
ՆԱԽԱԳԻԾ 
Երկրոդ ընթերցում 

Լրամշակված տարբերակ 
 

Կ-3545-12.11.2019-ՏՀ-011 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-253  օրենքով 
(այսուհետ՝ Օրենք) հաստատված հավելվածի 16-րդ մասում «թվային տնտեսության 
ձեւավորման խթանման» բառերից հետո լրացնել «, տիեզերական գործունեության» 
բառերը: 

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

  



ՆԱԽԱԳԻԾ 

Երկրոդ ընթերցում 
Լրամշակված 

Կ-3545-12.11.2019-ՏՀ-011/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-253  օրենքով 
(այսուհետ՝ Օրենք) հաստատված հավելվածի 16-րդ կետումմասում «թվային 
տնտեսության ձեւավորման խթանման» բառերից հետո լրացնել «, տիեզերական 
գործունեության» բառերը: 

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

 



Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ 
 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ», 
«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ», «ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ (Կ-354-12.11.2019-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 

Առաջարկությո
ւններն 

ընդունելու 
կամ մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողով
ի որոշումը 

      
«ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  

1. 
 

ՀՀ 
կառավարություն 

 

Ամբողջ տեքստում Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական 
ակտերի մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 10-
րդ մասը՝ «Տիեզերական գործունեության 
մասին» օրենքի նախագծի գլուխները 
համարակալել արաբական թվանշաններով: 

Ընդունվել է, կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն: 

   Ընդունվել է 

Հոդվածներում Նախագծի հոդվածներում 
համարակալումները 
համապատասխանեցնել «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 
պահանջներին:  

Ընդունվել է, կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն: 

Ընդունվել է 

1-ին հոդվածի 
վերնագրում 

«գործունեության» բառից հետո անհրաժեշտ 
է լրացնել «մասին» բառը՝ հոդվածի 
վերնագիրը համապատասխանեցնելով 
Նախագծի վերնագրին 

Ընդունվել է, կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն: 

Ընդունվել է 

4-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 6-րդ կետում  

երկրի հեռակա դիտարկման արբանյակային 
տվյալները բնորոշվում են որպես 

Ընդունվել է, 6-րդ կետի 
շարահյուսությունը 

Ընդունվել է 



տիեզերական տարածությունում գտնվող 
տիեզերական օբյեկտ: Նույն հոդվածով 
տիեզերական օբյեկտը բնորոշվում է որպես 
տիեզերական տարածությունում գտնվող 
կամ տիեզերական տարածություն 
արձակվող ցանկացած սարքավորում և դրա 
բաղկացուցիչ մասեր: Ելնելով վերոգրյալից՝ 
գտնում ենք, որ երկրի հեռակա դիտարկման 
արբանյակային տվյալները՝ որպես 
տիեզերական օբյեկտ բնորոշելը չի բխում 
տիեզերական օբյեկտի՝ նույն հոդվածով 
սահմանված հասկացությունից: 

խմբագրվել է: 

 7-րդ հոդված Օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
համարակալումը վերանայել և  
համապատասխանեցնել «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 14-րդ 
հոդվածի 7-րդ մասին` այն է ենթակետի` 
հայերենի այբուբենի փոքրատառերով 
նշված համարները տեքստից բաժանել 
միջակետով: 

Ընդունվել է, կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն: 

Ընդունվել է 

  
 

 7-րդ հոդված Օրենքի նախագծի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
4-րդ կետը և նույն կետի ա) ենթակետը 
միավորել և  շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ.  

«դ. ապահովում է շահագրգիռ մարմինների 
եւ կազմակերպությունների 
համագործակցությունը,», իսկ  ե, զ և է 
ենթակետերը լրացնել «ապահովում է» 
բառով:  

Ընդունվել է, կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն: 

Ընդունվել է 

7-րդ հոդված Մասերի և կետերի համարակալումն 
անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել 
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 
ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի պահանջներին: 

Ընդունվել է, 
«համաձայնեցում» բառն 
փոխարինվել է 

Ընդունվել է 



Նույն հոդվածում «համաձայնեցում» բառն 
անհրաժեշտ է փոխարինել 
«համաձայնություն» բառով, քանի որ 
համաձայնեցումը ենթադրում է գործընթաց, 
ուստի Նախագծով առաջարկվող 
ձևակերպումն առաջացնում է 
տրամաբանական 
անհամապատասխանություն: 

«համաձայնություն»  բառով 

 

 

 

 

 

12-րդ հոդվածի 4-րդ 
մաս 

Առաջարկում ենք հստակեցնել Նախագծի 
12-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված 
«Շահագրգիռ մարմիններ» հասկացությունը: 
Կարծում ենք, որ պարզ չէ, թե որ 
սուբյեկտներն են ներառվելու այդ 
մարմինների շարքում:  

 

Ընդունվել է, «Շահագրգիռ 
մարմիններն» 
հասկացությունը 
փոխարինվել է 
«շահագործողներն» 
հասկացությամբ: 

Ընդունվել է 

  12-րդ հոդվածով պարտականություն է 
դրվում տիեզերական օբյեկտների եւ 
տեխնիկայի շահագործողների վրա, որի 
համար պատասխանատվության միջոցներ 
նախատեսված չեն: 

 

Ընդունվել է, «Վարչական 
իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսգրքում լրացումներ 
կատարելու մասին» օրենքի 
նախագիծը  լրացվել է 
150.14-րդ հոդվածով, 
նախատեսվել է 
պատասխանատվության 
միջոց: 
 

Ընդունվել է 

  14-րդ հոդված 14-րդ հոդվածում անհրաժեշտ է 
հստակեցնել վկայակոչվող շահագրգիռ 
մարմինների շրջանակը: 

