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«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ 
ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ» 
 
Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության 

պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 
12-ի ՀՕ-157-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 7-րդ հոդվածի՝ 

1) 3.1-ին մասն ուժը կորցրած ճանաչել. 
2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.2-րդ մաս. 
«3.2. Տվյալ մարմնում (ծառայությունում) ամենացածր կոչման համար հավելավճարը 

սահմանվում է պաշտոնային դրույքաչափի 3 տոկոսի չափով, իսկ դրան հաջորդող 
յուրաքանչյուր հերթական ավելի բարձր կոչման համար հավելավճարի չափը աճում է մեկ 
տոկոսով:» 

3) 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«4. Կոչման համար հավելավճար տրվում է հարկադիր կատարողներին, հարկային, 

մաքսային ծառայողներին, Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության 
քննիչներին: Ընդ որում, հարկային ծառայողներին կոչման համար հավելավճար տրվում է 
այն դեպքում, եթե համապատասխան ծառայողը դասային աստիճանի համար հավելավճար 
չի ստանում կամ կոչման համար հաշվարկված հավելավճարի չափն ավելի բարձր է 
դասային աստիճանի համար հաշվարկված հավելավճարի չափից:». 

4) ուժը կորցրած ճանաչել 4.1-ին մասը. 
5) 5-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  
«5. Քաղաքացիական ծառայողին հավելավճար տրվում է միայն տվյալ պաշտոնի 

ենթախմբին համապատասխանող դասային աստիճանից բարձր դասային աստիճան 
ունենալու դեպքում` նրա պաշտոնային դրույքաչափի 5 տոկոսի չափով, ընդ որում մինչև 
2018 թվականի հուլիսի 1-ը քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն խմբի պաշտոն 
զբաղեցնող այն քաղաքացիական ծառայողներին, որոնց շնորհվել է Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի պետական խորհրդականի 
դասային աստիճան տրվում է սույն մասով նախատեսված հավելավճար:  



2018 թվականի հուլիսի 1-ից հետո պաշտոնի փոփոխության դեպքում 
քաղաքացիական ծառայողին դասային աստիճանի համար հավելավճարը այլևս չի 
տրվում:»: 

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 3.1-ին մասում «հատուկ քննչական ծառայության և 
քննչական կոմիտեի ծառայողներին» բառերը փոխարինել «հատուկ քննչական 
ծառայությունում և քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց» 
բառերով: 

Հոդված 3. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 
«1. Դատախազին վճարվում է հավելավճար դատախազի, դատախազության քննիչի, 

քննիչի պաշտոնում աշխատած, հատուկ քննչական ծառայությունում և/կամ քննչական 
կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնելու (այդ թվում՝ այդ պաշտոնը որպես պետական 
հատուկ ծառայող զբաղեցնելու) յուրաքանչյուր տարվա համար 2 տոկոսի չափով:»: 

Հոդված 4. Օրենքի 3-րդ գլուխը լրացնել նոր 14.1-ին, 14.2-րդ և 14.3-րդ հոդվածներով.  

 «Հոդված 14.1. Հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող 
անձանց վարձատրությունը 

 1. Հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց 
պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի 
հավելված 1-ով։ 

 2. Հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին 
վճարվում է հավելավճար՝ հատուկ քննչական ծառայությունում և/կամ քննչական 
կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնելու (այդ թվում նաև այդ պաշտոնը որպես 
պետական հատուկ ծառայող զբաղեցնելու), դատախազի, դատախազության քննիչի կամ 
քննիչի պաշտոնում աշխատած յուրաքանչյուր տարվա համար 2 տոկոսի չափով: 

 3. Հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձը 
դասային աստիճանի համար ստանում է հավելավճար։ 

 4. Հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին 
վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը: 
 Հոդված 14.2 Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց 
վարձատրությունը 

 1. Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց պաշտոնային 
դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի հավելված 1-
ով։ 

