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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 2008 թվականի 

դեկտեմբերի 26-ի թիվ ՀՕ-5-Ն օրենքի 52-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետը «համարակալումը,» 

բառից հետո լրացնել «տալիս է համայնքի վարչական տարածքում անշարժ գույքի հասցեի 

տրամադրման թույլտվություն» բառերով: 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 



 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՓՈՓՈԽՎՈՂ 

ՀՈԴՎԱԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

  

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ ՀՕ-5-Ն օրենքի 52-րդ հոդվածի 1-ին մասի 

4-րդ կետը «համարակալումը,» բառից հետո լրացնել «տալիս է համայնքի վարչական 

տարածքում անշարժ գույքի հասցեի տրամադրման թույլտվություն» բառերով: 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը: 
 



 
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

 
«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագծերի փաթեթի 

վերաբերյալ ներկայացված առաջարկների 
 

№ Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) հեղինակը 
 

Հոդվածը, կետը, 
որին վերաբերում է 
առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխո 
ւթյուն, լրացում) 

Առաջարկության վերաբերյալ 
հեղինակի (հիմնական 

զեկուցողի) եզրակացությունը 

Առաջարկությունն
երն ընդունելու 
կամ մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
որոշումը 

      
1. 

ՀՀ Կառավարություն 

«Տեղական 
տուրքերի և 
վճարների մասին» 
օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ 
կատարելու 
մասին»  
 
Նախագծի 2-րդ 
հոդվածի 7-րդ մաս 
Նախագծի 5-րդ 
հոդվածի 7-րդ մաս 

 
Առաջարկում նոր խմբագրությամբ 
շարադրված 12-րդ կետում «որոշմամբ 
հաստատված» բառերը փոխարինել 
«որոշմամբ սահմանված» բառերով՝ 
հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, 
որ հանրային սննդի կազմակերպման 
և իրականացման կանոնները 
սահմանվում են համայնքի ավագանու 
կողմից: Սույն առաջարկը բխում է 
«Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 40-րդ կետից:  

Ընդունվել է: 
Կատարվել են 
համապատասխան 
փոփոխություններ  

Ընդունվել է 
 

Նախագծի 2-րդ 
հոդվածի 8-րդ մաս 

Նոր խմբագրությամբ շարադրված 
Օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 15-
րդ կետում նախատեսվում է 
«համայնքի կազմում ընդգրկված 
բնակավայրի խորհրդանիշ» հաս 
կացությունը, մինչդեռ, հարկ է 
նկատել, որ գործող օրենսդրությամբ՝ 
խորհրդանիշ ունենալու 
իրավասություն վերապահված է միայն 
Երևան քաղաքին, իսկ «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» օրենքի 

Ընդունվել է: 
Նախագծերի փաթեթում 
ներառված «Տեղական 
ինքնակառավարման 
մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» 
օրենքի նախագծում 
կատարվել են լրացումներ: 
 

Ընդունվել է 
 



18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 27-րդ 
կետում նշված է միայն զինանշանի 
մասին: Կարծում ենք 
նպատակահարմար է «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» օրենքով 
սահմանել համայնքների և համայնքի 
կազմում ընդգրկված բնակավայրի՝ 
խորհրդանիշ ունենալու իրավասու 
թյունը՝ նախատեսելով խորհրդանիշե 
րի հնարավոր շրջանակը: Բացի այդ, 
անհրաժեշտ է ընդգծել, որ «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» օրենքով 
համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու 
կողմից խորհրդանիշերը (զինանշան, 
անվանում), որպես օրենքով 
գրանցված ապրանքային նշան, 
ապրանքների արտադրության, աշխա 
տանքների կատարման, ծառայու 
թյունների մատուցման գործընթաց 
ներում օգտագործելու համար 
թույլտվություն տալուն վերաբերող 
դրույթ նախատեսված չէ: 

Փաթեթի 
նախագծերի 
վերնագրերում 

Նշված երկրորդ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ» բառերը հա նել՝ 
հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրա 
վական ակտերի մասին» օրենքի 18-
րդ հոդվածի 3-րդ մասը: Առաջարկը 
վերաբերելի է նաև «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետու թյան 
օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
և «Երևան քաղաքում տեղական 
ինքնակառավարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում լրացում կատարելու մասին» 
օրենքների նախագծերի վերանագրե 
րում նշված երկրորդ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ» բառերին: 

