
 

Նախագիծ 
Երկրորդ ընթերցում  

 
Կ-1942-19.06.2019-ՏՏԳԲ-011 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ 
ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ 

ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

     Հոդված 1. «Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով 
կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման 
սակագների մասին» 2005 թվականի մայիսի 3-ի ՀՕ-88-Ն օրենքի (այսուհետ` 
Օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին կետի «բ» ենթակետի «Ընտանիք` Կատվազգիներ, 
Felidae» տողի «3 000 000 դրամ» բառերը փոխարինել «100 000 000 դրամ» 
բառերով:  

   Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 
օրվան  հաջորդող տասներորդ օրը: 

Տեղեկանք 
 

Երկրորդ ընթերցում  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ 
ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ 
ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

     Հոդված 1. «Բնապահպանական իրավախախտումների հետեւանքով 
կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման 
սակագների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի մայիսի 3-ի 
ՀՕ-88-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին կետի «բ» ենթակետի 
«Ընտանիք` Կատվազգիներ, Felidae» տողի «3 000 000 դրամ» բառերը փոխարինել 
«100 000 000 դրամ» բառերով:  

   Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 
օրվան  հաջորդող տասներորդ օրը:  



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին » (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-
194-19.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0), «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին»(փաստաթղթային կոդ՝ Կ-1941 -19.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0) եւ «Բնապահպանական 
իրավախախտումների հետեւանքով կենդանական եւ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» (փաստաթղթային կոդ՝ Կ-1942 -
19.06.2019-ՏՏԳԲ-011/0) Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ ներկայացված 

առաջարկությունների 
 

 
Առաջարկության 

հեղինակը 

 
Առաջարկության բովանդակությունը 

 
Առաջարկության վերաբերյալ 

հեղինակի (հիմնական զեկուցողի) 
եզրակացությունը 

Առաջարկությունն
երը ընդունելու 
կամ մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
որոշումը 

    «Հայաստանի Հանրապետության 
քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 2-րդ 
եւ 3-րդ հոդվածներում առաջարկում ենք 
«հետեւյալ խմբագրությամբ» բառերը 
փոխարինել «նոր խմբագրությամբ» 
բառերով՝ հիմք ընդունելով «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը: 

     
Ընդունվել է, կատարվել է 
համապատասխան փոփոխությունը։ 

Ընդունվել է 

 
 

Կառավարություն 

  Առաջարկում ենք «Հայաստանի 
Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
օրենքի նախագծի 2-րդ հոդվածի2-րդ մասի 
4-րդ կետում «Հայաստանի 

 
 

Ընդունվել է, կատարվել է 
համապատասխան փոփոխությունը։ 

Ընդունվել է 



Հանրապետության» բառերից հետո լրացնել 
«բույսերի» բառը։ 
«Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
օրենքի նախագծի 3-րդ,4-րդ,12-րդ և 14-րդ 
հոդվածներում «հետեւյալ խմբագրությամբ» 
բառերն առաջարկում ենք փոխարինել «նոր 
խմբագրությամբ» բառերով՝ հիմք 
ընդունելով «Նորմատիվ իրավական 
ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-
ին մասի 3-րդ կետը: 

 
 

Ընդունվել է, կատարվել է 
համապատասխան փոփոխությունը 

Ընդունվել է 

«Բնապահպանական իրավախախտումների 
հետեւանքով կենդանական եւ բուսական 
աշխարհին պատճառված վնասի 
հատուցման սակագների մասին 
»Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի 
Նախագծի վերնագրից եւ 1-ին հոդվածից 
առաջարկում ենք հանել «Հայաստանի 
Հանրապետության» բառերը ՝ հիմք 
ընդունելով «Նորմատիվ իրավական 
ակտերի մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-
րդ եւ 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասերը»: 

Ընդունվել է, կատարվել է 
համապատասխան փոփոխությունը 

Ընդունվել է 

 
 


