
Երկրորդ ընթերցում 
Լրամշակված նախագիծ 

 
Կ-2173-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Պետական սահմանի մասին» 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ի ՀՕ-265 
օրենքի (այուհետ՝ Օրենք) 11-րդ հոդվածի 1-ին մասում «զինծառայողները» բառից 
հետո լրացնել «և մաքսային մարմինները» բառերը: 

Հոդված 2. Օրենքի 14-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 14. Վերահսկողությունը եվ հսկողությունը պետական սահմանը հատելիս 

1. Պետական սահմանի անցման կետերում մշտական վերահսկողություն եւ 
հսկողություն են իրականացնում միայն սահմանային վերահսկողություն 
իրականացնող սահմանապահ զորքերի զինծառայողները եւ մաքսային 
հսկողություն իրականացնող մաքսային մարմինները: 

2. Պետական սահմանը հատող անձինք, տրանսպորտային միջոցները, 
կենդանիները, բեռներն ու այլ գույքը ենթակա են սահմանային վերահսկողության, 
մաքսային հսկողության, ինչպես նաեւ օրենքով սահմանված դեպքերում 
սահմանային այլ վերահսկողության կամ հսկողության: 

3. Սույն օրենքի իմաստով սահմանային այլ վերահսկողությունը կամ հսկողությունը 
սույն օրենքով նախատեսված սահմանային վերահսկողություն եւ մաքսային 
հսկողություն չհանդիսացող պետական վերահսկողությունը կամ հսկողությունն է 
պետական սահմանի անցման կետերում: 

4. Պետական սահմանի անցման կետերում օրենքով նախատեսված սահմանային 
այլ վերահսկողությունը կամ հսկողությունը իրականացնում են սահմանապահ 
զորքերը կամ մաքսային մարմինները տվյալ գործառույթի ոլորտը կարգավորող 
օրենքով ուղղակի նախատեսված լինելու դեպքում: 

5. Առանձին դեպքերում օրենքով նախատեսված սահմանային այլ վերահսկողություն 
կամ հսկողություն իրականացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 



կառավարության որոշմամբ պետական սահմանի անցման կետերում 
ժամանակավորապես կարող են տեղակայվել օրենքով վերահսկողություն կամ 
հսկողություն իրականացնելու գործառույթ իրականացնող այլ պետական 
մարմիններ: 

6. Սույն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված այլ պետական մարմինների 
տեղակայման կարգը, ժամկետները եւ առանձին դեպքերը սահմանում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

7. Սահմանային վերահսկողության եւ մաքսային հսկողության աշխատանքները 
կարող են կազմակերպվել համատեղ: Սույն մասով նախատեսված աշխատանքների 
համատեղ կազմակերպմանն առնչվող առանձին հարցերը կարգավորվում են  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:»: 

Հոդված 3. Օրենքի 25-րդ հոդվածում «սահմանապահ զորքերի թույլտվությամբ` 
համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում:» բառերը փոխարինել 
«համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով» բառերով: 

Հոդված 4. Օրենքի 26-րդ հոդվածի՝ 

1. 2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 

«Մաքսային հսկողություն, սահմանային վերահսկողություն եւ օրենքով 
նախատեսված դեպքերում սահմանային այլ վերահսկողության կամ հսկողության 
գործառույթ իրականացնելու ժամանակամիջոցում անձանց մուտքն ուղեւորների եւ 
բեռների միջազգային փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցներ 
սահմանափակվում է, իսկ անհրաժեշտության դեպքում կարող է նաեւ արգելվել:»: 

2. 4-րդ մասում «պահանջով, մաքսային մարմինների համապատասխան 
ներկայացուցիչների ներկայությամբ» բառերը փոխարինել «կամ մաքսային 
մարմինների պահանջով» բառերով: 

Հոդված 5. Օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ 
խմբագրությամբ. 