Ընդունվել է, 14-րդ 
հոդվածի 1-ին մասը 
լրացվել է «ՀՀ 
օրենսդրությամբ նման 
լիազորություն ունեցող» 
բառերով: 

Ընդունվել է 



  15-րդ հոդված Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական 
ակտերի մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-
րդ մասը, առաջարկում ենք Նախագծի 
տարբեր հոդվածներով միեւնույն միտքն 
արտահայտելիս կիրառել միեւնույն բառերը: 
Օրինակ, Նախագծի 15-րդ հոդվածով 
սահմանված է «տիեզերական 
ենթակառուցվածքների օբյեկտներ» 
հասկացությունը, մինչդեռ Նախագծի 4-րդ 
հոդվածի 1-ին մասով սահմանված 
հասկացությունների շարքում առանձին են 
նախատեսված «տիեզերական 
ենթակառուցվածք» եւ «տիեզերական 
օբյեկտ» հասկացությունները: 

Օրենքում «տիեզերական 
ենթակառուցվածքների 
օբյեկտներ» բառերը 
փոխարինվել է 
«տիեզերական 
ենթակառուցվածք» եւ 
«տիեզերական օբյեկտ» 
հասկացություններով: 

 
Ընդունվել է 

15-րդ հոդված  Հիմք ընդունելով Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիական 
օրենսգրքի 10211 -րդ հոդվածի 4-րդ մասը եւ 
«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 
օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասը` 
Նախագծի 15-րդ հոդվածում «վնասի» 
բառից հետո լրացնել «համար 
պատասխանատվության» բառերը: 

Ընդունվել է, «վնասի» 
բառից հետո լրացվել է 
«համար 
պատասխանատվության» 
բառերով: 

 
Ընդունվել է 

15-րդ հոդված «տիեզերական գործունեություն 
իրականացնող կազմակերպություններ» 
բառերն անհրաժեշտ է փոխարինել 
«շահագործողներ» բառով: 

Ընդունվել է, 
«տիեզերական 
գործունեություն 
իրականացնող 
կազմակերպություններ» 
բառեր փոխարինվել է 
«շահագործողներ» բառով: 

 
Ընդունվել է 



   8-րդ գլուխ  Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական 
ակտերի մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-
րդ մասը՝ նախագծի 8-րդ գլխի վերնագրում 
«ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ» բառից հետո լրացնել 
«ՄԱՍ» բառը: 

Ընդունվել է, կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն: 

 
Ընդունվել է 

    

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ»  ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

1. ՀՀ 
կառավարություն 

Օրենքի 1-ին հոդված  «Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսգրքում լրացումներ կատարելու 
մասին» օրենքի նախագծի 1-ին հոդվածով 
լրացվող 150.12-րդ կետը վարչական 
պատասխանատվություն է նախատեսում 
պիտականշման համար, որի մասին 
նախագծերի փաթեթում ներառված որեւէ 
նախագծով նշված չէ: 

 

Ընդունվել է,  Օրենքի 
նախագծում 
«պիտականշման» բառը 
փոխարինել 
«պատկանելիությունը  
հաստատող նշումի»  
բառերով: 

Ընդունվել է 

2. ՀՀ 
կառավարություն 

 «Տիեզերական գործունեության մասին» 
օրենքի նախագծի 12-րդ հոդվածով 
պարտականություն է դրվում տիեզերական 
օբյեկտների եւ տեխնիկայի 
շահագործողների վրա, որի համար 
պատասխանատվության միջոցներ 
նախատեսված չեն: 

 

«Վարչական 
իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենսգրքում լրացումներ 
կատարելու մասին» օրենքի 
նախագիծը լրացվել է 
150.14-րդ հոդվածով, որով 
նախատեսվել է 
պատասխանատվության 
միջոց:  

Ընդունվել է 



3. ՀՀ 
կառավարություն 

Ամբողջ տեքստում Լեզվաոճական առումով խմբագրման կարիք 
է զգում: 

Ընդունվել է, նախագիծը 
խմբագրվել է: 

 
Ընդունվել է 

4.  ՀՀ 
կառավարություն 

Օրենքի 1-ին և 2-րդ 
հոդված 

1-ին և 2-րդ հոդվածներում                     
«150.13-րդ » թիվը փոխարինել  «150.14-րդ» 
թվով, քանի որ նախագիծը լրացվել է նոր 
հոդվածով: 

Ընդունվել է, «150.13-րդ » 
թիվը փոխարինվել է  
«150.14-րդ» թվով: 

Ընդունվել է 

«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

1. ՀՀ 
կառավարություն 

Օրենքի 1-ին հոդված Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական 
ակտերի մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-
րդ մասը` առաջարկում 
ենք ««Կառավարության կառուցվածքի եւ 
գործունեության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 1-ին 
հոդվածում «կետում» բառը փոխարինել 
«մասում» բառով : 

Ընդունվել է, կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն: 

Ընդունվել է 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

1 ՀՀ 
կառավարություն 

Օրենքի 2-րդ և 3-րդ 
հոդվածներ 

2-րդ և 3-րդ հոդվածներով 
համապատասխանաբար, նախատեսվում է 
108-րդ և 112-րդ հոդվածների 1-ին մասերը 
լրացնել 19-րդ և 14-րդ կետերով: Մինչդեռ 
հարկ է նշել, որ հիշատակված 
հոդվածներում նշված կետերն արդեն իսկ 
առկա են:  

Ընդունվել է,                  19-
րդ և 14-րդ կետերի 
համարակալումը  
փոխարինվել են 20-րդ և 15-
րդ կետերով: 

 
Ընդունվել է 

 


