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Խ1

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ
Հոդված 1. Ազգային ժողովի սահմանադրական կարգավիճակը և գործառ յթները
1. Ազգային ժողովը ժողովրդի ներկայաց ցչական մարﬕնն է:
2. Ազգային ժողոﬖ իրականացն մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդիր իշխան թյ նը:
3. Ազգային ժողովը վերահսկող թյ ն է իրականացն մ գործադիր իշխան թյան նկատմամբ, ընդ ն մ է պետական բյ ջեն և իրականացն մ Սահմանադր թյամբ սահմանված այլ գործառ յթներ:
4. Ազգային ժողովի լիազոր թյ նները սահմանվ մ են Սահմանադր թյամբ:
Հոդված 2. Ազգային ժողովի գործ նե թյ նը և մարﬕնները

1. Ազգային ժողոﬖ իր լիազոր թյ նները և գործառ յթներն իրականացնելիս գործ մ է ս յն օրենքին (այս հետ՝ Կանոնակարգ) համապատասխան՝ նստաշրջանների, նիստերի, ինչպես նաև իր մարﬕնների աշխատանքի
ﬕջոցով:
2. Ազգային ժողովի մարﬕններն են պատգամավորները, Ազգային ժողովի նախագահը, նրա տեղակալները, խմբակց թյ նները, հանձնաժողոﬖերը և Ազգային ժողովի խորհ րդը (այս հետ՝ Խորհ րդ):

ԳԼ

Խ2

ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԸ
Հոդված 3. Պատգամավորի իրավ նքները
1. Պատգամավորն իրավ նք
1) հանդես գալ
2) ներկայացնել
3) ել յթներ

նի՝

օրենսդրական նախաձեռն թյամբ.
Ազգային ժողովի որոշման, հայտարար թյան,

նենալ , հարցեր տալ

4) գրավոր հարցեր

ղղել

ղերձի նախագիծ.

և առաջարկներ ներկայացնել

Ազգային ժողովի, նրա հանձնաժողոﬖերի, աշխատանքային խմբերի նիստեր մ, ինչպես նաև խորհրդարանական լս ﬓեր մ.

Կառավար թյանը.

5) բանավոր հարցերով դիﬔլ

Կառավար թյան անդաﬓերին.

6) զբաղեցնել

իր կարգավիճակով պայմանավորված պաշտոններ.

7) ընդգրկվել

մշտական կամ ժամանակավոր հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի կազմ մ.

8) ընդգրկվել

իր հանձնաժողովի ստեղծած ենթահանձնաժողովի կազմ մ.

9) դ րս գալ

խմբակց թյան կազﬕց.

10) ծանոթանալ Ազգային ժողովին, իր խմբակց թյանը կամ հանձնաժողովին հասցեագրված ցանկացած փաստաթղթի, բացառ թյամբ անվանական կամ անձնական նյ թերի, ինչպես նաև պետական կամ ծառայողական
գաղտնիք պար նակող այնպիսի տեղեկ թյան, որին իրավաս չէ իրազեկվել .
11) հարց ﬓերով և առաջարկներով դիﬔլ
12)

նենալ

երկ

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕններ

պաշտոնատար անձանց.

օգնական, որոնցից ﬔկը վճարովի, իսկ մյ սը՝ հասարակական հիմ նքներով:

2. Պատգամավորի իրավ նքների իրականացման կարգը սահմանվ մ է Կանոնակարգով, «Հայաստանի Հանրապետ թյան Ազգային ժողովի պատգամավորի գործ նե թյան երաշխիքների մասին» Հայաստանի
Հանրապետ թյան օրենքով և Ազգային ժողովի աշխատակարգով (այս հետ՝ Աշխատակարգ):
3. Պատգամավորի գործ նե թյան երաշխիքները սահմանվ մ են «Հայաստանի Հանրապետ թյան պատգամավորի գործ նե թյան երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով և այլ օրենքներով:
Հոդված 4. Պատգամավորի պարտական թյ նները
1. Պատգամավորը պարտավոր է՝
1) ընդգրկվել ﬔկ մշտական հանձնաժողովի կազմ մ, բացառ թյամբ Կանոնակարգի 11-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքերի.
2) մասնակցել Ազգային ժողովի, ինչպես նաև իր անդամակցած հանձնաժողովի և աշխատանքային խմբի նիստերին.
3) մասնակցել իր անդամակցած հանձնաժողովի հրավիրած խորհրդարանական լս ﬓերին.
4) պահպանել պատգամավորական էթիկայի կանոնները.
5) ապահովել պատգամավորական մանդատի անհամատեղելի թյան պահանջների կատար մը.
6) կազմակերպել քաղաքացիների ընդ նել թյ ն, ինչպես նաև իր լիազոր թյ նների շրջանակ մ օրենքով սահմանված կարգով պատասխանել քաղաքացիների գրավոր առաջարկներին.
7) պահպանել Ազգային ժողովի նստավայրի տարածք մ և շենք մ գործող անվտանգ թյան կանոնները:

ԳԼ
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ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԵՎ ՆՐԱ ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐԸ
Հոդված 5. Ազգային ժողովի նախագահը
1. Ազգային ժողովի նախագահը ներկայացն մ է Ազգային ժողովը և ապահով մ նրա բնականոն գործ նե թյ նը:
2. Ազգային ժողովի նախագահը՝
1) նախագահ մ է Ազգային ժողովի նիստերը.
2) գ մար մ է Ազգային ժողովի արտահերթ նիստեր և նստաշրջաններ.
3) շրջանառ թյան ﬔջ է դն մ Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացված հարցերը և նշանակ մ է գլխադասային հանձնաժողով.
4) Հանրապետ թյան նախագահին է ղարկ մ Ազգային ժողովի ընդ նած օրենքները, ինչպես նաև Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծը հանրաքվեի դնել
(փոփ. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
4.1¤ Սահմանադր թյան 129¬րդ հոդվածի 3¬րդ մասով նախատեսված դեպք մ ստորագր մ եւ հրապարակ մ է Ազգային ժողովի ընդ նած օրենքը:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
4.2) Սահմանադր թյան 202-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպք մ հրապարակ մ է Ազգային ժողովի ընդ նած Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նները.
(լր. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
5) ստորագր մ և հրապարակ մ է Ազգային ժողովի որոշ ﬓերը, հայտարար թյ նները և

ղերձները.

6) հրավիր մ և նախագահ մ է Խորհրդի նիստերը.
7) Ազգային ժողովի և Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացն մ հերթական նստաշրջանի և նիստերի օրակարգերի նախագծերը.
8) ստորագր մ և հրապարակ մ է Խորհրդի որոշ ﬓերը.
9) հաստատ մ է Ազգային ժողովի հանձնաժողոﬖերի կազﬔրը և դրանց մ փոփոխ թյ նները.
10) կարող է Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալին տալ Ազգային ժողովի բնականոն գործ նե թյան ապահովմանն
11) ըստ անհրաժեշտ թյան հրավիր մ է քաղաքական խորհրդակց թյ ններ.
12) տնօրին մ է Ազգային ժողովի նյ թական ﬕջոցները.

ղղված հանձնարար թյ ններ.

վերաբերյալ Ազգային ժողովի որոշ ﬓերը.

13) նշանակ մ և ազատ մ է զբաղեցրած պաշտոններից՝ Ազգային ժողովի աշխատակազﬕ (այս հետ՝ Աշխատակազմ) ղեկավարին, աշխատակազﬕ ղեկավարի տեղակալներին.
(խմբ. 21.01.2020 ՀՕ-46-Ն)
13.1) հաստատ մ է Աշխատակազմ մ քաղաքացիական ծառայ թյան պաշտոնների անձնագրերը, ինչպես նաև նշանակ մ և ազատ մ է զբաղեցրած պաշտոններից Աշխատակազմ մ քաղաքացիական ծառայ թյան
ղեկավար պաշտոնների 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթախմբի պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողներին.
(լր. 21.01.2020 ՀՕ-46-Ն, ժի ﬔջ կմտնի 30.11.2020 թվականին)
14) հաստատ մ է Աշխատակազﬕ հաստիքաց ցակը և աշխատողների պաշտոնային դր յքաչափերը.
(խմբ. 21.01.2020 ՀՕ-46-Ն)
15) իրավաս մշտական հանձնաժողովի նախագահի ներկայացմամբ հաստատ մ է Ազգային ժողովի բյ ջետային գրասենյակի (այս հետ՝ Բյ ջետային գրասենյակ) փորձագետներին ներկայացվող պահանջները, ինչպես
նաև նրանց պաշտոնների նկարագրերը.
16) ( ժը կորցրել է 21.01.2020 ՀՕ-46-Ն,

ժի ﬔջ կմտնի 30.11.2020 թվականին)

17) կարող է հրավիրել խորհրդարանական լս ﬓեր` սահմանելով դրանց անցկացման կարգը.
18) կարող է ձևավորել հասարակական հիմ նքներով գործող խորհրդակցական մարﬕններ.
19) նշանակ մ է Սահմանադրական դատարան մ Ազգային ժողովի ներկայաց ցիչ.
20) կարող է ընտր թյ նների ժամանակ դիտորդական առաքել թյ ն իրականացնել
օտարերկրյա հասարակական կազմակերպ թյ ններին.

հրավեր

ղարկել դիտորդական առաքել թյ ն իրականացնել

իրավ նք

նեցող ﬕջազգային կազմակերպ թյ ններին և

21) հաստատ մ է Ազգային ժողովի նստավայրի տարածք մ և շենք մ գործող անվտանգ թյան կանոնները.
22) պարգևատր մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան Ազգային ժողովի պատվո ﬔդալով, Հայաստանի Հանրապետ թյան Ազգային ժողովի պատվոգրով, Հայաստանի Հանրապետ թյան Ազգային ժողովի նախագահի
շնորհակալագրով, Հայաստանի Հանրապետ թյան Ազգային ժողովի նախագահի հ շաﬔդալով, Հայաստանի Հանրապետ թյան Ազգային ժողովի նախագահի հ շանվերով, ինչպես նաև խրախ ս մ է դրամական
պարգևատրմամբ.
23) նշանակ մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան պետական մրցանակների մրցանակակիր ընտրող հանձնաժողոﬖերի և մրցանակաբաշխ թյան կոﬕտեի անդաﬕ թեկնած
Ազգային ժողովի մշտական
հանձնաժողով:
(լր. 11.05.2020 ՀՕ-264-Ն)
3. Իր լիազոր թյ ններն իրականացնելիս Ազգային ժողովի նախագահն ընդ ն մ է որոշ ﬓեր և կարգադր թյ ններ, որոնք երկ
ինտերնետային կայք մ (www.parliament.am), բացառ թյամբ պետական կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք պար նակողների:
(լր. 13.09.2019 ՀՕ-175-Ն)

առաջադրել

իրավաս թյ ն

նեցող

աշխատանքային օրվա ընթացք մ տեղադրվ մ են Ազգային ժողովի պաշտոնական

Հոդված 6. Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալները
1. Ազգային ժողովի նախագահն

նի երեք տեղակալ:

2. Ազգային ժողովի նախագահի հանձնարար թյամբ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը՝
1) նախագահ մ է Ազգային ժողովի նիստերը.
2) նախագահ մ է Խորհրդի նիստերը.
3) փոխարին մ է Ազգային ժողովի նախագահին կամ իրականացն մ է Ազգային ժողովի բնականոն գործ նե թյան ապահովմանն

ղղված այլ հանձնարար թյ ններ:

3. Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալները մասնակց մ են Խորհրդի նիստերին:
4. Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը թափ ր ﬓալ դեպք մ, ինչպես նաև Ազգային ժողովի նախագահի կողﬕց Հանրապետ թյան նախագահի պարտական թյ նները կատարելիս Ազգային ժողովի նախագահի
լիազոր թյ նները կատար մ է Ազգային ժողովի նախագահի այն տեղակալը, որը պաշտոն մ ընտրվելիս ստացել է առավել շատ ձայներ, իսկ ձայների հավասար թյան դեպք մ՝ տարիքով ավագը:
ԳԼ
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ՆՆԵՐԸ

Հոդված 7. Խմբակց թյ նների ստեղծ մը
1. Խմբակց թյ ններն ստեղծվ մ են նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման օրը՝ Ազգային ժողովի մանդատների բաշխմանը մասնակցած կ սակց թյ նների (կ սակց թյ նների դաշինքների) թվին և
անվան ﬓերին համապատասխան:
2. Խմբակց թյ ն մ ընդգրկվ մ են ﬕևն յն կ սակց թյան կամ կ սակց թյ նների դաշինքի ընտրական ց ցակով մանդատ ստացած պատգամավորները:
3. Ազգային ժողովի ընտր թյան արդյ նքով մանդատների ընդհան ր թվի ոչ պակաս, քան 54 տոկոսը ստացած կ սակց թյան (կ սակց թյ նների դաշինքի) կամ քաղաքական կոալիցիայի անդամ կ սակց թյ նների
(կ սակց թյ նների դաշինքների) ստեղծած խմբակց թյ նները համարվ մ են կառավարող, իսկ մյ ս խմբակց թյ նները՝ ընդդիմադիր:
4. Կառավար թյան կազմավորման վերաբերյալ հ շագիր ստորագրած կ սակց թյ նների ¥կ սակց թյ նների դաշինքի¤ ստեղծած խմբակց թյ նները համարվ մ են կառավարող, իսկ մյ ս խմբակց թյ նները՝
ընդդիմադիր:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
5. Կառավարող խմբակց թյան ղեկավարը կամ քարտ ղարն Ազգային ժողովի առաջիկա նիստ մ հանդես է գալիս հ շագրի ստորագրման վերաբերյալ հայտարար թյամբ:
6. Եթե կառավարող խմբակց թյան ղեկավարն Ազգային ժողովի նիստ մ հանդես է գալիս Կառավար թյան կազմավորման վերաբերյալ հ շագրից դ րս գալ
խմբակց թյ նը համարվ մ է ընդդիմադիր:
Հոդված 8. Խմբակց թյան լիազոր թյ նները
1. Խմբակց թյ նն իրավ նք
1) հանդես գալ

նի Կանոնակարգով սահմանված կարգով՝

օրենսդրական նախաձեռն թյամբ.

2) Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնել
3) իր առաջադրած օրենքի նախագիծը համարել
4) քաղաքական կոալիցիա կազﬔլ

Ազգային ժողովի որոշման, հայտարար թյան կամ

ղերձի նախագիծ.

առաջնահերթ.

այլ խմբակց թյ նների հետ, ինչպես նաև դ րս գալ

կոալիցիայից.

5) մշտական հանձնաժողովի նախագահի կամ նրա տեղակալի իրեն վերապահված պաշտոն մ առաջադրել
6) Ազգային ժողովի հանձնաժողով մ իրեն վերապահված տեղ մ նշանակել
7) առաջադրել
8) իրավաս

խմբակց թյան անդաﬕ, ինչպես նաև նրան փոխել .

վարչապետի թեկնած .

մշտական հանձնաժողովին առաջադրել

9) առաջադրել

թեկնած .

թեկնած ներ Ազգային ժողովի կողﬕց ընտրվող կամ նշանակվող պաշտոններ մ.

Բարձրագ յն դատական խորհրդի անդաﬕ թեկնած .

9.1) օրենքով նախատեսված դեպքեր մ առաջադրել
(լր. 13.09.2019 ՀՕ-175-Ն)

ինքնավար մարﬓի անդաﬕ թափ ր պաշտոն մ թեկնած .

վերաբերյալ հայտարար թյամբ, ապա այդ պահից

9.2) Կանոնակարգի 146-րդ հոդվածի 2.2-րդ մասով նախատեսված դեպք մ Ազգային ժողովի խորհրդին առաջադրել
խորհրդի անդաﬕ թեկնած .
(լր. 18.09.2020 ՀՕ-439-Ն)
10) գրավոր հարցապնդ ﬓերով դիﬔլ
11) ներկայացնել
12) նշանակել

ինքնավար մարﬓի անդաﬕ պաշտոն մ թեկնած ների ընտր թյան համար ձևավորվող մրց թային

Կառավար թյան անդաﬓերին.

առաջարկներ Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների, օրենքի, Ազգային ժողովի որոշման, հայտարար թյան կամ

և փոխել

ղերձի նախագծի վերաբերյալ.

Խորհրդ մ իր ներկայաց ցչին.

13) իր անդաﬕն առաջարկել

ﬕջազգային խորհրդարանական կազմակերպ թյան, ինչպես նաև ﬕջխորհրդարանական հանձնաժողով մ Ազգային ժողովի կամ այլ պաշտոնական պատվիրակ թյան կազմ մ.

14) իր անդաﬕն առաջարկել

Ազգային ժողովի բարեկամական խմբի կազմ մ.

15) հրավիրել

խորհրդարանական լս ﬓեր.

16) իր անդաﬕն խմբակց թյ նից հեռացնել :
2. Իր լիազոր թյ ններն իրականացնելիս խմբակց թյ նն ընդ ն մ է որոշ ﬓեր:
3. Խմբակց թյան որոշ ﬓերն ընդ նվ մ են քվեարկ թյանը մասնակցած խմբակց թյան անդաﬓերի ձայների ﬔծամասն թյամբ, եթե քվեարկ թյանը մասնակցել է խմբակց թյան անդաﬓերի ընդհան ր թվի կեսից
ավելին:
3.1. Կանոնակարգով ղղակիորեն նախատեսված դեպքեր մ Ազգային ժողովի խմբակց թյ նների կոնսենս սով որոշ մը համարվ մ է ընդ նված, եթե ﬕևն յն որոշ մը կայացրել են Ազգային ժողովի բոլոր
խմբակց թյ նները:
(լր. 18.09.2020 ՀՕ-439-Ն)
4. Ընդդիմադիր խմբակց թյ նն

նի Կանոնակարգով սահմանված գործ նե թյան երաշխիքներ:

Հոդված 9. Խմբակց թյան գործ նե թյ նը
1. Խմբակց թյ նը գործ մ է Կանոնակարգին և իր որոշմամբ հաստատված կանոնադր թյանը համապատասխան:
2. Խմբակց թյան կանոնադր թյամբ սահմանվ մ են՝
1) խմբակց թյան անվան մը,
2) խմբակց թյան անդաﬓերի իրավ նքները և պարտական թյ նները,
3) խմբակց թյան ղեկավարի և քարտ ղարի ընտր թյան կարգը, ինչպես նաև նրանց լիազոր թյ նները,
4) խմբակց թյան նիստերի գ մարման և անցկացման կարգը,
5) խմբակց թյան որոշ ﬓերի ընդ նման կարգը,
6) խմբակց թյան կողﬕց օրենսդրական նախաձեռն թյամբ հանդես գալ

ընթացակարգը,

7) խմբակց թյան կողﬕց Ազգային ժողովի որոշման, հայտարար թյան կամ

ղերձի նախագծի ներկայացման ընթացակարգը,

8) խմբակց թյան կողﬕց վարչապետի թեկնած ի առաջադրման ընթացակարգը,
9) իրավաս

մշտական հանձնաժողովին Ազգային ժողովի կողﬕց ընտրվող կամ նշանակվող պաշտոններ մ խմբակց թյան կողﬕց թեկնած ների առաջադրման ընթացակարգը,

9.1) ինքնավար մարﬓի անդաﬕ թափ ր պաշտոն մ թեկնած ի առաջադրման ընթացակարգը,
(լր. 13.09.2019 ՀՕ-175-Ն)
10) խմբակց թյան կողﬕց Կառավար թյան անդաﬓերին գրավոր հարցապնդ ﬓերով դիﬔլ

ընթացակարգը,

11) հանրաքվեի և Հանրապետ թյան նախագահի ընտր թյան արդյ նքներով ընդ նված որոշ ﬓերի հետ կապված վեճերով խմբակց թյան կողﬕց Սահմանադրական դատարան դիﬔլ

ընթացակարգը,

12) Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների, օրենքների և Ազգային ժողովի որոշման նախագծերի վերաբերյալ խմբակց թյան առաջարկների ներկայացման ընթացակարգը,
13) խմբակց թյան անդաﬕն հեռացնել

կարգը,

14) խմբակց թյան որոշ ﬓերի ընդ նման ընթացակարգը,
15) խմբակց թյան գործ նե թյան կարգին վերաբերող այլ դր յթներ:
3. Խմբակց թյան նիստերը, որպես կանոն, հրավիրվ մ են Ազգային ժողովի հերթական նիստերին հաջորդող շաբաթվա ընթացք մ:
4. Պատգամավորը կարող է խմբակց թյ նից դ րս գալ խմբակց թյան ղեկավարին

ղղված գրավոր դիմ մով կամ Ազգային ժողովի նիստ մ՝ այդ մասին հայտարար թյամբ հանդես գալով:

5. Խմբակց թյան գործ նե թյ նը դադար մ է, եթե նրա բոլոր անդաﬓերը դ րս են գալիս խմբակց թյ նից, և վերականգնվ մ է, եթե նրա կազմ մ ընդգրկվ մ է դրա իրավաս թյ նն
պատգամավոր:
ԳԼ

նեցող առնվազն ﬔկ

Խ5
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Հոդված 10. Մշտական հանձնաժողոﬖերի ստեղծ մը
1. Մշտական հանձնաժողոﬖերն ստեղծվ մ են օրենքների նախագծերի, Ազգային ժողովի իրավաս թյան ﬔջ մտնող այլ հարցերի նախնական քննարկման և դրանց վերաբերյալ Ազգային ժողով եզրակաց թյ ններ
ներկայացնել , ինչպես նաև խորհրդարանական վերահսկող թյ ն իրականացնել համար:
2. Մշտական հանձնաժողոﬖերը ստեղծվ մ են Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջան մ՝ Ազգային ժողովի որոշմամբ: Որոշման նախագիծը ներկայացվ մ և քննարկվ մ է Կանոնակարգի 112-րդ հոդվածով սահմանված
կարգով:
3. Մշտական հանձնաժողոﬖերի ստեղծ ﬕց հետո դրանց թիվը չի կարող փոփոխվել:
Հոդված 11. Մշտական հանձնաժողոﬖերի կազմավոր մը
1. Մշտական հանձնաժողովի կազմը և դրան մ փոփոխ թյ նները հաստատ մ է Ազգային ժողովի նախագահը, եթե պահպանված են ս յն հոդվածով սահմանված սկզբ նքները:
2. Մշտական հանձնաժողով մ տեղերը բաշխվ մ են խմբակց թյ ններ մ ընդգրկված պատգամավորների թվի համամասն թյամբ:
3. Խմբակց թյան անդամը խմբակց թյանը վերապահված հանձնաժողովի անդաﬕ տեղ մ նշանակվ մ, ինչպես նաև հանձնաժողովի կազﬕց դ րս է գալիս խմբակց թյան որոշմամբ:
4. Եթե ս յն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված համամասն թյ նը չի խախտվ մ, ապա խմբակց թյ նից դ րս եկած կամ հեռացված պատգամավորը կարող է՝
1) ﬓալ ն յն հանձնաժողով մ, եթե այդ խմբակց թյ նը նրա տեղ մ խմբակց թյան անդաﬕ չի նշանակ մ, կամ հանձնաժողով մ առկա է այլ թափ ր տեղ, կամ
2) Ազգային ժողովի նախագահին
5. Խմբակց թյ նն իրավ նք

ղղված իր գրավոր դիմ մով ընդգրկվել այլ հանձնաժողով մ առկա թափ ր տեղ մ:

նի թափ ր թողնել

հանձնաժողով մ իրեն վերապահված տեղը, ինչպես նաև փոխել

6. Հանձնաժողովի անդաﬕ լիազոր թյ նները դադար մ են, եթե՝
1) նրա պատգամավորական լիազոր թյ նները դադար մ կամ դադարեցվ մ են.

հանձնաժողովի կազմ մ ընդգրկված իր անդաﬕն:

2) նա դ րս է գալիս հանձնաժողովից.
3) նա դ րս է գալիս կամ հեռացվ մ է խմբակց թյ նից, եթե այդ խմբակց թյ նը նրա տեղ մ նշանակ մ է խմբակց թյան անդաﬕ:
7. Ազգային ժողովի նախագահը և նրա տեղակալները, ինչպես նաև խմբակց թյ նների ղեկավարները կարող են չընդգրկվել հանձնաժողովի կազմ մ:
Հոդված 12. Մշտական հանձնաժողովի լիազոր թյ նները
1. Մշտական հանձնաժողոﬖ իր իրավաս թյան շրջանակ մ՝
1) իրականացն մ է գլխադասային հանձնաժողովի լիազոր թյ նները.
2) իրականացն մ է խորհրդարանական վերահսկող թյ ն.
3) պաշտոններ մ ընտր թյան կամ նշանակման համար Ազգային ժողովին կամ այլ պետական մարﬕններին առաջարկ մ է թեկնած ներ.
(լր. 11.05.2020 ՀՕ-264-Ն)
4) կարող է հարց ﬓերով դիﬔլ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕններին

պաշտոնատար անձանց.

5) կարող է հրավիրել խորհրդարանական լս ﬓեր.
6) կարող է ստեղծել ենթահանձնաժողոﬖեր և աշխատանքային խմբեր.
7¤ քննարկ մ է Ազգային ժողովի նախագահի կողﬕց հանձնաժողով
(լր. 21.12.2017 ՀՕ-22-Ն)
2. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕններն

ղարկված հանրագրերը եւ պատասխան մ է դրանց.

պաշտոնատար անձինք պարտավոր են երեքշաբաթյա ժամկետ մ քննարկել հանձնաժողովի գրավոր հարց մը և գրավոր պատասխանել նրան:

3. Մշտական հանձնաժողովը կարող է իր իրավաս թյանը վերապահված հարցերի նախնական քննարկման և դրա արդյ նքները հանձնաժողով ներկայացնել նպատակով իր որոշմամբ, Աշխատակարգով սահմանված
կարգով ստեղծել ենթահանձնաժողոﬖեր կամ աշխատանքային խմբեր: Ենթահանձնաժողովը կամ աշխատանքային խ մբը կարող է լ ծարվել հանձնաժողովի որոշմամբ:
4. Մշտական հանձնաժողոﬖ

նի իր աշխատակարգը, որը, Խորհրդի սահմանած օրինակելի աշխատակարգին համապատասխան, հաստատվ մ է հանձնաժողովի որոշմամբ:

5. Մշտական հանձնաժողովի լիազոր թյ ններն ավարտվ մ են Ազգային ժողովի լիազոր թյ նների ժամկետի ավարտման դեպք մ:
Հոդված 13. Մշտական հանձնաժողովի նախագահը և նրա տեղակալը
1. Մշտական հանձնաժողովի նախագահը՝
1) նախապատրաստ մ և նախագահ մ է հանձնաժողովի նիստերը.
2) գ մար մ է հանձնաժողովի արտահերթ նիստ.
3) մասնակց մ է Խորհրդի նիստերին.
4) ղեկավար մ է հանձնաժողովի քարտ ղար թյ նը.
5) համակարգ մ է ենթահանձնաժողոﬖերի և աշխատանքային խմբերի աշխատանքը.
6) համակարգ մ է Ազգային ժողովի մարﬕնների և Աշխատակազﬕ հետ հանձնաժողովի, ինչպես նաև հանձնաժողովի քարտ ղար թյան գործ նե թյ նը.
7) հանձնաժողովի հաստատմանն է ներկայացն մ հանձնաժողովի նիստի օրակարգի նախագիծը.
8) ընթացք է տալիս և պատասխան մ հանձնաժողովին

ղղված գր թյ ններին.

9) կարող է հանձնաժողովի իրավաս թյանը վերապահված նախագծի վերաբերյալ կարծիքներ ստանալ
հրավիրել մասնագետներ.

