
ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 
ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ 

Պ-8701-19.02.2021,12.04.2021-ՏՏԳԲ-011 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 156.1-ին հոդվածի 1-

ին մասը «այդ թվում՝» բառերից հետո լրացնել «գերեզմանատան օգտագործման 

սխեմաներ չկազմելը կամ» բառերով, իսկ նույն մասի «սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «պաշտոնատար 

անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի 

չափով» բառերով: 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 156.1-ին հոդվածում`  
 
1) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին կետով. 

 «1.1. Գերեզման օգտագործողի կողմից գերեզմանի կառուցապատման, բարեկարգման 
եւ շահագործման օրենսդրությամբ սահմանված կանոնները, այդ թվում՝ 
քաղաքաշինական նորմերը խախտելը` 
     առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
երկուհարյուրապատիկի չափով: 
Նույն խախտումը, որը կատարվել է վարչական տույժի միջոց կիրառելուց հետո` մեկ 
տարվա ընթացքում` 
     առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
հազարապատիկի չափով:». 

2) 3-րդ մասից հանել «անվճար կամ վճարովի հիմունքներով» բառերը. 
3) 4-րդ մասի «երկուհարյուրապատիկի» բառը փոխարինել «հազարապատիկի» բառով. 
4) լրացնել 4.1-ին մասով.  

«4.1. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված արարքի համար վարչական տույժ 
նշանակելուց հետո` եռամսյա ժամկետում, հուղարկավորված անձին գերեզմանատան 
կազմակերպման համար նախատեսված վայրում չվերահուղարկավորելը՝ 
     առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
երկուհազարապատիկի չափով։ 
Նույն խախտումը վարչական տույժ նշանակելուց հետո` յուրաքանչյուր եռամսյա 
ժամկետում չվերացնելը՝ 

     առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի հինգհազարապատիկի չափով:»: 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 219.1-ին հոդվածի 3-րդ մասից հանել «հոդվածի 1-ին մասով 
նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը՝ մասնավոր 
գերեզմանատների մասով, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ եւ 10-րդ մասերով,» բառերը: 



Հոդված 4. Օրենսգրքի 230-րդ հոդվածը «152-րդ հոդվածներով,» բառերից հետո լրացնել 
«156.1-ին հոդվածի 4-րդ և 4.1-ին մասերով» բառերով: 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ 

ՆԱԽԱԳԾԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 156.1-ին հոդվածի 1-

ին մասը  «այդ թվում՝» բառերից հետո լրացնել «գերեզմանատան օգտագործման 

սխեմաներ չկազմելը կամ» բառերով, իսկ նույն մասի «սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի հարյուրապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «պաշտոնատար 

անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի 

չափով» բառերով: Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 12-ի 

վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 156.1-

րդ հոդվածի 1-ին մասում «սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկի 

չափով» բառերը փոխարինել «պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով» բառերով: 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 156.1-ին հոդվածում`Օրենսգրքի 156.1-րդ հոդվածը լրացնել նոր 1.1-
ին կետով.  

1) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին կետով. 
 «1.1.) 1.1 Գերեզման օգտագործողի շահագործողի  կողմից գերեզմանի 
կառուցապատման, բարեկարգման եւ շահագործման օրենսդրությամբ սահմանված 
կանոնները, այդ թվում՝ քաղաքաշինական նորմերը խախտելը` 
     առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով: 
Նույն խախտումը, որը կատարվել է վարչական տույժի միջոց կիրառելուց հետո` մեկ 
տարվա ընթացքում` 
     առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի հազարապատիկի չափով:»: 

2) 3-րդ մասից հանել «անվճար կամ վճարովի հիմունքներով» բառերը. 
3) 4-րդ մասի «երկուհարյուրապատիկի» բառը փոխարինել «հազարապատիկի» 

բառով. 
4) լրացնել 4.1-ին մասով.   



