
                                                                       ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 

ՆԱԽԱԳԻԾ 

Կ-0294-22.06.2017-ՏՀ-011/2 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԽԱՂԱՂ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի փետրվարի 1-ի ՀՕ-285 օրենքի 18-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասում «կառավարությունը» բառը փոխարինել «կառավարության կողմից 
լիազորված պետական կառավարման մարմինը» բառերով: 

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

 

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ  
Կ-0294-22.06.2017-ՏՀ-011/1 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԽԱՂԱՂ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի մարտի 25-ի  փետրվարի 1-ի ՀՕ-285 օրենքի 
18-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «կառավարությունը» բառը փոխարինել «կառավարության կողմից 
լիազորված պետական կառավարման մարմինը» բառերով: 

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



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»,  
«ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ», «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ», «ԶԵՆՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ԽԱՂԱՂ 
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ և ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ  ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ 
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 
№ Առաջարկության 

(փոփոխության, 
լրացման) 
հեղինակը 

Հոդվածը, կետը, որին  
վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխություն, լրացում) Առաջարկության 
վերաբերյալ 
հեղինակի 

(հիմնական 
զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկությունն
երը ընդունելու 
կամ մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
որոշումը 

1. ՀՀ 
կառավարություն 

«Գործունեության իրակա-
նացման ծանուցման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքում լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՀ օրեն-
քի նախագծի հոդված 1-ի 2-
րդ ենթակետ 

Հոդված 1-ը առաջարկում ենք խմբագրել՝ 

նախատեսելով, որ արտաքին տնտեսա-
կան գործունեության ապրանքային ան-

վանացանկ (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 

710210000, 710221000, 710231000 ծած-

կագրերին դասվող բնական` մշակված 

կամ չմշակված, բայց չշրջանակված կամ 

չամրացված ալմաստների առուվաճառք, 

ներմուծում, արտահանում, փոխադրում 

իրականացնող անձանց կողմից Քիմբերլի 

գործընթացի հավաստագրման սխեմայով 

Ընդունվել է: 

Կատարվել է 
համապա-
տասխան 
փոփոխություն 

 



նախատեսված պահանջները պետք է 

լրացուցիչ սահմանվեն նաև լիազոր 

մարմնի հրամանով, ինչպես նաև 

ամրագրել, որ սահմանված պահանջները 
խախտելու դեպքում նշված անձանց 

համար կիրառվում են առանց 

ծանուցման՝ ծանուցման ենթակա գոր-

ծունեության իրականացման համար 

օրենքով նախատեսված պատասխա-

նատվության միջոցներին համապատաս-

խան սահմանված գումարի 10 տոկոսի 

չափով: Նշված առաջարկությունը պայ-

մանավորված է այն հանգամանքով, որ 

Քիմբերլի գործընթացի հավաստագրման 

սխեմայով նախատեսված պահանջները 

բավականին ընդարձակ են և վերջիննե-

րիս հստակեցումը տնտեսավարողների 

համար առավել ընկալելի կդարձնի 

նշված կարգավորումը՝ հստակեցնելով 

այն պահանջները, որոնց չպահպանման 

համար վերջինս կարող է ենթարկվել պա-
տասխանատվության:  



2. ՀՀ 
կառավարություն 

 «Զենքի մասին» 
Հայաստանի Հան-
րապետության օրենքում փո-
փոխություն կատարելու մա-
սին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքի նախագծի 
1-ին հոդված 

Առաջարկում ենք «սեպտեմբերի 13-ի» 

բառերը փոխարինել «հուլիսի 3-ի» 

բառերով՝ հիմք ընդունելով «Զենքի 

մասին» ՀՀ օրենքի ընդունման ամիսը և 
ամսաթիվը: 

 

 

Ընդունվել է: 

Կատարվել է 
համապա-
տասխան 
փոփոխություն 

 

3. ՀՀ 
կառավարություն 

«Խաղաղ նպատակներով 

ատոմային էներգիայի ան-

վտանգ օգտագործման մա-

սին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքում փոփո-

խություն կատարելու մասին» 
օրենքի նախագծի 1-ին հոդ-
ված  

Առաջարկում ենք «մարտի 25-ի» բառերը 

փոխարինել «փետրվարի 1-ի» բառերով՝ 

հիմք ընդունելով «Խաղաղ նպա-

տակներով ատոմային էներգիայի 

անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ 
օրենքի ընդունման ամիսը և ամսաթիվը: 

Ընդունվել է: 

Կատարվել է 
համապա-
տասխան 
փոփոխություն 

 

4.  ՀՀ 
կառավարություն 

«Թափոնների մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություն կա-

տարելու մասին» օրենքի նա-
խագծի  1-ին հոդված 

Առաջարկում ենք՝  

ա. «2005 թվականի հունվարի 7-ի» բա-

ռերը փոխարինել «2004 թվականի նոյեմ-
բերի 24-ի» բառերով՝ հիմք ընդունելով 

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի ընդուն-

Ընդունվել է: 

Կատարվել է 
համապա-
տասխան 
փոփոխություն 

 



ման տարին, ամիսը և ամսաթիվը: 

բ. «ենթակետից» բառը փոխարինել «կե-

տից» բառով՝ նկատի ունենալով 

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի և 

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 
41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի դրույթները: 

 

 

 


