
Երկրորդ ընթերցում 
Լրամշակված նախագիծ 

Կ-781-09.11.2020-ՊԻ-011 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ» 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» 2018 
թվականի փետրվարի 7-ի ՀՕ-95-Ն սահմանադրական օրենքը լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ 27.1-ին հոդվածով. 

«Հոդված 27.1. Վերաքննիչ դատարանում առանձին տեսակի գործերի 
քննությունը  

1. Բարձրագույն դատական խորհուրդը սույն օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 4-րդ 
մասով նախատեսված առանձին տեսակի գործերի ցանկ սահմանելու դեպքում, կարող 
է վերաքննիչ դատարանի դատավորներից ընտրել դատավորներ, որոնք, ի լրումն այլ 
գործերի, քննում են նշված ցանկում ներառված առանձին տեսակի գործեր։ Նման 
գործեր քննող դատավորների քանակը և ընտրության կարգը սահմանում է 
Բարձրագույն դատական խորհուրդը։»։ 

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

  



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

                                                                                     
 
                                                                                   Կ-781-09.11.2020-ՊԻ-011/0 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ» 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» 2018 
թվականի փետրվարի 7-ի ՀՕ-95-Ն սահմանադրական օրենքը լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ 278.1-ին հոդվածով. 

«Հոդված 278.1. Վերաքննիչ դատարանում առանձին տեսակի գործերի 
քննությունը  

1. Բարձրագույն դատական խորհուրդը սույն օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 4-րդ 
մասով նախատեսված առանձին տեսակի գործերի ցանկ սահմանելու դեպքում, կարող 
է վերաքննիչ դատարանի դատավորներից ընտրել դատավորներ, որոնք, ի լրումն այլ 
գործերի, քննում են նշված ցանկում ներառված առանձին տեսակի գործեր։ Նման 
գործեր քննող դատավորների քանակը և ընտրության կարգը սահմանում է 
Բարձրագույն դատական խորհուրդը։»։ 

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

 



 
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 

ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ (Կ-781-09.11.2020-ՊԻ-011/0) 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 
№ Առաջարկության 

(փոփոխության, 
լրացման) 
հեղինակը 

 

Հոդվածը, կետը, 
որին վերաբերում է 
առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխո 
ւթյուն, լրացում) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ հեղինակի 

(հիմնական 
զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկություններ
ն ընդունելու կամ 

մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
որոշումը 

      
1. ՀՀ 

կառավարություն 
«Հայաստանի 
Հանրապետության 
դատական 
օրենսգիրք» 
սահմանադրական 
օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» 
սահմանադրական 
օրենքի 1-ին հոդված 

Հոդվածի տեքստում բոլոր 
«28.1» թվերը փոխարինել 
«27.1» թվերով։  

Ընդունվել է    Ընդունվել է 

2. ՀՀ 
կառավարություն 

«Սնանկության 
մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ 
կատարելու մասին» 
օրենքի 1-ին հոդված 

Հոդվածում «ապօրինի ծագում 
ունեցող գույքի բռնագանձման 
հայցերով» բառերը փոխարինել 
««Ապօրինի ծագում ունեցող 
գույքի բռնագանձման» մասին 
օրենքի հիման վրա 
ներկայացվող հայցերով» 
բառերով։ 

Ընդունվել է Ընդունվել է 
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3. ՀՀ 

կառավարություն 
«Սնանկության 
մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ 
կատարելու մասին» 
օրենքի 6-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 
3-րդ կետ 

Կետը շարադրել նոր 
խմբագրությամբ.  
 
«3) 5-րդ մասը լրացնել 
հետևյալ բովանդակությամբ 3-
րդ կետով. 
«3) ապահովված 
պարտատիրոջ պահանջի 
քննությունը ենթակա է 
կասեցման:»։ 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

4. ՀՀ 
կառավարություն 

«Սնանկության 
մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ 
կատարելու մասին» 
օրենքի 10-րդ 
հոդված 

Հոդվածով լրացվող 105.1-ին 
հոդվածի 1-ին մասում 
«սահմանափակումները» 
բառերից հետո լրացնել «, իսկ 
տվյալ գործի շրջանակներում 
կիրառված ապահովման 
միջոցների առնչությամբ՝ սույն 
օրենքի 15.5-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 5-րդ կետերով, 39-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասի 5-6-րդ 
կետերով նախատեսված 
սահմանափակումները»։ 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