«Պետական սահմանի անցման կետերում առանձնացվում է տարածք, շինություն, 
որտեղ ուղղակիորեն իրականացվում են սահմանային վերահսկողություն, մաքսային 
հսկողություն եւ օրենքով նախատեսված դեպքերում նաեւ սահմանային այլ 
վերահսկողության կամ հսկողության գործառույթներ: Այդ տեղերում մտցվում են 



լրացուցիչ ռեժիմային սահմանափակումներ` սույն օրենքի 
24-26-րդ հոդվածներով նախատեսված կարգի ու կանոնների սահմաններում:»: 

Հոդված 6. Օրենքի 28-րդ հոդվածում՝ 

1. 2-րդ մասում լրացնել նոր «դ)» կետ հետեւյալ բովանդակությամբ. 

«դ) օրենքով նախատեսված դեպքերում իրականացնում է սահմանային այլ 
վերահսկողության կամ հսկողության գործառույթներ:». 

2. «նախապատրաստական աշխատանքներին:» բառերից հետո լրացնել նոր մաս՝ 
հետեւյալ բովանդակությամբ. 

«Հայաստանի Հանրապետության մաքսային հսկողության բնագավառի պետական 
լիազորված մարմինը` 

ա) իրականացնում է մաքսային հսկողություն. 

բ) օրենքով նախատեսված դեպքերում իրականացնում է սահմանային այլ 
վերահսկողության կամ հսկողության գործառույթներ: 

Հոդված 7. Օրենքի 33-րդ հոդվածի առաջին մասից հանել «այլ» բառը: 

Հոդված 8. 

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

2. Պետական սահմանի անցման կետերում մինչեւ սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով նոր 
խմբագրությամբ շարադրվող 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված այլ 
պետական մարմինների տեղակայման կարգ, ժամկետներ եւ առանձին դեպքեր 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանումը իր 
իրավասության սահմաններում վերահսկողությունն իրականացնում է 
Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը: 

3. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով «Պետական սահմանի մասին» օրենքի նոր 
խմբագրությամբ շարադրվող 14-րդ հոդվածի 6-րդ, 7-րդ մասերով եւ 3-րդ հոդվածով 
սահմանված իրավական ակտերն ընդունվում են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց 
հետո՝ եռամսյա ժամկետում: 

 



Երկրորդ ընթերցում 
Կ-2173-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/1 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Պետական սահմանի մասին» 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ի ՀՕ-265 
օրենքի (այուհետ՝ Օրենք) 11-րդ հոդվածի 1-ին մասում «զինծառայողները» բառից 
հետո լրացնել «կամ և մաքսային մարմինները» բառերը: 

Հոդված 2. Օրենքի 14-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 14. Վերահսկողությունը եվ հսկողությունը պետական սահմանը հատելիս 

1. Պետական սահմանի անցման կետերում մշտական վերահսկողություն եւ 
հսկողություն են իրականացնում միայն սահմանային վերահսկողություն 
իրականացնող սահմանապահ զորքերի զինծառայողները եւ մաքսային 
հսկողություն իրականացնող մաքսային մարմինները: 

2. Պետական սահմանը հատող անձինք, տրանսպորտային միջոցները, 
կենդանիները, բեռներն ու այլ գույքը ենթակա են սահմանային վերահսկողության, 
մաքսային հսկողության, ինչպես նաեւ օրենքով սահմանված դեպքերում 
սահմանային այլ վերահսկողության կամ հսկողության: 

3. Սույն օրենքի իմաստով սահմանային այլ վերահսկողությունը կամ հսկողությունը 
սույն օրենքով նախատեսված սահմանային վերահսկողություն եւ մաքսային 
հսկողություն չհանդիսացող պետական վերահսկողությունը կամ հսկողությունն է 
պետական սահմանի անցման կետերում: 

4. Պետական սահմանի անցման կետերում օրենքով նախատեսված սահմանային 
այլ վերահսկողությունը կամ հսկողությունը իրականացնում են սահմանապահ 
զորքերը կամ մաքսային մարմինները տվյալ գործառույթի ոլորտը կարգավորող 
օրենքով ուղղակի նախատեսված լինելու դեպքում: 

5. Առանձին դեպքերում օրենքով նախատեսված սահմանային այլ վերահսկողություն 
կամ հսկողություն իրականացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 



