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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. 2011 թվականի նոյեմբերի 28-ի Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին 

օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 26-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ մասով. 

«3.  Հայաստանի Հանրապետությունում արգելվում է սնդիկի՝ որպես օգտակար հանածոյի 

ուսումնասիրությունը և արդյունահանումը՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սնդիկը չի հանդիսանում 

հիմնական արդյունահանվող  օգտակար հանածո:»:   

Հոդված 2. Օրենսգրքի 40-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 8-րդ կետը «տարածքներում» բառից հետո 

լրացնել «կամ օրենսգրքի 26-րդ հոդվածով արգելվում է օգտակար հանածոյի ուսումնասիրությունը և 

արդյունահանումը» բառերով: 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 11-րդ մասի 7-րդ կետը «տարածքներում» բառից հետո 

լրացնել «կամ օրենսգրքի 26-րդ հոդվածով արգելվում է օգտակար հանածոյի ուսումնասիրությունը և 

արդյունահանումը» բառերով: 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը: 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 

ՓՈՓՈԽՎՈՂ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. 2011 թվականի նոյեմբերի 28-ի Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին 2011 

թվականի նոյեմբերի 28-ի օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 26-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ 

բովանդակությամբ 3-րդ մասով. 

«3. Հայաստանի Հանրապետությունում արգելվում է սնդիկի՝ որպես օգտակար հանածոյի 

ուսումնասիրությունը եւ արդյունահանումը՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սնդիկը չի 

հանդիսանում հիմնական արդյունահանվող օգտակար հանածո:»: 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 40-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 8-րդ կետը «տարածքներում» բառից հետո 

լրացնել «կամ օրենսգրքի 26-րդ հոդվածով արգելվում է օգտակար հանածոյի ուսումնասիրությունը և  

արդյունահանումը» բառերով: 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 11-րդ մասի 7-րդ կետը «տարածքներում» բառից հետո 

լրացնել «կամ օրենսգրքի 26-րդ հոդվածով արգելվում է օգտակար հանածոյի ուսումնասիրությունը և 

արդյունահանումը» բառերով: 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը: 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՍՆԴԻԿԻ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ (Կ-049-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/1 ԵՎ Կ-049
1
-23.09.2021-ՏՏԳՇ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

№ Առաջարկությա

ն 

(փոփոխության, 

լրացման) 

հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, որին 

վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն 

 (փոփոխություն, լրացում) 

Առաջարկության 

վերաբերյալ հեղինակի 

(հիմնական զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկություն

ներն ընդունելու 

կամ մերժելու 

վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 

որոշումը 

      

1. ՀՀ 

Կառավարությո

ւն 

«Սնդիկի մասին» 

օրենքի նախագծի 3-րդ 

և 9-րդ հոդվածներ 

 

Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի 

չհամարակալված պարբերության մեջ կիրառվում է «սնդիկի 

առաջնային արդյունահանում» ձեւակերպումը, իսկ Նախագծի 7-

րդ հոդվածում կիրառվում է «սնդիկի հիմնական 

արդյունահանում» ձեւակերպումը: Առաջարկում ենք 

Նախագծում միևնույն միտքն արտահայտելիս կիրառել որոշակի 

հերթականությամբ միևնույն բառերը։ 

Ընդունվել է: 

Նախագծի հոդված 3-ի 1-ին 

մասի 3-րդ և 5-րդ 

կետերում, ինչպես նաև 9-

րդ հոդվածի 2-րդ մասում 

«առաջնային» բառը 

փոխարինվել է 

«հիմնական» բառով, իսկ 

հոդված 3-ի 1-ին մասի 3-րդ 

կետի 5-րդ 

պարբերությունում 

«սնդիկային» բառը 

փոխարինվել է «սնդիկի» 

Ընդունվել է 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10782&Reading=0
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=10782&Reading=0


բառով։ 

2. ՀՀ 

Կառավարությո

ւն 

«Սնդիկի մասին» 

