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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 1985 թվականի 
դեկտեմբերի 6-ի Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 1247 -րդ հոդվածում` 

1. վերնագրի եւ առաջին պարբերության «տուրքը» բառը փոխարինել «վճարը» 
բառով. 

1.1. վերնագրում և 1-ին հոդվածում «չվճարելը» բառից հետո լրացնել «կամ առանց 
հաշվառման համարանիշի կամ հաշվառման համարանիշի առնվազն մեկ նիշը 
փակված վիճակում կայանելը՝» բառերը. 

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

 
 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

ՓՈՓՈԽՎՈՂ ԵՎ ԼՐԱՑՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 1247 -րդ հոդվածում` 

1. վերնագրի եւ առաջին պարբերության «տուրքը» բառը փոխարինել «վճարը» բառով. 

1.1. վերնագրում և 1-ին հոդվածում «չվճարելը» բառից հետո լրացնել «կամ առանց 
հաշվառման համարանիշի կամ հաշվառման համարանիշի առնվազն մեկ նիշը փակված 
վիճակում կայանելը՝» բառերը. 

2. լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով. 

«Ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով ավտոտրանսպորտային միջոցը կամ 
դրա կցորդը համայնքային վճարովի կայանատեղիում կայանելու համար օրենքով 
սահմանված տեղական վճարը չվճարելը առաջացնում է տուգանք սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձի երեսունապատիկի չափով:»: 

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



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

ներկայացված գրավոր առաջարկների 

 
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ  

«ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱՅԱՆԱՏԵՂԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Պ-822-23.12.2020-ՏՏԳԲ-011/1) 

 
Առաջարկության 

հեղինակը 

 
Նախագծի այն մասը, որին 
վերաբերում է առաջարկը 

 
Առաջարկը 

 
Առաջարկն ընդունելու 

կամ մերժելով 
վերաբերյալ հիմնական 

զեկուցողի 
եզրակացությունը 

 
Առաջարկն 

ընդունելու կամ 
մերժելեւ 

վերաբերյալ 
հանձնաժողովի 

որոշումը 

1 2 3 4 5 
 
ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 
Նիկոլայ Բաղդասարյան 

 
Նախագծի 3-րդ հոդված 

 

«Սեփականատերը» բառից հետո 
«,իսկ եթե ավտոտրասպորտային 
միջոցը պետական (պետական 
մարմին, պետական հիմնարկ կամ 
որեւէ այլ կարգավիճակ ունեցող 
պետական կազմակերպություն) 
կամ համայնքային (համայնքային 
հիմնարկ, համայնքային 
կառավարչական հիմնարկ կամ 
որեւէ այլ կարգավիճակ ունեցող 
համայնքային կազմակերպություն) 
կազմակերպության 
սեփականություն է (ամրակցված 
է),` ապա համապատասխան 
պետական կամ համայնքային 
կազմակերպությունը» 
կետադրական նշանները և բառերը 
հանել: 

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 



 
ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 
Նիկոլայ Բաղդասարյան 

 
Նախագծի 4-րդ հոդված 

 
Նախագծի 4-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասում «դրույքաչափերով» բառից 
հետո լրացնել «,եթե օրենքով այլ 
կարգավորում նախատեսված չէ» 
կետադրական նշանը և բառերը: 

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 

 
ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 
Նիկոլայ Բաղդասարյան 

 
Նախագծի 4-րդ հոդված 

 
Նախագծի 4-րդ հոդվածի 4-րդ 
մասը լրացնել նոր 
նախադասությամբ. «Սույն 
հոդվածով նախատեսված 
գոտիավորումը սահմանվում է 
տարբեր գույների գծանշումով։»։ 
 

 
Չի ընդունվել: 

 
Չի ընդունվել: 

