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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» 

ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի 
գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի 
դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-20-Ն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետը շարադրել 
նոր խմբագրությամբ՝  հետևյալ բովանդակությամբ. 

«1)տասնօրյա ժամկետում քննարկել պատգամավորի գրավոր հարցումը կամ 
առաջարկը և գրավոր պատասխանել նրան: Բացառիկ դեպքերում, եթե գրավոր 
հարցման մեջ նշված տեղեկությունը տրամադրելու կամ առաջարկը քննարկելու 
համար անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ աշխատանք, ապա այդ տեղեկությունը 
պատգամավորին է տրվում դիմումն ստանալուց հետո՝ երեսնօրյա ժամկետում՝ 
հարցումը կամ առաջարկը ստանալուց հետո՝ տասնօրյա ժամկետում 
պատգամավորին գրավոր տեղյակ պահելով հետաձգման պատճառների մասին.» 

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

 

 



Տեղեկանք 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»  

Պ-086-03.04.2019-ՊԻ-011/1 ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
Հոդված 6. Պատգամավորի հարցումները և ընդունելության իրավունքը 
 

1. Պատգամավորն իրավունք ունի հարցումներով և առաջարկներով դիմելու 
պետական կառավարման համակարգի մարմիններին, տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին և դրանց պաշտոնատար անձանց: 

2. Իրավասու պաշտոնատար անձինք պարտավոր են՝ 
1) հնգօրյա տասնօրյա ժամկետում քննարկել պատգամավորի գրավոր հարցումը 

կամ առաջարկը և գրավոր պատասխանել նրան: Բացառիկ դեպքերում, եթե գրավոր 
հարցման մեջ նշված տեղեկությունը տրամադրելու կամ առաջարկը քննարկելու 
համար անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ աշխատանք, ապա այդ տեղեկությունը 
պատգամավորին է տրվում դիմումն ստանալուց հետո՝ երեքշաբաթյա երեսնօրյա 
ժամկետում՝ հարցումը կամ առաջարկը ստանալուց հետո՝ հնգօրյա տասնօրյա 
ժամկետում պատգամավորին գրավոր տեղյակ պահելով հետաձգման 
պատճառների մասին. 

2) պատգամավորի բարձրացրած հարցի քննարկումը կազմակերպելու դեպքում 
հնարավորինս սեղմ ժամկետում տեղեկացնել նրան: 

3. Պատգամավորը հնարավորինս սեղմ ժամկետում ընդունելության իրավունք 
ունի Կառավարության անդամների, ինչպես նաև Կառավարությանը, վարչապետին 
և նախարարություններին ենթակա պետական կառավարման համակարգի 
մարմինների ղեկավարների, Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական 
ծառայության մարմինների, համայնքների ղեկավարների կամ իր գրավոր հարցմանը, 
առաջարկին պատասխանելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձանց 
մոտ: 

4. Պատգամավորն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կարող է ներկա լինել 
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների նիստերին։



Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ 
«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին Պ-086-03.04.2019-ՊԻ-011/01 օրենքի նախագծի վերաբերյալ ներկայացված առաջարկների 
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1 

ՀՀ Կառավարություն 
 

Պատգամավոր Սերգեյ 
Բագրատյան 

 

«Հայաստանի 
Հանրապետության 
Ազգային ժողովի 
պատգամավորի 
գործունեության 

երաշխիքների մասին» 
օրենքում փոփոխություն 

կատարելու մասին 
օրենքի նախագիծ 

Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովում 
առաջին ընթերցմամբ ընդունված 
«Հայաստանի Հանրապետության 
Ազգային ժողովի պատգամավորի 
գործունեության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
նախագծի (Պ-086-03.04.2019,29.05.2019-
ՊԻ-011/1) 1-ին հոդվածում  առաջարկում 
է «հնգօրյա» բառը փոխարինել 
«տասնօրյա» բառով, քանի որ հնգօրյա 
ժամկետն իրատեսական չէ: Նշված 
մոտեցումը հնարավորություն կտա 
միանգամից պատասխանն ուղարկել 
պատգամավորին՝ առանց պատասխան 
ուղարկելու ժամկետը երկարացնելու: 
Հակառակ դեպքում նախագծով 
նախատեսված ոչ իրատեսական 
ժամկետը գործնականում կարող է 
հանգեցնել նշված ժամկետի 
խախտումների կամ ժամկետի մինչև 30 
օրով երկարաձգումների: 

Առաջարկը վերախմբագրվել է: 
Նախագծի հոդված 1-ինը 
շարադրել հետևյալ 
բովանդակությամբ՝ 

1)տասնօրյա ժամկետում 
քննարկել պատգամավորի 
գրավոր հարցումը կամ 
առաջարկը և գրավոր 
պատասխանել նրան: 
Բացառիկ դեպքերում, եթե 
գրավոր հարցման մեջ նշված 
տեղեկությունը տրամադրելու 
կամ առաջարկը քննարկելու 
համար անհրաժեշտ է 
կատարել լրացուցիչ 
աշխատանք, ապա այդ 
տեղեկությունը 
պատգամավորին է տրվում 
դիմումն ստանալուց հետո՝ 
երեսնօրյա ժամկետում՝ 
հարցումը կամ առաջարկը 
ստանալուց հետո՝ տասնօրյա 
ժամկետում պատգամավորին 
գրավոր տեղյակ պահելով 
հետաձգման պատճառների 
մասին.» 

Առաջարկը 
ընդունվել է: 

 

 


