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 Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
  

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

 
 
Հոդված 1. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք)» 
80.1-ին հոդվածի վերնագրում և տեքստում «նյութերի» բառից հետո լրացնել «և 
հիդրոֆտորածխածինների» բառերը և «տեղյակ չպահելը» բառերը փոխարինել 
«չտեղեկացնելը» բառով: 
Հոդված   2. Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ 87.1-ին հոդվածով. 
«Հոդված 87.1. Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և հիդրոֆտորածխածինների 

առաքման թույլտվություն ստացած հայտատուների կողմից այդ 
նյութերի ներմուծման անհատական չափաքանակների օգտագործման 
մասին օրենքով նախատեսված հաշվետվությունը պետական լիազոր 
մարմին չներկայացնելը 

Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և հիդրոֆտորածխածինների առաքման 
թույլտվություն ստացած հայտատուների կողմից այդ նյութերի ներմուծման անհատական 
չափաքանակների օգտագործման մասին օրենքով նախատեսված հաշվետվությունը 
պետական լիազոր մարմին չներկայացնելը կամ ժամկետանց ներկայացնելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում անհատ ձեռնարկատերերի  նկատմամբ` 
սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար 
անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի 
չափով»: 

Հոդված  3. Օրենսգրքի 242-րդ հոդվածում «88-91-րդ հոդվածներով» բառերը փոխարինել 
«87.1-91-րդ հոդվածներով» բառերով: 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը: 



Երկրորդ ընթերցում 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
  

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
Հոդված 1. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք)» 
80.1-ին հոդվածի վերնագրում և տեքստում «նյութերի» բառից հետո լրացնել «և 
հիդրոֆտորածխածինների» բառերը և «տեղյակ չպահելը» բառերը փոխարինել 
«չտեղեկացնելը» բառով: 
Հոդված   2. Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ 87.1-ին հոդվածով. 
«Հոդված 87.1. Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և հիդրոֆտորածխածինների 

առաքման թույլտվություն ստացած հայտատուների կողմից այդ 
նյութերի ներմուծման անհատական չափաքանակների օգտագործման 
մասին օրենքով նախատեսված հաշվետվությունը պետական լիազոր 
մարմին չներկայացնելը 

Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և հիդրոֆտորածխածինների առաքման 
թույլտվություն ստացած հայտատուների կողմից այդ նյութերի ներմուծման անհատական 
չափաքանակների օգտագործման մասին օրենքով նախատեսված հաշվետվությունը 
պետական լիազոր մարմին չներկայացնելը կամ ժամկետանց ներկայացնելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում անհատ ձեռնարկատերերի ֆիզիկական 
անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսունապատիկի չափով, 
իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
հարյուրապատիկի երկուհարյուրապատիկի չափով»: 

Հոդված  3. Օրենսգրքի 242-րդ հոդվածում «88-91-րդ հոդվածներով» բառերը փոխարինել 
«87.1-91-րդ հոդվածներով» բառերով: 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը:



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

««Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 
(փաստաթղթային կոդ՝ Կ-334-30.10.2019-ՏՏԳԲ-011/1 ) և ««Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 
(փաստաթղթային կոդ՝     Կ-3341-30.10.2019-ՏՏԳԲ-011/1) վերաբերյալ ներկայացված առաջարկությունների 

 
 

№ Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) 
հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, որին 
վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխություն, լրացում) Առաջարկության 
վերաբերյալ 
հեղինակի 
(հիմնական 
զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկություննե
րն ընդունելու կամ 

մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
որոշումը 

      

1. Կառավարություն 

 

«Օզոնային շերտը 
քայքայող նյութերի մասին» 
օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին» 
օրենքի նախագծի 
(այսուհետ՝ Նախագիծ) 1-
ին հոդված 

«Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի
մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածում 
առաջարկում ենք «հետեւյալ» բառը 
փոխարինել «նոր» բառով՝ հիմք ընդունելով 
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 
օրենքի 34-րդ հոդվածի 4-րդ մասը: 
 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

