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Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան
1. Ս յն օրենքը կարգավոր մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան Ազգային ժողովի պատգամավորի (այս հետ՝ պատգամավոր)
գործ նե թյան իրականացման իրավական, սոցիալական եւ այլ երաշխիքները, ինչպես նաեւ պատգամավորի գործ նե թյան
երաշխիքներին առնչվող այլ հարաբեր թյ ններ:
2. Պատգամավորի գործ նե թյան երաշխիքները սահմանվ մ են Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյամբ, «Ազգային
ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետ թյան սահմանադրական օրենքով, ս յն օրենքով եւ այլ օրենքներով:
Հոդված 2. Պատգամավորական մանդատի անհամատեղելի թյ նը
1. Սահմանադր թյան 95-րդ հոդվածին համապատասխան՝ պատգամավորը չի կարող զբաղեցնել իր կարգավիճակով
չպայմանավորված պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման այլ մարﬕններ մ, որեւէ պաշտոն` առեւտրային
կազմակերպ թյ ններ մ, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործ նե թյամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական,
կրթական եւ ստեղծագործական աշխատանքից:
2. Պատգամավորական մանդատն ստանալ ց հետո` ﬔկ ամսվա ընթացք մ, պատգամավորը պարտավոր է`
1) դ րս գալ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառ ﬕց,
2) ազատվել առեւտրային կազմակերպ թյ ններ մ զբաղեցրած պաշտոնից,
3) դ րս գալ առեւտրային կազմակերպ թյ ններից կամ դրանց կանոնադրական կապիտալ մ իր բաժնեմասն ամբողջ թյամբ
հանձնել հավատարմագրային կառավարման,
4) հրաժարվել առեւտրային կազմակերպ թյ ն մ

րիշի գ յքի հավատարմագրային կառավար ﬕց,

5) ազատվել պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարﬕններ մ զբաղեցրած պաշտոններից, բացառ թյամբ ս յն
հոդվածի 5-րդ մաս մ նշված պաշտոնների,
6) ազատվել վճարովի հիմ նքներով աշխատանքից, բացառ թյամբ գիտական, կրթական կամ ստեղծագործական աշխատանքի:
3. Եթե առեւտրային կազմակերպ թյան կանոնադրական կապիտալ մ պատգամավորի մասնաբաժնի հավատարմագրային
կառավարման պայմանագիրը չի դադարել այդ կազմակերպ թյան լ ծարման կամ սնանկ ճանաչվել
հիմքով, ապա
պատգամավորը պարտավոր է հավատարմագրային կառավարման պայմանագիրը դադարել ց հետո` ﬔկ ամսվա ընթացք մ,
դ րս գալ առեւտրային կազմակերպ թյ նից կամ դրա կանոնադրական կապիտալ մ իր բաժնեմասն ամբողջ թյամբ հանձնել
հավատարմագրային կառավարման:
4. Ս յն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետի ընթացքը կասեցվ մ է Սահմանադրական դատարան մ Ազգային ժողովի
ընտր թյ նների արդյ նքներով ընդ նված որոշ ﬓերի վիճարկման մասին գործի քնն թյան ընդ նման օրվանից ﬕնչեւ այդ
գործով Սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշման ընդ նման օրը:
5. Պատգամավորի կարգավիճակով պայմանավորված պաշտոններ են Ազգային ժողովի նախագահի եւ նրա տեղակալների,
հանձնաժողոﬖերի նախագահների եւ նրանց տեղակալների, խմբակց թյ նների ղեկավարների եւ քարտ ղարների պաշտոնները,
ինչպես նաեւ Ազգային ժողովի կամ նրա մարﬕնների լիազոր թյ նների կամ գործառ յթների իրականացմանն առնչվող այլ
պաշտոններ:
6. Ս յն օրենքի իմաստով՝ ձեռնարկատիրական գործ նե թյ ն, ինչպես նաեւ գիտական, կրթական կամ ստեղծագործական
աշխատանք է համարվ մ «Հանրային ծառայ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված

համապատասխան գործ նե թյ նը կամ աշխատանքը:
7. Պատգամավորին գիտական, կրթական կամ ստեղծագործական աշխատանքի համար վճար մը չի կարող գերազանցել ողջաﬕտ
չափը, այսինքն` այն չափը, որին ն յնպիսի գործ նե թյան համար համանման որակներ նեցող, բայց պատգամավոր չհամարվող
անձը կարող է հավակնել:
8. Պատգամավորական լիազոր թյ նների իրականացման հետ կապված պատգամավորի պարտական թյ նները գերակա են նրա
կողﬕց իրականացվող գիտական, կրթական, ստեղծագործական աշխատանքի կամ օրենքով չարգելված այլ աշխատանքային
գործ նե թյան նկատմամբ:
9. Ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքն ապահովել
անդամակցած հանձնաժողովի նախագահին տեղյակ է
ստեղծագործական աշխատանքի մասին:

համար պատգամավորն Ազգային ժողովի նախագահին եւ իր
պահ մ համատեղ թյամբ կատարվող գիտական, կրթական,

Հոդված 3. Պատգամավորական էթիկայի կանոնները
1.Ս յն հոդվածի պահանջները վերաբեր մ են ինչպես պատգամավորի լիազոր թյ նների իրականացմանը, այնպես էլ նրա
աﬔնօրյա վարքագծին:
2. Պատգամավորական էթիկայի կանոններն են`
1) հարգել օրենքը եւ ենթարկվել օրենքին.
2) հարգել հանր թյան բարոյական նորﬔրը.
3) պահպանել Ազգային ժողովի, նրա հանձնաժողոﬖերի նիստերի եւ խորհրդարանական լս ﬓերի անցկացման կարգը.
4) իր լիազոր թյ ններն իրականացնելիս չառաջնորդվել իր կամ իր հետ փոխկապակցված անձանց անձնական շահերով.
5) չօգտագործել պատգամավորի պաշտոնի հեղինակ թյ նն ի շահ իրեն կամ այլ անձի.
6) իր գործ նե թյամբ նպաստել Ազգային ժողովի նկատմամբ վստահ թյան եւ հարգանքի ձեւավորմանը.
7) աﬔն ր եւ ցանկացած գործ նե թյամբ զբաղվելիս դրսեւորել պատգամավորին վայել վարքագիծ.
8) հարգալից վերաբերմ նք ց ցաբերել քաղաքական ընդդիմախոսների, Ազգային ժողով մ հարցերի քննարկման մասնակիցների,
լրագրողների, ինչպես նաեւ բոլոր այն անձանց նկատմամբ, որոնց հետ պատգամավորը շփվ մ է իր լիազոր թյ ններն
իրականացնելիս:
Հոդված 4. Պատգամավորի շահերի բախ մը
1. Պատգամավորի կողﬕց իր կամ իրեն փոխկապակցված անձի անձնական շահերով առաջնորդվելը նշանակ մ է օրենսդրական
նախաձեռն թյամբ հանդես գալը, Ազգային ժողովի որոշման, հայտարար թյան կամ ղերձի նախագիծ ներկայացնելը, Ազգային
ժողով մ շրջանառ թյան ﬔջ դրված հարցի վերաբերյալ առաջարկ ներկայացնելը, ինչպես նաեւ Ազգային ժողովի կամ նրա
հանձնաժողովի նիստ մ ել յթ նենալը, հարցեր տալը կամ քվեարկ թյանը մասնակցելը, որը թեեւ ինքնին օրինական է, սակայն
պատգամավորը տեղյակ է կամ պարտավոր էր տեղյակ լինել, որ այն հանգեցն մ կամ նպաստ մ է կամ ողջամտորեն կարող է
հանգեցնել կամ նպաստել նաեւ`
1) իր կամ իր հետ փոխկապակցված անձի գ յքային կամ իրավական դր թյան բարելավմանը.
2) իր կամ իր հետ փոխկապակցված անձի անդամակցած ոչ առեւտրային կազմակերպ թյան գ յքային կամ իրավական դր թյան
բարելավմանը.
3) իր կամ իր հետ փոխկապակցված անձի մասնակց թյամբ առեւտրային կազմակերպ թյան գ յքային կամ իրավական դր թյան
բարելավմանը.
4) իր հետ փոխկապակցված անձին պաշտոն մ նշանակմանը.
5) պաշտոն մ իր ընտր թյանը կամ նշանակմանը, բացառ թյամբ ս յն օրենքի 2-րդ հոդվածի 5-րդ մաս մ նշված պաշտոնների,
ինչպես նաեւ որպես Ազգային ժողովի կողﬕց ընտրվող պաշտոն մ թեկնած ՝ իր ել յթի:

2. Ս յն օրենքի իմաստով պատգամավորի հետ փոխկապակցված անձինք են համարվ մ «Հանրային ծառայ թյան
մասին»Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 16-րդ կետի համաձայն` բարձրաստիճան պաշտոնատար
անձի հետ փոխկապակցված անձինք:
3. Շահերի բախ մ առաջանալ դեպք մ պատգամավորը պարտավոր է Ազգային ժողովի կամ իր անդամակցած հանձնաժողովի
նիստ մ ել յթից կամ քվեարկ թյ նից առաջ հանդես գալ շահերի բախման վերաբերյալ հայտարար թյամբ, իսկ օրենսդրական
նախաձեռն թյամբ հանդես գալիս, Ազգային ժողովի որոշման, հայտարար թյան, ղերձի նախագիծ ներկայացնելիս, Ազգային
ժողով մ շրջանառ թյան ﬔջ դրված հարցի վերաբերյալ առաջարկ ներկայացնելիս համապատասխան փաստաթղթերի հետ
ներկայացնել շահերի բախման վերաբերյալ իր գրավոր հայտարար թյ նը` նկարագրելով շահերի բն յթը:
4. Եթե պատգամավորն Ազգային ժողովի կամ իր անդամակցած հանձնաժողովի նիստ մ հանդես է գալիս շահերի բախման
վերաբերյալ հայտարար թյամբ, ապա հարցի քվեարկ թյ նից նրա բացակայ թյ նը համարվ մ է հարգելի:
5. Ս յն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դր յթները ﬔկնաբանելիս համարվ մ է, որ պատգամավորը չի առաջնորդվ մ իր կամ
իր հետ փոխկապակցված անձի անձնական շահերով, եթե նա հանդես է գալիս Ազգային ժողովի հանձնաժողովի կամ խմբակց թյան
ան նից, կամ տվյալ գործող թյ նը`
1) վերաբեր մ է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների, պետական կամ համայնքային ոչ առեւտրային
կազմակերպ թյ նների, հիﬓարկների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց գործ նե թյանը.
2) նի համընդհան ր կիրառելի թյ ն եւ անդրադառն մ է հասարակ թյան լայն շերտերի վրա այնպես, որ ողջամտորեն չի
կարող ﬔկնաբանվել որպես պատգամավորի կամ նրա հետ փոխկապակցված անձի անձնական շահերով առաջնորդվել.
3) վերաբեր մ է պատգամավորի վարձատր թյան չափին,
արտոն թյ ններին կամ գործ նե թյան այլ երաշխիքներին:

գործ նե թյան հետ կապված ծախսերի փոխհատ ցմանը,

Հոդված 5. Պատգամավորի աշխատանքային գործ նե թյ նը
1. Պատգամավորի աշխատավայրն Ազգային ժողովի նստավայրն է:
2. Պատգամավորի հիﬓական աշխատանքային ժամանակը ներառ մ է Ազգային ժողովի, նրա խմբակց թյ նների,
հանձնաժողոﬖերի, աշխատանքային խմբերի նիստերի եւ խորհրդարանական լս ﬓերի անցկացման, ինչպես նաեւ
պատգամավորի այլ լիազոր թյ նների իրականացման համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածը: Պատգամավորի հիﬓական
աշխատանքային ժամանակը նորմավորված չէ:
3. Պատգամավորի վարձատր թյան չափը սահմանվ մ է օրենքով:
4. Ազգային ժողովի նիստերից, ինչպես նաեւ հանձնաժողովի նիստերից կամ նրա հրավիրած խորհրդարանական լս ﬓերից
անհարգելի բացակայած օրերի համար պատգամավորին աշխատավարձ չի վճարվ մ: Պատգամավորների բացակայ թյ նները
հաշվառ մ է Ազգային ժողովի աշխատակազմը:
5. Ազգային ժողովի նախագահի կարգադր թյամբ ծառայողական գործ ղման ﬔկնող պատգամավորին գործ ղման ծախսերի
հատ ց մը տրվ մ է օրենսդր թյամբ սահմանված կարգով:
6. Պատգամավորի լիազոր թյ նների ժամանակաշրջանը հաշվարկվ մ է որպես հանրային ծառայ թյան ստաժ: Պատգամավորի
աշխատանքային ստաժը չի ընդﬕջվ մ, եթե նա իր լիազոր թյ նների ավարտից հետո՝ երեք ամսվա ընթացք մ, անցն մ է այլ
աշխատանքի:
7. Պատգամավորին իր լիազոր թյ նների ժամկետով տրվ մ են պատգամավորական վկայական եւ դիվանագիտական անձնագիր
եւ «Ազգային ժողովի պատգամավոր» կրծքանշան:
Հոդված 6. Պատգամավորի հարց ﬓերը եւ ընդ նել թյան իրավ նքը
1. Պատգամավորն իրավ նք նի հարց ﬓերով եւ առաջարկներով դիﬔլ պետական կառավարման համակարգի մարﬕններին,
տեղական ինքնակառավարման մարﬕններին եւ դրանց պաշտոնատար անձանց:
2. Իրավաս

պաշտոնատար անձինք պարտավոր են՝

1) երեքշաբաթյա ժամկետ մ քննարկել պատգամավորի գրավոր հարց մը կամ առաջարկը եւ գրավոր պատասխանել նրան.

2) պատգամավորի բարձրացրած հարցի քննարկ մը կազմակերպել

դեպք մ հնարավորինս սեղմ ժամկետ մ տեղեկացնել նրան:

3. Պատգամավորը հնարավորինս սեղմ ժամկետ մ ընդ նել թյան իրավ նք նի Կառավար թյան անդաﬓերի, ինչպես նաեւ
Կառավար թյանը, վարչապետին եւ նախարար թյ ններին ենթակա պետական կառավարման համակարգի մարﬕնների
ղեկավարների, Հայաստանի Հանրապետ թյան դիվանագիտական ծառայ թյան մարﬕնների, համայնքների ղեկավարների կամ իր
գրավոր հարցմանը, առաջարկին պատասխանել իրավաս թյ ն նեցող պաշտոնատար անձանց մոտ:
4. Պատգամավորն օրենսդր թյամբ սահմանված կարգով կարող է ներկա լինել պետական եւ տեղական ինքնակառավարման
մարﬕնների նիստերին։
Հոդված 7. Քաղաքացիների հետ պատգամավորի ընդ նել թյան կազմակերպ մը
1. Տեղական ինքնակառավարման մարﬕնները պարտավոր են պատգամավորի պահանջով ամսական առնվազն ﬔկ օր
կահավորված սենյակ կամ դահլիճ հատկացնել նրան` քաղաքացիների ընդ նել թյան կազմակերպման համար:
Հոդված 8. Պարտադիր զինվորական ծառայ թյ նից տարկետ մ ստանալ
1. Պատգամավորն իր լիազոր թյ նների ժամկետ մ
վարժական հավաքներից:

իրավ նքը

նի տարկետ մ ստանալ

իրավ նք եւ ազատվ մ է զորահավաքներից

Հոդված 9. Պատգամավորի բնակարանային պայմանների ապահով մը
1. Երեւան քաղաք մ բնակարան չ նեցող պատգամավորին տրվ մ է Երեւան քաղաք մ բնակարանի վարձին համարժեք
փոխհատ ց մ:
Հոդված 10. Պատգամավորի արձակ րդը
1. Պատգամավորն
նի աﬔնամյա վճարովի արձակ րդի իրավ նք` 30 աշխատանքային oր տեւող թյամբ: Հիﬓական
արձակ րդային վճարից բացի, պատգամավորին վճարվ մ է լրաց ցիչ ﬕանվագ արձակ րդային վճար` իր ﬕջին ամսական
աշխատավարձի չափով:
2. Պատգամավորն

նի աշխատանքային օրենսդր թյամբ սահմանված չվճարվող արձակ րդի իրավ նք:

3. Պատգամավորների աﬔնամյա հերթական արձակ րդը տրամադրվ մ է ամռանը՝ հերթական նստաշրջանի ավարտից հետո:
Հոդված 11. Պատգամավորի գործ նե թյան ապահով մը
1.
Ազգային ժողովի նստավայր մ պատգամավորին հատկացվ մ է կահավորված, տեխնիկական եւ կապի (այդ թվ մ՝
համակարգիչ, ինտերնետային կապ) ﬕջոցներով հագեցված աշխատասենյակ, իսկ Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ մ՝
խոսափողով եւ անվանական էլեկտրոնային քվեարկ թյան սարքավոր մով հագեցված աշխատատեղ:
2. Պատգամավորի գործ նե թյան մասնագիտական սպասարկ ﬓ ապահով մ են նրա
աշխատակազմը:

օգնականները

եւ Ազգային ժողովի

3. Օգնականը պատգամավորի հանձնարար թյամբ՝
1) նախապատրաստ մ է պատգամավորի կողﬕց Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվող փաստաթղթերը.
2) նախապատրաստ մ է պատգամավորի լիազոր թյ նների իրականացման համար անհրաժեշտ վերլ ծական, տեղեկատվական
եւ այլ նյ թեր.
3) կազմակերպ մ է պատգամավորի մոտ քաղաքացիների ընդ նել թյ նը.
4) կարող է «Ազգային ժողովի կանոնակարգ»Հայաստանի Հանրապետ թյան սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով
ներկա լինել Ազգային ժողովի հանձնաժողոﬖերի հրապարակային նիստերին եւ խորհրդարանական լս ﬓերին.
5) վար մ է պատգամավորին

ղղված փաստաթղթերի գործավար թյ նը:

4. Պատգամավորի՝ վճարովի հիմ նքներով աշխատող օգնականը աշխատանքի է ընդ նվ մ իր դիմ ﬕ համաձայն եւ
պատգամավորի ներկայացմամբ՝ ժամկետային աշխատանքային պայմանագրով:

5. Պատգամավորի՝ վճարովի հիմ նքներով աշխատող օգնականը կարող է ազատվել աշխատանքից աշխատանքային
օրենսդր թյամբ սահմանված հիմքերով եւ կարգով, ինչպես նաեւ ազատվ մ է աշխատանքից պատգամավորի լիազոր թյ նների
դադարման կամ դադարեցման դեպք մ:
6. Իրենց աշխատանքային պարտական թյ նները կատարելիս պատգամավորի օգնականները օգտվ մ են պատգամավորի
աշխատասենյակից, տեխնիկական եւ կապի ﬕջոցներից:
Հոդված 12. Օրենքի
1. Ս յն օրենքն

ժի ﬔջ մտնելը

ժի ﬔջ է մտն մ Ազգային ժողովի հաջորդ գ մարման առաջին նստաշրջանի բացման օրը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`
Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
14.01.2017
ՀՕ-20
Նախագծի պատմ թյ ն

16.09.2019

Դեպի վեր

«Հայաստանի Հանրապետ թյան Ազգային ժողովի պատգամավորի գործ նե թյան երաշխիքների մասին» օրենք մ
փոփոխ թյ ն կատարել մասին

