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Հարգելի պարոն Աբրահամյան 
 
 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային 

ժողովի պատգամավորներ Խաչիկ Հարությունյանի, Միշա Ստեփանյանի և Վահագն Մախսուդյանի  ̀

օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Անասնաբուժության մասինե Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասինե, «Տոհմային անասնաբուծության 

մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասինե, 

«Մեղվաբուծության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասինե, «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասինե, «Հայաստանի 

Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասինե, 

«Անասնակերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասինե, «Օրգանական գյուղատնտեսության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասինե, «Սննդամթերքի անվտանգության մասինե Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասինե, «Հյուպատոսական 

ծառայության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 



մասինե, «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասինե, «Պետական սահմանի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասինե, «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում 

փոփոխություններ կատարելու մասինե, «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) 

նյութերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասինե, 

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 

տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների 

ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի 

հաշվարկվում և գանձվումե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասինե, «Առևտրի և ծառայությունների մասինե Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասինե, «Հայաստանի Հանրապետության զինված 

ուժերի կայազորային և պահակային ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասինե 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասինե, «Հայաստանի 

Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասինե, 

«Շահութահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասինե, «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասինե Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասինե, «Լիցենզավորման մասինե Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասինե, «Երաշտի հետևանքների 

վերացման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասինե, «Դեղերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասինե, «Կենդանական աշխարհի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասինե, «Որսի և որսորդական տնտեսության վարման մասինե Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե, «Հայաստանի Հանրապետությունում 



ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասինե, «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում 

փոփոխություն կատարելու մասինե, «Տեղական ինքնակառավարման մասինե Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե, «Ստանդարտացման մասինե 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե, «Երևան քաղաքում 

տեղական ինքնակառավարման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասինե, «Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասինե Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե, «Պետական տուրքի մասինե 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասինե և «Փոստային կապի 

մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասինե 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ սկզբունքային 

առարկություններ չունի։ 

 Միաժամանակ, համաձայն իրավական տեխնիկայի պահանջների, օրենքների 

նախագծերում անհրաժեշտ է կատարել մի շարք փոփոխություններ։ 

 1. «Անասնաբուժության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի`  

1) 4-րդ և 4.1-ին հոդվածներով սահմանվող դրույթներն անհրաժեշտ է միավորել մեկ 

հոդվածում, քանի որ դրանք վերաբերում են գործող օրենքի 3-րդ հոդվածին. 

 2) 4.1-ին հոդվածում «կետումե բառը փոխարինել «մասումե բառով` նկատի ունենալով 

«Իրավական ակտերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի պահանջները, մասնավորապես, Հայաuտանի Հանրապետության oրենքների հոդվածները 

բաժանվում են «մաuերե կոչվող միայն համարակալված պարբերությունների։ Հոդվածների մաuերը 



կարող են բաժանվել միայն համարակալված կետերի, կետերը` միայն համարակալված 

ենթակետերի։ Նույն դիտողությունը վերաբերում է նաև օրենքի նախագծի 22-րդ հոդվածին։ 

2. «Տոհմային անասնաբուծության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծից 

անհրաժեշտ է հանել 8-րդ հոդվածը, քանի որ, համաձայն «Իրավական ակտերի մասինե 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, փոփոխությունները կամ լրացումները կատարվում են միայն 

իրավական ակտերի գործող հոդվածներում, մասերում, կետերում և այլն։ 

3. «Մեղվաբուծության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի` 

1) «2-րդ և 2.1-ինե, «9-րդ և 9.1-ինե, «10-րդ, 10.1-ին և 10.2-րդե, «12-րդ և 12.1-ինե, «13-րդ, 13.1-ին, 13.2-

րդ, 13.3-րդե, «14-րդ և 14.1-ինե հոդվածներով սահմանվող դրույթներն անհրաժեշտ է միավորել 

համապատասխան մեկ հոդվածում, քանի որ դրանք վերաբերում են գործող օրենքի նույն 

հոդվածին. 

2) ամբողջ տեքստում «կետումե և «կետիե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել 

«մասումե և «մասիե բառերով  ̀ նկատի ունենալով «Իրավական ակտերի մասինե Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջները` Հայաuտանի Հանրապետության 

oրենքների հոդվածները բաժանվում են «մաuերե կոչվող միայն համարակալված 

պարբերությունների։ Հոդվածների մաuերը կարող են բաժանվել միայն համարակալված կետերի, 

կետերը` միայն համարակալված ենթակետերի։  

4. «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծից անհրաժեշտ է հանել 15-րդ հոդվածը, քանի որ, համաձայն «Իրավական ակտերի մասինե 



Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, փոփոխությունները կամ լրացումները կատարվում են 

միայն իրավական ակտերի գործող հոդվածներում, մասերում, կետերում և այլն։ 

5. «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 

մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի`  

1) նախագծի 5-րդ, 5.1-ին և 5.2-րդ հոդվածներով սահմանվող դրույթներն անհրաժեշտ է 

միավորել մեկ հոդվածում, քանի որ դրանք վերաբերում են գործող օրենքի նույն հոդվածին. 

2) նախագիծն ամբողջությամբ անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի 

մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին` 

Հայաuտանի Հանրապետության oրենքների հոդվածները բաժանվում են «մաuերե կոչվող միայն 

համարակալված պարբերությունների։ Հոդվածների մաuերը կարող են բաժանվել միայն 

համարակալված կետերի, կետերը  ̀միայն համարակալված ենթակետերի։  

6. «Անասնակերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի`  

1) նախագծի 3-րդ և 3.1-ին հոդվածներով սահմանվող դրույթներն անհրաժեշտ է միավորել 

մեկ հոդվածում, քանի որ դրանք վերաբերում են գործող օրենքի նույն հոդվածին. 

2) նախագիծն ամբողջությամբ անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի 

մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին` 

Հայաuտանի Հանրապետության oրենքների հոդվածները բաժանվում են «մաuերե կոչվող միայն 

համարակալված պարբերությունների։ Հոդվածների մաuերը կարող են բաժանվել միայն 

համարակալված կետերի, կետերը  ̀միայն համարակալված ենթակետերի։  

7. «Օրգանական գյուղատնտեսության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի`  



1) նախագծի «1-ին և 1.1-ինե և «3-րդ և 3.1-ինե հոդվածներով սահմանվող դրույթներն 

անհրաժեշտ է միավորել համապատասխան մեկ հոդվածում, քանի որ դրանք վերաբերում են գործող 

օրենքի նույն հոդվածներին. 