«4.1. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված արարքի համար վարչական տույժ 
նշանակելուց հետո` եռամսյա ժամկետում, հուղարկավորված անձին գերեզմանատան 
կազմակերպման համար նախատեսված վայրում չվերահուղարկավորելը՝ 
     առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
երկուհազարապատիկի չափով։ 
Նույն խախտումը վարչական տույժ նշանակելուց հետո` յուրաքանչյուր եռամսյա 
ժամկետում չվերացնելը՝ 

     առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի հինգհազարապատիկի չափով:»: 

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 156.1-րդ հոդվածի 3-րդ մասից հանել «անվճար կամ վճարովի 
հիմունքներով» բառերը: 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 219.1-ին 219.1-րդ հոդվածի 3-րդ մասից հանել «հոդվածի 1-ին 
մասով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը՝ մասնավոր 
գերեզմանատների մասով, 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ եւ 10-րդ մասերով,» բառերը: 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 230-րդ հոդվածը «152-րդ հոդվածներով,» բառերից հետո լրացնել 
«156.1-ին հոդվածի 4-րդ և 4.1-ին մասերով» բառերով: 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից-ին:



Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ 

«ՀՈՒՂԱՐԿԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՆԵՐԻ ՈՒ ԴԻԱԿԻԶԱՐԱՆՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Պ-870-19.02.2021,12.04.2021-ՏՏԳԲ-011/1) 

ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Պ-8701-19.02.2021,12.04.2021-ՏՏԳԲ-011/1) ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) 
հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, որին 

վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն  
(փոփոխություն, լրացում) 

Առաջարկության 

վերաբերյալ 

հեղինակի 

(հիմնական 

զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկություններն 

ընդունելու կամ 

մերժելու վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 

որոշումը 



Պատգամավոր 

Նիկոլայ 

Բաղդասարյան 

«Հուղարկավորությունների 

կազմակերպման և 

գերեզմանատների ու 

դիակիզարանների 

շահագործման մասին» 

օրենքում փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու 

մասին օրենքի նախագծի 1-

ին հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի 
1-ին հոդվածի 1-ին կետի 
«8-րդ պարբերությունում» 
բառերը փոխարինել 
«ութերորդ 
պարբերության» 
բառերով, նույն կետի «։» 

նշանը փոխարինել «․» 

նշանով: 
 
Առաջարկվել է նախագծի 
1-ին հոդվածի 2-րդ կետը 
շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ. 
«ութերորդ 
պարբերությունից հետո 
լրացնել հետևյալ 
պարբերությամբ 
«գերեզման օգտագործող՝ 
այն ֆիզիկական անձը, 
որի անվամբ գրանցված է 
գերեզմանատեղը.»: 
 
Առաջարկվել է նախագծի 
1-ին հոդվածի 3-րդ կետը 
շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ. 
«իններորդ 
պարբերությունը 
«վրահուղարկավորում`» 
բառից հետո լրացնել 
«նոր» բառով, իսկ նույն 
պարբերության «իր 
անունով հաշվառված» 
բառերը փոխարինել «եւ 
գերեզման օգտագործողի 
համաձայնությամբ» 
բառերով.»: 
 
Առաջարկվել է նախագծի 
1-ին հոդվածի 4-րդ կետը 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ. 
«տասերորդ 
պարբերությունը 
«ցանկությամբ» բառից 
հետո լրացնել «եւ 
գերեզման օգտագործողի 
համաձայնությամբ» 
բառերով.»: 
 
Առաջարկվել է նախագծի 
1-ին հոդվածի 5-րդ կետի 
«12-րդ» բառը 
փոխարինել 
«տասներկուերորդ» 
բառով, նույն կետի «նոր» 
բառը փոխարինել 
«հետևյալ» բառով, նույն 
կետից հանել 
«մահացածի 
հարազատներ կամ» 
բառերը: 
 
Առաջարկվել է նախագծի 
1-ին հոդվածի 6-րդ կետի 
«15-րդ 
պարբերությունում» 
բառերը փոխարինել 
«տասնհինգերորդ 
պարբերության» 
բառերով, ինչպես նաև 
նույն կետի 
«շահագործողին» բառը 
փոխարինել 
«օգտագործողին» 
բառով։ 
 

 

 

 



Պատգամավոր 

Նիկոլայ 

Բաղդասարյան 

«Հուղարկավորությունների 

կազմակերպման և 

գերեզմանատների ու 

դիակիզարանների 

շահագործման մասին» 

օրենքում փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու 

մասին օրենքի նախագծի 2-

րդ հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի 
2-րդ հոդվածի «նոր» 
բառը փոխարինել 
«հետևյալ» բառով։ 
 
