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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 15-րդ հոդվածի առաջին մասի 
առաջին նախադասությունը «ոստիկանության» բառից հետո լրացնել «ու փրկարարական 
ծառայության» բառերով: 

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



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 15-Ի ՆԻՍՏՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ 

«ՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՈԳԻՐՔԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» և «ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՏԱՐՎԱԾ 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ  

ՀՀ 

Առարկության, 

առաջարկության 

հեղինակը,  

Առարկության, առաջարկության բովանդակությունը 
Եզրակա-

ցություն 
Կատարված փոփոխությունները 

1. 
ՀՀ կառավա-

րություն 

«Փրկարարական ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագծի հավելվածով հաստատվող Կանոնագրքի`  

1) 43-րդ (լրամշակված տարբերակի 49-րդ) հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետում 

կատարել բառն անհրաժեշտ է փոխարինել պահպանել բառով՝ նկատի 

ունենալով Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 

պահանջները: 

 

2) 53-րդ (լրամշակված տարբերակի 62-րդ) հոդվածի 2-րդ մասի 4)-րդ 

ենթակետում «վնասակար» բառից հետո ավելացնել «և վտանգավոր» բառերը, 

 

 

3) 55-րդ (լրամշակված տարբերակի 64-րդ) հոդվածի 3-7-րդ մասերը չեն 

վերաբերում ծառայողի անձնական հիգիե-նայի պահպանմանը, հետևաբար 

վերոնշյալ կետերը նպատակա-հարմար է ներառել 56-րդ (լրամշակված 

 

 

1)Ընդուն-

վել է. 

 

 

2)Ընդուն-

վել է. 

 

 

3) Ընդուն-

վել է. 

  

 

1)Նախագծի լրամշակված տարբե-

րակի 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-

րդ կետի կատարել բառը 

փոխարինվել է պահպանել բառով. 

 

2) Նախագծի լրամշակված տարբերա-

կի 62-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4)-րդ

են-թակետը լրացվել է «և

վտանգավոր» բառերով. 

3) Նախագծի լրամշակված տարբե-

րակի 64-րդ հոդվածի 3-7-րդ մասերը 

տեղափոխվել են 65-րդ հոդված (7-ից 

11-րդ մասեր), իսկ 9-րդ մասի «բժշկա-



տարբերակի 65-րդ) հոդ-վածում, միաժամանակ, 5-րդ մասում «բժշկական 

գրքույկներում» բառերը փոխարինել «մեծահասակի ամբուլատոր բժշկական 

քարտերում» բառերով՝ ՀՀ առողջա-պահության նախարարի 2007 թվականի 

նոյեմբերի 26-ի N1752-Ն հրամանով սահմանված ձևակերպմանը 

համապատասխանեցնելու նպատակով,  

  4) 56-րդ (լրամշակված տարբերակի 65-րդ) հոդվածի` 

ա) վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Առող-ջության 

պահպանմանն ուղղված միջոցառումները»: Բացի այդ, սույն հոդվածը  

«Սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային պահանջները» գլխում չի 

կարող ներառվել: Ուստի առաջարկվում է Կանոնագրքի 52-րդ և 56-րդ 

(լրամշակված տարբերակի 61-րդ և 65-րդ) հոդվածները նշված գլխից 

առանձնացնել, 

 

 

 

 

 

4) 

ա.Ընդուն-

վել է. 

 

 

 

կան գրքույկներում» բառերը փոխա-

րինվել են «մեծահասակի ամբուլատոր 

բժշկական քարտերում» բառերով. 

 

4) Նախագծի լրամշակված տարբե-

րակի 65-րդ հոդվածի՝ 

ա) վերնագիրը շարադրվել է առա-

ջարկվող խմբագրությամբ, գլխի 

վերնագիրը վերաշարադրվել է 

«Սանիտարահիգիենիկ, 

հակահամաճա-րակային և 

առողջության պահպան-մանն ուղղված 

պահանջներն ու միջոցառումները» 

  

բ) 1-ին մասում «ամբուլատոր, ստացիոնար» բառերը փոխարինել 

«արտահիվանդանոցային, հիվանդանոցային» բառերով` հիմք ընդունելով 

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 

(այսուհետ` Օրենք) դրույթները, 

գ) 2-րդ մասում «վաղաժամ ակտիվ բացահայտումը» բառերը փոխարինել 

«վաղ հայտնաբերումը» բառերով և հստակեցնել «բուժառողջարանական 

միջոցառումներ» հասկացությունը, 

  

   դ) 6-րդ մասում հստակեցնել, թե «ծառայողական պարտակա-նություններից 

ազատելու և հիվանդությունից հետո ծառայության դուրս գալու մասին» 

բ. Ընդուն-

վել է 

 

 

գ. Ընդուն-

վել է 

 

 

բ) 1-ին մասում «ամբուլատոր, 

ստացիոնար» բառերը փոխարինվել

են «արտահիվանդանոցային, հիվան-

դանոցային» բառերով. 

գ) 2-րդ մասում «վաղաժամ ակտիվ

բացահայտումը» բառերը

փոխարինվել են «վաղ

հայտնաբերումը» բառերով, հանվել է

«բուժառողջարանական» բառը. 

