
Երկրորդ ընթերցում 
Լրամշակված տարբերակ 

Կ-9031-22.03.2021-ՊԱ-011 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի 200-րդ հոդվածը 
շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 200. Սահմանային շերտ մուտք գործելու կամ այնտեղ գտնվելու, 
ինչպես նաեւ բնակվելու կանոնները խախտելը 

1. Սահմանային շերտ մուտք գործելու կամ այնտեղ գտնվելու, ինչպես նաեւ 
բնակվելու կանոնները խախտելը՝ 

առաջացնում է նախազգուշացում կամ տուգանքի նշանակում սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով:»: 

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

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի 200-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ 
խմբագրությամբ. 

«Հոդված 200. Սահմանային շերտ մուտք գործելու կամ այնտեղ գտնվելու, ինչպես նաեւ 
բնակվելու կանոնները խախտելը 



1. Սահմանային շերտ մուտք գործելու կամ այնտեղ գտնվելու, ինչպես նաեւ բնակվելու կամ 
գրանցվելու կանոնները խախտելը՝ 

առաջացնում է նախազգուշացում կամ տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով:»: 

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



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» և «ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ 
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ  ՓԱԹԵԹԻ (Կ-903-22.03.2021-ՊԱ-011/1) ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

 
№ Առաջարկության 

(փոփոխության, 
լրացման) 
հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, 
որին վերաբերում է 
առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխություն, 
լրացում) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 
(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկությու
ններն 

ընդունելու կամ 
մերժելու 

վերաբերյալ 
հանձնաժողովի 

որոշումը 
      

1. ՀՀ կառավարու-

թյուն 

«Վարչական իրա-

վախախտումների 

վերաբերյալ Հայաս-

տանի Հանրապե-

տության օրենս-

գրքում փոփոխու-

թյուն կատարելու 

մասին» օրենքի նա-

խագծի 1-ին հոդ-

ված 

Նախագծի 1-ին հոդվածով Վար-

չական իրավախախտումների վերա-

բերյալ ՀՀ օրենսգրքի նոր խմբա-

գրությամբ շարադրվող 200-րդ հոդ-

վածի վերնագրից բխում է, որ հա-

մապատասխան հոդվածը վերաբե-

րում է սահմանային շերտ մուտք գոր-

ծելու կամ այնտեղ գտնվելու, ինչպես

նաև բնակվելու կանոնները

խախտելուն, մինչդեռ, նույն հոդվածի

բովանդակությունից պարզ է դառ-

Ընդունվել է:  

Կատարվել է 

համապաստախան փոփո-

խություն: 

   Ընդունվել 

է:  



նում, որ այն վերաբերում է ոչ միայն

սահմանային շերտ մուտք գործելու, 

այնտեղ գտնվելու կամ բնակվելու

կանոնների, այլ նաև՝ սահմանային

շերտում գրանցվելու կանոնների

խախտմանը: 

Ելնելով վերոգրյալից և հիմք ըն-

դունելով «Նորմատիվ իրավական

ակտերի մասին» օրենքի 14-րդ հոդ-

վածի 8-րդ մասում սահմանված պա-

հանջները՝ Նախագծի 1-ին հոդվածով

Վարչական իրավախախտումների

վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի նոր

խմբագրությամբ շարադրվող 200-րդ

հոդվածի բովանդակությունը անհրա

ժեշտ է համապատասխանեցնել նույն

հոդվածի վերնագրին: 

 
 

 

 
 