կառավարության որոշմամբ պետական սահմանի անցման կետերում 
ժամանակավորապես կարող են տեղակայվել օրենքով վերահսկողություն կամ 
հսկողություն իրականացնելու գործառույթ իրականացնող այլ պետական 
մարմիններ: 

6. Սույն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված այլ պետական մարմինների 
տեղակայման կարգը, ժամկետները եւ առանձին դեպքերը սահմանում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

7. Սահմանային վերահսկողության եւ մաքսային հսկողության աշխատանքները 
կարող են կազմակերպվել համատեղ: Սույն մասով նախատեսված աշխատանքների 
համատեղ կազմակերպմանն առնչվող առանձին հարցերը կարգավորվում են կարգը 
սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությաուն որոշմամբը:»: 

Հոդված 3. Օրենքի 25-րդ հոդվածում «սահմանապահ զորքերի թույլտվությամբ` 
համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում:» բառերը փոխարինել 
«համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով» բառերով: 

Հոդված 4. Օրենքի 26-րդ հոդվածի՝ 

1. 2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. 

«Մաքսային հսկողություն, սահմանային վերահսկողություն եւ օրենքով 
նախատեսված դեպքերում սահմանային այլ վերահսկողության կամ հսկողության 
գործառույթ իրականացնելու ժամանակամիջոցում անձանց մուտքն ուղեւորների եւ 
բեռների միջազգային փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցներ 
սահմանափակվում է, իսկ անհրաժեշտության դեպքում կարող է նաեւ արգելվել:»: 

2. 4-րդ մասում «պահանջով, մաքսային մարմինների համապատասխան 
ներկայացուցիչների ներկայությամբ» բառերը փոխարինել «կամ մաքսային 
մարմինների պահանջով» բառերով: 

Հոդված 5. Օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ 
խմբագրությամբ. 

«Պետական սահմանի անցման կետերում առանձնացվում է տարածք, շինություն, 
որտեղ ուղղակիորեն իրականացվում են սահմանային վերահսկողություն, մաքսային 
հսկողություն եւ օրենքով նախատեսված դեպքերում նաեւ սահմանային այլ 
վերահսկողության կամ հսկողության գործառույթներ: Այդ տեղերում մտցվում են 



լրացուցիչ ռեժիմային սահմանափակումներ` սույն օրենքի 
24-26-րդ հոդվածներով նախատեսված կարգի ու կանոնների սահմաններում:»: 

Հոդված 6. Օրենքի 28-րդ հոդվածում՝ 

1. 2-րդ մասում լրացնել նոր «դ)» կետ հետեւյալ բովանդակությամբ. 

«դ) օրենքով նախատեսված դեպքերում իրականացնում է սահմանային այլ 
վերահսկողության կամ հսկողության գործառույթներ:». 

2. «նախապատրաստական աշխատանքներին:» բառերից հետո լրացնել նոր մաս՝ 
հետեւյալ բովանդակությամբ. 

«Հայաստանի Հանրապետության մաքսային հսկողության բնագավառի պետական 
լիազորված մարմինը` 

ա) իրականացնում է մաքսային հսկողություն. 

բ) օրենքով նախատեսված դեպքերում իրականացնում է սահմանային այլ 
վերահսկողության կամ հսկողության գործառույթներ: 

Հոդված 7. Օրենքի 33-րդ հոդվածի առաջին մասից հանել «այլ» բառը: 

Հոդված 8. 