2) նախագիծն ամբողջությամբ անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի 

մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին` 

Հայաuտանի Հանրապետության oրենքների հոդվածները բաժանվում են «մաuերե կոչվող միայն 

համարակալված պարբերությունների։ Հոդվածների մաuերը կարող են բաժանվել միայն 

համարակալված կետերի, կետերը  ̀միայն համարակալված ենթակետերի։  

8. «Սննդամթերքի անվտանգության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի` 

 1) նախագծի «1-ին, 1.1-ին և 1.2-րդե և «2-րդ և 2.1-ինե հոդվածներով սահմանվող 

դրույթներն անհրաժեշտ է միավորել համապատասխան մեկ հոդվածում, քանի որ դրանք 

վերաբերում են գործող օրենքի նույն հոդվածին. 

2) նախագիծն ամբողջությամբ անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի 

մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին` 

Հայաuտանի Հանրապետության oրենքների հոդվածները բաժանվում են «մաuերե կոչվող միայն 

համարակալված պարբերությունների։ Հոդվածների մաuերը կարող են բաժանվել միայն 

համարակալված կետերի, կետերը  ̀միայն համարակալված ենթակետերի։  

9. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի`  

1) 1-ին հոդվածում «2-րդե թիվը փոխարինել «11-րդե թվով, իսկ 3-րդ հոդվածում  «9-րդե 

թիվը  ̀ «66-րդե թվով` հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 

պահանջները. 



2) 2-րդ և 3-րդ հոդվածներում «կետումե բառը փոխարինել «մասումե բառով  ̀նկատի ունենալով 

«Իրավական ակտերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

պահանջները։ 

10. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 1-ին և 2-րդ հոդվածներում 

«կետումե բառը փոխարինել «մասումե բառով` նկատի ունենալով «Իրավական ակտերի մասինե 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջները։ 

11. «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասինե Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի 1-ին, 1.1-ին  և 1.2-րդ հոդվածներով սահմանվող դրույթներն անհրաժեշտ է 

միավորել մեկ հոդվածում, քանի որ դրանք վերաբերում են գործող օրենքի նույն հոդվածին։ 

12. «Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` 

մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող և ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն 

ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային 

մարմինների կողմից չի հաշվարկվում և գանձվումե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի  

1-ին և 2-րդ հոդվածներն անհրաժեշտ է խմբագրել̀  նկատի ունենալով «Իրավական ակտերի մասինե 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջները։ 

13. «Առևտրի և ծառայությունների մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 2-րդ և 

2.1-ին հոդվածներով սահմանվող դրույթներն անհրաժեշտ է միավորել մեկ հոդվածում, քանի որ 

դրանք վերաբերում են գործող օրենքի նույն հոդվածին։ Բացի դրանից, նշված հոդվածներում 



«կետումե բառը փոխարինել «մասումե բառով` նկատի ունենալով «Իրավական ակտերի մասինե 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջները։ 

14. «Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ 

կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի` 

1) 1-ին հոդվածն անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել «Իրավական ակտերի մասինե 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին, մասնավորապես, 

օրենքի լրիվ անվանումը հիշատակելիu, հետևյալ հաջորդականությամբ ներառվում են oրենքի 

վերնագիրը, «Հայաuտանի Հանրապետությանե բառերը, oրենքի ընդունման տարին, ամիuը 

(տառերով), ամuաթիվը (այuուհետ` ընդունման oր), թիվը և «oրենքե բառը. 

2) 1-ին և 2-րդ հոդվածներից հանել «3-րդ մասինե և «4-րդ մասիե բառերը, քանի որ դրանց 

անհրաժեշտությունը չկա։ Բացի դրանից, նշված հոդվածներն անհրաժեշտ է միավորել մեկ 

հոդվածում, քանի որ նախատեսվող փոփոխությունները կատարվում են գործող օրենսգրքի 102-

րդ հոդվածում։ 

15. «Շահութահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 2-րդ հոդվածը խմբագրման 

կարիք ունի, քանի որ «Շահութահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ 

հոդվածի 1-ին մասում  «անասնաբուծությունե հասկացություն նախատեսված չէ։ 

16. «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասինե Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի 

2-րդ հոդվածում «կետիե բառը փոխարինել «մասիե բառով, իսկ «ենթակետումե բառը  ̀ «կետումե 

բառով` նկատի ունենալով «Իրավական ակտերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջները։ 



17. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասինե Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի` 

 1) 1-ին և 1.1-ին հոդվածներում «կետիե բառը փոխարինել «մասիե բառով, իսկ 

«ենթակետումե բառը` «կետիե բառով` նկատի ունենալով «Իրավական ակտերի մասինե 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 41-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահանջները. 

2) 1-ին և 1.1-ին հոդվածներն անհրաժեշտ է միավորել մեկ հոդվածում, քանի որ 

համապատասխան փոփոխությունները կատարվում են գործող օրենքի նույն հոդվածում։ 

 
Հարգանքով` 

 
 

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Նախագիծ 

Պ-894-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Անասնաբուժության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին 

Հոդված 1. «Անասնաբուժության մասինե Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ի 
թիվ ՀՕ-202-Ն  օրենքի /այսուհետ` օրենք/ վերնագրում  «Անասնաբուժությանե  բառը փոխարինել 
«Կենդանաբուժությանե բառով։  

Հոդված 2. Օրենքի 1-ին հոդվածի տեքստում «անասնաբուժությանե բառերը փոխարինել 
«կենդանաբուժությանե բառերով։  

Հոդված 3. Օրենքի 2-րդ հոդվածի տեքստում «անասնաբուժությունե, «անասնաբուժականե, 
«անասնահամաճարակայինե, «անասնաբուժասանիտարականե, «անասնահամաճարակե, 
«անասնաբուժությանե եւ «անասուններինե բառերը  համապատասխանաբար փոխարինել` 
«կենդանաբուժությունե, «կենդանաբուժականե, «կենդանահամաճարակայինե, 
«կենդանաբուժասանիտարականե, «կենդանահամաճարակե, «կենդանաբուժությանե եւ «կենդանիներինե 
բառերով։  

