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ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

OՐԵՆՔԸ 

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

ՀՈԴՎԱԾ 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգիրքը լրացնել նոր 110.
3
-րդ հոդվածով. 

 

«ՀՈԴՎԱԾ 110.
3
. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սորտերի և տնկանյութի ձևերի  օգտագործման, 

բազմացման, ներմուծման և հավաստագրման պահանջների խախտումը  

 

  1․ Օգտագործման թույլտվություն ունեցող սորտերի ցանկում չգրանցված սորտերի և 

տնկանյութի ձևերի  Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներմուծումը, օգտագործումը և 

բազմացումը առաջին անգամ արձանագրելիս՝  

առաջացնում է նախազգուշացում, իսկ դրանից հետո 18 ամսվա ընթացքում խախտումը 

յուրաքանչյուր անգամ արձանագրելու  կամ խախտումը վերացնելու մասին տրված 

հանձնարարականի կամ կարգադրագրի պահանջը սահմանված ժամկետում չկատարելու 

դեպքերում՝ տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկից 

յոթնապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` տասնապատիկից մինչև 

տասնհինգապատիկի չափով: 

 2․ Մշակաբույսերի սերմերի և տնկանյութի խմբաքանակի ներմուծումը առանց սորտի 

պատկանելիության և որակական ցուցանիշների` արտահանող երկրի իրավասու կազմակերպության 

կողմից տրամադրված հավաստագրերի՝  

առաջացնում են տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից քսանհինգապատիկի չափով, պաշտոնատար 

անձանց նկատմամբ` երեսնապատիկից մինչև երեսունհինգապատիկի չափով: 

3․ Նախահիմնային, հիմնային, վերարտադրված սերմերը և ելակետային, հիմնային, 

հավաստագրված, վերարտադրված և սովորական տնկանյութերը չհավաստագրելու դեպքում՝  



առաջացնում են տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից քսանհինգապատիկի չափով, պաշտոնատար 

անձանց նկատմամբ` երեսնապատիկից մինչև երեսունհինգապատիկի չափով:  

4․ Սերմերի  և տնկանյութի որակի փաստաթղթերում արձանագրված սորտային մաքրության, 

ցեղային, տեսակային, սորտային և հիբրիդային, ինչպես նաև կարգային կամ դասային 

պատկանելիության ցուցանիշների համապատասխանությունը իրացվող սերմերի և տնկանյութի 

հավաստագրին խախտելը՝ 

առաջացնում են տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի վաթսունապատիկից մինչև վաթսունհինգապատիկի չափով, 

պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` յոթանասունապատիկից մինչև յոթանասունհինգապատիկի 

չափով:  

ՀՈԴՎԱԾ 2.  Օրենսգրքի 238
1-

րդ հոդվածում «Բույսերի կարանտինի և երկրագործության ոլորտի 

պետական տեսչության մարմինները» բառերը և դրանց հոլովաձևերը փոխարինել 

«Բուսասանիտարիայի ոլորտում պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմինը» բառերով և 

դրանց համապատասխան հոլովաձևերով, «և 110» բառերը փոխարինել «,110 և 110.
3
»

   
բառերով, իսկ 

«Հայաստանի Հանրապետության բույսերի կարանտինի և երկրագործության պետական գլխավոր 

տեսուչը, նրա տեղակալները և տարածքային պետական տեսուչները» բառերը փոխարինել 

«Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարը, 

նրա տեղակալները և տարածքային մարմնի ղեկավարները» բառերով։ 

ՀՈԴՎԱԾ 3․ Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից մեկ տարի հետո։ 

  



 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 

ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀՈԴՎԱԾ 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգիրքը լրացնել նոր 110.
3
-րդ հոդվածով. 
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3
. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սորտերի և տնկանյութի ձևերի  օգտագործման, 

բազմացման, ներմուծման և հավաստագրման պահանջների խախտումը  

 

  1․ Օգտագործման թույլտվություն ունեցող սորտերի ցանկում չգրանցված սորտերի և 

տնկանյութի ձևերի  Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ներմուծումը, օգտագործումը և 

բազմացումը առաջին անգամ արձանագրելիս՝  

առաջացնում է նախազգուշացում, իսկ դրանից հետո 18 ամսվա ընթացքում խախտումը 

յուրաքանչյուր անգամ արձանագրելու  կամ խախտումը վերացնելու մասին տրված 

հանձնարարականի կամ կարգադրագրի պահանջը սահմանված ժամկետում չկատարելու 

դեպքերում՝ տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկից 

հիսունապատիկի հնգապատիկից յոթնապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 

հարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի տասնապատիկից մինչև տասնհինգապատիկի 

չափով: 

2․ Մշակաբույսերի սերմերի և տնկանյութի խմբաքանակի ներմուծումը առանց սորտի 

պատկանելիության և որակական ցուցանիշների` արտահանող երկրի իրավասու կազմակերպության 

կողմից տրամադրված հավաստագրերի,՝  

առաջացնում են տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի յոթանասունապատիկից հարյուրապատիկի քսանապատիկից 

քսանհինգապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հազարապատիկից մինչև 

երկուհազարապատիկի երեսնապատիկից մինչև երեսունհինգապատիկիհազարապատիկից մինչև 

երկուհազարապատիկի չափով: 

3․ Նախահիմնային, հիմնային, և վերարտադրված սերմերը և ելակետային, հիմնային, 

հավաստագրված, վերարտադրված և սովորական տնկանյութերը չհավաստագրելու դեպքում՝  

առաջացնում են տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի յոթանասունապատիկից հարյուրապատիկի քսանապատիկից 



քսանհինգապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հազարապատիկից մինչև 

երկուհազարապատիկի երեսնապատիկից մինչև երեսունհինգապատիկիհազարապատիկից մինչև 

երկուհազարապատիկի չափով:  

4․ Ելակետային, հիմնային, հավաստագրված, վերարտադրված և սովորական տնկանյութերը 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ժամկետում չհավաստագրելը՝ 

առաջացնում են տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև հարյուրերեսունապատիկի 

քառասնապատիկից մինչև քառասունհինգապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 

երկուհազարապատիկից մինչև երեքհազարապատիկի հիսունապատիկից մինչը 

հիսունհինգապատիկի չափով:  

5․4․ Սերմերի  և տնկանյութի որակի փաստաթղթերում արձանագրված սորտային 

մաքրության, ցեղային, տեսակային, սորտային և հիբրիդային, ինչպես նաև կարգային կամ դասային 

պատկանելիության ցուցանիշների համապատասխանությունը իրացվող սերմերի և տնկանյութի 

հավաստագրին խախտելը՝ 

առաջացնում են տուգանքի նշանակում ֆիզիկական անձանց նկատմամբ սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրհիսունապատիկի 

վաթսունապատիկից մինչև վաթսունհինգապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` 

երկուհազարապատիկից մինչև երեքհազարապատիկի յոթանասունապատիկից մինչև 

յոթանասունհինգապատիկի չափով:  

ՀՈԴՎԱԾ 2.  Օրենսգրքի 238
1-

րդ հոդվածում «Բույսերի կարանտինի և երկրագործության ոլորտի 

պետական տեսչության մարմինները» բառերը և դրանց հոլովաձևերը փոխարինել 

«Բուսասանիտարիայի ոլորտում պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմինը» բառերով և 

դրանց համապատասխան հոլովաձևերով, «և 110» բառերը փոխարինել «,110 և 110.
3
»

   
բառերով, իսկ 

«Հայաստանի Հանրապետության բույսերի կարանտինի և երկրագործության պետական գլխավոր 

տեսուչը, նրա տեղակալները և տարածքային պետական տեսուչները» բառերը փոխարինել 

«Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարը, 

նրա տեղակալները և տարածքային մարմնի ղեկավարները» բառերով։ 

ՀՈԴՎԱԾ 3․ Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից մեկ տարի հետո։ 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

«Սերմերի և տնկանյութի մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության  օրենսգրքում 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման 
մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի (Կ-195-10.03.2022-ՏՏԳՇ-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 

Առաջարկություններն 

ընդունելու կամ մերժելու 

վերաբերյալ 

հանձնաժողովի որոշումը 

«ՍԵՐՄԵՐԻ ԵՎ ՏՆԿԱՆՅՈՒԹԻ ՄԱՍԻՆ»  

1. Կառավարություն 8-րդ հոդվածի 1-ին և 2-
րդ մասեր 

Համաձայն կարգավորման՝ 
ելակետային, հիմնային, հավաստագր ված, 
վերարտադրված և սովորական 
տնկանյութերը ենթակա են 
հավաստագրման Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
սահմանած ժամկետում: Տվյալ 
կարգավորումից պարզ չի դառնում, թե 
տվյալ դեպքում նախահիմնային, հիմնային 
և վերարտադրված սերմերը ին՞չ 
ժամկետում են ենթակա լինելու 
հավաստագրման:  

  
Միաժամանակ ցանկանում ենք նշել, որ 

եթե և՛ ելակետային, հիմնային, 
հավաստագրված, վերարտադրված և 
սովորական տնկանյութերը, և՛  
նախահիմնային, հիմնային և 
վերարտադրված սերմերը ենթակա են 
լինելու հավաստագրման Նախագծի 8-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի հիման վրա 
հաստատվող պարտադիր 
հավաստագրման ենթակա բույսերի 
տեսակների հավաստագրման կարգում 
նախատեսված ժամկետներում, ապա 
անհրաժեշտ է խմբագրել և հստակեցնել 

Ընդունվել է։ 

8-րդ հոդվածի 1-ին մասը 
ներկայացվել է նոր 
խմբագրությամբ: 

  

 

 

 

 

2-րդ մասը՝ 
«հավաստագրման» 

բառից հետո լրացվել է 
«ժամկետը» բառով: 

Ընդունվել է։ 

 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=13082&Reading=0


Նախագծի վերոնշյալ իրավա- 
կարգավորումը՝ սահմանելով համա- 
պատասխան իրավակարգավորումներ:  

