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Նախագիծ 

 

Երկրորդ ընթերցում 

Լրամշակված տարբերակ 

Կ-0751-17.07.2017-ՏՀ-011/2 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

                            «       » «                   »   2017  թվականի    N      -Ն 

«ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2015 

թվականի նոյեմբերի 13-ի ՀՕ-120-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 10-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ.  

  «10. Ծանուցման ձևերը, ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման 

գրանցամատյանների և հաշվառված անձանց տվյալների հրապարակման կարգերը 

 

Ծանուցման ձևերը, ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման էլեկտրոնային 

գրանցամատյանների վարման և հաշվառված անձանց տվյալների հրապարակման, էլեկտրոնային 

գրանցամատյաններից տեղեկատվության տրամադրման կարգը և անվճար օգտվող պետական մարմինների 

ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 12-րդ հոդվածում՝ 

 1) 1-ին մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ.   

 «1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված մարմինը վարում է ծանուցման 

ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման  էլեկտրոնային միասնական գրանցամատյան 

(այսուհետ՝ էլեկտրոնային գրանցամատյան), որը բաղկացած է լիազոր մարմինների կողմից  վարվող ծանուցման 

ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման էլեկտրոնային գրանցամատյաններից:»:  

2) 3-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 13-րդ հոդվածում՝ 

1) 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ մասերում «հաշվառման» բառից հետո լրացնել «էլեկտրոնային» բառը: 

2) 3-րդ մասում «այլ անձանց վերաբերյալ» բառերից հետո լրացնել «թղթային տարբերակով» բառերը: 

3) լրացնել նոր 3.1. մասով հետևյալ բովանդակությամբ՝ 
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  «3.1. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 

սահմանած վճարի դիմաց էլեկտրոնային գրանցամատյանում պահվող այլ անձանց վերաբերյալ տեղեկությունները 

կարող են տրամադրվել առցանց: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանած վճարը չի 

կարող գերազանցել բազային տուրքի չափը:». 

4) 4-րդ մասում «իրենց վերաբերյալ» բառերից հետո լրացնել «թղթային տարբերակով» բառերը: 

5)   լրացնել նոր 4.1. մասով հետևյալ բովանդակությամբ. 

 «4.1. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային գրանցամատյանում պահվող իրենց 

վերաբերյալ տեղեկությունները անվճար կարող են տրամադրվել առցանց:»: 

6) 5-րդ մասում «Գրանցամատյանին» բառից առաջ լրացնել «Էլեկտրոնային» բառը: 

7) 6-րդ մասում «պաշտոնական կայքում» բառերից հետո լրացնել «և համապատասխան գրառում կատարում 

էլեկտրոնային գրանցամատյանում:» բառերը: 

Հոդված 4. Օրենքի 14-րդ հոդվածում «հաշվառման» բառից հետո լրացնել «էլեկտրոնային» բառը: 

 

Հոդված 5. Անցումային և եզրափակիչ դրույթներ 

          1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից  վեց ամիս հետո: 

         2. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում լիազոր մարմինները պարտավորվում են 

մինչև սույն օրենքը ուժի մեջ մտնելը ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման 

գրանցամատյանների տեղեկատվությունը գրանցել ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց 

հաշվառման  էլեկտրոնային միասնական գրանցամատյանում:  
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

ՀՀ ԱԺ կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության Կ-0751-17.07.2017-ՏՀ-011/1 ՀՀ օրենքի նախագծում կատարված փոփոխությունների և 

լրացումների 

 

Երկրորդ ընթերցում 

Լրամշակված տարբերակ 

Կ-0751-17.07.2017-ՏՀ-011/1 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

                            «       » «                   »   2017  թվականի    N      -Ն 

«ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2015 

թվականի նոյեմբերի 13-ի ՀՕ-120-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 10-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ.  

  «10. Ծանուցման ձևերը, ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման 

գրանցամատյանների և հաշվառված անձանց տվյալների հրապարակման կարգերը 

 

Ծանուցման ձևերը, ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման էլեկտրոնային 

գրանցամատյանների վարման և հաշվառված անձանց տվյալների հրապարակման, էլեկտրոնային 

գրանցամատյաններից տեղեկատվության տրամադրման կարգը և անվճար օգտվող պետական մարմինների 

ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 12-րդ հոդվածում՝ 

 1) 1-ին մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ.   

