
Լրամշակված նախագիծ 

Երկրորդ ընթերցում 

 Պ-827-29.12.2020,09.04.2021-ՊԻ-011 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի մայիսի 5-ի ՀՕ-239 
քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 238-րդ հոդվածի 3-րդ մասում լրացնել նոր 
պարբերություն. 

«Գրավատուն եւ գրավառուն կարող են շարժական գույքի գրավի պայմանագրով ամրագրել 
գրավատուի, կամ նրա լիազորված անձի կողմից գրավադրված տրանսպորտային միջոցով 
պետական սահմանը հատելու իրավունքը, կամ դրա սահմանափակումը:»: 

             Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի մայիսի 5-ի ՀՕ-239 
քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 238-րդ հոդվածի 3-րդ մասում լրացնել նոր 
պարբերություն. 

«Գրավատուն եւ գրավառուն կարող են շարժական գույքի գրավի պայմանագրով ամրագրել 
գրավատուի, կամ նրա լիազորված անձի կողմից գրավադրված տրանսպորտային միջոցով 
պետական սահմանը հատելու իրավունքը, կամ դրա սահմանափակումը:»: 

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

             Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից: 

 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ (Պ-827-29.12.2020,09.04.2021-ՊԻ-011/1) 

 

N Առաջարկության 

հեղինակը 

Հոդվածը, կետը, որին 

վերաբերվում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկությունը 

(փոփոխությունը, լրացումը) 

Առաջարկության 

վերաբերյալ 

հեղինակի 

(հիմնական 

զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկություն

ն ընդունելու կամ 

մերժելու 

վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 

որոշումը 

1. Կառավարություն ««Քաղաքացիական 
օրենսգրքում լրացում 
կատարելու մասին» 

օրենքի նախագիծ 2-րդ 
հոդված 

Նախագծի 2-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ. 

 Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի 
հունվարի 1-ից: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

2. Կառավարություն Նախագիծ Օրենքի նախագիծը համալրվել է նոր 

«Պետական սահմանի մասին օրենքում 

լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագծով: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

3. ԱԺ պատգամավոր 

Արթուր Դալլաքյան 

««Քաղաքացիական 
օրենսգրքում լրացում 
կատարելու մասին» 

օրենքի նախագիծ 1-րդ 
հոդված 

Նախագծի 1-ին հոդվածը լրացնել հետևյալ 

պարբերությամբ. 

«Գրավատուն եւ գրավառուն պարտավոր են 

շարժական գույքի գրավի պայմանագրով 

ամրագրել գրավատուի, կամ նրա լիազորված 

անձի կողմից գրավադրված տրանսպորտային 

միջոցով պետական սահմանը հատելու 

իրավունքը, կամ դրա սահմանափակումը, 

բացառությամբ միջպետական կանոնավոր և ոչ 

կանոնավոր ուղևորափոխադրող, 

բեռնափոխադրող տրանսպորտային 

միջոցների:»: 

Չի ընդունվել է        Չի ընդունվել 
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