
Երկրորդ ընթերցում  
Նախագիծ 

Կ-0571-24.08.2012-ՏՀ-010/2 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (27 
դեկտեմբերի 1997 թվականի, ՀՕ-186, այսուհետ` օրենք) 6.1-րդ հոդվածի  

1) 1-ին մասի 2-րդ կետը և 3-րդ կետի 1-ին պարբերությունը «լիցենզիաների» բառերից հետո 
լրացնել «,որակավորման վկայականների» բառերով,  

2) 1-ին մասի 3-րդ կետի 2-րդ պարբերությունում «կամ լիցենզիայի» բառերը փոխարինել «, 
լիցենզիայի կամ որակավորման վկայականի» բառերով,  

3) 1-ին մասի 4-րդ կետում «կամ լիցենզավորման» բառերը փոխարինել «, լիցենզավորման 
կամ որակավորման» բառերով,  

4) 2-րդ մասում «կամ լիցենզիայի» բառերը փոխարինել «,լիցենզիայի կամ որակավորման 
վկայականի» բառերով:  

 
ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենքի 19.2-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել «գ.1» կետով հետևյալ 

բովանդակությամբ.  
«գ.1) Հինգ աստղանի Դելյուքս  
հյուրանոցի համար`  տարեկան բազային տուրքի 1500-ապատիկի չափով.»:  
 
ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենքի 34-րդ հոդվածում`  
1) 3-րդ մասը «լիցենզիաների» բառից հետո լրացնել «, որակավորման վկայականների» 

բառերով,  
2) 4-րդ մասում «կամ լիցենզիայի» բառերը փոխարինել «, լիցենզիայի կամ որակավորման 

վկայականի» բառերով:  
 
ՀՈԴՎԱԾ 4. Օրենքի 35-րդ հոդվածում`  
1) 5-րդ մասը «լիցենզիայի» բառից հետո լրացնել «թույլտվության, արտոնագրի կամ 

որակավորման վկայականի» բառերով,  
2) 6-րդ մասում  
ա. «և թույլտվությունների» բառերը փոխարինել «, թույլտվությունների և որակավորման 

վկայականների» բառերով,  
բ. «լիցենզավորված անձի դիմումի հիման վրա լիցենզիայի» բառերը փոխարինել «դիմումի 

հիման վրա լիցենզիայի, արտոնագրի, թույլտվության կամ որակավորման վկայականի 
գործողության» բառերով:  

 
ՀՈԴՎԱԾ 5. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը:  
 

 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹԻԿ 
 «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 
մասին» և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի վերաբերյալ ՀՀ արդարադատության և ՀՀ առողջապահության նախարարությունների կողմից ներկայացված 
առաջարկությունների հիման վրա կատարված փոփոխությունների և լրացումների 

 

հ/հ 

Առաջարկության 
(փոփոխության, լրացման) 
հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, ենթակետը, որին 
վերաբերում է առաջարկությունը 

(փոփոխությունը, լրացումը) 
Առաջարկությունը  

(փոփոխությունը, լրացումը) 

Առաջարկության վերաբերյալ 
հեղինակի (հիմնական 

զեկուցողի) եզրակացությունը 

 1 2 3 4 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՀՀ կառավարություն 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.«Զբոսաշրջության և 
զբոսաշրջային գործունեության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագծի  վերնագիր  
 
 
 
2.«Զբոսաշրջության և 
զբոսաշրջային գործունեության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագծի  նախագծի 1-ին 
հոդված  
 
3.«Պետական տուրքի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»  
ՀՀ օրենքի նախագծի 2-րդ 
հոդված  
 
 
 
 

1«Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային 
գործունեության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագծի վերնագրում «ԼՐԱՑՈՒՄ» բառն 
անհրաժեշտ է փոխարինել «ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ» 
բառով, քանի որ նախագծի 1-ին հոդվածի 
համաձայն օրենքի 9-րդ հոդվածը լրացվում է 11-
րդ և 12-րդ մասերով: 
 
2.«Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային 
գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 1-
ին հոդվածում անհրաժեշտ է ճիշտ նշել օրենքի 
թիվը, մասնավորապես՝ «ՀՕ-11» թիվն 
անհրաժեշտ է փոխարինել «ՀՕ-11-Ն» թվով: 

 
 
 
 

3.«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագծի  2-րդ հոդվածում  «գ1 կետով» բառերն 
անհրաժեշտ է փոխարինել «գ.1 կետով» 
բառերով: 

 
 
 
 

1.Կատարվել  է 
համապատասխան 
փոփոխություն: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Կատարվել  է 
համապատասխան 
փոփոխություն: 
 
 
 
 
3.Կատարվել  է 
համապատասխան 
փոփոխություն: 
 
 
 
 
 
 
 



4.«Պետական տուրքի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին»  
ՀՀ օրենքի նախագծի 3-րդ  և 4-րդ 
հոդվածներ  
  
 
 
 
 
 

4.«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագծի 3-րդ  և 4-րդ հոդվածներում 
«պարբերությունը» և «պարբերությունում» 
բառերն անհրաժեշտ է փոխարինել 
համապատասխանաբար «մասը» և «մասում» 
բառերով՝ նկատի ունենալով «Իրավական 
ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի 
պահանջները: 

4.Կատարվել  է 
համապատասխան 
փոփոխություն: 

  5.«Զբոսաշրջության և 
զբոսաշրջային գործունեության 
մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդված   
   
 
 
 
 
 
6.«Զբոսաշրջության և 
զբոսաշրջային գործունեության 
մասին» ՀՀ օրենքի  17-րդ հոդված 

 
 
 
 

 

5.«Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային 
գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածը լրացնել նոր 2.1-րդ ենթակետով, 
հետևյալ բովանդակությամբ. 
2.1) «ժամանման կամ տարանցիկ երկրներում` 
վարակիչ հիվանդությունների, առողջության 
սպառնալիքների և դրանց կանխարգելման մասին 
տեղեկատվություն»:   
 
6.«Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային 
գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի  17-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ ենթակետի 
«ապահովագրության պայմանների» բառերից 
հետո լրացնել «վարակիչ հիվանդությունների, 
առողջության սպառնալիքների և դրանց 
կանխարգելման մասին» բառերը: 

5.Նախագիծը լրացվել է 3-րդ 
հոդվածով ` «Զբոսաշրջության և 
զբոսաշրջային գործունեության 
մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ 
կետում նախատեսելով 
համապատասխան լրացում: 
 
 
6.Նախագիծը լրացվել է 4-րդ 
հոդվածով` «Զբոսաշրջության և 
զբոսաշրջային գործունեության 
մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ 
կետում նախատեսելով 
համապատասխան լրացում: 
 

 
 