 2. Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին վճարվում է 
հավելավճար՝ քննչական կոմիտեում և/կամ հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար 
պաշտոն զբաղեցնելու (այդ թվում՝ այդ պաշտոնը որպես պետական հատուկ ծառայող 
զբաղեցնելու), դատախազի, դատախազության քննիչի կամ քննիչի պաշտոնում աշխատած 
յուրաքանչյուր տարվա համար 2 տոկոսի չափով: 



 3. Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձը դասային աստիճանի 
համար ստանում է հավելավճար։ 

 4. Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին վճարվող 
հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով սահմանված չափը: 

 5. Քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչությունում ինքնավար 
պաշտոն զբաղեցնող անձանց, ծառայության առանձնահատկություններով 
պայմանավորված, տրվում են հավելումներ, որոնց վճարման դեպքերը, չափերը և կարգը 
սահմանում է Կառավարությունը: 

  
 Հոդված 14.3 Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության քննիչների 
վարձատրությունը 

1.  Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության քննիչների 
հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է սույն օրենքի 1-ին հավելվածով` տվյալ 
պաշտոնի համար սահմանված համապատասխան գործակցի և բազային աշխատավարձի 
արտադրյալով:  

2. Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության քննիչները կոչման 
համար ստանում են հավելավճար: 

3. Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության քննիչները հավելավճար 
են ստանում այդ վարչությունում քննիչի պաշտոնում աշխատած (այդ թվում` այդ 
պաշտոնում որպես պետական ծառայող աշխատած) յուրաքանչյուր տարվա համար՝ 2 
տոկոսի չափով:  

4. Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության քննիչներին վճարվող 
հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով սահմանված չափը:»: 
 
 Հոդված 5. Օրենքի 4-րդ գլխի վերնագիրը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂՆԵՐԻ, 
ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ 
ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ»: 

 
Հոդված 6. Ուժը կորցրած ճանաչել Օրենքի 15-րդ և 15.1-ին հոդվածները, 18-րդ 

հոդվածի 1.1-ին և 19-րդ հոդվածի 3.2-րդ և 4-րդ մասերը: 
 
Հոդված 7. Օրենքի 19-րդ հոդվածում՝ 
1) 3.1-ին մասից հանել «, բացառությամբ սույն հոդվածի 3.2-րդ մասով նախատեսված 

դեպքի» բառերը. 
2) 7-րդ մասում «պաշտոնը քաղաքացիական հատուկ ծառայության կամ 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի փոխվելու պարագայում տվյալ պաշտոնը 



զբաղեցնողին արտամրցութային կարգով քաղաքացիական հատուկ ծառայության կամ» 
բառերը փոխարինել «ծառայողին օրենքով սահմանված կարգով» բառերով: 

 
Հոդված 8. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «ինքնավար ծառայողների» բառերը 

փոխարինել «քաղաքացիական ծառայողների» բառերով: 
 
Հոդված 9. Օրենքի 32-րդ հոդվածում 2.2-րդ մասը լրացնել հետևյալ  

նախադասությամբ. 
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով սահմանված կարգով պետական 

ծառայողին քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի նշանակելու, ինչպես նաև 
պաշտոնների դասակարգման նոր համակարգին անցնելիս պաշտոնի վերանշանակելու 
դեպքերում համապատասխան ծառայողին դասային աստիճանի կամ կոչման համար 
հաշվարկվող հավելավճարը տրվում է տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու 
ժամանակահատվածում: Պաշտոնի փոփոխության դեպքում հավելավճար չի տրվում:»: 

Հոդված 10. Օրենքի 1-ին հավելվածի աղյուսակը՝ 
1) «Ազգային ժողովի նախագահի ռեֆերենտ» տողից հետո լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր տողով. 
«Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի խորհրդական 5.50». 

 
2) «Գլխավոր դատախազի տեղակալի օգնական» տողից հետո լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր տողերով. 
 

