
Երկրորդ ընթերցում 
Նախագիծ 

Կ-1105-03.10.2012-ՍՀ-010/2 

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

OՐԵՆՔԸ 

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ         

  ՀՈԴՎԱԾ 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության 
մաuին» Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի փետրվարի 18-ի ՀՕ-40-Ն օրենքի 
(այսուհետ` Օրենք) 25-րդ հոդվածի` 

1) 3-րդ մասի 2-րդ կետի աղյուսակը շարադրել նոր խմբագրությամբ` 

« 
Ծառայողի 

աշխա-
տավարձի 

մակար-
դակները 

Աշխատա-
վարձի աճ 

տեսուչ հարկա-
դիր կա-
տարող 

ավագ 
հարկա- 

դիր 
կատա- 

րող, 
առաջ. 

խորհըր-
դատու, 
առաջին 
կարգի 
խորհր-
դատու 

գլխա- 
վոր 

խորհըր-
դատու 

բաժան-
մունքի 
պետ, 
բաժնի 
պետի 
տեղա- 

կալ 

մար- 
զային 
բաժնի 
պետ, 

Երևանի 
բաժնի 
պետ 

կենտրո-
նական 
մարմնի 
բաժնի 
պետ 

գլխավոր 
հարկա-

դիր 
կատարո-

ղի 
տեղակալ 

գլխավոր 
հարկա-

դիր 
կատարող 

            հաշվարկման գործակիցը 
11 աճ չկա 1.85 2.38 2.76 3.22 3.74 4.34 5.05 5.86 6.70 
10 1.80 2.30 2.69 3.13 3.63 4.22 4.90 5.70 6.55 
9 1.75 2.22 2.61 3.03 3.52 4.09 4.75 5.52 6.40 
8 

3 տարին 
մեկ  

1.69 2.14 2.54 2.94 3.43 3.98 4.61 5.36 6.25 
7 1.64 2.06 2.46 2.86 3.32 3.86 4.48 5.21 6.10 
6 1.59 1.98 2.39 2.76 3.22 3.74 4.34 5.05 5.88 
5 

2 տարին 
մեկ  

1.53 1.90 2.31 2.69 3.13 3.63 4.22 4.88 5.75 
4 1.48 1.83 2.25 2.61 3.03 3.52 4.09 4.75 5.61 
3 1.43 1.75 2.18 2.54 2.94 3.43 3.98 4.61 5.48 
2 

յուրա- 
քանչյուր 
տարի  

1.38 1.67 2.12 2.46 2.86 3.32 3.86 4.48 5.34 

1   1.32 1.59 2.06 2.39 2.76 3.22 3.74 4.40 5.21 
»: 

2) 4-րդ մասի «1.00 գործակցին» բառերը փոխարինել «1.32 գործակցին» բառերով: 

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից: 

 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

«Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»,  
Պետական կենսաթոշակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու  

մասին, «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին», «Փրկարար ծառայության մասին»  

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Քրեակատարողական ծառայության  
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին և «Դատական ակտերի  

հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ  

ներկայացված առաջարկությունների 
 

Առարկության, 
առաջարկության 

հեղինակը 

Առարկության, առաջարկության 
բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված 

փոփոխությունները 

«Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

Առաջարկվում է նախագծի 1-ին հոդվածով 
վերախմբագրվող` «Եկամտային հարկի մասին» 
ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ 
կետում լրացնել «, ինչպես նաև պարտադիր 
ծառայության զինծառայողների և կուրսանտների 
դրամական բավարարումը և դրան 
հավասարեցված վճարումները» բառերը: 

Ընդունվել է: Նախագծում կատարվել է 
համապատասխան 
լրացում: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

Առաջարկվում է նախագծի 1-ին հոդվածով 
վերախմբագրվող` «Եկամտային հարկի մասին» 
ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ 
կետում «զինծառայողներին» բառից հետո 
լրացնել «և նրանց հավասարեցված անձանց» 
բառերը: 

Ընդունվել է: Նախագծում կատարվել է 
համապատասխան 
լրացում: 

«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

Առաջարկվում է նախագծով լրացում կատարել 
«Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների 
սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ 
օրենքի 30-րդ հոդվածում` ամրագրելով, որ 

Ընդունվել է: Նախագծում կատարվել է 
համապատասխան 
լրացում: 



ծառայության նոր վայր տեղափոխվելու և 
միանվագ դրամական օգնությունների չափերը 
հաշվարկելու համար պաշտոնային ու 
զինվորական կոչման դրույքաչափերը որոշվում 
են ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված 
պաշտոնային ու զինվորական կոչման 
դրույքաչափերի ու դրանցից պահված 
եկամտային հարկի տարբերության չափով: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

Առաջարկվում է նախագծի 1-ին հոդվածով 
(լրամշակված տարբերակում` 2-րդ հոդվածով) 
վերախմբագրվող` «Զինծառայողների և նրանց 
ընտանիքների սոցիալական պաշտպանության 
մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածում «ձևով 
ստացված եկամուտները» բառերից հետո 
լրացնել «, ինչպես նաև պարտադիր 
ծառայության զինծառայողների և կուրսանտների 
դրամական բավարարումը և դրան 
հավասարեցված վճարումները» բառերը: 

Ընդունվել է: Նախագծում կատարվել է 
համապատասխան 
լրացում: 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

Առաջարկվում է նախագծի 1-ին հոդվածով 
(լրամշակված տարբերակում` 2-րդ հոդվածով) 
վերախմբագրվող` «Զինծառայողների և նրանց 
ընտանիքների սոցիալական պաշտպանության 
մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածում 
«զինծառայողներին» բառից հետո լրացնել «և 
նրանց հավասարեցված անձանց» բառերը: 

Ընդունվել է: Նախագծում կատարվել է 
համապատասխան 
լրացում: 

 