Հոդված 4. Օրենքի 3-րդ հոդվածի վերնագրում «Անասնաբուժականե բառը փոխարինել 
«Կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 4.1. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետում «անասնաբուժությանե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժությանե բառով։  

Հոդված 5. Օրենքի 4-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուժականե բառերը փոխարինել 
«կենդանաբուժականե բառերով։  

Հոդված 6. Օրենքի 2-րդ գլխի վերնագրում «Անասնաբուժությանե բառը փոխարինել 
«Կենդանաբուժությանե բառով։  

Հոդված 7. Օրենքի 5 հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուժությանե, 
«անասնաբուժասանիտարականե, «անասնաբուժականե եւ «անասնահամաճարակիե բառերը 
համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուժությանե, «կենդանաբուժասանիտարականե, 
«կենդանաբուժականե, «կենդանահամաճարակիե բառերով։  



Հոդված 8. Օրենքի 6-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուժությանե, «անասնաբուժականե, 
«անասնահամաճարակայինե եւ  «անասնաբուժասանիտարականե  բառերը համապատասխանաբար 
փոխարինել «կենդանաբուժությանե, «կենդանաբուժականե, «կենդանահամաճարակայինե եւ 
«կենդանաբուժասանիտարականե բառերով։  

Հոդված 9. Օրենքի 7-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուժությանե եւ 
«անասնաբուժականե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուժությանե եւ 
«կենդանաբուժականե բառերով։  

Հոդված 10. Օրենքի 8-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուժականե եւ 
«անասնաբուժասանիտարականե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուժականե եւ 
«կենդանաբուժասանիտարականե բառերով։  

Հոդված 11. Օրենքի 9-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուժականե եւ 
«անասնաբուժասանիտարականե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուժականե եւ 
«կենդանաբուժասանիտարականե բառերով։  

Հոդված 12. Օրենքի 10-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուժականե եւ 
«անասնաբուժասանիտարականե բառերը  համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուժականե եւ 
«կենդանաբուժասանիտարականե բառերով։  

Հոդված 13. Օրենքի 3-րդ գլխի  վերնագրում «Անասնաբուժականե բառը  փոխարինել  
«Կենդանաբուժականե  բառով։  

Հոդված 14. Օրենքի 11-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուժականե բառերը  փոխարինել  
«կենդանաբուժականե  բառերով։  

Հոդված 15. Օրենքի 12-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուժականե, 
«անասնաբուժասանիտարականե եւ «անասնապահականե բառերը   համապատասխանաբար փոխարինել 
«կենդանաբուժականե, «կենդանաբուժասանիտարականե եւ «կենդանապահականե բառերով։  

Հոդված 16. Օրենքի 13-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուժականե,  
«անասնահամաճարակայինե,  «անասնաբուժասանիտարականե եւ «անասնապահությանե բառերը 
համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուժականե, «կենդանահամաճարակայինե, 
«կենդանաբուժասանիտարականե եւ «կենդանապահությանե բառերով։  

Հոդված 17. Օրենքի 14-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուժականե եւ 
«անասնաբուժասանիտարականե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուժականե եւ 
«կենդանաբուժասանիտարականե բառերով։  

Հոդված 18. Օրենքի 4-րդ գլխի  վերնագրում «Անասնաբուժականե բառը  փոխարինել  
«Կենդանաբուժականե  բառով։  

Հոդված 19. Օրենքի 15-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուժականե եւ 
«անասնաբուժությանե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուժականե եւ 
«կենդանաբուժությանե բառերով։  

Հոդված 20. Օրենքի 16-րդ հոդվածի տեքստում «անասնաբուժականե, «անասնաբույժներինե, 
«անասնաբուժասանիտարականե եւ «անասնաբույժիե բառերը   համապատասխանաբար փոխարինել 



«կենդանաբուժականե եւ «կենդանաբույժներինե, «կենդանաբուժասանիտարականե եւ  «կենդանաբույժիե 
բառերով։  

Հոդված 21. Օրենքի 17-րդ հոդվածի տեքստում «անասնաբուժականե, «անասնահամաճարակըե եւ  
«անասնաբուժասանիտարականե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուժականե, 
«կենդանահամաճարակըե եւ  «կենդանաբուժասանիտարականե  բառերով։  

Հոդված 22. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «Անասնաբուժականե եւ 
«հակաանասնահամաճարակայինե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել  «Կենդանաբուժականե 
եւ «կենդանաբուժասանիտարականե բառերով։  

Հոդված 23. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։  
   

 

 

Նախագիծ 
Պ-8941-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Տոհմային անասնաբուծության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Տոհմային անասնաբուծության մասինե Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի  
մայիսի 20-ի ՀՕ-122-ն օրենքի /այսուհետ` օրենք/  վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուծությանե 
բառերը փոխարինել «կենդանաբուծությանե բառերով։  

Հոդված 2. Օրենքի 1-ին հոդվածի տեքստում «անասնաբուծությունե, «անասնաբուծությամբե եւ 
«անասնաբուծությանե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուծությունե, 
«կենդանաբուծությամբե եւ «կենդանաբուծությանե բառերով։  

Հոդված 3. Օրենքի  2-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուծությանե բառերը փոխարինել 
«կենդանաբուծությանե բառերով։  

Հոդված 4. Օրենքի 3-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուծությունըե եւ 
«անասնաբուծությանե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուծությունըե եւ 
«կենդանաբուծությանե բառերով։  

Հոդված 5. Օրենքի 2-րդ գլխի վերնագրում «անասնաբուծությանե բառը փոխարինել «կենդանաբուծությանե 
բառով։  

Հոդված 6. Օրենքի 4-րդ հոդվածի տեքստում «անասնաբուծությանե բառերը փոխարինել 
«կենդանաբուծությանե բառերով։  



Հոդված 7. Օրենքի 5-րդ հոդվածի  տեքստում «անասնաբուծությանե բառերը փոխարինել 
«կենդանաբուծությանե բառերով։  

Հոդված 8. Օրենքի  6-րդ հոդվածի  վերնագրում «անասնաբուծությանե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուծությանե բառով։ /ՈՒժը կորցրել է/  

Հոդված 9. Օրենքի  7-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուծությանե բառերը փոխարինել 
«կենդանաբուծությանե բառերով։  

Հոդված 10. Օրենքի 12-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուծությանե եւ 
«անասնաբուծականե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուծությանե եւ 
«կենդանաբուծականե բառերով։  