Առաջարկվել է նախագծի 
2-րդ հոդվածի 2-րդ 
կետից հանել «կոմից» 
բառը, ինչպես նաև նույն 
հոդվածի 3-րդ կետի 
«շահագործման» բառը 
փոխարինել 
«օգտագործման» բառով։ 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



Պատգամավոր 

Նիկոլայ 

Բաղդասարյան 

«Հուղարկավորությունների 

կազմակերպման և 

գերեզմանատների ու 

դիակիզարանների 

շահագործման մասին» 

օրենքում փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու 

մասին օրենքի նախագծի 3-

րդ հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի 
3-րդ հոդվածի 
«հոդվածում» բառը 
փոխարինել «հոդվածը» 
բառով։ 
 
Առաջարկվել է նախագծի 
3-րդ հոդվածի  1-ին կետի 
«Լրացնել նոր 11-րդ կետ» 
բառերը փոխարինել 
«լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ 11-րդ 
կետով» բառերով, 
ինչպես նաև նույն կետի 

«։» նշանը փոխարինել «․
» նշանով: 
Առաջարկվել է նախագծի 
3-րդ հոդվածի  2-րդ կետը 
շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ․ 
«լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ 1․1-

ին մասով․ «1.1․ 
համայնքի ղեկավարը 
կամ նրա լիազորած անձը 
կամ 
կազմակերպությունըգերե
զման օգտագործող է 
համարվում այն 
գերեզմանների համար, 
որոնք չունեն գերեզման 
օգտագործող։ Սույն 
մասով նախատեսված 
դեպքերում համայնքի 
ղեկավարը կամ նրա 
լիազորած անձը կամ 
կազմակերպությունն 
իրավունք ունի 
թույլատրել 
հուղարկավորելու 
բացառապես այդ 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



գերեզմանում 
հուղարկավորված 
մահացածի ընտանիքի 
անդամին.»:» 



Պատգամավոր 

Նիկոլայ 

Բաղդասարյան 

«Հուղարկավորությունների 

կազմակերպման և 

գերեզմանատների ու 

դիակիզարանների 

շահագործման մասին» 

օրենքում փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու 

մասին օրենքի նախագծի 4-

րդ հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի 
4-րդ հոդվածի «մասը 
ճանաչել ուժը կորցրած» 
բառերը փոխարինել 
«մասն ուժը կորցրած 
ճանաչել» բառերով։ 
 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



Պատգամավոր 

Նիկոլայ 

Բաղդասարյան 

«Հուղարկավորությունների 

կազմակերպման և 

գերեզմանատների ու 

դիակիզարանների 

շահագործման մասին» 

օրենքում փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու 

մասին օրենքի նախագծի 5-

րդ հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի 
5-րդ հոդվածի 1-ին կետը 
շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ․ 
«1) լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ 1.1-ին 
մասով.  

«1.1. Մահացածը 

հուղարկավորվում է` 

1) կենդանության 

օրոք բնակության 

վայրի կամ 

հաշվառման 

վայրի համայնքի 

բաց 

գերեզմանատանը, 

իսկ եթե տվյալ 

համայնքում չկա 

բաց 

գերեզմանատուն, 

ապա 

կենդանության 

օրոք նրա 

բնակության 

վայրերից որևէ 

մեկին կամ 

հաշվառման 

վայրին առավել 

մոտ գտնվող 

համայնքում առկա 

բաց 

գերեզմանատանը.  

2) կենդանության 

օրոք Հայաստանի 

Հանրապետության 

տարածքում 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



հաշվառման կամ 

բնակության վայր 

չունենալու 

դեպքում նրա 

հուղարկավորությ

ունն ստանձնողի 

բնակության 

վայրերից որևէ 

մեկի կամ 

հաշվառման 

վայրի համայնքի 

բաց 

գերեզմանատանը. 

3) կենդանության 

օրոք նոտարական 

կարգով 

վավերացված 

հայտարարության 

մեջ նշված 

բնակավայրի 

գերեզմանատանը

` ազատ 

գերեզմանատեղի 

կամ նախկինում 

մահացած 

հարազատի 

գերեզմանի 

առկայության 

դեպքում: 

4) առկա 

ընտանեկան 

գերեզմանում՝ 

գերեզման 

օգտագործողի 

համաձայնությամբ

. 



