Նախագիծ
Երկրորդ ընթերցում
ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՏԱՐԲԵՐԱԿ
Կ-4011-31.10.2018-ՊԻՄԻ-011/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հուլիսի 1-ի քրեական
դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 35-րդ հոդվածում՝
1) 1-ին մասի 13-րդ կետի «համաներման ակտ» բառերը փոխարինել «համաներման մասին
օրենք» բառերով.
2) 6-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր
նախադասությամբ.
«Սույն պարբերությամբ նախատեսված կարգավորումը գործում է, եթե համաներման մասին
օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:»:
Հոդված 2. Օրենսգրքի 426.3-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «համաներման ակտ» բառերը
փոխարինել «համաներման մասին օրենք» բառերով:
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից։

Կ-4011-31.10.2018-ՊԻՄԻ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հուլիսի 1-ի քրեական
դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 35-րդ հոդվածում՝
1) 1-ին մասի 13-րդ կետի «համաներման ակտ» բառերը փոխարինել «համաներման մասին օրենք»
բառերով.
2) 6-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.
«Սույն պարբերությամբ նախատեսված կարգավորումը գործում է, եթե համաներման մասին օրենքով
այլ բան նախատեսված չէ:»:
Հոդված 2. Օրենսգրքի 426.3-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «համաներման ակտ» բառերը
փոխարինել «համաներման մասին օրենք» բառերով:
Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող
տասներորդ օրը։ը հաջորդող օրվանից։

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
«Էրեբունի-Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի և Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության հռչակման 100-ամյակի
կապակցությամբ քրեական գործերով համաներում հայտարարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության Կ-401-22.10.2018,31.10.2018ՊԻՄԻ-011/1 օրենքի և «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու
1
մասին» Հայաստանի Հանրապետության Կ-401 -31.10.2018-ՊԻՄԻ-011/1 օրենքի նախագծերի վերաբերյալ ներկայացված առաջարկների

N

1

2

ԱՌԱՋԱՐԿԻ
ՀԵՂԻՆԱԿԸ

ՀՀ Կառավարություն

ՀՀ Կառավարություն

ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ
ԿԱՄ ՕՐԵՆՔԻ
ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԸ

ԱՌԱՋԱՐԿԸ

«Էրեբունի-Երևանի
հիմնադրման 2800ամյակի և Հայաստանի
առաջին
հանրապետության
անկախության
հռչակման 100-ամյակի
կապակցությամբ
քրեական գործերով
համաներում
հայտարարելու մասին»
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքի նախագծի
(այսուհետ՝ Նախագիծ)
հոդված 2, մաս 10

Առաջարկվում է փոփոխել Նախագծում
առկա
որոշ
հղումներ։
Մասնավորապես՝
Նախագծի
2-րդ
հոդվածի 10-րդ մասում համաներում
չկիրառելու
պայմաններից
բացառություն նախատեսել միայն նույն
հոդվածի 9-րդ և 11-րդ մասերով
նախատեսված
դեպքերի
համար՝
հանելով նույն հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 5րդ մասերին կատարված հղումները։
Ըստ այդմ՝ Նախագծի 2-րդ հոդվածի
12-րդ
մասում
3-5-րդ
մասերին
կատարված հղումը փոփոխել՝ հղում
կատարելով նաև նույն հոդվածի 1-ին և
2-րդ մասերին:

Նախագծի հոդված 2,
մաս 6, մաս 10

Առաջարկվում է օրինական ուժի մեջ
մտած
դատավճռով
սահմանված՝
տուժողին
պատճառված
վնասը
չհատուցելու հանգամանքը չդիտել
որպես համաներում կիրառելու արգելք։
Դատավճռի
առկայության
պայմաններում
տուժողին
պատճառված
վնասի
հատուցման
հարցը
կարող
է
լուծվել
քաղաքացիական
դատավարության
օրենսգրքով սահմանված կարգով։
Միաժամանակ,
առաջարկվում
է
տուժողին
պատճառված
վնասի

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԵՂԻՆԱԿԻ (ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՂԻ)
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՌԱՋԱՐԿՆ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ
ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼՈՒ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
Ի ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Առաջարկությունն
ամբողջությամբ
ընդունվել է. Նախագծում կատարվել են
համապատասխան փոփոխություններ:

Ընդունվել է։

Առաջարկությունն
ամբողջությամբ
ընդունվել է. Նախագծում կատարվել են
համապատասխան փոփոխություններ:

Ընդունվել է։

հատուցման առումով Նախագծի 2-րդ
հոդվածի 6-րդ մասում հղում կատարել
ՀՀ
քրեական
դատավարության
օրենսգրքի 35-րդ հոդվածի 6-րդ մասին
ամբողջությամբ՝
Նախագծի
2-րդ
հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված
դեպքերի
նկատմամբ
կիրառելով
տուժողին
պատճառված
վնասի
հատուցման
պարտադիր
կանոնը։
Վնասը չհատուցելու կամ այլ կերպ
չհարթելու
պայմաններում
տվյալ
փուլում համաներում չի կիրառվի և
գործի
վարույթը
կշարունակվի
սովորական կարգով։
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6

ՀՀ Կառավարություն

ՀՀ Կառավարություն

ՀՀ Կառավարություն

ՀՀ Կառավարություն

Նախագծի հոդված 2,
մաս 11

Նախագծի հոդված 4,
մաս 10

Նախագծի հոդված 2,
մաս 8

Նախագծի հոդված 3

Առաջարկվում է Նախագծի 2-րդ
հոդվածի 11-րդ մասով նախատեսված
դեպքերում ոչ թե պատժից ազատել,
այլ
նշված
դեպքերով
անձանց
նկատմամբ
հարուցված
քրեական
գործը կարճել, քրեական հետապնդում
չիրականացնել
կամ
քրեական
հետապնդումը
դադարեցնել,
կամ
նրանց պատժի ազատել:

Առաջարկությունն
ամբողջությամբ
ընդունվել է. Նախագծում կատարվել են
համապատասխան փոփոխություններ:

Առաջարկվում է, Նախագծի 4-րդ
հոդվածի 9-րդ մասի 6-րդ կետին
համահունչ, Նախագծի նույն հոդվածի
10-րդ
մասում
լրացնել
նաև
«Հայաստանի
Հանրապետության
պաշտպանության նախարարության»
բառերը։

Առաջարկությունն
ամբողջությամբ
ընդունվել է. Նախագծում կատարվել է
համապատասխան լրացում։

Առաջարկվում
է
նշանակված
պատժաչափը վեց ամսով կրճատելու
փոխարեն նշանակված պատժաչափը
կրճատել ինն ամսով։

Առաջարկությունն
ամբողջությամբ
ընդունվել է. Նախագծում կատարվել է
համապատասխան փոփոխություն։

Ընդունվել է։

Առաջարկվում է որպես ուժի մեջ
մտնելու
ժամկետ
սահմանել
պաշտոնական հրապարկմանը հաջորդ
օրը։
Համանման
փոփոխություն
կատարել Փաթեթում ընդգրկված մյուս

Առաջարկությունն
ամբողջությամբ
ընդունվել է. Նախագծում կատարվել է
համապատասխան փոփոխություն։

Ընդունվել է։

Ընդունվել է։

Ընդունվել է։

նախագծում։

7

8

«ԵԼՔ» խմբակցություն

Պատգամավոր
Նաիրա Զոհրաբյան

Նախագծի հոդված 2,
մաս 2

Նախագծի հոդված 2,
մաս 2

Նախագծի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասը
լրացնել
9-րդ
կետով՝
հետևյալ
բովանդակությամբ. «9) սույն օրենքն
ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ
անչափահաս երեխա ունեցող միայնակ
ծնող հանդիսացող անձանց։»։
Առաջարկի
նպատակը
հավասար
մոտեցման ցուցաբերումն է գրեթե նույն
կարգավիճակն ունեցող՝ մինչեւ երեք
տարեկան երեխա ունեցող անձանց և
անչափահաս երեխա ունեցող
և
միայնակ ծնող հանդիսացող անձանց
նկատմամբ։
Նախագծով նախատեսվում է, որ
պատժից կազատվեն առավելագույնը
վեց տարի ժամկետով ազատազրկման
դատապարտված
մինչեւ
երեք
տարեկան երեխա ունեցող անձինք և
նման պարագայում, կարծում ենք, որ
արդարացի կլինի նաև, որ պատժից
ազատվեն առավելագույնը վեց տարի
ժամկետով
ազատազրկման
դատապարտված
այն
միայնակ
ծնողները, որոնք ունեն անչափահաս
երեխա/ներ/։