Հոդված 11. Օրենքի 5-րդ գլխի  վերնագրում «անասնաբուծությանե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուծությանե բառով։  

Հոդված 12. Օրենքի 13-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուծությանե բառերը  փոխարինել 
«կենդանաբուծությանե բառերով։  

Հոդված 13. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

 

 

Նախագիծ 
Պ-8942-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Մեղվաբուծության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին 

Հոդված 1. «Մեղվաբուծության մասինե Հայաստանի Հանրապետության 2009թ. մարտի 19-ի ՀՕ-71-Ն 
օրենքի /այսուհետ` օրենք/ 1-ին հոդվածի 1-ին կետում «անասնաբուժականե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «անասնաբուժասանիտարականե  բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժասանիտարականե բառով։  

Հոդված 2.1 Օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետում «անասնաբուժասանիտարականե  բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժասանիտարականե բառով։  

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետում «անասնաբուժասանիտարականե  բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժասանիտարականե բառով։  



Հոդված 4. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին կետում «անասնաբուժականե  բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 5. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետում «անասնաբուժականե  բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 6. Օրենքի  9-րդ հոդվածի 6-րդ կետում «անասնաբույժիե  բառը փոխարինել «կենդանաբույժիե 
բառով։  

Հոդված 7. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետում «անասնաբուժականե  բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 8. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին կետում «անասնաբուժականե  բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 9. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետում «անասնաբուժականե, 
«Անասնաբուժությանե եւ «անասնաբուժությանըե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել 
«կենդանաբուժականե, «Կենդանաբուժությանե եւ «կենդանաբուժությանըե բառերով։  

Հոդված 9.1 Օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «անասնաբուժականե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 10. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետում «անասնաբուծականե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուծականե բառով։  

Հոդված 10.1 Օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետում «անասնաբուժասանիտարականե բառը 
փոխարինել «կենդանաբուժասանիտարականե բառով։  

Հոդված 10.2 Օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ կետի 4-րդ ենթակետում «Անասնաբուժությանե բառը 
փոխարինել «կենդանաբուժությանե բառով։  

Հոդված 11. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ կետում  «անասնաբուժականե եւ  
«անասնաբուժասանիտարականե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուժականե եւ 
«կենդանաբուժասանիտարականե  բառերով։  

Հոդված 12. Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին կետի 5-րդ ենթակետում    «անասնաբուժասանիտարականե 
բառերը փոխարինել «կենդանաբուժասանիտարականե  բառերով։  

Հոդված 12.1 Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին կետի 14-րդ ենթակետում    «անասնաբուժասանիտարականե 
բառը փոխարինել «կենդանաբուժասանիտարականե  բառով։  

Հոդված 13. Օրենքի 18-րդ հոդվածի վերնագրում   «անասնաբուժասանիտարականե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժասանիտարականե  բառով։  

Հոդված 13.1 Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին կետում   «անասնաբուժասանիտարականե եւ 
«Անասնաբուժությանե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուժասանիտարականե  
եւ «Կենդանաբուժությանե բառերով։  



Հոդված 13.2 Օրենքի 18-րդ հոդվածի 2-րդ կետում  «անասնաբուժասանիտարականե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժասանիտարականե  բառով։  

Հոդված 13.3 Օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետում  «անասնաբուժասանիտարականե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժասանիտարականե  բառով։  

Հոդված 14. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետում  «անասնաբուժականե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժականե  բառով։  

Հոդված 14.1 Օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետում «անասնաբուժասանիտարականե բառը 
փոխարինել «կենդանաբուժասանրտարականե  բառով։  

Հոդված 15. Օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում «անասնաբուժականե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժականե  բառով։  

Հոդված 16. Օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «անասնաբուժությանե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժությանե  բառով։  

Հոդված 17. Օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին  կետում «անասնաբուծությանե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուծությանե  բառով։  

Հոդված 18. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նախագիծ 
Պ-8943-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 



Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի 
դեկտեմբերի 6-ի  օրենսգրքի  /այսուհետ` օրենսգիրք/  71-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում 
«անասուններե բառերը համապատասխանաբար  փոխարինել «կենդանիներե բառերով։  

Հոդված 2. Օրենսգրքի 9-րդ գլխի վերնագրում «Անասնաբուժականե բառը փոխարինել 
«Կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 3. Օրենսգրքի 107-րդ հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ մասերում «անասուններիե բառերը փոխարինել 
«կենդանիներիե բառերով։  

Հոդված 4. Օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «հակաանասնահամաճարակայինե եւ 
«անասնաբուժասանիտարականե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել 
«հակակենդանահամաճարակայինե եւ «կենդանաբուժասանիտարականե բառերով։  

Հոդված 5. Օրենսգրքի 112.1-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուժականե, 
«հակաանասնահամաճարակայինե եւ «անասնագլխաքանակիե բառերը համապատասխանաբար 
փոխարինել «կենդանաբուժականե, «հակակենդանահամաճարակայինե եւ «կենդանագլխաքանակիե 
բառերով։  

Հոդված 6. Օրենսգրքի 112.2-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուժասանիտարականե 
բառերը փոխարինել «կենդանաբուժասանիտարականե բառերով։  

Հոդված 7 . Օրենսգրքի 112.3-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուժասանիտարականե եւ 
«անասնաբուժականե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուժասանիտարականե եւ 
«կենդանաբուժականե բառերով։  

Հոդված 8. Օրենսգրքի 112.5-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուժականե եւ 
«անասնաբուժասանիտարականե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուժական եւ 
«կենդանաբուժասանիտարականե բառերով։  

Հոդված 9. Օրենսգրքի 112.6-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուժականե բառերը   
փոխարինել «կենդանաբուժականե բառերով։  

Հոդված 10. Օրենսգրքի 112.7-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «հակաանասնահամաճարակայինե եւ 
«անասնաբուժականե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «հակակենդանահամաճարակայինե 
եւ «կենդանաբուժականե բառերով։  

Հոդված 11. Օրենսգրքի  114-րդ  հոդվածի վերնագրում եւ  տեքստում  «անասուններե բառերը փոխարինել  
«կենդանիներե բառերով։  

