
 
 
 
 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
(օրենքը խմբ. 19.03.12 ՀՕ-127-Ն) 

 
Ընդունված է 2001 թվականի ապրիլի 3-ին 

 
  

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ, ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ 
ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏ 

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 
(վերնագիրը խմբ. 19.03.12 ՀՕ-127-Ն) 

 
 
 Հոդված 50. Իրավաբանական անձի լուծարման համար ներկայացվող 

փաստաթղթերը 
  
1. Իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են` 
1) դիմում. 
2) իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված 

իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին. 
3) լուծարման հաշվեկշիռը. 
4) իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին. 
5) դիմումը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ շաբաթվա ընթացքում Դատական 

դեպարտամենտի կողմից տրված տեղեկատվություն՝ իրավաբանական անձի մասնակցությամբ 
հարուցված և չավարտված դատական գործերի բացակայության վերաբերյալ. 

6)  դիմումը ներկայացնելու օրվան նախորդող մեկ շաբաթվա ընթացքում հարկադիր 
կատարումն ապահովող ծառայության կողմից տրված տեղեկատվություն՝ իրավաբանական 
անձի մասնակցությամբ հարուցված և չկարճված կատարողական վարույթների 
բացակայության վերաբերյալ: 



2. Սնանկության հետևանքով լուծարված իրավաբանական անձի լուծարման պետական 
գրանցման համար ներկայացվում են դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը և սույն 
հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 4-րդ կետերով սահմանված փաստաթղթերը: 

3. Դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով իրավաբանական անձանց լուծարման 
դեպքում լուծարումն իրականացվում է վճռում նշված մարմնի, իսկ նման նշման 
բացակայության դեպքում` իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար 
կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի կողմից, որոնք լուծարումը 
գրանցելու համար գործակալություն են ներկայացնում դատարանի վճիռը և սույն հոդվածի 1-ին 
մասում նշված փաստաթղթերը: 

  
  

Հոդված 52.  Իրավաբանական անձի լուծարման գրանցման մերժման հիմքերը 
  
1. Իրավաբանական անձի լուծարման գրանցումը մերժելու հիմքերն են` 
1) իրավաբանական անձանց լուծարման՝ օրենքով սահմանված կարգի խախտումը. 
2) սույն օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված փաստաթղթերը չներկայացնելը. 
3) ներկայացված փաստաթղթերի անհամապատասխանությունն օրենքի պահանջներին. 
4) սույն օրենքի 51-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով նախատեսված հարցումներին 

իրավաբանական անձի նկատմամբ հանձնաժողովի կողմից հարուցված և չավարտված 
վարչական վարույթի մասին կամ իրավաբանական անձի՝ հանձնաժողովի նկատմամբ 
պարտավորությունների առկայության մասին կամ պետական բյուջեի նկատմամբ հարկերի, 
տուրքերի կամ սոցիալական ապահովագրության գծով պարտավորությունների առկայության, 
դրանց չափի և ծագման հիմքերի մասին հստակ պատասխան ստանալը. 

5) իրավաբանական անձի մասնակցությամբ հարուցված և չավարտված դատական 
գործի վերաբերյալ տեղեկատվության առկայությունը. 

6) իրավաբանական անձի մասնակցությամբ հարուցված և չկարճված կատարողական 
վարույթի վերաբերյալ տեղեկատվության առկայությունը: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

Ընդունված է 2018 թվականի փետրվարի 9-ին 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
 
Հոդված 26.  Ընդդատության և ենթակայության մասին վեճերը 

  
1. Գործն ըստ տարածքային ընդդատության ստացած դատարանը յոթնօրյա ժամկետում 

որոշում է կայացնում այն վարույթ ընդունելու կամ գործը Վճռաբեկ դատարանի նախագահին 
ուղարկելու մասին, եթե համաձայն չէ գործի տարածքային ընդդատությանը: 

2. Վճռաբեկ դատարանի նախագահը հնգօրյա ժամկետում որոշում է գործի 
ընդդատությունը։ 

3. Վճռաբեկ դատարանի նախագահի որոշած դատարանը համարվում է իրավասու 
դատարան: 

4. Սույն հոդվածով սահմանված կարգը կիրառվում է նաև վարչական դատարանի և 
սնանկության դատարանի կողմից վերահասցեագրված գործի նկատմամբ: 
 
