարկ ման 
ստան դարտ մի ջոց ներն են, օ րի նակ՝ ի րա վա սու մար մին նե րի կող-
մից ան հա տա կան ո րո շումն եր (վար չա կան ակ տեր) ըն դու նե լը, 
ինչ պես օ րի նակ՝ լի ցեն զիա ներ, ար տո նա գիր կամ այլ թույլտ վութ-
յուն ներ, և կամ նա խագ ծի կամ ծրագ րի ի րա կա նա ցում։

Ի րա կա նա ցու մը լայն ի մաս տով կա րող է սահ ման վել որ պես 
«ի րա վա սու մար մին նե րի բո լոր մո տե ցումն ե րը՝ մյուս նե րին խրա-
խու սե լու կամ հար կադ րե լու, հա մա պա տաս խա նելու գոր ծող 
օ րենսդ րութ յա նը» (օ րի նակ՝ մո նի թո րինգ, ըն թա ցիկ ստու գումն եր, 
նա խազ գու շա ցումն եր, վար չա կան տույ ժեր, քրեա կան պա տիժ ներ, 
թույլտ վութ յուն նե րի վե րա ցում և  այլն)։

ՀԸԳՀ-ն հս տա կեց նում է, որ հա ջող ված մո տար կումն ա վե լին 
է, քան պար զա պես նոր օ րենսդ րութ յան մշա կու մը և  ըն դու նու մը։ 
Հա ջող ված մո տար կու մը նաև «նե րա ռում է կի րարկ ման և  ի րա կա-
նաց ման աս պեկտ նե րը» (ՀԸԳՀ-ի 372(2) հոդ ված): Դա նշա նա կում 
է, որ օ րենսդ րութ յան մշակ մա նը զու գա հեռ՝ պետք է ձեռ նարկ վեն 
բո լոր անհ րա ժեշտ քայ լե րը ա պա հո վե լու հա մար բա վա րար վար-
չա կան և  ինս տի տու ցիո նալ կա րո ղութ յուն նե րի առ կա յութ յու նը Հա-
յաս տա նում, որ պես զի ի րա վա սու մար մին ներն ի րենց ա մե նօր յա 
պրակ տի կա յում կա րո ղա նան կի րար կել և  ի րա կա նաց նել ամ բողջ 
նոր օ րենսդ րութ յու նը: Դա նաև նե րա ռում է ի րա զե կութ յան բարձ-
րա ցում և վե րա պատ րաս տում այն անձ նա կազ մի շրջա նում, ո րը 
կի րար կե լու է նոր օ րենսդ րութ յու նը: Այն պի սի տե ղե կատ վա կան 
նյու թե րի մշա կու մը, ինչ պի սիք են, օ րի նակ՝ ազգային օ րենսդ րութ-
յան մեջ նոր ի րա վա կան ակ տե րի մա սով ու ղե ցու ցա յին փաս տաթղ-
թե րը կամ ման րա մասն բա ցատ րա կան ծա նո թագ րութ յուն նե րը, 
հա մար վում է շատ օգ տա կար հաս կա նա լու հա մար նոր ի րա վա-
կան պա հանջ նե րը և  այդ պի սով նպաս տե լով ա ռա վել արդ յու նա-
վետ կի րարկ մա նը (տե՛ս ստորև՝ 9.7 գլուխ):

Հատ կա պես պետք է հաշ վի առն վեն ազգային նոր օ րենսդ-
րութ յան կի րարկ ման և  ի րա կա նաց ման աս պեկտ նե րը նա խագծ-
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վող նոր դրույթ նե րի հի ման վրա ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յուն 
և  ի րա վա կան մո տե ցում ձևա վո րե լիս: Ա նի մաստ է մշա կել ԵՄ 
օ րենսդ րութ յա նը հա մա հունչ ա մե նա հա վակ նոտ և ճշգ րիտ դրույթ-
ներ, ե թե առ կա չեն ֆի նան սա կան, մարդ կա յին ռե սուրս ներ` ա մե-
նօր յա պրակ տի կա յում նոր օ րենսդ րութ յու նը կի րար կե լու հա մար: 
Նաև պետք է հաշ վի առ նել, որ ԵՄ-ն մո նի թո րինգ է ի րա կա նաց-
նե լու  հա մա ձայ նագ րով կար գա վոր վող մի ջոց նե րի կի րարկ ման  և 
ի րա կա նաց ման հար ցում գրանց ված ա ռա ջըն թա ցի շա րու նա կա-
կան գնա հատ ման նպա տա կով: Մո տարկ ման գոր ծըն թա ցի գնա-
հա տու մը կա րող է, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում, նե րա ռել տե ղում 
ի րա կա նաց վող ա ռա քե լութ յուն ներ՝ Եվ րո պա կան միութ յան հաս-
տա տութ յուն նե րի, մար մին նե րի և գոր ծա կա լութ յուն նե րի, հա սա-
րա կա կան կա ռույց նե րի, վե րահս կիչ մար մին նե րի, ան կախ փոր-
ձա գետ նե րի և այ լոց մաս նակ ցութ յամբ (տե՛ս ՀԸԳՀ հոդ ված 372):

3.4  Աս տի ճա նա կան մո տար կում 
ՀԸԳՀ-ի 370-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նը պետք է 

ի րա կա նաց նի իր օ րենսդ րութ յան «աս տի ճա նա կան մո տար կում» 
ԵՄ օ րենսդ րութ յա նը, ինչ պես նշված է հա վել ված նե րում հիմք ըն-
դու նե լով սույն Հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված հանձ նա ռութ յուն-
նե րը և  այդ հա վել ված նե րի դրույթ նե րի հա մա ձայն:

Մո տար կու մը եր կա րատև փու լա յին գոր ծըն թաց է: ՀԸԳՀ-ի 
հա վել ված նե րով սահ ման ված ժամ կետ նե րի հա մա ձայն՝ այն պետք 
է տևի 2-ից 8 տա րի՝ սկսած ՀԸԳՀ-ի ժա մա նա կա վոր կի րառ ման 
օր վա նից, այ սինքն՝ 2018 թվա կա նի հու նի սի 1-ից: Այ նու հան դերձ, 
պետք է հի շել, որ ՀԸԳՀ-ով սահ ման ված ժամ կետ ները, ըստ էութ-
յան, շատ հա վակ նոտ են, և պետք է հաշ վի առն վեն լրա ցու ցիչ չա-
փո րո շիչ ներ կոնկ րետ հրա հան գի/կա նո նա կար գի մա սով մո տարկ-
ման ժա մա նա կա ցույց սահ մա նե լիս (տե՛ս ստորև՝ 9.2-րդ գ լուխ):
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Գործ նա կան խոր հուրդ ներ 
Հա յաս տա նում աս տի ճա նա կան մո տարկ ման ի րա կա նա ցու մը 

կախ ված կլի նի հրա հան գով կար գա վոր վող թե մա յի բար դութ յու-
նից և  այդ թե մա յի շուրջ առ կա ի րա վա կան վի ճա կից։ 

1. Ե թե Հա յաս տա նում կա գոր ծող օ րենսդ րութ յուն, որն ար դեն 
կար գա վո րում է տվյալ հրա հան գով նա խա տես վող աս պեկտ-
նե րի մեծ մա սը, ա պա այդ օ րենսդ րութ յու նում անհ րա ժեշտ է 
ստու գել ի րա վա կան բա ցե րը և միան գա մից հա մա պա տաս-
խա նա բար կա տա րել փո փո խութ յուն ներ: Ն ման դեպ քերում 
մո տար կում կա տա րե լու հա մար պա հանջ վող ժա մա նա կը 
պետք է բա վա կա նին սահ մա նա փակ լի նի: 

2. Այ նու հան դերձ, հիմն ա կա նում ազ գա յին օ րենսդ րութ յու նը 
պետք է զրո յա կան մա կար դա կից մշակ վի կամ հիմն ո վին վե-
րա նայ վի, ուս տի կա րող է պա հանջ վել օ րենսդ րութ յան մեջ 
նոր ի րա վա կան ակ տե րի ըն դու նում (և գոր ծող ի րա վա կան 
ակ տե րի ու ժը կորց րած ճա նա չում): Ն ման ի րա վի ճա կում հիմ-
նա կա նում կա եր կու հնա րա վոր մո տե ցում՝

• « Բո լո րը-միան գա մից մո տե ցում». դա նշա նա կում է, որ հրա-
հան գի բո լոր հա մա պա տաս խան աս պեկտ ներն ի մի են բեր-
վում և  ին կոր պո րաց վում մեկ կամ (մի քա նի) ի րա վա կան ակ-
տե րում: Ն ման մո տե ցու մը նա խընտ րե լի է, ե թե հրա հան գը 
շատ եր կար և բարդ չէ, և հ նա րա վոր է միան գա մից կար գա-
վո րել դրա բո լոր աս պեկտ նե րը: 

•  « Հո վա նո ցա յին մո տե ցում», նշա նա կում է՝ հրա հան գը կա՛մ 
բա վա կա նին բարդ է, կա´մ պա հան ջում է մի շարք ման րա-
մասն կի րարկ ման կա նոն ներ (ինչ պես, օ րի նակ՝ ար տո նագր-
ման կամ լի ցեն զա վոր ման ըն թա ցա կար գե րը, հան րա յին 
մաս նակ ցութ յու նը և  այլն): Ն ման դեպ քերում նա խընտ րե լի է 
ի սկզբա նե ո րո շել «շրջա նա կա յին օ րենսդ րութ յուն» մշա կել, 
ո րում միայն հիմն ա կան աս պեկտ ներն ու հիմն ա կե տերն են 
կար գա վոր վում: Լ րա ցու ցիչ ման րա մաս նե րի հա մար ի րա-
վա սու մարմն ին տրվում են ի րա վա կան հան ձնա րա րագ րեր՝ 
պատ շաճ ժամ կե տում ենթաօրենսդրական ի րա վա կան փաս-
տաթղ թեր ըն դու նե լու հա մար: Դա հնա րա վոր է դարձ նում 
«աս տի ճա նա կան» մո տարկ ման գոր ծըն թա ցը, ո րը նույն պես 
հա մա հունչ է ՀԸԳՀ պա հանջ նե րին: 
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4.  Մո տարկ ման մա սով ա ռա ջար կութ յուն ներ
Ա ռանց քա յին հարցն այն է, թե ինչ պես ազ գա յին օ րենսդ րու-

թ յու նը մո տար կել ԵՄ հրա հանգ նե րին և կա նո նա կար գե րին։ Այս 
հար ցին, ի հար կե, պարզ և միա տե սակ պա տաս խան չի կա րող 
տրվել, քա նի որ ԵՄ յու րա քանչ յուր օրենսդրական ակտ տար բեր-
վում է և յու րա հա տուկ մո տե ցում է պա հան ջում։ Բա ցի այդ, մեկ 
հրա հան գը կա րող է մո տարկ վել մեկ կամ մի քա նի ներ պե տա կան 
ի րա վա կան ակ տով։ Հ նա րա վոր է նաև, որ ազ գա յին ի րա վա կան 
ակ տի մի քա նի դրույթ ներ ի րա վա կան տե սանկ յու նից շո շա փեն 
հրա հան գի մեկ դրույթ կամ մեկ աս պեկտ։

Այ դու հան դերձ, կա րե լի է ներ կա յաց նել մի քա նի ընդ հան րա-
կան ա ռա ջար կութ յուն ներ, թե ինչ պես մո տարկ ման գոր ծըն թացն 
ա վե լի հեշ տաց նել։

4.1 Հ րա հանգ նե րի ի րա վա կան մո տարկ ման վե րա բեր յալ 
գործ նա կան ա ռա ջար կութ յուն ներ 
Մո տար կու մը հրա հան գի շա րադ րան քի (պարզ) վե րար տադ-

րու մը չէ ազ գա յին օ րեն քում։ Հա յաս տա նի օ րենսդ րութ յան մեջ 
չպետք է տա ռա ցի կրկնվի ԵՄ հրա հան գի բո վան դա կութ յու նը, 
կամ այն չպետք է ամ բող ջա պես հետ ևի դրա ի րա վա կան և տեխ-
նի կա կան կա ռուց ված քին։ Հ րա հանգ նե րը սո վո րա բար կազմ ված 
են լի նում հետև յալ մա սե րից՝

• նա խա բան ներ,
• ընդ հա նուր դրույթ ներ (ո րոն ցում հա ճախ ամ փոփ վում են 

հրա հան գի ի րա վա կան նպա տա կը և  ընդ հա նուր նպա-
տա կը, գոր ծո ղութ յան շրջա նակ նե րը, սահ մա նումն եր, 
սկզբունք ներ),

• ն յու թաի րա վա կան մա սեր (ի րա վունք ներ, պար տա կա նութ-
յուն ներ, ըն թա ցա կար գեր և  այլն),

• եզ րա փա կիչ դրույթ ներ (զե կու ցում, ան ցու մա յին կե տեր, ու-
ժի մեջ մտնե լը և  այլն) և 

• տեխ նի կա կան հա վել ված ներ։ 
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4.1.1  Նա խա բան 
Նա խա բա նի դրույթ ներն օգ տա գործ վում են հրա հան գի և դ րա 

բո վան դա կա յին մա սե րի մո տե ցումն երն ու պատ ճա ռա բա նութ յուն-
ներն ամ փո փե լու հա մար, որ պես զի ազ գա յին օ րենք ներ մշա կողն 
ա վե լի լավ հաս կա նա դրա հիմ քե րը։ Օ րի նակ՝ Հա յաս տա նում նա-
խա բանն ան մի ջա կան նոր մա տիվ գոր ծո ղութ յուն չու նի։ Ինչ պես 
նշվում է « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-
րդ հոդ վա ծում. 

« Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը կա րող է պա րու նա կել նա խա
բան, ո րը սահ մա նում է ի րա վա կան ակ տի ըն դուն ման նպա տակ
ներն ու պատ ճառ նե րը: Նա խա բա նը չի շա րադր վում ա ռան ձին 
հոդ վա ծով, չի հա մա րա կալ վում և չի բա ժան վում հոդ ված նե րի (կե
տե րի): Նա խա բա նով չեն սահ ման վում նոր մա տիվ դրույթ ներ»: 

Պար տա դիր չէ, որ ԵՄ հրա հանգ նե րի նա խա բան նե րը փո խա-
տեղ վեն ԵՄ ազ գա յին ի րա վուն քի մեջ, և Հա յաս տա նում նույն պես 
դրանք չպետք է մո տարկ վեն, այլ պար զա պես պետք է օգ տա կար 
ընդ հա նուր տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ րեն հրա հան գի բո վան դա-
կութ յան վե րա բեր յալ, ին չը կա րող է շատ պի տա նի լի նել օ րենք ներ 
մշա կո ղի հա մար։ 

Ն կա տենք, որ բազ մա թիվ հրա հանգ նե րի նա խա բան ներ վեր-
ջին տա րի նե րին զգա լիո րեն ա վե լի եր կար շա րադ րանք ու նեն։ Սա 
տե ղի է ու նե ցել հիմն ա կա նում այն պատ ճա ռով, որ ԵՄ-ի ընդ լայն-
մա նը զու գա հեռ` ա վե լի շատ ան դամ պե տութ յուն ներ են մաս նակ-
ցել ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցին և նա խա բան նե րում ա վե լի շատ 
հիմն ա կան ման րա մաս ներ ընդգր կե լու կա րիք է ե ղել։

ԵՄԱԴ-ն  իր ո րո շումն ե րում եր բեմն հղումն եր է ա նում նա խա-
բան նե րի պար բե րություն նե րին, երբ հրա հան գի հիմն ա կան նոր-
մա տիվ հատ վա ծի ա ռան ձին կե տեր «դրա նա խա բա նի լույ սի ներ-
քո» մեկ նա բա նե լու կա րիք է լի նում։ 

4.1.2 Ընդ հա նուր դրույթ ներ 
Ընդ հա նուր դրույթ նե րը շատ կար ևոր են հրա հան գի պատ շաճ 

կի րառ ման և դ րա մո տարկ ման հա մար։ Սա հատ կա պես վե րա բե-
րում է գոր ծո ղութ յան շրջա նակ նե րին և սահ մա նումն ե րին։ 

Շ փոթ մուն քից խու սա փե լու նպա տա կով Հա յաս տա նի օ րենք-
նե րում սահ մա նումն ե րը պետք է հնա րա վո րինս մոտ լի նեն հրա-
հանգ նե րում նշված սահ մա նումն ե րի տեքս տին։ Այ դու հան դերձ, 
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սա չի նշա նա կում, որ եզ րույթ ներ պետք է պատ ճե նել հրա հանգ նե-
րից։ Նոր սահ մա նումն ե րը պետք է հիմն ա կա նում հա մընկ նեն տե-
ղա կան օ րենսդ րութ յու նում կի րառ վող սահ մա նումն ե րն, և նոր եզ-
րույթ նե րը պետք է ներ մու ծել միայն այն պես, որ ա պա հով վի դրանց 
միա տե սակ ու միան շա նակ ըն կա լումն ու կի րա ռու մը։

Օ րի նակ 2
«Բ նա կան մի ջա վայ րե րի և վայ րի ֆաու նա յի ու ֆլո րա յի պահ

պան ման մա սին» թիվ 92/43/ԵՀ հրա հան գով (Բ նա կան մի ջա վայ րե րի 
մա սին հրա հանգ) սահ ման վում է, թե ինչ է «բնա կան մի ջա վայ րը»։ 
Գեր մա նիա յում, սա կայն, «բնա կան մի ջա վայր» եզ րույ թը ներ պե տա
կան օ րենսդ րութ յան մեջ չի օգ տա գործ վում. դրա փո խա րեն կի րառ
վում է «կեն սա կան տա րածք» (Lebensraum) եզ րույ թը։ Քա նի որ այս 
եզ րույթն օգ տա գործ վում է նույն ի րա վա բա նա կան ի մաս տով, ինչ 
սահ ման վում է «բնա կան մի ջա վայր» եզ րույ թը, ա պա սա հա մա պա
տաս խա նութ յան հետ կապ ված խնդիր ներ չի ա ռա ջաց նի։ 

Ո րոշ դեպ քե րում հրա հանգ նե րից մե կում ներ կա յաց ված սահ-
մա նու մը կա րող է վե րա բեր ել մի եզ րույ թի, ո րը սահ ման ված է մեկ 
այլ հրա հան գում։ Այս պա րա գա յում եր կու հրա հանգ ներն էլ պետք 
է ման րա մասն վեր լու ծութ յան են թարկ վեն (ման րա մաս նե րի հա-
մար տե՛ս ստորև՝ 4.1.6 գլուխ)

Ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յու նը մշա կե լիս պետք է ան պայ-
ման հաշ վի առ նել հրա հան գի գոր ծո ղութ յան շրջա նա կը։ Սա չի 
նշա նա կում, որ ազ գա յին օ րեն քի գոր ծո ղութ յան շրջա նա կը պետք 
է լի նի նույն պի սին, ինչ պի սին ԵՄ հրա հան գի գոր ծո ղութ յան շրջա-
նակն է, սա կայն պետք է լավ հաս կա նալ, թե ին չու է հրա հան գի 
գոր ծո ղութ յան շրջա նա կը սահ մա նա փակ վում այն մո տար կե լիս։

Օ րի նակ 3
Բ նա պահ պա նա կան պա տաս խա նատ վութ յան (ԲՊ) մա սին թիվ 

2004/35/ԵՀՊ հրա հան գը կի րառ վում է միայն ո րոշ տե սա կի բնա
պահ պա նա կան վնաս նե րի դեպ քում (կապ ված ջրի, բնութ յան, հո ղի 
հետ)։ Օ րի նակ՝ այն չի կի րառ վում օ դին հասց ված վնա սի դեպ քում 
(քա նի որ այդ վնա սը ո րո շել հնա րա վոր չէ) և  ոչ էլ բնա կան եր ևույթ
նե րի պատ ճա ռած վնաս նե րի դեպ քում (քա նի որ ոչ ոք ի րա վա կան 
պա տաս խա նատ վութ յուն չի կրում դրանց հա մար)։
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Հա ճախ հրա հանգ նե րում ներ մուծ վում են նոր եզ րույթ ներ և 
հիմն ա րար նոր հաս կա ցութ յուն ներ, ո րոնք հա յե րե նում և Հա յաս-
տա նի օ րենսդ րութ յան մեջ գու ցե դեռևս չկան կամ ամ բող ջո վին 
այլ բան են նշա նա կում։ Հա յաս տա նի օ րենք ներ մշա կո ղը պետք 
է նախ ևա ռաջ լավ հաս կա նա այս եզ րույթ ներն ու հաս կա ցութ յուն-
նե րը և այ նու հետև դրանք այն քան զգու շո րեն ներ մու ծի ներ պե-
տա կան ի րա վա կան հա մա կարգ, որ դրանք հա մա պա տաս խա նեն 
վեր ջի նիս։ Սա հա ճախ ար վում է օ րեն քի ընդ հա նուր մա սում, սահ-
մա նումն ե րի և լ րա ցու ցիչ սկզբունք նե րի մի ջո ցով։ Բա ցի այդ, ի րա-
վա պահ մար մին նե րի հա մար կա րող են մշակ վել բա ցատ րա կան 
ծա նո թագ րութ յուն ներ և գործ նա կան ու ղե ցույց ներ (տե՛ս ստորև 9.7 
գլու խը)։   

Օ րի նակ 4
ա. Եվ րո պա կան բնա պահ պա նա կան օ րենսդ րութ յան անկ յու

նա քա րե րից մե կում՝ Արդ յու նա բե րա կան ար տա նե տում ե րի մա սին 
հրա հան գում (ԱԱՀ), ներ կա յաց վում է մո տե ցում «առ կա լա վա գույն 
տեխ նո լո գիա նե րի» (ԱԼՏ) օգ տա գործ ման հի ման վրա «հա մա լիր 
թույլտ վութ յուն ներ» տրա մադ րե լու վե րա բեր յալ, ին չը հա ճախ սահ
ման վում է ԱԼՏ փաս տաթղ թե րում (այս պես կոչ ված BREFնե րում), 
ո րոնց մի ջո ցով պետք է ա պա հով վի ար տա նե տում ե րի սահ մա նա յին 
թույ լատ րե լի քա նա կութ յուն նե րի (ԱՍԹՔ) պահ պա նում արդ յու նա բե
րութ յան ո րոշ ո լորտ նե րում։ 