5) մասնավոր 

գերեզմանատանը՝ 

մահացածի 

հուղարկավորությ

ան 

կազմակերպումն 

ստանձնողի 

ցանկությամբ. 

6) պետական 

գերեզմանատանը՝ 

օրենսդրությամբ 

սահմանված 

դեպքում:»։ 

Առաջարկվել է նախագծի 

5-րդ հոդվածի 2-րդ կետը 

շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ․ 

«3-րդ մասի առաջին 

պարբերությունն ուժը 

կորցրած ճանաչել.»։ 

Առաջարկվել է նախագծի 

5-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 

«2-րդ պարբերությունում» 

բառերը փոխարինել 

«երկրորդ 

պարբերության» 

բառերով, նույն կետի 

«շահագործողի» բառը 

փոխարինել 

«օգտագործողի» բառով, 

ինչպես նաև նույն կետի 

«։» նշանը փոխարինել «․

» նշանով: 

Առաջարկվել է նախագծի 

5-րդ հոդվածի 4-րդ կետը 



շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ․ 

«3-րդ մասի երրորդ 

պարբերությունն ուժը 

կորցրած ճանաչել.»։ 

Առաջարկվել է նախագծի 

5-րդ հոդվածի 5-րդ կետը 

շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ․ 

«3-րդ մասի չորրորդ 

պարբերությունն ուժը 

կորցրած ճանաչել.»։ 

Առաջարկվել է նախագծի 

5-րդ հոդվածի 6-րդ կետը 

շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ․ 

«3-րդ մասի հինգերորդ 

պարբերությունն ուժը 

կորցրած ճանաչել։»։ 

 

 

 

 



Պատգամավոր 

Նիկոլայ 

Բաղդասարյան 

 

«Հուղարկավորությունների 

կազմակերպման և 

գերեզմանատների ու 

դիակիզարանների 

շահագործման մասին» 

օրենքում փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու 

մասին օրենքի նախագծի 6-

րդ հոդված 

 

 

 

 

Առաջարկվել է նախագծի 
6-րդ հոդվածի 
«հոդվածի» բառը 
փոխարինել 
«հոդվածում» բառով: 
Առաջարկվել է նախագծի 
6-րդ հոդվածի 1-ին կետի 
«մասում» բառը 
փոխարինել «մասի» 
բառով, «բառը» բառը 
փոխարինել «բառերը» 
բառով, ինչպես նաև նույն 
կետի «բառով» բառը 
փոխարինել «բառերով» 
բառով: 
Առաջարկվել է նախագծի 

6-րդ հոդվածի 2-րդ կետը 

շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ․ 

«3-րդ մասի առաջին 

պարբերությունը 

շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ. 

«Մահացածի մարմինը 

(աճյունը) հողին 

հանձնելու համար 

համայնքային 

գերեզմանատներում 

անվճար հիմունքներով 

գերեզման 

օգտագործողին 

տրամադրվում է՝ 2.5 

քառակուսի մետր 

հողատարածք (2.5x1.0 

մետր չափերով)՝ մեկ 

գերեզմանի համար և 

մինչեւ 12.5 քառակուսի 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



մետր հողատարածք 

(2.5x5մետր չափերով)՝ 

ընտանեկան գերեզմանի 

համար:».»: 

 
 
 
Առաջարկվել է նախագծի 

6-րդ հոդվածի 3-րդ կետը 

շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ․ 

«4-րդ մասն ուժը 

կորցրած ճանաչել.»: 

Առաջարկվել է նախագծի 
6-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 
«մասում» բառը 
փոխարինել «մասը» 
բառով, «շահագործողի» 
բառը փոխարինել 
«օգտագործողի» բառով, 
ինչպես նաև նույն կետի 
«բառերը» բառը 
փոխարինել «բառերով» 
բառով: 
 

 



Պատգամավոր 

Նիկոլայ 

Բաղդասարյան 

«Հուղարկավորությունների 

կազմակերպման և 

գերեզմանատների ու 

դիակիզարանների 

շահագործման մասին» 

օրենքում փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու 

մասին օրենքի նախագծի 7-

րդ հոդված 

 

Առաջարկվել է նախագծի 

7-րդ հոդվածը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ

․ 

«Օրենքը լրացնել 

հետևյալ 

բովանդակությամբ 13.1-

ին հոդվածով.  