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

2. Պետական սահմանի անցման կետերում մինչեւ «Մաքսային կարգավորման 
մասին»սույն օրենքի 12.1-ին 2-րդ հոդվածով նոր խմբագրությամբ շարադրվող 14-րդ 
հոդվածի 46-րդ մասով նախատեսված այլ պետական մարմինների տեղակայման 
կարգ, ժամկետներ եւ առանձին դեպքեր Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության կողմից կարգի սահմանումը իր իրավասության սահմաններում 
վերահսկողությունն իրականացնում է Առողջապահական եւ աշխատանքի 
տեսչական մարմինը: 

3. Սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով «Պետական սահմանի մասին» օրենքի նոր 
խմբագրությամբ շարադրվող 14-րդ հոդվածի 6-րդ, 7-րդ մասերով եւ 3-րդ հոդվածով 
սահմանված իրավական ակտերն ընդունվում են սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց 
հետո՝ եռամսյա ժամկետում:



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Կ-217-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/1), «ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» (Կ-2171-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/1), «ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՄԱՍԻՆ» 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Կ-2172-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/1), ««ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» (Կ-2173-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/1), «ՊԵՏԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
(Կ-2174-28.03.2022-ՏՀ-011/1), «ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Կ-2175-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/1), «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Կ-2176-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/1), «ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Կ-2177-28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/1), 
«ՏԵՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ԿԱՄ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ ՍԱՐՔԵՐՈՎ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ 
ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Կ-2178-
28.03.2022,18.05.2022-ՏՀ-011/1) ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 
№ Առաջարկու

թյան 
(փոփոխությ

ան, 
լրացման) 
հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը,
որին վերաբերում է 
առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխո
ւթյուն, լրացում) 

Առաջարկության վերաբերյալ 
հեղինակի (հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկությ
ուններն 

ընդունելու 
կամ մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողո
վի որոշումը 

1 2 3 4 5 6 
«Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 

վերաբերյալ 
1. ՀՀ Նախագծի 1-ին 

հոդված 
Նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) 1-ին

հոդվածում անհրաժեշտ է հստակ նշել, թե 
Ընդունվել է:   Ընդունվել 



կառավարու
թյուն 

«Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքի
5-րդ հոդվածի 1-ին մասի, որ 
պարբերությունից հետո է նախատեսվում 
լրացնել Նախագծի հիշյալ հոդվածով 
նախատեսվող կարգավորումը: 

Նախագծի 1-ին հոդվածի
կարգավորումը լրացվել է «Մաքսային 
կարգավորման մասին» օրենքի 5-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի վերջին 
պարբերությունից հետո: 

է:  

2. ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

Նախագծի 3-րդ 
հոդված 

Նախագծի 3-րդ հոդվածով լրացվող օրենքի 
12.1-ին հոդվածի 4-րդ մասը առաջարկում 
ենք շարադրել նոր խմբագրությամբ՝  
4. Սույն հոդվածով նախատեսված 
գործառույթի իրականացմանն առնչվող 
առանձին հարցեր կարող են կարգավորվել 
Կառավարության որոշմամբ:: 

Ընդունվել է:
Նախագծի 3-րդ հոդվածով լրացվող 

12.1-ին հոդվածի 4-րդ մասը 
խմբագրվել է: 

Ընդունվել է:  

«Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ

1. ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

Նախագիծ Նախագծի հոդվածների մասերի և դրանց 
համապատասխան կետերի 
համարակալումն անհրաժեշտ է խմբագրել՝ 
համապատասխանեցնելով «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 14-րդ 
հոդվածի 7-րդ մասի դրույթներին, 
համաձայն որոնց՝ օրենսդրական ակտի 
հոդվածները, մասերը և կետերը 
համարակալվում են արաբական 
թվանշաններով: Հոդվածում ենթակետերը 
համարակալվում են հայերենի այբուբենի 
փոքրատառերով: Հոդվածների և մասերի 
համարները տեքստից բաժանվում են 
միջակետերով, իսկ հոդվածների կետերի 
համարները` փակագծերով: 

Ընդունվել է: 
Նախագծի համարակալումը 

խմբագրվել է: 

Ընդունվել է:  

2. ՀՀ 
կառավարու

Նախագծի 3-րդ 
հոդվածի 2-րդ մաս 

Նախագծի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
լրացվող 1.1-ին մասում «նախատեսված» 
բառից հետո առաջարկում ենք լրացնել 
«սահմանային» բառը՝ 

Ընդունվել է: 
Նախագծի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 

լրացվող 1.1-ին մասում 

Ընդունվել է:  



