ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՆԱԽԱԳԻԾ
ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐԾՈՒՄ

Պ-575-17.04.2020,15.06.2020-ՊԻ-011
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ՕՐԵՆՔԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի
քրեական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 332.3 -րդ հոդվածում`
1. Վերնագիրը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ նոր խմբագրությամբ.
«Փաստաբանի գործունեությանը միջամտելը»,
2. 1-ին մասում «Պաշտոնատար անձի կողմից փաստաբանի կամ նոտարի
լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելը» բառերը փոխարինել «Գործի
քննությանը խոչընդոտելու նպատակով փաստաբանի գործունեությանը ցանկացած
ձևով միջամտելը» բառերով,
3.

2-րդ

մասի

առաջին

պարբերությունը

շարադրել

հետևյալ

խմբագրությամբ.
«2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նախատեսված արարքը, որը կատարվել է
փաստաբանի նկատմամբ սպանության, առողջությանը վնաս պատճառելու, գույքը
ոչնչացնելու կամ վնասելու սպառնալիքով:»,
4. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ մասով.
«3. Սույն հոդվածի 1-ին կամ 2-րդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք
կատարվել են պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով`
պատժվում

են

տուգանքով`

նվազագույն

աշխատավարձի

չորսհարյուրապատիկից յոթհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ`
առավելագույնը երեք տարի ժամկետով` որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ
որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելագույնը երկու
տարի ժամկետով կամ առանց դրա:»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 332.5-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Հոդված 332.5. Նոտարի գործունեությանը միջամտելը
1. Նոտարին նոտարական գործողություններ կատարելուն հարկադրելը կամ
նրա գործունեությանը ցանկացած այլ եղանակով միջամտելը պատժվում է
տուգանքով`

նվազագույն

աշխատավարձի

երկուհարյուրապատիկից

չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով` մեկից երեք ամիս ժամկետով:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նախատեսված արարքը, որը կատարվել է
նոտարի նկատմամբ սպանության, առողջությանը վնաս պատճառելու, գույքը
ոչնչացնելու կամ վնասելու սպառնալիքով՝
պատժվում

է

տուգանքով`

նվազագույն

աշխատավարձի

երկուհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով` երկուսից
երեք ամիս ժամկետով:
3. Սույն հոդվածի 1-ին կամ 2-րդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք
կատարվել են պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով՝
պատժվում

են

տուգանքով`

նվազագույն

աշխատավարձի

չորսհարյուրապատիկից յոթհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ`
առավելագույնը երեք տարի ժամկետով` որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ
որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելագույնը երկու
տարի ժամկետով կամ առանց դրա:»:
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՆԱԽԱԳԻԾ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական
օրենսգրքի 332.3 -րդ հոդվածում`

1. Վերնագիրը շարադրել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր խմբագրությամբ.
«Փաստաբանի կամ նոտարի գործունեության իրականացմանը խոչընդոտելը կամ,
կապված նրա գործունեության իրականացման հետ, սպառնալը», «Փաստաբանի
գործունեությանը միջամտելը»,
2. 1-ին մասից հանել «Պաշտոնատար անձի կողմից» բառերը,
2. 1-ին մասում «Պաշտոնատար անձի կողմից փաստաբանի կամ նոտարի
լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելը» բառերը փոխարինել «Գործի
քննությանը խոչընդոտելու նպատակով փաստաբանի գործունեությանը ցանկացած
ձևով միջամտելը» բառերով,
3. 1-ին եւ 2-րդ մասերի «լիազորությունների» բառը փոխարինել «գործունեության»
բառով,
3. 2-րդ մասի առաջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նախատեսված արարքը, որը կատարվել է
փաստաբանի նկատմամբ սպանության, առողջությանը վնաս պատճառելու, գույքը
ոչնչացնելու կամ վնասելու սպառնալիքով:»,
4. լրացնել նոր` 3-րդ մասով.
«3. Սույն հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ մասերով նախատեսված արարքները, որոնք
կատարվել են պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով`
պատժվում են տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկից
յոթհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը երեք տարի
ժամկետով` որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ
զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելագույնը երկու տարի ժամկետով կամ
առանց դրա:»:
Հոդված

2.

