
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԳՐԱՎՈՐ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

ԱՌԱՋԱՐԿԻ 
ՀԵՂԻՆԱԿԸ 

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՅՆ 
ՄԱՍԸ, ՈՐԻՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ Է 
ԱՌԱՋԱՐԿԸ 

ԱՌԱՋԱՐԿԸ 
ԱՌԱՋԱՐԿՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼՈՒ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՂԻ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԱՌԱՋԱՐԿՆ 
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ 
ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼՈՒ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ի ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐ 

 ՎԼԱԴԻՄԻՐ 
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

   Նախագիծ 

  Օրենքի նախագծով 
առաջարկով 
փոփոխություննեի հիման 
վրա 
համապատասխանաբար 
փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարել   
Կառավարչական 
իրավահարաբերությունների 
կարգավորման մասին ՀՀ 
օրենքում և այլ օրենքներում 

  Առաջարկն ընդունվել է  

1. «Կառավարչական իրավահարաբերությունների 

կարգավորման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում կատարվել են 

լրացումներ: Մասնավորապես, վերոնշյալ օրենքի 11-

նավորապես վերոնշյալ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին 

մասը լրացվել է 6-րդ կետով, որի համաձայն՝ 

պետական մարմնի ղեկավարի տեղակալը օրենքով 

նախատեսված դեպքերում պետական մարմնի անունից 

առանց լիազորագրի հանդես է գալիս դատարանում և 

իր իրավասության սահմաններում տալիս է 

դատարանում հանդես գալու լիազորագրեր»:  

Բացի այդ, վերոնշյալ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին

մասը լրացվել է 6-րդ կետով, որի համաձայն՝ ենթակա

պետական մարմնի ղեկավարի տեղակալը օրենքով

նախատեսված դեպքերում ենթակա պետական մարմնի

անունից առանց լիազորագրի հանդես է գալիս

դատարանում և իր իրավասության սահմաններում

  Ընդունվել է  



տալիս է դատարանում հանդես գալու լիազորագրեր»: 

2. Նախագիծը լրացվել է ևս 2 նոր նախագծերով՝ 

1. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

 Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման

մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 

թվականի մայիսի 7-ի թիվ ՀՕ-337 օրենքի (այսուհետ` 

Օրենք) 35-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝  

1) 25-րդ կետից հանել «ինչպես նաև 

դատարանում» բառերը: 

2) լրացնել 25.1 կետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«25.1. օրենքով նախատեսված դեպքերում որպես 

համայնքի ներկայացուցիչ հանդես է գալիս 

դատարանում, ինչպես նաև իր իրավասության 

սահմաններում տալիս է դատարանում հանդես գալու 

լիազորագրեր.»: 

Հոդված 2. Օրենքի 57-րդ հոդվածը լրացնել 5.1-ին

մասով հետևյալ բովանդակությամբ. 

«5.1. Համայնքի ղեկավարի տեղակալն օրենքով

նախատեսված դեպքերում որպես համայնքի

ներկայացուցիչ հանդես է գալիս դատարանում, ինչպես

նաև իր իրավասության սահմաններում տալիս է

դատարանում հանդես գալու լիազորագրեր:»:



Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում

պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող

տասներորդ օրը: 

 
2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

 Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ 

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 Հոդված 1. «Երևան քաղաքում տեղական

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի

Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 26-ի

թիվ ՀՕ-5-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 41-րդ հոդվածի

1-ին մասը լրացնել նոր 5-րդ կետով՝ հետևյալ

բովանդակությամբ. 

«5) օրենքով նախատեսված դեպքերում որպես

համայնքի (Երևանի) ներկայացուցիչ հանդես է գալիս

դատարանում, ինչպես նաև իր իրավասության

սահմաններում տալիս է դատարանում հանդես գալու

լիազորագրեր:»: 

Հոդված 2. Օրենքի 48-րդ հոդվածը լրացնել 6.1-ին

մասով հետևյալ բովանդակությամբ. 

«6.1. Քաղաքապետի տեղակալն օրենքով



նախատեսված դեպքերում որպես համայնքի (Երևանի) 

ներկայացուցիչ հանդես է գալիս դատարանում, ինչպես

նաև իր իրավասության սահմաններում տալիս է

դատարանում հանդես գալու լիազորագրեր:»: 

  Հոդված 3. Օրենքի 91-րդ հոդվածի 1-ին մասը

լրացնել 11-րդ կետով հետևյալ բովանդակությամբ. 

«11) օրենքով նախատեսված դեպքերում որպես

քաղաքապետի ներկայացուցիչ հանդես է գալիս

դատարանում, ինչպես նաև իր իրավասության

սահմաններում տալիս է դատարանում հանդես գալու

լիազորագրեր.»: 

       Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում

պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող

տասներորդ օրը: 

 
3. «Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական դատավարության 
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի նախագիծը լրացվել է մեկ հոդվածով, 
համաձայն որի՝ ՀՀ քաղաքացիական 
դատավարության օրենսգրքի 52-րդ հոդվածում 
կատարվել է լրացում:Մասնավորապես՝  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2018 



թվականի փետրվարի 9-ի քաղաքացիական

դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 

52-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետում «մարմնի» 

բառից հետո լրացնել «վարչական շրջանի» բառերը: 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-

րդ կետում «, տեղական ինքնակառավարման մարմնի

կամ վարչական շրջանի ղեկավարի կամ նրա

ղեկավարի» բառերը փոխարինել «ղեկավարի կամ նրա

տեղակալի, ինչպես նաեւ համայնքի ղեկավարի կամ 

նրա տեղակալի , վարչական շրջանի ղեկավարի » 

բառերով:  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում

պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող

տասներորդ օրը:  

4. Նախագծի վերնագիրը փոփոխվել է,  լրացվել է 
«լրացում» բառը: 

    ՀՀ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ    Նախագիծ 

      Նախագծի 1-ին 
հոդվածում առաջարկում ենք 
ավելացնել Օրենսգրքի 
հերթական համարը՝ հիմք 
ընդունելով «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին» 
օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասը: 

   Ընդունվել է: Նախագծի 1-ին հոդվածը լրացվել է 
համապատասխան համարով:   Ընդունվել է     

 