նպատակով այն

ղարկել գիտական,

ս ﬓական հաստատ թյ ններ, ինչպես նաև հանձնաժողովի նիստերին

10) հանձնաժողովին իրազեկ մ է նրա որոշ ﬓերի կատարման ընթացքի մասին.
11) Աշխատակարգով սահմանված կարգով հաշվառ մ է հանձնաժողովի նիստերից և հրավիրած խորհրդարանական լս ﬓերից հանձնաժողովի անդաﬓերի բացակայ թյ նները:
2. Մշտական հանձնաժողովի նախագահի բացակայ թյան կամ պաշտոնը թափ ր լինել

դեպք մ նրան փոխարին մ է տեղակալը, իսկ դրա անհնարին թյան դեպք մ՝ հանձնաժողովի կողﬕց որոշված անդամը։

Հոդված 14. Մշտական հանձնաժողոﬖերի նիստերը
1. Մշտական հանձնաժողոﬖերի հերթական նիստերը, որպես կանոն, հրավիրվ մ են Ազգային ժողովի հերթական նիստերին նախորդող շաբաթվա ընթացք մ՝ Խորհրդի որոշմամբ սահմանված ժամկետացանկով
նախատեսված օրերին:
2. Մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստերը հրավիր մ է հանձնաժողովի նախագահը՝ իր կամ հանձնաժողովի անդաﬓերի առնվազն ﬔկ քառորդի նախաձեռն թյամբ: Արտահերթ նիստն անցկացվ մ է
նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով և ժամկետ մ:
3. Մշտական հանձնաժողովի նիստերը տեղի են նեն մ Ազգային ժողովի նստավայր մ: Այլ վայր մ հանձնաժողովի նիստ կարող է անցկացվել ըստ անհրաժեշտ թյան՝ հանձնաժողովի որոշմամբ, որի մասին
հանձնաժողովի նախագահը նախապես տեղեկացն մ է Ազգային ժողովի նախագահին:
4. Մշտական հանձնաժողովի նիստերը հրապարակային են: Մշտական հանձնաժողովի փակ նիստն անցկացվ մ է Կանոնակարգի 88-րդ հոդվածի 6-րդ, 93-րդ հոդվածի 2-րդ և 117-րդ հոդվածի 6-րդ մասերով սահմանված
դեպքեր մ, ինչպես նաև կարող է անցկացվել հանձնաժողովի որոշմամբ՝ պետական, ծառայողական, առևտրային կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիքի ապահովման նպատակով: Փակ նիստ մ քվեարկ թյ նն
արգելվ մ է:
5. Մշտական հանձնաժողովի հրապարակային նիստ մ, հանձնաժողովի անդաﬓերից, պատգամավորներից և հարցի քննարկմանը մասնակցել

իրավ նք

նեցող այլ անձանցից բացի, կարող են ներկա լինել նաև՝

1) Հանրապետ թյան նախագահը կամ նրա ներկայաց ցիչը,
2) վարչապետը կամ Կառավար թյան ներկայաց ցիչը.
3) Աշխատակազﬕ ղեկավարը և նրա տեղակալները.
4) Ազգային ժողովի նախագահի ﬔկ խորհրդական.
5) հանձնաժողովի քարտ ղար թյան մասնագետները.
6) Բյ ջետային գրասենյակի ﬔկ փորձագետ.
7) քննարկվող հարցի մասնագիտական փորձաքնն թյ ն իրականացրած՝ Աշխատակազﬕ կառ ցվածքային ստորաբաժան ﬓերի ղեկավարները.
8) հանձնաժողովի անդաﬓերի ﬔկական օգնականները.
9) նիստի լ սաբան ﬓ ապահովող՝ Աշխատակազﬕ ծառայողները.
10) հանձնաժողովի որոշմամբ, ինչպես նաև հանձնաժողովի նախագահի կողﬕց հրավիրված անձինք:
6. Մշտական հանձնաժողովի փակ նիստ մ, հանձնաժողովի անդաﬓերից և հարցը զեկ ցողից բացի, կարող են ներկա լինել ս յն հոդվածի 5-րդ մասի 1-3-րդ և 10-րդ կետեր մ նշված անձինք:
7. Ազգային ժողով մ հավատարմագրված լրագրողները հանձնաժողովի նիստին կարող են ներկա լինել հանձնաժողովի նախագահի թ յլտվ թյամբ, իսկ նիստի ընթացք մ իրենց մասնագիտական գործ նե թյ նն
իրականացն մ են իրենց համար առանձնացված տեղ մ:
8. Ազգային ժողովի նիստի ընթացք մ մշտական հանձնաժողովի նիստ կարող է անցկացվել ﬕայն Սահմանադր թյամբ կամ Կանոնակարգով սահմանված ժամկետների ապահովման նպատակով:

Հոդված 15. Մշտական հանձնաժողովի նիստերի անցկացման կարգը
1. Մշտական հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է (գրանցվել է) հանձնաժողովի անդաﬓերի ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ քառորդը, և նիստը նախագահ մ է հանձնաժողովի նախագահը, իսկ նրա
բացակայ թյան կամ պաշտոնը թափ ր լինել դեպք մ՝ նրա տեղակալը կամ հանձնաժողովի կողﬕց որոշված անդամը:
2. Մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստն սկսվ մ է օրակարգի հաստատմամբ: Մինչև օրակարգի հաստատ ﬓ այլ հարցեր չեն քննարկվ մ:
3. Մշտական հանձնաժողովի նիստ մ հարցերը քննարկվ մ են Ազգային ժողովի նիստ մ հարցերի քննարկման ընդհան ր կարգին համապատասխան՝ Կանոնակարգով և հանձնաժողովի աշխատակարգով սահմանված
կարգով:
4. Հանձնաժողովի օրակարգի հաստատման կամ նրա իրավաս թյանը վերապահված այլ որոշման ընդ նման վերաբերյալ առաջարկ ներկայացնել
Կանոնակարգի 78-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 4-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի:

իրավ նք

նեն ﬕայն հանձնաժողովի անդաﬓերը, բացառ թյամբ

5. Մշտական հանձնաժողովի նիստ մ զեկ ցողներին հարցեր տալ , ինչպես նաև նիստի վարման կարգի վերաբերյալ ել յթի իրավ նք նեն ﬕայն պատգամավորները, բացառ թյամբ Կանոնակարգի 78-րդ հոդվածի 2րդ մասի 3-րդ և 6-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի: Հանձնաժողովի նիստ մ ներկա լինել իրավ նք նեցող այլ անձինք կարող են ել յթ նենալ նիստը նախագահողի թ յլտվ թյամբ կամ հանձնաժողովի
որոշմամբ:
6. Յ րաքանչյ ր հարցի վերաբերյալ քվեարկ թյ նը կատարվ մ է հարցի քննարկման ավարտից անﬕջապես հետո: Հանձնաժողովի անդամը քվեարկ մ է անձամբ քվեարկ թյան դրված հարցին` կողմ, դեմ կամ
ձեռնպահ, իսկ պաշտոն մ թեկնած ին` կողմ կամ դեմ: Հանձնաժողովի նիստից բացակայող հանձնաժողովի անդամը կարող է քվեարկել ս յն հոդվածի 6.1¬ին մասով սահմանված կարգով:
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
6.1. Ազգային ժողովի կողﬕց գործ ղման ﬔկնող հանձնաժողովի անդամը կարող է հարցի քվեարկ թյան վերաբերյալ իր որոշման մասին գրավոր տեղեկացնել հանձնաժողովի նախագահին, իսկ Կանոնակարգի 13¬րդ
հոդվածի 2¬րդ մասով նախատեսված դեպք մ՝ նրան փոխարինողին: Հանձնաժողովի անդաﬕ ստորագրած գր թյ նը փակ ծրարով հանձնաժողովի նախագահին կամ նրան փոխարինողին պետք է հանձնվի նախապես`
ﬕնչեւ գործ ղման ﬔկնելը: Ծրարի վրա եւ գր թյ ն մ նշվ մ է հարցի անվան մը, իսկ գր թյ ն մ` հարցին կողմ, դեմ կամ ձեռնպահ, ինչպես նաեւ պաշտոն մ թեկնած ին կողմ կամ դեմ քվեարկել մասին
հանձնաժողովի անդաﬕ որոշ մը: Հանձնաժողովի նիստը նախագահողը ծրարը բաց մ եւ գր թյ նը հրապարակ մ է հարցի քվեարկ թյ նից առաջ: Քվեարկ թյ նից հետո գր թյ նը կցվ մ է նիստի
արձանագր թյանը:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
7. Հանձնաժողովի որոշ ﬓերն ընդ նվ մ են քվեարկ թյանը մասնակցած հանձնաժողովի անդաﬓերի ձայների ﬔծամասն թյամբ, եթե որոշմանը կողմ է քվեարկել հանձնաժողովի անդաﬓերի ընդհան ր թվի առնվազն
ﬔկ քառորդը:

ԳԼ
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Հոդված 16. Ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծ մը
1. Ժամանակավոր հանձնաժողովը կարող է ստեղծվել առանձին օրենքների, Ազգային ժողովի որոշ ﬓերի, հայտարար թյ նների և
հարցերի քննարկման և դրանց վերաբերյալ Ազգային ժողով եզրակաց թյ ններ ներկայացնել համար:
2. Ժամանակավոր հանձնաժողովը ստեղծվ մ է Ազգային ժողովի որոշմամբ, որի նախագիծը ներկայացնել

իրավ նքն

ղերձների նախագծերի, ինչպես նաև պատգամավորական էթիկային առնչվող

նի խմբակց թյ նը:

3. Ժամանակավոր հանձնաժողովի անդաﬓերի թիվը սահմանվ մ է Ազգային ժողովի որոշմամբ, իսկ հանձնաժողովի կազմը և դրան մ փոփոխ թյ նները հաստատ մ է Ազգային ժողովի նախագահը՝ Կանոնակարգի 11րդ հոդվածի 2-6-րդ մասերով սահմանված սկզբ նքներին համապատասխան:
4.Ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծել մասին Ազգային ժողովի որոշմամբ սահմանվ մ են հանձնաժողովի անվան մը, գործ նե թյան ժամկետը, ինչպես նաև նրա իրավաս թյանը վերապահված նախագծի կամ
պատգամավորական էթիկային առնչվող հարցի վերաբերյալ եզրակաց թյ նների ներկայացման ժամկետները:
5. Առանձին նախագծի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծ ﬕց հետո նրան են անցն մ գլխադասային հանձնաժողովի իրավաս թյ նները և գործառ յթները:
6. Առանձին նախագծի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողովի գործ նե թյան ժամկետը ﬕնչև վեց աﬕս է, որը կարող է հանձնաժողովի առաջարկ թյամբ՝ Ազգային ժողովի որոշմամբ, երկարաձգվել հանձնաժողովի
իրավաս թյանը վերապահված նախագծի քննարկման համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածով:
7. Պատգամավորական էթիկայի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողովի գործ նե թյան ժամկետը ﬕնչև երկ
հանձնաժողովի առաջարկ թյամբ՝ Ազգային ժողովի որոշմամբ:

աﬕս է, որը կարող է հարցի քննարկ ﬓ ավարտել

նպատակով ﬕնչև ﬔկ ամսով երկարաձգվել

Հոդված 17. Ժամանակավոր հանձնաժողովի գործ նե թյ նը
1. Առանձին նախագծի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողոﬖ իր իրավաս թյան շրջանակ մ իրականացն մ է գլխադասային հանձնաժողովի, ինչպես նաև մշտական հանձնաժողովին վերապահված մյ ս
լիազոր թյ նները:
2. Պատգամավորական էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողոﬖ իր իրավաս թյան շրջանակ մ`
1) քննարկ մ և Ազգային ժողով եզրակաց թյ ն է ներկայացն մ իր իրավաս թյանը վերապահված հարցի վերաբերյալ.
2) կարող է հարցմամբ դիﬔլ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕններ

պաշտոնատար անձանց.

3) հարցմամբ կարող է պահանջել և օրենքով սահմանված կարգով ստանալ հանձնաժողով մ քննարկվող հարցին առնչվող անհրաժեշտ նյ թեր
4) կարող է հանձնաժողով մ քննարկվող հարցի փաստական հանգամանքների

փաստաթղթեր.

ս ﬓասիրման համար պատվիրել փորձաքնն թյ ններ և ստանալ դրանց արդյ նք մ կազմված եզրակաց թյ նները:

3. Պատգամավորական էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովի պահանջած տեղեկ թյ նները և եզրակաց թյ նները պետք է նրան ղարկվեն հարց ﬓ ստանալ ց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետ մ, եթե
հարցման ﬔջ ավելի երկար ժամկետ նշված չէ, կամ հարցման հասցեատերը հանձնաժողովի պահանջը կատարել համար ողջաﬕտ ժամկետ չի առաջարկ մ: Հանձնաժողովի անդաﬓերը հարցմամբ պահանջվող
տեղեկ թյ ններին առնչվող նյ թերին կամ փաստաթղթերին կարող են ծանոթանալ նաև դրանց գտնվել վայր մ:
4. Պետական, ծառայողական, առևտրային կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք պար նակող տեղեկ թյ նները պատգամավորական էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովի հարցմամբ հանձնաժողովին
են տրամադրվ մ, իսկ հանձնաժողովի անդաﬓերն այդ տեղեկ թյ ններին կարող են ծանոթանալ օրենքով սահմանված կարգով:
5. Պատգամավորական էթիկային առնչվող հարցի վերաբերյալ ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակաց թյ նն Ազգային ժողովի նիստ մ չի քննարկվ մ և տեղադրվ մ է Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային
կայք մ:
6. Ժամանակավոր հանձնաժողովի նիստերն անցկացվ մ են մշտական հանձնաժողոﬖերի համար Կանոնակարգի 15-րդ հոդվածով սահմանված կարգին համապատասխան:
7. Պատգամավորական էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովի նիստերը փակ են, իսկ հերթական նիստերը գ մարվ մ են հանձնաժողովի կամ նրա նախագահի սահմանած օրերին: Հանձնաժողովի նիստին
ներկա լինել
իրավ նք
նեն ﬕայն հանձնաժողովի անդաﬓերը, հանձնաժողովի նախագահի կամ հանձնաժողովի որոշմամբ հրավիրված անձինք, ինչպես նաև այն պատգամավորը, որի վերաբերյալ հարցը
հանձնաժողովը քնն մ է: Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է (գրանցվել է) հանձնաժողովի անդաﬓերի ընդհան ր թվի կեսից ավելին, և նիստը նախագահ մ է հանձնաժողովի նախագահը, իսկ նրա
բացակայ թյան կամ պաշտոնը թափ ր լինել դեպք մ՝ նրա տեղակալը կամ հանձնաժողովի կողﬕց որոշված անդամը: Հանձնաժողովի որոշ ﬓերն ընդ նվ մ են հանձնաժողովի անդաﬓերի ընդհան ր թվի ձայների
ﬔծամասն թյամբ:
8. Ժամանակավոր հանձնաժողոﬖ

նի իր աշխատակարգը, որը, Խորհրդի սահմանած օրինակելի աշխատակարգին համապատասխան, հաստատվ մ է հանձնաժողովի որոշմամբ:

Հոդված 18. Ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահը և նրա տեղակալը
1. Ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահը և նրա տեղակալն ընտրվ մ են հանձնաժողովի որոշմամբ:
2. Ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահն նի մշտական հանձնաժողովի նախագահի՝ Կանոնակարգի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 6-11-րդ կետերով սահմանված լիազոր թյ նները, ինչպես նաև
ղեկավար մ է հանձնաժողովի գործ նե թյան մասնագիտական սպասարկ ﬓ իրականացնող անձանց աշխատանքը:
3. Ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահի բացակայ թյան կամ պաշտոնը թափ ր լինել
հանձնաժողովի անդամը։
Հոդված 19.Ժամանակավոր հանձնաժողովի լիազոր թյ նների ավարտը

դեպք մ նրան փոխարին մ է տեղակալը, իսկ դրա անհնարին թյան դեպք մ՝ հանձնաժողովի որոշմամբ լիազորված

1. Ժամանակավոր հանձնաժողովի լիազոր թյ ններն ավարտվ մ են նրա գործ նե թյան ժամկետն ավարտվել

կամ լ ծարվել

դեպք մ:

2. Առանձին նախագծի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողովի լիազոր թյ նները դադար մ են նաև նրա իրավաս թյանը վերապահված նախագիծն ընդ նվել

կամ շրջանառ թյ նից դ րս գալ

այլ դեպք մ:

3. Պատգամավորական էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողովի լիազոր թյ նները դադար մ են նաև հետևյալ դեպքեր մ.
1) պատգամավորական էթիկային առնչվող հարցի վերաբերյալ հանձնաժողովի եզրակաց թյ նն Ազգային ժողով ներկայացվել

պահից.

2) այն պատգամավորի լիազոր թյ նների դադարման կամ դադարեցման դեպք մ, որի վերաբերյալ հարցը հանձնաժողովը քնն մ է:
4. Ժամանակավոր հանձնաժողովը կարող է լ ծարվել Ազգային ժողովի որոշմամբ, որի նախագիծը ներկայացնել

ԳԼ

իրավ նք

նի խմբակց թյ նը:
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Հոդված 20. Քննիչ հանձնաժողովի ստեղծ մը
1. Պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ քառորդի պահանջով, Ազգային ժողովի իրավաս թյան ﬔջ մտնող և հանրային հետաքրքր թյ ն ներկայացնող հարցերին վերաբերող փաստերը պարզել
Ազգային ժողով ներկայացնել նպատակով, իրավ նքի ժով ստեղծվ մ է Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով:
2. Պաշտպան թյան և անվտանգ թյան բնագավառներ մ քննիչ հանձնաժողովի լիազոր թյ ններ կարող է իրականացնել ﬕայն Ազգային ժողովի իրավաս
թվի առնվազն ﬔկ երրորդի պահանջով:

և դրանք

մշտական հանձնաժողովը՝ պատգամավորների ընդհան ր

3. Քննիչ հանձնաժողով ստեղծել պահանջն Ազգային ժողովի նախագահին է ներկայացվ մ ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված դեպք մ պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ քառորդի, իսկ ս յն հոդվածի 2-րդ
մաս մ նշված դեպք մ՝ պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ երրորդի գրավոր դիմ մով, որտեղ նշվ մ են հանձնաժողովի՝
1) քնն թյան առարկան և իրավաս թյան ոլորտը.
2) նախագահի ան նը, ազգան նը, բացառ թյամբ ս յն հոդվածի 2-րդ մաս մ նշված դեպքի.
3) լիազոր թյ նների ժամկետը:
4. Բացառ թյամբ ս յն հոդվածի 2-րդ մաս մ նշված դեպքի, դիմ ﬕն կցվ մ է քննիչ հանձնաժողովի անդաﬓերի թիվը սահմանել

մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ:

5. Եթե դիմ ﬓ անհրաժեշտ թվով պատգամավորներ չեն ստորագրել կամ այն ս յն հոդվածի 3-րդ կամ 4-րդ մասերի պահանջներին՝
1) չի համապատասխան մ և երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ դրանց չի համապատասխանեցվ մ, ապա Ազգային ժողովի նախագահը վերադարձն մ է դիմ մը՝ նշելով պատճառների մասին.
2) համապատասխան մ է, ապա պահանջն Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացվել

պահից քննիչ հանձնաժողովը համարվ մ է ստեղծված, որի մասին հայտարար մ է Ազգային ժողովի նախագահը:

6. Բացառ թյամբ ս յն հոդվածի 2-րդ մաս մ նշված դեպքի, քննիչ հանձնաժողովի անդաﬓերի թիվը սահմանվ մ է Ազգային ժողովի որոշմամբ, իսկ հանձնաժողովի կազմը և դրան մ փոփոխ թյ նները հաստատ մ է
Ազգային ժողովի նախագահը՝ Կանոնակարգի 11-րդ հոդվածի 2-6-րդ մասերով սահմանված սկզբ նքներին համապատասխան:
7. Քննիչ հանձնաժողովի լիազոր թյ նների ժամկետը ﬕնչև վեց աﬕս է, որը կարող է ﬔկ անգամ, հանձնաժողովի առաջարկ թյամբ՝ Ազգային ժողովի որոշմամբ երկարաձգվել ﬕնչև վեց ամսով:
Հոդված 21. Քննիչ հանձնաժողովի գործ նե թյ նը
1. Քննիչ հանձնաժողովը կարող է իր`
1)անդաﬓերի առնվազն ﬔկ քառորդի նախաձեռն թյամբ՝ առանց որոշման, գրավոր դիﬔլ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕններ
վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկ թյ ններ.

պաշտոնատար անձանց՝ պահանջելով իր իրավաս թյան ոլորտին

2) որոշմամբ դիﬔլ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕններ
պաշտոնատար անձանց՝ հանձնաժողով մ քննարկվող հարցի փաստական հանգամանքների
փորձաքնն թյ ններ, և ստանալ դրանց արդյ նք մ կազմված եզրակաց թյ նները.
3) որոշմամբ հանձնաժողով հրավիրել իրավաս

ս ﬓասիրման համար՝ պատվիրելով

պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև այն անձանց, որոնք ներկայացրել են հանձնաժողովի իրավաս թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկ թյ ններ:

2. Քննիչ հանձնաժողովի պահանջած տեղեկ թյ նները և եզրակաց թյ նները պետք է նրան ղարկվեն գրավոր դիմ մը ստանալ ց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետ մ, եթե դիմ ﬕ ﬔջ ավելի երկար ժամկետ նշված չէ, կամ
դիմ ﬕ հասցեատերը հանձնաժողովի պահանջը կատարել համար ողջաﬕտ ժամկետ չի առաջարկ մ: Պետական, ծառայողական, առևտրային կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք պար նակող տեղեկ թյ նները
հանձնաժողովի գրավոր դիմ մով նրան են տրամադրվ մ օրենքով սահմանված կարգով: Հանձնաժողովի անդաﬓերը դիմ մով պահանջվող տեղեկ թյ ններին առնչվող նյ թերին կամ փաստաթղթերին կարող են
ծանոթանալ նաև դրանց գտնվել վայր մ:
3. Քննիչ հանձնաժողովի նիստերն անցկացվ մ են մշտական հանձնաժողոﬖերի համար Կանոնակարգի 15-րդ հոդվածով սահմանված կարգին համապատասխան: Հանձնաժողովի հերթական նիստերը գ մարվ մ են
հանձնաժողովի կամ նրա նախագահի սահմանած օրերին: Հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է (գրանցվել է) հանձնաժողովի անդաﬓերի ընդհան ր թվի կեսից ավելին, և նիստը նախագահ մ է
հանձնաժողովի նախագահը, իսկ նրա բացակայ թյան կամ պաշտոնը թափ ր լինել դեպք մ՝ նրա տեղակալը կամ հանձնաժողովի կողﬕց որոշված անդամը: Հանձնաժողովի որոշ ﬓերն ընդ նվ մ են հանձնաժողովի
անդաﬓերի ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:
4. Քննիչ հանձնաժողոﬖ

նի իր աշխատակարգը, որը, Խորհրդի սահմանած օրինակելի աշխատակարգին համապատասխան, հաստատվ մ է հանձնաժողովի որոշմամբ:

Հոդված 22. Քննիչ հանձնաժողով հրավիրված անձանց իրավ նքները և պարտական թյ նները
1. Քննիչ հանձնաժողով հրավիրված պաշտոնատար անձինք պարտավոր են, իսկ հանձնաժողովի իրավաս թյան ոլորտին վերաբերող տեղեկ թյ ններ ներկայացրած այլ անձինք իրավ նք
բացատր թյ ններ տալ հանձնաժողովի նիստ մ, ինչպես նաև պատասխանել հանձնաժողովի անդաﬓերի հարցերին:

նեն ներկայանալ

և

1.1. Ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված պաշտոնատար անձանց՝ հանձնաժողով ներկայանալ և բացատր թյ ններ տալ , ինչպես նաև հանձնաժողովի անդաﬓերի հարցերին պատասխանել պարտական թյ նը
պահպանվ մ է նաև նրանց պաշտոնից ազատվել ց հետո, եթե տեղեկատվ թյան տրամադրման պահանջը կամ նիստին ներկայանալ և բացատր թյ ններ տալ հրավերն ստացվել է ﬕնչև պաշտոնից ազատվելը:
(լր. 02.10.2018 ՀՕ-17-Ն)
2. Ս յն հոդվածի 1-ին և 1.1-ին մասեր մ նշված անձն իրավ նք
(փոփ. 02.10.2018 ՀՕ-17-Ն)
1) ծանոթանալ

նի՝

իր մասնակց թյամբ հանձնաժողովի նիստերի արձանագր թյ ններին, ինչպես նաև ներկայացնել

2) պարզաբան ﬓեր տալ

հանձնաժողովի զեկ յցի վերաբերյալ, ինչպես նաև հիﬓավորել

դրանց մ փոփոխ թյ ններ կատարել

պահանջ.

իր դիրքորոշ ﬓ ամբողջ թյամբ:

Հոդված 23. Քննիչ հանձնաժողովի գործ նե թյան սահմանափակ ﬓերը
1. Քննիչ հանձնաժողովի գործ նե թյ նը չի կարող դ րս գալ Ազգային ժողովի իրավաս թյան ﬔջ մտնող հարցերի շրջանակից:
2. Քննիչ հանձնաժողովի քնն թյան առարկա չեն կարող հանդիսանալ նախնական քնն թյան կամ դատավար թյան որևէ այլ փ լ մ գտնվող հարցերը, ինչպես նաև այն հարցերը, որոնք հաստատվել կամ հերքվել են
օրինական ժի ﬔջ մտած դատական ակտով:
3. Ս յն հոդվածի 1-ին կամ 2-րդ մասով սահմանված պայմաններից որևէ ﬔկը խախտելը հիմք է, Սահմանադր թյան 168-րդ հոդվածի 4-րդ կետին համապատասխան, Սահմանադրական դատարան դիﬔլ

համար:

Հոդված 24. Քննիչ հանձնաժողովի նախագահը և նրա տեղակալը
1. Կանոնակարգի 20-րդ հոդվածի 1-ին մաս մ նշված քննիչ հանձնաժողով մ նախագահ մ է Կանոնակարգի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ մ նշված պատգամավորը, իսկ նախագահի տեղակալն ընտրվ մ է
հանձնաժողովի որոշմամբ՝ իրավաս խմբակց թյան առաջադրմամբ: Եթե Կանոնակարգի 20-րդ հոդվածի 1¬ին մաս մ նշված քննիչ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցն մ է`
(փոփ., լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
1) կառավարող խմբակց թյան ներկայաց ցիչը, ապա հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի թափ ր պաշտոն մ թեկնած

առաջադրել

իրավ նքը պատկան մ է ընդդիմադիր խմբակց թյանը.

