
Լրամշակված նախագիծ 
 Երկրորդ ընթերցում  

Պ-654-12.06.2020-ՊԻ-011 
 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-

ի ՀՕ-9-Ն սահմանադրական օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 8-րդ հոդվածում․ 
 
1) 1-ին մասը լրացնել նոր 9.2) կետով հետևյալ խմբագրությամբ. 
 

«9.2) Կանոնակարգի 146-րդ հոդվածի 2.2-րդ մասով նախատեսված դեպքում 
Ազգային ժողովի խորհրդին առաջադրելու ինքնավար մարմնի անդամի 
պաշտոնում թեկնածուների ընտրության համար ձևավորվող մրցութային 
խորհրդի անդամի թեկնածու. 
 

2) լրացնել նոր 3.1-րդ մասով հետևյալ խմբագրությամբ․ 
 
«3.1. Կանոնակարգով ուղղակիորեն նախատեսված դեպքերում Ազգային ժողովի 
խմբակցությունների կոնսենսուսով որոշումն համարվում է ընդունված, եթե 
միևնույն որոշումը կայացրել են Ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունները:»։ 
 

Հոդված 2. Օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել նոր 19-րդ կետով 
հետևյալ խմբագրությամբ․ 

 
«19) Կանոնակարգի 146-րդ հոդվածի 2.2-րդ մասով նախատեսված դեպքում 
նշանակում է ինքնավար մարմնի անդամի պաշտոնում թեկնածուների 
ընտրության համար ձևավորվող մրցութային խորհրդի անդամ։»։ 
 

Հոդված 3. Օրենքի 146-րդ հոդվածը 
 
1) լրացնել նոր 2․1 մասով հետևյալ խմբագրությամբ․ 
 

«2.1. Եթե օրենքով նախատեսված է ինքնավար մարմնի անդամի պաշտոնում 
թեկնածուների ընտրության համար մրցութային խորհրդի ձևավորում և դրա 
անդամ նշանակելու իրավասությունը վերապահված է Ազգային ժողովի 
խմբակցություններին կամ Ազգային ժողովի խորհրդին, ապա մրցութային 
խորհրդի կազմավորման մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացվելուց 
հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, Ազգային ժողովի 



խմբակցությունները կոնսենսուսով ընդունված որոշմամբ նշանակում են 
մրցութային խորհրդի անդամի մեկ թեկնածու։»։ 

 
2) լրացնել նոր 2․2 մասով հետևյալ խմբագրությամբ․ 
 

«2.2. Եթե Ազգային ժողովի խմբակցությունները սույն հոդվածի 2.1-ին մասով 
սահմանված ժամկետում ինքնավար մարմնի անդամի պաշտոնում 
թեկնածուների ընտրության համար ձևավորվող մրցութային խորհրդի անդամ չեն 
նշանակում, ապա այդ ժամկետը լրանալուց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում, մրցութային խորհրդի անդամին նշանակում է Ազգային ժողովի 
խորհուրդը՝ Ազգային ժողովի խմբակցությունների առաջադրած թեկնածուների 
կազմից»: 

 
Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրը: 



 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ԼՐԱՑՈՒՄԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-
ի ՀՕ-9-Ն սահմանադրական օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասը 
լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ նոր 19.1) կետով.8-րդ հոդվածում՝ 

 
3) «19.1) նշանակում է -ին մասը լրացնել նոր 9.2-րդ կետով հետևյալ 
բովանդակությամբ. 
 

«9.2) Կանոնակարգի 146-րդ հոդվածի 2.2-րդ մասով նախատեսված դեպքում 
Ազգային ժողովի ներկայացուցիչ Կոռուպցիայի կանխարգելման 
հանձնաժողովիխորհրդին առաջադրելու ինքնավար մարմնի անդամի պաշտոնում 
թեկնածուների ընտրության համար ձևավորվող մրցութային խորհրդում.խորհրդի 
անդամի թեկնածու.», 
 

4) լրացնել նոր 3.1-րդ մասով հետևյալ բովանդակությամբ. 
 