2.  Կառավարություն 

 

Նախագծի 2-րդ հոդված եւ 
8-րդ հոդվածի 5-րդ մաս 

Առաջարկում ենք ««Օզոնային շերտը
քայքայող նյութերի մասին» օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի 
նախագծի 1-ին հոդվածով նոր 
խմբագրությամբ շարադրված «Օզոնային 
շերտի պահպանության մասին» օրենքի 
նախագծի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ 
հոդվածում եւ 8-րդ հոդվածի 5-րդ մասում 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 
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հղում կատարված օրենքների վերնագրերից
հանել «Հայաստանի Հանրապետության» 
բառերը՝ հիմք ընդունելով «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 18-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասը: 
 

3. Կառավարություն 

 

Նախագծի 3-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 10-րդ կետ 

Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ 
կետում «որպես անհատ ձեռնարկատեր 
հաշվառված ֆիզիկական անձինք» բառերն 
առաջարկում ենք փոխարինել «անհատ 
ձեռնարկատերերը» բառերով՝ հիմք 
ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի 
մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 8-րդ մասը եւ 
«Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին» օրենքի 1-
ին հոդվածը, որի համաձայն՝ անհատ 
ձեռնարկատեր է համարվում վերը նշված 
օրենքի պահանջներին համապատասխանող 
հաշվառված ֆիզիկական անձը: 
 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

4. Կառավարություն 

 

Նախագծի 4-րդ հոդվածի 
1-ին մաս, 8-րդ հոդվածի 
3-րդ մաս, 9-րդ հոդվածի 
1-ին մաս 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությամբ 
նախատեսված կարգավորումները՝ 
առաջարկում ենք Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին 
մասով սահմանված «Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության» 
բառերը փոխարինել «Կառավարության» 
բառով: Նույն առաջարկը վերաբերելի է նաեւ 
Օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասին, 9-րդ 
հոդվածի 1-ին մասին:  

 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

5. Կառավարություն Նախագծի 4-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 5-րդ կետ 

Օրենքի կարգավորման ոլորտը վերաբերում 
է կարգավորվող նյութերի ներմուծմանը, 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 
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 արտահանմանը եւ տարանցիկ 
տեղափոխմանը, ուստի, հիմք ընդունելով 
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասի» 
օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 
առաջարկում ենք Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-
ին մասի 5-րդ կետում «տարանցմանը» բառը 
փոխարինել «տարանցիկ տեղափոխմանը» 
բառերով: 
 

6. Կառավարություն 

 

Նախագծի 6-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 3-րդ կետ 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական 
ակտերի մասի» 14-րդ հոդվածի 3-րդ և 17-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասերը՝ առաջարկում ենք 
Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ 
կետում նշված երկու «սույն մասում» բառերը 
փոխարինել «սույն կետում» բառերով: Սույն 
առաջարկը բխում է այն հանգամանքից, որ 
համաձայնագրի կողմ չհանդիսացող երկրի 
վերաբերյալ նշումը նախատեսված է Օրենքի 
6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով: 
 

 

7. Կառավարություն 

 

 
 

 

Նախագծի 8-րդ հոդվածի 
6-րդ մաս 
 

 

 

 

Նախագծի 3-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 9-րդ կետ 

Օրենքի մի շարք հոդվածներում միևնույն 
միտքն արտահայտելիս կիրառվում են 
տարբեր հասկացություններ, 
մասնավորապես՝  

- Օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ մասում 
նախատեսված է լիազոր մարմնի 
կողմից«թույլտվության տրման մասին 
որոշման ընդունում» հասկացությունը, 
մինչդեռ Օրենքի մի շարք 
հոդվածներով կիրառվում է 
«թույլտվության տրամադրման 
որոշում» հասկացությունը:  

- Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ 

 

 

 

Ընդունվել է: 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդունվել է: 

 

 

 

 



  6

 

 

Նախագծի 7-րդ հոդված, 
3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
10-րդ կետ 