«Դատական դեպարտամենտ  
Դատավորի (այդ թվում՝ Սահմանադրական դատարանի 
դատավորի) օգնական 

3.88» 

 
3) «Մարզային քննչական վարչության քննչական բաժնի քննիչ» տողից հետո լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ նոր տողերով. 
«Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչություն 

Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության պետ 8.00 
Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության պետի 
տեղակալ, քննչական վարչության բաժնի պետ 

6.75 

Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության 
հատկապես կարևոր գործերով քննիչ 

6.50 

Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության ավագ 
քննիչ 

6.00 

Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության քննիչ 5.50» 
 
Հոդված 11. Օրենքի 4-րդ հավելվածի վերնագրից հանել «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ» բառերը, իսկ 5-րդ հավելվածի 



վերնագրից հանել «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ» բառերը: 

 
Հոդված 12. Օրենքի 9-րդ հավելվածից հանել «ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչություն, ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության պետ 8.00, ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության պետի տեղակալ, 
քննչական վարչության բաժնի պետ 6.75, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ 6.50, 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության 
ավագ քննիչ 6.00, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 
քննչական վարչության քննիչ 5.50» տողերը: 

 
Հոդված 13. 
1․ Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը: 
2․ Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո դատավորի (այդ թվում՝ Սահմանադրական 

դատարանի դատավորի) օգնականի պետական հայեցողական պաշտոնի 
վերանշանակվելու դեպքում տվյալ պաշտոնը զբաղեցնող անձի հիմնական 
աշխատավարձը և (կամ) հավելավճարը պահպանվում է մինչև նրա համար օրենքով 
սահմանված հիմնական աշխատավարձի չափը հավասար կամ բարձր կլինի պահպանված 
աշխատավարձի (հիմնական աշխատավարձ և (կամ) հավելավճար) չափից: 



  
ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

Կ-2929-23.09.2019-ՊԻ-011/0 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

 
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ 

ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ» 

 
Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության 

պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 
12-ի ՀՕ-157-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 7-րդ հոդվածի՝ 

6) 3.1-ին մասն ուժը կորցրած ճանաչել. 
7) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3.2-րդ մաս. 
«3.2. Տվյալ մարմնում (ծառայությունում) ամենացածր կոչման համար հավելավճարը 

սահմանվում է պաշտոնային դրույքաչափի 3 տոկոսի չափով, իսկ դրան հաջորդող 
յուրաքանչյուր հերթական ավելի բարձր կոչման համար հավելավճարի չափը աճում է մեկ 
տոկոսով:» 

8) 4-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«4. Կոչման համար հավելավճար տրվում է հարկադիր կատարողներին, հարկային, 

մաքսային ծառայողներին, Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության 
քննիչներին: Ընդ որում, հարկային ծառայողներին կոչման համար հավելավճար տրվում է 
այն դեպքում, եթե համապատասխան ծառայողը դասային աստիճանի համար հավելավճար 
չի ստանում կամ կոչման համար հաշվարկված հավելավճարի չափն ավելի բարձր է 
դասային աստիճանի համար հաշվարկված հավելավճարի չափից:». 

9) ուժը կորցրած ճանաչել 4.1-ին մասը. 
10) 5-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  
«5. Քաղաքացիական ծառայողին, դատական ծառայողին հավելավճար է տրվում է 

միայն համապատասխան ծառայությունում տվյալ պաշտոնի ենթախմբին 
համապատասխանող դասային աստիճանից բարձր դասային աստիճան ունենալու 
դեպքում` նրա պաշտոնային դրույքաչափի 5 տոկոսի չափով: Քաղաքացիական , ընդ որում 
մինչև 2018 թվականի հուլիսի 1-ը քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն խմբի 
պաշտոն զբաղեցնող այն քաղաքացիական ծառայողներին սույն մասով նախատեսված 
հավելավճարը տրվում, որոնց շնորհվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
ծառայության 1-ին դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան ունենալու դեպքում: 
Ընդ որում, տրվում է սույն մասով նախատեսված հավելավճար:  

2018 թվականի հուլիսի 1-ից հետո պաշտոնի փոփոխության դեպքում 
քաղաքացիական ծառայողին դասային աստիճանի համար հավելավճարը այլևս չի 
տրվում:»: 