բ. Բ նա պահ պա նա կան պա տաս խա նատ վութ յան մա սին հրա
հանգի (ԲՊՀ) հա մա ձայն՝ բնա պահ պա նա կան պա տաս խա նատ վութ
յու նը պետք է հան գեց նի բնա պահ պա նա կան վնա սի վե րա կանգն ման՝ 
«ա ռաջ նա յին», «լրա ցու ցիչ» կամ «փոխ հա տու ցող վե րա կանգն ման» 
մի ջո ցա ռում ե րի օգ նութ յամբ։ 

Նախ քան մո տար կու մը օ րենք ներ մշա կո ղը պետք է ամ բող ջա
պես ծա նոթ լի նի բո լոր այս եզ րույթ նե րի ի մաստ նե րին, դրանց գործ
նա կան հետ ևանք նե րին և դ րա նից հե տո միայն ո րո շի՝ արդ յոք դրանք 
պետք է ին տեգ րել Հա յաս տա նի օ րենսդ րութ յան մեջ և  ինչ պես պետք 
է դա ա նել։
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4.1.3 Ի րա վունք ներ և պար տա կա նութ յուն ներ շնոր հող 
դրույթ ներ (նյու թաի րա վա կան դրույթ ներ)
Հ րա հանգ նե րի անկ յու նա քա րերն այն դրույթ ներն են, ո րոն ցով 

ի րա վունք ներ և պար տա կա նութ յուն ներ են շնորհ վում ան ձանց և 
մար  մին նե րին։ Այդ դրույթ նե րը պետք է շատ զգու շո րեն մո տարկ-
վեն, որ պես զի Հա յաս տա նի օ րենսդ րութ յամբ հաս ցեա տե րե րը հս-
տակ և ճշգ րիտ պատ կե րա ցում ու նե նան հրա հանգ նե րից բխող 
իրենց ի րա վունք նե րի ու պար տա կա նութ յուն նե րի մա սին։ Այլ կերպ 
ա  սած, ե թե հրա հան գի դրույ թով ան հատ նե րի հա մար ծա գում են 
ի րա վունք ներ և պար տա կա նութ յուն ներ, ա պա ի րա վա կան դիր քո-
րո  շու մը պետք է բա վա կա նա չափ ճշգրիտ և հս տակ լի նի, որ պես զի 
մար դիկ կա րո ղա նան ամ բողջ ծա վա լով ո րո շել ի րենց ի րա վունք-
նե րը և լավ ի մա նան ի րենց պար տա կա նութ յուն նե րը։

Հա յաս տա նի օ րենսդ րութ յան հիմն ա կան կա նոն նե րով, ո րոն-
ցով ի րա վունք ներ և պար տա կա նութ յուն ներ են շնորհ վում, սահ-
ման վում է, թե ով ինչ պետք է ա նի, երբ և  ինչ պես՝ ԵՄ հա մա պա-
տաս խան հրա հան գի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան։
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Օրինակ 5
Արդյունաբերական արտանետումերի մասին հրահանգով 

(ԱԱՀ) նա խատեսվում է, որ որևէ կառուցվածք կամ այրման կայան, 
աղբի այրման գործարան կամ աղբը որպես հումք օգտագործող 
կայան չի շահագործվում առանց թույլտվության (ԱԱՀի 4րդ 
հոդված)։ Հայաստանն ինքնուրույն է որոշում, թե որ մարմինը պետք 
է նման թույլտվություն տրամադրի և ինչպես է ընթացակարգը կազ
մակերպվում՝ ազգային օրենսդրության համաձայն։ 

Այդուհանդերձ, հրահանգով սահմանվում են ընթացակարգը 
թույլա տրելու վերաբերյալ մի շարք նվազագույն պահանջներ, և վեր
ջում միայն տրվում է թույլտվությունը, որը պետք է ճանաչվի ազգային 
օրենսդրությամբ։

Թույլտվություն կարելի է տրամադրել միայն այն դեպքում, 
երբ կառուցվածքը համապատասխանում է ԱԱՀի (տեխնիկական) 
պահանջներին (ԱԱՀի 5րդ հոդվածի 1ին կետ)։ Թույլտվություն 
ստանալու դիմումը պետք է պարունակի ԱԱՀի 12րդ հոդվածով 
սահմանված նվազագույն տեղեկատվությունը։ 
• Պետք է ապահովվի, որ հասարակության շահագրգիռ  շեր

տերին նախապես տրամադրվեն թույլտվության ընթացակարգին 
մասնակցելու արդյունավետ հնարավորություններ (ԱԱՀի 24րդ 
հոդվածի 1ին կետ)։ 

• Պայմանները պետք է տրամադրվեն որպես թույլտվության մաս, 
որն առնվազն համապատասխանում է ԱԱՀի 14րդ հոդվածով 
սահմանված պահանջերին։

• Թույլտվություն տրամադրելու պայմաններն ու ընթացակարգերն 
ամբողջությամբ համաձայնեցվում են, եթե դրանցում ներգրավվում 
են մեկից ավելի իրավասու մարմիններ կամ մեկից ավելի օպե
րատորներ (ԱԱՀի 5րդ հոդվածի 2րդ կետ)։

• Թույլտվություն տրամադրելու մասին որոշման բովանդակությունը 
պետք է հասանելի լինի հանրությանը (ԱԱՀի 24րդ հոդվածի 2րդ 
կետ)։
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Ազ գա յին ի րա վա կան հա մա կար գի գոր ծող տար րերն ու կա-
ռուց ված քը և փաս տա ցի կի րարկ ման ըն թաց քում արդ յու նա վետ 
գոր ծող ի րա վա կան եզ րույթ նե րը պահ պա նե լու հա մար հրա հան գի 
նյու թաի րա վա կան դրույթ նե րի մո տարկ ման նա խընտ րե լի տար բե-
րակ է «վե րաձ ևա կեր պու մը»։ Դա հնա րա վո րութ յուն է տա լիս բա-
ցա ռել հրա հան գի ան կար ևոր կամ չա փա զանց ա նո րոշ մա սե րը և 
սե փա կան հա յե ցո ղութ յամբ նե րա ռել մյուս մա սե րը՝ ազ գա յին ի րա-
վա կար գին հա մա պա տաս խան։

Ն մա նա տիպ մո տար կու մը թույլ է տա լիս նաև օգ տա գոր ծել 
հրա հան գի ձևա կեր պումն ե րից տար բեր վող ձևա կեր պումն եր, 
ե թե պահ պան վում են հրա հան գով սահ ման ված նպա տակ ներն ու 
ի րա վա կան ու ղե նիշ նե րը։ Այս տեխ նի կան ա մե նից  հա ճախ է օգ-
տա գործ վում, քա նի որ թույլ է տա լիս օ րենք ներ մշա կել ազ գա յին 
ի րա վա կան եզ րույթ նե րին հա մա պա տաս խան և ն պաս տում է ազ-
գա յին ի րա վա կան ա վան դույթ նե րի ու մշակ ման տեխ նի կա նե րի 
պահ պան մա նը։

Հատ կա պես ԵՄ օ րենսդ րութ յան նոր եզ րույթ ներն ու հաս-
կա ցութ յուն նե րը չեն կա րող մո տարկ վել դրանք ներ պե տա կան 
օ րենսդրութ յան մեջ պար զա պես պատ ճե նե լով, քա նի որ, ա մե նայն 
հա վա նա կա նութ յամբ, ազ գա յին օ րենսդ րութ յան հա մա տեքս տում 
դա ա նի մաստ կլի նի,  ոչ էլ հնա րա վոր կլի նի կի րա ռել դրանք, որոնք 
կա րող են նույ նիսկ հա կա սել գոր ծող ազ գա յին կա նոն նե րին։

4.1.4 Եզ րա փա կիչ դրույթ ներ
Հ րա հանգ նե րով նա խա տես վում են մի շարք եզ րա փա կիչ 

դրույթ ներ, ո րոնք մա սամբ կի րա ռե լի են միայն ԵՄ ան դամ պե-
տութ յուն նե րի հա մար (օ րի նակ՝ փո խա տեղ ման հա տուկ պա հանջ-
ներ, զե կու ցում ԵՄ հանձ նա ժո ղո վին, ան ցու մա յին դրույթ ներ, ու ժի 
մեջ մտնե լը)։

Հա յաս տա նի օ րենք ներ մշա կողն ինքն է ներ կա յաց նում սե փա-
կան եզ րա փա կիչ դրույթ նե րը՝ հատ կա պես կապ ված ու ժի մեջ մտնե-
լու և  օ րեն քի կոնկ րետ նոր մի դրույթ նե րի կի րառ ման և կա տար ման 
հա մար հա վա նա կան ազ գա յին ան ցու մա յին դրույթ նե րի հետ։

Օ րի նակ գոր ծող արդ յու նա բե րութ յուն նե րի հա մար առ կա լա-
վա գույն տեխ նի կա նե րի (ԱԼՏ) կի րա ռու մը հա ճախ հին արդ յու նա-
բե րա կան օբ յեկտ նե րը շա հա գոր ծող նե րից պա հան ջում է հսկա յա-
կան ներդ րումն եր։ Ն ման դեպ քե րում Հա յաս տա նի մո տարկ ված 
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օ րենսդ րութ յամբ կա րե լի է սահ մա նել ԱԼՏ ստան դարտ նե րի կի-
րառ ման ող ջա միտ ան ցու մա յին շրջան։

Հ րա հանգ նե րը մո տար կե լիս պետք է պատ շաճ ու շադ րութ յուն 
դարձ նել պա տաս խա նատ վութ յուն սահ մա նող հա մա պա տաս խան 
դրույթ նե րին, ո րոնք պետք է լավ կար գա վոր ված լի նեն՝ նոր կա-
նոն նե րի պատ շաճ կի րար կումն ա պա հո վե լու հա մար։ Ինչ պես վե-
րը պար զա բան վում է, ԵՄ ի րա վուն քի կի րար կու մը բա ցա ռա պես 
ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րի ի րա վա սութ յունն է, սա կայն բազ-
մա թիվ հրա հանգ նե րով ան դամ պե տութ յուն նե րից պա հանջ վում 
է ի րենց ազ գա յին օ րենսդ րութ յամբ սահ մա նել պա տաս խա նատ-
վութ յուն նա խա տե սող գոր ծուն մե խա նիզմն եր։ 
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ա) Թիվ 98/6/ԵՀ հրա հան գի (Ս պա ռող նե րի պաշտ պա նութ յան 

մա սին) 8րդ հոդ վա ծով սահ ման վում է, որ ան դամ պե տութ յուն նե
րը սահ մա նում են սույն հրա հան գի կի րառ ման ըն թաց քում ըն դուն
ված ազ գա յին դրույթ նե րի խախտ ման դեպ քե րի հա մար տույ ժեր և 
ձեռ նար կում են դրանց կի րա ռում ա պա հո վե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
բո լոր մի ջոց նե րը։ Այդ տույ ժե րը պետք է լի նեն արդ յու նա վետ, հա մա
չափ և տար հա մո զիչ: 

Թիվ 2008/98/ԵՀ հրա հան գի ( Թա փոն նե րի մա սին) 36րդ հոդ
վա ծով սահ ման վում է, որ ան դամ պե տութ յուն ներն անհ րա ժեշտ մի
ջոց ներ են ձեռ նար կում՝ ար գե լե լու հա մար թա փոն նե րի լքու մը, հե
ռա ցու մը կամ ան վե րահս կե լի կա ռա վա րու մը, այդ թվում՝ շաղ տա լը։ 
Ան դամ պե տութ յուն նե րը սահ մա նում են սույն հրա հան գի դրույթ նե րի 
խախտ ման դեպ քե րի նկատ մամբ կի րառ վող տույ ժե րի վե րա բեր
յալ նոր մեր և ձեռ նար կում են բո լոր անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րը դրանց 
կի րա ռում ա պա հո վե լու հա մար։ Նշ ված տույ ժե րը պետք է լի նեն 
արդյու նա վետ, հա մա չափ և տար հա մո զիչ: 
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4.1.5  Տեխ նի կա կան հա վել ված ներ
Բազ մա թիվ հրա հանգ ներ (ինչ պես նաև կա նո նա կար գեր) պա-

րու նա կում են եր կար շա րադ րան քով տեխ նի կա կան հա վել ված-
ներ, ո րոնք հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ակ տի բաղ կա ցու ցիչ 
մասն են կազ մում։ Օ րի նակ, ԱԱՀ-ն  ու նի ութ տեխ նի կա կան հա վել-
ված, ո րոնք հա մա պա տաս խան են ի րա վա կան մո տարկ ման հա-
մար. այս հա վել ված նե րը հրա հան գի ծա վա լի ա վե լի քան 50%-ն  են 
կազ մում։ 

Գործ նա կան ա ռա ջար կութ յուն ներ։ Եթե հա վել ված նե րը պա-
րու նա կում են տեխ նի կա կան ցան կեր ու ստան դարտ ներ և  այլ պա-
րա մետ րեր, ա պա խոր հուրդ է տրվում պար զա պես դրանք կրկնօ-
րի նա կել Հա յաս տա նի օ րենսդ րութ յան մեջ։ 

Այ դու հան դերձ, կան նաև հա վել ված ներ, ո րոնք պա րու նա կում են 
ծա վա լուն պատ մո ղա կան մա սեր (տե՛ս օ րի նակ՝ ԲՊՀ II հա վել վա ծը, 
ո րում պար զա բան վում է, թե ինչ է նշա նա կում շրջա կա մի ջա վայ րի 
տար բեր բա ղադ րիչ նե րի վե րա կանգ նում)։ Ն ման դեպ քե րում Հա յաս-
տա նի օ րենք ներ մշա կո ղը պետք է ո րո շի, թե ինչ պես հա վել ված նե րը 
(մա սամբ կամ ամ բող ջութ յամբ) ներ մու ծի ազ գա յին ի րա վա կան հա-
մա կարգ։ Օ րի նակ՝ դա կա րե լի է ա նել ենթաօրենսդրական ակ տե րի 
կամ պար զա պես նույ նիսկ ու ղե ցույց նե րի օգ նութ յամբ։ 

Հա վել ված նե րի օգ տա գոր ծու մը շատ պի տա նի և տա րած ված 
գոր ծիք է ոչ միայն ԵՄ օ րենսդ րութ յան, այլև ան դամ պե տութ յուն-
նե րի օ րենսդ րութ յան մեջ, քա նի որ դա օ րենսդ րութ յու նը հե տաքրք-
րա կան է դարձ նում։ Ն կա տի ու նենք, որ տեխ նի կա կան մա սե րն 
օ րեն քի բուն բո վան դա կութ յան մեջ նե րառ ված չեն (և դ րա նով իսկ 
այն ա վե լի քիչ հե տաքրք րա կան են դարձ նում), իսկ մյուս կող մից 
սեր տո րեն կապ ված են օ րեն քի բուն բո վան դա կութ յան հետ, ո րին 
ան մի ջա կա նո րեն վե րա բե րում են։

4.1.6 Այլ հա րա կից հրա հանգ ներ հաշ վի առ նե լը 
ԵՄ հրա հանգ նե րի մեծ մա սը «ինք նու րույն» հրա հանգ ներ չեն, 

այ սինքն՝ դրանք պա հան ջում են պատ շա ճ ըն թեր ցել և հաս կա նալ 
դրան ցում հի շա տակ ված մյուս հրա հանգ նե րը։ 
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Օ րի նակ 7
Բ նա պահ պա նա կան պա տաս խա նատ վութ յան մա սին հրա հան գով 

(թիվ 2004/35/ԵՀպ հրա հանգ) սահ ման վում է ջրին հասց վող վնա սը որ պես 
«ցան կա ցած վնաս, ո րը էա կան բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն ու նի հա մա
պա տաս խան ջրե րի է կո լո գիա կան, քի միա կան և (կամ) քա նա կա կան կար
գա վի ճա կի և (կամ) է կո լո գիա կան պո տեն ցիա լի վրա, ինչ պես սահ ման ված 
է 2000/60/ԵՀ հրա հան գում՝ բա ցա ռութ յամբ 4րդ հոդ վա ծի 7րդ կե տով 
նա խա տես ված բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն նե րի»։

Սա նշա նա կում է, որ Հա յաս տա նի օ րենք ներ մշա կո ղը պետք է նախ
ևա ռաջ հաս կա նա, թե ինչ պես են այս եզ րույթ նե րը սահ ման վում 2000/60/
ԵՀ հրա հան գով (Ջ րե րի մա սին հրա հանգ)։ Երկ րորդ՝ վեր ջինս այ նու հետև 
պետք է կա՛մ ազ գա յին օ րենսդ րութ յան մեջ գոր ծող «ջրին հասց վող վնաս» 
հաս կա ցութ յան սահ մա նու մը կա պի ազ գա յին ջրա յին օ րենսգր քով կամ 
օ րեն քով սահ ման ված եզ րույթ նե րի հետ, կա՛մ ան մի ջա պես բնա պահ պա
նա կան պա տաս խա նատ վութ յան մա սին ա պա գա ներ պե տա կան օ րենսդ
րութ յան մեջ ա վե լաց նի դրույթ ներ ջրի կար գա վի ճա կի/պո տեն ցիա լի վե րա
բեր յալ։ 

Գործ նա կան ա ռա ջար կութ յուն ներ 
Կար դալ հրա հան գը, ո րը են թա կա է մո տարկ ման և ն շել մյուս ի րա վա

կան ակ տե րը (հիմ ա կա նում հրա հանգ ներ), ո րոնք հի շա տակ վում են այդ 
ակ տի մեջ և  այ նու հետև ստու գել, թե որ քա նով են դրանք մո տարկ ման են
թա կա։ 

4.1.7  Մո տարկ ման են թա կա պար տա դիր/կա մա վոր 
դրույթ նե րը
ԵՄ հրա հանգ նե րը սո վո րա բար պա րու նա կում են պար տա դիր 

և կա մա վոր փո խա տեղ ման են թա կա խա ռը դրույթ ներ։ Պար տա-
դիր դրույթ նե րում հա ճախ նշվում է, որ ան դամ պե տութ յու նը, որ-
պես հաս ցեա տեր, «ա նում է» ինչ-որ բան կամ հրա հան գով սահ-
ման վում են պար տա դիր պա հանջ ներ (նաև «ա նում է» կամ «պետք 
է ա նի» կամ նմա նա տիպ ձևա կերպ մամբ)։

Կա մա վոր դրույթ նե րը հիմն ա կա նում շա րադր վում են այսպես՝ 
ան դամ պե տութ յու նը «կա րող է» ա նել այս կամ այն բա նը։ Բա ցի 
այդ, կան պար տա դիր դրույթ ներ, ո րոնց ու ժով կի րար կու մը դառ-
նում է «պատ շաճ», «հա մա չափ» կամ «հա մար ժեք»։

« Կա րող է»-ն նե րա ռող դրույթ նե րը նաև բա վա կա ն հա ճախ 
օգ տա գործ վում են հրա հան գի նա խա բա նում, ո րում նշվում է, որ 
ան դամ պե տութ յու ն օ րեն քով կա րող է ա նել ինչ-որ բան, սա կայն 
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չպետք է ա նի։ 
Հա յաս տա նի օ րենք ներ մշա կողն ա ռաջ նա հեր թութ յան կար գով 

պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նի, Որ պես ի րա վա կան մո տարկ ման 
խոր հուրդ պար տա դիր դրույթ նե րին և Հա յաս տա նի օ րենսդ րութ յան 
մեջ դրանց ներ մուծ մա նը, այ նու հետև՝ այն դրույթ նե րին, ո րոնք հա-
մար վում են «հա մար ժեք», ինչ պես նաև նմա նա տիպ դրույթ նե րին և 
վեր ջա պես ո րո շի, թե ինչ ա նել կա մա վոր դրույթ նե րի հետ։ 

Եր բեմն ո րո շա կի եզ րույթ նե րի՝ ա ռան ձին և  ազ գա յին ի րա վա-
կան հա մա կար գին հա մա պա տաս խան պար զա բա նումն ակն հայ-
տո րեն թողն վում է ան դամ պե տութ յուն նե րի հա յե ցո ղութ յա նը (տե՛ս 
օ րի նա կը ստորև)։ 

Ե թե Հա յաս տա նից պա հանջ վում է իր օ րենսդ րութ յու նը մո-
տար կել ԵՄ օ րենսդ րութ յա նը, ա պա այն պետք է վե րա ցա կան կեր-
պով գոր ծի որ պես ԵՄ ան դամ պե տութ յուն, այ սինքն՝ իր ազ գա յին 
օ րենսդ րութ յու նը հա մա պա տաս խա նեց նի ԵՄ օ րենսդ րութ յա նը։

Օրինակ 8
ա. Բնապահպանական պատասխանատվության մասին 

հրահանգ (ԲՊՀ)
Անդամ պետությունները սույն հրահանգում սահմանված պար

տա վորությունները կատարելու նպատակով նշանակում են իրավասու 
մարմին(ներ) (ԲՊՀ 11րդ հոդվածի 1ին կետ):

Անդամ պետություններն ապահովում են, որ իրավասու մարմինը 
կարողանա լիազորել երրորդ անձանց կամ պահանջել նրանցից իրա
կանացնել անհրաժեշտ կանխարգելիչ կամ վնասը վերականգնելու մի
ջո ցներ (ԲՊՀ 11րդ հոդվածի 3րդ կետ):

Անդամ պետությունները կարող են սահմանել ազգային կանոններ, 
որոնք կարգավորում են ծախսերի բաշխումը, եթե վնասը հասցվել է 
բազմակի կողմերի կողմից (նախաբանի 22րդ պարբերություն)։

Անդամ պետությունները կարող են սահմանել հաստատագրված 
դրույքաչափով հաշվարկ կատարման ենթակա վարչական, իրավական, 
կիրարկման և այլ ընդհանուր ծախսերի համար (նախաբանի 19րդ 
պարբերություն)։

Անդամ պետությունները կարող են որոշել չկիրառել ԱԱՀի 12րդ 
հոդվածի (12րդ հոդվածի 5րդ կետ) 1ին և 4րդ պարբերությունները։

«Բավարար շահագրգռվածությունը» և «իրավունքի ոտնա հարումը» 
սահմանվում են անդամ պետությունների կողմից։ 
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բ. Սպառողների պաշտպանության վերաբերյալ թիվ 1998/6 
հրահանգի պարագայում սպառողներին առաջարկվող ապրանքների 
գները նշելիս՝

• Վաճառքի արժեքը և միավոր արժեքը նշվում են բոլոր ապրան քա
տեսակների վրա (3րդ հոդվածի 1ին կետ)։