օրենքի նախագծի 3-րդ 

հոդված 

Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետում առաջարկում 

ենք հանել «սույն» բառը՝ հիմք ընդունելով այն հագամանքը, որ 

Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետում սահմանված է 

Կոնվենցիա հասկացությունը, այն է՝ «Կոնվենցիա՝ «Սնդիկի 

վերաբերյալ» Մինամատայի կոնվենցիա» և հասկանալի չէ «սույն 

Կոնվենցիա» արտահայտությունը:  

Ընդունվել է։ 

Նախագծի 3-րդ հոդվածի 

1-ին մասում «կողմ՝» 

հասկացությունը 

ներկայացվել է 8-րդ կետի 

տեսքով և «սույն» բառը 

փոխարինվել է «, որ» 

բառով։ 

 

Ընդունվել է 

3. ՀՀ 

Կառավարությո

ւն 

«Սնդիկի մասին» 

օրենքի նախագծի 3-րդ 

հոդված 

Նախագծի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով սահմանվում է 

«սնդիկային թափոններ» հասկացությունը, այդ կետում 

մեջբերված կարգավորումներով նախատեսվում են առավել 

խիստ սահմանափակումներ, քան նախատեսված են 

Կոնվենցիայով, մասնավորապես. 

Սնդիկային թափոններ են համարվում այն նյութերը կամ 

առարկաները, որոնք բաղկացած են սնդիկից կամ սնդիկի 

միացություններից, կամ պարունակում են սնդիկ կամ սնդիկի 

միացություններ, կամ աղտոտված են սնդիկով կամ սնդիկի 

միացություններով՝ անկախ Կոնվենցիայով նախատեսված 

համապատասխան շեմը (այն քանակով, որը գերազանցում է այն 

շեմը, որը սահմանել է Կողմերի խորհրդաժողովը՝ 

համագործակցելով Բազելի կոնվենցիայի համապատասխան 

մարմինների հետ) գերազանցելու հանգամանքից: 

Ընդունվել է։ 

Նախագծի 3-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 3-

րդ կետում «որը 

գերազանցում է 

Կոնվենցիայի Կողմերի 

համաժողովի կողմից 

սահմանված շեմային 

արժեքները» բառերը 

փոխարինվել են «որը 

գերազանցում է 

սահմանված այն 

շեմային արժեքները, 

որոնք կընդունվեն 

Կոնվենցիայի Կողմերի 

համաժողովի կողմից 

Ընդունվել է 



լրացուցիչ 

հավելվածով» բառերով։ 

4. ՀՀ 

Կառավարությո

ւն 

«Սնդիկի մասին» 

օրենքի նախագծի 3-րդ 

հոդված 

Նախագծի 3-րդ եւ 4-րդ գլուխների վերնագրերում եւ 11-րդ 

հոդվածում կիրառված է «սնդիկի գործածությունը» 

հասկացությունը: Մասնավորապես՝ Նախագծի 11-րդ հոդվածում 

սահմանված են սնդիկի գործածության մեջ ներգրավված 

անհատ ձեռնարկատերերի եւ իրավաբանական անձանց 

իրավունքները եւ պարտականությունները: Առաջարկում ենք 

Նախագծում սահմանել «սնդիկի գործածություն» 

հասկացությունը, որպեսզի որաշակիացվի ո՞ր 

իրավահարաբերությունների շրջանակում  անհատ 

ձեռնարկատերերը եւ իրավաբանական անձինք ունեն 

իրավունքներ եւ պարտականություններ, արդյո՞ք սնդիկի 

գործածության մեջ ներառվում են սնդիկի ուսումնասիրությունը 

եւ արդյունահանումը, թե նաեւ սնդիկի արտահանումը եւ 

ներմուծումը: 

Ընդունվել է։ 

Նախագծի 3-րդ հոդվածի 

1-ին մասում լրացվել է 

«սնդիկի գործածություն» 

սահմանումը, իսկ 6-րդ, 7-

րդ և 8-րդ կետերի 

համարակալումը 

խմբագրվել է։ 

 

