
 

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ  ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԻ (Կ-092-15.11.2021-ՊԻ-011/0) , «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» (Կ-092
1
-15.11.2021-ՊԻ-011/0)  ԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» (Կ-092
2
-15.11.2021-

ՊԻ-011/0)  ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 

№ Առաջարկության 

(փոփոխության, 

լրացման) հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, որին 

վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխություն, 

լրացում) 

Առաջարկության վերաբերյալ հեղինակի 

(հիմնական զեկուցողի) եզրակացությունը 

Առաջարկություններն 

ընդունելու կամ 

մերժելու վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 

որոշումը 

      

1.  ՀՀ կառավարություն  «Հայաստանի 

Հանրապետության 

դատական օրենսգիրք» 

սահմանադրական 

օրենքում 

փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու 

մասին» 

սահմանադրական 

օրենքի նախագծի 5-րդ 

հոդված 

«Հոդվածում» բառը փոխարինել 

«Հոդվածի» բառով, հանել «1)» 

թիվը:  

Ընդունվել է:  

 

 

 

 

 

Ընդունվել է: 

2. ՀՀ կառավարություն «Հայաստանի 

Հանրապետության 

դատական օրենսգիրք» 

սահմանադրական 

օրենքում 

փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու 

մասին» 

սահմանադրական 

օրենքի նախագծի 6-րդ 

հոդված 

«Հոդվածում» բառը փոխարինել 

«Հոդվածի» բառով, հանել «1)» 

թիվը, «տարիքով ավագ 

թեկնածուին» բառերը 

փոխարինել «առավել երկար 

փորձառություն ունեցող 

թեկնածուին» բառերով, 

«տարիքով ավագին» բառերը 

փոխարինել «առավել երկար 

փորձառություն ունեցող 

հավակնորդին» բառերով:  

Ընդունվել է:  

 

 

 

 

Ընդունվել է: 

3. ՀՀ կառավարություն «Հայաստանի 

Հանրապետության 

դատական օրենսգիրք» 

սահմանադրական 

«5.» թվից առաջ լրացնել 

չակերտ կետադրական նշանով: 

Ընդունվել է:  

 

Ընդունվել է:  

 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=64231
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=64236
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=64241
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=64241
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օրենքում 

փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու 

մասին» 

սահմանադրական 

օրենքի նախագծի 9-րդ 

հոդվածի 1-ին կետ 

4. ՀՀ կառավարություն «Հայաստանի 

Հանրապետության 

դատական օրենսգիրք» 

սահմանադրական 

օրենքում 

փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու 

մասին» 

սահմանադրական 

օրենքի նախագծի 11-րդ 

հոդվածի 1-ին մաս 

«9-րդ մասում»  բառերը 

փոխարինել «8-րդ մասում»  

բառերով: 

Ընդունվել է:  

 

Ընդունվել է:  

 

5.  ՀՀ կառավարություն «Հայաստանի 

Հանրապետության 

դատական օրենսգիրք» 

սահմանադրական 

օրենքում 

փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու 

մասին» 

սահմանադրական 

օրենքի նախագծի 11-րդ 

հոդվածի 5-րդ մաս 

«Ձևավորվող» բառը փոխարինել 

«ստեղծվող» բառով: 

Ընդունվել է:  

 

Ընդունվել է:  

 

6. ՀՀ կառավարություն «Հայաստանի 

Հանրապետության 

դատական օրենսգիրք» 

սահմանադրական 

օրենքում 

փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու 

մասին» 

սահմանադրական 

օրենքի նախագծի 11-րդ 

Հանել «Սույն մասով 

նախատեսված դիմումը 

ներկայացնելիս Օրենքի 132-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով 

նախատեսված անձինք դիմումին 

կցում են Օրենքի 98-րդ հոդվածի 

2-րդ մասի 13.1-ին կետով 

սահմանված բարեվարքության 

վերաբերալ հարցաթերթիկը: 

Օրենքի 132-րդ հոդվածի 2-րդ 

Ընդունվել է:  

 

Ընդունվել է:  
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հոդվածի 6-րդ մաս մասով նախատեսված անձանց 