• Խմբաքանակով վաճառվող ապրանքատեսակների դեպքում պետք 
է նշվի միայն դրանց միավոր արժեքը (3րդ հոդվածի 3րդ կետ)։

• Վաճառքի արժեքը և միավոր արժեքը պետք է հստակ արտա
հայտ ված, հեշտ տարբերակելի և հստակ ընթեռնելի լինեն (4րդ 
հոդված)։ 
Անդամ պետությունները կարող են որոշել՝ 1ին պարբերությունը 

չկիրառել հետևյալի նկատմամբ.
• ծառայության մատուցման ընթացքում մատակարարված 

ապրանքա տեսակներ.
• սակարկության միջոցով վաճառք, ինչպես նաև արվեստի գործերի 

ու անտիկվարիատի վաճառք (3րդ հոդվածի 2րդ կետ):

4.1.8 Չ հա մա պա տաս խա նող ներ պե տա կան օ րենսդ րութ
յունն ու ժը կորց րած ճա նա չե լը
Հա վա նա կան չհա մա պա տաս խա նող օ րենսդ րութ յան խնդի րը 

նշված է բազ մա թիվ ՀԸԳՀ ո րոշ դրույթ նե րում (տե՛ս 200-րդ, 206-
րդ, 330-րդ հոդ ված նե րը)։ Այ դու հան դերձ, «ԵՄ օ րենսդ րութ յան հետ 
Հա յաս տա նի օ րենսդ րութ յան ան հա մա պա տաս խա նութ յան» ստու-
գում ՀԸԳՀ-ով, որ պես այդ պի սին, ակն հայ տո րեն չի պա հանջ վում։

Այ նու ա մե նայ նիվ, գոր ծող ազ գա յին օ րենսդ րութ յան հա մա-
պա տաս խա նութ յունն ա պա հո վե լու հա մար օ րենք ներ մշա կո-
ղի առջև ա ռանց քա յին խնդիր է դրված չե ղար կել ներ պե տա կան 
օ րենսդ րութ յան այն դրույթ նե րը կամ վե րաց նել ներ պե տա կան այն 
գոր ծե լա կեր պե րը, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում հրա հան գով 
սահ ման ված կա նոն նե րին, ե թե անհ րա ժեշտ է կա տա րել պատ շաճ 
մո տար կում։ Գոր ծող ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յան հա վա նա կան 
ան հա մա պա տաս խա նութ յուն նե րի հայտ նա բե րումն ու վե րա նա-
յու մը խո շոր մար տահ րա վեր է ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցում. այն 
ի սկզբա նե պա հան ջում է մո տե ցումն ե րի «ի րա վա կան փա թեթ», 
ո րում ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յան՝ հա վա նա բար վե րա բե րե լի բո-
լոր ի րա վա կան ակ տե րը դի տարկ վում և  այ նու հետև փո փոխ վում են 
նոր դրույթ նե րին հա մա պա տաս խան։
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Օ րի նակ 9
ԱԱՀ դրույթ նե րը վե րա բե րում են օ դի, ջրի աղ տոտ մա նը, թա փոն

նե րի կա ռա վար մա նը, խո շոր արդ յու նա բե րա կան կա ռույց նե րում է ներ
գիա յի արդ յու նա վե տութ յա նը։ Հենց որ այդ կա ռույց նե րում թույ լատ րե լու 
և հս կե լու նոր հա մա կարգ է ներդր վում օ րեն քով սահ ման ված կար գով, 
ԱԱՀի պա հանջ նե րի հի ման վրա, Հա յաս տա նի գոր ծող օ րենսդ րութ
յան մեջ դրան առնչ վող բո լոր աս պեկտ նե րը՝ օ դի, ջրի, թա փոն նե րի, 
է ներ գիա յի արդ յու նա վե տութ յան վե րա բեր յալ, պետք է վե րա նայ վեն և 
հա վա նա բար փո փոխ վեն դրանց ի րա վա կան հա մա պա տաս խա նութ
յունն ա պա հո վե լու հա մար։

4.1.9  Մեկ ազ գա յին ի րա վա կան ակ տում մի քա նի հրա
հանգ նե րին մո տար կու մը
Թեև Հա յաս տանն է ո րո շում, թե քա նի ազ գա յին ի րա վա  կան 

ակտ պետք է փո խա տեղ վի մեկ կամ ա վե լի հրա հան գով, այ նու ա-
մե նայ նիվ լա վա գույն փոր ձը ցույց է տա լիս, որ այն ո լորտ նե րում, 
ո րոն ցում մի քա նի հրա հանգ ներ են ըն դուն վում, տե ղին է ու նե նալ 
միայն մեկ ազ գա յին ի րա վա կան ակտ, ո րում կա ռուց ված քա յին և 
տ րա մա բա նա կան ա ռու մով հա ջող կփո խա տեղ վեն ԵՄ մի քա նի 
հրա հանգ ներ։

Օ րի նակ 10
Բ նա պահ պա նութ յան ո լոր տում ՀԸԳՀով նա խա տես վում է մո

տար կել եր կու հրա հանգ՝ թիվ 2009/147/ԵՀ հրա հան գը վայ րի թռչուն
նե րի պահ պա նութ յան մա սին (Թռ չուն նե րի մա սին հրա հանգ) և 1992 
թվա կա նի մա յի սի 21ի թիվ 92/43/ԵՀ հրա հան գը՝բնա կան մի ջա վայ րե
րի և վայ րի ֆաու նա յի ու ֆլո րա յի պահ պա նութ յան մա սին (Բ նա կան մի
ջա վայ րե րի մա սին հրա հանգ)։ Բազ մա թիվ ան դամ պե տութ յուն նե րում 
եր կու հրա հանգ նե րի դրույթ ներն էլ կա նո նա կարգ վում են միայն մեկ 
ազ գա յին օ րեն քով՝ «Բ նա պահ պա նութ յան մա սին» օ րեն քով, եր բեմ՝ 
լրա ցու ցիչ օրենսդրական ակ տե րով թռչուն նե րի, ֆաու նա յի և ֆ լո րա յի 
տե սակ նե րի ցան կե րի վե րա բեր յալ։
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4.1.10 Արդ յոք մո տար կե՞լ ԵՄ օ րենսդ րութ յան
վկա յա կոչ մամբ
Պետք է խստո րեն խու սա փել ԵՄ օ րենսդ րութ յան վկա յա կոչ-

մամբ մո տար կում կա տա րե լուց, քա նի որ դա ա ռա ջաց նում է ի րա-
վա կան և գործ նա կան խնդիր ներ։ Ոչ մի եր կիր չի կա րող ի րա տե-
սո րեն ակն կա լել, որ սե փա կան քա ղա քա ցի նե րը ու սումն ա սի րած և 
տե ղե կաց ված կլի նեն ԵՄ-ի նման որ ևէ վե րազ գա յին կազ մա կեր-
պութ յան օ րենսդ րութ յան վե րա բեր յալ, հատ կա պես ե թե այն շա-
րադր ված չէ հա յե րե նով։ Բա ցի այդ, Հա յաս տա նը ԵՄ ան դամ չէ, և 
ԵՄ ի րա վուն քը ոչ թե կազ մում է մի ջազ գա յին ի րա վուն քի այն մա սը, 
ո րը ձևա վոր վում է բազ մա կողմ հա մա ձայ նագ րե րից, ո րոնց կողմ 
է հանդիսանում Հա յաս տա նը, այլ այն են թադ րում է օ տա րերկր յա 
ի րա վունք, ուս տի չի կա րող ան մի ջա կա նո րեն կի րառ վել։ 

Հետ ևա բար հրա հան գի/կա նո նա կար գի բո լոր այն տար րե րը, 
ո րոնք հե տա գա յում կկի րառ վեն Հա յաս տա նում, պետք է ներ մուծ-
վեն Հա յաս տա նի օ րենսդ րութ յան մեջ։ Սա վե րա բե րում է նաև հրա-
հանգ նե րի (ինչ պես նաև կա նո նա կար գե րի) այն հա վել ված նե րին, 
ո րոնք հա ճախ շատ ծա վա լուն են, ինչ պես ցույց է տրված վեր ը։ 

4.2 Ինչ պե՞ս մո տար կել կա նո նա կար գե րը 
Ինչ պես նշված է վեր ը, կա նո նա կար գե րը ԵՄ ան դամ պե-

տութ յուն նե րի ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յան մեջ կա րող են 
չփո խա տեղ վել, քա նի որ դրանք ուղ ղա կիո րեն կի րա ռե լի են, 
ինչ պես ազ գա յին օ րենք նե րը։ Այ դու հան դերձ, ՀԸԳՀ-ում թվարկ-
ված է Հա յաս տա նի կող մից մո տարկ ման են թա կա 90-ից ա վե լի 
կա նո նա կարգ: Ինչ պե՞ս կա րե լի է մո տար կել դրանք։

Այս կա նո նա կար գե րի մեծ մասն ըն դուն ված է է ներ գե տիկ հա-
մա գոր ծակ ցութ յան ո լոր տում և վե րա բե րում է կա՛մ ապ րան քա-
տե սակ նե րի/սար քե րի է կո նա խագծ մա նը (32 կա նո նա կարգ), կա՛մ 
է լեկտ րա կան սար քե րին ներ կա յաց վող է ներ գա պի տա կա վոր ման 
պա հանջ նե րին (19 կա նո նա կարգ): Նշ ված կա նո նա կար գե րը պա-
րու նա կում են հիմն ա կա նում ար տադ րան քի տեխ նի կա կան ստան-
դարտ ներ, ո րոնք պետք է ուղ ղա կիո րեն ներ մուծ վեն Հա յաս տա նի 
օ րենսդ րութ յան մեջ: 

Ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծեր մշա կող նե րը պետք է ԵՄ 
կա նո նա կար գը վեր լու ծեն հրա հանգ նե րի վեր լու ծութ յա ն ն ման՝ վե-
րը նշված ձևով։ Կա նո նա կար գե րում ընդգրկ ված սահ մա նումն ե րը 
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և մ յուս դրույթ նե րը պետք է ներ մուծ վեն Հա յաս տա նի օ րենսդ րութ-
յան մեջ։ Ձ ևա կեր պումն ե րը պետք է հնա րա վո րինս մոտ լի նեն ԵՄ 
կա նո նա կար գի ձևա կեր պումն ե րին։

5. Դի նա միկ մո տար կում 
ԵՄ ընդ հա նուր օ րենսդ րութ յունն օ րենսդ րութ յան ստա տիկ հա-

վա քա ծու չէ. հրա հանգ ներն ու կա նո նա կար գե րը մշտա պես փո-
փոխ վում են կամ ու ժը կորց րած են ճա նաչ վում տեխ նի կա կան նոր 
նվա ճումն ե րին, ի րա վա կան պա հանջ նե րին և դ րանց կի րառ մամբ 
ձեռք բեր ված փոր ձին հա մա պա տաս խան։ Այլ կերպ ա սած, ԵՄ 
օ րենսդրութ յու նը դի նա միկ բնույթ ու նի և պա հան ջում է նաև հա-
մա պա տաս խան ազ գա յին օ րենսդ րութ յան պար բե րա կան թար մա-
ցում։ 

Ինչ վե րա բե րում է Հա յաս տա նին, ա պա հա մա պա տաս խա-
նա բար ՀԸԳՀ-ի 371-րդ հոդ վա ծով պա հանջ վում է, որ Հա յաստա-
նի և ԵՄ-ի կող մից ստեղծ ված Գոր ծըն կե րութ յան խոր հուրդն 
ա նընդ հատ վե րա նա յի և թար մաց նի ՀԸԳՀ-ի հա վել ված նե րը՝ ԵՄ 
ի րավուն քի զար գա ցումն ար տա ցո լե լու հա մար (այս պես կոչ ված 
«դինա միկ մո տար կում»)։ 

Այ դու հան դերձ, ի՞նչ ա նել, ե թե հրա հան գը փո փոխ վել կամ նույ-
նիսկ ու ժը կորց րած է ճա նաչ վել, իսկ ՀԸԳՀ հա վել վա ծով հղում է 
ար վում հին խմբագ րութ յամբ եվ րո պա կան ի րա վա կան ակ տին։ 
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Օ րի նակ(ներ) 11
ա. Է ներ գաարդ յու նա վե տութ յան մա սին թիվ 2012/27/ԵՄ հրա հան

գը փո փոխ վել է թիվ 2018/2002 հրա հան գով (ո րով է ներ գախ նա յո ղութ
յան նոր նպա տա կա կե տեր են սահ ման վում)։ 

բ. Թա փոն նե րի մա սին թիվ 2008/98/ԵՀ շրջա նա կա յին հրա հան
գը փո փոխ վել է թիվ 2018/851 հրա հան գով (հատ կա պես պայ մա նա վոր
ված ար տադ րող նե րի ընդ լայն ված պա տաս խա նատ վութ յան, պլաս տիկ 
թա փոն նե րի կա ռա վար ման, նոր թա փոն նե րի նվա զեց ման նպա տա
կա կե տե րով)։ 

գ. Ո րո շա կի հե ղուկ վա ռե լիք նե րում ծծմբի պա րու նա կութ յան նվա
զեց ման մա սին թիվ 1999/32/ԵՀ հրա հանգն ու ժը կորց րած է ճա նաչ վել 
թիվ 2016/802 հրա հան գով(ԵՄ)։

Ա ռա ջար կութ յուն։ Ինչ վե րա բե րում է է ներ գե տի կա յի և թա փոն նե
րի ո լոր տում փո փոխ ված հրա հանգ նե րին, ա պա խոր հուրդ է տրվում 
վե րա նա յել փո փոխ ված/նոր դրույթ նե րը (հա ճախ նոր հոդ ված ներ՝ «ա», 
«բ», «գ» կե տե րով) և գ նա հա տել՝ ե թե ոչ դրանք, ա պա օ րենք ներ

մշա կո ղը դեռևս կա րո՞ղ է հղում ա նել հրա հան գի բնօ րի նակ տեքս տին, 
ինչ պես նշված է ՀԸԳՀ հա վել վա ծում։ 

Ինչ վե րա բե րում է Ծծմ բի պա րու նա կութ յան վե րա բեր յալ նոր հրա
հան գին, այ դու հան դերձ, ի րա վա կան ա ռու մով ա նի մաստ է Հա յաս
տա նի օ րենսդ րութ յու նը մո տար կել մի ի րա վա կան ակ տի, ո րը ԵՄում 
այլևս չի գոր ծում։ Այս պի սով, օ րենք ներ մշա կո ղը պետք է հիմ վի թիվ 
2016/802 նոր հրա հան գի վրա, նույ նիսկ ավելի վաղ  քան Գոր ծըն կե
րութ յան խոր հուր դը կթար մաց նի ՀԸԳՀ հա մա պա տաս խան հա վել
վածը։

Ընդ հա նուր առ մամբ, միշտ ցան կա լի է ու շադ րութ յուն դարձ-
նել ԵՄ ի րա վա կան ակ տի վեր ջին խմբագ րութ յամբ տար բե րա կին՝ 
Հա յաս տա նի օ րենսդ րութ յու նը հնա րա վո րինս շատ և սերտ ԵՄ 
գոր ծող օ րենսդ րութ յա նը մո տար կե լու հա մար։ Հետ ևա բար, մո-
տար կումն սկսե լուց ա ռաջ ցան կա լի է նախ ստու գել՝ արդ յոք առ կա՞ 
է ՀԸԳՀ-ում նշված հրա հան գի/կա նո նա կար գի նոր խմբագ րութ-
յամբ տար բե րակ։

5.1 ԵՄ օրենսդրական ակ տե րի փո փո խութ յուն 
ԵՄ օրենսդրական ակ տե րը շատ դի նա միկ են, այ սինքն՝ եվ-

րո պա կան օ րենք ներ մշա կո ղի կող մից մշտա պես վե րա նայ վում և 
փո փոխ վում են տեխ նի կա կան նոր նվա ճումն ե րին, ի րա վա կան 
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պա հանջ նե րին և դ րանց կի րառ մամբ ձեռք բեր ված փոր ձին հա-
մա պա տաս խան։ Առ կա են ԵՄ օ րենսդ րութ յու նը փո խե լու տար բեր 
ե ղա նակ ներ և մե խա նիզմն եր, ո րոնք պար զա բան վում են ստորև, 
քա նի որ դրանք վե րա բե րե լի են «դի նա միկ մո տարկ ման» աս-
պեկտ նե րը հաս կա նա լու հա մար։

5.1.1 Ու ժը կորց րած ճա նա չե լը
Ե թե հրա հան գի կամ կա նո նա կար գի անհ րա ժեշ տութ յուն չկա, 

այն «ու ժը կորց րած է ճա նաչ վում», այսինքն՝ վե րաց վում է։ Հա ճախ 
օրենսդրական ակ տերն ու ժը կորց րած են ճա նաչ վում նոր ի րա վա-
կան ակ տե րի մի ջո ցով, մաս նա վո րա պես, երբ պետք է սահ մա նել 
ա վե լի բարձր չա փո րո շիչ ներ կամ ե թե բազ մա թիվ նոր հար ցեր 
պետք է կա նո նա կարգ վեն, և տվ յալ ի րա վա կան ակ տի զուտ փո-
փո խութ յու նը չի կա րող պատ շաճ հա մար վել։

Օ րի նակ(ներ) 12
ա. Է ներ գաարդ յու նա վե տութ յան մա սին թիվ 2012/27/ԵՄ հրա

հան գով ու ժը կորց րած են ճա նաչ վել նախ կի նում գոր ծող թիվ 2004/8/
ԵՀ և 2006/32/ԵՀ հրա հանգ նե րը, քա նի որ այս եր կու հրա հանգ նե րի 
բո լոր նյու թաի րա վա կան դրույթ ներն ամ րապնդ վել են նոր հրա հան գի 
մի ջո ցով։ 

բ. Վ տան գա վոր նյու թե րի առ կա յութ յամբ պայ մա նա վոր ված՝ խո
շոր վթար նե րի վտանգ նե րի վե րահսկ ման մա սին թիվ 2012/18/ԵՄ 
հրա հան գով (որն ա ռա վել հայտ նի է որ պես Ս ևե սո յի III հրա հանգ) ու
ժը կորց րած է ճա նաչ վել նախ կի նում գոր ծող Խորհր դի թիվ 96/82/ԵՀ 
հրա հան գը («Ս ևե սո յի II»), քա նի որ խո շոր արդ յու նա բե րա կան վթար
նե րի կան խար գել ման ա ռու մով պաշտ պա նութ յան մա կար դակն ու ժե
ղաց վել է։ 

(Եր կու հրա հանգ ներն էլ ՀԸԳՀի մաս են կազ մում)։

5.1.2  Փո փո խութ յուն 
ԵՄ օրենսդրական ակ տե րի փո փոխ ման ա մե նա տա րած ված 

ձևը, որն առ կա է ազ գա յին ի րա վա կան հա մա կար գե րում, ի րա-
վա կան ակ տի պարզ փո փո խումն է, այ սինքն՝ ա ռան ձին դրույթ-
ներ փո փոխ վում կամ վե րաձ ևա կերպ վում են կամ ա վե լաց վում նոր 
հրա հանգ նե րի մի ջո ցով։ ՀԸԳՀ-ում նշված բազ մա թիվ հրա հանգ-
ներ հա մար վում են այն պի սք ո րոն ցով փո փո խութ յուն ներ են կա-
տար վում այլ հրա հանգ նե րում, և դա նշվում է նաև համապա տաս-
խան հրա հան գի վեր նագ րում։
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Օ րի նակ(ներ) 13
ա. Է ներ գաարդ յու նա վե տութ յան վե րա բեր յալ թիվ 2012/27/ԵՄ 

հրա հան գը ոչ միայն փո խա րի նում է, ինչ պես վե րը նշվեց, եր կու այլ 
հրա հանգ նե րի, այլ նաև դրա նով փո փո խութ յուն ներ են կա տար վում 
թիվ 2009/125/ԵՀ և թիվ 2010/30/ԵՄ հրա հանգ նե րում, այ սինքն՝ այս 
եր կու հրա հանգ նե րը մում են ու ժի մեջ, սա կայն փո փոխ ված տար բե
րա կով։ 

բ. Ներ քին շու կա յում ան բա րե խիղճ գոր ծա րարսպա ռող առևտ րա
յին գոր ծու նեութ յան մա սին թիվ 2005/29/ԵՀ հրա հան գով փո փո խութ
յուն ներ են կա տար վում Խորհր դի թիվ 84/450/ԵՏՀ հրա հան գում, թիվ 
97/7/ԵՀ, թիվ 98/27/ԵՀ և թիվ 2002/65/ԵՀ հրա հանգ նե րում։

Մո տարկ ման մար տահ րա վերն ա ռայժմ այն է, որ պետք է ոչ 
միայն ըն թեր ցել և հաս կա նալ փո փո խութ յուն ներ նա խա տե սող 
հրա հան գը, այլև ան շուշտ այն հրա հանգ նե րը, ո րոնց այն հղում է 
ա նում, այսինքն՝ ո րոնք փո փոխ վել են, քա նի որ դրանք սեր տո րեն 
կապ ված են այդ հրա հան գի հետ։ Հի շե՛ք, որ ՀԸԳՀ-ի ըն դու նու մից 
ի վեր մի քա նի հրա հանգ նույն պես փո փոխ վել է, և  այդ փո փո խութ-
յուն նե րը դեռևս չեն նշվել ՀԸԳՀ-ում (տե՛ս օ րի նակն աղ յու սա կում)։

Օ րի նակ 14
ՀԸԳՀն  ու ժի մեջ մտնե լուց ի վեր է ներ գաարդ յու նա վե տութ

յան վե րա բեր յալ թիվ 2012/27/ԵՄ հրա հան գը կրկին փո փոխ վել է թիվ 
2018/2002 հրա հան գով (ԵՄ) և թիվ 2018/1999 կա նո նա կար գով (ԵՄ)։ 

Հա ճախ հան դի պում են հրա հանգ նե րի (կամ կա նո նա կար գե-
րի) «կո դի ֆի կաց ված», «վե րամ շակ ված» կամ «կոն սո լի դաց ված» 
տար բե րակ ներ։ Ստորև հա մա ռոտ պար զա բան վում է, թե ի րա վա-
կան ա ռու մով ինչ են այս եզ րույթ նե րը նշա նա կում։

5.1.3  Կո դի ֆի կա ցում
Կո դի ֆի կա ցումն օ րենսդ րա կան ակ տը և դ րա բո լոր փո փո-

