
ՆԱԽԱԳԻԾ 

ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ 

Լրամշակված տարբերակ 

Կ-2522-02.02.2018,26.02.2018-ՏՀ-011/2 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի 
«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում»՝ 

1) 1692-րդ հոդվածի վերնագրում և 1-ին մասում «պետական վիճակագրական» բառերը 
փոխարինել «պաշտոնական վիճակագրական» բառերով: 

2) 2445-րդ հոդվածի վերնագրում և 1-ին ու 2-րդ մասում «պետական վիճակագրության» 
բառերը փոխարինել «պաշտոնական վիճակագրության» բառերով: 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում նորընտիր Հանրապետության նախագահի 
կողմից իր պաշտոնի ստանձման օրը: 



Երկրորդ ընթերցում 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում»՝«Հայաստանի 

Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգրքում կատարել 
հետևյալ փոփոխությունները ՝ 

1) 1692 -րդ հոդվածի վերնագրում և 1-ին մասում «պետական վիճակագրական» 

բառերը փոխարինել «պաշտոնական վիճակագրական» բառերով: 

2) 2445 -րդ հոդվածի վերնագրում և 1-ին ու 2-րդ մասում «պետական 

վիճակագրության» բառերը փոխարինել «պաշտոնական վիճակագրության» բառերով: 

 
Հոդված 2. Սույն Օրենքն ուժի մեջ է մտնում նորընտիր Հանրապետության 

նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձման օրը:պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 



Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ 
ՀՀ ԱԺ կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (Կ-2522-02.02.2018-ՏՀ-011/1 )  
վերաբերյալ 

 
 Առաջարկության  

փոփոխության, 
լրացման) հեղինակը 

Հոդվածը, կետը, 
որին վերաբերում է 
առաջարկությունը 

Առաջարկությունը (փոփոխությունը, 
լրացումը) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ 
հեղինակի 

(հիմնական 
զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկությունն ը 
նդունելու կամ 

մերժելու վերաբերյալ 
Հանձնաժողովի 

որոշումը 

 2 3 4 5 6 

1. ՀՀ  կառավարություն Նախագծի 1-ին 
հոդված   

«Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ օրենսգրքում» բառերը 
փոխարինել «Վարչական 
իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում» բառերով՝ հիմք ընդունելով 
Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքի վերնագրի և 
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 
39-րդ հոդվածի դրույթները: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

2. ՀՀ  կառավարություն Նախագծի 2-րդ 
հոդված 

«պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը» բառերը 
փոխարինել «նորընտիր 
Հանրապետության նախագահի կողմից իր 
պաշտոնի ստանձնման օրը» բառերով՝ 
օրենքի նախագծի ուժի մեջ մտնելու 
ժամկետը փաթեթի մյուս նախագծերի 
համապատասխան դրույթի հետ 
նույնականացնելու նպատակով: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

 


