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Հոդված 5. Ազգային ժողովի նախագահը 

 1. Ազգային ժողովի նախագահը ներկայացնում է Ազգային ժողովը և ապահովում նրա 
բնականոն գործունեությունը: 

2. Ազգային ժողովի նախագահը՝ 

1) նախագահում է Ազգային ժողովի նիստերը. 

2) գումարում է Ազգային ժողովի արտահերթ նիստեր և նստաշրջաններ. 

3) շրջանառության մեջ է դնում Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացված հարցերը և 
նշանակում է գլխադասային հանձնաժողով. 

4) Հանրապետության նախագահին է ուղարկում Ազգային ժողովի ընդունած 
Սահմանադրության փոփոխությունները, օրենքները, ինչպես նաև Սահմանադրության 
փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի 
որոշումները. 

4.1) Սահմանադրության 129-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքում ստորագրում 
և հրապարակում է Ազգային ժողովի ընդունած օրենքը. 

4.2) Սահմանադրության 202-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքում 
hրապարակում է Ազգային ժողովի ընդունած Սահմանադրության փոփոխությունները 

5) ստորագրում և հրապարակում է Ազգային ժողովի որոշումները, հայտարարությունները և 
ուղերձները. 

6) հրավիրում և նախագահում է Խորհրդի նիստերը. 

7) Ազգային ժողովի և Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում հերթական նստաշրջանի և 
նիստերի օրակարգերի նախագծերը. 

8) ստորագրում և հրապարակում է Խորհրդի որոշումները. 

9) հաստատում է Ազգային ժողովի հանձնաժողովների կազմերը և դրանցում 
փոփոխությունները. 

10) կարող է Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալին տալ Ազգային ժողովի բնականոն 
գործունեության ապահովմանն ուղղված հանձնարարություններ. 

11) ըստ անհրաժեշտության հրավիրում է քաղաքական խորհրդակցություններ. 

12) տնօրինում է Ազգային ժողովի նյութական միջոցները. 

13) նշանակում է Ազգային ժողովի աշխատակազմի (այսուհետ՝ Աշխատակազմ) 
ղեկավարին, ինչպես նաև Աշխատակազմում պետական ծառայության բարձրագույն 
պաշտոններում, նրանց ազատում այդ պաշտոններից. 



14) հաստատում է Աշխատակազմում պետական ծառայության պաշտոնների 
անվանացանկը, անձնագրերը, ինչպես նաև Աշխատակազմի հաստիքացուցակը և 
աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերը. 

15) իրավասու մշտական հանձնաժողովի նախագահի ներկայացմամբ հաստատում է 
Ազգային ժողովի բյուջետային գրասենյակի (այսուհետ՝ Բյուջետային գրասենյակ) 
փորձագետներին ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև նրանց պաշտոնների 
նկարագրերը. 

16) հաստատում է «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում 
պետական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված 
կարգերը. 

17) կարող է հրավիրել խորհրդարանական լսումներ` սահմանելով դրանց անցկացման 
կարգը. 

18) կարող է ձևավորել հասարակական հիմունքներով գործող խորհրդակցական 
մարմիններ. 

19) նշանակում է Սահմանադրական դատարանում Ազգային ժողովի ներկայացուցիչ. 

20) կարող է ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացնելու 
հրավեր ուղարկել դիտորդական առաքելություն իրականացնելու իրավունք ունեցող 
միջազգային կազմակերպություններին և օտարերկրյա հասարակական 
կազմակերպություններին. 

21) հաստատում է Ազգային ժողովի նստավայրի տարածքում և շենքում գործող 
անվտանգության կանոնները. 

22) պարգևատրում է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատվո մեդալով, 
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատվոգրով, Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի շնորհակալագրով, Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի հուշամեդալով, Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի հուշանվերով, ինչպես նաև խրախուսում է 
դրամական պարգևատրմամբ: 

3. Իր լիազորություններն իրականացնելիս Ազգային ժողովի նախագահն ընդունում է 
որոշումներ և կարգադրություններ, որոնք երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում 
տեղադրվում են Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքում 
(www.parliament.am): 

Հոդված 86 Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի քննարկման և ընդունման 
կարգը 

1. Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծն Ազգային ժողովում քննարկվում է 
երկու ընթերցմամբ, օրենքների նախագծերի համար՝ Կանոնակարգի 16-18-րդ գլուխներով 
սահմանված կարգով: 

2. Մինչև Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և 
ամբողջությամբ ընդունելը քվեարկության է դրվում Սահմանադրության փոփոխությանը 
վերաբերող հարցով Սահմանադրական դատարան դիմելու մասին Ազգային ժողովի 
որոշման նախագիծը: Եթե որոշումն ընդունվում է, ապա Ազգային ժողովի նախագահը այդ 



որոշումը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված Սահմանադրության փոփոխությունների 
նախագծի հետ երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և ուղարկում է 
Սահմանադրական դատարան, իսկ հարցի քննարկումն ընդհատվում է մինչև 
Սահմանադրական դատարանի որոշումը ստանալը:  

2.1 Եթե որոշումը չի ընդունվում, ապա  հարցի քննարկումը շարունակվում է և 
Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը դրվում է քվեարկության հետևյալ 
կարգով. 