Առաջարկվում է Նախագծի 2-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ և 4-րդ
կետերում «երեք» բառերը փոխարինել
«երկու» բառերով.
«3) սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու
օրվա դրությամբ երկու կամ ավելի
անչափահաս երեխա ունեցող անձանց.
4) սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվա
դրությամբ մինչև երկու տարեկան
երեխա ունեցող անձանց.»:

Առաջարկությունն
ընդունվել
է
մասնակի. հարկ է նշել, որ Նախագծի 2րդ հոդվածի 2-րդ մասով արդեն իսկ
նախատեսված է մինչև երեք տարեկան
երեխա ունեցող անձանց պատժից
ազատելու
հնարավորությունը,
եթե
նրանք դատապարտվել են մինչև վեց
տարի
ժամկետով
ազատազրկում։
Այսինքն՝ անկախ նրանից մինչև երեք
տարեկան երեխա ունեցող
անձը
հանդիսանում է միայնակ ծնող, թե ոչ,
եթե դատապարտվել է մինչև վեց տարի
ժամկետով
ազատազրկման,
նրա
նկատմամբ կիրառվում է համաներում՝
ազատելով պատժից։

Առաջարկությունը չի ընդունվել:
Նախագծով մինչև երեք տարեկան
երեխա ունեցող անձանց պատժից
ազատելու կամ երեք կամ ավելի
անչափահաս
երեխաներ
ունեցող
անձանց
պատժից
ազատելու
տրամաբանությունը համահունչ է ՀՀ
որդեգրած քրեական և սոցիալական
քաղաքականությանը: Մասնավորապես՝
ՀՀ քրեական օրենսգիրքը նախատեսում
է մինչև երեք տարեկան երեխա ունեցող
անձանց պատժի կրումը հետաձգելու
կամ
նրանց
պատժից
ազատելու
հնարավորությունը:
Այս խումբ անձինք օգտվում են նաև

Ընդունվել է
մասնակի։

Չի ընդունվել։

պետության կողմից տրամադրվող որոշ
արտոնություններից։ Օրինակ՝ երեխայի
մինչև երեք տարին լրանալն է, որ
տրվում է նպատակային արձակուրդ։
Անդրադառնալով երեք կամ ավելի
անչափահաս ունենալու հանգամանքին,
հարկ է նշել, որ այն համարվում է
վերարտադրողականության շեմը։
Միաժամանակ, հարկ է նկատել, որ
Նախագծի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4րդ կետի վերաբերյալ ներկայացված
առաջարկությունը
վատթարացնող
վիճակ է ստեղծում այն անձանց համար,
ովքեր ունեն ոչ թե մինչև երկու, այլ
մինչև երեք (ինչպես Նախագծում է
նախատեսված) տարեկան երեխա։
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Պատգամավոր Հայկ
Բաբուխանյան

Նախագիծ

Հաշվի առնելով այն փաստը, որ
վերոհիշյալ օրենքը որոշ չափով
տարածվում
է
«Սասնա
ծռեր»
քրեական
գործով
անձանց,
որի
արդյունքում
կան
զոհեր,
անտրամաբանական եմ գտնում, որ
համաներումը չի տարածվում ՆորքՄարաշ
քրեական
գործի
մասնակիցների վրա, որտեղ զոհեր և
գործողություններ չկային և կար միայն
մտադրություն:
Բացի այդ, նման դեպքում խախտվում է
Սահմանադրության 29-րդ հոդվածը,
քանի որ առաջ է գալիս խտրական
վերաբերմունք:
Առաջարկում
եմ
բարի
կամքի
դրսևորւմը տարածել նաև «ՆորքՄարաշ» քրեական գործով անցնող
անձանց վրա:

Առաջարկությունը
չի
ընդունվել.
Նախագծում
հիմք
է
ընդունվել
կատարված արարքի հիմքում ընկած
շարժառիթը, ըստ այդմ՝ առանձին
կետով անդրադարձ է կատարվել 2016
թվականի հուլիսի 17-ից հուլիսի 31-ը
Հայաստանի
Հանրապետության
ոստիկանության
պարեկապահակետային ծառայության
գնդի
տարածքում
կատարված
իրադարձություններին:

Չի ընդունվել։