2) ընդդիմադիր խմբակց թյան ներկայաց ցիչը, ապա հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի թափ ր պաշտոն մ թեկնած
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

առաջադրել

իրավ նքը պատկան մ է կառավարող խմբակց թյանը:

2. Պաշտպան թյան և անվտանգ թյան բնագավառների քննիչ հանձնաժողովի նախագահի գործառ յթներն իրականացն մ է Ազգային ժողովի իրավաս
տեղակալինը՝ այդ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

մշտական հանձնաժողովի նախագահը, իսկ նախագահի

3. Քննիչ հանձնաժողովի նախագահն նի մշտական հանձնաժողովի նախագահի՝ Կանոնակարգի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 6-8-րդ և 11-րդ կետերով սահմանված լիազոր թյ նները, ինչպես նաև ղեկավար մ է
հանձնաժողովի մասնագիտական սպասարկ ﬓ իրականացնող անձանց աշխատանքը:
4. Եթե Կանոնակարգի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետ մ նշված քննիչ հանձնաժողովի նախագահի լիազոր թյ նները դադար մ են, ապա հանձնաժողովի նոր նախագահի ան նը և ազգան նը Ազգային ժողովի
նախագահին են ներկայացվ մ քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման պահանջը ներկայացրած պատգամավորների գրավոր դիմ մով: Եթե դիմ մը ստորագր մ են պատգամավորների ընդհան ր թվի ﬔկ քառորդից պակաս
թվով պատգամավորներ, ապա քննիչ հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը ﬓ մ է թափ ր:
5. Քննիչ հանձնաժողովի նախագահի բացակայ թյան կամ պաշտոնը թափ ր լինել

դեպք մ նրան փոխարին մ է տեղակալը, իսկ դրա անհնարին թյան դեպք մ՝ հանձնաժողովի կողﬕց որոշված անդամը։

Հոդված 25. Քննիչ հանձնաժողովի զեկ յցը
1. Քննիչ հանձնաժողոﬖ իր գործ նե թյան արդյ նքով Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացն մ է զեկ յց, որը ներառ մ է հանձնաժողովի ստեղծման համար հիմք հանդիսացած հարցի վերաբերյալ պարզված
փաստերը, ինչպես նաև դրանց առնչ թյամբ ձեռնարկվելիք ﬕջոցների վերաբերյալ հանձնաժողովի եզրահանգ ﬓերը:
2. Եթե քննիչ հանձնաժողովի անդաﬓերի առնվազն ﬔկ քառորդը զեկ յցի վերաբերյալ
հարակից զեկ ցմամբ` ներկայացնելով հատ կ կարծիքը:

նի հատ կ կարծիք, ապա նրանց ներկայաց ցիչը կարող է Ազգային ժողովի նիստ մ զեկ յցի քննարկման ընթացք մ հանդես գալ

3. Զեկ յցին կցվ մ են դրան մ նշված փաստերը և եզրահանգ ﬓերը հիﬓավորող փաստաթղթեր կամ այլ նյ թեր:
4. Զեկ յցն Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացվել ց հետո՝ ﬔկ ամսվա ընթացք մ, քննարկվ մ է Ազգային ժողովի հերթական նիստ մ: Հարցը քննարկվ մ է հետևյալ կարգով.
1) հիﬓական զեկ ցմամբ հանդես է գալիս քննիչ հանձնաժողովի նախագահը՝ ներկայացնելով հանձնաժողովի զեկ յցը, որից հետո նրան կարող են հարցեր տրվել.
2) ս յն հոդվածի 2-րդ մաս մ նշված դեպք մ հարակից զեկ ցմամբ կարող է հանդես գալ քննիչ հանձնաժողովի անդաﬓերի ներկայաց ցիչը, որից հետո նրան կարող են հարցեր տրվել.
3) մտքերի փոխանակ թյ ն.
4) եզրափակիչ ել յթով հանդես է գալիս քննիչ հանձնաժողովի նախագահը.
5) հարցի քննարկման տևող թյ նը կարող է սահմանվել 90 րոպեից ﬕնչև երեք ժամ:
5. Հարցի քննարկ ﬓ ավարտվել ց հետո քննիչ հանձնաժողովի զեկ յցը, ինչպես նաև ս յն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով ներկայացված հատ կ կարծիքն Աշխատակարգով սահմանված կարգով ղարկվ մ
է զեկ յց մ նշված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕններ
պաշտոնատար անձանց, որոնք կարող են զեկ յցի վերաբերյալ իրենց գրավոր պատասխանն Ազգային ժողովի նախագահին ղարկել
ﬔկամսյա ժամկետ մ: Պատասխանները տեղադրվ մ են Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայք մ:
Հոդված 26. Քննիչ հանձնաժողովի լիազոր թյ նների ավարտը
1. Քննիչ հանձնաժողովի լիազոր թյ նները ավարտվ մ են՝
1) Ազգային ժողովի նիստ մ նրա զեկ յցի քննարկ ﬓ ավարտվել
2) հանձնաժողովի լիազոր թյ նների ժամկետն ավարտվել

պահից.

դեպք մ, եթե ﬕնչ այդ զեկ յցը չի ներկայացվել Ազգային ժողովի քննարկմանը:

ԳԼ
ԽՈՐՀ

Խ8
ՐԴԸ

Հոդված 27. Խորհրդի կազմը և գործ նե թյ նը
1. Խորհ րդը կազմված է Ազգային ժողովի նախագահից, նրա երեք տեղակալներից, խմբակց թյ նների ﬔկական ներկայաց ցիչներից և մշտական հանձնաժողոﬖերի նախագահներից:
2. Խորհ րդը գործ մ է Կանոնակարգին և իր որոշմամբ հաստատված աշխատակարգին համապատասխան:
Հոդված 28. Խորհրդի լիազոր թյ նները
1. Խորհ րդը՝
1) հաստատ մ է Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանների և նիստերի օրակարգերի նախագծերը.
2) սահման մ է Ազգային ժողովի հերթական նիստերի օրակարգային հարցերի քննարկման հաջորդական թյ նը.
3) սահման մ է մշտական և ժամանակավոր հանձնաժողոﬖերի հերթական նիստերի գ մարման օրերի ժամկետացանկը.
4) կարող է ընդ նել Ազգային ժողովի հերթական նիստ մ հարցի քննարկման տևող թյ նը ﬔկից ﬕնչև վեց ժամ սահմանել
5) կարող է Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնել հերթական նիստերի ընթացք մ լրաց ցիչ նիստ անցկացնել

մասին որոշ մ.

մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ.

6) Սահմանադր թյան 168-րդ հոդվածի 6-րդ կետով սահմանված դեպք մ պատգամավորի լիազոր թյ նները դադարեցնել

հարցով դիմ մ է Սահմանադրական դատարան.

7) սահման մ է Ազգային ժողովի հանձնաժողոﬖերի օրինակելի աշխատակարգերը.
8) հաստատ մ է Աշխատակազﬕ կառ ցվածքը և կանոնադր թյ նը.
9) իրավաս
մշտական հանձնաժողովի առաջարկ թյամբ հաստատ մ է Բյ ջետային գրասենյակի աշխատակարգը, փորձագետների պաշտոնավարման պայմանների, ընտր թյան (նշանակման), ինչպես նաև
Բյ ջետային գրասենյակի փորձագետներին կարգապահական պատասխանատվ թյան ենթարկել կարգերը.
10) հաստատ մ է Ազգային ժողով մ լրագրողների հավատարմագրման, ինչպես նաև Ազգային ժողովի նստավայր մ մամ լի աս լիսների, ճեպազր յցների անցկացման կարգերը.
11) հաստատ մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան Ազգային ժողովի պատվո ﬔդալի, Հայաստանի Հանրապետ թյան Ազգային ժողովի պատվոգրի, Հայաստանի Հանրապետ թյան Ազգային ժողովի նախագահի
շնորհակալագրի, Հայաստանի Հանրապետ թյան Ազգային ժողովի նախագահի հ շաﬔդալի, Հայաստանի Հանրապետ թյան Ազգային ժողովի նախագահի հ շանվերի նկարագր թյ նը և պարգևատրման կարգը.
12) հաստատ մ է «Ազգային ժողովի պատգամավոր» կրծքանշանի նկարագր թյ նը.
13) հաստատ մ է մշտական հանձնաժողոﬖեր մ և դրանց համատեղ նիստեր մ պետական բյ ջեի նախագծի նախնական քննարկ ﬓերի անցկացման, առաջարկների ներկայացման և Կառավար թյան կողﬕց
փոփոխ թյ ններ կատարել ժամկետացանկը.
14) հաստատ մ է մշտական հանձնաժողոﬖեր մ բյ ջեի տարեկան հաշվետվ թյան նախնական քննարկ ﬓերի անցկացման ժամկետացանկը.
15) համաձայն թյ ն է տալիս ﬕջխորհրդարանական համաձայնագիր ստորագրել

համար.

16) հաստատ մ է ﬕջազգային խորհրդարանական կազմակերպ թյ ններ մ, ﬕջխորհրդարանական հանձնաժողոﬖեր մ Ազգային ժողովի պատվիրակ թյ նների կազﬔրը, դրանց կազմավորման և գործ նե թյան
կարգերը.
17) ստեղծ մ և լ ծար մ է Ազգային ժողովի բարեկամական խմբեր, ինչպես նաև հաստատ մ է դրանց կազﬔրը և գործ նե թյան կարգերը.

18) սահման մ է Կանոնակարգի 40-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ և 5-րդ կետեր մ նախատեսված նիստերի, ինչպես նաև «Խորհրդարանական շաբաթ» հեռ ստահաղորդաշարի հեռարձակման համար մրց յթի
պայմանները:
19) Կանոնակարգի 146-րդ հոդվածի 2.2-րդ մասով նախատեսված դեպք մ նշանակ մ է ինքնավար մարﬓի անդաﬕ պաշտոն մ թեկնած ների ընտր թյան համար ձևավորվող մրց թային խորհրդի անդամ:
(լր. 18.09.2020 ՀՕ-439-Ն)
Հոդված 29. Խորհրդի նիստերի հրավիրման կարգը
1. Խորհրդի հերթական նիստերը, որպես կանոն, հրավիրվ մ են Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի առաջին հերթական նիստերին նախորդող շաբաթվա
երկ շաբթի օրը՝ Ազգային ժողովի նախագահի սահմանած ժաﬕն:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

րբաթ, ինչպես նաեւ մյ ս հերթական նիստերի շաբաթվա

2. Խորհրդի արտահերթ նիստերը հրավիր մ է Ազգային ժողովի նախագահը՝ իր կամ Խորհրդի անդաﬓերի ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ քառորդի նախաձեռն թյամբ: Արտահերթ նիստն անցկացվ մ է նախաձեռնողի
սահմանած օրակարգով և ժամկետ մ:
3. Խորհրդի հերթական նիստի, ինչպես նաև Ազգային ժողովի նախագահի հրավիրած արտահերթ նիստի օրակարգի նախագիծը կազմ մ և Ազգային ժողովի նախագահին է ներկայացն մ Աշխատակազմը:
Հոդված 30. Խորհրդի նիստերի հրապարակայն թյ նը
1. Խորհրդի նիստերը հրապարակային են:
2. Խորհրդի փակ նիստ կարող է անցկացվել նրա որոշմամբ: Փակ նիստ մ քվեարկ թյ նն արգելվ մ է:
3. Խորհրդի հրապարակային նիստ մ, Խորհրդի անդաﬓերից բացի, կարող են ներկա լինել՝
1) Աշխատակազﬕ ղեկավարը և նրա տեղակալներից ﬔկը.
2) օրակարգային հարցերի վերաբերյալ եզրակաց թյ ն ներկայացրած Աշխատակազﬕ կառ ցվածքային ստորաբաժան ﬓերի ղեկավարները.
3) Խորհրդի որոշմամբ, ինչպես նաև Ազգային ժողովի նախագահի կողﬕց հրավիրված անձինք.
4) նիստի սպասարկ մը կամ լ սաբան ﬓ ապահովող ծառայողները՝ Աշխատակազﬕ ղեկավարի սահմանած ցանկով.
5) Կառավար թյան ներկայաց ցիչը՝ նստաշրջանների, նիստերի օրակարգերին վերաբերող հարցերի քննարկման ժամանակ:
4. Խորհրդի փակ նիստ մ, Խորհրդի անդաﬓերից բացի, կարող են ներկա լինել Աշխատակազﬕ ղեկավարը, նրա տեղակալներից ﬔկը և նրա սահմանած ցանկով նիստի սպասարկ ﬓ ապահովող ծառայողները, իսկ
նստաշրջանների, նիստերի օրակարգերին վերաբերող հարցերի քննարկման ժամանակ՝ նաև Կառավար թյան ներկայաց ցիչը:
Հոդված 31. Խորհրդի նիստերի անցկացման կարգը
1. Խորհրդի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է (գրանցվել է) Խորհրդի անդաﬓերի ընդհան ր թվի կեսից ավելին, և այն նախագահ մ է Ազգային ժողովի նախագահը կամ նրան փոխարինող տեղակալը:
2. Խորհրդի հերթական նիստն սկսվ մ է օրակարգի հաստատ մով: Մինչև օրակարգի հաստատ ﬓ այլ հարցեր չեն քննարկվ մ:
3. Խորհրդի նիստ մ հարցերը քննարկվ մ են Ազգային ժողովի նիստ մ հարցերի քննարկման ընդհան ր կարգին համապատասխան՝ Խորհրդի աշխատակարգով սահմանված կարգով:
4. Խորհրդի օրակարգի հաստատման կամ նրա իրավաս թյանը վերապահված այլ որոշման ընդ նման վերաբերյալ առաջարկ ներկայացնել , ինչպես նաև զեկ ցողին հարցեր տալ կամ նիստի վարման կարգի
վերաբերյալ ել յթի իրավ նք նեն ﬕայն Խորհրդի անդաﬓերը: Խորհրդի նիստին ներկա լինել իրավ նք նեցող այլ անձինք կարող են ել յթ նենալ նիստը նախագահողի թ յլտվ թյամբ կամ Խորհրդի որոշմամբ:
5. Խորհրդի որոշ ﬓերն ընդ նվ մ են Խորհրդի անդաﬓերի ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ: Յ րաքանչյ ր հարցի վերաբերյալ քվեարկ թյ նը կատարվ մ է հարցի քննարկման ավարտից անﬕջապես
հետո: Խորհրդի անդամը կարող է քվեարկել կողմ, դեմ կամ ձեռնպահ, իսկ Խորհրդի նիստից բացակայող Խորհրդի անդամը կարող է քվեարկել ս յն հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված կարգով:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
6. Ազգային ժողովի կողﬕց գործ ղման ﬔկնող Խորհրդի անդամը կարող է հարցի քվեարկ թյան վերաբերյալ իր որոշման մասին գրավոր տեղեկացնել Ազգային ժողովի նախագահին կամ նրան փոխարինող տեղակալին:
Խորհրդի անդաﬕ ստորագրած գր թյ նը փակ ծրարով Ազգային ժողովի նախագահին կամ նրան փոխարինող տեղակալին պետք է հանձնվի նախապես` ﬕնչեւ գործ ղման ﬔկնելը: Ծրարի վրա եւ գր թյ ն մ նշվ մ է
հարցի անվան մը, իսկ գր թյ ն մ` հարցին կողմ, դեմ կամ ձեռնպահ քվեարկել
մասին Խորհրդի անդաﬕ որոշ մը: Խորհրդի նիստը նախագահողը ծրարը բաց մ եւ գր թյ նը հրապարակ մ է հարցի
քվեարկ թյ նից առաջ: Քվեարկ թյ նից հետո գր թյ նը կցվ մ է նիստի արձանագր թյանը:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
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Հոդված 32. Առաջին նստաշրջանի հրավիր մը
1. Հերթական ընտր թյ նների դեպք մ նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանը հրավիրվ մ է նախորդ գ մարման Ազգային ժողովի լիազոր թյ նների ժամկետի ավարտման օրը՝ ժամը 10:00-ին, որի մասին
հայտարար մ է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը:
2. Գործող Ազգային ժողովի լիազոր թյ նների ավարտման օրը նորընտիր Ազգային ժողով կազմավորված չլինել , ռազմական կամ արտակարգ դր թյան պատճառով Ազգային ժողովի ընտր թյ նը Սահմանադր թյան
91-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետ մ անցկացվել , ինչպես նաև Ազգային ժողովի արտահերթ ընտր թյան դեպքեր մ առաջին նստաշրջանը հրավիրվ մ է նորընտիր Ազգային ժողովի կազմավոր ﬕց
հետո` երկրորդ երկ շաբթի օրը՝ ժամը 10:00-ին, որի մասին հայտարար մ է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը:
Հոդված 33. Առաջին նստաշրջանի անցկաց մը
1. Առաջին նստաշրջանի նիստերը բաց մ և ﬕնչև Ազգային ժողովի նախագահի ընտրվելը նախագահ մ է տարիքով ավագ պատգամավորը:
2. Առաջին նստաշրջանի բացման առթիվ ողջ յնի ել յթի իրավ նք

նեն Հանրապետ թյան նախագահը և Աﬔնայն Հայոց Կաթողիկոսը:

3. Ողջ յնի ել յթներից հետո պատգամավորները երդվ մ են՝ «Հան ն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման
բարգավաճման՝ երդվ մ եմ բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև
նեցած պարտավոր թյ ններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյ նը և օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետ թյան ինքնիշխան թյան և շահերի պահպանմանը, անել աﬔն ինչ
քաղաքացիական հաﬔրաշխ թյան, ազգային համամարդկային արժեքների պահպանման համար:»:
4.Նիստից բացակայող կամ Ազգային ժողովի կազմը հետագայ մ համալրած պատգամավորը երդվ մ է Ազգային ժողովի՝ իր մասնակց թյամբ առաջին նիստ մ:
5. Պատգամավորների երդ ﬕց հետո նիստը նախագահողն Ազգային ժողով ընտրվել մասին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագր թյան հիման վրա պաշտոնապես հայտարար մ է Ազգային ժողովի
պատգամավորների ընդհան ր թիվը, քաղաքական կոալիցիա կազմած կ սակց թյ նների (կ սակց թյ նների դաշինքների) անվան ﬓերը և ներկայացն մ պատգամավորներին` կարդալով յ րաքանչյ րի ան նը,
ազգան նը, կ սակց թյան (կ սակց թյ նների դաշինքի) անվան մը, որից հետո պատգամավորները գրանցվ մ են:
6. Նիստը նախագահողը հայտարար մ է առաջին նստաշրջանի օրակարգը՝
1) հաշվիչ հանձնախմբի ստեղծ մ.
2) Ազգային ժողովի նախագահի ընտր թյ ն.
3) Ազգային ժողովի նախագահի երեք տեղակալների ընտր թյ ններ.
4) մշտական հանձնաժողոﬖերի ստեղծ մ.
5) մշտական հանձնաժողոﬖերի նախագահների ընտր թյ ններ.

5.1¤ Կառավար թյան առաջարկ թյամբ` Կառավար թյան կառ ցվածքի փոփոխ թյան վերաբերյալ օրենքի նախագծի քննարկ մ.
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
6) Կառավար թյան ծրագրին հավան թյ ն տալ

հարց:

7. Առաջին նստաշրջանի նիստերն անցկացվ մ են հերթական նիստերի համար՝ Կանոնակարգի 37-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: Մինչև մշտական հանձնաժողոﬖերի նախագահների ընտր թյ նների հարցի
քննարկ ﬓ ավարտվելը տեղի են նեն մ աﬔնօրյա նիստեր:
8. Կառավար թյան ծրագիրն Ազգային ժողով ներկայացվել ց հետո՝ 24 ժամվա ընթացք մ, Ազգային ժողովի նախագահը հայտարար մ է հարցի քննարկմանը նվիրված նիստի օրը և ժամը:
9. Ազգային ժողովի նախագահն Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի նիստ մ հանդես է գալիս խմբակց թյ նների և մշտական հանձնաժողոﬖերի, ինչպես նաև Խորհրդի կազմավորման վերաբերյալ
հայտարար թյամբ:
10. Առաջին նստաշրջանն ավարտվ մ է Ազգային ժողովի նախագահի եզրափակիչ ել յթով և հերթական նստաշրջանի գ մարման օրվա մասին հայտարար թյամբ:
Հոդված 34. Հաշվիչ հանձնախմբի ստեղծ մը և նրա լիազոր թյ նները
1. Հաշվիչ հանձնախ մբը ստեղծվ մ է նիստը նախագահողի առաջարկ թյամբ՝ Ազգային ժողովի որոշմամբ: Առաջարկը ներկայացվ մ է Ազգային ժողովի նիստի ընթացք մ և քվեարկ թյան է դրվ մ առանց քննարկման:
Որոշ ﬓ ժի ﬔջ է մտն մ ընդ նման պահից:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2. Հաշվիչ հանձնախմբի լիազոր թյ նները պահպանվ մ են ﬕնչև Ազգային ժողովի լիազոր թյ նների ավարտը:
3. Հաշվիչ հանձնախմբի առաջին կազմը, Կանոնակարգի 11-րդ հոդվածի 2-6¬րդ մասերով սահմանված սկզբ նքներին համապատասխան, հաստատ մ է Ազգային ժողովի նիստը նախագահողը, իսկ հանձնախմբի կազմ մ
փոփոխ թյ նները` Ազգային ժողովի նախագահը:
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
4. Հաշվիչ հանձնախ մբն իր կազﬕց ընտր մ է հանձնախմբի նախագահ և քարտ ղար:
5. Պաշտոն մ ընտրվող կամ նշանակվող թեկնած ն, ինչպես նաև քվեարկ թյան դրված հարցի հեղինակը ﬕնչև համապատասխան քվեարկ թյան արդյ նքներն Ազգային ժողով ներկայացնելը չեն կարող մասնակցել
հաշվիչ հանձնախմբի աշխատանքներին:
6. Հաշվիչ հանձնախ մբը՝
1) կազմակերպ մ է գաղտնի քվեարկ թյ նների անցկաց մը և Ազգային ժողով է ներկայացն մ դրանց արդյ նքները.
2) Ազգային ժողովի նիստերի էլեկտրոնային համակարգը չգործել դեպք մ գրանց մ է պատգամավորներին, հաշվ մ է բաց քվեարկ թյանը մասնակցած պատգամավորների ձայները, ինչպես նաև կազմակերպ մ է
անվանական քվեարկ թյ նների անցկաց մը և Ազգային ժողով է ներկայացն մ դրանց արդյ նքները:
7. Հաշվիչ հանձնախմբի նիստերը հրավիր մ է հանձնախմբի նախագահը: Հանձնախմբի նիստն իրավազոր է, եթե նիստին ներկա է հանձնախմբի անդաﬓերի ընդհան ր թվի կեսից ավելին, և նիստը նախագահ մ է
հանձնախմբի նախագահը, իսկ նրա բացակայ թյան կամ պաշտոնը թափ ր լինել դեպք մ՝ հանձնախմբի քարտ ղարը կամ հանձնախմբի կողﬕց որոշված անդամը:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
8. Գաղտնի կամ անվանական քվեարկ թյան կազմակերպման, ինչպես նաև գաղտնի քվեարկ թյան քվեաթերթիկն անվավեր ճանաչել
անդաﬓերի ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:

վերաբերյալ հաշվիչ հանձնախմբի որոշ ﬓերն ընդ նվ մ են հանձնախմբի

9. Գաղտնի կամ անվանական քվեարկ թյան արձանագր թյ նը ստորագր մ են հաշվիչ հանձնախմբի նախագահը և մյ ս անդաﬓերը:

ԳԼ

Խ 10

ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆՆԵՐԸ
Հոդված 35. Հերթական նստաշրջանների գ մարման կարգը
1. Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանները գ մարվ մ են տարեկան երկ
երրորդ հինգշաբթին:

անգամ՝ հ նվարի երրորդ երկ շաբթիից ﬕնչև հ նիսի երրորդ հինգշաբթին և սեպտեմբերի երկրորդ երկ շաբթիից ﬕնչև դեկտեմբերի

2. Հերթական նստաշրջանի ընթացք մ գ մարվ մ են Ազգային ժողովի հերթական նիստեր, ինչպես նաև կարող են գ մարվել արտահերթ նիստեր:
Հոդված 36. Հերթական նիստերի գ մարման կարգը
1. Հերթական նստաշրջանի առաջին հերթական նիստերը, որպես կանոն, գ մարվ մ են երկ շաբթիից հինգշաբթի, իսկ մյ ս հերթական նիստերը՝ երեք շաբաթը ﬔկ՝ երեքշաբթիից
Կանոնակարգի 35¬րդ հոդվածի 1¬ին մաս մ նշված ժամկետների ավարտը:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

րբաթ, սակայն ոչ

շ, քան

2. ( ժը կորցրել է 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
3. Ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված ժամկետներ մ օրակարգային հարցերի քննարկ մը չավարտվել
օր եւ ոչ շ, քան Կանոնակարգի 35¬րդ հոդվածի 1¬ին մաս մ նշված ժամկետների ավարտը:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

դեպք մ հերթական նիստերը շար նակվ մ են ﬕնչև դրանց քննարկ ﬓ ավարտվելը, սակայն ոչ ավելի, քան երեք

4. Ազգային ժողովի նախագահի առաջարկ թյամբ՝ Ազգային ժողովի որոշմամբ հերթական նիստերը կարող են տեղափոխվել Ազգային ժողովի նիստերից ազատ շաբաթ: Առաջարկը քվեարկ թյան է դրվ մ առանց
քննարկման: Որոշ մը կարող է ընդ նվել տեղափոխվող նիստերին նախորդող հերթական նիստեր մ:
5. Ն յն գ մարման հերթական նստաշրջանի ընթացք մ հերթական նիստերը կարող են տեղափոխվել ոչ ավելի, քան ﬔկ անգամ: Հերթական նստաշրջանի առաջին հերթական նիստերը, ինչպես նաեւ այն նիստերը, որոնց
օրակարգ մ նախատեսվ մ է ընդգրկել պարտադիր քննարկման ենթակա հարց,բացառ թյամբ Կանոնակարգի 38¬րդ հոդվածի 3¬րդ մասի 18.1¬ին կետ մ նշված հարցերի, չեն կարող տեղափոխվել: Հերթական
նստաշրջանի վերջին շաբաթվա հերթական նիստերը կարող են տեղափոխվել ﬕայն Կանոնակարգի 35¬րդ հոդվածի 1¬ին մաս մ նշված ժամկետների պահպանմամբ:
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
Հոդված 37. Հերթական նիստերի անցկացման կարգը
1. Հերթական նիստերի յ րաքանչյ ր օրը՝ ժամը 10:00-ից ﬕնչև 18:00, տեղի է նեն մ չորս հիﬓական նիստ: Հերթական նիստերի առաջին շաբաթվա երեքշաբթի օրվա վերջին հիﬓական նիստն ավարտվ մ է հերթագրված
վերջին պատգամավորի հայտարար թյ նից, իսկ չորեքշաբթի օրվա վերջին հիﬓական նիստը՝ հերթագրված վերջին պատգամավորի հարցին պատասխանել ց հետո:
2. Հերթական նիստերի յ րաքանչյ ր օրվա ընթացք մ՝ ժամը 18:30-ից ﬕնչև 20:00-ն, Ազգային ժողովի որոշմամբ կարող է անցկացվել ﬔկ լրաց ցիչ նիստ: Արտահերթ նիստի գ մարման ժաﬕն լրաց ցիչ նիստ չի կարող
անցկացվել:
3. Լրաց ցիչ նիստ անցկացնել մասին Ազգային ժողովի որոշ մը կարող է ընդ նվել Խորհրդի, նիստը նախագահողի, խմբակց թյան ղեկավարի կամ քարտ ղարի առաջարկ թյամբ ﬕնչև տվյալ օրվա վերջին հիﬓական
նիստի ավարտը: Առաջարկը քվեարկ թյան է դրվ մ առանց քննարկման:
4. Հիﬓական և լրաց ցիչ նիստերից յ րաքանչյ րի տևող թյ նը 90 րոպե է, որը կարող է նիստը նախագահողի առաջարկով առանց քվեարկ թյան երկարաձգվել՝ հարցին պատասխանել , ել յթն ավարտել
քննարկված հարցի բաց քվեարկ թյ նն անցկացնել համար անհրաժեշտ ժամանակով:

կամ

5. Հերթական նիստերի յ րաքանչյ ր օրվա երկրորդ նիստից հետո հայտարարվ մ է ﬔկ ժամ, իսկ մյ ս նիստերից հետո՝ 30 րոպե ընդﬕջ մ: Նիստի երկարաձգման դեպք մ ընդﬕջ մը կրճատվ մ է համապատասխան
ժամկետով:
6. Ոչ աշխատանքային օրերին հերթական նիստերը գ մարվ մ կամ անցկացվ մ են ﬕայն Սահմանադր թյամբ սահմանված ժամկետների ապահովման անհրաժեշտ թյան դեպք մ:
Հոդված 38. Հերթական նստաշրջանի օրակարգը
1. Հերթական նստաշրջանի օրակարգ մ կարող են ընդգրկվել ﬕայն Ազգային ժողով մ շրջանառ թյան ﬔջ դրված, այդ թվ մ՝ նախորդ հերթական նստաշրջանի օրակարգ մ ընդգրկված հարցերը:

2. Հերթական նստաշրջանի օրակարգի կամ դրան մ լրաց ﬓեր կատարել
հարցերը.