թյուն համապատասխանեցնելով Օրենքի 13-րդ 
հոդվածի վերնագրի բովանդակությանը: 
Հիշյալ դիտողությունը բխում է «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 12-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի դրույթներից: Նույն 
դիտողության համատեքստում՝ 
անհրաժեշտ է խմբագրել նաև Նախագծի 6-
րդ հոդվածով լրացվող 5-րդ մասը: 

«նախատեսված» բառից հետո լրացվել
է «սահմանային» բառը: Նույն 
դիտողության շրջանակներում 

խմբագրվել է նաև Նախագծի 6-րդ 
հոդվածով լրացվող 5-րդ մասը: 

3. ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

Նախագծի 3-րդ 
հոդվածի 3-րդ մաս 

Նախագծի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 
նախատեսվող կարգավորման 
ինկորպորացման արդյունքում 
բովանդակային 
անհամապատասխանությունից խուսափելու 
նպատակով՝ Նախագծի հիշյալ մասում 
««Հսկիչ կետում» բառերը հանել» բառերն 
առաջարկում ենք փոխարինել ««Հսկիչ 
կետում ներմուծվող» բառերը փոխարինել 
«Ներմուծվող» բառով» բառերով: 

Ընդունվել է: 
Նախագծի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասում 

««Հսկիչ կետում» բառերը հանել» 
բառերը փոխարինվել են ««Հսկիչ 

կետում ներմուծվող» բառերը 
փոխարինել «Ներմուծվող» բառով» 

բառերով: 

Ընդունվել է:  

4. ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

Նախագծի 4-րդ 
հոդված 

Նախագծի 4-րդ հոդվածով նախատեսվող 
կարգավորումն առաջարկում ենք 
վերանայել՝ հաշվի առնելով այն 
հանգամանքը, որ տվյալ դեպքում՝ 
անհրաժեշտ է բացառել «կամ» շաղկապի 
կիրառումը: 
 

Ընդունվել է: 
Նախագծի 4-րդ հոդվածում կատարվել 
է համապատասխան փոփոխություն՝ 
«կամ» շաղկապի փոխարեն լրացվել է 

«և» շաղկապը: 

Ընդունվել է:  

5. ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

10-րդ հոդված Նախագծի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասում 
կողմից կարգի սահմանումը բառերն 
առաջարկում ենք փոխարինել որոշման 
ընդունումը բառերով: 

Ընդունվել է: 
Նախագծի 10-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասում կողմից կարգի սահմանումը 
բառերը փոխարինվել են որոշման 

ընդունումը բառերով: 

Ընդունվել է:  

«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ



1. ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

Նախագծի 1-ին 
հոդված 

Նախագծի 1-ին հոդվածից առաջարկում 
ենք հանել «օրենքում» և «Ավտոմոբիլային 
տրասնպորտի մասին» օրենքի 27-րդ 
հոդվածի» բառերը: 

Ընդունվել է: 
Նախագծի 1-ին հոդվածից հանվել են 

«օրենքում» և «Ավտոմոբիլային 
տրասնպորտի մասին» օրենքի 27-րդ 

հոդվածի» բառերը: 

Ընդունվել է:  

«Պետական սահմանի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

1. ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

Նախագծի 1-ին 
հոդված 

Նախագծի 1-ին հոդվածով նախատեսվող 
կարգավորումն անհրաժեշտ է վերանայել՝ 
հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 
տվյալ դեպքում՝ անհրաժեշտ է բացառել 
«կամ» շաղկապի կիրառումը, հստակ 
սահմանելով՝ պետական սահմանով` 
անձանց, տրանսպորտային միջոցների, 
կենդանիների, բեռների և այլ գույքի 
բացթողնումը Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
սահմանած անցման կետերով 
իրականացվում են սահմանապահ զորքերի 
զինծառայողների թե մաքսային 
մարմինների կողմից:  

Ընդունվել է: 
Նախագծի 1-ին հոդվածում կատարվել 
է համապատասխան փոփոխություն՝ 
«կամ» շաղկապի փոխարեն լրացվել է 

«և» շաղկապը: 

Ընդունվել է:  

2. ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

Նախագծի 2-րդ 
հոդված 

Նախագծի 2-րդ հոդվածով փոփոխվող 
օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ մասը 
առաջարկում ենք շարադրել նոր 
խմբագրությամբ՝  
7. Սահմանային վերահսկողության եւ 
մաքսային հսկողության աշխատանքները 
կարող են կազմակերպվել համատեղ: Սույն 
մասով նախատեսված աշխատանքների 
համատեղ կազմակերպմանն առնչվող 
առանձին հարցերը կարգավորվում են  
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության որոշմամբ:»: 

Ընդունվել է:
Նախագծի 2-րդ հոդվածով փոփոխվող 

օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ մասը 
խմբագրվել է: 

Ընդունվել է:  



3. ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

Նախագծի 8-րդ 
հոդված 

Նախագծի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասը 
առաջարկում ենք շարադրել նոր 
խմբագրությամբ՝  
2. Պետական սահմանի անցման 
կետերում մինչեւ սույն օրենքի 2-րդ 
հոդվածով նոր խմբագրությամբ 
շարադրվող 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասով 
նախատեսված այլ պետական մարմինների 
տեղակայման կարգ, ժամկետներ եւ 
առանձին դեպքեր Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 
կողմից սահմանումը իր իրավասության 
սահմաններում վերահսկողությունն 
իրականացնում է Առողջապահական եւ 
աշխատանքի տեսչական մարմինը:: 

Ընդունվել է:
Նախագծի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասը 

խմբագրվել է: 

Ընդունվել է:  

«Պետական սահմանի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» օրենքի 
նախագծի վերաբերյալ 

1. ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

««Պետական 
սահմանի մասին» 
օրենքում 
լրացումներ 
կատարելու 
մասին» օրենքն 
ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» 
օրենքի նախագիծ 

««Պետական սահմանի մասին» օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի 3-
րդ հոդվածի համաձայն՝ հիշյալ օրենքն ուժի 
մեջ է մտնելու 2022 թվականի հունվարի 1-
ից: 16.12.21 ՀՕ-413-Ն օրենքի 1-ին հոդվածի 
փոփոխությամբ նույն օրենքն ուժի մեջ է 
մտնում 2022 թվականի օգոստոսի 6-ից: 
Հաշվի առնելով վերոգրյալը և ելնելով 
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 
օրենքի 38.1-ին  հոդվածի 1-ին մասի 
պահանջներից, համաձայն որոնց՝ 
նորմատիվ իրավական ակտը չեղյալ է 
ճանաչվում իրավաստեղծ մարմնի, դրա 
իրավահաջորդի կամ համապատասխան 
լիազորություններով օժտված մարմնի 
համապատասխան նորմատիվ իրավական 

Ընդունվել է: 
Նախագիծը վերաշարադրվել է՝ ուժը 

կորցրած ճանաչելու փոխարեն՝ չեղյալ 
է ճանաչվել ««Պետական սահմանի 

մասին» օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» 2021 թվականի 
փետրվարի 11-ի ՀՕ-75-Ն օրենքը»: 

Ընդունվել է:  



ակտով, եթե այլևս նպատակահարմար չէ
ընդունված, սակայն դեռևս ուժի մեջ չմտած 
ակտի կիրառումը՝ ««Պետական սահմանի 
մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու 
մասին» օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» օրենքի նախագիծն անհրաժեշտ է 
խմբագրել և վերաշարադրել՝ ուժը կորցրած 
ճանաչելու փոխարեն՝ չեղյալ ճանաչելով 
««Պետական սահմանի մասին» օրենքում 
լրացումներ կատարելու մասին» օրենքը: 

«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

1. ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

Նախագիծ Նախագծի հոդվածների մասերի 
համարակալումն առաջարկում ենք 
խմբագրել՝ համապատասխանեցնելով 
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 
օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 
դրույթներին, համաձայն որոնց՝ 
հոդվածների և մասերի համարները 
տեքստից բաժանվում են միջակետերով: 

Ընդունվել է: 
Նախագծի համարակալումը 

խմբագրվել է: 