Ընդունվել է 

5. ՀՀ 

Կառավարությո

ւն 

«Սնդիկի մասին» 

օրենքի նախագծի 

ԳԼՈՒԽ 2-ի վերնագիր 

Նախագծի 2-րդ գլուխը վերնագրված է «ՍՆԴԻԿԻ, ՍՆԴԻԿԻ 

ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՆԴԻԿԱՅԻՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ 

ԷԿՈԼՈԳԻԱՊԵՍ ԱՆՎՏԱՆԳ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ»: Հարկ ենք 

համարում նշել, որ Նախագծի 2-րդ գլխում ներառված են նաեւ 

Կառավարության եւ լիազոր մարմնի լիազորությունների 

վերաբերյալ հոդվածները: Ուստի, կարծում ենք՝ անհրաժեշտ է 

Նախագծի 2-րդ գլխի վերնագրում ներառել նաեւ 

Կառավարության եւ լիազոր մարմնի լիազորությունների 

վերաբերյալ նշում:  

Ընդունվել է։ 

Նախագծի 2-րդ գլխի 

վերնագիրը 

առաջարկություններին 

համապատասխան 

խմբագրվել է: 

 

Ընդունվել է 

6. ՀՀ «Սնդիկի մասին» Նախագծի 4-րդ հոդվածը վերնագրված է հետեւյալ կերպ՝ Ընդունվել է։ Ընդունվել է 



Կառավարությո

ւն 

օրենքի նախագծի 4-րդ 

հոդված և 

5-րդ հոդված 

«Կառավարության լիազորությունները սնդիկի էկոլոգիապես 

անվտանգ կառավարման պայմանների ապահովման 

ոլորտում»: Մինչդեռ, հարկ է նկատել, որ Նախագծի 4-րդ 

հոդվածում Կառավարության լիազորությունները սահմանվում 

են նաեւ սնդիկի հավելիչով արտադրանքի, ինչպես նաեւ 

սնդիկի միացությունների նկատմամբ: Ուստի, առաջարկում ենք 

Նախագծի 4-րդ հոդվածի վերնագիրը համապատասխանեցնել 

բովանադակությանը։ 

Նույն դիտարկումը վերաբերելի է նաեւ Նախագծի 5-րդ հոդվածի 

վերնագրին եւ 5-րդ հոդվածում ներառված սնդիկի 

միացությունների վերաբերյալ լիազոր մարմնի լիազորությանը: 

Նախագծի 4-րդ և 5-րդ 

հոդվածների 

վերնագրերը և 1-ին 

մասերը «սնդիկի» բառից 

հետո լրացվել են «, 

սնդիկի միացությունների, 

սնդիկային թափոնների և 

սնդիկի հավելիչով 

արտադրանքի» 

բառերով: 

7. ՀՀ 

Կառավարությո

ւն 

«Սնդիկի մասին» 

օրենքի նախագծի 5-րդ 

հոդված 

Նախագծի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ 

«Սնդիկի էկոլոգիապես անվտանգ կառավարման պայմանների 

ապահովման ոլորտում լիազոր մարմնի լիազորություններն են՝ 

(...) 

2) Հայաստանի Հանրապետություն սնդիկի ներմուծման 

լիցենզիաներ տրամադրելը եւ Հայաստանի 

Հանրապետությունից սնդիկի արտահանման 

համաձայնություններ տալը եւ ստանալը.»: 

Վերոնշյալ կարգավորմամբ լիազոր մարմնի համար 

սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետությունից սնդիկի 

արտահանման համաձայնություններ ստանալու լիազորություն: 

