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Մ Ա Ս Ի Ն 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Հիմք ընդունելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության 

սահմանադրական օրենքի 77-րդ հոդվածի 1-ին մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունը     ո ր ո շ ու մ   է. 

1. Հավանություն տալ «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Բնակարանային հի-

պոտեկային կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փո-

փոխություն կատարելու մասին» և «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստա-

նի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հան-

րապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի (Պ-763-14.10.2020-ՎՖ-011/0) վերաբե-

րյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկություններին:  

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկությունները սահ-

մանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

աշխատակազմ: 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

           ՎԱՐՉԱՊԵՏ        Ն. ՓԱՇԻՆՅԱՆ
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ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ 
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 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ (Պ-763-14.10.2020-ՎՖ-
011/0) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը «Բանկային ավանդների ներ-

գրավման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին», «Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Սպառողական 

կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի 

վերաբերյալ հայտնում է հետևյալը: 

Նախաձեռնությունն ընդհանուր առմամբ հիմնավորվում է նրանով, որ «սպա-

ռողների իրավունքների պաշտպանության համար «300.000 դրամների գանձման» 

ինստիտուտը ենթարկվել է փոփոխության, ըստ որի՝ միայն խախտման փաստի ուժով 

սպառողն այդ գումարը չի կարողանալու ստանալ, և սա բերում է ֆինանսական 

կազմակերպությունների նկատմամբ պատասխանատվության միջոցների խստացման 

անհրաժեշտության»: Սակայն գտնում ենք, որ նշված հիմնավորումը չի կարող բավարար 

դիտարկվել սույն մասով պատասխանատվությունը բազմապատիկ խստացնելու համար: 

Քանզի որևէ իրավախախտման համար նախատեսված պատասխանատվության վերա-

ցումը կամ մեղմացումը ինքնին չի կարող բավարար հիմնավորում լինել այլ իրավա-

խախտման համար նախատեսված պատասխանատվության միջոցների խստացման 

համար: 

Այս առումով հարկ է նշել, որ տուգանքների չափերը սահմանելիս անհրաժեշտ է 

պահպանել համաչափության սկզբունքը, որն իրավաբանական պատասխանատվության 

հիմքում ընկած կարևորագույն սկզբունքներից մեկն է և պետության պոզիտիվ պար-

տականությունը, որը պետք է իրացվի ինչպես իրավաստեղծ, այնպես էլ իրավակիրառ 

գործունեության ընթացքում: Մեր կողմից քննարկվող իրավիճակում առկա է թույլ տրված 

խախտման և դրա համար կիրառվող տուգանքի համաչափության խնդիր։ Տուգանքի 

սահմանման օրինական ակնկալիքը չի կարող լինել միայն սուբյեկտին պատասխա-

նատվության ենթարկելը, այլ նաև պարտավորության պատշաճ կատարմանը հասնելը և 

հետագայում պարտավորության խախտման դեպքերը կանխելը: Հայաստանի 
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Հանրապետության սահմանադրական դատարանը, անդրադառնալով համաչափության 

սկզբունքի բովանդակությանը, նշել է. «համաչափության սկզբունքն առաջին հերթին 

պահանջում է ապահովել արդարացի հավասարակշռություն սահմանվող պատասխա-

նատվության միջոցի ու չափի և պատասխանատվության սահմանմամբ հետապնդվող 

իրավաչափ նպատակի միջև» (ՀՀ սահմանադրական դատարանի 2010 թվականի նո-

յեմբերի 16-ի ՍԴՈ-924 որոշում): Նշվածից ելնելով՝ գտնում ենք, որ ցանկացած հակա-

իրավական արարքի համար պատասխանատվության միջոց ու չափ նախատեսելիս նախ 

և առաջ անհրաժեշտ է համոզվել, որ դրանք հնարավորություն են տալու հասնելու 

պատասխանատվության նպատակների իրականացմանը: 

Վերոնշյալ նկատառումների առումով նախագիծը համաչափության սկզբունքի 

տեսանկյունից վերանայման կարիք ունի: 

Նշված դիտարկումը վերաբերում է նաև «Բնակարանային հիպոտեկային կրեդի-

տավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Սպառողական կրե-

դիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերին: 

Միաժամանակ առաջարկում ենք. 

1. «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» օրենքում փոփոխություն կա-

տարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ՝ նա-

խագիծ) 1-ին հոդվածով նախատեսվող նոր խմբագրությամբ շարադրվող «Բանկային 

ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածում անհրաժեշտ է լրացնել 

հոդվածի վերնագիրը՝ նկատի ունենալով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 8-րդ մասի դրույթները, որոնց 

համաձայն՝ oրենսդրական ակտի հոդվածներն ունենում են վերնագրեր (...):  

Այս դիտողությունը վերաբերում է նաև «Բնակարանային հիպոտեկային կրեդի-

տավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Սպառողական 

կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի 1-ին հոդվածներին: 

2. Նախագծի 1-ին հոդվածով նոր խմբագրությամբ շարադրվող օրենքի 11-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ պարբերությունը համարակալել՝ համաձայն «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 

պահանջների: 

3. Նախագծի 2-րդ հոդվածով նախատեսված՝ օրենքի ուժի մեջ մտնելու ժամկետը 

վերանայել: 
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Այս դիտողությունը վերաբերում է նաև «Բնակարանային հիպոտեկային կրե-

դիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Սպառողական 

կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերին: 
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