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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 
 

«ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   
       ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության 2007 թվականի հոկտեմբերի 22-ի ՀՕ-223-Ն օրենքի 

(այսուհետ` Օրենք) 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետում «դատախազության» 

բառերից հետո լրացնել « ,քննչական մարմինների » բառերը: 

 
 
ՀՈԴՎԱԾ 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 
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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 1-ին ընթերցմամբ ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» (Կ-
060-07.07.2017,14.11.2017-ՊԻՄԻ-011/1) օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին,«Պետական 

պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» (Կ-0601-07.07.2017-ՊԻՄԻ-011/1) ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 
և լրացումներ կատարելու մասին, «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» (Կ-0602-07.07.2017,14.11.2017-

ՊԻՄԻ-011/1) ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին և «ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում պետական 
ծառայության մասին» (Կ-0603-07.07.2017-ՊԻՄԻ-011/1) ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ 

օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ ներկայացված առաջարկությունների 
 

 Առաջարկության  
փոփոխության, 
լրացման) 
հեղինակը 

Հոդվածը, կետը, որին 
վերաբերում է 

առաջարկությունը 

Առաջարկությունը 
(փոփոխությունը, լրացումը) 

Առաջարկության 
վերաբերյալ 
հեղինակի 

(հիմնական 
զեկուցողի 

եզրակացությունը) 

Առաջարկությունն 
ընդունելու կամ 

մերժելու 
վերաբերյալ 

հանձնաժողովի 
որոշումը 

 1 2 3 4 5 
1. Պատգամավոր 

Հրայր Թովմասյան 
«Հայաստանի 
Հանրապետության քննչական 
կոմիտեի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և 
լրացումներ կատարելու 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 
(այսուհետ՝ Նախագիծ) 

1-ին հոդված 

Առաջարկվում է հանել 
Նախագծի 1-ին հոդվածը: 

Ընդունվել է:  
Այս դրույթը հանվել 
է: 

Ընդունվել է 

2. Պատգամավոր 
Հրայր Թովմասյան  

Նախագծի 3-րդ հոդված, 1-ին 
մաս 

Առաջարկվում է Նախագծի 3-
րդ հոդվածի 1-ին մասում 
«կենտրոնական մարմնի 
վարչությունները և» բառերից 
հետո լրացնել «կենտրոնական 
մարմնի» բառերով: 

Ընդունվել է: 
Նախագծի 3-րդ 
հոդվածի 1-ին մասը 
խմբագրվել է՝ 
«2.Քննչական 
կոմիտեի 
կենտրոնական 
մարմնի 
ստորաբաժանումնե

Ընդունվել է 
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րնեն` 
կենտրոնական 
մարմնի գլխավոր 
վարչությունները, 
կենտրոնական 
մարմնի 
վարչությունները և 
կենտրոնական 
մարմնի բաժինները: 
Զինվորական 
քննչական գլխավոր 
վարչության 
ստորաբաժանումնե
րնեն՝ զինվորական 
քննչական գլխավոր 
վարչության 
վարչությունները, 
կայազորային 
քննչական 
բաժինները: Երևան 
քաղաքի քննչական 
վարչության 
ստորաբաժանումնե
րնեն՝ Երևան 
քաղաքի քննչական 
վարչության 
բաժինները և 
վարչական 
շրջանների 
քննչական 
բաժինները: 
Մարզային 
քննչական 
վարչությունների 
ստորաբաժանումնե
րնեն` մարզային 
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քննչական 
վարչության 
տարածքային 
բաժինները: 
Քննչական կոմիտեի 
կենտրոնական 
մարմնի գլխավոր 
վարչությունների 
ենթաստորաբաժան
ումներն են՝ 
գլխավոր 
վարչությունների 
վարչությունները:»: 
 

3. Պատգամավոր 
Հրայր Թովմասյան  

Նախագծի 4-րդ հոդված, 2-րդ 
մաս 
 

Առաջարկվում է Նախագծի 4-
րդ հոդվածի 2-րդ մասում հանել 
«իր իրավասության 
սահմաններում» բառերը: 

Ընդունվել է: 
Նախագծի 4-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասը 
խմբագրվել է՝ 
«6) խրախուսում և 
կարգապահական 
պատասխանատվու
թյան է ենթարկում 
քննչական կոմիտեի 
ծառայողներին, 
պարգևատրում է 
քննչական կոմիտեի 
գործունեությանն 
օժանդակող 
անձանց.»: 

Ընդունվել է 

4. Պատգամավոր 
Հրայր Թովմասյան 

Նախագծի 21-րդ հոդված Առաջարկվում է Նախագծի 21-
րդ հոդվածում «իրավունք ունի 
մասնակցելու» բառերը 
փոխարինել  
«համապատասխան 
թույլտվության առկայության 
դեպքում կարող է մասնակցել» 

Ընդունվել է: 
Նախագծի 21-րդ 
հոդվածը 
խմբագրվել է՝ 
«Հոդված 36.1.
 Քննչական 
կոմիտեի ծառայողի 

Ընդունվել է 



5 

 

բառերով: մասնակցությունը 
կրթական 
ծրագրերին 
1.Պարտադիր 
վերապատրաստմա
ն ծրագրերին 
մասնակցելուց բացի, 
քննչական կոմիտեի 
ծառայողը 
համապատասխան 
թույլտվության 
առկայության 
դեպքում կարող է 
մասնակցել այլ 
կրթական 
վերապատրաստմա
ն ծրագրերի, 
համաժողովների և 
իրավաբանների 
մասնագիտական այլ 
հավաքների: 
Աշխատանքային 
ժամերին այդպիսի 
միջոցառումներին 
մասնակցելու 
կապակցությամբ 
մինչև երկու օր 
տևողությամբ 
բացակայելու 
թույլտվությունը 
տալիս է քննչական 
կոմիտեի 
նախագահի 
համապատասխան 
տեղակալը: Դրանից 
ավելի ժամկետով 
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թույլտվություն 
տալիս է քննչական 
կոմիտեի 
նախագահը:»: 

5. Հայաստանի 
Հանրապետության 
կառավարություն 

Նախագծերի փաթեթ Առաջարկվում է ՀՀ ԱԺ 
ներկայացված «Հայաստանի 
Հանրապետության քննչական 
կոմիտեի մասին» (Կ-182-
13.11.2017-ՊԻՄԻ-011/0) և 
«Արդարադատության 
ակադեմիայի մասին» (Կ-1821-
13.11.2017-ՊԻՄԻ-011/0) 
օրենքների նախագծերի 
կարգավորումները ներառել 
քննարկվող փաթեթում: 
 

Ընդունվել է: 
Նախագծերի 
փաթեթի 
«Հայաստանի 
Հանրապետության 
քննչական կոմիտեի 
մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագծով օրենքի 
18-րդ հոդվածի 10-
րդմասի 1-ինկետում 
«պաշտոնում» 
բառից առաջ 
լրացվել է 
«հետաքննության 
մարմնի պետի կամ 
աշխատակցի» 
բառերով և 
փաթեթում ներառվել 
է 
«Արդարադատությա
նակադեմիայի 
մասին» ՀՀ օրենքի 
նախագիծը: 

Ընդունվել է 

6. Պատգամավոր 
Հրայր Թովմասյան  
 

«Օպերատիվ-հետախուզական 
գործունեության մասին» 
Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի նախագծի 1-ին 
հոդված 

Առաջարկվում է Նախագծի 1-
ին հոդվածում 
«նախաքննության 
մարմինների» բառերը 
փոխարինել «քննչական 
մարմինների» բառերով: 

Ընդունվել է: 
 

Ընդունվել է 

 
 