1) Կանոնակարգի 84-րդ հոդվածի 3-րդ մասում նշված դեպքում քվեարկության է դրվում 
Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին Ազգային 
ժողովի որոշման նախագիծը, որն ընդունվում է պատգամավորների ընդհանուր թվի 
ձայների առնվազն երկու երրորդով. 

2) Կանոնակարգի 84-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված դեպքում քվեարկության է դրվում 
Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը, որն ընդունվում է պատգամավորների 
ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով: 
3. Եթե Սահմանադրական դատարանը Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը 
ճանաչում է Սահմանադրությանը հակասող, ապա նախագիծը շրջանառությունից հանվում է: 

4. Եթե Սահմանադրական դատարանը Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը 
ճանաչում է Սահմանադրությանը համապատասխանող, ապա նրա որոշումը ստանալուց 
հետո հարցի քվեարկությունն անցկացվում է Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական 
նիստերում հետևյալ կարգով. 

1) Կանոնակարգի 84-րդ հոդվածի 3-րդ մասում նշված դեպքում քվեարկության է դրվում 
Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին Ազգային 
ժողովի որոշման նախագիծը, որն ընդունվում է պատգամավորների ընդհանուր թվի 
ձայների առնվազն երկու երրորդով. 

2) Կանոնակարգի 84-րդ հոդվածի 4-րդ մասում նշված դեպքում քվեարկության է դրվում 
Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը, որն ընդունվում է պատգամավորների 
ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով: 

5. Եթե սույն հոդվածի 2.1 մասի 2-րդ կետում կամ 4-րդ մասի 2-րդ կետում նշված 
Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը չի ընդունվում, ապա մինչև 20 րոպե 
տևողությամբ ելույթով կարող է հանդես գալ հիմնական զեկուցողը՝ ներկայացնելով 
նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ: Հիմնական 
զեկուցողի ելույթից հետո մինչև տասական րոպե տևողությամբ ելույթներով կարող են 
հանդես գալ խմբակցությունների ներկայացուցիչները, որից հետո որոշման նախագիծը 
դրվում է քվեարկության: Որոշումն ընդունվում է պատգամավորների ընդհանուր թվի 
ձայների առնվազն երեք հինգերորդով: Եթե որոշումը չի ընդունվում, ապա նախագիծը 
շրջանառությունից հանվում է: 

6. Ազգային ժողովի նախագահը Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը 
հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի որոշումը համապատասխան նախագծի 
հետ մեկ շաբաթվա ընթացքում ուղարկում է Հանրապետության նախագահին, որը դրանք 
ստանալուց հետո՝ եռօրյա ժամկետում, նշանակում է հանրաքվե: 

7. Ազգային ժողովի նախագահն Ազգային ժողովի ընդունած Սահմանադրության 
փոփոխությունները մեկ շաբաթվա ընթացքում ուղարկում է Հանրապետության 
նախագահին, որը ստանալուց հետո՝ քսանմեկօրյա ժամկետում, ստորագրում և 
հրապարակում է այն: 



 

Հոդված 141. Սահմանադրական դատարանի դատավորների ընտրությունը 

 2. Ազգային ժողովը Սահմանադրական դատարանի ինը դատավորից երեքին ընտրում է 
Հանրապետության նախագահի, երեքին՝ Կառավարության, երեքին` դատավորների 
ընդհանուր ժողովի առաջարկությամբ: 

4. Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուն առաջադրվում է Ազգային ժողովի 
նախագահին ուղղված գրավոր դիմումով, որտեղ նշվում են Սահմանադրական դատարանի 
դատավորի թեկնածուի և նրան ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձի անունները, 
ազգանունները: Դիմումին կցվում են Սահմանադրությամբ և օրենքով սահմանված 
պահանջների ապահովումը հավաստող փաստաթղթերը: Սահմանադրության կամ օրենքի 
պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում Ազգային ժողովի նախագահը դիմումը և 
դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում 
վերադարձնում է թեկնածուին առաջադրող մարմնին՝ նշելով պատճառների մասին, որն էլ 
պարտավոր է մեկամսյա ժամկետում առաջադրել նոր թեկնածու: 

5. Թեկնածուի առաջադրման ժամկետը լրանալուց հետո՝ 24 ժամվա ընթացքում, Ազգային 
ժողովի նախագահը հանդես է գալիս Սահմանադրական դատարանի դատավորի 
թեկնածուի, ինչպես նաև ընտրության անցկացման օրվա և ժամի մասին հայտարարությամբ: 

6. Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության հարցը քննարկվում է 
թեկնածուի առաջադրումից հետո՝ Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստերում, 
Կանոնակարգի 136-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված կարգով: 

7. Սահմանադրական դատարանի դատավորն ընտրվում է գաղտնի քվեարկությամբ, 
պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով:  

 