ՀՀ կառավարություն Նախագծի 1-ին հոդված  Նախագծի 1-ին հոդվածում 
«վերնագիրը «տեղական վճարի» 
բառերից հետո լրացնել հետևյալ 
բառերով. «ԵՎ ԱՅԴ ԳՈՐԾԵՐՈՎ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՎԱՐՈՒՅԹԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ»:» 
բառերն անհրաժեշտ է փոխարինել 
«վերնագիրը «տեղական վճարի» 
բառերից հետո լրացնել «ԵՎ ԱՅԴ 
ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» 
բառերով» բառերով: 

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 

ՀՀ կառավարություն Նախագծի 3-րդ հոդված Նախագծի 3-րդ հոդվածով նոր 
խմբագրությամբ շարադրվող՝ 
Օրենքի 4-րդ հոդվածում 
«Ավտոտրանսպորտային միջոցը» 
բառերից հետո լրացել «կամ դրա 
կցորդը» բառերը: 

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 

ՀՀ կառավարություն Նախագծի 3-րդ հոդված Նախագծի 3-րդ հոդվածում 
«Օրենքի 4-րդ հոդվածը շարադրել 
նոր խմբագրությամբ» բառերը 
փոխարինել «Օրենքի 4-րդ 
հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերը 
շարադրել նոր խմբագրությամբ» 

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 



բառերով: 

ՀՀ կառավարություն Նախագծի 4-րդ հոդված Նախագծի 4-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով նոր խմբագրությամբ 
շարադրվող 4-րդ մասի 
բովանդակությունից առաջ  լրացնել 
«4.» թիվը:  

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 

ՀՀ կառավարություն Նախագծի 4-րդ հոդված Նախագծի 4-րդ հոդվածի 1-ին 
մասից հանել «հետևյալ» բառը, իսկ 
«բառերը» բառը նախատեսել 
«բացառությամբ 
ավտոտրանսպորտային միջոցը 
կամ դրա կցորդը 
ձեռնարկատիրական 
գործունեության մեջ օգտագործելու 
և այդ գործունեությամբ 
պայմանավորված 
ավտոկայանատեղիում կայանման 
դեպքերի, երբ ավտոկայանատեղի 
վճարը համայնքի ավագանու 
որոշմամբ կարող է սահմանվել այլ 
դրույքաչափերով: 
Ավտոտրանսպորտային միջոցը 
ձեռնարկատիրական 
գործունեության մեջ օգտագործելու 
և այդ գործունեությամբ 
պայմանավորված 
ավտոկայանատեղիում կայանման 
փաստը կարող է հիմնավորվել 
ավտոկայանատեղում կայանման, 
ավտոկայանատեղի վճարի 
վճարման նկատմամբ համայնքի 
կողմից անմիջականորեն կամ 
էլեկտրոնային համակարգերի 
(նկարահանող, 
տեսանակարահանող, 
ձայնաազդանշանային 
համակարգերի, սարքերի և այլն) 

 
Չի ընդունվել: 

 
Չի ընդունվել: 



կողմից իրականացված 
հսկողության արդյունքում 
հավաքագրված փաստական 
տվյալների հիման վրա:» բառերից 
հետո: 

ՀՀ կառավարություն Նախագծի 4-րդ հոդված  Նախագծի 4-րդ հոդվածի 1-ին 
մասում «կարող է սահմանվել» 
բառերը փոխարինել «սահմանվում 
են» բառերով: 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

ՀՀ կառավարություն Նախագծի 4-րդ հոդված Նախագծի 4-րդ հոդվածում 
հստակեցնել «ձեռնարկատիրական 
գործունեություն» եզրույթը՝ 
տարընթերցումից խուսափելու 
նպատակով, ինչպես նաև 4-րդ 
հոդվածի 1-ին մասով 
նախատեսված դրույքաչափերը 
սահմանել օրենքով: 

 
Չի ընդունվել: 

 
Չի ընդունվել: 

ՀՀ կառավարություն Նախագծի 4-րդ հոդված  Նախագծի 4-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասում նախատեսել՝ որ մարմնի 
կողմից է սահմանվելու Երևան 
քաղաքի վարչական շրջանների 
սույն օրենքով նախատեսվող 
գոտիականությունը: 

 
Չի ընդունվել: 

 
Չի ընդունվել: 