 

2.   Կառավարություն 9-րդ հոդվածի 1-ին մաս Անհրաժեշտ է նախագծի 9-րդ 
հոդվածի 1-ին մասում նշված 
«Հավաստագրված» բառը փոխարինել 
«Հավաստագրման ենթակա» բառերով, 
հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ եթե 
սերմը կամ տնկանյութն արդեն իսկ 
հավաստագրված է, ապա տվյալ 
պարագայում  հավաստագիրը 
աներկբայորեն առկա կլինի: 

Ընդունվել է մասնակի, 
քանի որ սույն հոդվածի 1-

ին մասում սահմանված 
փաթեթավորման, 
տարավորման, 

պիտակավորման, 
պահպանության, 

փոխադրման ու իրացման 
համար պահանջը արդեն 

իսկ վերաբերում է 
հավաստագրված 

սերմերին, ուստի միևնույն 
իմաստի կրկնությունից 

խուսափելու համար 
«Հավաստագրված» բառը 

հանվել է։ 

Ընդունվել է։ 

 

3. Կառավարություն 16-րդ հոդված Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 
Նախագծի 16-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ 
մասերում նախատեսվում է 
ենթաօրենսդրական նորմատիվ 
իրավական ակտերի ընդունման նույն 
ժամկետները՝ անհրաժեշտ է Նախագծի 
16-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերը 
սահմանել Նախագծի 16-րդ հոդվածի մեկ 
մասի տեսքով: 

Միաժամանակ, առաջարկվում է 
օրենքի նախագծի 16-րդ հոդվածի 
«օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երեք 
ամսվա ընթացքում» բառերը փոխարինել 
«օրենքի պաշտոնական հրապարակումից 
հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում» բառերով։ 

 
 
 

Ընդունվել է։ 

Կատարվել է 
համապատասխան 

փոփոխություն: 

 

    

Ընդունվել է։ 

 



«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ 

 

1.  Կառավարություն 1-ին հոդվածով 
լրացվող լրացվող նոր 
110.

3
-րդ հոդված  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Նախագծի 1-ին հոդվածով 
լրացվող նոր 110

3
-րդ հոդվածի 

պարբերությունները անհրաժեշտ է 
համարակալել, ղեկավարվելով 
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 
օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ և 7-րդ 
մասերի դրույթներով 

 2) առաջին պարբերության մեջ 
առաջարկում ենք «երեսնապատիկից 
հիսունապատիկի» բառերը փոխարինել 
«հնգապատիկից յոթնապատիկի» 
բառերով, իսկ «հարյուրապատիկից մինչև 
երկուհարյուրապատիկի» բառերը 
փոխարինել «տասնապատիկից մինչև 
տասնհինգապատիկի» բառերով,  

3) երկրորդ և երրորդ 
պարբերություններում 
«յոթանասունապատիկից 
հարյուրապատիկի» բառերը փոխարինել 
«քսանապատիկից քսանհինգապատիկի» 
բառերով, իսկ «հազարապատիկից մինչև 
երկուհազարապատիկի» բառերը 
փոխարինել «երեսնապատիկից մինչև 
երեսունհինգապատիկի» բառերով,  

4) չորրորդ պարբերության մեջ 
«հարյուրապատիկից մինչև 
հարյուրերեսունապատիկի» բառերը 
փոխարինել «քառասնապատիկից մինչև 
քառասունհինգապատիկի» բառերով, իսկ 
«երկուհազարապատիկից մինչև 
երեքհազարապատիկի» բառերը 
փոխարինել «հիսունապատիկից մինչև 

Ընդունվել է։ 
Կատարվել է 

համապատասխան 
փոփոխություն: 

 

Ընդունվել է։ 

 



 
 
 
 
 
 
 
1-ին հոդվածով 
լրացվող 110.3-րդ 
հոդված 

հիսունհինգապատիկի» բառերով, 

5) 5-րդ պարբերության մեջ 
«երկուհարյուրապատիկից մինչև 
երկուհարյուրհիսունապատիկի» բառերը 
փոխարինել «վաթսունապատիկից մինչև 
վաթսունհինգապատիկի» բառերով, 
«երկուհազարապատիկից մինչև 
երեքհազարապատիկի» բառերը 
փոխարինել «յոթանասունապատիկից 
մինչև յոթանասունհինգապատիկի» 
բառերով 

 

 

2 Կառավարություն 1-ին հոդվածի 3-րդ և 4-
րդ մասեր 

Անհրաժեշտ է խմբագրել ՀՀ Ազգային 
ժողովի 2022 թվականի մայիսի 4-ի նիստում 
առաջին ընթերցմամբ ընդունված 
««Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում 
լրացումներ և փոփոխություններ 
կատարելու մասին» (Կ-195

1
-10.03.2022-

ՏՏԳՇ-011/1) ՀՀ օրենքի նախագծի 3-րդ և 4-
րդ մասերը: 

 

Ընդունվել է։ 
Կատարվել է 

համապատասխան 
փոփոխություն: 

 

Ընդունվել է։ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


