
ՆԱԽԱԳԻԾ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ 

 

 «__»__________2022թ.                               N_____-Ն 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 498-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-

րդ հոդվածներով՝ Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է՝ 

1. Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի «Երևան 

քաղաքի սեփականություն հանդիսացող գույքը օգտագործման տրամադրելու և 

օտարման 2022 թվականի ծրագրի վերաբերյալ» N 498-Ն որոշման 2-րդ կետը լրացնել 

նոր 7-րդ ենթակետով. 

«7) ինքնակամ կառույցների օտարման կամ օգտագործման տրամադրելու հետ 

կապված հարաբերություններն ենթակա են կարգավորման Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 18-ի N 912-Ն որոշմանը 

համապատասխան:»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 

 

   ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ     Հ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

«__»__________  2022թ. 

ք. Երևան 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 
 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 498-Ն 
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Ընթացիկ իրավիճակը, իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը, 
առաջարկվող կարգավորման բնույթը. 

 «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-397-Ն 
օրենքի հոդված 1-ի 2-րդ մասի համաձայն՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 188-րդ 
հոդվածը լրացվել է 1.1-ին մասով, որի համաձայն՝ ինքնակամ կառույցը չի կարող 
ճանաչվել օրինական և ենթակա է քանդման (ապամոնտաժման): Նման կառույցի 
քանդման (ապամոնտաժման) կարգը և ժամկետները սահմանվում են Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշմամբ: Նույն օրենքով սահմանվել է նաև 
անցումային դրույթ, որի համաձայն՝ մինչև նույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը կառուցված 
և ինքնակամ կառույցների հաշվառման կարգ սահմանող ՀՀ կառավարության 
որոշմամբ սահմանված կարգով հաշվառված ինքնակամ կառույցների (կիսակառույց 
ինքնակամ կառույցների հատվածների) վրա տարածվում են մինչև նույն օրենքն ուժի 
մեջ մտնելը գործող ինքնակամ կառույցների օրինականացմանը վերաբերող 
կարգավորումները, այդ թվում` դրանց հիման վրա ընդունված ենթաօրենսդրական 
ակտերի դրույթները, այն է՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 
թվականի մայիսի 18-ի «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման 
կարգը հաստատելու մասին» N 912-Ն որոշման դրույթները: 

Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի հուլիսի 13-ի «Երևան քաղաքի 
ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 315-Ն որոշման մեջ 
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» N 413-Ն որոշմամբ ուժը կորցրած է 
ճանաչվել որոշման կետը, որի համաձայն՝ ինքնակամ կառույցների օտարման կամ 
օգտագործման տրամադրելու հետ կապված հարաբերությունները ենթակա են 
կարգավորման Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի 
մայիսի 18-ի «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը 
հաստատելու մասին» N 912-Ն որոշմանը համապատասխան: 

Տվյալ պարագայում հաշվի առնելով «Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 
2021 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-397-Ն օրենքով քաղաքացիական օրենսգրքի 



188-րդ հոդվածում կատարված լրացումներն ու փոփոխությունները՝ Նախագծով 
առաջարկվում է Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 498-
Ն որոշման 2-րդ կետը լրացնել նոր 7-րդ ենթակետով, սահմանելով, որ՝ ինքնակամ 
կառույցների օտարման կամ օգտագործման տրամադրելու հետ կապված 
հարաբերություններն ենթակա են կարգավորման ՀՀ կառավարության 2006 
թվականի մայիսի 18-ի N 912-Ն որոշմանը համապատասխան: 

 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ  ՀՐ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 498-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ 

ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

      «Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 498-Ն որոշման մեջ 

լրացում կատարելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունումը 

այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջացնում: 

 

 

      ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ           ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 

 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 498-Ն 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 

ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

      «Երևան քաղաքի ավագանու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 498-Ն որոշման մեջ 

լրացում կատարելու մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունումը 

պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեի եկամուտների և 

ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի առաջացնում: 

 

 

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ      ՀՐԱՉՅԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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