ՀՀ կառավարություն ՀՀ կառավարություն Նախագծի 6-րդ հոդվածը հանել: 
Մյուս հոդվածների 
համարակալումները 
համապատասխանաբար փոխել: 

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 

ՀՀ կառավարություն Նախագծի 8-րդ հոդված Նախագծի 8-րդ հոդվածով լրացվող 
«Հոդված 16.2. 1-ին մասից, Հոդված 
16.3. 1-ին և 2-րդ մասերից հանել 
«եւ (կամ) լուսանկարն» բառերը:  

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 

ՀՀ կառավարություն Նախագծի 8-րդ հոդված Նախագծի 8-րդ հոդվածով լրացվող 
«Հոդված 16.2. 1-ին մասում 
«վարչական վարույթի» բառերը  
փոխարինել «ավտոկայանատեղի 
վճարը չվճարելու փաստի» 
բառերով: 

 

Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 



ՀՀ կառավարություն Նախագծի 8-րդ հոդված Նախագծի 8-րդ հոդվածով լրացվող 
Հոդված 16.3.  1-ին մասում «առկա 
տվյալների հետ» բառերից հետո 
լրացնել «կայանման օրվանից ոչ 
ուշ, քան 15 օրվա ընթացքում:» 
բառերը: 

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 

ՀՀ կառավարություն Նախագծի 8-րդ հոդված Նախագծի 8-րդ հոդվածով լրացվող 
16.3 հոդվածի 2-րդ մասում 
«կասկած չի հարուցում այն 
հանգամանքը» բառերը 
փոխարինել «պարզ է դառնում» 
բառերով: 

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 

ՀՀ կառավարություն Նախագծի 8-րդ հոդված Նախագծի 8-րդ հոդված լրացվող 
16.4-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նշել, 
թե վարչական ակտն ընդունելուց 
հետո ինչ եղանակով է ուղարկվում 
վարչական ակտի հասցեատիրոջը: 

 
Չի ընդունվել: 

 
Չի ընդունվել: 

ՀՀ կառավարություն Նախագծի 8-րդ հոդված Նախագծի 8-րդ հոդվածով լրացվող 
16.5-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել 
«հրամանով» բառը և «որոշմամբ» 
բառի փակագծերը: 

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 

ՀՀ կառավարություն Նախագծի 8-րդ հոդված  Նախագծի 8-րդ հոդվածով 
լրացվող 16.6-րդ հոդվածի 
վերնագրում «շրջանառություն» 
բառը փոխարինել «փոխանցումը» 
բառով: 

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 

ՀՀ կառավարություն Նախագծի 8-րդ հոդված Նախագծի 8-րդ հոդվածով լրացվող 
16.6-րդ հոդվածում 
«օրենսդրությամբ» բառը 
փոխարինել «օրենքով» բառով: 

 
Չի ընդունվել: 

 
Չի ընդունվել: 

ՀՀ կառավարություն Նախագծի  7-րդ, 8-րդ 
հոդվածներ 
 

Նախագծի 7-րդ և 8-րդ 
հոդվածներում «էլեկտրոնային 
համակարգեր» բառերի փոխարեն 
կիրառել  «էլեկտրոնային 
համակարգեր և տեխնիկական 
միջոցներ» բառերը՝ 
համապատասխան հոլովաձևերով: 

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 



ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 
Սիսակ Գաբրիելյան 

Նախագծի 1-ին և 2-րդ 
հոդված 

Նախագծի 1-ին և 2-րդ 
հոդվածներում հանել «ԱՅԴ 
ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ» 
բառերը: 

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 
Սիսակ Գաբրիելյան 

Նախագծի 4-րդ հոդված Նախագծի 4-րդ հոդվածում 
«բացառությամբ 
ավտոտրանսպորտային միջոցը 
կամ դրա կցորդը 
ձեռնարկատիրական 
գործունեության մեջ օգտագործելու 
եւ այդ գործունեությամբ 
պայմանավորված 
ավտոկայանատեղիում կայանման 
դեպքերի, երբ ավտոկայանատեղի 
վճարը համայնքի ավագանու 
որոշմամբ կարող է սահմանվել այլ 
դրույքաչափերով: 