մասին նախագծ մ ընդգրկվ մ են հերթական նիստերի առաջին օրվա դր թյամբ նստաշրջանի օրակարգ մ ընդգրկվել

ենթակա հետևյալ

1) պարտադիր քննարկման ենթակա հարցերը,
2) այն հարցերը, որոնց վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի եզրակաց թյ նը ստացվել է, կամ եզրակաց թյ նը ներկայացնել

ժամկետը լրացել է:

3. Պարտադիր քննարկման ենթակա հարցերն են՝
1) թափ ր պաշտոն մ ընտր թյան կամ նշանակման մասին հարցը.
2) Կառավար թյան ծրագրին հավան թյ ն տալ

մասին հարցը.

3) Կառավար թյան վստահ թյան հարցը.
4) Կառավար թյան որոշմամբ անհետաձգելի համարվող օրենքի նախագիծը.
5) վարչապետին անվստահ թյ ն հայտնել

մասին հարցը.

6) Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազոր թյ նները դադարեցնել

հարցով Սահմանադրական դատարան դիﬔլ

մասին հարցը.

7) Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակաց թյան հիման վրա՝ Ազգային ժողովի կողﬕց ընտրված պաշտոնատար անձի լիազոր թյ նները դադարեցնել
(փոփ. 13.09.2019 ՀՕ-175-Ն)
7.1) ինքնավար մարﬓի եզրակաց թյան հիման վրա` այդ ինքնավար մարﬓի անդաﬕ լիազոր թյ նները դադարեցնել
(լր. 13.09.2019 ՀՕ-175-Ն)

մասին հարցը.

8) պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդ մ հար ցել ն կամ նրան ազատ թյ նից զրկել ն համաձայն թյ ն տալ
9) Մարդ

մասին հարցը.

իրավ նքների պաշտպանի նկատմամբ քրեական հետապնդ մ հար ցել ն կամ նրան ազատ թյ նից զրկել ն համաձայն թյ ն տալ

10) խմբակց թյան հարցապնդման պատասխանը քննարկել

մասին հարցերը.

մասին հարցը.

մասին հարցը.

11) ընդդիմադիր խմբակց թյան կողﬕց արտահերթ համարված հարցը.
12) խմբակց թյան կողﬕց առաջնահերթ համարված օրենքի նախագիծը.
13) Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի անդաﬓերի թիվը սահմանել

մասին հարցը.

14) Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի զեկ յցը.
15) Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի գործ նե թյան ժամկետը երկարաձգել

մասին հարցը.

16) Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի գործ նե թյան ժամկետը երկարաձգել
17) Ազգային ժողովի նախագահի նախաձեռն թյամբ ներկայացված հայտարար թյան կամ

մասին հարցը.
ղերձի նախագիծը.

18) պետական մարﬕնների, պաշտոնատար անձանց զեկ յցները, հաղորդ ﬓերը և հաշվետվ թյ նները.
18.1¤ Սահմանադր թյան փոփոխ թյան կամ օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
18.2) Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծը հանրաքվեի դնել
սահմանված կարգով
կասեցվել է, ժը կորցրած ճանաչել մասին հարցը.
(լր. 03.06.2020 ՀՕ-304-Ն)

մասին հարցը.

մասին Ազգային ժողովի որոշ մը, որի հիման վրա նշանակված հանրաքվեի անցկաց մը «Հանրաքվեի մասին» սահմանադրական օրենքով

19) օրենքով կամ Ազգային ժողովի որոշմամբ նախատեսված քննարկման ժամկետ

նեցող հարցերը:

4. Պարտադիր քննարկման ենթակա հարցերը հերթական նստաշրջանի եւ նիստերի օրակարգերի նախագծեր մ ընդգրկվ մ են ﬕաժամանակ, բացառ թյամբ`
1¤ ս յն հոդվածի 3-րդ մասի 18-րդ կետ մ նշված հարցերի, որոնք հերթական նիստերի օրակարգի նախագծ մ ընդգրկվ մ են Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվել ց հետո` երկամսյա ժամկետ մ.
2¤ ս յն հոդվածի 3-րդ մասի 18.1-ին կետ մ նշված հարցերի, որոնք հերթական նստաշրջանի օրակարգ մ ընդգրկվ մ են համապատասխան նախագծի առաջին ընթերցմամբ քննարկել
նստաշրջանի օրակարգ մ ընդգրկվել պահից, իսկ հերթական նիստերի օրակարգի նախագծ մ ընդգրկվ մ են Կանոնակարգի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով սահմանված կարգով.
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
5. Հերթական նստաշրջանի օրակարգի կամ դրան մ լրաց ﬓեր կատարել

մասին հարցը հերթական

մասին նախագիծը կազմված է հետևյալ բաժիններից.

1) առաջին բաժին, որտեղ ներառվ մ են նախորդ հերթական նստաշրջանի օրակարգ մ ընդգրկված, ինչպես նաև պարտադիր քննարկման ենթակա հարցերը.
2) երկրորդ բաժին, որտեղ ներառվ մ են այն հարցերը, որոնց վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովը ներկայացրել է դրական եզրակաց թյ ն, բացառ թյամբ Կանոնակարգի 38-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 18.1-ին կետ մ
նշված հարցերի, ինչպես նաև Կանոնակարգի 78-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ի կետով սահմանված կարգով այլընտրանքային համարված նախագծերը.
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
3) երրորդ բաժին, որտեղ ներառվ մ են այն հարցերը, որոնց վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովը բացասական եզրակաց թյ ն է ներկայացրել կամ Կանոնակարգով սահմանված ժամկետ մ եզրակաց թյ ն չի
ներկայացրել, բացառ թյամբ Կանոնակարգի 38-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 18.1-ին կետ մ նշված հարցերի:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
6. Հերթական նստաշրջանի օրակարգի և դրան մ լրաց ﬓեր կատարել
նախագիծը ներկայացն մ է Խորհրդի քննարկմանը:
7. Հերթական նստաշրջանի օրակարգի և դրան մ լրաց ﬓեր կատարել

մասին նախագծերը մշակ մ և Ազգային ժողովի նախագահին է ներկայացն մ Աշխատակազմը, որից հետո Ազգային ժողովի նախագահը

մասին նախագծերը Խորհրդի կողﬕց հաստատվել ց հետո ներկայացվ մ են Ազգային ժողովի քննարկմանը:

8. Հերթական նստաշրջանի օրակարգի կամ դրան մ լրաց ﬓեր կատարել

մասին նախագիծն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է հետևյալ կարգով.

1) հիﬓական զեկ ցմամբ հանդես է գալիս Ազգային ժողովի նախագահը, որից հետո նրան կարող են տրվել հարցեր.
2) հարակից զեկ ց մ չի լին մ.
3) հեղինակների պահանջով անցկացվ մ են նախագծի երրորդ բաժն մ ներառված այն հարցերի կարճատև քննարկ ﬓերը, որոնց վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովը ներկայացրել է բացասական եզրակաց թյ ն:
Այդ դեպք մ ﬕնչև երեքական րոպե տևող թյամբ ել յթի իրավ նք նեն հեղինակը, ինչպես նաև գլխադասային հանձնաժողովի ներկայաց ցիչը, որից անﬕջապես հետո նախագիծն օրակարգ մ ընդգրկել մասին
հարցը դրվ մ է քվեարկ թյան.
4) ﬕնչև երեքական րոպե տևող թյամբ ել յթի իրավ նք նեն նախագծի երրորդ բաժն մ ներառված այն հարցերի հեղինակները, որոնց վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովը Կանոնակարգով սահմանված
ժամկետ մ եզրակաց թյ ն չի ներկայացրել: Հեղինակի ել յթից անﬕջապես հետո նախագիծն օրակարգ մ ընդգրկել մասին հարցը դրվ մ է քվեարկ թյան.
5) մտքերի փոխանակ թյ ն.
6) Ազգային ժողովի նախագահի եզրափակիչ ել յթից հետո նախագծի երրորդ բաժնի՝ ս յն մասի 3-րդ և 4-րդ կետեր մ նշված հարցերից բացի, օրակարգ մ ընդգրկել
են քվեարկ թյան:
7¤ հարցի քննարկման ընդհան ր տեւող թյ նն ավելացվ մ է ս յն մասի 3¬րդ եւ 4¬րդ կետերով նախատեսված ել յթների համար անհրաժեշտ ժամանակով:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

մասին ﬓացած հարցերն առանձին-առանձին դրվ մ

9. Հերթական նստաշրջանի օրակարգի կամ դրան մ լրաց ﬓեր կատարել
քվեարկ թյան:

մասին նախագծի առաջին և երկրորդ բաժիններ մ ներառված հարցերը հերթական նստաշրջանի օրակարգ մ ընդգրկվ մ են առանց

10. Քվեարկ թյան արդյ նք մ հերթական նստաշրջանի օրակարգ մ չընդգրկված հարցը շրջանառ թյ նից հանվ մ է:
Հոդված 39. Հերթական նիստերի օրակարգը
1. Հերթական նիստերի օրակարգ մ կարող են ընդգրկվել ﬕայն հերթական նստաշրջանի օրակարգ մ ընդգրկված հարցերը, այդ թվ մ՝ պարտադիր քննարկման ենթակա, ինչպես նաև նախորդ հերթական նիստեր մ
անավարտ ﬓացած հարցերը:
2. Հերթական նիստերի օրակարգի նախագիծը կազմված է հետևյալ բաժիններից.
1) առաջին բաժին, որտեղ ներառվ մ են պարտադիր քննարկման ենթակա հարցերը, այդ թվ մ` Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների, կամ օրենքների նախագծերը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել մասին հարցերը,
որոնց վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի եզրակաց թյ նն ստացվել է կամ եզրակաց թյ նը ներկայացնել ժամկետը լրացել է, ինչպես նաև նախորդ հերթական նիստեր մ անավարտ ﬓացած հարցերը.
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2) երկրորդ բաժին, որտեղ հարցերը ներառվ մ են հերթական նստաշրջանի օրակարգ մ ընդգրկվել օրերի հաջորդական թյամբ: Երկրորդ բաժնի հարցերի թիվը որոշելիս հաշվի են առնվ մ Կառավար թյան, մշտական
հանձնաժողոﬖերի և խմբակց թյ նների գրավոր առաջարկները, առաջիկա հերթական նիստեր մ քննարկման ենթակա հարցերի ծավալը, ինչպես նաև հարցերի քննարկման տևող թյ նները սահմանել , լրաց ցիչ
նիստեր անցկացնել կամ հերթական նիստերը շար նակել հնարավոր թյ նը:
3. Աշխատակազմը մշակ մ և Ազգային ժողովի նախագահին է ներկայացն մ հերթական նիստերի օրակարգի նախագիծը, իսկ նախագծ մ ընդգրկված հարցերի քննարկ ﬓ ապահովել
1) այն հարցերի քննարկման տևող թյ նը սահմանել
2) Ազգային ժողովի լրաց ցիչ նիստ անցկացնել

անհրաժեշտ թյան դեպք մ նաև՝

մասին Խորհրդի որոշման նախագծերը, որոնց քննարկման տևող թյ նը Կանոնակարգով կամ Ազգային ժողովի որոշմամբ սահմանված չէ.

մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը:

4. Հերթական նիստերի օրակարգի նախագիծը, ինչպես նաև դրա առնչ թյամբ ընդ նվելիք մյ ս նախագծերն Ազգային ժողովի նախագահի ներկայացմամբ Խորհրդի նիստ մ քննարկվ մ են ոչ
նստաշրջանի առաջին հերթական նիստերին նախորդող շաբաթվա րբաթ, ինչպես նաեւ մյ ս հերթական նիստերի շաբաթվա երկ շաբթի օրը:
(փոխ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
5. Խորհրդի նիստ մ Ազգային ժողովի հերթական նիստերի օրակարգի նախագծի քննարկման ընթացք մ Խորհրդի անդաﬓերն իրավ նք

շ, քան հերթական

նեն առաջարկել ՝

1) ավելացնել կամ պակասեցնել օրակարգի նախագծի երկրորդ բաժնի հարցերի թիվը.
2) սահմանել կամ փոխել օրակարգի նախագծ մ ընդգրկված հարցի քննարկման տևող թյ նը.
3) սահմանել կամ փոխել օրակարգի նախագծ մ ընդգրկված հարցերի քննարկման հաջորդական թյ նը.
4) Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնել լրաց ցիչ նիստ անցկացնել

մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ:

6. Հերթական նիստերի օրակարգի նախագիծը, ինչպես նաև դրան առնչվող մյ ս նախագծերը քվեարկ թյան են դրվ մ Խորհրդի անդաﬓերի բոլոր առաջարկները քվեարկել ց, ինչպես նաև ընդ նված առաջարկները
նախագծեր մ ներառել ց հետո:
7. Հերթական նիստերի օրակարգի նախագիծը Խորհրդի կողﬕց հաստատվել ց հետո ներկայացվ մ է Ազգային ժողովի քննարկմանը:
8. Հերթական նիստերի օրակարգի նախագիծն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է հետևյալ կարգով.
1) հիﬓական զեկ ցմամբ հանդես է գալիս Ազգային ժողովի նախագահը, որից հետո նրան կարող են տրվել հարցեր.
2) հարակից զեկ ց մ չի լին մ.
3) մտքերի փոխանակ թյ ն.
4) Ազգային ժողովի նախագահի եզրափակիչ ել յթից հետո քվեարկ թյան է դրվ մ նախագծի երկրորդ բաժնի հարցերը հերթական նիստերի օրակարգ մ ընդգրկել
բոլոր հարցերը քվեարկվ մ են առանձին-առանձին.
5) քվեարկ թյան են դրվ մ օրակարգի նախագծ մ ընդգրկված որևէ հարցի քննարկման տևող թյ նը սահմանել
ներկայացված առաջարկները.
6) քվեարկ թյան է դրվ մ հերթական նիստերի ընթացք մ լրաց ցիչ նիստ անցկացնել

կամ փոխել

մասին հարցը, որի չընդ նվել

դեպք մ այդ բաժնի

վերաբերյալ Կանոնակարգի 62-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով

մասին Խորհրդի ներկայացրած Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը:

9. Եթե ս յն հոդվածի 8-րդ մասի 5-րդ կետ մ նշված դեպք մ ն յն հարցի վերաբերյալ ներկայացվել են ﬔկից ավելի առաջարկներ, ապա դրանք քվեարկ թյան են դրվ մ ըստ հարցի քննարկման համար առաջարկվող
ժամանակի տևող թյան՝ երկարատևից կարճատև: Որևէ առաջարկի ընդ նման դեպք մ մյ ս առաջարկները չեն քվեարկվ մ:
(փոխ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
10. Հերթական նիստերի օրակարգի նախագծի առաջին բաժնի հարցերը հերթական նիստերի օրակարգ մ ընդգրկվ մ են առանց քվեարկ թյան:
11. Քվեարկ թյան արդյ նքով հերթական նիստերի օրակարգ մ չընդգրկված հարցը ﬓ մ է հերթական նստաշրջանի օրակարգ մ:
Հոդված 40. Հերթական նիստերի ընթացքը
1. Հերթական նիստերը սկսվ մ են հերթական նստաշրջանի և նիստերի օրակարգերի նախագծերի քննարկմամբ, որոնց հաստատ ﬕց հետո սահմանված հաջորդական թյամբ քննարկվ մ են օրակարգային հարցերը:
2. Օրակարգային հարցերի քննարկման հաջորդական թյ նը կարող է փոխվել Ազգային ժողովի նախագահի հայտարար թյամբ, որին խմբակց թյան ղեկավարի կամ քարտ ղարի առարկ թյան դեպք մ առարկ թյ նն
առանց քննարկման դրվ մ է քվեարկ թյան: Որոշման ընդ նման դեպք մ օրակարգային հարցերի քննարկման հաջորդական թյ նը չի փոխվ մ:
3. Օրակարգային հարցերի քննարկ ﬓ ընդհատվ մ է Կանոնակարգի 37-րդ հոդվածի 1-ին մաս մ նշված ժամկետներ մ գ մարվող յ րաքանչյ ր՝
1) երկրորդ հերթական նիստերի երեքշաբթի օրվա երկրորդ հիﬓական նիստ մ, որի ընթացք մ կարող է քննարկվել ընդդիմադիր խմբակց թյան կողﬕց արտահերթ համարված ﬔկ հարց.
2) հերթական նիստերի երեքշաբթի օրվա երրորդ հիﬓական նիստ մ, որի ընթացք մ կարող է անցկացվել հասարակական հետաքրքր թյ ն ներկայացնող հրատապ թեմայով ﬔկ քննարկ մ.
3) հերթական նիստերի երեքշաբթի օրվա վերջին հիﬓական նիստ մ, որի ընթացք մ պատգամավորները կարող են հանդես գալ հայտարար թյ ններով.
4) հերթական նիստերի չորեքշաբթի օրվա երրորդ հիﬓական նիստ մ, որի ընթացք մ ներկայացվ մ և կարող են քննարկվել խմբակց թյ նների հարցապնդ ﬓերի պատասխանները.
5) հերթական նիստերի չորեքշաբթի օրվա վերջին հիﬓական նիստ մ, որի ընթացք մ վարչապետը և Կառավար թյան անդաﬓերը պատասխան մ են պատգամավորների հարցերին:
4. Օրակարգային հարցերի քննարկ ﬓ ընդհատվ մ է նաև Կանոնակարգով նախատեսված դեպքեր մ՝ Ազգային ժողովի գործ նե թյան կազմակերպման հարցերով որոշման նախագծերի, ինչպես նաև այդպիսի
որոշ ﬓերի ընդ նման վերաբերյալ առաջարկների քննարկման կամ քվեարկ թյան համար անհրաժեշտ ժամանակահատվածով:
5. Հասարակական հետաքրքր թյ ն ներկայացնող հրատապ թեմայով քննարկման, հարցապնդման պատասխանի կամ արտահերթ համարված հարցի բացակայ թյան դեպք մ, ինչպես նաեւ դրանց քննարկ ﬓ
ավարտվել ց հետո օրակարգային հարցերի քննարկ մը շար նակվ մ է: Վարչապետին եւ Կառավար թյան անդաﬓերին պատգամավորների հարցերը, ինչպես նաեւ պատգամավորների հայտարար թյ ններն
ավարտվել ց հետո նիստն ավարտվ մ է:
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
6. Հերթական նիստերն ավարտվ մ են օրակարգային հարցերի քննարկ ﬓ ավարտվել ց հետո, սակայն ոչ

շ, քան Կանոնակարգի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մաս մ նշված ժամկետի ավարտը:

Հոդված 41. Արտահերթ նիստի գ մարման կարգը
1. Արտահերթ նիստ գ մար մ է Ազգային ժողովի նախագահը` պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ քառորդի կամ Կառավար թյան նախաձեռն թյամբ: Կառավար թյան նախաձեռն թյ նն իրականացվ մ
է Կառավար թյան որոշմամբ:
2. Ոչ աշխատանքային օրերին արտահերթ նիստ կարող է գ մարվել կամ անցկացվել ﬕայն Սահմանադր թյամբ սահմանված ժամկետների ապահովման անհրաժեշտ թյան դեպք մ:

3. Արտահերթ նիստ գ մարել
նախաձեռն թյ նն Ազգային ժողովի նախագահին է ներկայացվ մ պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ քառորդի կամ վարչապետի պաշտոնական գր թյամբ:
Պատգամավորների գր թյ ն մ, ինչպես նաև վարչապետի գր թյանը կից ներկայացվող Կառավար թյան որոշման ﬔջ նշվ մ են՝
1) արտահերթ նիստի օրակարգը, ներառյալ՝ օրակարգային հարցերի անվան ﬓերը և քննարկման հաջորդական թյ նը,
2) արտահերթ նիստը սկսել
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

օրը և ժամը, ինչպես նաեւ արտահերթ նիստի անցկացման կարգը` նիստերի օրերը եւ յ րաքանչյ ր օրվա ընթացք մ անցկացվելիք նիստերի թիվը,

3) արտահերթ նիստը նախաձեռնողի ներկայաց ցչի ան նը և ազգան նը,
4) գր թյանը կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը:
4. Գր թյանը կից կարող են ներկայացվել օրակարգային հարցերի քննարկման տևող թյան սահմանման կամ հատ կ ընթացակարգի մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագծեր, ինչպես նաև Կանոնակարգով և
Աշխատակարգով նախատեսված այլ փաստաթղթեր:
5. Արտահերթ նիստի օրակարգ մ ն յն օրենքի նախագիծն առաջին և երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել մասին հարցերը կարող են ընդգրկվել ﬕայն ս յն հոդվածի 7-րդ մասի 1-ին կամ 2-րդ կետով նախատեսված կարգով:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
6. Եթե արտահերթ նիստի օրակարգ մ ընդգրկված են ﬕևն յն օրենքի նախագիծն առաջին եւ երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել մասին հարցեր, ապա նախաձեռնողը ներկայացն մ է հարցի քննարկման հատ կ
ընթացակարգի մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, որով նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկները և գլխադասային հանձնաժողովի եզրակաց թյ նը ներկայացնել համար նախատեսվ մ է առնվազն
երեքական ժամ:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
7. Արտահերթ նիստը, որպես կանոն, գ մարվ մ է պաշտոնական գր թյ նն Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացվել ց հետո՝ հինգերորդ աշխատանքային օրվանից ոչ շ տ: Մինչև նշված ժամկետը լրանալը
արտահերթ նիստ կարող է գ մարվել, եթե օրակարգ մ ընդգրկված նախագծերի վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի եզրակաց թյ նները ստացվել են, կամ դրանց ներկայացման ժամկետները լրացել են, իսկ
առանց եզրակաց թյան՝ բացառիկ դեպքեր մ, հետևյալ կարգով.
1) Կառավար թյան նախաձեռն թյան դեպք մ՝ վարչապետը ստացել է արտահերթ նիստն սահմանված ժամկետից շ տ գ մարել

վերաբերյալ Ազգային ժողովի նախագահի բանավոր համաձայն թյ նը.

2) պատգամավորների կամ խմբակց թյան նախաձեռն թյան դեպք մ՝ խմբակց թյան հիﬓավորված ﬕջնորդ թյամբ՝ Խորհրդի որոշմամբ:
8. Եթե գր թյ նը կամ օրակարգային որևէ հարց ս յն հոդվածի պահանջներին՝
1) չի համապատասխան մ և երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ դրանց չի համապատասխանեցվ մ, ապա Ազգային ժողովի նախագահը վերադարձն մ է գր թյ նը կամ օրակարգային տվյալ հարցին առնչվող
փաստաթղթերը՝ նշելով պատճառների մասին.
2) համապատասխան մ է, ապա Ազգային ժողովի նախագահը նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով և ժամկետ մ գ մար մ է Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ,իսկ արտահերթ նիստի օրակարգը, ինչպես նաեւ
օրակարգային հարցերի նախագծերը 24 ժամվա ընթացք մ տեղադրվ մ են Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայք մ:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
9. Եթե Կառավար թյ նը ս յն հոդված 7-րդ մասով սահմանված ժամկետ մ պետական բյ ջեի եկամ տների էական նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման մասին եզրակաց թյ ն չի ներկայացն մ, ապա համարվ մ է,
որ արտահերթ նիստի օրակարգ մ ընդգրկված նախագիծն այդ տեսքով էականորեն չի նվազեցն մ պետական բյ ջեի եկամ տները կամ ավելացն մ ծախսերը։
Հոդված 42. Արտահերթ նիստի անցկացման կարգը
1. Հերթական նիստերից ազատ օրերին արտահերթ նիստերը կարող են տեղի
2. Հերթական նիստերի օրը՝ ժամը 18:30-ից ﬕնչև 24:00-ն, կարող է տեղի

նենալ ժամը 11:00-ից ﬕնչև 23:00-ն:

նենալ ﬕնչև երեք արտահերթ նիստ:

3. Արտահերթ նիստերից յ րաքանչյ րի տևող թյ նը 90 րոպե է, որը կարող է նախաձեռնողի ներկայաց ցչի առաջարկ թյամբ՝ Ազգային ժողովի որոշմամբ երկարաձգվել՝ հարցին պատասխանել , ել յթն ավարտել
կամ քննարկված հարցի բաց քվեարկ թյ նն անցկացնել համար անհրաժեշտ ժամանակով: Առաջարկը քվեարկ թյան է դրվ մ առանց քննարկման: Նիստի երկարաձգման դեպք մ ընդﬕջ մը կրճատվ մ է
համապատասխան ժամկետով:
4. Արտահերթ նիստի յ րաքանչյ ր նիստից հետո նախատեսվ մ է 30 րոպե ընդﬕջ մ: Հերթական նիստերից ազատ օրը գ մարվել
նախատեսվել ﬔկ ժամ ընդﬕջ մ:

դեպք մ արտահերթ նիստի յ րաքանչյ ր օրվա առաջին նիստից հետո կարող է

Հոդված 43. Արտահերթ նիստերի ընթացքը
1. Արտահերթ նիստը սկսվ մ է նախաձեռնողի, ինչպես նաև գլխադասային հանձնաժողովի ներկայացրած՝ օրակարգային հարցերի քննարկման հատ կ ընթացակարգերի մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագծերի
քննարկմամբ, իսկ դրանց քննարկ ﬓ ավարտվել կամ բացակայ թյան դեպք մ նախաձեռնողի սահմանած հաջորդական թյամբ քննարկվ մ են օրակարգային հարցերը:
2. Օրակարգային հարցերի քննարկման հաջորդական թյ նը կարող է փոխվել, ինչպես նաև օրակարգից հարցը կարող է հանվել նախաձեռնողի ներկայաց ցչի առաջարկով՝ առանց քվեարկ թյան:
3. Արտահերթ նիստն ավարտվ մ է օրակարգային հարցերի քննարկ ﬓ ավարտվել ց հետո:

ԳԼ
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Հոդված 44. Արտահերթ նստաշրջանի գ մարման կարգը
1. Արտահերթ նստաշրջան գ մար մ է Ազգային ժողովի նախագահը` պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ քառորդի կամ Կառավար թյան նախաձեռն թյամբ: Կառավար թյան նախաձեռն թյ նն
իրականացվ մ է Կառավար թյան որոշմամբ:
2. Արտահերթ նստաշրջանը չի կարող անցկացվել հերթական նստաշրջանի ընթացք մ:
3. Ոչ աշխատանքային օրերին արտահերթ նստաշրջան կարող է գ մարվել կամ անցկացվել ﬕայն Սահմանադր թյամբ սահմանված ժամկետների ապահովման անհրաժեշտ թյան դեպք մ:
4. Արտահերթ նստաշրջան գ մարել
նախաձեռն թյ նն Ազգային ժողովի նախագահին է ներկայացվ մ պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ քառորդի կամ վարչապետի պաշտոնական գր թյամբ:
Պատգամավորների գր թյ ն մ, ինչպես նաև վարչապետի գր թյանը կից ներկայացվող Կառավար թյան որոշման ﬔջ նշվ մ են՝
1) արտահերթ նստաշրջանի օրակարգը, որը ներառ մ է օրակարգային հարցերի անվան ﬓերը և քննարկման հաջորդական թյ նը,
2) արտահերթ նստաշրջանը սկսել

օրը և ժամը,

3) արտահերթ նստաշրջանը նախաձեռնողի ներկայաց ցչի ան նը, ազգան նը,
4) գր թյանը կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը:
5. Գր թյանը կից ներկայացվ մ են օրակարգային հարցերի քննարկման տևող թյան սահմանման կամ հատ կ ընթացակարգի մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագծեր, ինչպես նաև Կանոնակարգով և
Աշխատակարգով նախատեսված այլ փաստաթղթեր:
6. Արտահերթ նստաշրջանի օրակարգ մ ն յն օրենքի նախագիծն առաջին և երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել
կարգով:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

մասին հարցերը կարող են ընդգրկվել ﬕայն ս յն հոդվածի 8-րդ մասի 1-ին կամ 2-րդ կետով նախատեսված

7. Եթե արտահերթ նստաշրջանի օրակարգ մ ընդգրկված են ﬕևն յն օրենքի նախագիծն առաջին և երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել մասին հարցեր, ապա նախաձեռնողը ներկայացն մ է հարցի քննարկման հատ կ
ընթացակարգի մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, որով նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկները և գլխադասային հանձնաժողովի եզրակաց թյ նը ներկայացնել համար նախատեսվ մ է առնվազն
երեքական ժամ:
8. Արտահերթ նստաշրջանը, որպես կանոն, գ մարվ մ է պաշտոնական գր թյ նն Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացվել ց հետո՝ հինգերորդ աշխատանքային օրվանից ոչ շ տ: Մինչև նշված ժամկետը լրանալը
արտահերթ նստաշրջան կարող է գ մարվել, եթե օրակարգ մ ընդգրկված նախագծերի վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի եզրակաց թյ նները ստացվել են, կամ դրանց ներկայացման ժամկետները լրացել են,

իսկ առանց եզրակաց թյան՝ բացառիկ դեպքեր մ, հետևյալ կարգով.
1) Կառավար թյան նախաձեռն թյան դեպք մ վարչապետը ստացել է արտահերթ նստաշրջանը սահմանված ժամկետից շ տ գ մարել

վերաբերյալ Ազգային ժողովի նախագահի բանավոր համաձայն թյ նը.