կետով, որպես օրենքում 
օգտագործվող հիմնական 
հասկացություն, սահմանված է 
«առաքման թույլտվություն» 
հասկացությունը, մինչդեռ Օրենքի մի 
շարք հոդվածներով կիրառվում է 
«թույլտվություն» հասկացությունը:  

- Օրենքի 7-րդ հոդվածով 
նախատեսվում է «առաքման 
թույլտվության հայտ» 
հասկացությունը, մինչդեռ Օրենքի 3-
րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետով 
տրված «հայտատու» հասկացության 
մեջ սահմանված է «առաքման 
թույլտվություն ստանալու հայտ» 
հասկացությունը:  

Ընդունվել է: 

 

 

 

 

Ընդունվել է: 

 

Ընդունվել է: 

 

 

 

 

Ընդունվել է: 

 

 

8. Կառավարություն 

 

Նախագծի 9-րդ հոդվածի 
2-րդ մասի 4-րդ կետ 

Օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ 
կետում «ընդհանուր չափաքանակները» 
բառերը փոխարինել «անհատական 
չափաքանակը» բառով: 
 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

 

9. Կառավարություն Նախագծի 3-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 9-րդ կետ 

Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ 
կետում հանել «մեկանգամյա» բառը:  

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

 

10. Կառավարություն Նախագծի 13-րդ հոդվածի 
2-րդ մաս 

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական 
ակտերի մասի» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 
պահանջները՝ օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասում «օրենքի ընդունումից» բառերը 
փոխարինել «օրենքն ուժի մտնելուց» 
բառերով: 
 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

 

11. Կառավարություն Նախագծի 13-րդ հոդված Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական 
ակտերի մասի» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 
պահանջները՝ 13-րդ հոդվածը լրացնել 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 
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հետևյալ բովանդակությամբ նոր 3-րդ 
մասով. 
«3. Սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 10-րդ 
մասով սահմանված կարգն ընդունվում է 
սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 
վեց ամսվա ընթացքում:»: 

 
12. Կառավարություն 

 

«Վարչական 
իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսգրքում լրացումներ և 
փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 
օրենքի նախագծի 2-րդ 
հոդվածով լրացվող 87.1 
հոդված 

«Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն 
կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 2-րդ 
հոդվածով լրացվող 87.1 հոդվածի 
պատասխանատվության մասում 
սահմանված է՝ «առաջացնում է տուգանքի 
նշանակում ֆիզիկական անձանց 
նկատմամբ», մինչդեռ Օրենքի 3-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 10-րդ կետով սահմանված է, որ 
հայտատու կարող են հանդիսանալ 
«իրավաբանական անձինք ու որպես անհատ 
ձեռնարկատեր հաշվառված ֆիզիկական 
անձինք:»: Այսինքն Օրենքով նախատեսված 
կարգավորմամբ ֆիզիակական անձը չի 
կարող օզոնային շերտը քայքայող նյութերի 
եւ հիդրոֆտորածխածինների առաքման 
թույլտվություն ստանա եւ հետեւաբար 
վարչական պատասխանատվության 
ենթարկվել չի կարող:  

 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

 

13. Կառավարություն 

 

«Վարչական 
իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսգրքում լրացումներ և 
փոփոխություններ 

«Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն 
կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 2-րդ 
հոդվածով լրացվող 87.1 հոդվածի 
պատասխանատվության մասում 

Ընդունվել է: 

 

Ընդունվել է: 
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կատարելու մասին» 
օրենքի նախագծի 2-րդ 
հոդվածով լրացվող 87.1 
հոդված 

«հարյուրապատիկի» բառը փոխարինել 
«երկուհարյուրապատիկի» բառով: 

14. Կառավարություն 

 

«Վարչական 
իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսգրքում լրացումներ և 
փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 
օրենքի նախագիծ 

«Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն 
կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 
վերնագրում «ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ» բառերն առաջարկում 
ենք փոխարինել «ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» բառերով քանի որ 
նույն նախագծով նախատեսվում են մի քանի 
փոփոխություններ եւ լրացումներ:  

 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

 

 
 

 
 