5. ՀՀ 
կառավարություն 

«Սնանկության 
մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ 
կատարելու մասին» 
օրենքի 10-րդ 
հոդված 

Հոդվածով լրացվող 105.1-ին 
հոդվածից հանել 2-րդ և 3-րդ 
մասերը։ 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

6. ՀՀ 
կառավարություն 

«Սնանկության 
մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ 
կատարելու մասին» 
օրենքի 10-րդ 

Հոդվածով լրացվող 105.2-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասում 
«պարտատերերի կամ 
պարտապանի» բառերը 
փոխարինել «պարտատերերի և 
պարտապանի» բառերով։  

Ընդունվել է Ընդունվել է 
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հոդված 

7. ՀՀ 
կառավարություն 

«Սնանկության 
մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ 
կատարելու մասին» 
օրենքի 10-րդ 
հոդված 

Հոդվածով լրացվող 105.2-րդ 
հոդվածի 4-րդ մասում 
«ժամանակի վայրի» բառերը 
փոխարինել «ժամանակի և 
վայրի» բառերով։ 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

8. ՀՀ 
կառավարություն 

«Ապօրինի ծագում 
ունեցող գույքի 
բռնագանձման 
մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու 
մասին» օրենքի 4-րդ 
հոդված 

Հոդվածի տեքստից հանել 
բոլոր «արգելանքից ազատելն 
անհրաժեշտ է» բառերը։ 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

9. ՀՀ 
կառավարություն 

«Ապօրինի ծագում 
ունեցող գույքի 
բռնագանձման 
մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացում կատարելու 
մասին» օրենքի 4-րդ 
հոդված 

Հոդվածը վերջակետից առաջ 
լրացնել «բառով» բառով։ 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

10. ՀՀ 
կառավարություն 

«Սնանկության 
մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ 
կատարելու մասին 
օրենք 

Օրենքը լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ նոր 
հոդվածով՝  
 
«Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի «է» կետից հանել «, 
սնանկության գործով 
կառավարչի վերաբերյալ 
առաջարկը» բառերը։» 

Ընդունվել է Ընդունվել է 
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11. ՀՀ 

կառավարություն 
«Սնանկության 
մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ 
կատարելու մասին 
օրենք 

Օրենքը լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ նոր 
հոդվածով՝  
 
«Օրենքի 27.4-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասում «դատարան» բառից 
հետո լրացնել «` կառավարչի 
լիազորությունների 
վաղաժամկետ դադարեցման 
հարցը սույն օրենքի 32-րդ 
հոդվածով սահմանված իր 
լիազորությունների 
շրջանակներում քննարկելու 
նպատակով» բառերը:» 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

12. ՀՀ 
կառավարություն 

«Սնանկության 
մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ 
կատարելու մասին 
օրենք 

Օրենքը լրացնել հետևյալ 
բովանդակությամբ նոր 
հոդվածով՝  
 
«Օրենքի 30-րդ հոդվածի 8-րդ 
մասում «Եթե պարտապանը 
չունի գույք, կամ նրա գույքի 
արժեքը պակաս է նվազագույն 
աշխատավարձի 
հիսնապատիկից, ապա» 
բառերը փոխարինել «Սույն 
օրենքի 105-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի «ա» և «բ» կետերով 
նախատեսված հիմքերով 
սնանկության գործն 
ավարտվելու դեպքում, ինչպես 
նաև այլ հիմքով սնանկության 
գործն ավարտվելու և 
պարտապանի գույքի արժեքը 
նվազագույն աշխատավարձի 
հիսնապատիկից պակաս 

Ընդունվել է Ընդունվել է 
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լինելու դեպքում,» բառերով։» 

13. Պատգամավոր 
Սուրեն 
Գրիգորյան 

«Սնանկության 
մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ 
կատարելու մասին» 
օրենքի 6-րդ հոդված 

Հոդվածում «բառերը» բառը 
փոխարինել «բառը» բառով։ 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

14. Պատգամավոր 
Սուրեն 
Գրիգորյան 

«Սնանկության 
մասին» օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ 
կատարելու մասին» 
օրենքի 9-րդ հոդված 

Հոդվածում «հետևյալ 
բովանդակությամբ «ը.1» 
կետով» բառերը փոխարինել 
«հետևյալ բովանդակությամբ 
«ը.1)» կետով» բառերով։ 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

 
 

 
 

 