Մինչդեռ հասկանալի չէ ի՞նչ է ենթադրում քննարկվող 

լիազորությունը, մասնավորապես՝ ումի՞ց կամ ո՞ր մարմնից 

լիազոր մարմինը կարող է ստանալ Հայաստանի 

Հանրապետությունից սնդիկի արտահանման 

համաձայնությունը, այն դեպքում երբ նույն դրույթով լիազոր 

Ընդունվել է։ 

Նախագծի 5-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 2-րդ կետից «և 

ստանալը» բառերը 

հանվել են։ 

Ընդունվել է 



մարմինը լիազորվում է տալ Հայաստանի Հանրապետությունից 

սնդիկի արտահանման համաձայնություններ:  

8. ՀՀ 

Կառավարությո

ւն 

«Սնդիկի մասին» 

օրենքի նախագծի 5-րդ 

հոդված և 9-րդ հոդված 

Նախագծի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսվում է, որ 

սնդիկի ներմուծումը Հայաստանի Հանրապետություն 

թույլատրվում է միայն Լիազոր մարմնի կողմից տրամադրված 

լիցենզիայի առկայության դեպքում: 

«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքի 2.1-ին 

հոդվածի համաձայն՝ արտաքին առեւտրի ոլորտում 

սահմանափակումների ենթակա ապրանքներ արտահանելու եւ 

(կամ) ներմուծելու համար Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած լիազոր մարմնի կողմից տրվում 

են արտաքին առեւտրային նպատակով ապրանքներ 

արտահանելու եւ (կամ) ներմուծելու լիցենզիաներ կամ 

թույլտվություններ կամ հավաստագրեր: 

 Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքերում 

ապրանքներ արտահանելու եւ (կամ) ներմուծելու համար 

կարող է տրվել մեկանգամյա, գլխավոր կամ բացառիկ 

լիցենզիա: 

Առաջարկում ենք հստակեցնել Նախագծի՝ սնդիկի ներմուծման 

լիցենզիային վերաբերող կարգավորումները: 

Ընդունվել է։ 

Հաշվի առնելով որ սնդիկը 

ներառված է ՀՀ 

կառավարության 2015 

թվականի փետրվարի 5-ի N 

90-Ն որոշման 8-րդ 

հավելվածով հաստատված 

ցանկում, դրա ներմուծումը 

երրորդ երկրների հետ 

առևտրի դեպքում 

իրականացվում է ՀՀ 

կառավարության 2014 

թվականի դեկտեմբերի 25-

ի N 1524-Ն որոշմամբ 

սահմանված մեկանգամյա 

լիցենզիաների հիման վրա, 

ուստի հստակության 

համար  

Նախագծի 5-րդ հոդվածի 

1-ին մասի 2-րդ կետը և 9-

րդ հոդվածի 1-ին մասը 

«լիցենզիա»  բառից առաջ 

լրացվել է     

«մեկանգամյա»  բառով: 

Ընդունվել է 

9. ՀՀ «Սնդիկի մասին» Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Ընդունվել է։ Ընդունվել է 



Կառավարությո

ւն 

օրենքի նախագծի 6-րդ 

հոդված 

օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասը Նախագծի 6-րդ հոդվածի 1-

ին մասում առաջարկում ենք «Թափոնների մասին» օրենքի 

անվանման հիշատակումից հանել «Հայաստանի 

Հանրապետության» բառերը։ 

Նախագծի 6-րդ հոդվածի 

1-ին մասից «Հայաստանի 

Հանրապետության» 

բառերը հանվել են; 

10. ՀՀ 

Կառավարությո

ւն 

«Սնդիկի մասին» 

օրենքի նախագծի 6-րդ 

հոդված 

Նախագծի Սնդիկային թափոնների կառավարումը 

վերտառությամբ 6-րդ հոդվածի համաձայն՝ «1. Սնդիկային 

թափոնների նկատմամբ կիրառվում են «Վտանգավոր 

թափոնների անդրսահմանային փոխադրման եւ դրանց 

հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» 

Բազելի եւ «Սնդիկի վերաբերյալ» Մինամատայի 

կոնվենցիաների, ինչպես նաեւ «Թափոնների մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համապատասխան 

կարգավորումները: 

Սնդիկային թափոնները կառավարվում են՝ հաշվի առնելով 

«Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման եւ 

դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու 

մասին» Բազելի կոնվենցիայի ղեկավար սկզբունքները եւ 

թափոնների գործածության ոլորտը կարգավորող Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրության պահանջները»: 

Վերոնշյալ կարգավորման վերաբերյալ հարկ ենք համարում 

նշել հետեւյալը. 