ներկայացրած բարեվարքության 

վերաբերալ հարցաթերթիկները 

ներկայացվում են Կոռուպցիայի 

կանխարգելման հանձնաժողով՝ 

տասնհինգ օրվա ընթացքում 

խորհրդատվական 

եզրակացություն ստանալու 

նպատակով:» 

նախադասությունները: 

 

7.  ՀՀ կառավարություն «Հայաստանի 

Հանրապետության 

դատական օրենսգիրք» 

սահմանադրական 

օրենքում 

փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու 

մասին» 

սահմանադրական 

օրենքի նախագծի 11-րդ 

հոդվածի 7-րդ մաս 

Հանել մասը: Ընդունվել է:  

 

Ընդունվել է:  

 

8. ՀՀ կառավարություն «Հայաստանի 

Հանրապետության 

դատական օրենսգիրք» 

սահմանադրական 

օրենքում 

փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու 

մասին» 

սահմանադրական 

օրենքի նախագծի 11-րդ 

հոդվածի 8-րդ մաս 

«8-րդ» թիվը փոխարինել «7-րդ» 

թվով: 

Ընդունվել է:  

 

Ընդունվել է:  

 

9. ՀՀ կառավարություն «Հայաստանի 

Հանրապետության 

դատական օրենսգիրք» 

սահմանադրական 

օրենքում 

Առաջին «ձևավորված» բառը 

փոխարինել «ստեղծված» 

բառով: 

Ընդունվել է:  

 

Ընդունվել է:  
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փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու 

մասին» 

սահմանադրական 

օրենքի նախագծի 11-րդ 

հոդվածի 9-րդ մաս 

10. ՀՀ կառավարություն «Հայաստանի 

Հանրապետության 

դատական օրենսգիրք» 

սահմանադրական 

օրենքում 

փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու 

մասին» 

սահմանադրական 

օրենքի նախագծի 11-րդ 

հոդվածի 3-րդ, 4-րդ, 9-

րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 

13-րդ  մասեր 

«Ձևավորել» բայը՝ 

համապատասխան 

հոլովաձևերով փոխարինել 

«ստեղված համարվել» բայով՝ 

համապատասխան 

հոլովաձևերով: 

Ընդունվել է:  

 

Ընդունվել է:  

 

11. ՀՀ կառավարություն «Հայաստանի 

Հանրապետության 

վարչական 

դատավարության 

օրենսգրքում 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 

օրենքի նախագծի 1-ին 

հոդված 

«Հոդված 1.» բառերից հետո 

հանել «Հայաստանի 

Հանրապետության» բառերը, 

«դեկտմբերի 5-ի» բառերից հետո 

լրացնել «Հայաստանի 

Հանրապետության բառերով»: 

Ընդունվել է:  

 

Ընդունվել է:  

 

12. ՀՀ կառավարություն «Հայաստանի 

Հանրապետության 

վարչական 

դատավարության 

օրենսգրքում 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 

օրենքի նախագծի 2-րդ 

հոդված 

«Ձևավորված» բառը 

փոխարինել «ստեղծված 

համարվելու» բառերով: 

  

13. ՀՀ կառավարություն «Հայաստանի 

Հանրապետության 

«Հոդված 1.» բառերից հետո 

հանել «Հայաստանի 

Ընդունվել է:  Ընդունվել է:  
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քաղաքացիական 

դատավարության 

օրենսգրքում 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 

օրենքի նախագծի 1-ին 

հոդված 

Հանրապետության» բառերը, 

«փետրվարի 9-ի» բառերից 

հետո լրացնել «Հայաստանի 

Հանրապետության բառերով»: 

  

14. ՀՀ կառավարություն «Հայաստանի 

Հանրապետության 

քաղաքացիական 

դատավարության 

օրենսգրքում 

փոփոխություններ 

կատարելու մասին» 

օրենքի նախագծի 2-րդ 

հոդված 

«Ձևավորված» բառը 

փոխարինել «ստեղծված 

համարվելու» բառերով: 

Ընդունվել է:  

 

Ընդունվել է:  

 

15. ՀՀ կառավարություն Հիմնավորում Լրամշակել հիմնավորումը: Ընդունվել է:  

 

Ընդունվել է:  

 


