
ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՆԱԽԱԳԻԾ 

Երկրորդ ընթերցում 

 

(Պ-242-24.01.2018, 15.03.2018-ՊԻՄԻ-011/2)     

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հուլիսի 1-ի քրեական 
դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 258-րդ հոդվածի 1-ին մասը 
շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«1. Քննիչը տուժողին, քաղաքացիական հայցվորին, քաղաքացիական 
պատասխանողին կամ նրանց ներկայացուցիչներին, ինչպես նաեւ սույն օրենսգրքի 
31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-5-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում՝ մեղադրյալին 
և նրա պաշտպանին պատշաճ ծանուցմամբ անհապաղ ուղարկում է քրեական 
գործով վարույթը կասեցնելու մասին որոշումը՝ պարզաբանելով որոշման 
բողոքարկման կարգը և ժամկետները:»: 

Հոդված 2.  Օրենսգրքի 262-րդ հոդվածում. 
 

1) առաջին մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«1. Քննիչը կասկածյալին, մեղադրյալին, պաշտպանին, ինչպես նաև տուժողին, 
նրա ներկայացուցչին, քաղաքացիական հայցվորին, քաղաքացիական 
պատասխանողին կամ նրանց ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև այն ֆիզիկական 
անձին կամ իրավաբանական անձի ներկայացուցչին, որոնց հայտարարության 
հիման վրա հարուցվել է քրեական գործը, պատշաճ ծանուցմամբ անհապաղ 
ուղարկում է քրեական գործով վարույթը կարճելու և քրեական հետապնդումը 



դադարեցնելու մասին որոշումը՝ պարզաբանելով գործի նյութերի հետ ծանոթանալու 
նրանց իրավունքը և որոշման բողոքարկման կարգը և ժամկետները:»: 

2) 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել: 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 

ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հուլիսի 1-ի քրեական 
դատավարության օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 258-րդ հոդվածի 1-ին մասը 
շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«1. Քննիչը տուժողին, քաղաքացիական հայցվորին, քաղաքացիական 
պատասխանողին կամ և  նրանց ներկայացուցիչներին, ինչպես նաեւ սույն 
օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի  3-5-րդ  մասերով նախատեսված դեպքերում՝ 
մեղադրյալին եւ նրա պաշտպանին պատշաճ ծանուցմամբ անհապաղ ուղարկում է 
քրեական գործով վարույթը կասեցնելու մասին  որոշումը՝ պարզաբանելով որոշման 
բողոքարկման կարգը և ժամկետները:»: 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 262-րդ հոդվածում.  

1) առաջին մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ. 

«1. Քննիչը կասկածյալին, մեղադրյալին, պաշտպանին, ինչպես նաեւ տուժողին, նրա 
ներկայացուցչին, քաղաքացիական հայցվորին, քաղաքացիական պատասխանողին 
կամ նրանց ներկայացուցիչներին, ինչպես նաեւ այն ֆիզիկական անձին կամ 
իրավաբանական անձի ներկայացուցչին, որոնց հայտարարության հիման վրա 
հարուցվել է քրեական գործը, պատշաճ ծանուցմամբ անհապաղ ուղարկում է 
քրեական գործով վարույթը կարճելու եւ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու 
մասին  որուշումը՝ պարզաբանելով գործի նյութերի հետ ծանոթանալու նրանց 
իրավունքը եւ որոշման բողոքարկման կարգը և ժամկետները:»: 

2) 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել: 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը:
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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ ԿՈԴ՝ Պ-

242-24.01.2018, 15.03.2018-ՊԻՄԻ-011/1) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 

 
 Առաջարկության  

փոփոխության, 
լրացման) 
հեղինակը 

Հոդվածը, կետը, 
որին վերաբերում 

է 
առաջարկությունը 

Առաջարկությունը 
(փոփոխությունը, լրացումը) 

Առաջարկության
վերաբերյալ 
հեղինակի 

եզրակացությունը 

Առաջարկությունն 
ընդունելու կամ 

մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
որոշումը 

 1 2 3 4 5
1. Կառավարություն Նախագծի 1-ին

հոդվածում «պատասխանողին» բառից հետո 
«և»-ը փոխարինել «կամ» բառով 

    Ընդունվել է     Ընդունվել է 

2. Կառավարություն Նախագծի 1-ին
հոդվածում  

«բողոքարկման կարգը» բառերից
հետո լրացնել «և ժամկետները» 
բառերը 

   Ընդունվել է    Ընդունվել է 

 
 