Հոդված 12. Օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի  տեքստի 1-ին մասում «անասուններե եւ «անասուններըե բառերը 
համապատասխանաբար  փոխարինել «կենդանիներե եւ «կենդանիներըե բառերով։  

Հոդված 13. Օրենսգրքի 131-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «անասուններե  բառը   փոխարինել «կենդանիներե  
բառով։  

Հոդված 14. Օրենսգրքի 150.2-րդ հոդվածի  տեքստի 2-րդ մասում «անասուններե եւ «անասունե բառերը 
համապատասխանաբար  փոխարինել «կենդանիներե եւ «կենդանիե բառերով։  



Հոդված 15. Օրենսգրքի 164-րդ հոդվածի վերնագրում «անասուններինե  բառը   փոխարինել 
«կենդանիներինե  բառով։ /վերացվել է 03.12.96թ./  

Հոդված 16. Օրենսգրքի 238-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում «անասնաբուժականե բառերը 
փոխարինել «կենդանաբուժականե բառերով։  

Հոդված 17. Օրենսգրքի 310-րդ հոդվածի  տեքստում «անասնաբուժականե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 18. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

 

 

 

Նախագիծ 
Պ-8944-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2001թվականի մայիսի 2-ի ՀՕ-185 հողային օրենսգրքի  
/այսուհետ` օրենսգիրք/ 9-րդ հոդվածի 1-ին կետում «անասուններիե բառը   փոխարինել «կենդանիներիե 
բառով։  

Հոդված 2. Օրենսգրքի  50 հոդվածի 3-րդ կետի 5-րդ  ենթակետում  «անասուններիե եւ «անասուններե 
բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանիներիե եւ «կենդանիներե բառերով։  

Հոդված 3. Օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ ենթակետում «անասուններիե բառը փոխարինել 
«կենդանիներիե բառով։  

Հոդված 4. Օրենսգրքի 91-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետում  «անասուններիե բառը փոխարինել 
«կենդանիներիե բառով։  

Հոդված 5. Օրենսգրքի 96-րդ հոդվածի 1-ին կետում «անասուններիե բառը  փոխարինել «կենդանիներիե  
բառով։  

Հոդված 5.1 Օրենսգրքի 96-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «անասնապահությամբե եւ «անասնագլխիե բառերը 
համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանապահությամբե եւ «կենդանագլխիե բառերով։  

Հոդված 5.2. Օրենսգրքի 96-րդ հոդվածի 6-րդ կետում «անասուններիե բառերը փոխարինել «կենդանիներիե 
բառերով։  



Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

 

Նախագիծ 
Պ-8945-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Անասնակերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Անասնակերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 2008թ. հունիսի 9-ի  թիվ ՀՕ-118-Ն 
օրենքի /այսուհետ` օրենք/ վերնագրում «Անասնակերիե  բառը փոխարինել «Կենդանակերիե բառով։  

Հոդված 2. Օրենքի  1-ին հոդվածի 1-ին կետում` «անասնակերիե բառը փոխարինել «կենդանակերիե 
բառով։  

Հոդված 3. Օրենքի 2-րդ հոդվածի «կերային նյութեր`ե հասկացությունում  «անասնակերե բառը 
փոխարինել  «կենդանակերե  բառով։  

Հոդված 3.1. Օրենքի 2-րդ հոդվածի «կերի անվտանգություն`ե հասկացությունում  
«անասնաբուժասանիտարականե բառը փոխարինել  «կենդանաբուժասանիտարականե  բառով։  

Հոդված 4. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետում «անասնապահականե բառը փոխարինել 
«կենդանապահականե բառով։  

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-8946-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Օրգանական գյուղատնտեսության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Օրգանական գյուղատնտեսության մասինե Հայաստանի Հանրապետության 2008թ. ապրիլի 8-ի 
ՀՕ-23-Ն օրենքի /այսուհետ` օրենք/ 4-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետում  «անասնաբուծությանե 
բառը փոխարինել «կենդանաբուծությանե բառով։  

Հոդված 1.1. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին կետի 5-րդ ենթակետում «անասնապահությանե բառը փոխարինել  
«կենդանապահությանե բառով։  



Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի 8-րդ ենթակետում «անասնապահականե բառը փոխարինել 
«կենդանապահականե բառով։  

Հոդված 3. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում  «անասնապահությանե բառը փոխարինել 
«կենդանապահությանե բառով։  

Հոդված 3.1. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ կետում «անասնաբուժությանե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժությանե բառով։  

Հոդված 4. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետում  «Անասնաբուժությանե բառը փոխարինել 
«Կենդանաբուժությանե բառով։  

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-8947-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Սննդամթերքի անվտանգության մասինե Հայաստանի Հանրապետության  2006 թվականի 
նոյեմբերի 27-ի թիվ ՀՕ-193-Ն օրենքի /այսուհետ` օրենք/ 2-րդ հոդվածի «Սննդամթերք չեն համարվում`ե 
հասկացությունում` «անասնակերերը,ե բառը փոխարինել «կենդանակերերը,ե  բառով։  

Հոդված 1.1. Օրենքի 2-րդ հոդվածի «սննդամթերքի անվտանգություն`ե հասկացությունում` 
«անասնաբուժասանիտարականե բառը փոխարինել «կենդանաբուժասանիտարականե բառով։  

Հոդված 1.2 Օրենքի 2-րդ հոդվածի «հետագծելիություն`ե հասկացությունում «անասնակերիե բառը 
փոխարինել «կենդանակերիե բառով։  

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին կետի բ) ենթակետում  «անասնաբուժասանիտարականե բառը 
փոխարինել «կենդանաբուժասանիտարականե բառով։  

Հոդված 2.1 Օրենքի  9-րդ հոդվածի 3-րդ կետում «Անասնաբուժությանե բառը փոխարինել 
«Կենդանաբուժությանե բառով։  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-8948-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 



«Հյուպատոսական ծառայության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Հյուպատոսական ծառայության մասինե Հայաստանի Հանրապետության  1996 թվականի 
մայիսի 29-ի ՀՕ-61 օրենքի /այսուհետ` օրենք/ 4-րդ բաժնի վերնագրում «Անասնաբուժականե բառը 
փոխարինել «Կենդանաբուժականե  բառով։  

Հոդված 2. Օրենքի 16-րդ գլխի վերնագրում «Անասնաբուժականե բառը փոխարինել «Կենդանաբուժականե 
բառով։  