դ) 6-րդ մասը լրացվել է «Փրկարար

ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով



ծառայողներին ում հրամանով է հայտնվում, 

 

5) Նախագծի 70-րդ (լրամշակված տարբերակի 79-րդ) հոդվածի 3-րդ մասում 

արդարացված ծառայողական ռիսկի բառերն անհրաժեշտ փոխարինել 

արդարացված ռիսկի բառերով՝ նկատի ունենալով Փրկարար ծառայության 

մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի է) կետի և Փրկարար ուժերի և փրկարարի 

կարգավիճակի մասին ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի բ) կետի պահանջները: 

 

6) 72-րդ (լրամշակված տարբերակի 81-րդ) հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի 

«առողջապահական» բառը փոխարինել «բժշկական» բառով` հիմք ընդունելով 

Օրենքի դրույթները,  

 

7) 106-րդ (լրամշակված տարբերակի 115-րդ) հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ 

կետում «բժշկական օգնություն ցույց տալու և բուժ-հիմնարկներ» բառերը 

փոխարինել «բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնելու և 

բժշկական հաստատություններ» բառերով` հիմք ընդունելով Օրենքի դրույթները, 

 

 

 

8) 108-րդ (լրամշակված տարբերակի 118-րդ) հոդվածի 4-րդ մասում 

հստակեցնել «բժշկական գործոն» արտահայտությունը: 

դ. Ընդուն-

վել է 

 

5) Ընդուն-

վել է. 

 

 

 

6)Ընդուն- 

վել է 

 

 

7) Ընդուն-

վել է 

 

 

 

8) Ընդուն-

վել է 

սահմանված կարգով» բառերով. 

 

5) Նախագծի լրամշակված տարբե-

րակի 79-րդ հոդվածի 3-րդ մասի

արդարացված ծառայողական ռիսկի 

բառերը փոխարինվել են արդա-

րացված ռիսկի բառերով. 

 

6) Նախագծի լրամշակված

տարբերա-կի 81-րդ հոդվածի 1-ին

մասի 1-ին կետի

«առողջապահական» բառը

փոխարինվել է «բժշկական» բառով. 

7) Նախագծի լրամշակված տարբերա-

կի 115-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ

կետում «բժշկական օգնություն ցույց

տալու և բուժհիմնարկներ» բառերը

փոխարինվել են «բժշկական

օգնություն և սպասարկում

իրականացնելու և բժշկական

հաստատություններ» բա-ռերով. 

8)Նախագծի լրամշակված տարբե-

րակի 118-րդ հոդվածի 4-րդ մասից

հանվել է «բժշկական»  բառը. 



 

  

9) Նկատի ունենալով, որ 2016 թվականի մայիսի 6-ին ուժի մեջ մտած 

Քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների մասին ՀՀ 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, Զենքի մասին 

ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին, Քաղաքացիական 

պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, 

Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, Պաշտ-պանության 

մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, 

Փրկարար ծառայության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին ՀՀ օրենքներով կարգավորվում են քաղաքացիական 

պաշտպանության ստորաբաժանումների իրավասությունների, փրկարարական 

ծառայողների կողմից զենք կրելու, զենքի կիրառման, ծառայության հետ կապված 

այլ հարաբերությունները, նախագծի ամբողջ տեքստը խմբագրել՝ 

համապատասխանեցնելով վերոհիշյալ օրենքների դրույթներին: 

 9)Ընդուն-

վել է. 

 

 

 

 

 

 

9) Նախագիծը լրացվել է՝ 12-րդ,      

13-րդ, 14-րդ, 32-րդ, 33-րդ,  38-րդ, 

45-րդ, 53-րդ, 54-րդ և 117-րդ նոր 

հոդվածներով, ինչպես նաև 

կատար-վել են լրացումներ՝ 1-ին 

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում, 2-

րդ հոդվածի 1-ին մասին 9-րդ 

կետում, 34-րդ, 36-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 

44-րդ, 47-րդ, 51-րդ, 52-րդ և 120-րդ 

հոդվածներում: 

  

10) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում 

լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերնագիրը խմբագրել` 

հաշվի առնելով «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի պահանջները: 

10)Ըն-

դունվել է. 

 

10)Նախագծի վերնագրում «լրացում-

ներ» բառը փոխարինվել է «լրացում»

բառով: 

 

2. 

 

 

ՀՀ Ազգային ժողովի

պատգամավոր Գ. 

Մելիքյան 

2016 թվականի մայիսի 6-ին ուժի մեջ են մտել «Քաղաքացիական 

պաշտպանության ստորաբաժանումների մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Զենքի մասին» ՀՀ 

օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», «Քաղաքացիական 

պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», 

«Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Պաշտպանության 

մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», 

Ընդունվել է 

«Փրկարարական ծառայության 

կանոնագիրքը հաստատելու 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը 

լրացվել է 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 32-րդ, 

33-րդ,  38-րդ, 45-րդ, 53-րդ, 54-րդ և 

117-րդ նոր հոդվածներով, ինչպես 

նաև լրա-ցումներ են կատարվել 1-ին 



 

 

 

 

 

 

«Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքները: 

«Փրկարարական ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ 

օրենքի նախագծում արտացոլված չեն նշված օրենքների ընդունման 

արդյունքում կատարված կարգավորումները, ուստի առաջարկում եմ քննարկվող 

նախագիծը լրամշակել և արտացոլել՝ 

1. քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների և 

անձնակազմի իրավունքներն ու պարտականությունները, 

2. փրկարարական ծառայողների զենք կրելու, զենքի կիրառման, 

ծառայության կրման հետ կապված այլ հարաբերությունները, 

3. մարտական կիրառմանն առնչվող, ինչպես նաև վերոթվարկյալ օրենքների 

ընդունման արդյունքում առաջացած այլ իրավական կարգավորումները: 

հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում, 2-

րդ հոդվածի 1-ին մասին 9-րդ 

կետում, 34-րդ, 36-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 

44-րդ, 47-րդ, 51-րդ, 52-րդ և 120-րդ 

հոդվածներում: 

 