 Նախագծի 6-րդ հոդվածը նախատեսում է սնդիկային 

թափոնների կառավարումը, սակայն քննարկվող հոդվածում 

նախատեսված է միայն վերաբերելի օրենսդրության վերաբերյալ 

դրույթներ:  

Ընդունվել է։ 

Նախագծի 6-րդ հոդվածի 

վերնագրում 

«կառավարումը» բառը 

փոխարինվել է 

«վերաբերյալ 

օրենսդրությունը» 

բառերով։ 

 

 

Ընդունվել է 

11. ՀՀ 

Կառավարությո

«Սնդիկի մասին» 

օրենքի նախագծի 7-րդ 

Նախագծի 7-րդ հոդվածով նախատեսված է սնդիկի 

ուսումնասիրության եւ արդյունահանման հետ կապված 

Ընդունվել է։ 

Նախագծի 7-րդ հոդվածի 

Ընդունվել է 



ւն հոդված հարաբերությունները կարգավորող օրենդրության վերաբերյալ 

դրույթ: Մինչդեռ, Նախագծի 7-րդ հոդվածի վերնագիրը 

վերաբերում է սնդիկի ուսումնասիրության եւ արդյունահանման 

արգելքին: Առաջարկում ենք Նախագծի 7-րդ հոդվածի 

վերնագիրը համապատասխանեցնել բովանդակությանը։ 

վերնագրում «արգելքը» 

բառը փոխարինվել է 

«հետ կապված 

հարաբերությունների 

կարգավորումը» 

բառերով։ 

 

12. ՀՀ 

Կառավարությո

ւն 

«Սնդիկի մասին» 

օրենքի նախագծի 10-

րդ հոդված 

Նախագծի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի աղյուսակում ՝  

ՀՀ-ում սնդիկի հավելիչով արտադրանքի արգելվող 

արտադրություն է համարվում ընդհանուր լուսավորության 

համար 30 վատտ կամ պակաս հզորությամբ փոքր չափի 

լյումինեսցենտային լամպերը, որտեղ սնդիկի 

պարունակությունը 5 մգ-ից բարձր է լամպի անոթում: 

Մինչդեռ  «Սնդիկի վերաբերյալ» Մինամատայի կոնվենցիայում 

ընդհանուր լուսավորության համար 30 վատտ կամ պակաս 

հզորությամբ լամպերում 5 մգ-ից բարձր սնդիկի 

պարունակությունը չափվում է լամպի մեկ այրիչի հաշվով:  

Բացի այդ, Նախագծում ՀՀ-ում սնդիկի հավելիչով 

արտադրանքի արգելվող արտադրություն է համարվում մինչեւ 

40 վատտ հզորությամբ հալոֆոսֆատային լյումինոֆորով եւ 

լամպում 10 մգ-ից բարձր սնդիկի պարունակությամբ 

խողովակաձեւ լյումինեսցենտային լամպերը ընդհանուր 

լուսավորության համար: Մինչդեռ «Սնդիկի վերաբերյալ» 

Մինամատայի կոնվենցիայում հալոֆոսֆատային ֆոսֆորի 

համար նշված չափանիշը ոչ միայն մինչեւ 40 վատտ է, այլ 

նաեւ 40 վատտ: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալն՝ առաջարկում ենք վերանայել 

Ընդունվել է։ 

Նախագծի 10-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ 

կետը և 4-րդ կետի «բ» 

ենթակետը խմբագրվել 

են, 

համապատասխանեցվելո

վ Կոնվենցիայի 

դրույթներին։ 

Ընդունվել է 



Նախագծի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված աղյուսակից 

մեջբերված հատվածը՝ «Սնդիկի վերաբերյալ» Մինամատայի 

կոնվենցիայի դրույթներին համապատասխանությունն 

ապահովելու նպատակով: 