 «1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված մարմինը վարում է ծանուցման 

ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման  էլեկտրոնային միասնական գրանցամատյան 

(այսուհետ՝ էլեկտրոնային գրանցամատյան), որը բաղկացած է լիազոր մարմինների կողմից  վարվող ծանուցման 

ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման էլեկտրոնային գրանցամատյաններից:»:  

2) 3-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել: 

 

Հոդված 3. Օրենքի 13-րդ հոդվածում՝ 

8) 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ մասերում «հաշվառման» բառից հետո լրացնել «էլեկտրոնային» բառը: 
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9) 3-րդ մասում «այլ անձանց վերաբերյալ» բառերից հետո լրացնել «թղթային տարբերակով» բառերը: 

10) լրացնել նոր 3.1. մասով հետևյալ բովանդակությամբ՝ 

  «3.1. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 

սահմանած վճարի և պետական տուրքի դիմաց էլեկտրոնային գրանցամատյանում պահվող այլ անձանց 

վերաբերյալ տեղեկությունները կարող են տրամադրվել առցանց: Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության կողմից սահմանած վճարը չի կարող գերազանցել բազային տուրքի չափը:». 

11) 4-րդ մասում «իրենց վերաբերյալ» բառերից հետո լրացնել «թղթային տարբերակով» բառերը: 

12)   լրացնել նոր 4.1. մասով հետևյալ բովանդակությամբ. 

 «4.1. Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային գրանցամատյանում պահվող իրենց 

վերաբերյալ տեղեկությունները անվճար կարող են տրամադրվել առցանց:»: 

13) 5-րդ մասում «Գրանցամատյանին» բառից առաջ լրացնել «Էլեկտրոնային» բառը: 

14) 6-րդ մասում «պաշտոնական կայքում» բառերից հետո լրացնել «և համապատասխան գրառում կատարում 

էլեկտրոնային գրանցամատյանում:» բառերը: 

 

Հոդված 4. Օրենքի 14-րդ հոդվածում «հաշվառման» բառից հետո լրացնել «էլեկտրոնային» բառը: 

 

Հոդված 5. Անցումային և եզրափակիչ դրույթներ 

          1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից  վեց ամիս հետո: 

         2. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում լիազոր մարմինները պարտավորվում են 

մինչև սույն օրենքը ուժի մեջ մտնելը ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման 

գրանցամատյանների տեղեկատվությունը գրանցել ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց 

հաշվառման  էլեկտրոնային միասնական գրանցամատյանում: 
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Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ 

ԱՌԱՋԻՆ  ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ  (Կ-0751-17.07.2017-ՏՀ-

011/1)  ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

Առաջարկության 

փոփոխության 

/լրացման/ հեղինակը 

Հոդվածը, կետը, որին 

վերաբերվում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկությունը /փոփոխությունը, 

լրացումը/ 

Առաջարկության վերաբերյալ 

հեղինակի /հիմնական զեկուցողի 

եզրակացությունը/ 

Առաջարկությունն 

ընդունելու կամ 

մերժելու 

վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 

որոշումը 

Պատգամավոր 

Սերգեյ Բագրատյան 

3-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի 3.1 կետ 

Նախագծի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

3.1 կետից հանել «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 

կողմից սահմանած վճարի» բառերը: 

Նախագծով նախատեսված 

իրավակարգավորման դեպքում 

ստացվում է, որ անձը կրկնակի է 

վճարում միևնույն ծառայության 

դիմաց:  

Ընդունվել է մասնակի: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 

ընունվել է «Ելք» խմբակցության 

առաջարկությունն առ այն, որ պետք է 

հանվի առցանց եղանակով ստացվող 

տեղեկատվության համար 

նախատեսված պետական տուրքը՝ 

սույն նախագծի 3.1 կետից հանվել է ոչ  

թե կառավարության սահմանած 

վճարը, այլ՝ պետական տուրքը: 

Միևնույն ժամանակ, նշվել է, որ 

կառավարության սահմանած վճարը 

չի կարող գերազանցել բազային 

տուրքի չափը: 

Նախագծի 

հեղինակի 

լրամշակված 

տարբերակն 

ընդունվել է: 

 

 


