
Նախագիծ 
Երկրորդ ընթերցում 

Լրամշակված նախագիծ  
 
Կ-1667-24.10.2017-ՊԻՄԻ-011/2 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 
 

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի 

հուլիսի 3-ի ՀՕ-407-Ն օրենքի 6-րդ հոդվածի                             1-ին մասը լրացնել հետևյալ 

բովանդակությամբ նոր 5-րդ կետով.  

       «5)  հարկային հանցագործությունների գործերով դեպքի վայրի պահպանության 

իրականացումը, որի կանոնները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»: 

ՀՈԴՎԱԾ 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը:  

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

                                                                      ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 
                                                                               Կ-1667-24.10.2017-ՊԻՄԻ-011/1 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

 
«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ  
 
 

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի 

հուլիսի 3-ի ՀՕ-407-Ն օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 85-

րդ կետով.  

      «85)  հարկային հանցագործությունների գործերով դեպքի վայրի պահպանության 

իրականացումը, որի կանոնները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»: 

ՀՈԴՎԱԾ 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը: >>  
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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
«Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության զինված 

ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», 
«Ռազմական ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Քրեակատարողական 
ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ազգային անվտանգության մարմինների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին», «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», 
«Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ 
ներկայացված առաջարկների 

 
 Առաջարկության  

փոփոխության, 
լրացման) հեղինակը 

Հոդվածը, կետը, որին 
վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկությունը (փոփոխությունը, 
լրացումը) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 
(հիմնական զեկուցողի 

եզրակացությունը) 

Առաջարկությունն 
ընդունելու կամ 

մերժելու վերաբերյալ 
հանձնաժողովի 

որոշումը 
 1 2 3 4 5 

1. ՀՀ 
արդարադատության 
նախարարություն 
 

«Ոստիկանության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին», 
«Հայաստանի 
Հանրապետության 
զինված ուժերի ներքին 
ծառայության 
կանոնագիրքը 
հաստատելու մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին», 
«Ռազմական 
ոստիկանության մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին», 
«Քրեակատարողական 
ծառայության մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 

Առաջարկվում է «Հարկային 
ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի նախագծի 1-
ին հոդվածում «8» թիվ փոխարինել «5» 
թվերով՝ հիմք ընդունելով «Հարկային 
ծառայության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 6-րդ 
հոդվածի դրույթները: 
 
 

Առաջարկությունն 
ամբողջությամբ 
ընդունվել է, 
նախագիծերը 
լրամշակվել են, 
փաթեթում ներառված 
«Հարկային ծառայության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 1-ին 
հոդվածում «8» թիվ 
փոխարինել «5» թվերով: 
 
 
  
 

Ընդունվել է: 
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կատարելու մասին», 
«Ազգային 
անվտանգության 
մարմինների մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին», 
«Փրկարար ծառայության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին», 
«Հրդեհային 
անվտանգության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին», 
«Հարկային ծառայության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» և 
«Մաքսային 
ծառայության մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքների նախագծերի 
վերաբերյալ: 

2.  ՀՀ կառավարություն 
 

«Ոստիկանության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին», 
«Հայաստանի 
Հանրապետության 
զինված ուժերի ներքին 
ծառայության 
կանոնագիրքը 
հաստատելու մասին» 

Առաջարկվում է նախագծերի փոթեթում 
ավելացնել նաև «Ավիացիայի մասին»  
Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի նախագիծ, 
նկատի ունենալով, քանի որ համաձայն 
Հայաստանի Հանրապետության 
քրեական դատավարության օրենսգրքի 
56-րդ հոդվածի օդանավի 
հրամանատարները ևս հանդիսանում են 
հետաքննության մարմնի (օդանավում 

Առաջարկությունն 
ամբողջությամբ 
ընդունվել է, նախագծերը 
լրամշակվել են, 
փաթեթում ներառվել է 
նաև «Ավիացիայի 
մասին»  
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 
Հայաստանի 

Ընդունվել է:  
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Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին», 
«Ռազմական 
ոստիկանության մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին», 
«Քրեակատարողական 
ծառայության մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին», 
«Ազգային 
անվտանգության 
մարմինների մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին», 
«Փրկարար ծառայության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին», 
«Հրդեհային 
անվտանգության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին», 
«Հարկային ծառայության 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» և 
«Մաքսային 
ծառայության մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 

թռիչքի ժամանակ տեղի ունեցած 
հանցագործությունների վերաբերյալ):  
 

Հանրապետության 
օրենքի նախագիծ: 
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Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքների նախագծեր: 

 
 
 