խութ յուն ներն օ րենսդ րա կան գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով ա ռան ձին նոր 
ակ տի մեջ միա վո րելն է։ Նոր ակ տը փո խա րի նում է կո դի ֆի կաց-
վող ակ տին։ Այն միա վո րում է ակ տի բնօ րի նա կը և հա ջոր դող փո-
փո խութ յուն ները ա ռանց որ ևէ լրա ցու ցիչ էա կան փո փո խութ յան։ 
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Կո դի ֆի կա ցիան պետք է նպաս տի ա ռա վել ի րա վա կան հստա-
կութ յան ա պա հով մա նը։

Օ րի նակ 15
Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցութ յան գնա հատ ման (ՇՄԱԳ) մա

սին թիվ 2011/92/ԵՄ հրա հան գը թիվ 85/337/ԵՏՀ հրա հան գի (ՇՄԱԳ) 
բնօ րի նա կի կո դի ֆի կաց ված տար բե րակն է, ո րը մի քա նի ան գամ էա
կա նո րեն փո փոխ վել է։ 

5.1.4  Վե րամ շա կում 
Վե րամ շա կումն օ րենսդ րա կան ակ տը և դ րա բո լոր փո փո-

խութ յուն ներն օ րենսդ րա կան գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով ա ռան ձին նոր 
ակ տի մեջ միա վո րելն է, սա կայն ի տար բե րութ յուն կո դի ֆի կաց-
ման, վե րամ շա կու մը նե րա ռում է հա վել յալ էա կան փո փո խութ յուն-
նե ր, ո րոնք կա տար վում են վե րամ շակ ման մա սին տեքս տի պատ-
րաստ ման ըն թաց քում։

Օ րի նակ 16
Արդ յու նա բե րա կան ար տա նե տում ե րի մա սին (ԱԱՀ) թիվ 2010/75/

ԵՄ հրա հան գը Աղ տոտ ման հա մա լիր կան խար գել ման և հս կո ղութ յան 
մա սին (ԱՀԿՀ) հրա հան գի և վեց այլ հրա հանգ նե րի ու դրանց հին ու 
նոր փո փո խութ յուն նե րի հո րի զո նա կան վե րամ շա կում է մեկ նոր ի րա
վա կան ակ տում. բո լոր  յոթ հրա հանգ նե րը ու ժը կորց րած են ճա նաչ վել 
նոր ԱԱՀով։

5.2  Կոն սո լի դա ցիա
Հ րա հան գի կոն սո լի դա ցիան նշա նա կում է հրա հան գի դրույթ-

նե րը և բո լոր հա ջոր դող փո փո խութ յուն նե րը մեկ տեքս տում միա-
վո րել՝ այն ա ռա վել թա փան ցիկ և  ըն թեր ցո ղին հաս կա նա լի դարձ-
նե լու նպա տա կով, սա կայն կոն սո լի դա ցիա յի մի ջո ցով հրա հան գում 
ինք նին փո փո խութ յուն ներ չեն կա տար վում։ Դ րա նով ստեղծ վում է 
միայն գոր ծող օ րենսդ րութ յան պարզ նկա րագ րա կան տար բե րա-
կը, սա կայն ոչ նոր ի րա վա կան ակտ։ 
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Օ րի նակ 17
ԱԱՀ հրա հան գը (թիվ 2011/92/ԵՄ) էա կա նո րեն փո փոխ վել է թիվ 

2014/52/ԵՄ հրա հան գով։ Ըն թեռ նե լիութ յու նը բա րե լա վե լու նպա տա կով 
ԵՄ հանձ նա ժո ղո վը հրա պա րա կել է տվյալ պա հի դրութ յամբ նոր ԱԱՀ 
հրա հան գի ոչ պաշ տո նա կան կոն սո լի դաց ված տար բե րա կը, ո րը նե րա
ռում է բնօ րի նակ տեքս տի բո լոր փո փո խութ յուն նե րը։ 

Ե թե օ րենք ներ մշա կո ղը ո րո շում է Հա յաս տա նի օ րենսդ րութ-
յու նը մո տար կել ԵՄ ի րա վա կան ակ տի գոր ծող խմբագ րութ յամբ 
տար բե րա կին, ա պա միակ հար ցը, որ ա ռա ջա նում է, այն է, թե ինչ-
պես ա մե նա հեշտ ե ղա նա կով գտնել այդ ակ տը։ Սա ցույց է տրված 
ստորև բերված աղ յու սա կում՝ Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցութ-
յան գնա հատ ման (ՇՄԱԳ) մա սին թիվ 2011/92/ԵՄ հրա հան գի օ րի-
նա կով։

Օ րի նակ 18
Հ րա հան գի վեր ջին խմբագ րութ յամբ տար բե րա կը գտնե լու մեկ

նար կա յին կե տը միշտ պետք է լի նի հետև յալ կայ քէ ջը՝
<https://eurlex.europa.eu>։ 
Այս կայ քէ ջում կա րող եք ո րոն ման տո ղում նշել այն ի րա վա կան 

ակ տի վեր նագ րի մա սե րը կամ պար զա պես հեր թա կան հա մա րը, ո րը 
փնտրում եք, տվյալ դեպ քում՝ «2011/92/ԵՄ»։

Ո րոն ման արդ յուն քում կբաց վի կայ քէջ, ո րում նույն պես նշվում է 
տվյալ ակ տի վեր ջին խմբագ րութ յամբ տար բե րա կը, այս դեպ քում՝ 
հրա հան գի «կոն սո լի դաց ված» տար բե րա կը՝ 15.05.2014թ. ամ սաթ վով։ 
Երբ սեղ մեք հղման վրա, կգտնեք հրա հան գի այն ամ բող ջա կան տեքս
տը, ո րը գոր ծում է տվյալ օր վա դրութ յամբ։ 

Կայ քէ ջում տեքս տի կոն սո լի դաց ված տար բե րա կը ոչ միայն ցույց 
է տա լիս ամ բող ջութ յամբ թար մաց ված ԱԱՀ հրա հան գը, այլ նաև ձախ 
կող մում ցույց է տա լիս, թե որ մա սերն են վերց ված հրա հան գի «բնօ րի
նա կից»՝ «B» նշմամբ, և  որ մա սերն են նոր՝ «M1» նշմամբ։

6.  Պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան մշա կում 
Ի րա վա կան մո տար կու մը մե կու սի գոր ծըն թաց չէ։ Այն կա տար-

վում է աս տի ճա նա բար՝ ար դեն իսկ գոր ծող քա ղա քա կա նութ յան 
ի րա վա կան դաշ տում։ Կա ռա վա րութ յու նը հանձ նա ռում է կազ-
մա կեր պել և կա ռա վա րել ո լոր տա յին քա ղա քա կա նութ յու նը և  իր 
գոր ծա ռույթ նե րը կա տա րել ու ծա ռա յութ յուն ներ տրա մադ րել այս 
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ո լոր տա յին քա ղա քա կա նութ յան շրջա նակ նե րում։ Կա ռա վա րութ-
յու նը կազ մա վո րում է տար բեր պե տա կան մար մին ներ, օ րի նակ՝ 
նա խա րա րութ յուն ներ, գե րա տես չութ յուն ներ, հաս տա տութ յուն ներ 
և  այլն, որ պես զի կա տա րի այդ գոր ծա ռույթ նե րը և տ րա մադ րի 
ծա ռա յութ յուն նե րը։ Կա ռա վա րութ յու նը քա ղա քա կա նութ յան վե-
րա բեր յալ ո րո  շումն եր է կա յաց նում, թե ինչ պես կազ մա կեր պել և 
կա տա րել այդ գոր ծա ռույթ նե րը, թե որ կազ մա կեր պութ յա նը վե րա-
պա հել ո րո շա կի ո լորտ նե րի մա սով քա ղա քա կա նութ յան շրջա նակ-
նե րը։ Հա մա պա տաս խան քա ղա քա կա նութ յան շրջա նակ նե րը կա-
ռա վա րութ յան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի, ռազ մա վա րութ յուն նե րի, 
ո րո շումն ե րի, տար բեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի սահ ման ված գոր-
ծե լա կեր պե րի և փաս տա ցի գոր ծու նեութ յան ամ բող ջութ յունն են։ 
Նա խա րա րութ յուն նե րը և դ րանց ներ սում ա ռան ձին վար չութ յուն-
ներ, ինչ պես նաև ո րոշ դեպ քե րում կա ռա վա րա կան գե րա տես չութ-
յուն նե րը ստանձնում  են ի րենց հանձ նա րար ված ո լոր տի քա ղա-
քա կա նութ յան կա ռա վա րումն ու կազ մա կեր պու մը և դ րա նով իսկ 
պահ պա նում ու զար գաց նում ի րենց հանձ նա րար ված ո լոր տի մա-
սով քա ղա քա կա նութ յան շրջա նակ նե րը։ Քա ղա քա կա նութ յան այդ 
շրջա նակ նե րը կար գա վոր վում են օ րենք նե րով, կա նո նա կար գե-
րով, ո րո շումն ե րով։ 

Զու գա հե ռա բար տե ղի է ու նե նում ի րա վա կան մո տարկ ման 
գոր ծըն թաց։ Հա յաս տա նում սա հիմն ված է ՀԸԳՀ-ի և ՀԸԳՀ հա-
մա պա տաս խան ճա նա պար հա յին քար տե զի վրա։

Եվս մեկ ան գամ ի րա վա կան մո տարկ ման սահ մա նումն ու 
տար րե րը (լայն ի մաս տով) պետք է կրկնել.

1. ըն դու նել կամ փո խել ազ գա յին օ րենք նե րը, կա նոն նե րը 
և  ըն թա ցա կար գերն այն պես, որ ԵՄ հա մա պա տաս խան 
օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րը ներ մուծ վեն ազ գա յին ի րա-
վա կան հա մա կար գի մեջ ( Մո տար կում/ Ներ դաշ նա կե ցում/ 
Փո խա տե ղում),

2. օ րենք ներն ու կա նո նա կար գե րը կի րար կե լու հա մար անհ-
րա ժեշտ հաս տա տութ յուն ներ և բ յու ջե ( Կի րար կում կամ 
գործ նա կան կի րա ռում),

3. նա խա տե սել հսկո ղութ յան անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ և տույ-
ժեր՝ ա պա հո վե լու հա մար օ րեն քի ամ բող ջա կան և պատ-
շաճ հա մա պա տաս խա նութ յու նը (կա տա րու մը)։
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6.1 Ոչ մի ի րա վա կան մո տար կում ա ռանց նա խա պես պե
տա կան քա ղա քա կա նութ յուն ձևա վո րե լու 
Կար ևոր է ընդգ ծել ի րա վա կան մո տարկ ման և պե տա կան քա-

ղա քա կա նութ յան ձևա վոր ման կա պը։ Նախ` ի րա վա կան մո տար-
կու մը ի րա վա կան ակ տե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցի մաս է. սո վո-
րա բար նույն ըն թա ցա կար գերն ու պա հանջ նե րը կի րառ վում են 
ԵՄ-ին առնչ վող ամ բողջ օ րենսդ րութ յան (բա ցա ռութ յամբ ե թե առ-
կա են ո րո շա կի, լրա ցու ցիչ դրույթ ներ) և բո լոր օ րի նագ ծե րի հա-
մար։ Բա ցի այդ, օ րենսդ րա կան գոր ծըն թա ցը պե տա կան քա ղա-
քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման մաս կամ մի ջոց է։ Մ յուս կող մից` 
պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նա ցումն օ րենսդ րութ յան 
կա տար ման/կի րառ ման մի ջո ցով սո վո րա բար ֆի նան սա վո րում է 
պա հան ջում։

Պե տա կան բյու ջեի պլա նա վո րու մը եր կա րատև գոր ծըն թաց է 
ԵՄ բո լոր ան դամ պե տութ յուն նե րում, նաև Հա յաս տա նում. կի րառ-
վում են միջ նա ժամ կետ ծախ սե րի պլա նա վոր ման սկզբունք նե րը։ 
Բա ցի այդ, առ կա են ո լոր տա յին ռազ մա վա րութ յուն ներ և գոր ծո-
ղութ յուն նե րի ծրագ րեր, ինչ պես նաև՝ տա րե կան կամ բազ մամ յա 
օ րենսդ րա կան ծրագ րեր։ ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րում սո վո րա-
բար գոր ծում են սահ մա նադ րա կան դրույթ ներ, հա մա ձայն ո րոնց` 
որևթ օ րենք չի կա րող ըն դուն վել ա ռանց դրա ի րա կա նաց ման 
ֆի նան սա վո րումն ա պա հո վող դրույթ նե րի (ի հար կե հնա րա վոր է 
ըն դու նել օ րենք ա ռանց դրա ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ 
ֆի նան սա կան դրույթ նե րի, սա կայն այդ դեպ քում պետք է նա-
խա տես վեն պատ շաճ ան ցու մա յին ժա մա նա կա հատ ված ներ կամ 
օ րենքն ու ժի մեջ մտնե լու հա մար անհ րա ժեշտ ժա մա նա կա հատ-
ված, երբ բյու ջե տա յին դրույթ նե րը հա սա նե լի կլի նեն)։

ԵՄ պա հանջ նե րին մո տարկ վող օ րեն քի բյու ջե տա յին և մ յուս 
հետ ևանք նե րը գնա հա տե լու հա մար կա տար վում է ակն կալ վող 
արդ յու նա վե տութ յան գնա հա տում ( Հա յաս տա նում այն կոչ վում է 
կար գա վոր ման ազ դե ցութ յան գնա հա տում (ԿԱԳ)), երբ գնա հատ-
վում է պե տա կան և հա մայն քա յին բյու ջե նե րի ֆի նան սա կան ազ-
դե ցութ յու նը (տե՛ս ստորև 7-րդ գ լու խը)։

Չա փա զանց կար ևոր են ի րա վա կան մո տարկ ման պլա նա վո-
րումն ու դրան ա ռաջ նա հեր թութ յուն տա լը։ Այս առն չութ յամբ պետք 
է ա պա հո վել կա պը ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան և  ո լոր տա յին 
քա  ղա քա կա նութ յուն նե րի ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի ու ծրագ րե րի 
միջև։

Վե րը նշվա ծից զատ, Հա յաս տա նում ի րա վա կան մո տարկ մա-
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նը բնո րոշ են հետև յալ սկզբունք ներն ու հատ կա նիշ նե րը.

•  Մո տար կու մը և դ րա պլա նա վո րու մը պե տա կան քա ղա քա-
կա նութ յան մշակ ման և  ի րա գործ ման մաս են կազ մում:

•  Պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան պլա նա վո րու մը և դ րա նով 
իսկ նաև ի րա վա կան մո տար կու մը պետք է կապ ված լի նեն բյու-
ջեից ֆի նան սա վոր ման հետ՝ հաշ վի առ նե լով միջ նա ժամ կետ բյու-
ջե տա յին պլա նա վո րու մը և  ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը։

•  Մի կող մից՝ մո տար կու մը պետք է կապ ված լի նի երկ րի ընդ-
հա նուր ռազ մա վա րութ յան, ինչ պես նաև ո լոր տա յին ռազ մա վա-
րութ յուն նե րի և գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րե րի հետ, մյուս կող մից՝ 
ո լոր տա յին ռազ մա վա րութ յուն նե րը և գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րե-
րը կա րող են ի րա վա կան մո տարկ ման հստակ ծրագ րեր ու նե նալ։ 
Ըստ էութ յան՝ ՀԸԳՀ ճա նա պար հա յին քար տե զը ՀԸԳՀ-ի կի րարկ-
ման պլա նա վոր ման և հս կո ղութ յան հիմն ա կան գոր ծիքն է։

• Ի րա վա կան մո տար կու մը պետք է կապ ված լի նի ո լոր տա-
յին ռազ մա վա րութ յուն նե րի հետ,

• ԿԱԳ-ը, հատ կա պես օ րենսդ րութ յան նա խագ ծի բյու ջե տա-
յին հետ ևանք նե րը, պետք է գնա հատ վեն, 

• ի րա վա կան մո տարկ ման պլա նա վո րումն ու դրան ա ռաջ-
նա հեր թութ յուն տա լը չա փա զանց կար ևոր են (նշե լով նաև 
քա ղա քա կա նութ յան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի և  առ կա 
բյու ջե տա յին ռե սուրս նե րի մա սին):

6.2  Փաս տե րի վրա հիմն ված քա ղա քա կա նութ յան մշա կու մը 
Տա րած ված կար ծիք կա, որ քա ղա քա կա նութ յուն մշա կող նե-

րը ո րո շումն եր են կա յաց նում փաս տե րը ծան րու թեթև ա նե լուց և 
հա սա րա կութ յան մեջ գո յութ յուն ու նե ցող տար բեր տե սա կետ նե-
րը հա մա ձայ նեց նե լուց հե տո։ Ի րա զեկ դա տո ղութ յու նը քա ղա քա-
կա նութ յան մշակ ման շրջա նի մեջ դնե լու գոր ծըն թա ցը կոչ վում է 
փաս տե րի վրա հիմն ված քա ղա քա կա նութ յան մշա կում (ՓՀՔՄ)։ 
Վեր ջինս թույլ է տա լիս վեր լու ծա կան գնա հա տա կան տալ ֆի զի-
կա կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձանց, նրանց խմբե րի, ինչ պես 
նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և  ա ռան ձին հա մայնք նե րի 
մասին օ րենսդ րութ յանը, ինչ պես նաև խնդիր նե րի լուծ ման հա մար 
ա ռա ջարկ վող այ լընտ րան քա յին ոչ նոր մա տիվ մի ջամ տութ յուն նե-
րի դրա կան և բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն նե րին։
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Գծապատկեր 4. 
Խնդրից դեպի լուծում

1. Ձևակերպել խնդիրը













6. Իրագործել օրենքները

7. Կատարել 
քաղաքականության, 

օրենքների մոնիթորինգ և  
փաստացի ստուգում

2. Որոշել քաղաքականության 
նպատակները

3. Որոշել քաղաքականության 
տարբերակները

4. Գնահատել 
քաղաքականության 

տարբերակները

5. Մշակել օրենքները՝ 
հիմնված քաղաքականության 

ընտրված 
տարբերակի վրա

ՓՀՔՄ ՓՀՔՄ
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Փաս տե րի վրա հիմն ված ո րո շումն ե րի կա յաց ման մե թո դա բա-
նութ յու նը շատ տա րի նե րի ըն թաց քում հղկվել է գի տա կան հան-
րութ յան շրջա նակ նե րում, մաս նա վո րա պես՝ կլի նի կա կան բժշկութ-
յան բնա գա վա ռում, բուժ ման արդ յու նա վետ և  ոչ արդ յու նա վետ 
մե  թոդ նե րը փոր ձար կե լու ըն թաց քում։ Հետ ևա բար մե թո դա բա-
նութ յու նը որ դեգր վել է քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման հա մար։ 
ՓՀՔՄ-ի նպա տա կը տնտե սա կան, բյու ջե տա յին, ա ռող ջա պա հա-
կան, բնա պահ պա նա կան և  այլ բնույ թի դրա կան և բա ցա սա կան 
ազ դե ցութ յուն նե րը գնա հա տելն է և  այդ ազ դե ցութ յուն նե րի հա մա-
ձայ նեց ման արդ յուն քում խնդրի լուծ ման ա ռա վել արդ յու նա վետ 
տար բե րակ ա ռա ջար կե լը։

Գծապատկեր 5. 
Գիտական մեթոդը և քաղաքականության մշակման փուլերը

Գիտական մեթոդ Քաղաքականության 
մշակման փուլեր

Երևույթի 
ուսումնասիրություն Խնդրի ձևակերպում

Հիպոթեզի ձևավորում Քաղաքականության 
նպատակների որոշում

Կանխատեսումներ Քաղաքականության 
տարբերակների որոշում

Տվյալների վերլուծություն 
և հիպոթեզի 
փորձարկում

Քաղաքականության 
տարբերակների գնահատում

Հիպոթեզի հաստատում 
կամ հերքում

Օրենսդրության 
մշակում՝ հիմնված 

քաղաքականության 
ընտրված տարբերակի վրա
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6.3   Պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան պլա նա վոր ման փու լե րը 
Պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան պլա նա վո րու մը սո վո րա բար 

կազմ ված է հետև յալ քայ լե րից/հա ջոր դա կա նութ յու նից։

1. ի րա վի ճա կի վեր լու ծութ յուն,
2. խնդիր նե րի և հ նա րա վոր լու ծումն ե րի հայտ նա բե րում,
3. ազ դե ցութ յան նախ նա կան գնա հա տում և կան խա տե սում, 

ինչ տե ղի կու նե նա ո չինչ չա նե լու դեպ քում,
4. քա ղա քա կա նութ յան պլա նա վոր ման վե րա բեր յալ փաս-

տաթղ թի պատ րաս տում և հաս տա տում, ի րա վա կան շրջա-
նա կի հա մար դրույթ ներ նա խագ ծող քա ղա քա կա նութ յան 
ի րա կա նաց ման գոր ծիք նե րի վե րա բեր յալ ո րոշ ման կա յա-
ցում (ի րա վա կան մո տար կում),

5. ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի բաշխ ման վե րա բեր յալ ո րոշ-
ման կա յա ցում, ի րա վա կան շրջա նա կի ըն դու նում,

6. քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նա ցում և մո նի թո րինգ,
7. քա ղա քա կա նութ յան ի րա գործ ման մի ջո ցով ստաց ված 

արդ յունք նե րի ազ դե ցութ յան գնա հա տում։
Պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան պլա նա վոր ման վե րո հիշ յալ 

քայ լե րը ցույց են տա լիս, որ օ րենք նե րի նա խագ ծու մը 4-րդ քայ լի 
մի մասն է միայն։ Այ դու հան դերձ, ի րա կան մար տահ րա վերն այն է, 
որ ՀԸԳՀ-ն  ար դեն իսկ տրա մադ րում է ԵՄ օ րենսդ րութ յան ցան կը, 
ո րին հայ կա կան օ րենք նե րը պետք է մո տարկ վեն։ Հետ ևա բար ազ-
գա յին ո լոր տա յին քա ղա քա կա նութ յուն նե րը պետք է կար ևոր դեր 
խա ղան։ Բա ցի այդ, Հա յաս տա նը ի րա վա կան մո տարկ ման գոր-
ծըն թա ցում դեռևս տար բե րակ ներ ու նի՝ նախ ևա ռաջ մո տարկ ման 
տեխ նի կա ներ, ա ռաջ նա հեր թութ յուն ներ, հա ջոր դա կա նութ յուն, 
ի րա վա կան գոր ծիք նե րի ընտ րութ յուն։ 