2) պատգամավորների նախաձեռն թյան դեպք մ՝ խմբակց թյան հիﬓավորված ﬕջնորդ թյամբ՝ Խորհրդի որոշմամբ:
9. Եթե գր թյ նը կամ օրակարգային որևէ հարց ս յն հոդվածի պահանջներին՝
1) չի համապատասխան մ և երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ դրանց չի համապատասխանեցվ մ, ապա Ազգային ժողովի նախագահը վերադարձն մ է գր թյ նը կամ օրակարգային տվյալ հարցին առնչվող
փաստաթղթերը՝ նշելով պատճառների մասին.
2) համապատասխան մ է, ապա Ազգային ժողովի նախագահը նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով և ժամկետ մ գ մար մ է Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան, իսկ արտահերթ նստաշրջանի օրակարգը,
ինչպես նաեւ օրակարգային հարցերի նախագծերը 24 ժամվա ընթացք մ տեղադրվ մ են Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայք մ:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
10. Եթե Կառավար թյ նը ս յն հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված ժամկետ մ պետական բյ ջեի եկամ տների էական նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման մասին եզրակաց թյ ն չի ներկայացն մ, ապա համարվ մ
է, որ արտահերթ նիստի օրակարգ մ ընդգրկված նախագիծն այդ տեսքով էականորեն չի նվազեցն մ պետական բյ ջեի եկամ տները կամ ավելացն մ ծախսերը։
Հոդված 45. Արտահերթ նստաշրջանի անցկացման կարգը
1. Արտահերթ նստաշրջանն անցկացվ մ է հետևյալ կարգով.
1) նստաշրջանի յ րաքանչյ ր օրը տեղի է

նեն մ 90 րոպե տևող թյամբ չորս նիստ.

2) յ րաքանչյ ր նիստից հետո նախատեսվ մ է 30 րոպե ընդﬕջ մ.
3) երկրորդ ընդﬕջման տևող թյ նը կարող է նախատեսվել ﬔկ ժամ։
2. Արտահերթ նստաշրջանի յ րաքանչյ ր նիստի տևող թյ նը կարող է նախաձեռնողի ներկայաց ցչի առաջարկ թյամբ՝ Ազգային ժողովի որոշմամբ երկարաձգվել հարցին պատասխանել , ել յթն ավարտել կամ
քննարկված հարցի բաց քվեարկ թյ նն անցկացնել
համար անհրաժեշտ ժամանակով: Առաջարկը քվեարկ թյան է դրվ մ առանց քննարկման: Նիստի երկարաձգման դեպք մ ընդﬕջ մը կրճատվ մ է
համապատասխան ժամկետով:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
Հոդված 46. Արտահերթ նստաշրջանի ընթացքը
1. Արտահերթ նստաշրջանը սկսվ մ է նախաձեռնողի, ինչպես նաև գլխադասային հանձնաժողովի ներկայացրած օրակարգային հարցերի քննարկման հատ կ ընթացակարգերի մասին Ազգային ժողովի որոշման
նախագծերի քննարկմամբ, իսկ դրանց քննարկ ﬓ ավարտվել կամ բացակայ թյան դեպք մ նախաձեռնողի սահմանած հաջորդական թյամբ քննարկվ մ են օրակարգային հարցերը:
2. Օրակարգային հարցերի քննարկման հաջորդական թյ նը կարող է փոխվել, ինչպես նաև օրակարգից հարցը կարող է հանվել նախաձեռնողի ներկայաց ցչի առաջարկով՝ առանց քվեարկ թյան:
3. Արտահերթ նստաշրջանն ավարտվ մ է օրակարգային հարցերի քննարկ ﬓ ավարտվել

կամ հերթական նստաշրջանը սկսվել

ԳԼ
ՀԱՏ
Հոդված 47. Ռազմական դր թյ ն հայտարարվել
1. Ռազմական դր թյ ն հայտարարվել

դեպք մ:

Խ 12

Կ ՆԻՍՏԵՐԸ

դեպք մ հատ կ նիստի գ մարման և անցկացման կարգը

դեպք մ իրավ նքի

ժով անհապաղ գ մարվ մ է Ազգային ժողովի հատ կ նիստ:

2. Եթե ռազմական դր թյ ն հայտարարել մասին Կառավար թյան որոշման հրապարակ ﬕց հետո՝ չորս ժամվա ընթացք մ, գրանցված պատգամավորների թիվը նիստի իրավազոր թյան համար բավարար չէ, ապա
նիստը սկսվ մ է առանց իրավազոր թյան ապահովման:
3. Հարցի քննարկման ընթացք մ՝
1) հիﬓական զեկ ցմամբ և եզրափակիչ ել յթով հանդես է գալիս վարչապետը կամ Կառավար թյան ներկայաց ցիչը, որին զեկ ց ﬕց հետո կարող են տրվել հարցեր.
2) հարակից զեկ ց մ չի լին մ.
3) մտքերի փոխանակ թյան ընթացք մ կարող են ել յթ

նենալ ﬕայն խմբակց թյ նների երկ ական ներկայաց ցիչներ:

4. Եթե ﬕնչև հարցի քննարկ ﬓ ավարտվելը նիստի իրավազոր թյ նը՝
1) ապահովվ մ է, ապա խմբակց թյան ղեկավարը կամ քարտ ղարը կարող է ներկայացնել ռազմական դր թյ նը կամ ռազմական դր թյան իրավական ռեժիմով նախատեսված որևէ ﬕջոցառ մ վերացնել մասին
Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ: Նախագծի հետ ներկայացվ մ է դրա վերաբերյալ խմբակց թյան որոշ մը: Նախագիծն առանց քննարկման քվեարկ թյան է դրվ մ եզրափակիչ ել յթից անﬕջապես հետո: Որոշ ﬓ
ընդ նվ մ և հրապարակվ մ է Կանոնակարգի 106-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված կարգով: Եթե որոշ մը չի ընդ նվ մ, ապա նման նախագիծ կարող է ներկայացվել ոչ շ տ, քան ﬔկ աﬕս հետո:
Քվեարկ թյ նից հետո նախագահողը հայտարար մ է հատ կ նիստն ավարտված.
2) չի ապահովվ մ, ապա նախագահողը հայտարար մ է հատ կ նիստն ավարտված:
Հոդված 48. Արտակարգ դր թյ ն հայտարարվել
1. Արտակարգ դր թյ ն հայտարարվել

դեպք մ հատ կ նիստը գ մարել

դեպք մ իրավ նքի

և անցկացնել

կարգը

ժով անհապաղ գ մարվ մ է Ազգային ժողովի հատ կ նիստ:

2. Եթե արտակարգ դր թյ ն հայտարարել մասին Կառավար թյան որոշման հրապարակ ﬕց հետո՝ չորս ժամվա ընթացք մ, գրանցված պատգամավորների թիվը նիստի իրավազոր թյան համար բավարար չէ, ապա
նիստը սկսվ մ է առանց իրավազոր թյան ապահովման:
3. Հարցի քննարկման ընթացք մ՝
1) հիﬓական զեկ ցմամբ հանդես է գալիս վարչապետը կամ Կառավար թյան ներկայաց ցիչը, որին զեկ ց ﬕց հետո կարող են տրվել հարցեր.
2) հարակից զեկ ց մ չի լին մ.
3) մտքերի փոխանակ թյան ընթացք մ կարող են ել յթ

նենալ ﬕայն մշտական հանձնաժողոﬖերի և խմբակց թյ նների ﬔկական ներկայաց ցիչներ:

4. Եթե ﬕնչև հարցի քննարկ ﬓ ավարտվելը նիստի իրավազոր թյ նը ՝
1) ապահովվ մ է, ապա խմբակց թյան ղեկավարը կամ քարտ ղարը կարող է ներկայացնել արտակարգ դր թյ նը կամ արտակարգ դր թյան իրավական ռեժիմով նախատեսված որևէ ﬕջոցառ մ վերացնել մասին
Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ: Նախագծի հետ ներկայացվ մ է դրա վերաբերյալ խմբակց թյան որոշ մը: Նախագիծն առանց քննարկման քվեարկ թյան է դրվ մ եզրափակիչ ել յթից անﬕջապես հետո: Որոշ ﬓ
ընդ նվ մ և հրապարակվ մ է Կանոնակարգի 107-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված կարգով: Եթե որոշ մը չի ընդ նվ մ, ապա նման նախագիծ կարող է ներկայացվել ոչ շ տ, քան ﬔկ աﬕս հետո:
Քվեարկ թյ նից հետո նախագահողը հայտարար մ է հատ կ նիստն ավարտված.
2) չի ապահովվ մ, ապա նախագահողը հայտարար մ է հատ կ նիստն ավարտված:
Հոդված 49. Հանրապետ թյան նախագահի պաշտոնի ստանձնմանը նվիրված հատ կ նիստի գ մարման և անցկացման կարգը
1. Հանրապետ թյան նախագահը պաշտոնը ստանձն մ է Ազգային ժողովի հատ կ նիստ մ, որը հերթական ընտր թյան դեպք մ գ մարվ մ է Հանրապետ թյան նախորդ նախագահի լիազոր թյ նների ավարտման
օրը, իսկ արտահերթ ընտր թյան դեպք մ՝ Հանրապետ թյան նախագահի ընտրվել ց հետո՝ տասներորդ օրը:
2. Նիստի գ մարման օրը և ժամը հայտարար մ է Ազգային ժողովի նախագահը:
3. Նիստի անցկացման կարգը սահմանվ մ է Ազգային ժողովի նախագահի առաջարկ թյամբ՝ Խորհրդի որոշմամբ:

Հոդված 50. Սահմանադր թյամբ կամ Կանոնակարգով սահմանված ժամկետների ապահովման նպատակով գ մարվող հատ կ նիստերը
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
1. Սահմանադր թյան 115-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետ մ Ազգային ժողովի հերթական նիստեր չանցկացվել դեպք մ վարչապետին անվստահ թյ ն հայտնել մասին հարցը քննարկվ մ է իրավ նքի
ժով անհապաղ գ մարվող Ազգային ժողովի հատ կ նիստ մ:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2. Սահմանադր թյան 125-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 126-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետներ մ Ազգային ժողովի հերթական նիստեր չանցկացվել դեպք մ Հանրապետ թյան նախագահի ընտր թյան մասին հարցը
քննարկվ մ է իրավ նքի ժով անհապաղ գ մարվող Ազգային ժողովի հատ կ նիստ մ:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2.1. Կանոնակարգի 140¬րդ հոդվածի 3¬րդ մասով սահմանված դեպք մ վարչապետի ընտր թյան հարցը քննարկվ մ է վարչապետի թեկնած ների առաջադրման ժամկետը լրանալ
իրավ նքի ժով գ մարվող Ազգային ժողովի հատ կ նիստ մ:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
3. Սահմանադր թյան 157-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետ մ Ազգային ժողովի հերթական նիստեր չանցկացվել
անհապաղ գ մարվող Ազգային ժողովի հատ կ նիստ մ:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

օրվան հաջորդող օրը` ժամը 12:00¬ին,

դեպք մ Կառավար թյան վստահ թյան հարցը քվեարկ թյան է դրվ մ իրավ նքի

ժով

4. Ս յն հոդված մ նշված հատ կ նիստերի գ մարման օրվա և ժաﬕ մասին հայտարար մ է Ազգային ժողովի նախագահը:
5. Եթե Սահմանադր թյամբ կամ Կանոնակարգով սահմանված ժամկետները չեն խախտվ մ, ապա հատ կ նիստ մ ընդﬕջ մ կարող է հայտարարվել ﬕայն Ազգային ժողովի նախագահի առաջարկ թյամբ՝ Ազգային
ժողովի որոշմամբ: Առաջարկը քվեարկ թյան է դրվ մ առանց քննարկման:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
6. Եթե Կանոնակարգի 51-րդ հոդվածով սահմանված կարգով նիստի իրավազոր թյ նը՝
1) ապահովվ մ է, ապա հարցի քննարկ ﬓ ավարտվել ց հետո նախագահողը հայտարար մ է հատ կ նիստն ավարտված.
2) ս յն հոդվածի 2.1-ին մասով նախատեսված հարցի քննարկման համար չի ապահովվ մ` պայմանավորված արտակարգ իրավիճակներով, ինչպես նաև երբ խոչընդոտվ մ է պատգամավորների մասնակց թյ նն
Ազգային ժողովի նիստին, այդ թվ մ՝ սպառնալիքի ﬕջոցով, ապա Ազգային ժողովի նիստը համարվ մ է ընդհատված, որի վերաբերյալ Ազգային ժողովի նախագահը հանդես է գալիս հայտարար թյամբ: Այդ դեպք մ
նիստը գ մարվ մ է հաջորդ օրը՝ ժամը 10:00-ին: Նիստն ընդհատել ՝ ս յն կետով նախատեսված կանոնները կիրառվ մ են նաև վերսկսված նիստի նկատմամբ.
3) չի ապահովվ մ, և առկա չէ ս յն հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքը, ապա հատ կ նիստը համարվ մ է չկայացած:».
(լր. 02.10.2018 ՀՕ-17-Ն)
7. Եթե ս յն հոդվածի 2.1-ին մասով նախատեսված հարցի քննարկման ժամանակ խոչընդոտվ մ է նիստի բնականոն ընթացքը, և նիստը վարողի ձեռնարկած ﬕջոցառ ﬓերի ընթացք մ այն հնարավոր չի լին մ
վերականգնել, ինչպես նաև երբ խոչընդոտվ մ է պատգամավորների մասնակց թյ նն Ազգային ժողովի նիստին, այդ թվ մ՝ սպառնալիքի ﬕջոցով, ապա Ազգային ժողովի նիստը համարվ մ է ընդհատված, որի
վերաբերյալ Ազգային ժողովի նախագահը հանդես է գալիս հայտարար թյամբ: Այդ դեպք մ նիստը շար նակվ մ է հաջորդ օրը՝ ժամը 10:00-ին: Նիստն ընդհատել ՝ ս յն մասով նախատեսված կանոնները կիրառվ մ են
նաև վերսկսված նիստի նկատմամբ:
(լր. 02.10.2018 ՀՕ-17-Ն)

ԳԼ
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Հոդված 51. Ազգային ժողովի նիստի իրավազոր թյ նը
1. Ազգային ժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստի սկզբ մ սահմանված կարգով գրանցվել է պատգամավորների ընդհան ր թվի կեսից ավելին:
2. Պատգամավորների գրանց ﬓ իրականացվ մ է Աշխատակարգով սահմանված կարգով, էլեկտրոնային համակարգով՝ Ազգային ժողովի հերթական նիստերի, արտահերթ նիստերի կամ արտահերթ նստաշրջանի
յ րաքանչյ ր օրվա առաջին նիստի, ինչպես նաև հատ կ նիստի սկզբ մ: Գրանց ﬕց շացած պատգամավորի պահանջով նրան սահմանված կարգով գրանց մ է Աշխատակազﬕ ծառայողը:
3. Պատգամավորը գրանցվ մ է անձամբ: Գրանց մը համազոր է քվեարկ թյանը և գրանցմանը պատգամավորի մասնակց թյ նը հաշվառվ մ է քվեարկ թյ նների թվ մ:
4. Եթե գրանցված պատգամավորների թիվը նիստի իրավազոր թյան համար բավարար չէ, ապա գրանց մը շար նակվ մ է ﬕնչև անհրաժեշտ թվով պատգամավորների գրանցվելը, բայց ոչ ավելի, քան չորս ժամ: Նշված
ժամկետ մ նիստի իրավազոր թյան՝
1) ապահովման դեպք մ նիստը նախագահողը պատգամավորներին տեղեկացն մ է նիստն սկսվել

մասին.

1.1) չապահովման դեպք մ` պայմանավորված արտակարգ իրավիճակներով, ինչպես նաև երբ խոչընդոտվ մ է պատգամավորների մասնակց թյ նն Ազգային ժողովի նիստին, այդ թվ մ՝ սպառնալիքի ﬕջոցով, ապա
Ազգային ժողովի նիստը համարվ մ է ընդհատված, որի վերաբերյալ Ազգային ժողովի նախագահը հանդես է գալիս հայտարար թյամբ, բացառ թյամբ ս յն օրենքի 50-րդ հոդվածի 1-3-րդ մասերով նախատեսված հարցերի
քննարկման դեպքերի: Այդ դեպք մ նիստը գ մարվ մ է հաջորդ օրը՝ ժամը 10:00-ին: Նիստն ընդհատել ՝ ս յն կետով նախատեսված կանոնները կիրառվ մ են վերսկսված նիստի նկատմամբ.
(լր. 02.10.2018 ՀՕ-17-Ն)
2) չապահովման դեպք մ հերթական նիստերի, արտահերթ նիստերի կամ արտահերթ նստաշրջանի տվյալ օրվա նիստերը, ինչպես նաև հատ կ նիստը համարվ մ են չկայացած:
Հոդված 52. Ազգային ժողովի նիստը նախագահողի լիազոր թյ նները
1. Նիստը նախագահողը՝
1) հայտարար մ է նիստը կամ նստաշրջանը բացված, ինչպես նաև ավարտված.
2) հայտարար մ է նիստի ընդﬕջ ﬓերը.
3) ապահով մ է օրակարգային հարցերի քննարկման հաջորդական թյ նը և յ րաքանչյ ր հարցի քննարկ ﬓ սկսվել ց առաջ տեղեկացն մ է հաջորդող երեք հարցի մասին.
4) հարցի քննարկ ﬓ սկսվել ց առաջ տեղեկացն մ է հարցի քննարկման կարգի և տևող թյան մասին.
5) ձայն է տալիս ել յթի, ինչպես նաև հարցի կամ դրան պատասխանել

համար.

6) հայտարար մ է պատգամավորների գրանց մը, ել յթների և հարցերի համար հերթագր մը, քվեարկ թյան անցկաց մը, ինչպես նաև քվեարկ թյան արդյ նքները.
7) համակարգ մ է նիստն սպասարկող ծառայողների աշխատանքը.
8) նիստի բնականոն ընթացքը վերականգնել

նպատակով կարող է ընդﬕջել ել յթները:

2. Նիստը նախագահողի օրինական պահանջը չկատարել , քննարկվող հարցից ել յթ մ շեղվել , վիրավորական արտահայտ թյ ն անել , բացակա պատգամավորի փոխարեն գրանցվել կամ քվեարկել ,
պատգամավորի քվեարկ թյանը խոչընդոտել , Ազգային ժողովի նիստի բնականոն ընթացքը խոչընդոտել
կամ նիստի կարգը խախտող այլ գործող թյ ն կատարել
դեպք մ նախագահողն իրավ նք
նի
պատգամավորի նկատմամբ կիրառել կարգապահական ﬕջոցներ, իսկ նիստին ներկա գտնվող այլ անձին՝ նախազգ շացնել կամ հեռացնել նիստերի դահլիճից:
3. Պատգամավորի նկատմամբ կարող են կիրառվել հետևյալ կարգապահական ﬕջոցները.
1) նախազգ շաց մ՝ ան նը, ազգան նը հրապարակելով.
2) խոսափողի անջատ մ.
3) ﬔկ նիստ մ խոսափողից հանդես գալ

իրավ նքից զրկ մ.

4) հեռաց մ ﬕնչև տվյալ օրվա ավարտը կայանալիք նիստերից՝ զրկելով այդ ընթացք մ դահլիճ մ ներկա լինել
5) Ազգային ժողովի նիստերի օրերին Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ մ ներկա լինել

իրավ նքից.

իրավ նքից ﬕնչև յոթ օրով զրկ մ:

4. Կարգապահական ﬕջոցը, որպես կանոն, պետք է կիրառվի ﬔղﬕց դեպի խիստը, համաչափ լինի արարքի ծանր թյանը և նպատակ հետապնդի ապահովել նիստի բնականոն ընթացքը: Ս յն հոդվածի 3-րդ մասի 5-րդ
կետով սահմանված կարգապահական ﬕջոցը կարող է կիրառվել, եթե ﬕնչ այդ պատգամավորի նկատմամբ կիրառվել է ս յն հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետով սահմանված կարգապահական ﬕջոցը, և պատգամավորն
ինքնակամ դա չի կատարել:
5. Նիստերի դահլիճից հիﬓական զեկ ցողի հեռացման դեպք մ հարցի քննարկ մը հետաձգվ մ է կարգապահական ﬕջոցի կիրառման ժամկետով: Եթե նիստից հեռացված զեկ ցողը պատգամավոր է, ապա հարցի
քննարկ մը վերսկսվ մ է նրա մասնակց թյ նն Ազգային ժողովի նիստին ժամկետից շ տ վերականգնվել դեպք մ:
6. Խմբակց թյան հիﬓավորված ﬕջնորդ թյամբ Խորհ րդն իրավ նք
նիստին:
7. Նիստից հեռացման պահանջին չենթարկվել

նի ﬕնչև կարգապահական ﬕջոցի կիրառման ժամկետի լրանալը վերականգնել

հեռացված պատգամավորի մասնակց թյ նն Ազգային ժողովի

դեպք մ նախագահողը հանձնարար մ է Ազգային ժողովի անվտանգ թյ նն ապահովող ծառայ թյանը իրականացնել պահանջը:

8. Եթե նիստ մ անկարգ թյ ն է առաջան մ, և նախագահողն ի վիճակի չէ վերականգնել նիստի բնականոն ընթացքը, ապա նա կարող է ﬕնչև կես ժամով ընդհատել նիստը:
9. Եթե նիստի վերսկսվել ց հետո անկարգ թյ նը շար նակվ մ է, ապա նախագահողը նիստը հայտարար մ է ավարտված:
Հոդված 53. Ազգային ժողովի նիստերի հրապարակայն թյ նը
1. Ազգային ժողովի նիստերը հրապարակային են:
2. Ազգային ժողովի փակ նիստ կարող է անցկացվել պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ հինգերորդի կամ Կառավար թյան առաջարկ թյամբ՝ պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ
ընդ նված որոշմամբ: Փակ նիստ մ քվեարկ թյ նն արգելվ մ է։
3. Փակ նիստ անցկացնել
մասին առաջարկն Ազգային ժողովի նախագահին է ներկայացվ մ պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ հինգերորդի կամ վարչապետի պաշտոնական գր թյամբ:
Պատգամավորների գր թյ ն մ, ինչպես նաև վարչապետի գր թյանը կից ներկայացվող Կառավար թյան որոշման ﬔջ նշվ մ են Ազգային ժողովի փակ նիստի անցկացման օրը, ժամը և քննարկվող հարցի անվան մը:
4. Եթե գր թյ նը ս յն հոդվածի 3-րդ մասի պահանջներին՝
1) չի համապատասխան մ և երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ դրանց չի համապատասխանեցվ մ, ապա Ազգային ժողովի նախագահը վերադարձն մ է գր թյ նը՝ նշելով պատճառների մասին.
2) համապատասխան մ է և ներկայացվել է Ազգային ժողովի նիստի ընթացք մ, ապա փակ նիստ անցկացնել մասին առաջարկն առանց քննարկման քվեարկ թյան է դրվ մ այդ նիստ մ, իսկ գր թյ նն Ազգային ժողովի
նիստերից ազատ օրը ներկայացվել դեպք մ առաջարկն առանց քննարկման քվեարկ թյան է դրվ մ Ազգային ժողովի նիստ մ հարցի քննարկման սկզբ մ:
Հոդված 54. Ազգային ժողովի նիստ մ ներկա լինել

իրավ նք

նեցող անձինք

1. Ազգային ժողովի հրապարակային նիստ մ պատգամավորներից և հարցի քննարկմանը մասնակցել

իրավ նք

նեցող անձանցից բացի, կարող են ներկա լինել՝

1) Հանրապետ թյան նախագահը կամ նրա ներկայաց ցիչը.
2) վարչապետը կամ Կառավար թյան ներկայաց ցիչը.
3) Կառավար թյան անդաﬓերը.
4) Կենտրոնական բանկի, Հաշվեքննիչ պալատի նախագահները.
5) գլխավոր դատախազը.
6) Մարդ

իրավ նքների պաշտպանը.