Հոդված 127. Հայցադիմումը վերադարձնելը 

  
1. Առաջին ատյանի դատարանը վերադարձնում է հայցադիմումը, եթե՝ 
1) գործն ընդդատյա չէ տվյալ առաջին ատյանի դատարանին կամ ենթակա է քննության 

սնանկության դատարանում. 
2) հայցադիմումը ներկայացված է դատավարական գործունակությամբ չօժտված անձի 

կողմից, բացառությամբ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերի. 
3) չեն պահպանվել սույն օրենսգրքով հայցադիմումի ձևին, բովանդակությանը և կից 

փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջները. 
4) չի ներկայացվել օրենքով սահմանված կարգով և չափով պետական տուրքի վճարումը 

հավաստող փաստաթուղթը կամ համապատասխան գանձապետական հաշվին փոխանցումը 



հավաստող համապատասխան ծածկագիրը՝ տրամադրված վճարահաշվարկային 
կազմակերպության կողմից, իսկ այն դեպքերում, երբ օրենքով նախատեսված է պետական 
տուրքի վճարումից ազատելու, դրա վճարումը հետաձգելու կամ դրա չափը նվազեցնելու 
հնարավորություն, ապա բացակայում է դրա վերաբերյալ միջնորդությունը, կամ դատարանն 
այն չի բավարարել. 

5) հայցադիմումը ստորագրված չէ, կամ ստորագրել է այն ստորագրելու լիազորություն 
չունեցող անձը կամ այնպիսի անձ, որի պաշտոնեական դրությունը նշված չէ. 

6) հայցվորը չի պահպանել մինչև դատարան դիմելը կողմերի միջև առկա վեճի 
կարգավորման օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված արտադատական կարգը, 
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատարանը գտնում է, որ վեճի կարգավորման 
արտադատական կարգ սահմանող պայմանագիրն առ ոչինչ է, ուժը կորցրել է կամ 
ակնհայտորեն չի կարող կատարվել. 

7) այլ դատարանի կամ արբիտրաժի վարույթում առկա է նույն անձանց միջև նույն 
առարկայի մասին և միևնույն փաստական հիմքերով գործ. 

8) ամուսինը կնոջ հղիության ժամանակ առանց կնոջ համաձայնության ամուսնալուծության 
հայցադիմում է ներկայացրել. 

9) մեկ հայցադիմումում միացված են մեկ կամ մի քանի պատասխանողներին ուղղված 
միմյանց հետ չկապված պահանջներ. 

10) հակընդդեմ հայցադիմումը չի համապատասխանում սույն օրենսգրքի 140-րդ հոդվածի 
3-րդ մասով սահմանված պահանջներին կամ ներկայացվել է սույն օրենսգրքով սահմանված 
ժամկետի խախտմամբ. 

11) մինչև հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշում կայացնելը հայցվորը դիմել է 
այն վերադարձնելու պահանջով. 

12) վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջ ներկայացնող երրորդ անձը 
հայցադիմումը ներկայացրել է սույն օրենսգրքի 37-րդ հոդվածով սահմանված պահանջների 
խախտմամբ: 

2. Առաջին ատյանի դատարանը հայցադիմումը վերադարձնելու մասին կայացնում է 
որոշում` այն հայցադիմումի և դրան կից փաստաթղթերի հետ ուղարկելով հայցվորին: 
Դատարանի որոշումն ուղարկվում է նաև հայցադիմումում նշված այլ անձանց: 

3. Հայցադիմումը վերադարձնելու մասին որոշման մեջ նշվում են հայցադիմումը 
վերադարձնելու բոլոր հիմքերը: 

4. Հայցադիմումի թերությունները վերացնելու համար առաջին ատյանի դատարանը 
տրամադրում է եռօրյա ժամկետ` սկսած հայցադիմումը վերադարձնելու մասին որոշումն 
ստանալու պահից, բացառությամբ սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 6-րդ, 7-րդ և 10-12-րդ 
կետերով սահմանված դեպքերի: Եռօրյա ժամկետում հայցադիմումի թերությունները 
վերացվելու և այն դատարան կրկին ներկայացվելու դեպքում հայցադիմումը համարվում է 
առաջին ատյանի դատարան ներկայացված այն սկզբնապես ներկայացնելու օրը: 

5. Հայցադիմումը վերադարձնելու մասին առաջին ատյանի դատարանի որոշումը կարող է 
բողոքարկվել սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով, բացառությամբ սույն հոդվածի 12-րդ 
կետով նախատեսված դեպքի 1-ին մասի 1-ին և 12-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի: 