Ընդունվել է:  

2. ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

Նախագծի 1-ին 
հոդված 

Նախագծի 1-ին հոդվածով օրենքի 15-րդ 
հոդվածում լրացվող 6-րդ մասում 
առաջարկում ենք իրականացման կարգը 
սահմանում է Կառավարությունը բառերը 
փոխարինել իրականացմանն առնչվող 
առանձին հարցեր կարող են կարգավորվել  
Կառավարության որոշմամբ բառերով: 

Ընդունվել է: 
Նախագծի 1-ին հոդվածով օրենքի 15-
րդ հոդվածում լրացվող 6-րդ մասում 

իրականացման կարգը սահմանում է 
Կառավարությունը բառերը 

փոխարինվել են իրականացմանն 
առնչվող առանձին հարցեր կարող են 

կարգավորվել  Կառավարության 
որոշմամբ բառերով: 

Ընդունվել է:  

«Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ

1. ՀՀ  Նախագծի 1-ին 
հոդված  

Նախագծում «կարող է» հայեցողական 
ձևակերպման կիրառումը բացառելու 

Ընդունվել է: Ընդունվել է:  



կառավարու
թյուն 

նպատակով՝ Նախագծի 1-ին հոդվածով
լրացվող 9.1-ին հոդվածի 3-րդ մասն 
առաջարկում ենք շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ. 
3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով 
նախատեսված գործառույթի 
իրականացմանն առնչվող առանձին 
հարցեր կարող են կարգավորվել  
Կառավարության որոշմամբ:: 

Նախագծի 1-ին հոդվածով լրացվող
9.1-ին հոդվածի 3-րդ մասը շարադրվել 

է նոր խմբագրությամբ՝ 
նախատեսելով, որ սույն հոդվածի 1-ին 

մասով նախատեսված գործառույթի 
իրականացմանն առնչվող առանձին 

հարցեր կարող են կարգավորվել  
Կառավարության որոշմամբ: 

«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

1. ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

Նախագծի 1-ին 
հոդված 

Նախագծում «կարող է» հայեցողական 
ձևակերպման կիրառումը բացառելու 
նպատալով՝ Նախագծի 1-ին հոդվածով 
լրացվող 7-րդ մասն անհրաժեշտ է 
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.  
7. Սույն հոդվածի 5-րդ մասով 
նախատեսված գործառույթի 
իրականացմանն առնչվող առանձին 
հարցեր կարող են կարգավորվել  
Կառավարության որոշմամբ։»: 

Ընդունվել է: 
Նախագծի 1-ին հոդվածով լրացվող 7-

րդ մասը շարադրվել է նոր 
խմբագրությամբ՝ նախատեսելով, որ 

սույն հոդվածի 5-րդ մասով 
նախատեսված գործառույթի 

իրականացմանն առնչվող առանձին 
հարցեր կարող են կարգավորվել  

Կառավարության որոշմամբ: 

Ընդունվել է:  

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

1. ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

Վարչական 
իրավախախտումն
երի վերաբերյալ 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսգրքի 224-րդ 
և 224.1-րդ 
հոդվածներ 

Նախագծերի փաթեթով պետական 
սահմանի անցման կետերում սահմանային 
հսկողությունն իրականացվելու է նաև 
Հայաստանի Հանրապետության ազգային 
անվտանգության ծառայության 
մարմինների կողմից, հետևաբար 
առաջարկվում է համապատասխան 
փոփոխություն և լրացում կատարել 
Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի 

Ընդունվել է:
Նախագծերի փաթեթը լրացվել է 

Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություն և լրացում կատարելու 

մասին ՀՀ օրենքի նախագծով: 
 

Ընդունվել է:  



Հանրապետության օրենսգրքում՝  
նախատեսելով, որ Հայաստանի 
Հանրապետության ազգային 
անվտանգության ծառայության 
մարմինները քննում են օրենսգրքի 201-րդ 
հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված այն 
վարչական իրավախատումների 
վերաբերյալ գործերը, որոնք հայտնաբերվել 
են պետական սահմանի անցման 
կետերում: 

 