Այս տար բե րակ նե րը պետք է օգ տա գործ վեն ըստ անհ րա ժեշ-
տութ յան։ Ա վե լին, ո րո շումն եր կա յաց նող նե րի հիմն ա կան շա հագր-
գիռ ան ձինք, ինչ պես նաև ո լոր տա յին նա խա րա րութ յուն նե րում 
աշ խա տող քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յող նե րը, ո րոնք փաս տա ցի 
առնչ վում են ի րա վա կան մո տարկ մանը, պետք է քա ջա տեղ յակ լի-
նեն այս տար բե րակ նե րին։
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6.4  Եզ րա կա ցութ յուն
ՀԸԳՀ-ի հա մա ձայն՝ ԵՄ օ րենսդ րութ յա նը մո տար կու մը «ինչ 

ե ղա նա կով, ինչ ծա վա լով և  ինչ մար մին նե րի կող մից» դի տար կե-
լու տե սանկ յու նից զգա լի ազ դե ցութ յուն կու նե նա գոր ծա ռույթ նե-
րի և ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադր ման վրա։ Այլ կերպ ա սած, ԵՄ 
օ րենսդ րութ յան հետ մո տարկ ման պա հան ջը և, հատ կա պես դրա 
ի րա կա նա ցու մը, նշա նա կա լի ազ դե ցութ յուն կու նե նան ՀԸԳՀ-ում 
թվարկ ված ո լորտ նե րին առնչ վող քա ղա քա կա նութ յան շրջա նակ-
նե րի վրա։ 

Կա ռա վա րութ յու նը պետք է սահ մա նի, թե ինչ պես կազ մա կեր-
պել և կա ռա վա րել այդ ո լորտ նե րը ԵՄ ընդ հա նուր օ րենսդ րութ յան 
վրա հիմն ված օ րենսդ րա կան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան 
գոր ծա ռույթ ներ կա տա րե լու, հան րա յին ծա ռա յութ յուն ներ տրա-
մադ րե լու հա մար։ Սա է պատ ճա ռը, որ լա վա գույն դեպ քում ի րա վա-
կան մո տար կու մը պետք է կա տար վի քա ղա քա կա նութ յան տվյալ 
ո լոր տի շրջա նակ նե րի ա ռա վել լայն դի տարկ ման հա մա տեքս տում։ 
Դա կա ռա վա րութ յա նը թույլ կտա ձևա վո րել ո լոր տա յին հա մա լիր 
և հա մա պար փակ քա ղա քա կա նութ յան շրջա նակ ներ՝ հիմն ված 
թե´ ԵՄ ընդ հա նուր օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի վրա, թե´ ո լոր-
տա յին քա ղա քա կա նութ յան ներ սում ի րա կան փո փո խութ յուն ներ 
կա տա րե լու հա մար անհ րա ժեշտ օ ժան դակ մի ջոց նե րի և քա ղա-
քա կա նութ յան վրա՝ ԵՄ օ րենսդ րութ յա նը մո տարկ ված օ րենք ներն 
ի րա գոր ծե լու հա մար։ 

Քա ղա քա կա նութ յան այս թար մաց ված շրջա նակ ներն անհրա-
ժեշ տութ յան դեպ քում կկո դի ֆի կաց վեն նոր ի րա վա կան հա մա-
կար գում, ո րը կար տա ցո լի կա ռա վա րութ յան հա մար թե´ ի րա վա-
կան մո տարկ ման պա հանջ նե րը, թե´ ի րա վա կան կար գա վոր ման 
պա հանջ նե րը, որ պես զի վեր ջինս կա րո ղա նա գոր ծա ռույթ ներ կա-
տա րել և ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցել արդ յու նա վետ կեր պով՝ թար-
մաց ված քա ղա քա կա նութ յա նը հա մա պա տաս խան։

7.  Կար գա վոր ման ազ դե ցութ յան գնա հա տու մը
Կար գա վոր ման ազ դե ցութ յան գնա հա տու մը (այ սու հետ՝ ԿԱԳ) 

միտ ված է գնա հա տե լու ի րա վա կան ակ տե րի կի րարկ մամբ պայ-
մա նա վոր ված հնա րա վոր ծախ սե րը, հետ ևանք նե րը և կողմն ա կի 
ազ դե ցութ յուն նե րը և կա ռա վա րութ յա նը հնա րա վո րութ յուն է տա-
լիս կրճա տելու գոր ծա րար մի ջա վայ րի և, ընդ հա նուր առ մամբ, 
հան րութ յան հա մար ըն դուն ված ի րա վա կան ակ տե րի հետ կապ-
ված ծախ սերն ու ռիս կե րը՝ խնդրի լուծ ման ա ռա վել արդ յու նա վետ 
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տար բե րակն ընտ րե լու ե ղա նա կով։
ԿԱԳ-ի հիմն ա կան նպա տակ ներն են.
• Կար գա վոր ման շրջա նակ ներ մշա կո ղին և, հետ ևա բար, 

ո րո շում կա յաց նող նե րին ա ջակ ցել, որպեսզի՝ ո րո շումն ե-
րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում հայտ նա բե րեն խնդրին լու-
ծում տա լու հնա րա վո րութ յուն ներն ու կար գա վոր ման հետ-
ևանք նե րը, մաս նա վո րա պես՝ կար գա վոր ման հնա րա վոր 
կողմն ա կի բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն նե րը, ո րոնք եր կա-
րա ժամ կետ հե ռան կա րում կա րող են վտան գի տակ դնել 
կար գա վոր ման նպա տա կը։

•  Պե տա կան կա ռա վար ման այլ մար մին նե րի, ինչ պես նաև 
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րին տե ղե կաց նել կար գա վոր ման 
անհ րա ժեշ տութ յան և դ րա ազ դե ցութ յուն նե րի վե րա բեր յալ 
մշա կո ղի եզ րա կա ցութ յուն նե րի մա սին։

•  Շա հագր գիռ ան ձանց, ինչ պես նաև ընդ հա նուր հան րութ-
յա նը տե ղե կաց նել կար գա վոր ման անհ րա ժեշ տութ յան և 
դ րա ազ դե ցութ յուն նե րի վե րա բեր յալ մշա կո ղի եզ րա կա-
ցութ յուն նե րի մա սին։

7.1 ԿԱԳն  ար տերկ րում
Մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձին հա մա պա տաս խան՝ տար-

բեր երկր նե րում այս կամ այն ո լոր տի քա ղա քա կա նութ յան մշա-
կու մը և  ի րա կա նա ցու մը հա ճախ հիմն վում է ԿԱԳ-ի վրա, քա նի որ 
այն ՓՀՔՄ-ի ա մե նաարդ յու նա վետ և հա մա պար փակ բա ղադ րիչն 
է։ ՏՀԶԿ-ի հա մա ձայն՝ ԿԱԳ-ն  ա ռա ջարկ վող և գոր ծող կար գա վո-
րումն ե րի և  ոչ նոր մա տիվ այ լընտ րանք նե րի դրա կան ու բա ցա սա-
կան հետ ևանք նե րը քննա դա տո րեն գնա հա տե լու հա մա կար գա յին 
մո տե ցում է։

1978 թվա կա նից ի վեր ԿԱԳ-ն  ի րա կա նաց վել է ԱՄՆ-ում գնա ճի 
ազ դե ցութ յան գնա հատ ման հա մար։ ԿԱԳ-ը հայտ նի գոր ծիք է դար ձել 
1980-ա կան նե րին և կի րառ վել ա վե լի քան 50 երկր նե րում։ ԵՄ-ում 
ԿԱԳ-ը նե րառ ված է «Ա վե լի լավ կար գա վո րում. ու ղե նիշ ներ և գոր-
ծի քա կազմ»-ի մեջ։

ԿԱԳ-ի հա մա կար գի ներ մու ծումն անհ րա ժեշտ պայ ման է արդ-
յու նա վետ, բարձ րո րակ և թա փան ցիկ, փաս տե րի և վեր լու ծութ յուն-
նե րի վրա հիմն ված ո րո շումն եր կա յաց նե լու, ինչ պես նաև երկ րի 
ներ սում ո րո շումն եր կա յաց նող նե րի հաշ վետ վո ղա կա նութ յան մա-
կար դա կը բարձ րաց նե լու հա մար։ ԿԱԳ-ը թույլ է տա լիս նա խա-
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պես ո րո շել այդ ո րո շումն ե րի ազ դե ցութ յունն ընդ հա նուր առ մամբ 
տնտե սութ յան և դ րա տար բեր ճյու ղե րի վրա միջ նա ժամ կետ և  
եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում3։ Իսկ ԿԱԳ-ի բա ցա կա յութ յու նը 
նպաս տում է կո ռուպ ցիոն ռիս կե րի ա վե լաց մա նը և քա ղա քա կա-
նութ յան ո րոշ ո լորտ նե րում ի րա վա կան ակ տե րի կա մա յա կան կի-
րարկ մա նը, ինչն էա կան խո չըն դոտ է գոր ծա րար նե րի հա մար4։

7.2 ԿԱԳը Հա յաս տա նում
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ԿԱԳ-ի ի րա կա նաց ման 

պա հան ջը սահ ման վում է « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա-
սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծով։ 
Այս օ րեն քի հա մա ձայն՝ ԿԱԳ-ը վեր լու ծա կան մո տե ցում է ի րա վա-
կան ակ տի ըն դուն ման հետ ևանք հան դի սա ցող հնա րա վոր փո-
փո խութ յուն նե րին5։ « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
ԿԱԳ-ի ի րա կա նաց ման կար գը, ժամ կետ նե րը և դեպ քե րը, ինչ պես 
նաև ԿԱԳ-ի արդ յուն քում տրվող եզ րա կա ցութ յա նը ներ կա յաց վող 
պա հանջ նե րը դեռևս չեն սահ ման վել6։ Միև նույն ժա մա նակ 2019 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րին Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը հաս-
տա տել է ԿԱԳ-ի ներդր ման հա յե ցա կար գը և հա յե ցա կար գից բխող 
մի ջո ցա ռումն ե րի ծրա գի րը7։

Պ լա նա վոր վում է Հա յաս տա նում ներդ նել ԿԱԳ-ի ա պա կենտ-
րո նաց ված մո դե լը, ին չը են թադ րում է, որ քա ղա քա կա նութ յուն կամ 
ի րա վա կան ակ տեր մշա կող մար մին նե րը պետք է կազ մա կեր պեն 
կար գա վոր ման ազ դե ցութ յան գնա հա տում՝ ո լոր տա յին ազ դե ցութ-
յուն նե րի մա սով հա մա գոր ծակ ցե լով տվյալ ո լոր տի պա տաս խա-
նա տու պե տա կան մարմն ի հետ, իսկ ԿԱԳ-ի ո րա կի հսկո ղութ յունն 
ի րա կա նաց նում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան վար չա պե տի 
աշ խա տա կազ մի ԿԱԳ-ի վար չութ յու նը8։ ԿԱԳ-ի  վար չութ յունն ու նի 
նաև հետև յալ գոր ծա ռույթ նե րը9.
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• ԿԱԳ-ի մե թո դա բա նութ յան մշա կում, այդ թվում՝ ԿԱԳ-ի տե-
սակ նե րի ա ռանձ նաց ման նպա տա կով հար ցա շա րե րի մշա կում և 
ԿԱԳ-ի տար բեր տե սակ նե րի ի րա կա նաց ման մե թո դա բա նութ յան 
սահ մա նում, 

• մաս նա գի տա կան, տե ղե կատ վա կան և տեխ նի կա կան 
ա ջակ ցութ յուն կա ռա վա րութ յա նը՝ ԿԱԳ-ի հար ցե րում,

• ԿԱԳ-ի վե րա բեր յալ եզ րա կա ցութ յուն նե րի, վեր լու ծա կան ու 
տե ղե կատ վա կան բնույ թի նյու թե րի և  ա ռա ջար կութ յուն նե րի տրա-
մադ րում, այդ թվում՝ ԿԱԳ-ի հա մա կար գի արդ յու նա վե տութ յան 
ա ռու մով կա տա րո ղա կա նի հիմն ա կան ցու ցա նիշ նե րի սահ մա նում 
և տա րե կան հաշ վետ վութ յուն նե րի կազ մում։

Օ րենք նե րի նա խագ ծե րը և կա ռա վա րութ յան ո րո շումն ե րի նա-
խագ ծե րը են թա կա կլի նեն ԿԱԳ-ին (ման րա մաս նե րի հա մար տե՛ս 
գծա պատ կեր 6-ը)։ Բ յու ջեի մա սին օ րենք նե րի նա խագ ծե րը, ռազ-
մա կան դրութ յուն կամ ար տա կարգ դրութ յուն հայ տա րա րե լու վե-
րա բեր յալ ո րո շումն ե րը, ան հաղ թա հա րե լի ու ժի կամ ար տա կարգ 
դրութ յան հետ ևանք նե րը վե րաց նող ի րա վա կան ակ տե րի նա-
խագծե րը, տեխ նի կա կան փո փո խութ յուն ներ նա խա տե սող ի րա-
վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րը ԿԱԳ-ի են թա կա չեն լի նի։

Գծապատկեր 6. 
ԿԱԳի շրջանակները Հայաստանում՝ 

ըստ իրավական ակտերի տեսակների

Պետական 
կառավարման 
մարմնի կողմից 

մշակված օրենքի 
նախագիծ

Կառավարության 
որոշման 

նախագիծ

Ազգային 
ժողովի կամ ԱԺ 
խմբակցության 
անդամի կողմից 
մշակած օրենքի 

նախագիծ 

Ո՞ր դեպքում - կառավարության կողմից սահ ման ված 
դեպ  քերում 
• ԿԱԳ-ի իրականացման կարգը, ժամկետները և 

դեպքերը կսահմանվեն ապագայում։
• Հայեցակարգային մոտեցումները սահմանվել են Հա-

յաս տանի Հանրապետության կառա վա րության 2019 
թվականի սեպտեմբերի 26-ի թիվ 1323-L որոշմամբ

Ո՞ր դեպքում - 
Կառավա  րության կամ 
վար չա  պետի կողմից 
հանձ նարարված 
կարգով
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Կենտ րո նա կան բան կի, Տն տե սա կան մրցակ ցութ յան պաշտ-
պա նութ յան պե տա կան հանձ նա ժո ղո վի, Հան րա յին ծա ռա յութ յուն-
նե րը կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վի և  այլ ինք նա վար ու ան կախ 
մար մին նե րի ու դրանց ղե կա վար նե րի ո րո շումն ե րը նույն պես դուրս 
կմնան ԿԱԳ հա մա կար գի շրջա նակ նե րից։ Միաժա մա նակ՝ քննար-
կումն եր են ըն թա նում Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յան ան դամն ե րի 
վար չա պե տի, փոխ վար չա պետ նե րի և հատ կա պես նա խա րար նե րի 
կող մից ըն դուն ված ո րո շումն ե րը ԿԱԳ-ի հա մա կար գում նե րա ռե լու 
անհ րա ժեշ տութ յան շուրջ։

7.3  Կար գա վոր ման ազ դե ցութ յու նը և կար գա վոր ման դաշ տը
ԿԱԳ-ի ա պա կենտ րո նաց ված հա մա կար գի ներդր ման այս 

փու լում նա խա տես վում է դի տար կել ներ քոնշ յալ ո լորտ նե րը՝ ազ դե-
ցութ յուն նե րի գնա հատ ման տե սանկ յու նից.

• գոր ծա րար մի ջա վայ րի և մր ցակ ցութ յան վրա ազ դե ցութ-
յուն ներ,

• հան րա յին ֆի նանս նե րի վրա ազ դե ցութ յուն ներ,
• սո ցիա լա կան ո լոր տի վրա ազ դե ցութ յուն ներ,
• ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի վրա ազ դե ցութ յուն ներ,
• շրջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցութ յուն ներ10:

Միև նույն ժա մա նակ նա խա տես ված է ԿԱԳ-ի հա մա կարգ ներդ-
նել օ րենսդ րա կան հսկո ղութ յան ներ քո գտնվող մի քա նի հատ-
ված նե րում: Այս ա ռու մով կար ևոր է տար բե րա կել «կար գա վոր ման 
դաշտ» և «ո լոր տա յին կար գա վոր ման ազ դե ցութ յան տե սակ ներ»  
հաս կա ցութ յուն նե րը (տե՛ս ստորև ներ կա յաց վող օ րի նակ նե րը և 
7-րդ գ ծա պատ կե րը):
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Օրինակ 19
Հանքարդյունաբերության մեջ հարկային բեռի թեթևացման 

հետևանքով առաջացող բացասական ազդեցությունը շրջակա միջա
վայրի վրա կարող է հանգեցնել ցածր շահութաբերություն ունեցող 
հանքերի վերաբացմանը, կամ գյուղատնտեսության ճյուղերին տրա
մադրվող աջակցությունը կարող է հանգեցնել ջրային ռեսուրսների և 
քիմիական պարարտանյութերի սպառման ավելացմանը, որը կարող է 
բացասական հետևանքներ ունենալ շրջակա միջավայրի վրա:

Այս օրինակում կարգավորման դաշտը հարկային բեռի թե թևաց
ման և հարկաբյուջետային աջակցության մասով օրենս դրությունն է, 
իսկ կարգավորման ազդեցության տեսակը՝ բնա պահ պանական:

Օրինակ 20
Շրջակա միջավայրի մասով առավել խիստ օրենսդրությունը 

(օրինակ՝ լիցենզավորման առավել խիստ պահանջների սահմանումը) 
կարող է հանգեցնել հանրային առողջապահության ոլորտում դրական 
ազդեցության և, միևնույն ժամանակ, բյուջեի եկամտի (հարկային եկա
մտի) հնարավոր նվազեցման:

Այս օրինակում կարգավորման դաշտը շրջակա միջավայրի 
մասով օրենսդրությունն է, իսկ կարգավորման ազդեցության տե
սակը՝ հանրային առողջապահական և բյուջետային:

Գծապատկեր 7. 
Կարգավորման դաշտը և կարգավորման ազդեցության տեսակը

Գիտական մեթոդ Քաղաքականության մշակման փուլեր

Երևույթի ուսումնասիրություն Խնդրի ձևակերպում

Հիպոթեզի ձևավորում Քաղաքականության նպատակների 
որոշում

Կանխատեսումների Քաղաքականության տարբերակների 
որոշում

Տվյալների վերլուծություն և 
հիպոթեզի փորձարկում

Քաղաքականության 
տարբերակների գնահատում

Հիպոթեզի հաստատում կամ հերքում
Օրենսդրության մշակում՝ 

հիմնված քաղաքականության ընտրված 
տարբերակի վրա
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7.4 ԿԱԳի տե սակ նե րը
Նա խա տես վում է ԿԱԳ-ի տե սա կի ֆիլտ րու մը (ընտ րութ յու նը) 

ի րա կա նաց նել տի պա յին հար ցա թեր թիկ նե րի մի ջո ցով: Պե տա կան 
գե րա տես չութ յուն նե րի կող մից լրաց ված հար ցա թեր թիկ նե րի արդ-
յունք նե րի վեր լու ծութ յան հի ման վրա ո րո շում կկա յաց վի ԿԱԳ-ի 
անհ րա ժեշ տութ յան և, հետ ևա բար, ԿԱԳ-ի անհ րա ժեշտ տե սա կի 
վե րա բեր յալ:

•  Պար զեց ված ԿԱԳ, ո րը հիմն ված կլի նի վար չա կան բե ռի 
ա վե լաց ման կամ նվազ ման՝ ստան դարտ ծախ սե րի մո դե լի 
կի րառ մամբ կա տար ված հաշ վարկ նե րի վրա11:

•  Խո րաց ված ԿԱԳ, ո րը հիմն ված կլի նի հայտ նա բեր ված ազ-
դե ցութ յուն նե րի ո րա կա կան և քա նա կա կան խո րաց ված 
գնա հատ ման (ծախ սեր-օ գուտ ներ վեր լու ծութ յան մե թո դի 
կի րառ մամբ12), մի ջազ գա յին գոր ծե լա կեր պե րի հա մե մա-
տա կան ու սումն ա սի րութ յան, այ լընտ րան քա յին տար բե-
րակ նե րի ա ռա ջար կի (նախ կի նում ար ված չլի նե լու դեպ-
քում) և  այլ նի վրա:

• ԿԱԳ ի րա կա նաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յան բա ցա կա յու-
թյուն13։

7.5  Նախ նա կան ԿԱԳ և վերջ նա կան ԿԱԳ
ԿԱԳ-ի եր կու տե սակ կա: Նախ և  ա ռաջ՝ կար գա վոր ման ազ-

դե ցութ յուն նե րի նախ նա կան կամ սկզբնա կան գնա հա տում, ո րը 
վե րա բե րում է օ րենսդ րա կան ակ տի նոր նա խագ ծի մշակ մա նը 
(ex-ante): Երկ րորդ՝ ար դեն գոր ծող կար գա վոր ման ազ դե ցութ յան 
գնա հա տում (ex-post):

Հա յաս տա նում կներդր վի նախ նա կան ԿԱԳ-ի հա մա կարգ, 
ո րը նա խա տե սում է ի րա վա կան ակ տե րի ԿԱԳ մինչև դրանց ըն-
դու նու մը: Միաժա մա նակ մի քա նի երկր ներ ու նեն ex-post ԿԱԳ, 
ո րը նա խա տե սում է գոր ծող ի րա վա կան ակ տե րի ԿԱԳ և ԿԱԳ-ի 
արդ յունք նե րի հի ման վրա ակ տերն ու ժը կորց րած ճա նա չե լու կամ 
փո փո խե լու գոր ծըն թաց: Հա յաս տա նը նույն պես ու նի ի րա վա կան 
ակ տե րի ex-post ԿԱԳ-ի փորձ։ 2011-2018 թվա կան նե րին Հա յաս-
տա նի կա ռա վա րութ յան աշ խա տա կազ մի «Օ րենսդ րութ յան կար-
գա վոր ման ազ գա յին կենտ րոն» հիմն ադ րամն14 ի րա կա նաց րել է 
գոր ծող ի րա վա կան ակ տե րի դրա կան կամ բա ցա սա կան ազ դե-
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ցութ յան գնա հա տում՝ գլխա վո րա պես կի րա ռե լով « Կար գա վո րիչ 
գիլ յո տին» մե թո դա բա նութ յու նը15:

8.  Հան րա յին քննար կումն եր
Հան րա յին քննար կումն ե րը քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման 

կար ևոր բա ղադ րիչ են և  ա պա հո վում են շա հա ռու նե րի լայն շրջա-
նա կի մաս նակ ցութ յու նը երկ րում բա րե փո խումն ե րի գոր ծըն թա ցին: 
Հան րա յին քննար կումն երն ուղ ղա կիո րեն խթա նում են պե տա կան 
կա ռա վար ման թա փան ցի կութ յու նը և հաշ վետ վո ղա կա նութ յան 
մա կար դա կի բարձ րա ցու մը: Հան րա յին քննար կումն ե րը նաև լավ 
հնա րա վո րութ յուն են՝ տվյալ ներ հա վա քե լու և դ րանց ճշգրտութ-
յու նը ստու գե լու հա մար: Հա մա պա տաս խա նա բար, հան րա յին 
քննար կումն ե րը ԿԱԳ գոր ծըն թա ցի բաղ կա ցու ցիչ մաս են կազ մում՝ 
մաս նա վո րա պես խո րաց ված ԿԱԳ-ի դեպ քում:

Հա մա ձայն « Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քի՝ օ րենսդ րա կան ակ տե րի նա-
խագ ծե րը են թա կա են հան րա յին քննարկ ման՝ բա ցա ռութ յամբ մի-
ջազ գա յին պայ մա նագ րի վա վե րաց ման (դրան միա նա լու) մա սին 
օ րեն քի նա խագ ծի16: Պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի մար-
մին նե րի կող մից մշակ վող՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա-
ռա վա րութ յան նոր մա տիվ ո րո շումն ե րի նա խագ ծե րը պար տա դիր 
են թա կա են հան րա յին քննարկ ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան կա ռա վա րութ յան կող մից սահ ման ված կար գով՝ բա ցա ռութ-
յամբ ռազ մա կան և  ար տա կարգ դրութ յուն հայ տա րա րե լու մա սին 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան ո րո շումն ե րի 
նա խագ ծե րի17:
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Գ ծա պատ կեր 8. 
Հան րա յին քննար կում ե րին ներ կա յաց վող պա հանջ ներ18

 Կազ մա կեր պիչ • Ի րա վա կան ակտն ըն դու նե լու ի րա վա սութ յուն ու նե ցող 
մար մին կամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա-
րութ յան ան դամ

 Մաս նա կից նե րը և 
ն րանց ի րա վունք
նե րը

• Ցան կա ցած ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան անձ 
կա րող է առ ցանց կամ թղթա յին տար բե րա կով ա ռա ջար-
կութ յուն ներ կա յաց նել հան րա յին քննար կու մը կազ մա-
կեր պող մարմն ին։

 Հո վա նա վոր •  Հան րա յին քննար կում կազ մա կեր պող մար մին։

•  Կա ռա վա րութ յան ան դա մի դեպ քում՝ հա մա պա տաս-
խան նա խա րա րութ յան պահ պան ման նպա տա կով 
տվյալ տար վա պե տա կան բյու ջեով նա խա տես ված 
հատ կա ցումն ե րից, ինչ պես նաև օ րեն քով չար գել ված այլ 
աղբյուր նե րից։

Տ ևո ղութ յուն • Առն վազն 15 օր

Հ րա պա րակ ման 
հար թակ  կայ քէջ

• www.e-draft.am՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ար-
դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան կող մից վար վող 
ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րի հրա պա րակ ման 
միաս նա կան կայք.

•  Հան րա յին քննար կու մը կազ մա կեր պող մարմն ի պաշ տո-
նա կան կայ քէ ջը:

 Կազ մա կերպ ման 
ե ղա նակ նե րը

•  Հան րա յին քննար կումն եր

•  Հան րա յին լսումն եր

•  Հան րա յին հար ցումն եր

 Կազ մա կերպ ման 
ե ղա նակ նե րը

•  Հան րա յին քննար կումն ե րը կա րող են կազ մա կերպ վել 
տար բեր շրջան նե րում և հա մայնք նե րում.

•  Հան րա յին լսումն ե րը կա րող են ի րա կա նաց վել տվյալ 
ո լոր տի մաս նա գետ նե րի կամ շա հա ռու նե րի հետ հան դի-
պումն ե րի, ինչ պես նաև հե ռա հա ղոր դակ ցութ յան մի ջոց-
նե րով քննար կումն ե րի ձևով.

• Հան րա յին հար ցումն ե րը կա րող են ի րա կա նաց վել գրա-
վոր կամ բա նա վոր:

 Պատ վի րակ ման 
հնա րա վո րութ յու նը

•  Հան րա յին քննար կումն ե րը կազ մա կեր պող մար մի նը 
կա րող է հան րա յին լսումն ե րի և հան րա յին հար ցումն ե րի 
մի ջո ցով ի րա կա նաց վող հան րա յին քննար կումն ե րի կազ-
մա կեր պու մը պատ վի րա կել այլ ան ձանց:

Արդ յունք նե րի ամ
փո փու մը

•  Հան րա յին քննար կումն ե րի արդ յունք նե րը և  այդ արդ-
յունք նե րի հի ման վրա լրամ շակ ված ի րա վա կան ակ տե րի 
նա խագ ծե րը նույն պես հրա պա րակ վում են:
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9. Օ րենք նե րի մշակ ման մա սով խորհր դատ վութ յուն
Պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի մար մին նե րի կող-

մից ի րա վա կան մո տարկ ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցու մը 
պետք է ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցի բաղ կա ցու ցիչ մա սե րից լինի: 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցը 
կա գա վոր վում է նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին օ րեն քով,  
«Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա կարգ» օ րեն քով, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
աշ խա տա կար գով ու գոր ծա վա րութ յան կար գով և մի շարք այլ 
ի րա վա կան ակ տե րով։ Ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցը բաղ կա ցած 
հետև յալ փու լե րից․ 

1. ի րա վա կան ակ տի հա յե ցա կար գի մշա կու մը, 
2. ի րա վա կան ակ տի նա խագ ծի մշա կու մը, 
3. նա խագ ծի ներ կա յա ցու մ վար չա պե տի աշ խա տա կազմ, 
4. նա խագ ծի հա մա ձայ նե ցու մը պե տա կան կա ռա վար ման 

հա մա կար գի մի շարք մար մին նե րի հետ, 
5. սահ մա նադ րութ յամբ նա խա տես ված այլ մար մին նե րի գոր-

ծու նեութ յան ո լորտ նե րին վե րա բե րող նա խագ ծե րի ներ-
կա յա ցու մը նշված մար մին նե րի ղե կա վար նե րին կար ծի քի 
համար,

6. օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում հան րա յին քննար կում-
նե րի ի րա կա նա ցու մը և կար գա վոր ման ազ դե ցութ յան 
գնա  հա տու մը, 

7. նա խագ ծի ներ կա յա ցու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յուն՝ պե տա կան 
ի րա վա կան փոր ձաքն նութ յան, 

8. օ րենսդ րութ յան սահ ման ված դեպ քե րում հա մա պա տաս-
խան պե տա կան մար մին նե րի կար ծիք նե րի ստա ցու մը, 

9. նա խագ ծի ներ կա յա ցու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան կա ռա վա րութ յուն, 

10. Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան կող-
մից նա խագ ծի ներ կա յա ցու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան Ազ գա յին ժո ղով և  օ րեն քի ըն դու նու մը Ազ գա յին 
ժո ղո վի կող մից, 

11. Ազ գա յին ժո ղո վի ըն դու նած օ րեն քի ներ կա յա ցու մը Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան նա խա գա հին, օ րեն քի ստո րագ-
րու մը և հ րա պա րա կու մը։
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Մոտարկման աշխատանքների փաստաթղթավորման նպա-
տա կով պետք է լրացվի համապատասխանության աղյուսակը 
(մանրամասները տե՛ս գլուխ 9.6-ում, իսկ տիպային տարբերակը 
տե՛ս հավելված 2-ում) հնա րա վոր է, որ մո տարկ ման աշ խա տանք նե-
րի փաս տաթղ թա վոր ման հիմն ա կան ե ղա նա կը։ Ն պատակա հար-
մար է քննար կել հա մա պա տաս խա նութ յան աղ յու սա կը մո տարկ-
ման արդ յուն քում փո փո խութ յուն նե րի և լ րա ցումն ե րի են թարկ ված 
կամ նոր մշակ ված ի րա վա կան ակ տի նա խագ ծի ընդ ուն ման հիմ-
նա վոր ման մեջ ընդգր կե լու հար ցը։ Հա մա տաս խա նութ յան աղ-
յու սակ նե րում կա տար ված աշ խա տանք նե րը խոր հուրդ է տրվում 
ամ բող ջաց նել օ րենսդ րութ յան մո տարկ ման ամ փո փա թեր թը լրաց-
նե լու մի ջո ցով (տի պա յին տար բե րա կը տե՛ս հա վել ված 3-ում) ։ 

Հա մա պա տաս խա նութ յան աղ յու սա կը և  օ րենսդ րութ յան մո-
տարկ ման ամ փո փա թեր թը պետք է լրաց վեն նոր կամ լրա ցումն ե-
րի և փո փո խութ յուն նե րի են թարկ վող ի րա վա կան ակ տի նա խագ-
ծի հա յե ցա կար գի մշակ ման փու լից հե տո, բայց մինչ ի րա վա կան 
ակ տի նա խագ ծի մշա կու մը։ Նաև խորհուրդ է տրվում պետական 
իրավաբանական փորձաքննության ընթացքում կամ այդ 
գործընթացին զուգահեռ իրականացնել արդեն իսկ մոտարկված 
իրավական ակտի իրավական մոտարկման որակի գնահատում։

Ի րա տե սա կան չէ հա մա րել, որ մո տարկ ման են թա կա ԵՄ 
ի րա վա կան ակ տե րը ամ բողջ ծա վա լով հա սա նե լի կլի նի հա յե րե-
նով։ Այդ իսկ պատ ճա ռով պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի 
մար մին նե րում անգ լե րե նի ի մա ցութ յամբ մաս նա գետ նե րի առ կա-
յութ յու նը մո տարկ ման աշ խա տանք նե րի հա ջո ղութ յան ա պա հով-
ման կար ևո րա գույն գրա վա կան նե րից մեկն է։  Միա ժա մա նակ 
ո լորտա յին հա մա պար փակ կար գա վոր ման նոր մեր սահ մա նող ԵՄ 
ի րա վա կան ակ տե րը պետք է հա սա նե լի լի նեն նաև հա յե րե նով։ 
Միաժամանակ ոլորտային համապարփակ կարգավորման նորմեր 
սահմանող ԵՄ իրավական ակտերը պետք է հասանելի լինեն նաև 
հայերենով։ Այս առումով կարևորվում է ՀՀ արդարադատության 
նախարարության թարգմանությունների կենտրոն ՊՈԱԿ-ի 
հմտությունների և կարողությունների հետագա զարգացումը։ Այս 
ա ռու մով կար ևոր վում է ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ-
յան թարգ մա նութ յուն նե րի կենտ րոն ՊՈԱԿ-ի հմտութ յուն նե րի և 
կա րո ղութ յու նների հե տա գա զար գա ցու մը։



64

Ս տորև տրա մադր վում են լրա ցու ցիչ խորհր դատ վութ յուն և  
ա ռա ջար կութ յուն ներ ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ՝ 
հիմն վե լով ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րում, թեկ նա ծու երկր նե րում և  
ան ցու մա յին տնտե սութ յուն ու նե ցող երկր նե րում օ րենք նե րի մշակ-
ման բազ մամ յա փոր ձի վրա: 

Ս տորև ներ կա յաց վող խորհր դատ վութ յու նը պար տա դիր 
բնույթ չի կրում, սա կայն ծա ռա յում է որ պես «լա վա գույն գոր ծե
լա կեր պի» օ րի նակ:

9.1  Մո տարկ ման մա սով աշ խա տան քա յին պլա նը
Բ նա կա նա բար, ոչ բո լոր հրա հանգ նե րը/ո րո շումն ե րը/կա-

նո նա կար գե րը կա րող են մո տարկ վել Հա յաս տա նի՝ օ րենք ներ 
մշա կող հա մա պա տաս խան մարմն ի կող մից միև նույն ժա մա-
նակ: Պե տա կան «մո տարկ ման ճա նա պար հա յին քար տե զում» 
շատ ման րա մասն ներ կա յաց ված չեն թե մա նե րը/հատ ված նե րը, 
և դ րա նում սահ ման ված ժամ կե տը հիմն ված է միայն ՀԸԳՀ հա-
վել ված նե րով նա խա տես ված ժամ կետ նե րի վրա: Այ նու ա մե նայ-
նիվ, ժամ կետ նե րից շա տե րը չա փա զանց հա վակ նոտ են թվում և  
ոչ ի րա կան՝ դրանց հաս նե լու հա մար: Հետ ևա բար ա ռա ջարկ վում 
է մշակել մոտարկման ավելի ճշգրիտ աշխատանքային պլաններ՝ 
ըստ հատվածների, որոնք առաջնահերթություն կսահամանեն մի 
շարք լրացուցիչ չափորոշիչների համաձայն, ինչպիսին են ՝

• թե մա յի բար դութ յու նը/ԵՄ ի րա վա կան ակ տը,
•  հա յաս տա նում օ րենսդ րութ յան հրա տա պութ յու նը, 
• նա խա րա րութ յան առ կա աշ խա տա կազ մի՝ ի րա վա կան 

նա խագ ծե րին առնչ վող գոր ծո ղութ յուն նե րի կա տար ման 
մա  սով կա րո ղութ յու նը,

• ի րա վա կան բա ցե րը/ կա րիք նե րի վեր լու ծութ յու նը (առ կա-
յութ յան դեպ քում կամ ե թե ի րա գոր ծե լի է կա տար ման հա-
մար, տե՛ս ստորև՝ գլուխ 9.5),

• ի րա վա կան նա խագ ծե րին առնչ վող գոր ծո ղութ յուն նե րի 
հա մար անհ րա ժեշտ ար տա քին փոր ձա գետ նե րի գնա-
հատ ված ներդ րու մը, 

•  մի ջազ գա յին դո նոր նե րից ստաց վող հնա րա վոր ֆի նան-
սա վոր ման վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րը։

Այս բո լոր հա յե ցա կե տե րը պետք է լավ դի տարկ վեն ո լոր տա-
յին մո տարկ ման ա ռա վել ման րա մասն աշ խա տան քա յին պլան 



65

մշա կե լիս: Աշ խա տան քա յին պլա նում նա խա պատ րաս տա կան աշ-
խա տան քի հա մար անհ րա ժեշտ մարդ կա յին (փոր ձա գետ նե րի) 
ռե սուրս նե րը և ժա մա նա կը պետք է նույն պես գնա հատ վեն՝ նե-
րա ռե լով ԵՄ օ րենսդ րութ յա նը ծա նո թա նա լու և  օգ տա կար փաս-
տաթղ թեր ո րո նե լու հա մար անհ րա ժեշտ ժա մա նա կա հատ վա ծը 
(տե՛ս ստորև՝ գլուխ 9.3), այլ մար մին նե րի և շա հագր գիռ ան ձանց 
հետ անց կաց վող խորհր դատ վութ յուն նե րը (տե՛ս վերը՝ գլուխ 8) և 
լ րա ցու ցիչ փաս տաթղ թե րի, ինչ պի սիք են ՀԱ-ե րը և բա ցատ րա-
կան ծա նո թագ րութ յուն նե րը, նա խա պատ րաս տու մը (տե՛ս ստորև՝ 
գլուխ ներ 9.6 և 9.7):

Ի վեր ջո, պետք է մշակ վի հստակ և  ի րա կան ժա մա նա կա ցույց՝ 
ըստ յու րա քանչ յուր օ րենսդ րա կան ակ տի/թե մա յի, այդ թվում` մի-
ջանկ յալ փու լե րը և ցու ցիչ նե րը, ինչ պի սիք են նա խագ ծե րը նա խա-
րար նե րի կա բի նե տին կամ խորհր դա րա նին ներ կա յաց նե լու կամ 
հան րա յին լսումն ե րի կամ կար գա վոր ման ազ դե ցութ յան գնա հատ-
ման փու լե րը:

9.2  ԵՄ օ րենսդ րութ յան մա սին պատ կե րա ցում կազ մե լը
Նախ քան որ ևէ ի րա վա կան ակ տի նա խագ ծի մշա կում սկսե լը 

օ րենք ներ մշա կող նե րը պետք է հաս կա նան ԵՄ հա մա պա տաս խան 
հրա հան գի/կա նո նա կար գի հետ կապ ված ի րա վա կան խնդի րը: Սա 
են թադ րում է, որ առ կա է հա յե րե նով պատ շաճ թարգ ման ված ի րա-
վա կան տեքստ կամ ի րա վա կան ակ տի հետ առնչ վող ան ձը հաս-
կա նում է այն ԵՄ որ ևէ լեզ վով: ՀԸԳՀ-ում թվարկ ված ի րա վա կան 
ակ տը լիո վին ըմբռ նե լու հա մար օ րենք ներ մշա կող նե րը պետք է 
նախ ևա ռաջ կար դան հրա հան գի/կա նո նա կար գի նա խա բա նը և 
հա վա քեն հա սա նե լի բո լոր օգ տա կար տե ղե կութ յուն նե րը, մաս-
նա վո րա պես՝ ԵՄ հանձ նա ժո ղո վից: Ինչ պես ցույց տրվեց վեր ևում, 
ի րա վա կան ակ տի վեր ջին տար բե րա կը միշտ հա սա նե լի է հետև յալ 
հղու մով. 
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• http://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html 
Նույն կայ քէ ջում հեշ տութ յամբ կա րե լի է գտնել նաև օ րենսդրութ-

յան նա խա պատ րաստ ման հա մար անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե  րը, 
ո րը լավ հիմք են ա պա հո վում որ ևէ թե մա յի վե րա բեր յալ օ րենս դ-
րութ յան մշակ ման հա մար: 

Ա ռա ջարկ վում են մի քա նի այլ կայ քէ ջեր ևս, ե թե ցան կա նում 
եք հիմն ա կան տե ղե կութ յուն ներ ստա նալ տվյալ ո լոր տում ԵՄ 
կոնկ րետ քա ղա քա կա նութ յուն նե րի և  օ րենսդ րութ յան վե րա բեր յալ: 
Միշտ պետք է մտա պա հել, որ ԵՄ ի րա վունքն ին քնին նպա տակ չէ, 
այլ օ րենսդ րութ յու նը պար զա պես գոր ծիք կամ մի ջոց է որ ևէ բա նի 
հաս նե լու հա մար: Ա ռա ջարկ վող կայ քէ ջերն են, օ րի նակ.

• http://ec.europa.eu/policies/
Այդ կայ քէ ջում ԵՄ բո լոր քա ղա քա կա նութ յուն նե րը դա սա-

կարգ ված են ըստ թե մա յի, և հա մա պա տաս խա նա բար կա րե-
լի է ո րո նել օգ տա կար տե ղե կութ յուն ներ: Սա կայն պետք է ի մա-
նալ, որ քա ղա քա կա նութ յուն նե րի և  օ րենսդ րութ յան վեր նագ րե րը 
միշտ չէ, որ ա ռա ջին հա յաց քից հա մա պա տաս խան են: Օ րի նակ՝  
ԵՄ-ում առ կա է բնութ յան պաշտ պա նութ յան մա սով եր կու հրա-
հանգ (տե՛ս նաև ՀԸԳՀ, III hա վել ված), սա կայն քա ղա քա կա նութ-
յուն նե րի հատ վա ծում այս թե ման ներ կա յաց վում է «քա ղա քա յին 
մի ջա վայր» և մա սամբ նաև «ծո վա յին մի ջա վայր» բա ժին նե րում: 
Քա ղա քա կա նութ յան վե րա բեր յալ առ կա փաս տաթղ թերն օգ նում 
են հաս կա նալու տվյալ ո լոր տում ԵՄ օ րենսդ րութ յան շար ժա ռի թը: 

ՀԸԳՀ-ին առնչ վող օ րենսդ րութ յան մա սով ա ռա ջարկ վում է 
այս կայ քէ ջը.

• http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm 
Այս կայ քը հա վա նա բար կա րող է լի նել ա մե նաօգ տա կա րը՝ 

ըստ հատ ված նե րի օ րենսդ րութ յան յու րա քանչ յուր հա մա պա տաս-
խան ակ տի հիմն ա կե տե րի և  ընդ հա նուր նկա րագ րի ա րագ, սա-
կայն նաև բազ մա կող մա նի նկա րա գի րը հաս կա նա լու և պատ կե-
րա ցում կազ մե լու հա մար: Այն կա րող է ծա ռա յել որ պես կա տար յալ 
սկզբնա կետ` մո տարկ ման են թա կա հրա հանգ նե րի հիմն ա կե տե րը 
հաս կա նա լու հա մար: 

Հ նա րա վոր է՝ նպա տա կա հար մար լի նի նաև ստու գել ԵՄ 
հանձ նա ժո ղո վի կայ քէ ջե րը, այ սինքն՝ այն տ նօ րի նութ յուն նե րի 
կայ քէ ջե րը, ո րոնք պա տաս խա նա տու են կոնկ րետ թե մա յի հա մար: 
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Հա ճախ թե մա նե րը շատ բարդ ու նոր են, իսկ կա նոն նե րը հեշ-
տութ յամբ լիո վին հաս կա նա լի չեն: Այդ պի սի դեպ քե րում պետք է 
ի մա նալ, որ սո վո րա բար ԵՄ մա կար դա կում առ կա են բազ մա թիվ 
ա ջակ ցող փաս տաթղ թեր: Դ րա հա մար սկզբնա կետ կա րող է լի նել 
հետև յալ կայ քէ ջը.