7) Աշխատակազﬕ ղեկավարը, նրա տեղակալներից ﬔկը և նրա սահմանած ցանկով նիստի սպասարկ մը կամ լ սաբան ﬓ ապահովող Աշխատակազﬕ ծառայողները.
8) Ազգային ժողովի նախագահի կամ նիստը նախագահողի հրավիրած անձինք.
9) Աշխատակազﬕ ղեկավարի թ յլատրած անձինք:
2. Ազգային ժողովի փակ նիստ մ, պատգամավորներից և հարցը զեկ ցողից բացի, կարող են ներկա լինել ս յն հոդվածի 1-ին մասի 1-3-րդ և 7-րդ կետեր մ նշված անձինք:
3. Աշխատակազﬕ կառ ցվածքային ստորաբաժան ﬓերի ղեկավարները, Ազգային ժողովի նախագահի և նրա տեղակալների խորհրդականներն
փորձագետները (մասնագետները) Ազգային ժողովի նիստ մ կարող են ներկա լինել Աշխատակազﬕ ղեկավարի թ յլտվ թյամբ:

օգնականները, մշտական հանձնաժողոﬖերի, խմբակց թյ նների

4. Ազգային ժողով մ հավատարմագրված լրագրողներն իրենց մասնագիտական գործ նե թյ նն իրականացն մ են Ազգային ժողովի նստավայր մ առանձնացված հատ կ տեղ մ, իսկ նիստերի դահլիճ մ կարող են
ներկա լինել Աշխատակազﬕ ղեկավարի թ յլտվ թյամբ:
5. Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ մ խմբակց թյ ններին հատկացվ մ են առանձին հատվածներ, իսկ Հանրապետ թյան նախագահին, Կառավար թյան անդաﬓերին, Աշխատակազﬕն և հրավիրված անձանց՝
հատ կ տեղեր:

ԳԼ

Խ 14

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏՈԻՄ ՀԱՐՑԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆ

Ր ԿԱՐԳԸ

Հոդված 55. Ազգային ժողովի նիստ մ հարցերի քննարկման ընդհան ր ընթացակարգը
1. Եթե Կանոնակարգով այլ բան նախատեսված չէ, ապա Ազգային ժողովի նիստ մ հարցերը քննարկվ մ են հետևյալ ընթացակարգով՝
1) հիﬓական զեկ ց մ.
2) հարցեր զեկ ցողին, նրա պատասխանները, հարց տվողի և զեկ ցողի արձագանքները.
3) հարակից զեկ ց ﬓեր.
4) հարցեր յ րաքանչյ ր հարակից զեկ ցողին, նրանց պատասխանները, հարց տվողի և զեկ ցողի արձագանքները.
5) մտքերի փոխանակ թյ ն.
6) քվեարկ թյ ն:
2. Հարցի քննարկման ընթացք մ պատգամավորն իրավ նք
ել յթով:

նի Կանոնակարգի 59-րդ հոդվածով սահմանված կարգով քվեարկ թյ նից առաջ և հետո ﬔկական անգամ հանդես գալ

վարման կարգի վերաբերյալ

3. Հարցերի քվեարկ թյ ններն անցկացվ մ են բաց՝ անվանական: Գաղտնի քվեարկ թյ ններն անցկացվ մ են Կանոնակարգով նախատեսված դեպքեր մ:
Հոդված 56. Հիﬓական և հարակից զեկ ց մը
1. Հիﬓական կամ հարակից զեկ ցմամբ հանդես գալ

իրավ նք

նի Կանոնակարգով դրա իրավաս թյ նն

նեցող անձը:

1.1. Եթե հարցի քննարկման ընդհան ր տեւող թյ նը սահմանված չէ, կամ Կանոնակարգով զեկ ցման համար այլ ժամկետ սահմանված չէ, ապա հիﬓական եւ հարակից զեկ ց ﬓերի համար հատկացվ մ է ﬕնչեւ
քսանական րոպե:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2. Հիﬓական և հարակից զեկ ցմամբ հանդես գալ
Հոդված 57. Հարցեր տալը

կարգը սահմանվ մ է Աշխատակարգով:

1. Հիﬓական և յ րաքանչյ ր հարակից զեկ ցողին ﬔկական անգամ հարցեր տալ
2. Պատասխանից հետո հարցեր տվողը և զեկ ցողն արձագանքել

իրավ նք

իրավ նք

նեն պատգամավորները:

նեն:

3. Եթե հարցերի ընդհան ր տևող թյ նը սահմանված չէ ապա՝
1) հարցերի համար հատկացվ մ է երկ ական րոպե,
2) հարցերին պատասխանել
3) արձագանքել

համար հատկացվ մ է երեքական րոպե,

համար հատկացվ մ է ﬔկական րոպե:

4. Հիﬓական և յ րաքանչյ ր հարակից զեկ ցողի արտահերթ հարցեր տալ
5. Հերթագրված՝ դահլիճից բացակայող, ինչպես նաև հարցեր տալ

իրավ նք

նի Ազգային ժողովի նախագահը կամ նիստը նախագահողը:

համար սահմանված ժամանակն ավարտվել ց հետո պատգամավորը զրկվ մ է տվյալ հարցի քննարկման ընթացք մ հարց տալ

6. Հարցերի համար հերթագրման, ինչպես նաև հարցեր տալ , դրանց պատասխանել , պատասխաններին արձագանքել

իրավ նքից:

կարգը սահմանվ մ է Աշխատակարգով:

Հոդված 58. Մտքերի փոխանակ թյ նը
1. Մտքերի փոխանակ թյ նն իրականացվ մ է հետևյալ ընթացակարգով.
1) պատգամավորների և հրավիրված անձանց ել յթներ.
2) խմբակց թյ նների ներկայաց ցիչների ել յթներ.
3) եզրափակիչ ել յթներ:
2. Եթե մտքերի փոխանակ թյան տևող թյ նը սահմանված չէ, կամ Կանոնակարգով ել յթների համար այլ ժամկետ սահմանված չէ, ապա ել յթների համար հատկացվ մ է տասական րոպե:
3. Եթե մտքերի փոխանակ թյան տևող թյ նը սահմանված է, ապա ընդդիմադիր և կառավարող խմբակց թյ ններ մ ընդգրկված՝ հերթագրված պատգամավորները ել յթ են
4. Մինչև եզրափակիչ ել յթները արտահերթ ել յթի իրավ նք
փոխվարչապետներից ﬔկը:

նեն մ փոխառփոխ:

նեն Ազգային ժողովի նախագահը կամ նիստը նախագահողը, իսկ ﬕնչև քվեարկ թյ նը՝ ﬕայն վարչապետը կամ նրա հանձնարար թյամբ՝

5. Հարցի քննարկմանը հրավիրված անձանց ել յթի իրավ նք կարող է տրվել գլխադասային հանձնաժողովի կամ նիստը նախագահողի առաջարկ թյամբ՝ Ազգային ժողովի որոշմամբ, ինչպես նաև Ազգային ժողովի
նախագահի կամ գլխադասային հանձնաժողովի առաջարկ թյամբ՝ Խորհրդի որոշմամբ:
6. Խմբակց թյան ան նից ել յթի գրավոր հայտը, որը ներառ մ է նրա ներկայաց ցչի ան նը, ազգան նը, խմբակց թյան ղեկավարը կամ քարտ ղարը կարող է Ազգային ժողովի նախագահին կամ նիստը նախագահողին
ներկայացնել՝
1) նախապես՝ ﬕնչև Ազգային ժողովի հերթական նիստերի օրակարգի նախագծի հաստատ մը կամ
2) Ազգային ժողով մ հարցի քննարկման ընթացք մ՝ ﬕնչև պատգամավորների և հրավիրված անձանց ել յթների ավարտը:
7. Եզրափակիչ ել յթով հանդես գալ

իրավ նք

նեն հարակից և հիﬓական զեկ ցողը, ինչպես նաև Կանոնակարգով դրա իրավաս թյ նն

նեցող այլ անձինք:

8. Հարցի քննարկման ընթացք մ ել յթի իրավ նքից զրկվ մ են՝
1) հերթագրված՝ դահլիճից բացակայող պատգամավորները, խմբակց թյ նների ներկայաց ցիչները և հրավիրված անձինք.
2) հերթագրված պատգամավորները՝ ել յթների համար սահմանված ժամկետն ավարտվել ց հետո:
9. Հերթագրված, սակայն ել յթների համար սահմանված ժամկետն ավարտվել կամ այլ պատճառով ել յթ չ նեցած պատգամավորները կարող են հարցի քննարկ ﬕց հետո՝ 24 ժամվա ընթացք մ, Աշխատակազմ
ղարկել իրենց գրավոր ել յթի տեքստը, որն Աշխատակազմը ներառ մ է Ազգային ժողովի նիստի սղագր թյ ն մ:
10. Ել յթների համար հերթագրման, ինչպես նաև ել յթ

նենալ

կարգը սահմանվ մ է Աշխատակարգով:

Հոդված 59. Նիստի վարման կարգի վերաբերյալ ել յթները
1. Պատգամավորը կարող է ﬔկ անգամ անﬕջապես քվեարկ թյ նից առաջ՝
1) հերքել իր անձի վերաբերյալ արված արտահայտ թյ նը.
2) հանդես գալ շահերի բախման վերաբերյալ հայտարար թյամբ.
3) հանդես գալ հարցի քվեարկ թյանը մասնակցել ց հրաժարվել

մասին հայտարար թյամբ.

4) Կանոնակարգով նախատեսված դեպքեր մ հանդես գալ ընդﬕջման մասին առաջարկով.
5) Կանոնակարգով նախատեսված դեպքեր մ առաջարկել ընդ նել Ազգային ժողովի գործ նե թյան կազմակերպման հարցերով որոշ մ:
2. Պատգամավորը կարող է ﬔկ անգամ քվեարկ թյ նից հետո՝ ﬕնչև հերթական հարցի քննարկ մը սկսելը՝
1) արտահայտվել նիստի վարման կարգի վերաբերյալ.
2) առաջարկել լ սատախտակի վրա վերականգնել բաց քվեարկ թյան արդյ նքները և կարծիք հայտնել քվեարկ թյան ընթացք մ խախտ ﬓերի մասին.
3) Կանոնակարգով նախատեսված դեպքեր մ և կարգով առաջարկել ընդ նել Ազգային ժողովի գործ նե թյան կազմակերպման հարցերով որոշ մ:
2.1. Պատգամավորը կարող է ﬔկ անգամ քվեարկ թյ նից անﬕջապես հետո` ﬕնչեւ Կանոնակարգի 60¬րդ հոդվածի 7¬րդ մասով սահմանված կարգով նիստը նախագահողի հայտարար թյ նը, հանդես գալ իր
անհատական քվեարկ թյան էլեկտրոնային համակարգը չգործել եւ քվեարկ թյան դրված հարցին կողմ, դեմ կամ ձեռնպահ, ինչպես նաեւ ընտրվող պաշտոն մ թեկնած ին կողմ կամ դեմ քվեարկել իր որոշման մասին
հայտարար թյամբ:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
3. Ս յն հոդվածի 1-ին մասի կամ 2-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետեր մ նշված հարցերի վերաբերյալ պատգամավորը կարող է արտահայտվել նաև իր ել յթ մ:
4. Եթե հարցի քննարկման տևող թյ նը սահմանված չէ, ապա նիստի վարման կարգի վերաբերյալ ել յթների համար հատկացվ մ է ﬔկական րոպե:
5. Նիստի վարման կարգի վերաբերյալ ել յթների համար հերթագրման, ինչպես նաև ել յթ

նենալ

կարգը սահմանվ մ է Աշխատակարգով:

Հոդված 60. Բաց քվեարկ թյ նը
1. Բաց քվեարկ թյ նն անցկացվ մ է էլեկտրոնային համակարգով՝ Աշխատակարգով սահմանված կարգով: Մինչև քվեարկ թյան ավարտը նիստը նախագահողին դիﬔլն արգելվ մ է:
2. Բաց քվեարկ թյ նն անվանական է: Էլեկտրոնային համակարգը չգործել
հոդվածով սահմանված կարգով:

դեպք մ Սահմանադր թյամբ և Կանոնակարգով նախատեսված անվանական քվեարկ թյ ններն անցկացվ մ են Կանոնակարգի 61-րդ

3. Նիստը նախագահողը հայտն մ է քվեարկ թյան անցկացման մոտավոր ժամանակը, քվեարկ թյ նից առաջ հայտարար մ է քվեարկ թյան դրվող բոլոր հարցերը կամ առաջարկները, ճշտ մ դրանց ձևակերպ ﬓերը,
իսկ Սահմանադր թյամբ նախատեսված դեպքեր մ հիշեցն մ նաև, թե ձայների ինչ քանակով է ընդ նվ մ որոշ մը։
4. Ազգային ժողովի նիստին ներկա պատգամավորը քվեարկ մ է անձամբ քվեարկ թյան դրված հարցին` կողմ, դեմ կամ ձեռնպահ, իսկ ընտրվող պաշտոն մ թեկնած ին` կողմ կամ դեմ, կամ կարող է հրաժարվել
քվեարկ թյանը մասնակցել ց: Ազգային ժողովի նիստից բացակայող պատգամավորը կարող է քվեարկել ս յն հոդվածի 5¬րդ մասով սահմանված կարգով:
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
5. Ազգային ժողովի կողﬕց գործ ղման ﬔկնող պատգամավորը կարող է հարցի քվեարկ թյան վերաբերյալ իր որոշման մասին գրավոր տեղեկացնել Ազգային ժողովի նախագահին: Պատգամավորի ստորագրած գր թյ նը
փակ ծրարով Աշխատակազմ պետք է հանձնվի նախապես՝ ﬕնչև գործ ղման ﬔկնելը: Ծրարի վրա եւ գր թյ ն մ նշվ մ է հարցի անվան մը, իսկ գր թյ ն մ` հարցին կողմ, դեմ կամ ձեռնպահ, ինչպես նաեւ ընտրվող

պաշտոն մ թեկնած ին կողմ կամ դեմ քվեարկել մասին պատգամավորի որոշ մը: Աշխատակազﬕ ծառայողը ծրարը բաց մ և գր թյ նն Ազգային ժողովի նախագահին, իսկ էլեկտրոնային համակարգը չգործել
դեպք մ հաշվիչ հանձնախմբի նախագահին է ներկայացն մ հարցի քվեարկ թյ նից առաջ: Քվեարկ թյ նից հետո գր թյ նը կցվ մ է նիստի արձանագր թյանը:
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
6. Քվեարկ թյան արդյ նքները լ սատախտակի վրա վերականգնվ մ են, եթե այդ մասին նիստի վարման կարգի վերաբերյալ ել յթ մ առաջարկ մ է որևէ պատգամավոր: Եթե պատգամավորը հայտնաբեր մ է
խախտ ﬓեր, որոնք կարող էին ազդել քվեարկ թյան արդյ նքների վրա, ապա նիստը նախագահողի առաջարկով՝ առանց քննարկման, հարցի քվեարկ թյ նը կրկնվ մ է:
7. Քվեարկ թյան ավարտից հետո նիստը նախագահողը էլեկտրոնային համակարգով իրականացված քվեարկ թյան արդյ նքների, Կանոնակարգի 59¬րդ հոդվածի 2.1¬ին մասով սահմանված կարգով հայտարարված
որոշ ﬓերի, ինչպես նաև ս յն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված կարգով ներկայացված գր թյ նների հիման վրա հայտարար մ է որոշման ընդ նման կամ չընդ նման մասին, որից հետո պատգամավորի
քվեարկ թյ նը՝ կողմ, դեմ, ձեռնպահ կամ չքվեարկելը, չի կարող վիճարկվել կամ փոփոխվել:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
Հոդված 61. Գաղտնի, ինչպես նաև էլեկտրոնային համակարգը չգործել

դեպք մ անվանական քվեարկ թյան անցկացման կարգը

1. Գաղտնի, ինչպես նաև էլեկտրոնային համակարգը չգործել դեպք մ անվանական քվեարկ թյ նն Ազգային ժողովի նիստը նախագահողի հանձնարար թյամբ կազմակերպ մ է հաշվիչ հանձնախ մբը՝ դրա
անցկացման ժաﬕ, տեղի և կարգի մասին Ազգային ժողովի նիստ մ տեղյակ պահելով պատգամավորներին:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2. Հաշվիչ հանձնախ մբն Ազգային ժողովի նիստ մ ներկայացն մ է քվեարկ թյան արդյ նքները, որի հիման վրա նիստը նախագահողը հայտարար մ է որոշման ընդ նման կամ չընդ նման, իսկ ընտր թյան դեպք մ՝
թեկնած ի ընտր թյան կամ չընտրվել մասին:
3. Գաղտնի, ինչպես նաև էլեկտրոնային համակարգը չգործել

դեպք մ անվանական քվեարկ թյան կազմակերպման, անցկացման և արդյ նքների ամփոփման կարգը սահմանվ մ է Աշխատակարգով:

Հոդված 62. Ազգային ժողովի նիստ մ հարցերի քննարկման տևող թյ նը
1. Ազգային ժողովի նիստ մ Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների, օրենքների, Ազգային ժողովի որոշ ﬓերի, հայտարար թյ նների և ղերձների նախագծերի քննարկման տևող թյ նը, որպես կանոն, չի կարող
գերազանցել ﬔկ ժամը, բացառ թյամբ Կանոնակարգով ղղակիորեն նախատեսված, ինչպես նաև ս յն հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված դեպքերի:
2. Եթե հարցի քննարկման տևող թյ նը Կանոնակարգով ղղակիորեն նախատեսված կամ Ազգային ժողովի որոշմամբ սահմանված չէ, ապա ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված հարցերի քննարկման տևող թյ նը կարող
է ﬔկ ժաﬕց ավել սահմանվել պատգամավորի, խմբակց թյան, գլխադասային հանձնաժողովի, իսկ Կառավար թյան կամ քաղաքացիական նախաձեռն թյամբ ներկայացված նախագծերի դեպք մ՝ նաև հիﬓական
զեկ ցողի առաջարկ թյամբ՝ Ազգային ժողովի որոշմամբ: Հիﬓական զեկ ցողը կարող է հարցի քննարկման տևող թյ նը սահմանել վերաբերյալ առաջարկը նիստը նախագահողին ներկայացնել Ազգային ժողովի
նիստ մ այդ հարցի քննարկման սկզբ մ, իսկ մյ սները՝ նաև Ազգային ժողովի հերթական նիստերի օրակարգի նախագծի քննարկման ընթացք մ: Առաջարկը քվեարկ թյան է դրվ մ առանց քննարկման:
(լր., փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
3. Եթե հարցի քննարկման տևող թյ նը Կանոնակարգով ղղակիորեն նախատեսված կամ Ազգային ժողովի որոշմամբ սահմանված չէ, ապա ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված հարցերի քննարկման տևող թյ նը կարող
է ﬔկից ﬕնչև վեց ժամ սահմանվել Խորհրդի որոշմամբ: Որոշ մը կարող է ընդ նվել ﬕնչև Ազգային ժողովի հերթական նիստերի օրակարգի հաստատ մը:
4. Հարցի քննարկման տևող թյան ﬔկ ժամվա կամ 90 րոպեի դեպք մ հարցերի և մտքերի փոխանակ թյան ընդհան ր տևող թյ նը, ինչպես նաև զեկ ց ﬓերի, հարցերի, պատասխանների և ել յթների համար
հատկացվող ժամանակի բաշխ մը սահմանվ մ է Աշխատակարգով, իսկ քննարկման այլ տևող թյան դեպք մ՝ ﬔկ ժամվա ժամկետների համամասն թյամբ, Ազգային ժողովի կամ Խորհրդի որոշմամբ:
5. Քվեարկ թյ նների կազմակերպման և անցկացման համար անհրաժեշտ ժամանակը հարցի քննարկման տևող թյան ﬔջ չի հաշվարկվ մ:
Հոդված 63. Հարցի քննարկման հետաձգ մը և ընդﬕջ ﬓերը
1. Հարցի քննարկ մը չի սկսվ մ եւ առանց քվեարկ թյան հետաձգվ մ է հիﬓական զեկ ցողի առաջարկ թյամբ, ինչպես նաեւ քննարկման սկզբ մ նրա բացակայ թյան դեպք մ: Եթե քննարկ մը հետաձգվել ց հետո`
երկամսյա ժամկետ մ, հիﬓական զեկ ցողն Ազգային ժողովի նախագահին ղղված գրավոր դիմ մով հարցի քննարկմանը չի ներկայան մ, ապա հարցը շրջանառ թյ նից հանվ մ է: Ս յն մասով սահմանված կարգով
հարցի քննարկ մը կարող է հետաձգվել ﬔկ անգամ:
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2. Հարցի քննարկ մը կարող է ﬕնչև ﬔկ ժամով ընդﬕջվել եզրափակիչ ել յթ մ հիﬓական զեկ ցողի առաջարկ թյամբ՝ Ազգային ժողովի որոշմամբ: Առաջարկը քվեարկ թյան է դրվ մ առանց քննարկման:
3. Խմբակց թյան ղեկավարի կամ քարտ ղարի պահանջով հարցի քվեարկ թյ նից առաջ հայտարարվ մ է ﬔկ ընդﬕջ մ` 20 րոպե տևող թյամբ:
4. Եթե հարցի քննարկ ﬓ ընդﬕջվել է, ապա ընդﬕջման ժամկետը լրանալ ց հետո քննարկ մը վերսկսվ մ է այն փ լից, որից այն ընդﬕջվել էր:
5. Եթե հարցի քննարկման տևող թյ նն

ղղակիորեն նախատեսված է Կանոնակարգով, ապա այդ հարցի քննարկման ընթացք մ ընդﬕջ մ չի կարող հայտարարվել:

Հոդված 64. Հարցի քննարկման հատ կ ընթացակարգը
1. Առանձին հարցի քննարկման համար Ազգային ժողովը կարող է սահմանել հատ կ ընթացակարգ, որով չի կարող սահմանափակվել զեկ ցողների, նրանց հարց տվողների և ել յթ
կրճատվել ել յթի կամ հարց տալ համար Կանոնակարգով ղղակիորեն սահմանված ժամանակը:
2. Հատ կ ընթացակարգի մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնել

իրավ նք

նեցողների թիվը, ինչպես նաև

նեն ՝

1) արտահերթ նստաշրջանը կամ նիստը նախաձեռնողը՝ օրակարգ մ ընդգրկված հարցի քննարկման մասին.
2) մշտական կամ ժամանակավոր հանձնաժողովը՝ իր իրավաս թյանը վերապահված հարցի քննարկման մասին.
(փոփ. 13.09.2019 ՀՕ-175-Ն)
3) հիﬓական զեկ ցողը՝ իր ներկայացրած հարցի քննարկման մասին.
4) քննիչ հանձնաժողովը՝ իր զեկ յցի քննարկման մասին.
5) ( ժը կորցրել է 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)

3. Հարցի քննարկման հատ կ ընթացակարգի մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը կարող է ներկայացվել ﬕնչև Ազգային ժողովի նիստ մ հարցի քննարկ մը սկսվելը և քվեարկ թյան է դրվ մ առանց
քննարկման:
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Հոդված 65. Օրենսդրական նախաձեռն թյան իրավ նքը
1.Օրենսդրական նախաձեռն թյան իրավ նք

նեն պատգամավորը, խմբակց թյ նը և Կառավար թյ նը:

2. Օրենսդրական նախաձեռն թյ նն իրականացվ մ է Ազգային ժողովի քննարկմանն օրենքի նախագծի կամ նախագծերի փաթեթի առաջադրմամբ: Օրենքի նախագծի համար Կանոնակարգով սահմանված դր յթները
տարածվ մ են նաև օրենքների նախագծերի փաթեթի վրա:
3.Կառավար թյ նը և խմբակց թյ նն օրենսդրական նախաձեռն թյ նն իրականացն մ են իրենց որոշմամբ:
4. Ընտրական իրավ նք նեցող առնվազն հիս ն հազար քաղաքացի նի Ազգային ժողովին քաղաքացիական նախաձեռն թյան կարգով օրենքի նախագիծ առաջարկել իրավ նք: Քաղաքացիական նախաձեռն թյ նն
իրականացվ մ է «Հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով՝ Կանոնակարգով օրենսդրական նախաձեռն թյան համար սահմանված պահանջներին
համապատասխան:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

5. Խմբակց թյան կամ պատգամավորի նախաձեռն թյամբ, ինչպես նաև քաղաքացիական նախաձեռն թյան կարգով չեն կարող ներկայացվել Սահմանադր թյան 110-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 116-րդ հոդվածի 2-րդ մասով,
117-րդ հոդվածով, 121-րդ հոդվածով, 147-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 189-րդ հոդվածի 1-ին մասով Կառավար թյան բացառիկ իրավաս թյանը վերապահված օրենքների նախագծեր:
6. Սահմանադր թյ ն ընդ նել

կամ փոփոխել

նախաձեռն թյ ններն իրականացվ մ են Կանոնակարգի 19-րդ գլխով սահմանված կարգով:

Հոդված 66. Օրենսդրական նախաձեռն թյան հեղինակը
1. Օրենքի նախագծի քննարկման ընթացք մ որպես օրենսդրական նախաձեռն թյան հեղինակ կամ հիﬓական զեկ ցող հանդես գալ

իրավ նք

նի՝

1) պատգամավորը՝ իր նախաձեռն թյան դեպք մ.
2) օրենսդրական նախաձեռն թյան վերաբերյալ պաշտոնական գր թյ ն մ նշված պատգամավորը՝ երկ

կամ ավելի թվով պատգամավորի նախաձեռն թյան դեպք մ.

3) խմբակց թյան ներկայաց ցիչը՝ խմբակց թյան նախաձեռն թյան դեպք մ.
4) Կառավար թյան ներկայաց ցիչը՝ Կառավար թյան նախաձեռն թյան դեպք մ.
5) քաղաքացիական նախաձեռն թյան լիազոր ներկայաց ցիչը՝ քաղաքացիական նախաձեռն թյան դեպք մ:
2. Ս յն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված դեպք մ Կառավար թյան ներկայաց ցիչ կարող է նշանակվել Կառավար թյան անդամը կամ այլ պետական մարﬓի ղեկավարը և նրանց տեղակալները, ինչպես
նաև Անվտանգ թյան խորհրդի քարտ ղարը, Մարդ
իրավ նքների եվրոպական դատարան մ Հայաստանի Հանրապետ թյան ներկայաց ցիչը, Սփյ ռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարը, վարչապետի
աշխատակազﬕ քաղաքացիական ծառայ թյան և տեսչական մարﬕնների աշխատանքների համակարգման գրասենյակների ղեկավարները: Այդ, ինչպես նաև Կանոնակարգով նախատեսված այլ դեպքեր մ
Կառավար թյան ներկայաց ցիչը նշանակվ մ է, ինչպես նաև կարող է փոխվել վարչապետի որոշմամբ:
(փոփ. 21.01.2020 ՀՕ-46-Ն)
3. Խմբակց թյան ներկայաց ցիչը նշանակվ մ է, ինչպես նաև կարող է փոխվել խմբակց թյան որոշմամբ:
4. Հեղինակն իրավաս

է Կանոնակարգով սահմանված կարգով՝

1) օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ հանդես գալ
2) ընդ նել
3) լրամշակել

կամ ﬔրժել

նենալ , պատասխանել

հարցերին.

օրենքի նախագծի վերաբերյալ առաջարկները.

օրենքի նախագիծը.

4) ցանկացած ժամանակ հետ կանչել
5) դ րս գալ

հիﬓական զեկ ցմամբ, ել յթ

օրենքի նախագիծը.