 
Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 3.1-ին մասում «հատուկ քննչական ծառայության և 

քննչական կոմիտեի ծառայողներին» բառերը փոխարինել «հատուկ քննչական 
ծառայությունում և քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց» 
բառերով: 

 
Հոդված 3. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 
«1. Դատախազին վճարվում է հավելավճար դատախազի, դատախազության քննիչի, 

քննիչի պաշտոնում աշխատած, հատուկ քննչական ծառայությունում և/կամ քննչական 
կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնելու (այդ թվում՝ այդ պաշտոնը որպես պետական 
հատուկ ծառայող զբաղեցնելու) յուրաքանչյուր տարվա համար 2 տոկոսի չափով:»: 

 
Հոդված 4. Օրենքի 3-րդ գլուխը լրացնել նոր 14.1-ին, 14.2-րդ և 14.3-րդ հոդվածներով.  

 «Հոդված 14.1. Հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող 
անձանց վարձատրությունը 

 1. Հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց 
պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի 
հավելված 1-ով։ 

 2. Հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին 
վճարվում է հավելավճար՝ հատուկ քննչական ծառայությունում և/կամ քննչական 
կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնելու (այդ թվում նաև այդ պաշտոնը որպես 
պետական հատուկ ծառայող զբաղեցնելու), դատախազի, դատախազության քննիչի կամ 
քննիչի պաշտոնում աշխատած յուրաքանչյուր տարվա համար 2 տոկոսի չափով: 

 3. Հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձը 
դասային աստիճանի համար ստանում է հավելավճար։ 

 4. Հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին 
վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը: 
 
 Հոդված 14.2 Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց 
վարձատրությունը 

 1. Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց պաշտոնային 
դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի հավելված 1-
ով։ 

 2. Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին վճարվում է 
հավելավճար՝ քննչական կոմիտեում և/կամ հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար 
պաշտոն զբաղեցնելու (այդ թվում՝ այդ պաշտոնը որպես պետական հատուկ ծառայող 
զբաղեցնելու), դատախազի, դատախազության քննիչի կամ քննիչի պաշտոնում աշխատած 
յուրաքանչյուր տարվա համար 2 տոկոսի չափով: 



 3. Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձը դասային աստիճանի 
համար ստանում է հավելավճար։ 

 4. Քննչական կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձին վճարվող 
հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով սահմանված չափը: 

 5. Քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչությունում ինքնավար 
պաշտոն զբաղեցնող անձանց, ծառայության առանձնահատկություններով 
պայմանավորված, տրվում են հավելումներ, որոնց վճարման դեպքերը, չափերը և կարգը 
սահմանում է Կառավարությունը: 

  
 Հոդված 14.3 Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության քննիչների 
վարձատրությունը 

5.  Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության քննիչների 
հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է սույն օրենքի 1-ին հավելվածով` տվյալ 
պաշտոնի համար սահմանված համապատասխան գործակցի և բազային աշխատավարձի 
արտադրյալով:  

6. Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության քննիչները կոչման 
համար ստանում են հավելավճար: 

7. Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության քննիչները հավելավճար 
են ստանում այդ վարչությունում քննիչի պաշտոնում աշխատած (այդ թվում` այդ 
պաշտոնում որպես պետական ծառայող աշխատած) յուրաքանչյուր տարվա համար՝ 2 
տոկոսի չափով:  

8. Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության քննիչներին վճարվող 
հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով սահմանված չափը:»: 
 
 Հոդված 5. Օրենքի 4-րդ գլխի վերնագիրը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂՆԵՐԻ, 
ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ 
ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ»: 

 
Հոդված 6. Ուժը կորցրած ճանաչել Օրենքի 15-րդ և 15.1-ին հոդվածները, 18-րդ 

հոդվածի 1.1-ին և 19-րդ հոդվածի 3.2-րդ և 4-րդ մասերը: 
 