13. ՀՀ 

Կառավարությո

ւն 

«Սնդիկի մասին» 

օրենքի նախագծի 10-

րդ հոդված 

Առաջարկում ենք Նախագծի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասում 

սահմանված աղյուսակում ներառված տվյալները շարադրել 

կետերի տեսքով՝ հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասը։ 

Ընդունվել է։ 

Նախագծի 10-րդ 

հոդվածի 1-ին մասում 

ներառված տվյալները 

շարադրվել են կետերի 

տեսքով (ոչ աղյուսակի 

ձևով), աղյուսակի 

գլխամասում եղած 

«սնդիկի հավելիչով 

արտադրանքի 

նկարագիրը» բառերը 

հանվել են, իսկ «մասի 

աղյուսակով» բառերը 

փոխարինվել են «մասով» 

բառով 

Ընդունվել է 

14. ՀՀ 

Կառավարությո

ւն 

«Սնդիկի մասին» 

օրենքի նախագծի 11-

րդ հոդված 

Առաջարկում ենք 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի համարակալված 

մեկ կետի համարակալումը հանել՝ հիմք ընդունելով այն 

հանգամանքը, որ քննարկվող հոդվածի մասը բաղկացած է մեկ 

կետից, ինչպես նաեւ «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ «Օրենսդրական 

ակտերում հոդվածները բաժանվում են «մասեր» կոչվող միայն 

համարակալված պարբերությունների: Հոդվածների մասերը 

կարող են բաժանվել միայն համարակալված կետերի, կետերը` 

Ընդունվել է։ 

Նախագծի 11-րդ 

հոդվածի 1-ին և 2-րդ 

մասերը խմբագրվել են` 

նշված մասերի կետերի 

համարակալումները 

հանվել են։ 

Ընդունվել է 



միայն համարակալված ենթակետերի»: 

15. ՀՀ 

Կառավարությո

ւն 

«Սնդիկի մասին» 

օրենքի նախագծի  

3-րդ գլխի վերնագիր, 

11-րդ հոդված և 

12-րդ հոդված 

Նախագծի 12-րդ հոդվածը ներառված է Նախագծի Սնդիկի 

գործածության մեջ ներգրավված անհատ ձեռնարկատերերի եւ 

իրավաբանական անձանց իրավունքները եւ 

պարտականությունները վերտառությամբ  4-րդ գլխում: Հարկ է 

նկատել, որ Նախագծի 12-րդ հոդվածում շարադրված է 

եզրափակիչ մասը եւ անցումային դրույթները: Հիմք ընդունելով 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 14-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասում սահմանված կանոնը, ինչպես նաեւ 13-

րդ հոդվածի 7-րդ մասը, առաջարկում ենք Նախագծի 12-րդ 

հոդվածը նախատեսել առանձին գլխի տեսքով: Միաժամանակ, 

Նախագծի 4-րդ գլխի եւ 11-րդ հոդվածի վերաբերյալ հարկ ենք 

համարում նշել, որ նորմատիվ իրավական ակտի գլխում պետք 

է ներառվի մեկից ավելի համասեռ հոդված: 

Ընդունվել է։ 

Նախագծի 4-րդ գլխի 

վերնագիրը հանվել է, 11-

րդ հոդվածը 

տեղափոխվել է 3-րդ 

գլխի ներքո, 3-րդ գլխի 

վերնագիրը լրացվել է «և 

սնդիկի գործածության 

մեջ ներգրավված 

անհատ 

ձեռնարկատերերի և 

իրավաբանական 

անձանց իրավունքները և 

պարտականություները» 

բառերով իսկ 12-րդ 

հոդվածը ներկայացվում է 

4-րդ գլխի ներքո։ 

Ընդունվել է 

16. ՀՀ 

Կառավարությո

ւն 

«Սնդիկի մասին» 