• https://ec.europa.eu/info/index_en
Բա ցի այդ, ԵՄ հանձ նա ժո ղո վի յու րա քանչ յուր տ նօ րի նութ յուն 

հա ճախ հրա պա րա կում է օ րենսդ րա կան նոր ակ տե րի վե րա բեր-
յալ լրա ցու ցիչ ու ղե ցույց ներ, ո րոնք կօգ նեն պատ շա ճո րեն հաս կա-
նալու և ներդ նելու հրա հանգ նե րը:

Օ րի նակ 21
«Բ նա պահ պա նա կան պա տաս խա նատ վութ յան մա սին» հրա հան

գի ներդ րու մը մար տահ րա վեր է բազ մա թիվ ան դամ պե տութ յուն նե րի 
հա մար: Շր ջա կա մի ջա վայ րի ԳՏն  այդ պատ ճա ռով հրա պա րա կել է մի 
շարք ուղ ղոր դող փաս տաթղ թեր, ու սում ա սի րութ յուն ներ, զե կույց ներ և 
վե րա պատ րաստ ման նյու թեր, ո րոնք հա սա նե լի են հետև յալ հղու մով. 
https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/

Ինչ պես բա ցատր վեց վեր ևում, Եվ րո պա կան միութ յան ար դա-
րա դա տութ յան դա տա րա նը (ԵՄԱԴ) հա ճախ hրա հանգ նե րը մեկ նա-
բա նում է այս պես կոչ ված նախ նա կան ո րոշ մամբ: Դ րա կայ քէջն է՝

• http://curia.europa.eu/ 
Այդ կայ քէ ջում գոր ծե րի ո րոն ման գոր ծա ռույ թը կա րող է օգ-

տա գործ վել բազ մա թիվ ան դամ պե տութ յուն նե րի լե զու նե րով թե-
մա տիկ դա տա կան պրակ տի կա յի ո րոն ման նպա տա կով:  
(<http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=en> անգլե րե-
նով հրա պարակված գործերի համար:)

9.3  Այլ երկր ներ / ու սումն ա սի րութ յուն
Ա ռա ջարկ վում է նաև ստու գել ԵՄ ընտր ված ան դամ պե-

տութ յուն նե րի օ րենսդ րութ յու նը և տե ղե կատ վա կան փաս տաթղ-
թե րը (հա մա պա տաս խան լեզ վով հրա պա րակ ված լի նե լու դեպ-
քում): Ան շուշտ, չպետք է պատ ճե նել ԵՄ որ ևէ ան դամ պե տութ յան 
օ րենսդրութ յու նը, քա նի որ ի րա վա կան հա մա կար գերն ամ բող ջո վին 
նույ նան ման չեն, և լու ծումն ե րը միշտ չէ, որ կա րող են նույ նը լի նել: 
Սակայն հաճախ մեկ այլ երկրի օրենսդրության ուսումնասիրության 
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արդյունքում առաջանում են լավ գաղափարներ այն առնչությամբ, 
թե ինչպես պետք է կարգավորի կոնկրետ հայեցակետը։

Օ րի նակ 22
(ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րի օ րենսդ րութ յունն անգ լե րե նով)
Ֆին լան դիա յի օ րենսդ րութ յու նը՝ 
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/
Տվյալների այս շտեմարանը պարունակում է ֆիննական իրա

վական ակտերի և որոշումերի ավելի քան 500 ամբողջական 
տեքստերի թարգմանություններ անգլերենով:

Էստոնիայի օրենսդրությունը՝ 
https://www.riigiteataja.ee/en/
Տվյալների այս շտեմարանը պարունակում է Էստոնիայի 

օրենսդրության համախմբված տեքստեր անգլերենով (ավելի քան 
1800 օրենք և կանոնակարգ):

Լատվիայի օրենսդրությունը՝ 
https://vvc.gov.lv/index.php?route=common/home
Տվյալների այս շտեմարանը պարունակում է գրեթե 350 

ներպետական օրենքներ և ենթաօրենսդրական ակտեր անգլերենով:

Բա ցի այդ, կա րե լի է որ ևէ թե մա յի վե րա բեր յալ օգ տա կար տե-
ղե կութ յուն ներ փնտրել այն ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րի տվյալ-
նե րի շտե մա րան նե րից, ո րոնք հա ճախ օգ տա կար ու ղե ցույց ներ և 
ձեռ նարկ ներ են հրա պա րա կում տվյալ գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վող 
մաս նա գետ նե րի հա մար:

9.4  Ի րա վա կան բաց / կա րիք նե րի գնա հա տում
Խոր հուրդ է տրվում ի րա վա կան կա րիք նե րը վեր հա նե լու նպա-

տա կով առն վազն ի րա կա նաց նել Հա յաս տա նի՝ այն ո լոր տի գոր -
ծող օ րենսդ րութ յան ի րա վա կան բա ցե րի նախ նա կան հիմն ա կան 
գնա հա տում, ո րը պետք է մո տարկ վի: Այս պի սի գնա հատ ման մի-
ջո ցով կա րե լի է հաս կա նալ՝ արդ յոք անհ րա ժե՞շտ է, որ ներ պե տա-
կան օ րենսդ րա կան ակ տե րը միայն ո րո շա կի փո փո խութ յուն նե րի 
են թարկ վեն կամ արդ յոք դրանք պետք է ու ժը կորց րած ճա նաչ վեն 
նոր օ րենսդ րութ յամբ՝ դրանք ԵՄ ի րա վուն քի հետ հա մա ձայ նեց նե-
լու հա մար: 

Բացերի այդպիսի գնահատումը կարող է իրականացվել 
ստորև ներկայացված պարզ աղյուսակային ձևաչափով, որում 
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հրահանգի հիմնակետերը/հիմնական տարրերը համեմատվում 
են գործող ներպետական օրենսդրության հետ: Բացերի այսպիսի 
գնահատման առավելությունը, որը կարող է անվանվել նաև «հա-
մապատասխանության նախնական գնահատում», այն է, որ տա-
լիս է իրավական ելակետի և կարիքների վերաբերյալ ճշգրիտ 
պատկերացում: ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող որևէ ոլորտի 
իրա վական մոտարկման նախագծերը սովորաբար սկսվում են 
իրավական բացերի և կարիքների գնահատումից:

Գծապատկեր 9. 
Բացերի պարզեցված գնահատման (ԵՄի օրենսդրության հետ 

համապատասխանության գնահատման) աղյուսակ



9.5 Օրենքների մշակման (մոտարկման) հարցերով 
աշխատանքային խումբ
«Օրենքների լավ մշակման» գլխավոր հիմնահարցերից է մաս-

նակցային մոտեցումը: Իրավաստեղծ գործընթացի հենց ա մենա-
սկզբից պատասխանատու նախարարությունը օրենսդրական 
ակ տի մշակման համար պետք է ստեղծի օրենքների մշակման 
հարցերով ներքին աշխատանքային խումբ (ԱԽ), որը կծառայի 
մոտարկման նպատակներին: Այս ԱԽ-ի առաջնային նպատակն է 
քննարկել և համաձայնեցնել հակասական հարցերի առն չու թյամբ 
քաղաքականության/իրավական մոտեցումները և վերա նայել իրա-
վական ակտերի նախագծերի մշակման համար պատաս խանա-
տու անձի կողմից կազմված նախագծի դրույթները: 

Հիմն վե լով փոր ձի վրա՝ ա ռա ջարկ վում է, որ բազ մապ րո-
ֆիլ կրթութ յուն և փորձ ու նե ցող մո տա վո րա պես 4-8 անձ ակ տի-
վո րեն մաս նակ ցի ԱԽ-ի աշ խա տանք նե րին: Հա մա պա տաս խան 
դեպ քե րում կա րող են մաս նակ ցել նաև (կամ ա վե լի ուշ փու լում) 
ար տա քին փոր ձա գետ ներ, մաս նա գետ ներ, ՀԿ-նե րի, մաս նա վոր 
հատ վա ծի ներ կա յա ցու ցիչ ներ և  այլք: Կա մըն տիր կեր պով ժա մա-

ԵՄ իրավունքի՝ 
մոտարկման 

ենթակա դրույթի 
տեքստը

Իրավական
նպատակը

Առկայության 
դեպքում
ազգային 

օրենսդրության
դրույթը (միայն 

հոդվածը)

Մոտարկման
գնահատումը

Մեկնաբանություն
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նակ առ ժա մա նակ ԱԽ-ի կազ մը կա րող է ընդ լայն վել՝ մի ջանկ յալ 
արդ յունք ներն այլ ճյու ղե րի նա խա րա րութ յուն նե րին/շա հագր գիռ 
ան ձանց ներ կա յաց նե լու հա մար: Պետք է ի մա նալ ի րա գործ ման 
մա սով առ կա և  ա պա գա ի րա վա սութ յուն ներն ու օ րենք նե րի մշակ-
ման գործըն թա ցում ժա մա նա կին պատ շա ճո րեն ներգ րա վել ներ-
պե տա կան բո լոր հաս տա տութ յուն նե րը:

Օ րենք նե րի մշակ ման հար ցե րով ԱԽ-ի հան դի պումն ե րը պետք 
է լի նեն ինս տի տու ցիո նա լաց ված և լավ նա խա պատ րաստ ված նա-
խա գա հի և մաս նա կից նե րի կող մից, և ԱԽ-ի բո լոր ան դամն ե րը 
պետք է ակ տի վո րեն նպաս տեն աշ խա տան քին, այլ ոչ թե հա ճա-
խեն որ պես «ունկն դիր ներ»: ԱԽ-ն պետք է սահ մա նի ի րա տե սա-
կան ժա մա նա կա ցույց (թի րախ ներ, ու ղե նիշ ներ, ժամ կետ ներ): 
Ք վեար կութ յան ներ քին մե խա նիզմն ե րը կա րող են օգ տա կար լի նել 
ան վեր ջա նա լի քննար կումն ե րից խու սա փե լու հա մար: Ս տորև ներ-
կա յաց ված աղ յու սա կում նշվում են օ րենք նե րի մշակ ման հար ցե-
րով արդ յու նա վետ ԱԽ-ի մո տեց ման ո րոշ բա ղադ րիչ ներ։

Ա ռա ջար կութ յուն մո տարկ ման հար ցե րով Աշ խա տան քա յին խմբի 
(ԱԽ) վերբերյալ

Ընդ հա նուր նպա տա կը. հա մա տեղ մշա կել և հա մա ձայ նեց նել մո
տարկ ման են թա կա ի րա վա կան ակ տի քա ղա քա կա նութ յան/ի րա վա
կան տեքս տը (տե ղում ու նե նալ քվեար կութ յան կա նոն ներ կամ հա կա
սա կան հա յե ցա կե տե րի դեպ քում աշ խա տել քա ռա կու սի փա կագ ծե րի 
տար բե րա կով):

ԱԽի կազ մը. պետք է լի նի նպա տա կաուղղ ված, 8 ան ձից ոչ ա վե
լի, բազ մապ րո ֆիլ, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում ընդ լայ նել ԱԽն (ՀԿ, 
մաս նա վոր հատ ված, ար տա քին փոր ձա գետ ներ)` հա ջո ղութ յան հաս
նե լու հա մար։

ԱԽի նա խա գա հը. նա խա գա հը կա րող է հա կիրճ ընդ հան րաց նել 
ժո ղովն ե րի արդ յունք նե րը, ըստ օ րա կար գի հրա վի րել հա ջորդ ժո ղո
վին, նա խա գա հել քննար կում ե րը։ 

Ժա մա նա կա ցույ ցը. որոշակի թե մա նե րի քննարկ ման հա մար 
պար բե րա բար հան դի պել (լա վա գույն դեպ քում ինս տի տու ցիո նա լաց
նել ԱԽն)՝ 23 ժա մից ոչ պա կաս ժա մա նա կով, սկզբում կազ մել ԱԽի 
ընդ հա նուր ժա մա նա կա ցույ ցը, սահ մա նել մի ջանկ յալ թի րախ ներն ու 
ու ղենիշ նե րը։
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ԱԽ հանձ նա րա րութ յուն նե րը. ԱԽի յու րա քանչ յուր ան դամ պետք 
է ակ տի վո րեն նպաս տի խմբի ա ռա ջըն թա ցին, եր բեք չներ կա յա նա դա
տար կա ձեռն, պա տաս խա նատ վութ յուն ստանձնի: Հանձ նա րա րել քիչ 
«տնա յին աշ խա տանք», ո րը պետք է կա տար վի յու րա քանչ յու րի կող
մից մինչև հա ջորդ ժո ղո վը (զե կու ցել կոնկ րետ տա րած քա յին միա վո
րի ի րա վի ճա կի մա սին կամ ներ կա յաց նել մեկ տա րած քա յին միա վո րի 
օ րենսդ րութ յան, հար ցե րի, հա յե ցա կար գա յին գա ղա փար նե րի, դեմ/
կողմ լի նե լու ընդ հա նուր նկա րա գի րը...):

9.6   Հա մա պա տաս խա նութ յան աղ յու սակ (ՀԱ) 
Հա մա պա տաս խա նութ յան աղ յու սա կը (նաև՝ Հա մա ձայ նեց-

վա ծութ յան կամ հա մար ժե քութ յան աղ յու սակ ներ, ՀԱ) հատ կա պես 
ԵՄ նոր ան դամ պե տութ յուն նե րում կի րառ վող մի գոր ծիք է, որն 
օգ նում է գնա հա տե լու ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յան պատ շաճ 
ներ դաշ նա կե ցու մը ԵՄ ի րա վուն քի հետ: ԵՄ հանձ նա ժո ղո վը հա-
ճախ ան դամ պե տութ յուն նե րի օ րենսդ րութ յան հա մա ձայ նեց վա-
ծութ յու նը ԵՄ ի րա վուն քի հետ գնա հա տում է ՀԱ-ի մի ջո ցով: 

ՀԱ-ի օգ տա գոր ծու մը հա մար վում է շատ օգ տա կար փաս տա-
թուղթ նաև Հա յաս տա նի հա մար՝ ներ պե տա կան օ րենսդ րա կան 
ակ տե րի նա խագ ծե րի՝ մո տարկ ման են թա կա ԵՄ հրա հան գի հետ 
հա մա պա տաս խա նութ յու նը գնա հա տե լու հա մար: Լավ նա խա-
պատ րաստ ված ՀԱ-ն թույլ է տա լիս նաև ԵՄ ի րա վա կան հա մա-
պա տաս խա նեց ման հետ կապ ված խնդիր նե րի վաղ հայտ նա բե-
րում, ո րոնք կա րող են քննարկ վել ո րո շումն ե րի կա յաց ման ա վե լի 
բարձր մա կար դակ նե րում:

Պետք է ի մա նալ, որ ե թե ազ գա յին օ րենսդ րութ յան դրույթ նե րը 
մո տարկ վում են ոչ թե ըն դա մե նը մեկ օ րենսդ րա կան ակ տով, այլ 
մի քա նի փոխ կա պակց ված ակ տե րով, ա պա բո լո րը պետք է ու շա-
դիր կեր պով ներ կա յաց վեն ՀԱ-ում: 

ԵՄ-ում օգ տա գործ վող միաս նա կան ստան դարտ ՀԱ-ի օ րի նա-
կե լի ձևեր առ կա չեն: ՀԱ-երն օգ տա գործ վում են, թեև հիմն ա կա-
նում տար բեր վում են միայն սյու նակ նե րի թվով և դ րան ցում ներ-
մուծ ված տե ղե կութ յուն նե րի մա սով: ՀԱ-ի վեր նագ րե րով տի պա յին 
տար բե րա կը ներ կա յաց ված է հա վել ված 2-ում:

ՀԱ-ն լ րաց նե լիս պետք է ա պա հով վի ըն թեռ նե լիութ յու նը (օ րի-
նակ՝ կրկնել վեր նագ րե րի տո ղե րը յու րա քանչ յուր է ջում), ինչ պես 
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նաև պետք է ա պա հո վել, որ ՀԱ-ն պա րու նա կի բա վա րար և ճշգ-
րիտ տե ղե կութ յուն ներ: 

Խնդ րում ենք մտա պա հել, որ ՀԱ-ն միայն հա մա պա տաս խա-
նութ յան գնա հատ ման սխե մա տիկ գնա հա տում է, այն ոչ մի տվյալ 
չի պա րու նա կում ազ գա յին օ րենսդ րա կան ակ տի ո րա կի, այլ ի րա-
վա կան ակ տե րի հետ դրա փոխ կա պակց վա ծութ յան (ին տեր գումն 
ընդ հա նուր ի րա վա կան հա մա կար գում) և դ րա ի րա գործ ման վե-
րա բեր յալ, այն պես որ այն պար զա պես մնում է որ պես մո տարկ-
ման գնա հատ ման հնա րա վոր գոր ծիք:

9.6.1 ՀԱի կի րառ ման մյուս ա ռա վե լութ յուն նե րը
ՀԱ-ն նաև խթա նում է ի րա գործ ման, պլա նա վոր ման և զե կուց-

ման ման րա մասն ու սումն ա սի րութ յու նը: Ի րա վա կան ակ տի նա խագ-
ծի հա մար պա տաս խա նա տու՝ ի րա վա կան նա խա գի ծը մշա կո ղը կա-
րող է աս տի ճա նա բար լրաց նել ՀԱ-ն՝ օ րենսդ րա կան աշ խա տան քի 
ա մե նասկզ բից, լա վա գույն դեպ քում՝ ան գամ ի րա վա կան մո տարկ-
ման պլա նա վոր ման փու լում (տե՛ս վեր ը՝ գլուխ 9.5): 

Քա նի որ ԵՄ ի րա վա կան ակ տը կա րող է ներդր վել բազ մա թիվ 
ներ պե տա կան ակ տե րում, որ պես ի րա վա կան ակ տի նա խագ ծի 
հա վել ված կազմ ված ՀԱ-ում պետք է նշված լի նեն այդ բո լո րը (և՛ 
ար դեն ըն դուն ված, և՛ պլա նա վոր վող ակ տե րը): Բո լոր կի րար կող 
ակ տե րի ըն դու նու մից հե տո պա տաս խա նա տու ճյու ղա յին նա խա-
րա րութ յու նը պետք է նա խա պատ րաս տի ՀԱ-ի մեկ վերջ նա կան 
տար բե րակ, ո րը պետք է պահ պան վի նշա նակ ված ի րա վա սու 
մարմն ի կող մից՝ հե տա գա օ րենսդ րա կան աշ խա տանք նե րը պլա-
նա վո րե լու հա մար և զե կուց ման նպա տակ նե րով: Լ րամ շակ ված 
ՀԱ-ն  այն հիմն ա կան գոր ծիքն է, ո րը ցույց է տա լիս ԵՄ ի րա վուն քի 
հետ ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յան հա մա ձայ նեց վա ծութ յան աս-
տի ճա նը:

9.6.2 ՀԱի բո վան դա կութ յան մա սով գործ նա կան 
խորհուրդ ներ
Հիմն վե լով ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րի տար բեր ու ղե ցույց նե-

րի վրա՝ ի րա վա կան մո տարկ ման հա մա տեքս տում կա րե լի է ամ-
փո փել հետև յալ պնդումն ե րը, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել Հա-
յաս տա նում։

• Հս տա կո րեն սահ մա նել հրա հան գի նպա տակ նե րը՝ միա ժա-
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մա նակ հար ցադ րումն եր ա նե լով ազ գա յին այլ նպատակ-
նե րի հետ կապ ված հնա րա վոր հետ ևանք նե րի և գոր ծող 
օ րեն քում հստակ նոր մա տիվ դրույթ նե րի վրա ազդե ցութ-
յան մա սով։

• Հս տա կո րեն սահ մա նել բա ցա ռութ յուն ներն ու շե ղումն ե րը, 
ո րոնց ընդգրկ ման շրջա նա կը պետք է ստույգ բա ցատր վի։

•  Սահ մա նել [փո խա տեղ ման/մո տարկ ման] հնա րա վոր տար-
բե րակ նե րը։

•  Սահ մա նել և ցու ցա կագ րել տվյալ ո լոր տին վե րա բե րող 
ազ գա յին ի րա վուն քի բո լոր դրույթ նե րը, ո րոնք եր բեմն կա-
րող են նե րա ռել ա վե լի ընդ լայն ված դաշտ։ 

• Գ նա հա տել ազ գա յին ի րա վուն քի հետևյալ կա նոն նե րի հա-
մա տե ղե լիութ յու նը հրա հան գի հետ. 