Ընդունվել է 
Նախագծերում կատարվել 
են համապատասխան 
փոփոխությունները 

Ընդունվել է 
 

Փաթեթի 
նախագծերի 1-ին 
հոդվածներում 

Նշված օրենքի անվանումն 
առաջարկում ենք համապատաս 
խանեցնել «Նորմատիվ իրավական 
ակտերի մասին» օրենքի 18-րդ 

Ընդունվել է 
Նախագծերում կատարվել 
են համապատասխան փոփո 

Ընդունվել է 
 



հոդվածի 3-րդ մասով սահ մանված 
օրենքի լրիվ անվանմանը ներկայաց 
վող պահանջներին՝ հանելով «Հայաս 
տանի Հանրապետության» բառերը: 
Առաջարկը վերաբերելի է նաև 
«Տեղական ինքնակառավարման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետութ 
յան օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» և «Երևան քաղաքում 
տեղական ինքնակառավարման 
մասին» Հայաստանի Հանրապետութ 
յան օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» օրենքների նախագծերի 1-ին 
հոդվածում նշված «Հայաստանի 
Հանրապետության» բառերին: 

խությունները 

Նախագծի 1-5-րդ և 
8-րդ հոդվածներ 

 Համարակալված մասերի համարներն 
առաջարկում ենք տեքստից բաժանել 
միջակետերով՝ հիմք ընդունելով 
«Նորմատիվ իրավական ակտերի 
մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ և 
7-րդ մասերը: Միաժամանակ 
առաջարկում ենք Նախագծում 5-րդ 
հոդվածից հետո շարադրված 
հոդվածների համարակալումը շտկել՝ 
ըստ տրամաբանական 
հաջորդականության: 

  

Նախագծի 2-րդ 
հոդվածի 1-ին, 3-
րդ, 5-8-րդ մասեր 
Նախագծի 4-րդ 
հոդվածի 1-ին և 2-
րդ մասեր,  
Նախագծի 5-րդ 
հոդվածի 1-ին, 3-
րդ, 5-7-րդ, 10-րդ 
մասեր,  
Նախագծի 7-րդ 
հոդված,  
Նախագծի 8-րդ 
հոդվածի 2-րդ մաս  

 
Նշված «հետևյալ» բառն առաջարկում 
ենք փոխարինել «նոր» բառով՝ հիմք 
ընդունելով «Նորմատիվ իրավական 
ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը:  

Ընդունվել է 
Առաջարկվող 
փոփոխությունները 
կատարվել են 

Ընդունվել է 
 

Նախագծի 2-րդ 
հոդվածի 2-րդ և 4-

Առաջարկում ենք հանել «հետևյալ 
բովանդակությամբ» բառերը, 

Ընդունվել է 
Կատարվել են  

Ընդունվել է 
 



րդ մասեր 
 
Նախագծի 5-րդ 
հոդվածի 2-րդ և 4-
րդ մասեր 

միաժամանակ նույն մասում՝ 
«կետերով» բառը փոխարինել 
«կետեր» բառով՝ հիմք ընդունելով 
«Նորմատիվ իրավական ակտերի 
մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասը:  

համապատասխան 
փոփոխություններ 

Նախագծի 3-րդ 
հոդված 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ 
իրավական ակտերի մասին» օրենքի 
33-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 
առաջարկում ենք. 
1) 1-ին մասում «կետը» բառը 
փոխարինել «կետում» բառով, իսկ 
«բառով» բառից առաջ լրացնել 
«կետադրական նշանով և» բառերով, 
2) 3-րդ մասում «19-րդ կետից հետո 
լրացնել նոր կետերով հետևյալ 
բովանդակությամբ» ձևակերպումը 
փոխարինել «լրացնել նոր՝ 20-21-րդ 
կետեր» ձևակերպմամբ: 

Ընդունվել է 
Կատարվել է 
համապատասխան 
փոփոխություն: 

Ընդունվել է 
 

Նախագծի 5-րդ 
հոդվածի 7-րդ կետ 

«12-րդ կետը շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ.» բառերն անհրա 
ժեշտ է փոխարինել «12-րդ կետի 1-ին 
պարբերությունը շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ.» բառերով 

Ընդունվել է, առաջարկվող 
փոփոխությունը կատարվել 
է 

Ընդունվել է 
 

 
 

 
 


