
Նախարարության կողմից ձևավորված աշխատանքային խմբերի և 

հանձնաժողովների աշխատանքներին մասնակցություն. 

ԱԶԿ ՀԿ-ն հանդիսանում է ՀՀ արդարադատության նախարարին կից 

քաղաքացիական հասարակության խորհրդի անդամ 2013թ.-ից: Մասնակցել է 

խորհրդի շրջանակներում անցկացված բոլոր նիստերին և մասնակցություն ունեցել 

հետևյալ թեմաների քննարկմանը.  

 «ՀՀ դատական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մաս

ին» ՀայաստանիՀանրապետության օրենքի նախագիծ 

 «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ 

օրենքի նախագիծ 

  «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ 

 ՔԿԱԳ որոլորտում առկա խնդիրներն ու բացթողումները 

 ԵՄ ծրագրերը քաղաքացիական հասարակության հատվածի համար 

 Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների զարգացման 

ինստիտուցիոնալ և օրենսդրական բարեփոխումների հայեցակարգ 

 Պրոբացիոն ծառայության ներդրման իրավական նախադրյալները և 

գործունեության հիմնական ուղղությունները  

 Պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի 

հիմնախնդիրներն ու բարեփոխումների ուղղությունները 

 «Դատավորի վարքագծի կանոնները» սահմանելու մասին ՀՀ դատավորների 

ընդհանուր ժողովի որոշման նախագիծ 

 Դատավորների թեկնածուների միջև սեռային (գենդերային) 

հավասարակշռության մասին ՀՀ դատարանների նախագահների խորհրդի 

որոշման նախագիծ 

 «Անձնական տվյալների մասին» ՀՀ նոր օրենքի նախագիծ 

 Հանրային դրամական պահանջների հետ կապված օրենսդրական 

նախաձեռնություններ 

 «Շարժական գույքի գրանցման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ 

 Քրեակատարողական հիմնարկի պետի որոշումների դեմ դատարան բերվող 

բողոքների ընդատության հարցեր 



 «ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» և «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծեր 

 Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ և փորձագիտական հանձնախումբ 

ստեղծելու, խորհրդի կազմը, խորհրդի, փորձագիտականհանձնախմբի և 

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի հակակոռուպցիոն ծրագրերի 

մոնիթորինգի բաժնի գործունեության կարգը հաստատելու մասին ՀՀ 

կառավարության որոշման նախագիծ 

 Միջազգային առևտրային արբիտրաժի կողմից քննվող գործերով Օրենքի 

մեկնաբանության առանձնահատկությունների սահմանում, արբիտրաժային 

տրիբունալի կողմից հայցի ապահովման միջոցներ սահմանելու պայմանները 

 Նախնական կարգադրությունների ինստիտուտի ներդնում և հայցի 

ապահովման միջոցների և նախնական կարգադրությունների նկատմամբ 

կիրառելի դրույթները (հայցի ապահովման միջոցների և նախնական 

կարգադրությունների փոփոխումը, կասեցումը և դադարեցումը, հայցի 

ապահովման միջոցների և նախնական կարգադրությունների ապահովման 

տրամադրումը, տեղեկությունների տրամադրումը և այլն) սահմանում: 

 Հայցի ապահովման մասին որոշումների ճանաչման և 

կատարմանընթացակարգերը, արբիտրի վարքագծի կանոնները: 

 Հաշտարարության հասկացությունը, ինստիտուտի արդիականությունը և 

դերակատարությունը` որպես վեճերի այլընտրանքային լուծման 

արդյունավետ միջոց: Համեմատական վերլուծություն վեճերի 

այլընտրանքային լուծման այլ ինստիտուտների հետ (առևտրային արբիտրաժ, 

ֆինանսական համակարգի հաշտարար), դրական և բացասական կողմերի 

բացահայտում: 

 «Տեղեկատվություն տնօրինողի կողմից մշակված կամ նրան առաքված 

տեղեկատվության գրանցման, դասակարգման և պահպանման, ինչպես նաև 

տեղեկատվության կամ դրա կրկնօրինակի (պատճենի) տրամադրման կարգը 

սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ 

 «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ 


