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Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
²¼¶²ÚÆÜ ÄàÔàìÆ Ü²Ê²¶²Ð
å³ñáÝ ÐàìÆÎ ²´ð²Ð²ØÚ²ÜÆÜ

Ð³ñ·»ÉÇ å³ñáÝ ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý
Ò»½ »Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñ è³ýÇÏ
ä»ïñáëÛ³ÝÇ, ì³ñ¹³Ý ´áëï³ÝçÛ³ÝÇ ¨ è³ýÇÏ ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ` ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí Ý»ñÏ³Û³óñ³Í §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹³ï³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦, §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦, §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ ¨ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý
ûñ»Ýë·ñùáõÙ

÷á÷áËáõÃÛáõÝ

Ï³ï³ñ»Éáõ

Ù³ëÇÝ¦

Ð³Û³ëï³ÝÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ ÷³Ã»ÃÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:
§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹³ï³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ Ý³Ë³·ÍÇ í»ñ³µ»ñÛ³É`
1. Ü³Ë³·ÍÇ 1-ÇÝ Ñá¹í³Íáí ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É, áñ ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÝ áõÅÇ
Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³ÝÓÝ»Éáõó Ñ»ïá` Ù»Ï³ÙëÛ³ Å³ÙÏ»ïáõÙ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹³ï³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 40-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ í»ñ³ùÝÝÇã ¹³ï³ñ³ÝÇ ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÝ oñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý
å³ÑÇó Ù»Ï ³ÙÇu Ñ»ïá: ²é³ç³ñÏíáÕ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ ëï³óíáõÙ ¿, áñ
»Ã» ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÝ ³ÝÓÇÝ ãÑ³ÝÓÝíÇ ³ÛÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ûñÁ, ³å³ ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó ïíÛ³É
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¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÁ Ï³ñáÕ ¿ µáÕáù³ñÏí»É Ý³¨ ³ÛÝ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõó Ñ»ïá: ØÇÝã¹»é
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹³ï³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý
ûñ»Ýë·ñù»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í

¿

ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í

¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ

µáÕáù³ñÏÙ³Ý ³ÛÉ ÑÇÙù»ñ áõ Ï³ñ·: ²Ûë ³éáõÙáí ·ïÝáõÙ »Ýù, áñ ûñ»ÝùÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ ãÇ
µËáõÙ

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

¹³ï³Ï³Ý

ûñ»Ýë·ñùáí

¨ ¹³ï³í³ñ³Ï³Ý

ûñ»Ýë·ñù»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹³ï³Ï³Ý ³ÏïÇ µáÕáù³ñÏÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇó:
2. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹³ï³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¹³ï³Ï³Ý
³ÏïÁ áã Ã» Ñ³ÝÓÝíáõÙ, ³ÛÉ áõÕ³ñÏíáõÙ ¿ ÑÇßÛ³É Ñá¹í³Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÝÓ³Ýó:
Ü»ñÏ³Û³óí³Í ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý Ý³¨ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦, §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ùñ»³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ ¨ §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³Ï³Ý ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇÝ:
ºÉÝ»Éáí Ýßí³ÍÇó` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¹»Ù ¿ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ï»ëùáí ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ ÷³Ã»ÃÇ ÁÝ¹áõÝÙ³ÝÁ:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝáõÙ »Ýù, áñ, Ý»ñÏ³Û³óí³Í ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ ÷³Ã»ÃÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíáõÙ ùÝÝ³ñÏ»ÉÇë, Ñ³ñ³ÏÇó ½»ÏáõóÙ³Ùµ
Ñ³Ý¹»ë Ï·³ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ ³é³çÇÝ
ï»Õ³Ï³É ¶¨áñ· Ø³ÉË³ëÛ³ÝÁ:

Ð³ñ·³Ýùáí`

îÆ¶ð²Ü ê²ð¶êÚ²Ü
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Նախագիծ
Պ-886-27.04.2010-ՊԻ-010/0
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու
մասին
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի փետրվարի 21-ի դատական
օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի «մինչեւ այդ ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու համար
սահմանված ժամկետը» բառերը փոխարինել «դատական ակտը սույն օրենսգրքի 43-րդ
հոդվածում նշված անձանց հանձնելուց հետո` մեկամսյա ժամկետում» բառերով:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:

Նախագիծ
Պ-8861-27.04.2010-ՊԻ-010/0
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
Հայաստանի Հարապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում
փոփոխություններ կատարելու մասին
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հունիսի 17-ի քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքի`
ա) 207-րդ հոդվածի 1-ին մասի «մինչեւ այդ ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու համար
սահմանված ժամկետը» բառերը փոխարինել «դատական ակտը սույն օրենսգրքի 205-րդ
հոդվածի 1-ին մասում նշված անձանց հանձնելուց հետո` մեկամսյա ժամկետում» բառերով,
բ) 229-րդ հոդվածի 1-ին մասի «մինչեւ այդ ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելու համար
սահմանված ժամկետը» բառերը փոխարինել «դատական ակտը սույն օրենսգրքի 223-րդ
հոդվածի 1-ին մասում նշված անձանց հանձնելուց հետո` մեկամսյա ժամկետում» բառերով:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:

Նախագիծ
Պ-8862-27.04.2010-ՊԻ-010/0
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում
փոփոխություններ կատարելու մասին
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հուլիսի 1-ի քրեական
դատավարության օրենսգրքի`
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ա) 379-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1)-ին կետի «`հրապարակվելու օրվանից հետո`» բառերը
փոխարինել «սույն օրենսգրքի 376-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված անձանց հանձնելուց
հետո» բառերով,
բ) 412-րդ հոդվածի 1-ին մասի «հրապարակման պահից» բառերը փոխարինել «դատական
ակտը սույն օրենսգրքի 404-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված անձանց հանձնելուց հետո»
բառերով:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:
Նախագիծ
Պ-8863-27.04.2010-ՊԻ-010/0
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում
փոփոխություն կատարելու մասին
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի նոյեմբերի 28-ի վարչական
դատավարության օրենսգրքի 118.4-րդ հոդվածի 1-ին մասի «մինչեւ այդ ակտի օրինական
ուժի մեջ մտնելու համար սահմանված ժամկետը» բառերը փոխարինել «դատական ակտը
սույն օրենսգրքի 118.2-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված անձանց հանձնելուց հետո`
մեկամսյա ժամկետում» բառերով:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
Սույն օրենքների նախագծերի փաթեթը մշակելու համար առիթ է հանդիսացել գործն ըստ
էության լուծող դատական ակտերի վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոքարկման համար ՀՀ
դատական օրենսգրքով (40, 42 հոդվածներ), ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
օրենսգրքով (124, 140, 207, 2212, 229 հոդվածներ), ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքով (375, 379, 412 հոդվածներ), ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով (115,
118.4 հոդվածներ) սահմանված մեկամսյա ժամկետները դատական պրատիկայում
խախտելը, այն է` հրապարակումից անմիջապես հետո այդ ակտերի (վճռի կամ դատավճռի)
օրինակը գործին մասնակցած անձանց չհանձնելը, որի պատճառով այդ անձինք զրկվում են
մինչեւ այդ ակտերի օրինական ուժի մեջ մտնելու մեկամսյա ժամկետը լրանալը վերաքննիչ
(վճռաբեկ) բողոք բերելու օրենքով սահմանված իրենց իրավունքն իրացնելու
հնարավորությունից: Դատական ակտերի օրինակները դրանք բողոքարկելու մեջ շահագրգիռ
անձանց հանձնելու ուշացումների կապակցությամբ պրակտիկայում առաջանում են վեճեր եւ
դժվարություններ, քանի որ վերադաս դատարանները նշված դեպքերում հրաժարվում են
վերաքննիչ կամ վճռաբեկ բողոներն ընդունելուց, եւ անձինք, օրենքի անկատարության
պատճառով, փաստորեն զրկվում են դատական պաշտպանության հնարավորությունից: Այս
հարցին տարիներ շարունակ անդրադարձել են նաեւ ԶԼ միջոցները:
Փոփոխվող դրույթները վերաբերում են ՀՀ օրենսդրությունը ժողովրդավարացնելու եւ մարդու
իրավունքների դատական պաշտպանությունը լիարժեք ապահովելու նպատակ:
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