նախաձեռն թյան հեղինակների կազﬕց:

5. Նախագիծը հետ կանչել , ինչպես նաև նախաձեռն թյան հեղինակների կազﬕց դ րս գալ

ընթացակարգը սահմանվ մ է Աշխատակարգով:

Հոդված 67. Օրենքի նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնելը և շրջանառ թյան ﬔջ դնելը
1. Օրենքի նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացվ մ Ազգային ժողովի նախագահին
փաստաթղթերը սահմանվ մ են Աշխատակարգով:

ղղված պաշտոնական գր թյամբ՝ Աշխատակազﬕ ﬕջոցով: Գր թյան ձևը, ինչպես նաև դրան կից ներկայացվող

2. Եթե օրենսդրական նախաձեռն թյան վերաբերյալ պաշտոնական գր թյ նը Կանոնակարգով և Աշխատակարգով սահմանված պահանջներին՝
1) չի համապատասխան մ և երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ դրանց չի համապատասխանեցվ մ, ապա Ազգային ժողովի նախագահը գր թյ նը և դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը վերադարձն մ է
նախաձեռն թյան հեղինակին՝ նշելով պատճառների մասին.
2) համապատասխան մ է, ապա գր թյ նը ստանալ ց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ, Ազգային ժողովի նախագահը նշանակ մ է գլխադասային հանձնաժողով և օրենքի նախագիծն Աշխատակարգով
սահմանված կարգով դն մ է շրջանառ թյան ﬔջ:
Հոդված 68. Օրենքի նախագիծը շրջանառ թյ նից հանելը
1. Օրենքի նախագիծը, իսկ նախագծերի փաթեթի դեպք մ նաև մյ ս նախագծերը շրջանառ թյ նից հանվ մ են, եթե՝
1¤ Ազգային ժողովի կամ գլխադասային հանձնաժողովի նիստ մ հարցի քննարկման սկզբ մ հիﬓական զեկ ցողի առաջարկ թյամբ կամ նրա բացակայ թյան դեպք մ հարցի քննարկ մը հետաձգվել ց հետո նա
սահմանված կարգով հարցի քննարկմանը չի ներկայան մ:
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2) Ազգային ժողովի կամ գլխադասային հանձնաժողովի նիստ մ հարցի քննարկ մը հետաձգվել ց հետո հեղինակը սահմանված կարգով լրամշակված նախագիծ չի ներկայացն մ.
3) քվեարկ թյան արդյ նքով նախագիծը հերթական նստաշրջանի օրակարգ մ չի ընդգրկվ մ.
4) Ազգային ժողովի նիստ մ քվեարկ թյան արդյ նքով նախագիծը չի ընդ նվ մ, եթե Կանոնակարգով այլ բան նախատեսված չէ.
5) նախագծի հեղինակների պատգամավորական լիազոր թյ նները դադարել ց կամ դադարեցվել ց հետո՝ երկ ամսվա ընթացք մ, պատգամավորը, խմբակց թյ նը կամ Կառավար թյ նն Ազգային ժողովի
նախագահին ղղված գրավոր դիմ մով չեն տեղեկացն մ օրենսդրական նախաձեռն թյանը ﬕանալ մասին՝ նշելով հիﬓական զեկ ցողի ան նը, ազգան նը.
6) Կառավար թյան հրաժարականի ընդ ն ﬕց հետո՝ երկ ամսվա ընթացք մ, նոր վարչապետն Ազգային ժողովի նախագահին ղղված պաշտոնական գր թյամբ չի տեղեկացն մ օրենսդրական նախաձեռն թյան
վերաբերյալ Կառավար թյան որոշման ժի ﬔջ ﬓալ մասին՝ նշելով որպես հեղինակ հանդես գալ իրավ նք նեցող անձի ան նը, ազգան նը և պաշտոնը.
7) հեղինակը նախագիծը հետ է կանչ մ:
2. Շրջանառ թյ նից հանվել

դեպք մ նախագիծը ﬕաժամանակ հանվ մ է հերթական նստաշրջանի կամ նիստերի օրակարգերից, ինչպես նաև դրանց նախագծերից:
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Հոդված 69. Օրենքի նախագծի քննարկման ընդհան ր ընթացակարգը
1. Օրենքի նախագիծն Ազգային ժողով մ քննարկվ մ է երկ

ընթերցմամբ:

2.Միջազգային պայմանագրի վավերացման, կասեցման կամ չեղյալ հայտարարել

մասին օրենքի նախագիծը քննարկվ մ է ﬔկ ընթերցմամբ:

3. Օրենքի նախագիծը, որպես կանոն, քննարկվ մ է հետևյալ ընթացակարգով.
1) շրջանառ թյան ﬔջ դրված նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկներ ներկայացնելը.
2) առաջին ընթերց ﬕց առաջ գլխադասային հանձնաժողով մ նախագծի նախնական քննարկ մը.
3) Ազգային ժողովի նիստ մ նախագծի քննարկ ﬓ առաջին ընթերցմամբ.
4) առաջին ընթերցմամբ ընդ նված նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկներ ներկայացնելը.
5) երկրորդ ընթերց ﬕց առաջ գլխադասային հանձնաժողով մ նախագծի նախնական քննարկ մը.
6) Ազգային ժողովի նիստ մ նախագծի քննարկ մը երկրորդ ընթերցմամբ:
4. Պետական բյ ջեի մասին օրենքի նախագիծը քննարկվ մ է Կանոնակարգի 20-րդ գլխով սահմանված կարգով:
Հոդված 70. Օրենքի նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկներ ներկայացնել

ընդհան ր կարգը

1. Շրջանառ թյան ﬔջ դրված, ինչպես նաև առաջին ընթերցմամբ ընդ նված օրենքի նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկները ներկայացվ մ են Աշխատակազմ դրա իրավաս թյ նն
գր թյամբ: Գր թյան ձևը, դրան կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, ինչպես նաև գր թյանը ընթացք տալ կարգը սահմանվ մ են Աշխատակարգով:

նեցող անձի պաշտոնական

2. Կառավար թյ նն իր առաջարկների հետ ներկայացն մ է պետական բյ ջեի եկամ տների էական նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման մասին եզրակաց թյ նը, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ
փաստաթղթեր:
3. Եթե Կառավար թյ նը պետական բյ ջեի եկամ տների էական նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման մասին եզրակաց թյ ն չի ներկայացն մ, ապա համարվ մ է, որ նախագիծն այդ տեսքով էականորեն չի
նվազեցն մ պետական բյ ջեի եկամ տները կամ ավելացն մ ծախսերը։
3. Եթե պաշտոնական գր թյ նը կամ դրան կից ներկայացվող փաստաթղթերը Կանոնակարգով կամ Աշխատակարգով սահմանված պահանջներին՝
1) չեն համապատասխան մ և երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ դրանց չի համապատասխանեցվ մ, ապա առաջարկներին ընթացք չի տրվ մ.
2) համապատասխան մ են, ապա Կանոնակարգով և Աշխատակարգով սահմանված կարգով առաջարկներին ընթացք է տրվ մ:
Հոդված 71. Օրենքի նախագծի նախնական քննարկման ընդհան ր կարգը
1. Օրենքի նախագծի նախնական քննարկ մը Կանոնակարգով սահմանված կարգով իրականացն մ է գլխադասային հանձնաժողովը, ինչպես նաև այլ մշտական հանձնաժողովի նախաձեռն թյամբ կամ Խորհրդի
առաջարկ թյամբ կարող են իրականացնել նաև մյ ս մշտական հանձնաժողոﬖերը:
2. Գլխադասային հանձնաժողովը Կանոնակարգով սահմանված կարգով՝
1) նախագծի առաջին և երկրորդ ընթերց ﬕց առաջ Ազգային ժողով ներկայացն մ է եզրակաց թյ ն.
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2) կարող է Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնել հարցի քննարկման հատ կ ընթացակարգի մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ:
3. Հարցի քննարկ մը չի սկսվ մ եւ առանց քվեարկ թյան հետաձգվ մ է հիﬓական զեկ ցողի առաջարկ թյամբ, ինչպես նաեւ քննարկման սկզբ մ` նրա բացակայ թյան դեպք մ: Եթե քննարկ մը հետաձգվել ց հետո`
երկամսյա ժամկետ մ, հիﬓական զեկ ցողը հանձնաժողովի նախագահին ղղված գրավոր դիմ մով հարցի քննարկմանը չի ներկայան մ, ապա այն շրջանառ թյ նից հանվ մ է: Ս յն մասով սահմանված կարգով
հարցի քննարկ մը կարող է հետաձգվել ﬔկ անգամ:
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
4. Եթե գլխադասային հանձնաժողովի անդաﬓերի առնվազն ﬔկ քառորդը հանձնաժողովի եզրակաց թյան վերաբերյալ
ընթացք մ հանդես գալ հարակից զեկ ցմամբ` ներկայացնելով հատ կ կարծիքը:

նի հատ կ կարծիք, ապա նրանց ներկայաց ցիչը կարող է Ազգային ժողով մ հարցի քննարկման

5. Գլխադասային հանձնաժողովից բացի, մյ ս մշտական հանձնաժողոﬖերը կարող են ﬕնչև հարցի քննարկ ﬓ սկսվելը իրենց գրավոր եզրակաց թյ նները ներկայացնել Ազգային ժողով: Այդ դեպք մ մշտական
հանձնաժողովի ներկայաց ցիչն իրավ նք նի գլխադասային հանձնաժողով մ, ինչպես նաև Ազգային ժողով մ նախագծի քննարկման ընթացք մ հանդես գալ հարակից զեկ ցմամբ:
6. Բացառ թյամբ Կանոնակարգի 78-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետեր մ նշված դեպքերի, օրենքի նախագծի վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի եզրակաց թյ նը Կանոնակարգով և Աշխատակարգով
սահմանված կարգով Ազգային ժողով է ներկայացվ մ եզրակաց թյան վերաբերյալ հանձնաժողովի որոշ ﬓ ընդ նվել ց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ, սակայն ոչ շ, քան Ազգային ժողովի հերթական
նստաշրջանի առաջին հերթական նիստերին նախորդող շաբաթվա րբաթ, ինչպես նաեւ մյ ս հերթական նիստերի շաբաթվա երկ շաբթի օրվա ժամը 12:00¬ն: Ազգային ժողովի մյ ս մշտական հանձնաժողոﬖերի
եզրակաց թյ նները ներկայացնել կարգը սահմանվ մ է Աշխատակարգով:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
7. Գլխադասային հանձնաժողովի եզրակաց թյ նն ստանալ ց հետո Ազգային ժողովի նախագահը Կանոնակարգի 38¬րդ հոդվածով սահմանված կարգով նախագիծն առաջին ընթերցմամբ քննարկել մասին հարցն
ընդգրկ մ է հերթական նստաշրջանի օրակարգի կամ դրան մ լրաց ﬓեր կատարել մասին նախագծի համապատասխան բաժն մ, իսկ նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել մասին հարցը՝ հերթական նիստերի
պարտադիր քննարկման ենթակա հարցերի բաժն մ:
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
Հոդված 72. Օրենքի լրամշակված նախագիծն Ազգային ժողովի կամ գլխադասային հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացնել

ընդհան ր կարգը

1. Կանոնակարգով սահմանված դեպքեր մ օրենքի լրամշակված նախագիծն Ազգային ժողովի կամ գլխադասային հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացվ մ Կանոնակարգով սահմանված կարգով նախագծի
վերաբերյալ ներկայացված առաջարկների ամփոփաթերթի, ինչպես նաև նախագծ մ կատարված փոփոխ թյ նների վերաբերյալ տեղեկանքի հետ: Լրամշակված նախագիծը ներկայացվ մ է Աշխատակազմ դրա
իրավաս թյ նն նեցող անձի պաշտոնական գր թյամբ: Գր թյան ձևը, դրան կից ներկայացվող այլ փաստաթղթերը, ինչպես նաև գր թյանն ընթացք տալ կարգը սահմանվ մ են Աշխատակարգով:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2. Եթե պաշտոնական գր թյ նը կամ դրան կից ներկայացվող փաստաթղթերը Կանոնակարգով կամ Աշխատակարգով սահմանված պահանջներին՝
1) չեն համապատասխան մ և երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ դրանց չեն համապատասխանեցվ մ, ապա նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվել դեպք մ՝ Ազգային ժողովի նախագահը, իսկ
գլխադասային հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվել դեպք մ այդ հանձնաժողովի նախագահը դրանք վերադարձն մ են ներկայացնողին՝ նշելով պատճառների մասին.
2) համապատասխան մ են, ապա դրանց սահմանված կարգով ընթացք է տրվ մ:
Հոդված 73. Կառավար թյան որոշմամբ անհետաձգելի համարվող օրենքի նախագծի քննարկման ժամկետները
1. Կառավար թյան որոշմամբ անհետաձգելի համարվող օրենքի նախագիծն ընդ նվ մ կամ ﬔրժվ մ է երկամսյա ժամկետ մ:
2.Կառավար թյան որոշմամբ անհետաձգելի համարվող օրենքի նախագիծն Ազգային ժողովի հերթական նիստեր մ առաջին ընթերցմամբ քննարկվ մ և քվեարկ թյան է դրվ մ շրջանառ թյան ﬔջ դրվել ց հետո՝ ﬔկ
ամսվա ընթացք մ, իսկ երկրորդ ընթերցմամբ՝ առաջին ընթերցմամբ ընդ նվել ց հետո՝ ﬔկ ամսվա ընթացք մ:
3. Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանների ﬕջև ընկած ժամանակահատվածը ս յն հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով սահմանված ժամկետներ մ չի հաշվարկվ մ:
4. Նախագիծը դադար մ է համարվել անհետաձգելի, եթե Կառավար թյան ներկայաց ցչի առաջարկ թյամբ նախագծի քննարկ մը Կանոնակարգով սահմանված կարգով հետաձգվ մ կամ երկարաձգվ մ է ս յն
հոդվածի 1-ին մաս մ նշված ժամկետը գերազանցող ժամկետով:
5. Ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված ժամկետը չի համարվ մ լրացած, եթե նախագծի վերաբերյալ Ազգային ժողովը որոշ մ է կայացն մ՝ ﬔրժ մ է ընդ նել առաջին ընթերցմամբ, ինչպես նաև երկրորդ ընթերցմամբ և
ամբողջ թյամբ կամ ընդ ն մ է որպես օրենք:
Հոդված 74. Օրենքի նախագծի ընդ նման առնչ թյամբ Կառավար թյան վստահ թյան հարցը
1. Կառավար թյ նն իր ներկայացրած օրենքի նախագծի ընդ նման առնչ թյամբ կարող է դնել իր վստահ թյան հարցը:
2. Կառավար թյ նն օրենքի նախագծի առնչ թյամբ իր վստահ թյան հարցը ն յն նստաշրջանի ընթացք մ կարող է դնել ոչ ավելի, քան երկ

անգամ:

3. Կառավար թյ նը չի կարող դնել իր վստահ թյան հարցը ռազմական կամ արտակարգ դր թյան ժամանակ, ինչպես նաև սահմանադրական օրենքի նախագծի ընդ նման առնչ թյամբ:
4. Վարչապետը կամ Կառավար թյան ներկայաց ցիչը օրենքի նախագծի առաջին կամ երկրորդ ընթերցմամբ քվեարկ թյ նից անﬕջապես առաջ կարող է պահանջել նախագծի քննարկ ﬓ ընդﬕջել ﬕնչև հաջորդ նիստը՝
այդ նախագծի ընդ նման առնչ թյամբ Կառավար թյան վստահ թյան հարցը դնել կողﬓորոշման համար:
5. Կառավար թյ նն իր վստահ թյան հարցը դն մ է՝ Ազգային ժողովի նախագահին կամ նիստը նախագահողին ներկայացնելով վարչապետի ստորագրած պաշտոնական գր թյ նը, որտեղ նշվ մ է այն օրենքի նախագծի
անվան մը, որի ընդ նման առնչ թյամբ Կառավար թյ նը դն մ է իր վստահ թյան հարցը: Գր թյանը կցվ մ է Կառավար թյանը վստահ թյ ն հայտնել մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը:
6. Կառավար թյանը վստահ թյ ն հայտնել մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը քվեարկ թյան է դրվ մ առանց քննարկման՝ ոչ շ, քան այն ներկայացվել ց հետո՝ 72 ժամվա ընթացք մ: Այդ ժամկետ մ
Ազգային ժողովի հերթական նիստեր չանցկացվել դեպք մ նախագիծը քվեարկ թյան է դրվ մ իրավ նքի ժով անհապաղ գ մարվող Ազգային ժողովի հատ կ նիստ մ:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
7. Կառավար թյանը վստահ թյ ն հայտնել

մասին որոշ ﬓ ընդ նվ մ է պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ՝ անվանական քվեարկ թյամբ:

8. Եթե Սահմանադր թյան 157-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետ մ Կառավար թյանը վստահ թյ ն հայտնել
նախագիծը համարվ մ է ընդ նված որպես օրենք:
Հոդված 75. Խմբակց թյան որոշմամբ առաջնահերթ համարվող օրենքի նախագիծը ներկայացնելը և քննարկելը

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ընդ նվ մ է, ապա Կառավար թյան ներկայացրած օրենքի

1. Խմբակց թյան առաջադրած օրենքի նախագիծը կարող է նրա որոշմամբ համարվել առաջնահերթ, եթե դրա վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի եզրակաց թյ նը ստացվել է, կամ
ներկայացնել ժամկետը լրացել է:

եզրակաց թյ նը

2. Ազգային ժողովի յ րաքանչյ ր հերթական նստաշրջան մ խմբակց թյան որոշմամբ առաջնահերթ կարող է համարվել ﬔկ նախագիծ:
3. Նախագիծն առաջնահերթ համարել մասին խմբակց թյան որոշ ﬓ Ազգային ժողովի նախագահին կարող է ներկայացվել ոչ
նախորդող շաբաթվա հինգշաբթի, ինչպես նաեւ մյ ս հերթական նիստերին նախորդող շաբաթվա րբաթ օրվա ժամը 18:00-ն:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

շ, քան Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի առաջին հերթական նիստերին

4. Ազգային ժողովի հերթական նիստերի օրակարգ մ ﬔկից ավելի առաջնահերթ նախագծեր ընդգրկված լինել դեպք մ դրանք քննարկվ մ են ըստ շրջանառ թյան ﬔջ դրվել
նախագծերը շրջանառ թյան ﬔջ են դրվել ն յն օրը, ապա նախագծերի քննարկման հաջորդական թյ նը որոշվ մ է ըստ խմբակց թյ նների անդաﬓերի թվի` փոքրից ﬔծ:

օրերի հաջորդական թյան: Եթե

Հոդված 76. Օրենքների ընդ ն մը
1. Սահմանադրական օրենքներն ընդ նվ մ են պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով, Սահմանադր թյան 109-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 116-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 117-րդ հոդվածով,
119-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 120-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և 122-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված օրենքներն ընդ նվ մ են պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ, իսկ մյ ս օրենքները՝
քվեարկ թյանը մասնակցող պատգամավորների ձայների ﬔծամասն թյամբ, եթե քվեարկ թյանը մասնակցել է պատգամավորների ընդհան ր թվի կեսից ավելին:
2. Եթե Ազգային ժողովը ﬔրժ մ է Սահմանադր թյան 109-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված կարգով ներկայացված օրենքի նախագծի ընդ ն մը, ապա նախագիծը կարող է Սահմանադր թյամբ և «Հանրաքվեի
մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով դրվել հանրաքվեի:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

ԳԼ

Խ 17

ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
Հոդված 77. Շրջանառ թյան ﬔջ դրված օրենքի նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկներ ներկայացնելը
1. Շրջանառ թյան ﬔջ դրված օրենքի նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկ ներկայացնել
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

իրավ նք

նեն հեղինակը,պատգամավորը, խմբակց թյ նը և Կառավար թյ նը:

2. Գրավոր առաջարկները կարող են ներկայացվել նախագիծը շրջանառ թյան ﬔջ դրվել ց հետո՝ ﬔկամսյա ժամկետ մ:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
3. Կառավար թյան որոշմամբ անհետաձգելի համարվող, ինչպես նաեւ ﬕջազգային պայմանագրի վավերացման, կասեցման կամ չեղյալ հայտարարել
կարող են ներկայացվել նախագիծը շրջանառ թյան ﬔջ դրվել ց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետ մ:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

մասին օրենքների նախագծերի վերաբերյալ գրավոր առաջարկները

4. Եթե նախագծի առաջին ընթերցմամբ քննարկել մասին հարցն ընդգրկվել է Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի կամ նիստի օրակարգ մ, եւ ս յն հոդվածի 2¬րդ կամ 3¬րդ մասով սահմանված ժամկետը չի լրացել,
ապա գրավոր առաջարկները կարող են ներկայացվել նստաշրջանի կամ նիստի օրակարգի, ինչպես նաեւ օրակարգային հարցերի նախագծերն Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայք մ հրապարակվել ց
հետո` երկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
Հոդված 78. Առաջին ընթերց ﬕց առաջ գլխադասային հանձնաժողով մ օրենքի նախագծի նախնական քննարկ մը
1. Շրջանառ թյան ﬔջ դրված օրենքի նախագիծը գլխադասային հանձնաժողով մ քննարկվ մ է առանց փոփոխ թյան՝ գրավոր առաջարկները ներկայացնել ժամկետը լրանալ ց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետ մ, իսկ
Կանոնակարգի 77¬րդ հոդվածի 4¬րդ մասով նախատեսված դեպք մ` գրավոր առաջարկները ներկայացնել ժամկետը լրանալ ց հետո` երկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2. Հարցի քննարկման ընթացք մ՝
1) հիﬓական զեկ ցմամբ հանդես է գալիս նախագծի հեղինակը.
2) հեղինակը կարող է իր զեկ ցման ընթացք մ կամ եզրափակիչ ել յթ մ նախագծի վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացնել, ինչպես նաև հայտնել սահմանված կարգով ներկայացված մյ ս առաջարկների վերաբերյալ իր
դիրքորոշ մը.
3) Կառավար թյան ներկայաց ցիչն իրավ նք

նի հարցեր տալ

զեկ ցողին.

4) հանձնաժողովի անդաﬓերը, իսկ պատգամավորի կամ քաղաքացիական նախաձեռն թյան դեպք մ՝ նաև Կառավար թյան ներկայաց ցիչը, կարող են իրենց ել յթ մ նախագծի վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացնել.
5) սահմանված կարգով ներկայացված գրավոր առաջարկների հեղինակներն իրավ նք
6) հանձնաժողովի անդաﬓերը, ինչպես նաև հիﬓական զեկ ցողն իրավ նք

նեն ել յթ

նենալ

և պատասխանել

նեն ել յթից հետո հարցեր տալ

հարցերին.

առաջարկների հեղինակներին:

3. Հիﬓական զեկ ցողի եզրափակիչ ել յթից հետո՝
1) նախագիծն առանց փոփոխ թյան դրվ մ է քվեարկ թյան, եթե սահմանված կարգով դրա վերաբերյալ առաջարկ չի ներկայացվել.
2) Աշխատակարգով սահմանված կարգով քվեարկ թյան են դրվ մ Կանոնակարգի 77-րդ հոդվածով, ինչպես նաև ս յն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով ներկայացված բոլոր առաջարկները:
4. Առաջարկների քվեարկ թյ նից հետո հիﬓական զեկ ցողը կարող է՝
1) նախագիծը քվեարկ թյան դնել առանց փոփոխ թյան, եթե նախագիծը վերապահված է Կառավար թյան բացառիկ իրավաս թյանը.
2) նախագիծը քվեարկ թյան դնել իր համար ընդ նելի

ղղ ﬓերով, եթե նախագիծը վերապահված է Կառավար թյան բացառիկ իրավաս թյանը.

3) նախագիծը քվեարկ թյան դնել հանձնաժողովի ընդ նած բոլոր առաջարկների հիման վրա կատարված

ղղ ﬓերով.

4) նախագիծը քվեարկ թյան դնել հանձնաժողովի ընդ նած առաջարկների ﬕ մասի հիման վրա կատարված

ղղ ﬓերով.