Ավտոտրանսպորտային միջոցը 
ձեռնարկատիրական 
գործունեության մեջ օգտագործելու 
եւ այդ գործունեությամբ 
պայմանավորված 
ավտոկայանատեղիում կայանման 
փաստը կարող է հիմնավորվել 
ավտոկայանատեղում կայանման, 
ավտոկայանատեղի վճարի 
վճարման նկատմամբ համայնքի 
կողմից անմիջականորեն կամ 
էլեկտրոնային համակարգերի 
(նկարահանող, 
տեսանկարահանող, 
ձայնաազդանշանային 
համակարգերի, սարքերի եւ այլն) 
կողմից իրականացված 
հսկողության արդյունքում 
հավաքագրված փաստական 
տվյալների հիման վրա:» բառերը 
փոխարինել «եթե օրենքով այլ 
կարգավորում նախատեսված չէ:» 

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 



բառերով: 

  

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 
Սիսակ Գաբրիելյան 

Նախագծի 7-րդ հոդված Նախագծի 7-րդ հոդվածով լրացվող 
16.3. հոդվածի 1-ին մասիվ հանել « 
եւ (կամ) լուսանկարի, այդ թվում` 
անհրաժեշտության դեպքում նաեւ 
դրանց համակցության,» բառերը: 

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 
Սիսակ Գաբրիելյան 

Նախագծի 8-րդ հոդված Նախագծի 8-րդ հոդվածով լրացվող 
16.6. հոդվածի 1-ին մասը 
շարադրել նոր խմբագրությամբ.      
«Ավտոկայանատեղի վճարի 
վճարման, ավտոկայանատեղիում 
կայանման նկատմամբ 
անմիջականորեն կամ 
էլեկտրոնային համակարգերով  և 
տեխնիկական միջոցներով 
արձանագրված  տվյալները 
(լուսանկար, տեսանյութ եւ այլն) 
կարող են փոխանցվել պետական 
(վարչական) այլ մարմինների՝ 
վերջիններիս կողմից օրենքով 
նախատեսված լիազորությունների 
իրականացման շրջանակում:»: 

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 
Սիսակ Գաբրիելյան 

Նախագծի 9-րդ հոդված Նախագծի 9-րդ հոդվածում 
«արգելվում է» բառը փոխարինել 
«առաջացնում է օրենքով 
նախատեսված 
պատասխանատվություն» 
բառերով: 

Ընդունվել է: Ընդունվել է: 

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

(Պ-8221-23.12.2020-ՏՏԳԲ-011/1) 

 



ՀՀ կառավարություն Նախագծի վերնագիր 
 

Նախագծի վերնագրում 
«փոփոխություններ եվ լրացումներ» 
բառերը փոխարինել 
«փոփոխություն եվ լրացում»  
բառով: 

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 

ՀՀ կառավարություն Նախագծի 1-ին հոդված Նախագծի 1-ին հոդվածի 2-րդ 
մասում «պարբերությունով» բառն 
փոխարինել «մասով» բառով: 

 
Չի ընդունվել: 

 
Չի ընդունվել: 

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 
Սիսակ Գաբրիելյան 

Նախագծի 1-ին հոդված 
 

Նախագծի 1-ին հոդվածում 
ավելացնել նոր՝ 1.1. 
մաս.«վերնագրում և 1-ին 
հոդվածում «չվճարելը» բառից 
հետո լրացնել «կամ առանց 
հաշվառման համարանիշի կամ 
հաշվառման համարանիշի 
առնվազն մեկ նիշը փակված 
վիճակում կայանելը՝» բառերը: 

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր 
Սիսակ Գաբրիելյան 

Նախագծի 1-ին հոդված 
 

Նախագծի 1-ին հոդվածի 2-րդ 
մասը հանել: 
 

 
Ընդունվել է: 

 
Ընդունվել է: 

 
 
 