1. դրույթ ներ, ո րոնք ուղ ղա կիո րեն հա կա սում են ԵՄ հրա-
հան գի ու ղե նի շին,

2. հա մա տե ղե լի դրույթ ներ, ո րոնց մա սով, սա կայն, պա հանջ-
վում է տար բե րութ յուն նե րի հա մա պա տաս խա նե ցում,

3. ազ գա յին ի րա վուն քով ար դեն կա տար ված պար տա վո-
րութ յուն ներ:

ՀԱ-ի նկատ մամբ ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը կա րող են 
ներդր վել աս տի ճա նա բար: Այն պետք է ԿԱԳ-ի պար տա վո րութ-
յուն նե րի ներդր ման, ինչ պես նաև օ րենսդ րա կան ակ տի նա խագ ծի 
ո րա կի բա րե լավ ման և դ րա բա ցատ րա կան ծա նո թագ րութ յուն նե-
րի (տե՛ս ստորև) նկատ մամբ ա վե լի հստակ պա հանջ ներ սահ մա-
նե լու հետ զու գա հեռ ըն թա նա:

9.7   Բա ցատ րա կան ծա նո թագ րութ յուն ներ 
Օ րենսդ րա կան ակ տի նա խա գիծ մշա կե լիս ա ռա ջարկ վում է 

նա խա պատ րաս տել նաև (զու գա հե ռա բար կամ հա ջոր դող փու լում) 
ման րա մասն բա ցատ րա կան ծա նո թագ րութ յուն ներ (հոդ ված առ 
հոդ ված կամ ընդ հա նուր՝ ամ բողջ նա խագ ծի վե րա բեր յալ) և( կամ) 
ուղ ղոր դող փաս տաթղ թեր ԵՄ ի րա վուն քին մո տարկ ված ցան կա-
ցած նոր կամ փո փոխ ված ազգային օ րեն քի մա սով: Ո րոշ երկր նե-
րում այս փաս տաթղ թերն ան վան վում են ա նո տա ցիա ներ (օ րի նակ՝ 
Լատ վիա յում) կամ բա ցատ րա կան հու շագ րեր:
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9.7.1  Հա յաս տա նում բա ցատ րա կան ծա նո թագ րութ յուն նե
րի մա սով պա հանջ նե րը
« Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» օ րեն քի 6-րդ հոդ-

վա ծի 5-րդ մա սում տրվում են ընդ հա նուր նկա րագ րութ յու նը և  ոչ 
հստակ սահ մա նումն երն այն բա նի, թե ին չը կա րե լի է ան վա նել 
բա ցատ րա կան ծա նո թագ րութ յուն: « Փոր ձաքն նութ յան ներ կա յաց
վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տին կցվող հիմ ա վոր ման մեջ շա
րադր վում են կար գա վոր ման են թա կա ո լոր տի կամ խնդրի սահ
մա նու մը, առ կա ի րա վի ճա կը (ե թե կի րա ռե լի է), կար գա վոր ման 
նպա տակ նե րը, ակն կալ վող արդ յուն քը, ակ տի նոր մա տիվ բնույ թի 
հիմ ա վոր վա ծութ յու նը»: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան «Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա-
կարգ» սահ մա նադ րա կան օ րեն քում առ կա չեն հստակ դրույթ ներ 
այն մա սին, որ բա ցատ րա կան ծա նո թագ րութ յու նը ներ կա յաց վում 
է Ազ գա յին ժո ղով, ինչ պես նաև դրույթ ներ բա ցատ րա կան ծա նո-
թագ րութ յուն նե րի կոնկ րետ բո վան դա կութ յան մա սին: Սա կայն 67-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման վում է, որ օ րեն քի նա խա գիծն 
Ազ գա յին ժո ղո վի քննարկ մանն է ներ կա յաց վում Ազ գա յին ժո ղո վի 
նա խա գա հին ուղղ ված պաշ տո նա կան գրութ յամբ աշ խա տա կազ-
մի մի ջո ցով: Գ րութ յան ձևը, ինչ պես նաև դրան կից ներ կա յաց վող 
փաս տաթղ թե րը սահ ման վում են աշ խա տա կար գով:

9.7.2  Բա ցատ րա կան ծա նո թագ րութ յուն նե րի ա ռա վե լութ
յուն նե րը 
Բա ցատ րա կան ծա նո թագ րութ յուն նե րի հաս ցեա տե րե րը 

պետք է լի նեն ինչ պես նոր օ րենսդ րութ յու նը կի րար կող նե րը, այն-
պես էլ ո րո շում կա յաց նող նե րը՝ կա ռա վա րութ յան ան դամն ե րը, 
խորհր դա րա նի ան դամն ե րը, փոր ձա գետ նե րը և  ինչ-որ չա փով 
նաև ընդ հա նուր հան րութ յու նը: Այս պի սով, այս պի սի բա ցատ րա-
կան ծա նո թագ րութ յուն ներ պետք է ստա նա նաև Ազ գա յին ժո ղո վը։ 
Նրանք պետք է ձեռք բե րեն լրա ցու ցիչ տե ղե կութ յուն ներ ընդ հա-
նուր օ րեն քի և, գե րա դա սե լի է, օ րեն քի յու րա քանչ յուր ի րա վա կան 
դրույ թի վե րա բեր յալ՝ կա նոն նե րի միա տե սակ կի րառ մա նը նպաս-
տե լու հա մար: 

Այն հիմն ա կան հար ցե րը, ո րոնց պետք է պա տաս խա նել բա-
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ցատ րա կան ծա նո թագ րութ յուն նե րի մի ջո ցով, հետև յալն են.

• Ո՞րն է օ րեն քի նպա տա կը:
• Ո՞րն է լի նե լու օ րեն քի հնա րա վոր ազ դե ցութ յու նը երկ րի 

հա սա րա կութ յան և տն տե սութ յան զար գաց ման վրա:
• Ո՞րն է լի նե լու օ րեն քի հնա րա վոր ազ դե ցութ յու նը պե տա-

կան և հա մայն քա յին բյու ջե նե րի վրա:
• Ո՞րն է լի նե լու օ րեն քի հնա րա վոր ազ դե ցութ յու նը գոր ծող 

ի րա վա կան նոր մե րի հա մա կար գի վրա:
• Որ քա նո՞վ է օ րեն քը հա մա պա տաս խա նում մի ջազ գա յին 

պար տա վո րութ յուն նե րին:
• Արդ յոք օ րեն քը վե րա բե րու՞մ է ԵՄ-ին. ե թե ա յո, ա պա ԵՄ 

ո՞ր օ րենսդ րութ յա նը մո տար կե լուն է այն նպա տա կաուղղ-
ված:

• Օ րեն քի նա խագ ծի նա խա պատ րաստ ման ըն թաց քում ի՞նչ 
փոր ձա գետ նե րի հետ է խորհր դատ վութ յուն անց կաց վել:

• Արդ յոք հան րա յին քննար կումն եր ի րա կա նաց վե՞լ են և  ի՞նչ 
արդ յունք են ու նե ցել:

• Ինչ պե՞ս է ա պա հով վե լու օ րեն քի կի րա ռու մը: Արդ յոք նոր 
կա ռույց ստեղ ծե լու անհ րա ժեշ տութ յուն լի նե լու՞ է: 

Կար ևոր է այն հան գա ման քը, որ բա ցատ րա կան ծա նո թագ-
րութ յան մեջ առ կա տե ղե կութ յուն նե րը պետք է շա րադր ված լի նեն 
այն պես, որ ան ձը կա րո ղա նա կար դալ և հաս կա նալ խնդրի բնույ-
թը և  ա ռա ջարկ վող լու ծումն ե րը, նույ նիսկ, օբ յեկ տի վո րեն բարդ 
լի նե լու դեպ քում: Ո րո շում կա յաց նող նե րը՝ նա խա րա րութ յուն նե րը 
և խորհր դա րա նի ան դամն ե րը, չեն կա րող մաս նա գետ  լի նել յու-
րա քանչ յուր ո լոր տում, այն պես որ բա ցատ րա կան ծա նո թագ րութ-
յուն նե րում օգ տա գործ վող տե ղե կութ յուն նե րը/լե զուն, մի կող մից, 
պետք է լի նեն պրո ֆե սիո նալ (տվյալ ո լոր տին բնո րոշ), մյուս կող-
մից՝ պետք է լա վա գույնս բա ցատ րեն ո լոր տին բնո րոշ եզ րույթ ները:

Ի վեր ջո, այս պի սի բա ցատ րա կան ծա նո թագ րութ յուն նե րը 
(ինչ պես որ դրանք հա ճախ նա խա տես վում են ԵՄ հանձ նա ժո ղո վի 
ու ղե ցույց նե րում) կա րող են նույ նիսկ դառ նալ ծա վա լուն ի րա վա
կան մեկ նա բա նութ յուն ներ, ո րոնք կօգ նեն ա վե լի լավ, հաս տա-
տուն ու միա տե սակ կի րար կելու նոր օ րենսդ րութ յու նը: 

Բա ցատ րա կան ծա նո թագ րութ յուն նե րը պետք է լի նեն ի րա-
վա բա նո րեն ոչ պար տա դիր և հ նա րա վո րինս գործ նա կան: Այս 
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բա ցատ րա կան ծա նո թագ րութ յուն նե րը կա րող են կցվել կա ռա վա-
րութ յան հա վա նութ յա նը ներ կա յաց ված օ րեն քի նա խագ ծին՝ օ րեն-
քի ըն դուն ման հիմն ա վոր ման, այլ ի րա վա կան ակ տե րում անհ րա-
ժեշտ փո փո խութ յուն նե րի մա սին տե ղե կան քի, փոր ձաքն նութ յան 
եզ րա կա ցութ յան, հան րա յին քննար կումն ե րի մա սին տե ղե կան-
քի և կա ռա վա րութ յան կող մից հաս տատ ված ըն թա ցա կար գե րին 
հա մա պա տաս խան օ րեն քի նա խագ ծե րին պար տա դիր կցվող այլ 
փաս տաթղ թե րի հետ մեկ տեղ:

Որ պես ԵՄ մա կար դա կում այս պի սի ծա նո թագ րութ յուն նե րի/ուղ-
ղորդ ման լավ օ րի նակ՝ տե՛ս ԵՄ հանձ նա ժո ղո վի «Պ լան նե րի, ծրագ-
րե րի և նա խագ ծե րի բնա պահ պա նա կան գնա հատ ման մա սին» 
հրա հան գի վե րա բեր յալ ԵՄ ար դա րա դա տութ յան դա տա րա նի ո րո-
շումն ե րի ու ղե ցույ ցը (ո րը նաև ՀԸԳՀ-ի մաս է կազ մում).

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_rulings_web.pdf

9.7.3  Լատ վիա յի օ րի նա կը և  ա ռա ջար կութ յուն Հա յաս
տանի հա մար
Լատվիայի դեպքում անոտացիան աստիճանաբար 

փոխակերպվել է ազդեցության սկզբնական/ նախնական (ex-ante) 
գնահատման:

Օ րենսդ րա կան ակ տի նա խագ ծի ազ դե ցութ յան նախ նա կան 
գնա հատ ման (ա նո տա ցիա յի) նպա տա կը պետք է լի նի ի րա վա-
կան նա խագ ծի արդ յուն քում ա ռա ջա ցող հետ ևանք նե րը սահ մա-
նե լը: Նա խագ ծի ազ դե ցութ յան սկզբնա կան գնա հա տու մը պետք 
է ի րա կա նաց վի հետև յալ սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խան. ժա-
մա նա կին, հա մա կարգ ված լի նե լը, բազ մա կող մա նիութ յուն, հա մա-
մաս նութ յուն, օբ յեկ տի վութ յուն, ա պա ցույց նե րի վրա հիմն ված ո րո-
շումն ե րի կա յա ցում, ծախ սեր-օ գուտ ներ:

Ա նո տա ցիա յի նպա տակն է ո րո շում կա յաց նող նե րին և շա-
հագր գիռ ան ձանց տե ղե կաց նել ի րա վա կան ակ տի նա խագ ծի 
հետ ևանք նե րի և ն շա նա կութ յան մա սին: Ա նո տա ցիա յում պետք 
է ար տա ցոլ վեն օ րենսդ րութ յան ազ դե ցութ յան սկզբնա կան գնա-
հատ ման արդ յունք նե րը և նե րառ վեն տե ղե կութ յուն ներ ի րա վա-
կան ակ տի նա խագ ծի մշակ մա նը հան րութ յան մաս նակ ցութ յան և  
այդ ներգ րավ ման արդ յունք նե րի մա սին: 

Առ կա է կա ռա վա րութ յան կող մից ըն դուն ված ա նո տա ցիա յի 
օ րի նա կե լի ձև: Նա խա րար նե րի կա բի նետն ըն դու նել է պար տա դիր 
ուժ ու նե ցող ցու ցումն եր այն մա սով, թե ինչ պես լրաց նել ա նո տա-
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ցիան՝ յու րա քանչ յուր գլխին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի մա սով 
պար տա դիր ուղ ղորդ մամբ: Այս պի սով, յու րա քանչ յուր ի րա վա կան 
ակ տի նա խագ ծեր մշա կող պետք է հետ ևի ցու ցումն ե րին. ազ դե-
ցութ յուն նե րի/հետ ևանք նե րի վեր լու ծութ յան հա մար կի րառ վում են 
միաս նա կան մո տե ցում և մե թո դա բա նութ յուն ներ:

Ըն թա ցա կար գը, պե տա կան մար մին նե րի ի րա վա սութ յուն նե րը, 
ինչ պես նաև ա նո տա ցիա յի նա խա գի ծը մշա կե լու/լրաց նե լու ման րա-
մասն ուղ ղոր դու մը կար գա վոր վում է Նա խա րար նե րի կա բի նե տի՝ 
«Ի րա վա կան ակ տի նա խագ ծի ազ դե ցութ յան սկզբնա կան գնա հատ-
ման ըն թա ցա կարգ» ցու ցու մով, ո րը նե րա ռում է ման րա մասն մե թո-
դա բա նա կան ցու ցումն եր/ու ղե ցույց ներ հետև յալ թե մա նե րի վե րա-
բեր յալ.

• Ազ դե ցութ յան սկզբնա կան գնա հատ ման ու ղե ցույց 
• Ծախ սե րի գնա հատ ման մո դել(ներ)
• ՓՄՁ ազ դե ցութ յան փոր ձար կում
• Ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման բիզ նես գոր ծըն թաց, 
•  Վար չա կան բե ռի նվա զե ցում:

Ա ռա ջարկ վում է, Հա յաս տա նն աս տի ճա նա բար ներդ նի բա-
ցատ րա կան ծա նո թագ րութ յուն նե րի պատ շաճ հա մա կարգ և 
դ րանց ներ կա յաց վող պա հանջ ներ.
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•  Պետք է ըն դուն վի/ներդր վի միաս նա կա նաց ված օ րի նա կե-
լի ձև։

• Պետք է մշակ վեն մե թո դա բա նա կան ու ղե ցույց ներ։
• Պետք է ու սումն ա սիր վի բա ցատ րա կան ծա նո թագ րութ-

յուն նե րը ԿԱԳ-ի հետ կա պակ ցե լու տար բե րա կը։
•  Պետք է պար տա դիր լի նի բո լոր ի րա վա կան ակ տե րի նա-

խագ ծե րի կամ առն վազն Ազ գա յին ժո ղով ներ կա յաց վող 
նա խագ ծե րի հա մար բա ցատ րա կան ծա նո թագ րութ յուն նե-
րի ներ կա յա ցու մը։

• Անհ րա ժեշտ փո փո խութ յուն ներ պետք է կա տար վեն 2018 
թվա կա նի մար տի 21-ին ըն դուն ված « Նոր մա տիվ ի րա վա-
կան ակ տե րի մա սին» օ րեն քում, հնա րա վոր է նաև՝ Ազ գա-
յին ժո ղո վի կա նո նա կար գում (Ազ գա յին ժո ղով ներ կա յաց-
վող օ րենսդ րա կան ակ տե րի նա խագ ծե րի բա ցատ րա կան 
ծա նո թագ րութ յուն ներ ներ կա յաց նե լու մա սով պար տա դիր 
պա հան ջի ի մաս տով)։

• Այն դեպ քե րում, երբ օ րեն քի նա խա գի ծը նպա տա կաուղղ-
ված է ԵՄ ի րա վուն քին մո տար կե լուն, բա ցատ րա կան ծա-
նո թագ րութ յու նը պետք է պա րու նա կի բո լոր անհ րա ժեշտ 
տե ղե կութ յուն նե րը, այդ թվում այն ԵՄ ի րա վուն քը, ո րին 
մո տար կե լուն է նպա տա կաուղղ ված նա խա գի ծը անհ րա-
ժեշ տութ յան դեպ քում նշե լով նաև հա մա պա տաս խան հոդ-
ված նե րը։ ՀԸԳՀ պա հանջ նե րին վե րա բե րե լիութ յու նը նույն-
պես պետք է ցույց տրվի, հա վա նա բար պետք է նե րառ վի 
նաև ՀԸԳՀ ճա նա պար հա յին քար տե զի հղու մը: Այս դեպ քում 
հստակ կլի նի, թե արդ յոք օ րեն քը վե րա բե րու՞մ է ՀԸԳՀ-ին. 
ԵՄ ի րա վուն քի ման րա մաս ներն օգ տա կար կլի նեն այլ հիմ-
նա կան շա հագր գիռ ան ձանց հա մար։

• Ա ռա ջարկ վում է նաև նա խագ ծի տեքս տում տե ղե կութ յուն-
ներ տրա մադ րել (կամ եզ րա փա կիչ դրույթ նե րում կամ ծա-
նո թագ րութ յան մի ջո ցով) ԵՄ այն ի րա վուն քի մա սին, ո րին 
նա խա գի ծը մո տարկ վում է։

•  Բա ցատ րա կան ծա նո թագ րութ յուն նե րի հա մա կար գը 
պետք է սինք րո նաց վի Հա մա պա տաս խա նութ յան աղ յու-
սակ նե րին (այն դեպ քում, ե թե դրանք ներդր վեն): 
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Հավելված 2.
 Օրենսդրության մոտարկման ամփոփաթերթի տիպային ձև

N ________        ________________________20_____թ.

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏԱՐԿՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

Ամ փո փա թեր թը հան դի սա նում է օ րենսդ րութ յան մո տարկ մամբ զբաղ-
վող աշ խա տան քա յին խմբի հիմն ա կան ել քա յին փաս տա թուղ թը և  են թա կա է 
լրաց ման ԵՄ յու րա քանչ յուր ի րա վա կան ակ տի հա մար մո տարկ ման աղ յու սա-
կը մշա կե լուց հե տո: Ամ փո փա թեր թի հիմն ա կան նպա տակն է հա մա կարգ ված 
տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ րել մո տարկ ման աշ խա տանք նե րով պայ մա նա-
վոր ված ՀՀ օ րենսդ րութ յան մշակ ման հա մար պա տաս խա նա տու ան ձանց:

1. Լրացնող

Պետական կառավարման համակարգի 
մարմնի(ների) անվանում

Ստորաբաժանում

Անուն, ազգանուն

Պաշտոն

2. ԵՄ իրավական ակտ(եր)

3. ՀՀ համապատասխան իրավական ակտ(եր)

4. Արդյոք առկա՞ է տվյալ ԵՄ իրավական ակտի մոտարկման ան հրա
ժեշտություն

Այո

Ոչ
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5. Եթե կա մոտարկման անհրաժեշտություն, ապա ինչպիսի իրա վա
կան տեխնիկայի կիրառմամբ

Կատարել փոփոխություններ և/կամ լրացումներ

Մշակել նոր իրավական ակտ

5.1. Նոր իրավական ակտ կամ գործող իրավական ակտում փո փո
խություններ/լրացումներ մշակելու համար պատասխանատու պետական 
կառավարման համակարգի մարմին(ներ)

5.2. Ինչ կպահանջի ԵՄ իրավական ակտի մոտարկումը

Պետական մարմնի վերակազմավորում

Նոր պետական մարմնի ստեղծում

Փոփոխություն չի պահանջում

5.3. Եթե առկա է նոր իրավական ակտ ընդունելու անհ րաժեշտություն, 
ապա հիմնավորել նոր իրավական ակտ մշա կելու անհրաժեշտության 
պատճառը 

5.4. Եթե կա փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատա րելու 
անհրաժեշտություն, ապա ո՞ր իրավական ակտում(երում)
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ԵՄ իրավական ակտի 
հոդված, պարբերություն, 
ենթապարբերություն, 
կետ, պարբերություն և/
կամ նախադասություն

Նոր, փոփոխվող 
կամ լրացվող ՀՀ 
իրավական ակտ

Նոր, փոփոխվող 
կամ լրացվող ՀՀ 
իրավական ակտ 
տեքստը
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ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1Իրավ ակա ն ակտ երի  մշակմ ան մեթոդական ուղեցույց [Methodische An-
leitung zur Entwicklung von Rechtsakten], Ե րևա ն 201 2 : Ձ եռն արկը պե տք  է 
արդ իական ացվի` 2018  թվականի  մարտի 21 -ի «Նոր մատիվ  ի րավա կան ա կ-
տ եր ի մա սին » նոր  օրե նքին համ ապատաս խան ելու հ ամար: 
2 “A cquis“ եզրույթը ֆ րանսե րեն  է և նշ ան ակում  է «այ ն, ինչ  ձ եռք է  բերվե լ 
 կամ ստա ցվ ել»: 
3Հա յաս տանի Հանր ապետ ության կա ռավա րությ ան  2019 թվականի սեպ-
տեմբերի 26-ի N 1323-Լ որոշման թիվ 1 հավելվածի 7-րդ պարբերություն:
4Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թ. դե կտեմբերի 
29-ի նիստի թիվ 51 արձանագրային որոշման թիվ 1 հավելված
5«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 2-րդ հոդված:
6«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մաս. «Ըստ բնագավառների` կարգավորման 
ազդեցության գնահատման իրականացման կարգը, ժամկետները և 
դեպքերը, դրա արդյունքում տրվող եզրակացությանը ներկայացվող պա-
հանջները սահմանում է կառավարությունը»։
7Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Կարգավորման ազ-
դեցության գնահատման ապակենտրոնացված համակարգի ներդրման 
հա յեցակարգը և հայեցակարգից բխող միջոցառումների ծրագիրը հաս-
տատելու մասին» 2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ի թիվ 1323-Լ որոշում
8Ըստ  Օրենսդրա կան  կա րգա վորման ազգային կենտրոնի ԿԱԳ վար-
չությունը ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
կառուցվածքում՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 
թվականի հունիսի 1-ի թիվ 667-Լ որոշմամբ
9Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 1-ի 
թիվ 667-L որոշում։
10Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի 
սեպտեմբերի 26-ի թիվ 1323-Լ որոշման թիվ 1 հավելվածի 31-րդ կետ:
11Հավելյալ մանրամասների համար տե՛ս www.oecd.org/regreform/regulatory-
policy/34227698.pdf 
12Առավել մանրամասների համար տե՛ս documents.worldbank.org/curated/
en/110261468767097509/pdf/multi-page.pdf  
13Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի սեպ-
տեմբերի 26-ի թիվ 1323-Լ որոշման թիվ 1 հավելվածի 34-37-րդ կետեր:
14Այս հիմնադրամի վերակազմակերպման արդյունքում Հայաստանի Հան-
րա պետության կառավարությունում 2019 թվականին ստեղծվեց ԿԱԳ-ի 
վարչություն: 
15Հավելյալ մանրամասների համար տե՛ս regulatoryreform.com/regulatory-
guillotine/
16Հայաստանի Հանրապետության «Նորմատիվ իրավական ակտերի մա-
սին» օրենքի 3-րդ հոդված:
17Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հոկ-
տեմբերի 10-ի թիվ 1146-Ն որոշմամբ սահմանվում է նաև, որ Հայաստանի 
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Հանրապետության կառավարության ներքին իրավական ակտերի նախա-
գծերը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամների 
կողմից ընդունման ենթակա ներքին իրավական ակտերի նախագծերը 
ևս ենթակա են հանրային քննարկման դրանք մշակող կամ ընդունող 
մարմնի նախաձեռնությամբ բացառությամբ գաղտնիք պարունակողների: 
Համաձայն նույն որոշման՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րության անհատական որոշումների նախա գծերը Հայաստանի Հանրա-
պետության վարչապետի հանձ նարարականի հիման վրա ենթակա են 
հանրային քննարկման:
18Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի 
հոկտեմբերի 10-ի «Հանրային քննարկումների կազմակերպման ու 
անց կացման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի թիվ 296-ն որոշումն ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1146-Ն որոշում:
19ԵՄ օրենսդրության դրույթի հերթական համարը։
20ԵՄ իրավական ակտի հոդված,  ենթապարագրաֆ, կետ, պարբերություն 
և / կամ նախադասություն
21ՀՀ իրավական ակտի հոդվածի, մասի, կետի, ենթակետի և/կամ 
պարբերության հերթական համարը