Հոդված 7. Օրենքի 19-րդ հոդվածում՝ 
3) 3.1-ին մասից հանել «, բացառությամբ սույն հոդվածի 3.2-րդ մասով նախատեսված 

դեպքի» բառերը. 
4) 7-րդ մասում «պաշտոնը քաղաքացիական հատուկ ծառայության կամ 

քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի փոխվելու պարագայում տվյալ պաշտոնը 



զբաղեցնողին արտամրցութային կարգով քաղաքացիական հատուկ ծառայության կամ» 
բառերը փոխարինել «ծառայողին օրենքով սահմանված կարգով» բառերով: 

 
Հոդված 8. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «ինքնավար ծառայողների» բառերը 

փոխարինել «քաղաքացիական ծառայողների» բառերով: 
 
Հոդված 9. Օրենքի 32-րդ հոդվածում 2.2-րդ մասը լրացնել հետևյալ  

նախադասությամբ. 
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով սահմանված կարգով պետական 

ծառայողին քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի նշանակելու, ինչպես նաև 
պաշտոնների դասակարգման նոր համակարգին անցնելիս պաշտոնի վերանշանակելու 
դեպքերում համապատասխան ծառայողին դասային աստիճանի կամ կոչման համար 
հաշվարկվող հավելավճարը տրվում է տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու 
ժամանակահատվածում: Պաշտոնի փոփոխության դեպքում հավելավճար չի տրվում:»: 

Հոդված 10. Օրենքի 1-ին հավելվածի աղյուսակը՝ 
1) «Ազգային ժողովի նախագահի ռեֆերենտ» տողից հետո լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր տողով. 
«Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի խորհրդական 5.50». 

 
22) «Գլխավոր դատախազի տեղակալի օգնական» տողից հետո լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր տողերով. 
 

«Դատական դեպարտամենտ  
Դատավորի (այդ թվում՝ Սահմանադրական դատարանի 
դատավորի) օգնական 

3.88» 

 
3) «Մարզային քննչական վարչության քննչական բաժնի քննիչ» տողից հետո լրացնել 

հետևյալ բովանդակությամբ նոր տողերով. 
«Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչություն 

Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության պետ 8.00 
Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության պետի 
տեղակալ, քննչական վարչության բաժնի պետ 

6.75 

Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության 
հատկապես կարևոր գործերով քննիչ 

6.50 

Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության ավագ 
քննիչ 

6.00 

Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության քննիչ 5.50» 
 
Հոդված 11. Օրենքի 4-րդ հավելվածի վերնագրից հանել «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ» բառերը, իսկ 5-րդ հավելվածի 



վերնագրից հանել «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ» բառերը: 

 
Հոդված 12. Օրենքի 9-րդ հավելվածից հանել «ՀՀ կառավարությանն առընթեր 

պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչություն, ՀՀ կառավարությանն առընթեր 
պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության պետ 8.00, ՀՀ կառավարությանն 
առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության պետի տեղակալ, 
քննչական վարչության բաժնի պետ 6.75, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական 
եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննիչ 6.50, 
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության 
ավագ քննիչ 6.00, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի 
քննչական վարչության քննիչ 5.50» տողերը: 

 
Հոդված 13.  
1․Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանըհրապարակման 

օրվան հաջորդող օրվանիցտասներորդ օրը: 
2․ Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո դատավորի (այդ թվում՝ Սահմանադրական 