«Հոդված 13.1. Գերեզման 
օգտագործողը  

1. Գերեզման 
օգտագործողին ՝ 
օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով 
իրեն հատկացված 
գերեզմանի համար 
տրվում է գերեզմանի 
վկայական: 
2. Գերեզման 
օգտագործողն իրավունք 
ունի՝ 
1) օրենսդրության 
պահանջներին 
համապատասխան 
կառուցապատելու եւ 
բարեկարգելու   իրեն 
հատկացված 
գերեզմանը. 
2) հուղարկավորելու եւ 
վերահուղարկավորելու 
իր ընտանիքի 
անդամներին. 
3) փոխանցելու իր 
իրավունքներն 
ընտանիքի անդամին. 
4) ժառանգելուիր 
շահագործման 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



իրավունքը. 
5) օրենսդրությամբ 
սահմանված այլ 
լիազորություններ: 
3. Գերեզմանի նոր 
օգտագործողն իրավունք 
ունի ստանալու 
գերեզմանի նոր 
վկայական: 
4. Գերեզման 
օգտագործողը 
պատասխանատվություն 
է կրում, սույն օրենքի եւ 
այլ իրավական ակտերով 
սահմանված կանոններին 
համապատասխան,իրեն 
հատկացված 
գերեզմանատեղի 
կառուցման, 
բարեկարգման եւ 
օգտագործման համար:»: 



Պատգամավոր 

Նիկոլայ 

Բաղդասարյան 

«Հուղարկավորությունների 

կազմակերպման և 

գերեզմանատների ու 

դիակիզարանների 

շահագործման մասին» 

օրենքում փոփոխություններ 

և լրացումներ կատարելու 

մասին օրենքի նախագծի 8-

րդ հոդված 

 

Առաջարկվել է նախագծի 
8-րդ հոդվածը դարձնել 9-
րդ հոդված և 1-ին կետի 
«1-ին» բառը փոխարինել 
«1-ից» բառով, 
«շահագործողի» բառը 
փոխարինել 
«օգտագործողի» բառով, 
ինչպես նաև նույն կետի 
«բառերը» բառը 
փոխարինել «բառերով» 
բառով: 
 
Առաջարկվել է նախագծի 

8-րդ հոդվածի առաջին 

նախադասությունը 

շարադրել հետևյալ 

խմբագրությամբ․ 

«Մինչեւ սույն օրենքն 

ուժի մեջ մտնելը 

սահմանված կարգով 

տրված գերեզմանի 

վկայականում նշված 

անձը, որն  ընտանիքի 

անդամ է, համարվում է 

սույն օրենքով 

սահմանված գերեզման 

օգտագործող:»: 

Առաջարկվել է նախագծի 

8-րդ հոդվածի 

«շահագործող» բառը 

փոխարինել 

«օգտագործող» բառով: 

 
 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



Պատգամավոր 

Նիկոլայ 

Բաղդասարյան 

«Հուղարկավորությունների 

կազմակերպման և 

գերեզմանատների ու 

դիակիզարանների 

շահագործման մասին» 

օրենքի նախագծի 8-րդ 

հոդված 

 

Առաջարկվել է 8-րդ 

հոդվածը շարադրել 

հետևյալ 

բովանդակությամբ․ 

«Օրենքի 19.2-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասը 

«տարի» բառից հետո 

լրացնել «և 

առավելագույնը 25 

տարի» բառերով: 

 

 

 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



Պատգամավոր 

Նիկոլայ 

Բաղդասարյան 

Վարչական 

իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենսգրքում 

փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու 

մասին օրենքի նախագծի 1-

ին հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի 

1-ին հոդվածը շարադրել 

հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Վարչական 

իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության 1985 

թվականի դեկտեմբերի 6-

ի օրենսգրքի (այսուհետ` 

Օրենսգիրք) 156.1-ին 

հոդվածի 1-ին մասը  «այդ 

թվում՝» բառերից հետո 

լրացնել 

«գերեզմանատան 

օգտագործման 

սխեմաներ չկազմելը 

կամ» բառերով, իսկ նույն 

մասի «սահմանված 

նվազագույն 

աշխատավարձի 

հարյուրապատիկի 

չափով» բառերը 

փոխարինել 

«պաշտոնատար անձանց 

նկատմամբ` սահմանված 

նվազագույն 

աշխատավարձի 

երկուհարյուրապատիկի 

չափով» բառերով:»: 