օրենքի նախագծի 12-

րդ հոդված 

Նախագծի 12-րդ հոդվածի վերնագրում «Եզրափակիչ» բառից 

հետո առաջարկում ենք լրացնել «մաս» բառը՝ հիմք ընդունելով 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 13-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասում կիրառվող հասկացությունը: 

Ընդունվել է։ 

Նախագծի 12-րդ 

հոդվածի վերնագրում 

կատարվել է 

համապատասխան 

լրացում: 

Ընդունվել է 

17. ՀՀ 

Կառավարությո

«Հայաստանի 

Հանրապետության 

 «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում 

լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 1-ին 

Ընդունվել է։ 

«Հայաստանի 

Ընդունվել է 



ւն ընդերքի մասին 

օրենսգրքում 

լրացումներ 

կատարելու մասին» 

օրենքի նախագծի  

1-ին հոդված 

հոդվածում Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին 

օրենսգրքի վերնագրի հիշատակումն առաջարկում ենք 

համապատասխանեցնել «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջներին՝ 

«Սահմանադրական օրենք չհանդիսացող օրենսգրքի լրիվ 

անվանումը հիշատակելիս հետեւյալ հաջորդականությամբ 

ներառվում են օրենքի ընդունման տարին, ամիսը (տառերով), 

ամսաթիվը, օրենսգրքի վերնագիրը եւ 

«օրենսգիրք» բառը, եթե վերնագիրը չի ներառում այն: 

Սահմանադրական օրենք չհանդիսացող օրենսգրքի կրճատ 

անվանումը հիշատակելիս նշվում է օրենսգրքի 

վերնագիրը եւ «օրենսգիրք» բառը, եթե վերնագիրը չի ներառում 

այն»: 

Հանրապետության 

ընդերքի մասին 

օրենսգրքում 

լրացումներ կատարելու 

մասին» օրենքի 

նախագծում «2011 

թվականի նոյեմբերի 28-

ի» բառերը և թվերը 

տեղափոխվել են 

«Հոդված 1.» բառերից 

հետո։ 

18. ՀՀ 

Կառավարությո

ւն 

«Հայաստանի 

Հանրապետության 

ընդերքի մասին 

օրենսգրքում 

լրացումներ 

կատարելու մասին» 

օրենքի նախագծի 2-

րդ և 3-րդ հոդվածներ 

«Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում 

լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 2-րդ 

հոդվածով Հայստանի Հանրապետության ընդերքի մասին 

օրենսգրքի 40-րդ հոդվածի 7-րդ մասի 8-րդ կետում 

«տարածքներում» բառից հետո լրացվում է «կամ օրենսգրքի 

26-րդ հոդվածով արգելվում է օգտակար հանածոյի 

արդյունահանումը» բառերով: «Հայաստանի 

Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» օրենքի նախագծով նախատեսված 

կարգավորումների համապատասխանությունը միմյանց 

ապահովելու նպատակով առաջարկում ենք 

«արդյունահանումը» բառից առաջ լրացնել 

«ուսումնասիրությունը եւ» բառերով՝ հիմք ընդունելով 

«Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում 

Ընդունվել է։ 

«Հայաստանի 

Հանրապետության 

ընդերքի մասին 

օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» 

օրենքի նախագծի և 2-րդ 

և 3-րդ  հոդվածներն 

«արդյունահանումը» 

բառից առաջ լրացվել են 

«ուսումնասիրությունը և» 

բառերով։ 

Ընդունվել է 



լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 1-ին 

հոդվածով Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին 

օրենսգրքի 26-րդ հոդվածում լրացվող 3-րդ մասում նշված 

հասկացությունները: 

Նույն դիտարկումը վերաբերելի է նաեւ «Հայաստանի 

Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ 

կատարելու մասին» օրենքի նախագծի 3-րդ հոդվածով 

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքի 

51-րդ հոդվածի 11-րդ մասի 7-րդ կետում կատարվող 

լրացմանը:  

 


