
Նախագիծ 

 Երկրորդ ընթերցում 

 

Կ-2323-21.12.2017,23.02.2018-ՖՎ-011/2 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 
ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի մայիսի 5-ի 
քաղաքացիական օրենսգրքի 114-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ 
խմբագրությամբ. 

«Բաժնետիրական ընկերությունները կարող են թողարկել ապահովված  եւ 
չապահովված պարտատոմսեր` անկախ կանոնադրական կապիտալի չափից:»: 

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

 

  



Երկրորդ ընթերցում 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 
ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի մայիսի 5-ի 
քաղաքացիական օրենսգրքի 114-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետեւյալ 
խմբագրությամբ. 

«Բաժնետիրական ընկերությունները կարող են թողարկել ապահովված  եւ 
չապահովված պարտատոմսեր` անկախ կանոնադրական կապիտալի չափից:»: 

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

  



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

«ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱԿՏԻՎՆԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ 
ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», 

«ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑՎԱԾ 

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ
Առաջարկի 
հեղինակը 

Նախագծի այն 
մասը, որին 
վերաբերում է 
առաջարկը 

Առաջարկը Հիմնական 
զեկուցողի 
եզրակացություն
ը առաջարկի 
վերաբերյալ 

Գլխադասային 
հանձնաժողովի 
որոշումը 
առաջարկի 
վերաբերյալ

ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

«Ակտիվների 
արժեթղթավորման 
և ակտիվներով 
ապահովված 
արժեթղթերի 
մասին» Հայաստա-
նի Հանրապետու-
թյան օրենքում 
փոփոխություններ 
և լրացումներ 
կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի 
նախագծի 4-րդ 
հոդված 

«մասում» բառից
հետո դնել «՝», իսկ 
«կատարել հետևյալ 
փոփոխություննե-
րը.» բառերը հանել:

 

Առաջարկն 
ընդունվել է: 

Կատարվել են 
համապատաս-
խան փոփոխու-
թյուններ: 

Հանձնաժողովն 
առաջարկությու
նն ընդունել է: 

ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

«Ակտիվների 
արժեթղթավորման 
և ակտիվներով 
ապահովված 
արժեթղթերի 
մասին» Հայաստա-
նի Հանրապետու-
թյան օրենքում 

«հասկացություն» 
բառը փոխարինել 
«պարբերություն» 
բառով: Նույն 
փոփոխությունը 
կատարել 3-6-րդ 
մասերում:  
 

Առաջարկն
ընդունվել է: 

Կատարվել են 
համապատաս-
խան փոփոխու-
թյուններ: 

Հանձնաժողովն 
առաջարկությու
նն ընդունել է: 



փոփոխություններ 
և լրացումներ 
կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի 
նախագծի 4-րդ 
հոդվածի 2-րդ մաս 

ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

«Ակտիվների 
արժեթղթավորման 
և ակտիվներով 
ապահովված 
արժեթղթերի 
մասին» Հայաստա-
նի Հանրապետու-
թյան օրենքում 
փոփոխություններ 
և լրացումներ 
կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի 
նախագծի 4-րդ 
հոդվածի 5-րդ մաս 

«նախադասություն» 
բառը փոխարինել 
«պարբերություն» 
բառով: Նույն 
փոփոխությունը 
կատարել 6-րդ 
մասում: 

Առաջարկն 
ընդունվել է: 

Կատարվել են 
համապատաս-
խան փոփոխու-
թյուններ: 

Հանձնաժողովն 
առաջարկությու
նն ընդունել է: 

ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

«Ակտիվների 
արժեթղթավորման 
և ակտիվներով 
ապահովված 
արժեթղթերի 
մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում 
փոփոխություններ 
և լրացումներ 
կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի 
նախագծի 4-րդ 
հոդված 

Նախագծով 
«արժեթղթավորում
» հասկացության 
մեջ թվարկվող 
գործիքները պետք 
է ներառվեն 
Օրենքով 
սահմանված 
«ակտիվ» 
հասկացության 
մեջ, քանի որ 
օրենքը վերաբերում 
է ակտիվների 
արժեթղթավորման
ը։   

Առաջարկն 
ընդունվել է: 
Նախագծի 4-րդ 
հոդվածը լրացվել 
է նոր 
պարբերությամբ, 
որով խմբագրվել 
է «ակտիվ» 
հասկացությունը, 
իսկ «ակտիվով 
ապահովված 
արժեթղթեր» 
հասկացությունի
ց 
համապատասխ
անաբար հանվել 
են 
«պարտատոմս 
կամ այլ 
դեբիտորական 