«3.1. Կանոնակարգով ուղղակիորեն նախատեսված դեպքերում Ազգային ժողովի 
խմբակցությունների կոնսեսուսով որոշումն համարվում է ընդունված, եթե 
միևնույն որոշումը կայացրել են Ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունները:»։ 
 

Հոդված 2. Օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել նոր 19-րդ կետով 
հետևյալ հետևյալ բավանդակությամբ. 

 
«19) Կանոնակարգի 146-րդ հոդվածի 2.2-րդ մասով նախատեսված դեպքում 
նշանակում է ինքնավար մարմնի անդամի պաշտոնում թեկնածուների 
ընտրության համար ձևավորվող մրցութային խորհրդի անդամ։»։ 
 

Հոդված 3. Օրենքի 146-րդ հոդվածում՝ 
 
3) լրացնել նոր 2.1-ին մասով հետևյալ բովանդակությամբ. 
 

«2.1. Եթե օրենքով նախատեսված է ինքնավար մարմնի անդամի պաշտոնում 
թեկնածուների ընտրության համար մրցութային խորհրդի ձևավորում և դրա 
անդամ նշանակելու իրավասությունը վերապահված է Ազգային ժողովի 
խմբակցություններին կամ Ազգային ժողովի խորհրդին, ապա մրցութային 
խորհրդի կազմավորման մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացվելուց 
հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, Ազգային ժողովի 



 

 

խմբակցությունները կոնսենսուսով ընդունված որոշմամբ նշանակում են 
մրցութային խորհրդի անդամ։»։ 

 
4) լրացնել նոր 2.2-րդ մասով հետևյալ բովանդակությամբ. 
 

«2.2. Եթե Ազգային ժողովի խմբակցությունները սույն հոդվածի 2.1-ին մասով 
սահմանված ժամկետում ինքնավար մարմնի անդամի պաշտոնում 
թեկնածուների ընտրության համար ձևավորվող մրցութային խորհրդի անդամ չեն 
նշանակում, ապա այդ ժամկետը լրանալուց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում, մրցութային խորհրդի անդամին նշանակում է Ազգային ժողովի 
խորհուրդը՝ Ազգային ժողովի խմբակցությունների առաջադրած թեկնածուների 
կազմից»: 

 
Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվանհրապարակմանը հաջորդող օրը: 



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (Պ-
654-12.06.2020-ՊԻ-011/1), «ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ (Պ-6541-12.06.2020-ՊԻ-011/1) 

№ 

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․ Հեղինակ 

««Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» 

սահմանադրական օրենքում 
լրացումներ կատարելու 

մասին» սահմանադրական 
օրենքի նախագիծ 

Առաջարկվող փոփոխությունները 
ներկայացված են ըստ 

տեղեկանքի։ 

Նախագծում կատարվել 
են համապատասխան 

փոփոխություններ։ 
Ընդունվել է 

2. Հեղինակ 

««Կոռուպցիայի 
կանխարգելման 

հանձնաժողովի մասին» 
Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու 
մասին» օրենքի նախագիծ 

Առաջարկվող 
փոփոխությունները 

ներկայացված են ըստ 
տեղեկանքի։ 

Նախագծում կատարվել 
են համապատասխան 

փոփոխություններ։ 
Ընդունվել է 

3. Հեղինակ 

««Դատական օրենսգիրք» 
սահմանադրական օրենքում 

փոփոխություններ 
կատարելու մասին» 

սահմանադրական օրենքի 
նախագիծ  

Փաթեթը լրացվնել  նոր 
նախագծով - Ընդունվել է 

4. Հեղինակ 

««Մարդու իրավունքների 
պաշտպանի մասին» 

սահմանադրական օրենքում 
լրացում կատարելու մասին»  

Փաթեթը լրացնել  նոր 
նախագծով - Ընդունվել է 

 

 