դատարանի դատավորի) օգնականի պետական հայեցողական պաշտոնի 
վերանշանակվելու դեպքում տվյալ պաշտոնը զբաղեցնող անձի հիմնական 
աշխատավարձը և (կամ) հավելավճարը պահպանվում է մինչև նրա համար օրենքով 
սահմանված հիմնական աշխատավարձի չափը հավասար կամ բարձր կլինի պահպանված 
աշխատավարձի (հիմնական աշխատավարձ և (կամ) հավելավճար) չափից: 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», 
«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», 
«ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ», «ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», 
«ՀԱՏՈՒԿ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՏԵՂԱԿԱՆ 
ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ 
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՄԱՐՄՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ ՄԱՍԻՆ  ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», 
«ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», 
«ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ԱՐՏԱԿԱՐԳ 
ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», 
«ՍԵՅՍՄԻԿ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՄԱՐԴՈՒ 
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆԱՆՇԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՇԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ` ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ 
ՀԱՐԿՈՎ ՀԱՐԿՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ԱՅՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ, ՈՐՈՆՑ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄՆ ԱԶԱՏՎԱԾ Է 
ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻՑ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ (ՎԱՎԵՐԱԳՐԵՐԻ) 
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՕՐԻՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՏԵՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ԿԱՄ 
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ՍԱՐՔԵՐՈՎ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ԴԵՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», 
«ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ 
ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 
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ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՎԱՍԱՐ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՎԱՍԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ», «ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ», «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», 
«ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ 
ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ, 
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱUԻՆ», «ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ 
ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ (Կ-292-23.09.2019-ՊԻ-011/1) 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 
 

№ Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) 
հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, որին 
վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխո 
ւթյուն, լրացում) 

Առաջարկության վերաբերյալ 
հեղինակի (հիմնական 

զեկուցողի) եզրակացությունը 

Առաջարկությունն
երն ընդունելու 
կամ մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
որոշումը 

      
1. ՀՀ 

կառավարություն 
 

«Կազմակերպություն
ների և անհատ 
ձեռնարկատերերի 
կողմից ներմուծվող` 
ակցիզային հարկով 
հարկման ոչ ենթակա 
այն ապրանքների 
ցանկը հաստատելու 
մասին, որոնց 
ներմուծումն 
ազատված է 
ավելացված արժեքի 
հարկից» օրենքում 
փոփոխություն 
կատարելու մասին» 
օրենքի նախագիծ 

1.  Նախագծերի փաթեթից հանել 
«Կազմակերպությունների և անհատ 
ձեռնարկատերերի կողմից 
ներմուծվող` ակցիզային հարկով 
հարկման ոչ ենթակա այն 
ապրանքների ցանկը հաստատելու 
մասին, որոնց ներմուծումն ազատված 
է ավելացված արժեքի հարկից» 
օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» օրենքի նախագիծը: 
 

1. Առաջարկությունն 
ընդունվել է և Նախագծի 
փաթեթից հանվել է  
«Կազմակերպությունների և 
անհատ ձեռնարկատերերի 
կողմից ներմուծվող` 
ակցիզային հարկով 
հարկման ոչ ենթակա այն 
ապրանքների ցանկը 
հաստատելու մասին, որոնց 
ներմուծումն ազատված է 
ավելացված արժեքի 
հարկից» օրենքում 
փոփոխություն կատարելու 
մասին» օրենքի նախագիծը: 
 

   Ընդունվել է: 
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2.  ՀՀ 

կառավարություն 
 

«Դատական 
օրենսգիրք» 
սահմանադրական 
օրենքում 
փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 
օրենքի նախագիծ 

2. Նախագծերի փաթեթում ընդգրկել 
«Դատական օրենսգիրք» 
սահմանադրական օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու 
մասին» օրենքի նախագիծը: 

2.  Առաջարկությունն 
ընդունվել է և Նախագծի 
փաթեթում ընդգրկվել է 
«Դատական օրենսգիրք» 
սահմանադրական օրենքում 
փոփոխություններ 
կատարելու մասին» օրենքի 
նախագիծը: 

   Ընդունվել է: 

3. ՀՀ 
կառավարություն 

Ամփոփաթերթի 
վերնագրում նշված 
մի շարք օրենքների 
նախագծերի 
վերաբերյալ 

3. Նախագծերի փաթեթում ընդգրկված 
մի շարք օրենքներում կատարել 
բովանդակային, ինչպես նաև 
տեխնիկական փոփոխություններ՝ 
համաձայն տեղեկանքի (կցվում է): 

3. Առաջարկությունն 
ընդունվել է: 

   Ընդունվել է: 

 
 

 
 