6. Հայցադիմումը վերադարձնելու մասին որոշումը վերացվելու դեպքում առաջին ատյանի 
դատարանը հայցադիմումն ընդունում է վարույթ, եթե բացակայում են հայցադիմումի 
ընդունումը մերժելու հիմքերը: Այս դեպքում հայցադիմումը համարվում է առաջին ատյանի 
դատարան ներկայացված այն սկզբնապես ներկայացնելու օրը: 
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Ընդունվել է Ազգային ժողովի կողմից 

1998 թվականի մայիսի 5-ին 
  

 
 
Հոդված 247. Գրավը դադարելը 
  

1. Գրավը դադարում է` 
1) գրավով ապահովված պարտավորությունը դադարելով. 
2) գրավատուի պահանջով` սույն օրենսգրքի 237 հոդվածի 3-րդ կետով նախատեսված 

հիմքերով. 
3) գրավ դրված գույքի ոչնչացման կամ գրավ դրված իրավունքը դադարելու դեպքում, եթե 

գրավատուն չի օգտվել սույն օրենսգրքի 240 հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված իրավունքից. 
4) գրավ դրված գույքը սույն օրենքովգօրենսգրքով սահմանված կարգով իրացվելու 

(վաճառվելու) դեպքում, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով: 
2. Գրավով ապահովված պարտավորության կատարման հետևանքով կամ գրավատուի 

պահանջով (237 հոդվածի 3-րդ կետ) գրավը դադարելու դեպքում գրավառուն, որի մոտ գտնվել 
է գրավ դրված գույքը, պարտավոր է այն անհապաղ վերադարձնել գրավատուին: 

(247-րդ հոդվածը փոփ. 04.10.05 ՀՕ-188-Ն, 15.12.05 ՀՕ-238-Ն)  
 
  
 
 
 
 
 
 