Հոդված 3. Օրենքի 56-րդ հոդվածում «անասուններիե բառը փոխարինել «կենդանիներիե բառով։  

Հոդված 4. Օրենքի 57-րդ հոդվածում «անասնաբուժականե բառը փոխարինել «կենդանաբուժականե 
բառով։  

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-8949-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի մայիսի 5-ի ՀՕ-239 քաղաքացիական 
օրենսգրքի  /այսուհետ` օրենսգիրք/  2-րդ գլխի 183-րդ հոդվածի 1-ին կետում «անասունե բառը   
փոխարինել «կենդանիե բառով։  

Հոդված 2. Օրենսգրքի 5-րդ ենթաբաժնի 39-գլխի  777-րդ  հոդվածի 3-րդ կետում  «անասնաբուժականե 
բառը փոխարինել «կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 3. Օրենսգրքի 9-րդ գլխի 1157 հոդվածի 3-րդ կետում «Անասնաբուծությանե բառը փոխարինել 
«Կենդանաբուծությանե բառով։  

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-89410-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Պետական սահմանի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին 



Հոդված 1. «Պետական սահմանի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 2001թվականի նոյեմբերի 20-ի 
ՀՕ-265 օրենքի /այսուհետ` օրենք/ 14-րդ հոդվածի 1-ին մասում  «անասնաբուժականե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 2. Օրենքի  23-րդ հոդվածի 3-րդ մասում  «անասնապահությունըե բառը փոխարինել 
«կենդանապահությունըե բառով։  

Հոդված 3. Օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասում  «անասնաբուժականե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-89411-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003թ. ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքի  /այսուհետ` 
օրենսգիրք/  285-րդ հոդվածի 1-ին կետում «անասնահամաճարակներե բառը   փոխարինել 
«կենդանահամաճարակներե բառով։  

Հոդված 2. Օրենսգրքի  286-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստի 1-ին կետում «անասնաբուժականե եւ 
«անասնահամաճարակներե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուժականե եւ 
կենդանահամաճարակներե բառերով։  

Հոդված 3. Օրենսգրքի 303-րդ հոդվածի տեքստում «անասնահամաճարակներիե  բառը փոխարինել  
«կենդանահամաճարակներիե  բառով։  

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-89412-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության  2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-518-Ն օրենքի /այսուհետ` օրենք/ 30-րդ հոդվածի 
վերնագրում «Անասնաբուժությանե բառը փոխարինել «Կենդանաբուժությանե  բառով։  



Հոդված 1.1. Օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին կետում «Անասնաբուժությանե բառը փոխարինել 
«Կենդանաբուժությանե բառով։  

Հոդված 1.2. Օրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «Անասնապահությանե բառը փոխարինել 
«Կենդանապահությանե բառով։  

Հոդված 2. Օրենքի 53-րդ հոդվածի 12-րդ կետում «անասնաբուժականե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-89413-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող` մաքսատուրքի 0 տոկոս 
դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու 

մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը մաքսային մարմինների կողմից չի հաշվարկվում եւ 
գանձվումե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող`  

մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափ ունեցող եւ ակցիզային հարկով հարկման ոչ      ենթակա այն 
ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնցից ավելացված արժեքի հարկը  մաքսային մարմինների 
կողմից չի հաշվարկվում  եւ գանձվումե 2001 թվականի հունիսի 29-ի ՀՕ-195 օրենքի /այսուհետ` օրենք/ 1-
ին մասի 1-ին հոդվածի «Ապրանքի համառոտ անվանումըե սյունակի 0102 10-րդ, 12-րդ, 4104-րդ եւ  4107-
րդ կետերում «անասուններե, «անասնակերե եւ «անասուններիե բառերը համապատասխանաբար 
փոխարինել  «կենդանիներե, «կենդանակերե եւ «կենդանիներիե բառերով։  

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ մասի «Ապրանքի համառոտ անվանումըե սյունակի շարունակության 9018-րդ եւ 
9022-րդ կետերում «անասնաբուժությանե եւ «անասնաբուժականե բառերը համապատասխանբաբար 
փոխարինել «կենդանաբուժությանե եւ «կենդանաբուժականե բառերով։  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-89414-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Առեւտրի եւ ծառայությունների մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 
կատարելու մասին 



Հոդված 1. «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասինե Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի 
նոյեմբերի 24-ի ՀՕ-134-Ն օրենքի /այսուհետ` օրենք/  7-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «անասնաբուժականե 
բառը  փոխարինել «կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 12-րդ կետում «անասնաբուժականե բառերը  փոխարինել 
«կենդանաբուժականե բառերով։  

Հոդված 2.1. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 19-րդ կետում «անասուններե բառը  փոխարինել «կենդանիներե բառով։  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։  

Նախագիծ 
Պ-89415-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայազորային եւ պահակային ծառայությունների 
կանոնագիրքը հաստատելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայազորային եւ պահակային 
ծառայությունների կանոնագիրքը հաստատելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության  1996 թվականի 
դեկտեմբերի 3-ի  ՀՕ-98 օրենքի /այսուհետ` օրենք/ 14-րդ հոդվածում «անասնաբուժականե բառը 
փոխարինել «կենդանաբուժականե  բառով։  

Հոդված 2. Օրենքի 1-ին մասի 1-ին գլխի «Կայազորի անասնաբուժական ծառայության պետե վերնագրում 
«Անասնաբուժականե բառը փոխարինել  «Կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 2.1. Օրենքի 26-րդ հոդվածում «անասնաբուժականե, «անասնաբուժասանիտարականե, 
«անասնատնտեսություններիե, «անասուններիե, «անասնաբուժապրոֆիլակտիկե, 
«հակաանասնահամաճարակայինե, «անասնահամաճարակայինե եւ «զինվորաանասնաբուժականե 
բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուժականե, «կենդանաբուժասանիտարականե, 
«կենդանատնտեսություններիե, «կենդանիներիե, «կենդանաբուժապրոֆիլակտիկե, 
«հակակենդանահամաճարակայինե, «կենդանահամաճարակայինե եւ «զինվորակենդանաբուժականե 
բառերով։  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

 

Նախագիծ 
Պ-89416-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 



Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի հուլիսի 6-ի մաքսային օրենսգրքի  /այսուհետ` 
օրենսգիրք/ 3-րդ մասի 102-րդ հոդվածի «Մաքսատուրքի դրույքաչափերըե աղյուսակի 12-րդ կետում  
«անասնակերե բառը   փոխարինել «կենդանակերե բառով։  