Հանձնաժողովն 
առաջարկությու
նն ընդունել է: 



պարտքեր, 
ակտիվների 
համախումբ» 
բառերը:

ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

«Ակտիվների 
արժեթղթավորման 
և ակտիվներով 
ապահովված 
արժեթղթերի 
մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում 
փոփոխություններ 
և լրացումներ 
կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի 
նախագծի 4-րդ 
հոդված 

«Ակտիվներով 
ապահովված 
արժեթղթեր» 
հասկացությունից 
հանել «որոնք 
ապահովված են 
ակտիվների 
համախմբով և» 
բառերը, քանի որ 
այստեղ չկա 
առանձին 
ապահովություն, 
ինչպես առկա է 
ապահովված 
հիփոթեքային 
պարտատոմսերի 
դեպքում, և կարող 
է առաջացնել 
շփոթություն։ 

Առաջարկն 
ընդունվել է: 
Նախագծի 4-րդ 
հոդվածում  
«Ակտիվներով 
ապահովված 
արժեթղթեր» 
հասկացությունի
ց հանվել է 
«որոնք 
ապահովված են 
ակտիվների 
համախմբով» 
բառերը:  

Հանձնաժողովն 
առաջարկությու
նն ընդունել է: 

ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

«Ակտիվների 
արժեթղթավորման 
և ակտիվներով 
ապահովված 
արժեթղթերի 
մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում 
փոփոխություններ 
և լրացումներ 
կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի 
նախագծի 4-րդ 
հոդված 

Սահմանել 
«արժեթղթավորմա
ն ֆոնդ» 
հասկացությունը, 
քանի որ 
«Ներդրումային 
ֆոնդերի մասին» 
ՀՀ օրենքում այն 
սահմանված չէ։ 

Առաջարկն 
ընդունվել է, 
նախագծի 4-րդ 
հոդվածում 
«Ներդրումային 
ֆոնդերի մասին» 
ՀՀ օրենքին 
հղում տալու 
փոխարեն 
սահմանվել է 
արժեթղթավորմ
ան ֆոնդի 
հասկացությունը:   

Հանձնաժողովն 
առաջարկությու
նն ընդունել է: 

ՀՀ 
կառավարու

«Ակտիվների 
արժեթղթավորման 

Գործող օրենքի 7-
րդ հոդվածը 

Առաջարկն 
ընդունվել է: 

Հանձնաժողովն 
առաջարկությու



թյուն և ակտիվներով 
ապահովված 
արժեթղթերի 
մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում 
փոփոխություններ 
և լրացումներ 
կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի 
նախագծի 7-րդ 
հոդված 

նույնպես պետք է 
ուժը կորցրած 
ճանաչել, քանի որ 
արժեթղթավորման 
ֆոնդն այսուհետ 
համարվելու է 
ներդրումային 
ֆոնդի 
տարատեսակ, որի 
ընդհանուր 
կարգավորումն 
իրականացվելու  է 
«Ներդրումային 
ֆոնդերի մասին» 
ՀՀ օրենքի 
համաձայն։ 

Նախագծի 7-րդ 
հոդվածով ուժը 
կորցրած  է 
ճանաչվել նաև 
Օրենքի 7-րդ 
հոդվածը:  

նն ընդունել է:

ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

«Ակտիվների 
արժեթղթավորման 
և ակտիվներով 
ապահովված 
արժեթղթերի 
մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում 
փոփոխություններ 
և լրացումներ 
կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի 
նախագծի 9-րդ 
հոդված 

Նախագծի 9-րդ 
հոդվածով 
խմբագրվող 17-րդ 
հոդվածում 
«ներդրողների» 
բառը փոխարինել 
«արժեթղթավորմա
ն ֆոնդի թողարկած 
արժեթղթերի 
սեփականատերերի
» բառերով։ 

Առաջարկն 
ընդունվել է 9-րդ 
Հոդվածը 
խմբագրվել է:  

Հանձնաժողովն 
առաջարկությու
նն ընդունել է: 

ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

«Ակտիվների 
արժեթղթավորման 
և ակտիվներով 
ապահովված 
արժեթղթերի 
մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում 

Նախագծի 12-րդ 
հոդվածով լրացվող 
27.1. Հոդվածի 1-ին 
մասի 1-ին 
ենթակետում 
«ակտիվի» բառից 
հետո լրացնել «կամ 
դրա» բառերը:   