	2. Պարտապանին սնանկ ճանաչելու կամ սնանկ ճանաչելու դիմումը մերժելու մասին դատարանի վճռի դեմ վերաքննիչ բողոք բերելու իրավունք ունեն պարտապանը, պարտատերը (պարտատերերը):
	3. Սնանկ ճանաչելու դիմումը մերժելու կամ սնանկության գործի վարույթը կարճելու մասին դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ բողոք բերելու իրավունք ունի նաև սնանկության ժամանակավոր կառավարիչը (կառավարիչը)՝ իր վարձատրության մասով:
	4. Դատարանի վճռի բողոքարկումը չի կասեցնում սնանկության վերաբերյալ գործի վարույթը, ինչպես նաև դատարանի նշանակած կառավարչի գործողությունները, եթե վերաքննիչ դատարանը չի կասեցրել դատական ակտի կատարումը:
	5. Պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին վճիռը բեկանվելու և նոր քննության ուղարկվելու դեպքերում սնանկության վարույթի ընթացքում բոլոր գործողությունները և ժամկետները կասեցվում են և շարունակվում են պարտապանին սնանկ ճանաչելու պահից: Պարտապանին սնանկ ճանաչելու...
	6. Սնանկության գործի քննության ընթացքում կայացվող որոշումները կարող են բողոքարկվել վերաքննության կարգով` դրանք կայացվելուց հետո` 15-օրյա ժամկետում,  բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վերաքննիչ դատարանը ժամկետի բացթողումը համարում է հարգելի։ Որոշումների բ...
	7. Պարտատերերի պահանջների վերջնական ցուցակը, ինչպես նաև առանձին պահանջները հաստատելու մասին դատարանի որոշումը կարող է բողոքարկվել ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն` առանձին պահանջների կամ դրանց մի մասով: Որոշումը մասնակիորեն բողոքարկվելու դեպքում պահանջն...
	8. Սնանկության գործի ընթացքում կայացվող որոշման դեմ բերված բողոքը քննվում և որոշում է կայացվում միջանկյալ դատական ակտերի դեմ բերված բողոքի քննության համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կանոններով:
	Հոդված 23. Կառավարչի որակավորումը
	1.  Որպես կառավարիչ կարող է որակավորվել 63 տարին չլրացած այն անձը, որն ունի բարձրագույն կրթություն, որակավորման համար դիմելու օրվան նախորդած վերջին 5 տարվա ընթացքում ունի իրավաբանական, հաշվապահական կամ այլ տնտեսագիտական գործունեության ոլորտում առնվազն...
	2. Անձը որպես կառավարիչ չի կարող որակավորվել, եթե՝
	3. Որակավորումն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը: Որակավորումն իրականացվում է որակավորման ստուգման միջոցով, որն անցկացնում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին կից խորհրդակցական մարմին հանդիսացող ...
	4. Որակավորման ստուգում անկացնելու մասին հայտարարությունը հրապարակվում է որակավորման ստուգումն անցկացնելուց ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ:
	5.  Որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար դիմումը և պահանջվող փաստաթղթերը, ներառյալ՝ որակավորման ստուգմանը մասնակցելու համար պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն են ներկայացվում որակավ...
	6. Դիմումի մեջ կամ դրան կից փաստաթղթերում թերությունների առկայության դեպքում որակավորման ստուգման անցկացման օրվանից ոչ ուշ, քան հինգ աշխատանքային օր առաջ դիմողը տեղեկացվում է այդ մասին` նրան հնարավորություն ընձեռելով տեղեկացվելուց հետո երեք աշխատանքայ...
	7. Որակավորման ստուգմանը դիմողի մասնակցության դիմումը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից մերժվում է, եթե`
	1) դիմողի ներկայացրած փաստաթղթերում առկա են ակնհայտ կեղծ կամ խեղաթյուրված տեղեկություններ.
	2) դիմողի տվյալները չեն բավարարում սույն հոդվածի 1-ին մասի պահանջները.
	Հոդված 26.1. Կառավարիչների վերապատրաստումը
	1. Կառավարիչների շարունակական մասնագիտական զարգացումն ապահովելու նպատակով կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպությունը կազմակերպում և իրականացնում է կառավարչի որակավորում ունեցող անձանց ամենամյա պարտադիր վերապատրաստումներ՝ նվազագույնը 24 ակադեմիակ...
	2. Անձը կարող է համարվել  սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պարտադիր վերապատրաստումներն անցած, եթե Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի սահմանած կարգով նախատեսված դեպքերում մասնակցել է այլ համարժեք դասընթացների, կուրսերի կամ վերապատրաստո...
	3. Ամենամյա պարտադիր վերապատրաստումներ անցկացնելու կարգը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտով:
	1. Կառավարչի գործունեությունը կասեցվում է, եթե կառավարիչը`
	1) անցել է հանրային ծառայության` հանրային ծառայության մեջ գտնվելու ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան 5 տարի ժամկետով.
	2) զորակոչվել է ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մինչև ծառայության ժամկետի լրանալը.
	3) մեկ տարուց ավելի ժամանակով առողջական վիճակի պատճառով ի վիճակի չէ կատարելու իր մասնագիտական պարտականությունները, եթե առկա են առողջական վիճակը հավաստող համապատասխան փաստաթղթեր, բայց ոչ ավելի, քան 5 տարի ժամկետով.
	4) օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել է անհայտ բացակայող.
	5) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչվել է սնանկ.
	6) սահմանված ժամկետում չի կնքել ապահովագրության պայմանագիրը.
	7) իր դիմումի համաձայն դուրս է եկել կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպությունից և մեկամսյա ժամկետում չի դարձել կառավարիչների որևէ ինքնակարգավորվող կազմակերպության անդամ.
	8) կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպության ընդհանուր ժողովի որոշմամբ հեռացվել է կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպությունից.
	9) որպես անհատ ձեռնարկատեր հանվել է հաշվառումից:
	2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ և 5-9-րդ կետերով նախատեսված հիմքերի առկայության մասին կառավարիչը պարտավոր է տասնօրյա ժամկետում տեղեկացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանը և կառավարիչների ինքնակարգավորվող կազմակերպությանը՝ կցել...
	3. Կառավարչի գործունեությունը կասեցնում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը: Կառավարչի գործունեությունը կասեցնելու մասին որոշումն այն կայացնելուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում ուղարկվում է համապատասխան կառավարչին, կառավարիչների ինքնակարգավորվ...
	4. Կառավարչի գործունեությունը կասեցնելու դեպքում կառավարչի որակավորման վկայականի գործողությունը համարվում է կասեցված:
	5. Կառավարչի գործունեության կասեցման մասին որոշումը կարող է բողոքարկվել դատարան՝ որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում:
	6. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հիմքերը վերանալուց հետո կառավարիչը կարող է դիմել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն իր գործունեությունը վերականգնելու համար՝ կցելով համապատասխան փաստաթղթերը: Կառավարչի գործունեությունը վերակա...