Հոդված 2. Օրենսգրքի  4-րդ մասի  «Մաքսատուրքի դրույքաչափերըե աղյուսակի 9402-րդ կետում 
«անասնաբուժականե բառը փոխարինել «կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 3. Օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի տեքստում «անասնաբուժականե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

 

Նախագիծ 
Պ-89417-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Շահութահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին 

Հոդված 1. «Շահութահարկի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի սեպտեմբերի 30-ի 
ՀՕ-155 օրենքի /այսուհետ` օրենք/ 12-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «եե ենթակետում «անասուններիե բառը 
փոխարինել «կենդանիներիե բառով։  

Հոդված 2. Օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին կետի տեքստում «անասնաբուծությանե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուծությանե բառով։  

Հոդված 3  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

 

 

 

 

Նախագիծ 
Պ-89418-03.05.2010-ԳԲ-010/0 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Գյուղատնտեսության համատարած հաշվառման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման  մասինե Հայաստանի Հանրապետության 2008 
թվականի նոյեմբերի 27-ի ՀՕ-208-Ն օրենքի /այսուհետ` օրենք/ 1-ին հոդվածում «անասնաբուծականե 
բառը փոխարինել «կենդանաբուծականե բառով։  

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետում «անասնագլխաքանակե բառը փոխարինել 
«կենդանագլխաքանակե բառով։  

Հոդված 3 Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-89419-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Լիցենզավորման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին 

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասինե Հայաստանի Հանրապետության 2001թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 
օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ կետի` լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակի  
«7.Գյուղատնտեսության բնագավառե բաժնում «անասնաբուժությունե, «անասնաբուժությանե եւ 
«անասնաբուժասանիտարականե բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուժությունե, 
«կենդանաբուժությանե եւ «կենդանաբուժասանիտարականե բառերով։  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-89420-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Երաշտի հետեւանքների վերացման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Երաշտի հետեւանքների վերացման մասինե Հայաստանի Հանրապետության 2001թվականի 
մարտի 20-ի ՀՕ-161 օրենքի  4-րդ հոդվածի է)  կետում «անասնապահությանե  բառը փոխարինել 
«կենդանապահությանե բառով։  



Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

 

Նախագիծ 
Պ-89421-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Դեղերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Դեղերի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 1998թ. հոկտեմբերի 27-ի ՀՕ-259 օրենքի  3-րդ 
հոդվածի 3-րդ մասում «Անասնաբուժականե բառը փոխարինել «Կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-89422-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Կենդանական աշխարհի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին 

Հոդված 1. «Կենդանական աշխարհի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 2000թ ապրիլի 3-ի ՀՕ-52 
օրենքի 15-հոդվածի 1-ին մասում  «անասնապահությանե բառը փոխարինել «կենդանապահությանե 
բառով։  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-89423-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Որսի եւ որսորդական տնտեսության վարման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Որսի եւ որսորդական տնտեսության վարման մասինե Հայաստանի Հանրապետության 2007 
ապրիլի 9-ի ՀՕ-176-Ն օրենքի 25 հոդվածի 12-րդ կետում  «անասնաբուժասանիտարականե բառը 
փոխարինել «կենդանաբուժասանիտարականե բառով։  



Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-89424-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասինե Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետությունում Ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասինե 
Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի մայիսի 17-ի ՀՕ-60 օրենքի /այսուհետ` օրենք/  3-րդ 
հոդվածի 3-րդ կետում «անասնաբուժականե, «անասնաբուժասանիտարականե եւ  «անասնաբուժությանե 
բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «կենդանաբուժականե, «կենդանաբուժասանիտարակամե 
եւ «կենդանաբուժությանե բառերով։  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-89425-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի հունիսի 4-ի ՀՕ-373-ն ջրային օրենսգրքի 103-րդ 
հոդվածի 7-րդ պարբերության 5-րդ ենթակետում «անասնապահականե բառը   փոխարինել 
«կենդանապահականե բառով։  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-89426-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Տեղական ինքնակառավարման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն 
կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասինե Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի 
մայիսի 7-ի ՀՕ-337 օրենքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ ենթակետում «անասնաբուժականե  բառը 
փոխարինել «կենդանաբուժականե բառով։  



Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

 

 

 

 

 

 

Նախագիծ 
Պ-89427-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Ստանդարտացման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 
մասին 

Հոդված 1. «Ստանդարտացման մասինե Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի նոյեմբերի 9-ի ՀՕ-
18 օրենքի  8-րդ հոդվածի 10-րդ կետում «անասնաբուժականե բառը փոխարինել «կենդանաբուժականե 
բառով։  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-89428-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասինե Հայաստանի Հանրապետության  
2008 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-5-Ն օրենքի /այսուհետ` օրենք/ 58-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ 
ենթակետում «անասնաբուժությանե բառը փոխարինել «կենդանաբուժությանե  բառով։  

Հոդված 1.1. Օրենքի 58-րդ հոդվածի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետում «անասնագլխաքանակիե բառը 
փոխարինել «կենդանագլխաքանակիե բառով։  



Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-89429-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Սելեկցիոն նվաճումների պահպանության մասինե Հայաստանի Հանրապետության 1999 
թվականի նոյեմբերի 23-ի ՀՕ-23 օրենքի  3-րդ հոդվածի բ/ կետի 2-րդ պարբերությունում  
«անասնաբուծությունումե բառը փոխարինել «կենդանաբուծությունումե բառով։  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

 

 

Նախագիծ 
Պ-89430-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Պետական տուրքի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու 
մասին 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 
ՀՕ-186 օրենքի 19-րդ հոդվածի դրույքաչափերի մասին աղյուսակի «6. Գյուղատնտեսության բնագավառե 
բաժնի 6.1 եւ 6.3 ենթակետերում «անասնաբուժությանե  բառերը փոխարինել «կենդանաբուժությանե 
բառերով։  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

Նախագիծ 
Պ-89431-03.05.2010-ԳԲ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Փոստային կապի մասինե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 



Հոդված 1. «Փոստային կապի մասինե Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ի 
ՀՕ-46-ն օրենքի  20-րդ հոդվածի 6-րդ պարբերությունում «անասնաբուժականե բառը փոխարինել 
«կենդանաբուժականե բառով։  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը  հաջորդող տասներորդ 
օրվանից։ 

