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№ Առաջարկության 
(փոփոխության, 

լրացման) հեղինակը 
 

Հոդվածը, կետը, որին 
վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկություն (փոփոխություն, լրացում) Առաջարկության 
վերաբերյալ 

հեղինակի (հիմնական 
զեկուցողի) 

եզրակացությունը 

Առաջարկությունները 
ընդունելու կամ 

մերժելու վերաբերյալ 
հանձնաժողովի 

որոշումը 
1. Պատգամավոր՝  

 
Աննա 
Կարապետյան 

«Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» 
սահմանադրական 
օրենքում 
փոփոխություն 
կատարելու մասին» 
սահմանադրական 
օրենքի նախագիծ  

Նախագիծը շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ՝ (տես տեղեկանքը) 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

2. Հեղինակ  Նախագիծը 
լրացնել 
«Դատական 
օրենսգիրք» 
սահմանադրական 
օրենքում 
փոփոխություն և 
լրացումներ 
կատարելու մասին 
նախագծով 

 

Հոդված 1. «Դատական օրենսգիրք» 2018 թվականի 
փետրվարի 7-ի ՀՕ-95-Ն սահմանադրական օրենքի 
75-րդ հոդվածում՝  

1. 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ 
խմբագրությամբ. «Քվեարկության համար 
յուրաքանչյուր թափուր տեղի համար 
կազմվում է առանձին քվեաթերթիկ, որում 
ներառվում են Սահմանադրական 
դատարանի դատավորի համապատասխան 
թափուր տեղի համար առաջադրված բոլոր 
թեկնածուները:»  

2. 3-րդ մասի սկզբում լրացնել «Յուրաքանչյուր 
թափուր տեղի համար» բառերը: 

3. լրացնել 8-րդ մասով.  
«8․Սահմանադրական դատարանի 
դատավորի թափուր երկու և ավելի տեղի 
համար թեկնածուների  ընտրությունները 
կարող են անցկացվել միաժամանակ՝ սույն 
հոդվածով նախատեսված կարգով:»: 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 
պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 
օրվանից: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 
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Հեղինակ Նախագիծը 
լրացնել 
«Սահմանադրական 
դատարանի 
մասին» 
սահմանադրական 
օրենքում 
լրացումներ և 
փոփոխություն 
կատարելու մասին 
նախագծով 

 

Հոդված 1. «Սահմանադրական դատարանի մասին» 
2018 թվականի հունվարի 17-ի ՀՕ-42-Ն 
սահմանադրական օրենքի 17-րդ հոդվածում՝  

1. 1-ին մասի 2-րդ կետի «առաջադրումներ 
կատարելու համար սահմանված ժամկետը 
լրանալուց» բառերը փոխարինել 
«առաջադրումից» բառով: 

2. 2-րդ մասի սկզբում լրացնել «Բացառությամբ 
սույն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված 
դեպքերի» բառերը: 

3. լրացնել 5-րդ մասով.  
«5․Սահմանադրական դատարանի 
դատավորի միաժամանակ թափուր երկու և 
ավելի տեղերի համար թեկնածուների 
առաջադրումները կատարվում են 
Սահմանադրական դատարանի դատավորի 
լիազորությունները դադարելու կամ 
դադարեցվելու մասին սույն օրենքի 12-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված կարգով 
տեղեկացվելուց ոչ ուշ, քան մեկամսյա 
ժամկետում՝ Սահմանադրական դատարանի 
դատավորի համապատասխան թափուր 
տեղերի համար թեկնածուներ առաջադրելու 
իրավունք ունեցողների կողմից:»: 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 
պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 
օրվանից: 

Ընդունվել է Ընդունվել է 

 