Առաջարկն 
ընդունվել է: 
Հոդվածը 
խմբագրվել է:  

Հանձնաժողովն 
առաջարկությու
նն ընդունել է: 



փոփոխություններ 
և լրացումներ 
կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի 
նախագծի 12-րդ 
հոդված 

ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

«Ակտիվների 
արժեթղթավորման 
և ակտիվներով 
ապահովված 
արժեթղթերի 
մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում 
փոփոխություններ 
և լրացումներ 
կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի 
նախագծի 13-րդ 
հոդված 

Նախագծի 13-րդ
հոդվածով 
առաջարկվող 
օրենքի 28-րդ 
հոդվածի՝ 
1) 1-ին մասում 
«մասնակցության 
վկայագրերի, 
պարտատոմսերի, 
այլ պարտքային 
արժեթղթերի 
և(կամ)» բառերը 
հանել, իսկ 
«(բաժնետոմսերի)» 
բառից հետո 
լրացնել  
«պարտատոմսերի 
և(կամ) այլ 
պարտքային 
արժեթղթերի» 
բառերը,  
2) 2-րդ մասը 
հանել, քանի որ 
դրանով 
նախատեսված 
կարգավորումները 
հակասում են 
ներկայումս գործող 
«Արժեթղթերի 
շուկայի» մասին  
օրենքի գործող 
կարգավորումների
ն:   

Ընդունվել է: 

Կատարվել են 
համապատաս-
խան փոփոխու-
թյուններ: 

Հանձնաժողովն 
առաջարկությու
նն ընդունել է: 

ՀՀ «Ակտիվների Առաջարկվում է Առաջարկն Հանձնաժողովն 



կառավարու
թյուն 

արժեթղթավորման 
և ակտիվներով 
ապահովված 
արժեթղթերի 
մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքում 
փոփոխություններ 
և լրացումներ 
կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի 
նախագծի 14-րդ 
հոդվածի 2-րդ մաս  

 

«կամ
մասնակցության 
վկայագրում» 
բառերը 
փոխարինել 
«(բաժնետոմսում)» 
բառով: Քանի որ 
արժեթղթավորման 
ֆոնդը համարվում է 
ներդրումային ֆոնդի 
տարատեսակ, 
հետևաբար 
ներդրումային 
ֆոնդում (ֆոնդի 
ակտիվներում) 
փայամասնակցությա
ն գործիքը դառնում է 
ֆոնդի փայը կամ 
բաժնետոմսը և 
լրացուցիչ գործիք 
նախատեսելու 
անհրաժեշտություն 
չկա: 

ընդունվել է: 
Հոդվածները 
խմբագրվել են: 

առաջարկությու
նն ընդունել է: 

ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

«Ներդրումային 
ֆոնդերի մասին» 
ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ 
և լրացումներ 
կատարելու մասին»  
ՀՀ օրենքի 
նախագծի 2-րդ 
հոդված 

2-րդ հոդվածը շա-
րադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ. 
«Հոդված 
2. Օրենքի 3-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 
1-ին կետի «ա» 
պարբերությունից 
հանել «և արժե-
թղթավորման հիմ-
նադրամը» 
բառերը:»: 

Ընդունվել է: 

Կատարվել են 
համապատաս-
խան փոփոխու-
թյուններ: 

Հանձնաժողովն 
առաջարկությու
նն ընդունել է: 

ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

«Ներդրումային 
ֆոնդերի մասին» 
ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ 
և լրացումներ 
կատարելու մասին»  

5-րդ հոդվածից հա-
նել «, մասնակցու-
թյան վկայագրերի» և 
«, մասնակցության 
վկայագրերը» 
բառերը: 

Ընդունվել է: 

Կատարվել են 
համապատաս-
խան փոփոխու-
թյուններ: 

Հանձնաժողովն 
առաջարկությու
նն ընդունել է: 



ՀՀ օրենքի 
նախագծի 5-րդ 
հոդված 

 

ՀՀ 
կառավարու
թյուն 

«Ներդրումային 
ֆոնդերի մասին» 
ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ 
և լրացումներ 
կատարելու մասին»  
ՀՀ օրենքի 
նախագծի 8-րդ 
հոդված 

8-րդ հոդվածում  
«դեպքում» բա-
ռերից հետո լրաց-
նել «բառերով» բա-
ռերով: 

Ընդունվել է: 

Կատարվել են 
համապատաս-
խան փոփոխու-
թյուն: 

Հանձնաժողովն 
առաջարկությու
նն ընդունել է: 

 

 

 

 

 