 
 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«Անասնաբուժության մասինե եւ սույն հիմնավորման վերնագրում նշված Հայաստանի Հանրապետության 
թվով 32 օրենքներում  «անասնաբուժությունե եւ «անասե հիմքով եւ դրանց հոլովաձեւերով բառերը` 
«կենդանաբուժությունե եւ «կենդանե հիմքով եւ դրանց հոլովաձեւերով բառերով փոխարինելու ՀՀ 
օրենքների նախագծերի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Հայաստանի պետական 
ագրարային համալսարանի ռեկտորի` ՀՀ ԱԺ նախագահ պարոն Հ. Աբրահամյանին ուղարկված 
գրությամբ խնդրանքով` վերացնել «Անասնաբուժության մասինե ՀՀ օրենքում «անասնաբուժությունե բառի 
տերմինաբանական անճշտությունը եւ մասնագիտական իմաստի սահմանափակումը, քանի որ 
կենդանիները կենդանական աշխարհի բոլոր ներկայացուցիչներն են` բարձրակարգ կաթնասուններից 
մինչեւ միաբջիջ կենդանիները, իսկ անասունները` միայն գյուղատնտեսական կաթնասուն կենդանիների 
ներկայացուցիչներն են։  

Անասնաբուժության բառի իմաստը թե` մասնագիտական գրականության մեջ, թե` «Ամասնաբուժության 
մասինե ՀՀ օրենքում, թե` օտար լեզուներում ներառում են անբողջ կենդանական աշխարհի 
ներկայացուցիչների հիվանդությունների ախտորոշման, կանխման, բուժման եւ օրենքներում թվարկած այլ 
գիտական եւ գործնական աշխատանքների բնագավառը։ Սակայն, քանի որ արդի հայերենում անասուն 
բառը կիրառվում է որպես միայն կաթնասուն գյուղատնտեսական կենդանիների ընդհանուր անվանում, 
անասնաբուժություն բառն իր մեջ կրելով հստակ իմաստ չի փոխանցում  այդ մասնագիտության 
ամբողջական` կենդանիներ բուժելու իմաստը։ Կենդանիներ բուժելու գիտությունը պետք է կոչվի 
կենդանաբուժություն, ինչպես կենդանիներ ուսումնասիրող գիտությունը կոչվում է կենդանաբանություն, 
այլ ոչ թե անասնաբանություն։  

Բացի դրանից անասուն բառն ունի նաեւ փոխաբերական իմաստ, ընդ որում, միայն բացասական 
իմաստներ` որպես մտավոր կարողություններից զուրկ, անասնական հակումներ ունեցող, վայրենաբարո 
անձ ...եւ լայն տարածում գտնելով որպես վիրավորանք` նույն երանգավորումն է փոխանցում նաեւ 
անասնաբուժության եւ անասնաբույժ բառերին, ինչը բացասական ձեւով է անդրադառնում այդ լուրջ եւ 
շատ կարեւոր մասնագիտության բնութագրին (իմիջին ) եւ ի տարբերություն արտասահմանում վայելող 
մեծ հարգանքի` հայերի կողմից հիմնականում արժանանում է արհամարական, ոչ լուրջ վերաբերմունքի 
եւ ծաղրանքի։  

Կենդանի բառը կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների ընդհանուր անվանումից բացի, ի 
տարբերություն անասուն բառի, ոչ մի վիրավորական, կամ բացասական ինֆորմացիա հաղորդող 
փոխաբերական իմաստ չի կրում, այլ հակառակը։  

Կենդանի բառի այլ իմաստներն են` իր մեջ կյանք կրող, ողջ, ապրող, ոչ մեռած։ Իրական, իսկական, 
իրականությանը համապատասխանող, իրականությունից վերցված։  



Այսպիսով կենդանաբուժություն բառը, բացի իր բուն իմաստից, կարող է փոխանցել կենդանի բառի մյուս, 
բուժված, առողջ կենդանուն հատուկ` կյանքի, ապրելու եւ առույգության իմաստների դրական լիցքերը, 
որոնք միայն կնպաստեն մասնագիտության վարկանիշի բարձրացմանը։  

«Անասնաբուժության մասինե ՀՀ օրենքում «անասե հիմքով եւ դրանց հոլովաձեւերով բառերը 
փոխարինելով «կենդաե հիմքով եւ դրանց հոլովաձեւերով բառերով բնականաբար փոփոխություններ 
կատարելու անհրաժեշտություն է առաջանում նաեւ սույն հիմնավորման վերնագրում նշված Հայաստանի 
Հանրապետության թվով 34 օրենքներում։  

Առաջարկվող ՀՀ օրենքների նախագծերում «անասնաբույժե, «անասնաբուժությունե, 
«անասնաբուծությունե, «անասունե, «անասնագլուխե, «անասնագլխաքանակե, «անասնապահությունե, 
«անասնահամաճարակեե,  «անասնակերե, «անասնաբուժասանիտարականե, 
«հակաանասնահամաճարակայինե, «անասնատնտեսություններե, «անասնաբուժապրոֆիլակտիկե եւ 
«զինվորաանասնաբուժականե  բառերը եւ դրանց հոլովաձեւերը համապատասխանաբար փոխարինվում 
են «կենդանաբույժե, «կենդանաբուժությունե, «կենդանաբուծությունե, «կենդանիե, «կենդանագլուխե, 
«կենդանագլխաքանակե, «կենդանապահությունե, «կենդանահամաճարակե, «կենդանակերե , 
«կենդանաբուժասանիտարականե, «հակակենդանահամաճարակայինե, «կենդանատնտեսություններե, 
«կենդանաբուժապրոֆիլակտիկե եւ «զինվորակենդանաբուժականե   բառերով եւ դրանց հոլովաձեւերով։  

Կատարվող փոփոխությունները պայմանավորված են նաեւ`  «Իրավական ակտերի մասինե ՀՀ օրենքի 40-
րդ հոդվածի 1-ին մասի , «Իրավական ակտի վերնագիրը պետք է համապատասխանի իրավական ակտի 
բովանդակությանը եւ հակիրճ տեղեկատվություն պարունակի դրա կարգավորման առարկայի մասինե 
դրույթներով եւ  «Անասնաբուժության մասինե ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածում սահմանված «Կենդանիներե 
հասկացությամբ։ 

 


