
Նախագիծ 

Երկրորդ ընթերցում 
 

Կ-063-19.03.2019-ՏՀ-011 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

 

ՄԻ ՇԱՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՀԱՄԱՐ 
ԿԻՐԱՌՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐԻ ՀԱՄԱՆԵՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ԳԼՈՒԽ 1  
 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 

1. Սույն օրենքը կարգավորում է վարչական իրավախախտում կատարած և 

պետական տուրքի գծով պարտավորություններ ունեցող անձանց նկատմամբ 

համաներման հետ կապված հարաբերությունները: 

 

ԳԼՈՒԽ 2 

ՀԱՄԱՆԵՐՄԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ 

Հոդված 2. Համաներման կիրառման շրջանակները 

1. Վարչական իրավախախտում կատարած անձանց ազատել մինչև 2018 

թվականի օգոստոսի 31-ը Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 150.3-րդ հոդվածով և 137.2 հոդվածի         

7-րդ մասով նախատեսված վարչական իրավախախտում կատարելու համար 

վարչական ակտով նախատեսված տուգանքի գումարը կամ դրա չվճարված մասը 

վճարելու պարտավորությունից 

2. Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների 

իրականացման լիցենզիայի համար մինչև 2019 թվականի հունվարի 1-ը «Պետական 

տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 15-րդ մասի 

15.5-րդ և 15.6-րդ կետերով նախատեսված պետական տուրքի գծով 

պարտավորություններ ունեցող անձանց ազատել պետական տուրքի չվճարման 

համար հաշվարկված տույժերի վճարումից եթե սույն օրենքը ուժի մեջ մտնելուց 

հետո վեցամսյա ժամկետում մարվել են պետական տուրքի մայր գումարը: 
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3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ կայացված վարչական ակտերի, ինչպես նաև 

այդ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ անբողոքարկելի վարչական 

ակտերի վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներն օրենքով 

սահմանված կարգով ենթակա են կարճման՝ կատարողական վարույթի կողմերին 

ազատելով «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 67-րդ հոդվածով նախատեսված կատարողական 

գործողությունների կատարման ծախսերը վճարելու պարտականությունից: 

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված պետական տուրքի գծով 

պարտավորությունների վերաբերյալ անբողոքարկելի վարչական ակտերի հիման 

վրա հանրային իրավական դրամական պահանջներով գումարի բռնագանձման 

վերաբերյալ գործերով դրամական պահանջների հիման վրա հարուցված 

կատարողական վարույթներն օրենքով սահմանված կարգով ենթակա են կարճման՝ 

կատարողական վարույթի կողմերին ազատելով «Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 67-րդ հոդվածով 

նախատեսված կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը վճարելու 

պարտականությունից: 

5. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված և մինչև 2018 թվականի 

օգոստոսի 31-ը վարչական իրավախախտումներ կատարած անձանց, անկախ 

նրանց՝ տուգանքը վճարած լինելու հանգամանքից, սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից համարել վարչական տույժի չենթարկված: 

ԳԼՈՒԽ 3 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ  

Հոդված 3. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից:  
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ԱռաջինԵրկրորդ ընթերցում 

Կ-063-19.03.2019-ՏՀ-011/1 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

 

ՄԻ ՇԱՐՔ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՀԱՄԱՐ 
ԿԻՐԱՌՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐԻ ՀԱՄԱՆԵՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ԳԼՈՒԽ 1  
 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան 

1. Սույն օրենքը կարգավորում է վարչական իրավախախտում կատարած և 

պետական տուրքի գծով պարտավորություններ ունեցող անձանց նկատմամբ 

համաներման հետ կապված հարաբերությունները: 

 

ԳԼՈՒԽ 2 

ՀԱՄԱՆԵՐՄԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ 

Հոդված 2. Համաներման կիրառման շրջանակները 

1. Վարչական իրավախախտում կատարած անձանց ազատել մինչև 2018 

թվականի օգոստոսի 31-ը Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 150.3-րդ հոդվածով և 137.2 հոդվածի         

7-րդ մասով նախատեսված վարչական իրավախախտում կատարելու համար 

վարչական ակտով նախատեսված տուգանքի գումարը կամ դրա չվճարված մասը 

վճարելու պարտավորությունից 

2. Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների 

իրականացման լիցենզիայի համար մինչև 2019 թվականի հունվարի 1-ը «Պետական 

տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 15-րդ մասի 

15.5-րդ և 15.6-րդ կետերով նախատեսված պետական տուրքի գծով 

պարտավորություններ ունեցող անձանց ազատել պետական տուրքի չվճարման 

համար հաշվարկված տույժերի վճարումից եթե սույն օրենքը ուժի մեջ մտնելուց 

հետո եռամսյավեցամսյա ժամկետում մարվել են պետական տուրքի մայր գումարը: 

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ կայացված վարչական ակտերի, ինչպես նաև 
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այդ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ անբողոքարկելի վարչական 

ակտերի վերաբերյալ հարուցված կատարողական վարույթներն օրենքով 

սահմանված կարգով ենթակա են կարճման՝ կատարողական վարույթի կողմերին 

ազատելով «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 67-րդ հոդվածով նախատեսված կատարողական 

գործողությունների կատարման ծախսերը վճարելու պարտականությունից: 

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված պետական տուրքի գծով 

պարտավորությունների վերաբերյալ անբողոքարկելի վարչական ակտերի հիման 

վրա հանրային իրավական դրամական պահանջներով գումարի բռնագանձման 

վերաբերյալ գործերով դրամական պահանջների հիման վրա հարուցված 

կատարողական վարույթներն օրենքով սահմանված կարգով ենթակա են կարճման՝ 

կատարողական վարույթի կողմերին ազատելով «Դատական ակտերի հարկադիր 

կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 67-րդ հոդվածով 

նախատեսված կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը վճարելու 

պարտականությունից: 

5. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված և մինչև 2018 թվականի 

օգոստոսի 31-ը վարչական իրավախախտումներ կատարած անձանց, անկախ 

նրանց՝ տուգանքը վճարած լինելու հանգամանքից, սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու 

օրվանից համարել վարչական տույժի չենթարկված: 

ԳԼՈՒԽ 3 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ  

Հոդված 3. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

ՀՀ Ազգային ժողովի 2019 թվականի մայիսի 10-ի նիստում առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Մի շարք վարչական 
իրավախախտումների և պետական տուրքի համար կիրառված տույժերի համաներման մասին»  Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի (Կ-063-19.03.2019-ՏՀ-011/1) վերաբերյալ  ներկայացված առաջարկությունների 

 

Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) 
հեղինակը 

Հոդվածը, կետը, 
որին  վերաբերում է 
առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխություն, լրացում) Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 
(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկությու
նը ընդունելու 
կամ մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
որոշումը 

ՀՀ ազգային ժողովի 
«Բարգավաճ 
Հայաստան» 
խմբակցություն 

1. Նախագծի 2-րդ 
հոդված 

2-րդ կետում «եռամսյա ժամկետում» 
բառերը փոխարինել «վեցամսյա 
ժամկետում» բառերով: 

Ընդունվել է, 
նախագծում կատարվել 

է համապատասխան 
փոփոխություն: 

Հանձնաժողովն 
առաջարկությունն 

ընդունել է։ 

 

 