 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



Պատգամավոր 

Նիկոլայ 

Բաղդասարյան 

Վարչական 

իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենսգրքում 

փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու 

մասին օրենքի նախագծի 2-

րդ հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի 
2-րդ հոդվածի 
«Օրենսգրքի 156.1-րդ 

հոդվածը լրացնել նոր 1․
1-ին կետով»» բառերը 
փոխարինել «Օրենսգրքի 
156.1-ին հոդվածում`» 
բառերով։ 
 
 
Առաջարկվել է նախագծի 
2-րդ հոդվածի «1.1» 
թվերը փոխարինել 
«1.1.)» թվերով, ինչպես 
նաև նույն հոդվածի 
«շահագործողի» բառը 
փոխարինել 
«օգտագործողի» բառով: 
Առաջարկվել է նախագծի 

2-րդ հոդվածը լրացնել 

հետևյալ 

բովանդակությամբ 2-րդ, 

3-րդ և 4-րդ կետերով․ 

«2) 3-րդ մասից հանել 
«անվճար կամ վճարովի 
հիմունքներով» բառերը. 
3) 4-րդ մասի 
«երկուհարյուրապատիկի
» բառը փոխարինել 
«հազարապատիկի» 
բառով. 
4) լրացնել 4.1-ին մասով.  

«4.1. Սույն հոդվածի 
4-րդ մասով 
նախատեսված 
արարքի համար 
վարչական տույժ 
նշանակելուց հետո` 
եռամսյա ժամկետում, 
հուղարկավորված 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



անձին 
գերեզմանատան 
կազմակերպման 
համար 
նախատեսված 
վայրում 
չվերահուղարկավորել
ը՝ 
     առաջացնում է 
տուգանքի 
նշանակում՝ 
սահմանված 
նվազագույն 
աշխատավարձի 
երկուհազարապատի
կի չափով։ 
Նույն խախտումը 
վարչական տույժ 
նշանակելուց հետո` 
յուրաքանչյուր 
եռամսյա ժամկետում 
չվերացնելը՝ 

     առաջացնում է 
տուգանքի 
նշանակում՝ 
սահմանված 
նվազագույն 
աշխատավարձի 
հինգհազարապատիկ
ի չափով:»: 

 
 

 



Պատգամավոր 

Նիկոլայ 

Բաղդասարյան 

Վարչական 

իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենսգրքում 

փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու 

մասին օրենքի նախագծի 3-

րդ հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի 
3-րդ հոդվածը հանել։ 
 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



Պատգամավոր 

Նիկոլայ 

Բաղդասարյան 

Վարչական 

իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենսգրքում 

փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու 

մասին օրենքի նախագծի 3-

րդ հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի 
4-րդ հոդվածը դարձնել 3-
րդ հոդված և «219.1-րդ» 
բառը փոխարինել «219.1-
ին» բառով: 
 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



Պատգամավոր 

Նիկոլայ 

Բաղդասարյան 

Վարչական 

իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենսգրքում 

փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու 

մասին օրենքի նախագծի 4-

րդ հոդված 

Առաջարկվել է 
նախագիծը լրացնել 
հետևյալ 
բովանդակությամբ 4-րդ 

հոդվածով․ «Օրենսգրքի 

230-րդ հոդվածը «152-րդ 
հոդվածներով,» բառերից 
հետո լրացնել «156.1-ին 
հոդվածի 4-րդ և 4.1-ին 
մասերով» բառերով:»։ 
 

Ընդունվել է Ընդունվել է 



Պատգամավոր 

Նիկոլայ 

Բաղդասարյան 

Վարչական 

իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության 

օրենսգրքում 

փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու 

մասին օրենքի նախագծի 5-

րդ հոդված 

Առաջարկվել է նախագծի 
5-րդ հոդվածի «1-ին» 
բառը փոխարինել «1-ից» 
բառով: 

 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

 

 

 