Օրենսգրքի

332.5-րդ

հոդվածը

շարադրել

հետևյալ

խմբագրությամբ.
«Հոդված 332.5. Նոտարի գործունեությանը միջամտելը
1. Նոտարին նոտարական գործողություններ կատարելուն հարկադրելը կամ
նրա գործունեությանը ցանկացած այլ եղանակով միջամտելը պատժվում է
տուգանքով`

նվազագույն

աշխատավարձի

երկուհարյուրապատիկից

չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով` մեկից երեք ամիս ժամկետով:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում նախատեսված արարքը, որը կատարվել է
նոտարի նկատմամբ սպանության, առողջությանը վնաս պատճառելու, գույքը
ոչնչացնելու կամ վնասելու սպառնալիքով՝
պատժվում

է

տուգանքով`

նվազագույն

աշխատավարձի

երկուհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով` երկուսից
երեք ամիս ժամկետով:
3. Սույն հոդվածի 1-ին կամ 2-րդ մասով նախատեսված արարքները, որոնք
կատարվել են պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով՝
պատժվում

են

տուգանքով`

նվազագույն

աշխատավարձի

չորսհարյուրապատիկից յոթհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ`
առավելագույնը երեք տարի ժամկետով` որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ
որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելով` առավելագույնը երկու
տարի ժամկետով կամ առանց դրա:»:

Հոդված 23. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրը:

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
ՆԱԽԱԳԾԻ (Պ-575-17.04.2020,15.06.2020-ՊԻ-011/1)

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԳՐԱՎՈՐ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ

ԱՌԱՋԱՐԿԻ
ՀԵՂԻՆԱԿԸ

1. Կառավարություն,
հեղինակներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՅՆ
ՄԱՍԸ, ՈՐԻՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ Է
ԱՌԱՋԱՐԿԸ

Նախագծի
հոդված

ԱՌԱՋԱՐԿԸ

1-ին Նախագծի
1-ին
հոդվածը
շարադրել նոր խմբագրությամբ.
«Հոդված
1. Հայաստանի
Հանրապետության 2003 թվականի
ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքի
(այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 332.3 -րդ
հոդվածում`
1. Վերնագիրը շարադրել հետևյալ

5

ԱՌԱՋԱՐԿՆ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ԿԱՄ
ՄԵՐԺԵԼՈՒ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԶԵԿՈՒՑՈՂԻ
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ը

ԱՌԱՋԱՐԿՆ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ
ԿԱՄ
ՄԵՐԺԵԼՈՒ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈ
ՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Ընդունվել է

Ընդունվել է

բովանդակությամբ
նոր
խմբագրությամբ.
«Փաստաբանի
գործունեությանը միջամտելը»,
2. 1-ին մասում «Պաշտոնատար
անձի կողմից փաստաբանի կամ
նոտարի
լիազորությունների
իրականացմանը
խոչընդոտելը»
բառերը
փոխարինել
«Գործի
քննությանը
խոչընդոտելու
նպատակով
փաստաբանի
գործունեությանը ցանկացած ձևով
միջամտելը» բառերով,
3.
2-րդ
մասի
առաջին
պարբերությունը
շարադրել
հետևյալ խմբագրությամբ.
«2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում
նախատեսված
արարքը,
որը
կատարվել
է
փաստաբանի
նկատմամբ
սպանության,
առողջությանը
վնաս
պատճառելու, գույքը ոչնչացնելու
կամ վնասելու սպառնալիքով:»,
4.
լրացնել
հետևյալ
բովանդակությամբ 3-րդ մասով.
«3. Սույն հոդվածի 1-ին կամ 2-րդ
մասով
նախատեսված
արարքները, որոնք կատարվել են
պաշտոնեական
դիրքն
օգտագործելով`
պատժվում
են
տուգանքով`
նվազագույն
աշխատավարձի
չորսհարյուրապատիկից
յոթհարյուրապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ` առավելագույնը
երեք տարի ժամկետով` որոշակի
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պաշտոններ զբաղեցնելու կամ
որոշակի
գործունեությամբ
զբաղվելու իրավունքից զրկելով`
առավելագույնը
երկու
տարի
ժամկետով կամ առանց դրա:»:

2. Կառավարություն,
հեղինակներ

Նախագծի 2-րդ
հոդված

փոփոխել ՀՀ քրեական օրենսգրքի
332.5 հոդվածը, այն շարադրել
հետևյալ խմբագրությամբ՝

Ընդունվել է

Ընդունվել է

«Հոդված
332.5.
Նոտարի
գործունեությանը միջամտելը
1.Նոտարին
նոտարական
գործողություններ
կատարելուն
հարկադրելը
կամ
նրա
գործունեությանը ցանկացած այլ
եղանակով միջամտելը պատժվում
է
տուգանքով`
նվազագույն
աշխատավարձի
երկուհարյուրապատիկից
չորսհարյուրապատիկի
չափով,
կամ կալանքով` մեկից երեք ամիս
ժամկետով:
2. Սույն հոդվածի 1-ին մասում
նախատեսված
արարքը,
որը
կատարվել է նոտարի նկատմամբ
սպանության, առողջությանը վնաս
պատճառելու, գույքը ոչնչացնելու
կամ
վնասելու
սպառնալիքի
միջոցով պատժվում է տուգանքով`
նվազագույն
աշխատավարձի
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երկուհարյուրապատիկից
հինգհարյուրապատիկի
չափով,
կամ կալանքով` երկուսից երեք
ամիս ժամկետով:
3. Սույն հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ
մասերով
նախատեսված
արարքները, որոնք կատարվել են
պաշտոնեական
դիրքն
օգտագործելով՝ պատժվում են
տուգանքով`
նվազագույն
աշխատա-վարձի
չորսհարյուրապատիկից
յոթհարյուրապատիկի չափով, կամ
ազատազրկմամբ` առավելագույնը
երեք տարի ժամկետով` որոշակի
պաշտոններ զբաղեցնելու կամ
որոշակի
գործունեությամբ
զբաղվելու իրավունքից զրկելով`
առավելագույնը
երկու
տարի
ժամկետով կամ առանց դրա:»:

3. Կառավարություն,
հեղինակներ

Նախագծի 2-րդ
հոդված

Նախագծի
2-րդ
հոդվածով
լրացվող 174.4 հոդվածում 8-րդ
մասը
շարադրել
հետևյալ
խմբագրությամբ.
«8.
էլեկտրոնային
ծանուցման
դեպքում ծանուցվողը մեկ օրվա
ընթացքում
պարտավոր
է
հաստատել ծանուցման փաստը:
Եթե ծանուցման ստացումը չի

Ընդունվել է

Ընդունվել է
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հաստատվում այն ուղարկելուց
հետո երկու օրվա ընթացքում,
ապա ծանուցագիրն ուղարկվում է
պատվիրված
նամակով՝
հանձնման մասին ծանուցմամբ
կամ հանձնվում է ծանուցվողին՝
ստացականով:»:

4. Հեղինակներ

Նախագծի 2-րդ
հոդված

Նախագծի
լրացվող
վեչնագրում
բառը:

5. Կառավարություն,

Նախագծի 2-րդ
հոդված

Նախագծի
2-րդ
հոդվածով
լրացվող
174.4
հոդվածում
համապատասխանեցնել
համարակալումը:

Նախագծի 2-րդ
հոդված

Նախագծի
2-րդ
հոդվածով
լրացվող 174.5 հոդվածի 1-ին
մասը
շարադրել
հետևյալ
խմբագրությամբ.
«1.
Եթե
հրավիրվող անձը հրաժարվում է
թղթային
ծանուցագիրը
ստանալուց
,
ծանուցագիրն
ընդունելուց
հրաժարվելը
հավասարեցվում
է
պատշաճ
ծանուցված
լինելուն:

հեղինակներ

6. Հեղինակներ

2-րդ
174.4
հանել

հոդվածով
հոդվածի
«ուղարկել»

Ընդունվել է

Ընդունվել է
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7. Կառավարություն,
հեղինակներ

8. Կառավարություն,
հեղինակներ

Նախագծի 2-րդ
հոդված

Նախագծի 4-րդ
հոդված

Ծանուցագիրը
հանձնողը
ծանուցագիրն
ընդունելուց
հրաժարվելու մասին նշում է
կատարում
ծանուցագրի՝
ստորագրության
համար
հատկացված
մասում
եւ
ծանուցագիրը վերադարձնում է
վարույթն
իրականացնող
մարմին:»:
Նախագծի
2-րդ
հոդվածով
լրացվող 174.8 հոդվածի 1-ին
մասում՝ «պարտավոր է» բառից
հետո լրացնել «քննչական կամ»
բառերը:»:
Նախագծի
4-րդ
հոդվածում
«պաշտոնական հրապարակման
օրվան հաջորդող վաթսուներորդ
օրը» բառերը փոխարինել «2020
թվականի
հոկտեմբերի
1-ին»
բառերով:

Ընդունվել է

Ընդունվել է

Ընդունվել է

Ընդունվել է
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