5) նախագիծը լրամշակել նպատակով հարցի քվեարկ թյ նը հետաձգել, որը համարվ մ է ընդ նված առանց քվեարկ թյան: Հիﬓական զեկ ցողի կողﬕց լրամշակված նախագիծը հանձնաժողովի առաջիկա նիստից
առնվազն երեք աշխատանքային օր առաջ ներկայացվել դեպք մ այն առանց քննարկման, ս յն մասի 2¬4¬րդ կետերով սահմանված կարգով քվեարկ թյան է դրվ մ այդ նիստ մ: Եթե հարցի քվեարկ թյ նը
հետաձգվել ց հետո՝ երկամսյա ժամկետ մ, լրամշակված նախագիծ չի ներկայացվ մ, կամ հեղինակի գրավոր դիմ մով՝ հանձնաժողովի որոշմամբ այդ ժամկետը չի երկարաձգվ մ, ապա նախագիծը շրջանառ թյ նից
հանվ մ է:
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
5. Եթե ս յն հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 4-րդ մասով կամ 6-րդ մասի 1-ին կետով սահմանված դեպքեր մ քվեարկ թյան դրված նախագիծն ընդ նվ մ է, ապա համարվ մ է հանձնաժողովի կողﬕց դրական, իսկ
չընդ նվել դեպք մ՝ բացասական եզրակաց թյ ն ստացած:
6. Ս յն հոդվածի 4-րդ մասի 4-րդ կետ մ նշված դեպք մ բացասական եզրակաց թյ ն ստացած նախագծի հեղինակի համաձայն թյամբ հանձնաժողովի ընդ նած բոլոր առաջարկների հիման վրա լրամշակված
նախագիծը ներկայացնել համար հատկացվ մ է հինգից ﬕնչև տասն աշխատանքային օր: Եթե սահմանված ժամկետ մ՝
1) որևէ խմբակց թյ ն կամ պատգամավոր ներկայացն մ է հանձնաժողովի ընդ նած բոլոր առաջարկների հիման վրա լրամշակված նախագիծ, ապա այն երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ, սակայն ոչ շ, քան
առաջիկա հերթական նիստերին նախորդող շաբաթվա րբաթ օրը, առանց քննարկման քվեարկ թյան է դրվ մ հանձնաժողովի նիստ մ: Դրական եզրակաց թյ ն ստանալ դեպք մ այդ նախագիծը, ինչպես նաև
բացասական եզրակաց թյ ն ստացած մյ ս նախագիծը համարվ մ են այլընտրանքային և Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ են Կանոնակարգի 80-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: Եթե լրամշակված նախագիծը
ստան մ է բացասական եզրակաց թյ ն, ապա այդ, ինչպես նաև մյ ս նախագծի վերաբերյալ բացասական եզրակաց թյ նները ﬔկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ ներկայացվ մ են Ազգային ժողով.
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2) հանձնաժողովի ընդ նած բոլոր առաջարկների հիման վրա լրամշակված նախագիծ չի ներկայացվ մ, ապա ս յն հոդվածի 4-րդ մասի 4-րդ կետ մ նշված նախագծի վերաբերյալ բացասական եզրակաց թյ նը ﬔկ
աշխատանքային օրվա ընթացք մ ներկայացվ մ է Ազգային ժողով:

7. Ս յն հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված կարգը Կառավար թյան բացառիկ իրավաս թյանը վերապահված նախագծերի վրա չի տարածվ մ:
8. Ս յն հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետով, ինչպես նաև 6-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպքեր մ լրամշակված նախագծերը ներկայացվ մ են գլխադասային հանձնաժողով, իսկ ս յն հոդվածի 4-րդ մասի 2-4-րդ
կետերով նախատեսված դեպքեր մ՝ Ազգային ժողով:
Հոդված 79. Ազգային ժողովի նիստ մ օրենքի նախագծի քննարկ ﬓ առաջին ընթերցմամբ
1. Օրենքի նախագիծն Ազգային ժողովի նիստ մ առաջին ընթերցմամբ քննարկման ընթացք մ հիﬓական զեկ ցմամբ հանդես (է) են գալիս նախագծի հեղինակը, իսկ հարակից զեկ ցմամբ՝
(փոփ. 02.10.2018 ՀՕ-17-Ն)
1) գլխադասային հանձնաժողովի ներկայաց ցիչը.
2) գլխադասային հանձնաժողովի եզրակաց թյան վերաբերյալ հատ կ կարծիք ներկայացրած՝ հանձնաժողովի անդաﬓերի ներկայաց ցիչը.
3) Կառավար թյան ներկայաց ցիչը, եթե նախագիծը ներկայացվել է խմբակց թյան, պատգամավորի նախաձեռն թյամբ կամ քաղաքացիական նախաձեռն թյան կարգով.
4) նախագծի վերաբերյալ գրավոր եզրակաց թյ ն ներկայացրած մշտական հանձնաժողոﬖերի ﬔկական ներկայաց ցիչները:
2. Եթե նախագիծը ներկայացվել է խմբակց թյան, պատգամավորի նախաձեռն թյամբ կամ քաղաքացիական նախաձեռն թյան կարգով, ապա մտքերի փոխանակ թյան ընթացք մ, ﬕնչև խմբակց թյ նների
ներկայաց ցիչների ել յթները, արտահերթ ել յթի իրավ նք նեն վարչապետի լիազորած՝ Կառավար թյան ﬔկ, իսկ հարցի քննարկման տևող թյան սահմանման վերաբերյալ Խորհրդի կամ Ազգային ժողովի որոշմամբ
նախատեսված դեպքեր մ՝ ﬕնչև երեք անդամ:
3. Մինչև հարակից զեկ ցողի եզրափակիչ ել յթը եզրափակիչ ել յթի իրավ նք

նի հարակից զեկ ցմամբ հանդես եկած Կառավար թյան ներկայաց ցիչը:

4. Կանոնակարգի 78-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ մ, 4-րդ մասի 3-րդ և 4-րդ կետեր մ նշված դեպքեր մ գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակաց թյ նն ստացած նախագիծը քվեարկ թյան է դրվ մ առանց
փոփոխ թյան, իսկ Կառավար թյան բացառիկ իրավաս թյանը վերապահված նախագիծը կարող է քվեարկ թյան դրվել Կառավար թյան համար ընդ նելի ղղ ﬓերով:
5. Եթե նախագիծը վերապահված է Կառավար թյան բացառիկ իրավաս թյանը, կամ նախագծի վերաբերյալ ստացվել է գլխադասային հանձնաժողովի բացասական եզրակաց թյ նը, կամ գլխադասային հանձնաժողովը
Կանոնակարգով սահմանված ժամկետ մ նախագծի վերաբերյալ եզրակաց թյ ն չի ներկայացրել, ապա նախագծի հեղինակը կարող է առաջարկել նախագիծը լրամշակել նպատակով Ազգային ժողովի նիստ մ հարցի
քննարկ մը հետաձգել, որն ընդ նվ մ է առանց քվեարկ թյան:
6. Հարցի քննարկ մը հետաձգվել ց հետո՝ երկամսյա ժամկետ մ, սակայն ոչ շ, քան հերթական նիստերին նախորդող շաբաթվա րբաթ օրը լրամշակված նախագիծ ներկայացվել դեպք մ հարցի քննարկ մը
վերսկսվ մ է այդ հերթական նիստեր մ, իսկ սահմանված ժամկետ մ լրամշակված նախագիծ չներկայացվել դեպք մ նախագիծը շրջանառ թյ նից հանվ մ է: Հարցի քննարկ մը վերսկսվել դեպք մ՝
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
1) ﬕնչև հինգ րոպե տևող թյամբ ել յթով հանդես է գալիս հիﬓական զեկ ցողը, որը կարող է առանց փոփոխ թյան քվեարկ թյան դնել լրամշակված նախագիծը.
2) ﬕնչև երեք րոպե տևող թյամբ ել յթով կարող է հանդես գալ գլխադասային հանձնաժողովի ներկայաց ցիչը.
3) ﬕնչև երկ ական րոպե տևող թյամբ ել յթներով կարող են հանդես գալ խմբակց թյ նների ներկայաց ցիչները:
7. Եթե քվեարկ թյան արդյ նքով Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ընդ նվ մ է, ապա նախագիծը համարվ մ է ընդ նված առաջին ընթերցմամբ, իսկ որոշ մը չընդ նվել

դեպք մ նախագիծը շրջանառ թյ նից հանվ մ է:

Հոդված 80. Այլընտրանքային համարված օրենքի նախագծերի քննարկ ﬓ առաջին ընթերցմամբ
1. Կանոնակարգի 78-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետին համապատասխան՝ այլընտրանքային համարված նախագծերը քննարկվ մ և քվեարկվ մ են Կանոնակարգի 79-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հետևյալ
տարբեր թյամբ.
1) հիﬓական զեկ ցման իրավ նք

նեն այլընտրանքային համարված օրենքի նախագծերի հեղինակները: Առաջինը հանդես է գալիս այն նախագծի հեղինակը, որն առաջինն է քննարկվել գլխադասային հանձնաժողով մ.

2) հարցի քննարկ մը կարող է հետաձգվել հիﬓական զեկ ցողների համաձայն թյամբ.
3) նախագծերը քվեարկ թյան են դրվ մ ըստ քննարկման հաջորդական թյան:
2. Եթե երկ

նախագծերն էլ ստան մ են ընդ նման համար անհրաժեշտ թվով ձայներ, ապա ընդ նված է համարվ մ առավել շատ «կողմ» ձայներ ստացած նախագիծը:

3. Եթե երկ

նախագծերն էլ ստան մ են ընդ նման համար անհրաժեշտ թվով և հավասար քանակ թյամբ ձայներ, ապա ընդ նված է համարվ մ առավել քիչ «դեմ» ձայներ ստացած նախագիծը:

ԳԼ

Խ 18

ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
Հոդված 81. Առաջին ընթերցմամբ ընդ նված օրենքի նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկներ ներկայացնելը
1. Առաջին ընթերցմամբ ընդ նված օրենքի նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկ ներկայացնել
պատգամավորները՝ շրջանառ թյան ﬔջ դրված նախագծի ﬕայն փոփոխված դր յթների վերաբերյալ:
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

իրավ նք

նեն հեղինակը, խմբակց թյ նը եւ Կառավար թյ նը, ինչպես նաեւ հեղինակից բացի, մյ ս

2. Գրավոր առաջարկները կարող են ներկայացվել նախագծի առաջին ընթերցմամբ ընդ նվել ց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետ մ:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2.1. Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի կամ նիստի օրակարգ մ ﬕեւն յն օրենքի նախագծի առաջին եւ երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել մասին հարցերն ընդգրկվել դեպք մ գրավոր առաջարկները կարող են
ներկայացվել համապատասխանաբար Կանոնակարգի 41¬րդ հոդվածի 6¬րդ կամ 44¬րդ հոդվածի 7¬րդ մասով նախատեսված Ազգային ժողովի որոշմամբ սահմանված ժամկետ մ:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2.2. Եթե առաջին ընթերցմամբ ընդ նված օրենքի նախագծի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել մասին հարցն ընդգրկվել է Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի կամ նիստի օրակարգ մ, եւ ս յն հոդվածի 2¬րդ մասով
սահմանված ժամկետը չի լրացել, ապա գրավոր առաջարկները կարող են ներկայացվել արտահերթ նստաշրջանի կամ նիստի օրակարգի, ինչպես նաեւ օրակարգային հարցերի նախագծերն Ազգային ժողովի պաշտոնական
ինտերնետային կայք մ հրապարակվել ց հետո` երկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
3. Ս յն հոդվածի 2¬րդ եւ 2.2¬րդ մասերով սահմանված ժամկետները կարող են փոխվել հեղինակի կամ գլխադասային հանձնաժողովի առաջարկ թյամբ՝ Ազգային ժողովի որոշմամբ: Ժամկետը փոխել
առաջարկը քվեարկ թյան է դրվ մ առանց քննարկման՝ նախագծի առաջին ընթերցմամբ ընդ նվել ց անﬕջապես հետո:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

վերաբերյալ

Հոդված 82. Երկրորդ ընթերց ﬕց առաջ գլխադասային հանձնաժողով մ օրենքի նախագծի նախնական քննարկ մը
1. Առաջին ընթերցմամբ ընդ նված օրենքի նախագիծն առանց փոփոխ թյան գլխադասային հանձնաժողով մ քննարկվ մ է գրավոր առաջարկները ներկայացնել ժամկետը լրանալ ց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետ մ,
Կանոնակարգի 81¬րդ հոդվածի 2.2¬րդ մասով նախատեսված դեպք մ` գրավոր առաջարկները ներկայացնել ժամկետը լրանալ ց հետո` երկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ, իսկ Ազգային ժողովի արտահերթ
նստաշրջանի կամ նիստի օրակարգ մ ﬕևն յն օրենքի նախագծի առաջին և երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել մասին հարցերն ընդգրկվել դեպք մ՝ համապատասխանաբար Կանոնակարգի 41-րդ հոդվածի 6-րդ կամ 44րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված Ազգային ժողովի որոշմամբ սահմանված ժամկետ մ:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2. Հարցը հանձնաժողով մ քննարկվ մ է Կանոնակարգի 78-րդ հոդվածի 2-5-րդ և 8-րդ մասերով սահմանված կարգով:
Հոդված 83. Ազգային ժողովի նիստ մ օրենքի նախագծի քննարկ մը երկրորդ ընթերցմամբ
1. Օրենքի նախագիծն Ազգային ժողովի նիստ մ երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվ մ է Կանոնակարգի 79-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:
2. Զեկ ցողներին հարցեր տալ

իրավ նք

նեն ﬕայն նախագծի վերաբերյալ Կանոնակարգով սահմանված կարգով ներկայացված առաջարկների հեղինակները:

3. Եթե նախագիծը չի ընդ նվ մ, ապա քվեարկ թյ նից անﬕջապես հետո հիﬓական զեկ ցողը կարող է առաջարկել Ազգային ժողովի որոշմամբ նախագծի քննարկ մը վերադարձնել Կանոնակարգի 81-րդ հոդվածով
նախատեսված՝ գրավոր առաջարկների ներկայացման փ լ, որը քվեարկ թյան է դրվ մ առանց քննարկման: Որոշ մը չընդ նվել կամ առաջարկը չներկայացվել դեպք մ նախագիծը շրջանառ թյ նից հանվ մ է:
4. Ազգային ժողովի նախագահն ընդ նված օրենքը ﬔկ շաբաթվա ընթացք մ ղարկ մ է Հանրապետ թյան նախագահին, որն ստանալ ց հետո՝ քսանﬔկօրյա ժամկետ մ, ստորագր մ և հրապարակ մ է այն կամ ն յն
ժամկետ մ դիմ մ է Սահմանադրական դատարան՝ Սահմանադր թյանն օրենքի համապատասխան թյ նը որոշել հարցով:

ԳԼ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐ
Հոդված 84. Սահմանադր թյ ն ընդ նել

կամ փոփոխել

ԹՅԱՆ ԸՆԴ

Խ 19
Ն

ՄԸ ԵՎ ՓՈՓՈԽ

ԹՅ

ՆԸ

նախաձեռն թյ նը

1. Սահմանադր թյ ն ընդ նել կամ Սահմանադր թյան 202-րդ հոդվածի 1-ին մաս մ նշված հոդվածները փոփոխել
Կառավար թյ նը կամ ընտրական իրավ նք նեցող երկ հարյ ր հազար քաղաքացի:

նախաձեռն թյան իրավ նք

2. Բացառ թյամբ Սահմանադր թյան 202-րդ հոդվածի 1-ին մաս մ նշված հոդվածների, Սահմանադր թյան մյ ս հոդվածները փոփոխել
առնվազն ﬔկ քառորդը, Կառավար թյ նը կամ ընտրական իրավ նք նեցող հարյ ր հիս ն հազար քաղաքացի:

նեն պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ երրորդը,

նախաձեռն թյան իրավ նք

նեն պատգամավորների ընդհան ր թվի

3. Սահմանադր թյ ն ընդ նել կամ Սահմանադր թյան 202-րդ հոդվածի 1-ին մաս մ նշված հոդվածները փոփոխել նախաձեռն թյ նն իրականացվ մ է Ազգային ժողովի քննարկմանը Սահմանադր թյան
փոփոխ թյ նների նախագծի, ինչպես նաև այդ նախագիծը հանրաքվեի դնել վերաբերյալ Ազգային ժողովի որոշման նախագծի ներկայացմամբ:
4. Բացառ թյամբ Սահմանադր թյան 202-րդ հոդվածի 1-ին մաս մ նշված հոդվածների, Սահմանադր թյան մյ ս հոդվածները փոփոխել
Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագծի ներկայացմամբ:

նախաձեռն թյ նն իրականացվ մ է Ազգային ժողովի քննարկմանը

5. Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների՝ Կառավար թյան նախաձեռն թյ նն իրականացվ մ է Կառավար թյան որոշմամբ, իսկ քաղաքացիական նախաձեռն թյ նը՝ քաղաքացիական նախաձեռն թյան կարգով
Ազգային ժողով օրենքի նախագիծ ներկայացնել համար՝ «Հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգին համապատասխան:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
6. Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախաձեռն թյան հեղինակը Կանոնակարգի 66-րդ հոդվածով նախատեսված համապատասխան անձն է, որն
իրավաս թյ ններ:
Հոդված 85. Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախաձեռն թյ նն Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնել

և նախագիծը շրջանառ թյան ﬔջ դնել

1. Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացվ մ Ազգային ժողովի նախագահին
նաև դրան կից ներկայացվող փաստաթղթերը սահմանվ մ են Աշխատակարգով:

նի օրենսդրական նախաձեռն թյան հեղինակի

կարգը

ղղված պաշտոնական գր թյամբ՝ Աշխատակազﬕ ﬕջոցով: Գր թյանը ձևը, ինչպես

2. Եթե նախաձեռն թյան վերաբերյալ պաշտոնական գր թյ նը Կանոնակարգով և Աշխատակարգով սահմանված պահանջներին՝
1) չի համապատասխան մ և երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ դրանց չի համապատասխանեցվ մ, ապա Ազգային ժողովի նախագահը գր թյ նը և դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը վերադարձն մ է
նախաձեռն թյան հեղինակին՝ նշելով պատճառների մասին.
2) համապատասխան մ է, ապա գր թյ նը ստանալ ց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ, Ազգային ժողովի նախագահը նշանակ մ է գլխադասային հանձնաժողով և Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների
նախագիծն Աշխատակարգով սահմանված կարգով դն մ է շրջանառ թյան ﬔջ:
3. Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծը շրջանառ թյ նից հանվ մ է օրենքների նախագծերի համար՝ Կանոնակարգի 68-րդ հոդվածով սահմանված կարգով, ինչպես նաև Կանոնակարգի 86-րդ հոդվածով
սահմանված դեպքեր մ:
Հոդված 86. Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագծի քննարկման և ընդ նման կարգը
1. Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծն Ազգային ժողով մ քննարկվ մ է երկ

ընթերցմամբ, օրենքների նախագծերի համար՝ Կանոնակարգի 16-18-րդ գլ խներով սահմանված կարգով:

2. Մինչև Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջ թյամբ ընդ նելը քվեարկ թյան է դրվ մ Սահմանադր թյան փոփոխ թյանը վերաբերող հարցով Սահմանադրական
դատարան դիﬔլ մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը: Եթե որոշ ﬓ ընդ նվ մ է, ապա Ազգային ժողովի նախագահը այդ որոշ մը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների
նախագծի հետ երկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ ստորագր մ և ղարկ մ է Սահմանադրական դատարան` Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագծի սահմանադրական թյ նը Սահմանադր թյան
անփոփոխելի հոդվածներին համապատասխան թյան տեսանկյ նից գնահատել համար, իսկ հարցի քննարկ ﬓ ընդհատվ մ է ﬕնչև Սահմանադրական դատարանի որոշ մը ստանալը:
(լր. 03.06.2020 ՀՕ-304-Ն)
3. Եթե Սահմանադրական դատարանը Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագծի սահմանադրական թյ նը Սահմանադր թյան անփոփոխելի հոդվածներին համապատասխան թյան տեսանկյ նից
գնահատելիս Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծը ճանաչ մ է Սահմանադր թյանը հակասող, ապա նախագիծը շրջանառ թյ նից հանվ մ է:
(լր. 03.06.2020 ՀՕ-304-Ն)
4. Եթե Սահմանադրական դատարանը Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագծի սահմանադրական թյ նը Սահմանադր թյան անփոփոխելի հոդվածներին համապատասխան թյան տեսանկյ նից
գնահատելիս Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծը ճանաչ մ է Սահմանադր թյանը համապատասխանող, ապա նրա որոշ ﬓ ժի ﬔջ մտնել ց հետո հարցի քվեարկ թյ նն անցկացվ մ է Ազգային
ժողովի առաջիկա հերթական նիստեր մ հետևյալ կարգով.
(լր, փոփ. 03.06.2020 ՀՕ-304-Ն)
1) Կանոնակարգի 84-րդ հոդվածի 3-րդ մաս մ նշված դեպք մ քվեարկ թյան է դրվ մ Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծը հանրաքվեի դնել
ընդ նվ մ է պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների առնվազն երկ երրորդով.

մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը, որն

2) Կանոնակարգի 84-րդ հոդվածի 4-րդ մաս մ նշված դեպք մ քվեարկ թյան է դրվ մ Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծը, որն ընդ նվ մ է պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների առնվազն երկ
երրորդով:
5. Եթե ս յն հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետ մ նշված Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծը չի ընդ նվ մ, ապա ﬕնչև 20 րոպե տևող թյամբ ել յթով կարող է հանդես գալ հիﬓական զեկ ցողը՝
ներկայացնելով նախագիծը հանրաքվեի դնել
մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ: Հիﬓական զեկ ցողի ել յթից հետո ﬕնչև տասական րոպե տևող թյամբ ել յթներով կարող են հանդես գալ
խմբակց թյ նների ներկայաց ցիչները, որից հետո որոշման նախագիծը դրվ մ է քվեարկ թյան: Որոշ ﬓ ընդ նվ մ է պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով: Եթե որոշ մը չի
ընդ նվ մ, ապա նախագիծը շրջանառ թյ նից հանվ մ է:
6. Ազգային ժողովի նախագահը Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծը հանրաքվեի դնել վերաբերյալ Ազգային ժողովի որոշ մը համապատասխան նախագծի հետ ﬔկ շաբաթվա ընթացք մ
Հանրապետ թյան նախագահին, որը դրանք ստանալ ց հետո՝ եռօրյա ժամկետ մ, նշանակ մ է հանրաքվե:

ղարկ մ է

7. Ազգային ժողովի նախագահն Ազգային ժողովի ընդ նած Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նները ﬔկ շաբաթվա ընթացք մ հրապարակ մ է:
(փոփ. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)

ԳԼ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅ
Հոդված 87. Պետական բյ ջեի մասին օրենքի նախագիծը ներկայացնել , քննարկել

և ընդ նել

Խ 20
ՋԵԻ ԸՆԴ

Ն

ՄԸ

ժամկետները

1. Ազգային ժողովը պետական բյ ջեն ընդ ն մ է Կառավար թյան ներկայացմամբ: Պետական բյ ջեն ներառ մ է օրենքով սահմանված բյ ջետային մ տքերը և ելքերը:
2. Կառավար թյ նը պետական բյ ջեի նախագիծը Կանոնակարգով և «Հայաստանի Հանրապետ թյան բյ ջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով սահմանված կարգով Ազգային ժողովի
քննարկմանն է ներկայացն մ բյ ջետային տարին սկսվել ց առնվազն իննս ն օր առաջ:
3. Նախագիծն առաջադրել

մասին պաշտոնական գր թյան ձևը, ինչպես նաև դրան կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը սահմանվ մ են Աշխատակարգով:

4. Նախագծի քննարկ ﬓ Ազգային ժողովի նիստ մ սկսվ մ է ոչ

շ, քան բյ ջետային տարվան նախորդող նոյեմբեր ամսվա առաջին հերթական նիստեր մ:

Հոդված 88. Մշտական հանձնաժողոﬖեր մ պետական բյ ջեի մասին օրենքի նախագծի նախնական քննարկ մը
1. Ազգային ժողովի նախագահը պետական բյ ջեի մասին օրենքի նախագիծն ստանալ ց հետո՝ երկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ, խորհրդակցելով վարչապետի հետ, կազմ մ է գլխադասային և մյ ս մշտական
հանձնաժողոﬖեր մ և դրանց համատեղ նիստեր մ նախագծի նախնական քննարկ ﬓերի անցկացման, առաջարկների ներկայացման ժամկետացանկը և այն ներկայացն մ Խորհրդի հաստատմանը:
2. Նախագծի նախնական քննարկման գլխադասային հանձնաժողովը իրավաս

մշտական հանձնաժողոﬖ է:

3. Նախագծի նախնական քննարկ ﬓերը տեղի են նեն մ մշտական հանձնաժողոﬖերի և դրանց համատեղ նիստեր մ, որոնց սահմանված կարգով մասնակց մ են նաև Կառավար թյան անդաﬓերը և վարչապետի
լիազորած անձինք, ինչպես նաև ժամկետացանկ մ նշված այլ անձինք:
4. Գլխադասային հանձնաժողով մ նախագծի նախնական քննարկման արդյ նքներն Ազգային ժողովի նիստ մ հարցի քննարկման ընթացք մ հարակից զեկ ցմամբ ներկայացն մ է հանձնաժողովի ներկայաց ցիչը:
5. Գլխադասային հանձնաժողովից բացի, մյ ս մշտական հանձնաժողոﬖերի ներկայաց ցիչներն իրավ նք նեն Ազգային ժողով մ նախագծի քննարկման ընթացք մ հանդես գալ
նախագիծը նախապես քննարկվել է այդ հանձնաժողոﬖեր մ, և դրա մասին առկա է հանձնաժողովի եզրակաց թյ նը:
6. Նախագծի՝ պետական և ծառայողական գաղտնիք պար նակող ծախսային հոդվածներին վերաբերող նյ թերը քննարկվ մ են Ազգային ժողովի իրավաս
կարող են մասնակցել պատգամավորները, Հաշվեքննիչ պալատի նախագահը և Կառավար թյան լիազորած անձինք:

հարակից զեկ ցմամբ, եթե

մշտական հանձնաժողոﬖերի համատեղ փակ նիստ մ, որին

Հոդված 89. Պետական բյ ջեի մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկները և նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնելը
1. Պետական բյ ջեի նախագծի նախնական քննարկ ﬓերի արդյ նքով գրավոր առաջարկներ ներկայացնել

իրավ նք

նեն պատգամավորները և խմբակց թյ նները:

2. Գրավոր առաջարկները ներկայացնել համար ժամկետացանկով սահմանված ժամկետը լրանալ ց հետո Կառավար թյ նը կարող է նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնել առանց փոփոխ թյան կամ
իր նախաձեռն թյամբ կամ գրավոր առաջարկների հիման վրա լրամշակելով:
3. Կառավար թյ նը լրամշակված նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացն մ՝ կցելով Աշխատակարգով սահմանված կարգով կազմված ամփոփաթերթիկ:
4. Առաջարկները, որոնց վերաբերյալ Կառավար թյ նն ամփոփաթերթիկ մ հայտնել է դրական կարծիք, պարտադիր ընդգրկվ մ են բյ ջեի նախագծ մ:
Հոդված 90. Ազգային ժողովի նիստ մ պետական բյ ջեի մասին օրենքի նախագծի քննարկման կարգը
1. Ազգային ժողովի նիստ մ պետական բյ ջեի մասին օրենքի նախագիծը քննարկվ մ է ընդհան ր կարգով, առանց տեւող թյան սահմանման՝ ս յն հոդվածով սահմանված ընթացակարգին համապատասխան:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2. Մինչև երեսնական րոպե տևող թյամբ ել յթով կարող են հանդես գալ Կառավար թյան ﬕնչև երեք ներկայաց ցիչ:
3. Մինչև երեսնական րոպե տևող թյամբ հարակից զեկ ց ﬓերով հանդես են գալիս՝
1) Կենտրոնական բանկի նախագահը՝ ներկայացնելով նախագծի վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի եզրակաց թյ նը.
2) գլխադասային հանձնաժողովի ներկայաց ցիչը՝ ներկայացնելով նախագիծը, ինչպես նաև դրա ընդ նման կամ ﬔրժման վերաբերյալ հանձնաժողովի եզրակաց թյ նը.
3) իրավաս մշտական հանձնաժողովի ներկայաց ցիչը՝ ներկայացնելով նախագծի` պետական և ծառայողական գաղտնիք պար նակող ծախսերի օրինական թյան և հիﬓավորված թյան մասին հանձնաժողովի
եզրակաց թյ նը.
4) նախագծի վերաբերյալ եզրակաց թյ ն ներկայացրած մյ ս մշտական հանձնաժողոﬖերի ﬔկական ներկայաց ցիչները՝ ներկայացնելով համապատասխան եզրակաց թյ նը:
4. Մինչև խմբակց թյ նների ել յթները վարչապետի ներկայացմամբ Կառավար թյան անդաﬓերին և մարզպետներին տրվ մ է յոթ արտահերթ ել յթի իրավ նք:
5. Մտքերի փոխանակ թյ նն ավարտվ մ է վարչապետի կամ պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառ մ Կառավար թյան լիազորած պետական կառավարման մարﬓի ղեկավարի՝ ﬕնչև 30 րոպե
տևող թյամբ եզրափակիչ ել յթով:
6. Մտքերի փոխանակ թյ նն ավարտվել ց հետո նիստը նախագահողը հայտարար մ է նախագծի քննարկման ընդﬕջ մ՝ առնվազն չորս օրով:
7. Նախագծի քննարկ ﬓ ընդﬕջել ց հետո պատգամավորները և խմբակց թյ նները իրենց առաջարկները ներկայացն մ են Աշխատակարգով սահմանված կարգով:
Հոդված 91. Ազգային ժողովի նիստ մ պետական բյ ջեի մասին օրենքի նախագծի քննարկ մը վերսկսելը
1. Պետական բյ ջեի մասին օրենքի նախագծի քննարկ մը վերսկսվել ց հետո հարցը քննարկվ մ է ընդհան ր կարգով՝ ս յն հոդվածով սահմանված ընթացակարգին համապատասխան:
2. Վարչապետը կամ պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառ մ Կառավար թյան լիազորած պետական կառավարման մարﬓի ղեկավարը ﬕնչև ﬔկ ժամ տևող թյամբ ել յթ մ ներկայացն մ է նախագծի
վերջնական տարբերակը և ամփոփաթերթիկ մ ներառված առաջարկները, որից հետո նրան կարող են տրվել հարցեր:
3. Հայտ ներկայացնել

դեպք մ տասական րոպե տևող թյամբ ﬔկական ել յթի իրավ նք

նեն՝

1) նախագծի վերաբերյալ առաջարկ ներկայացրած պատգամավորները.
2) խմբակց թյ նների ﬔկական ներկայաց ցիչները.
3) մշտական հանձնաժողոﬖերի ﬔկական ներկայաց ցիչները.
4) Ազգային ժողովի նախագահը, նրա տեղակալները:
4. Ել յթներից հետո ﬕնչև 30 րոպե տևող թյամբ եզրափակիչ ել յթով հանդես է գալիս վարչապետը կամ պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառ մ Կառավար թյան լիազորած պետական կառավարման
մարﬓի ղեկավարը, որը կարող է առաջարկել պետական բյ ջեի մասին օրենքի նախագծի վերջնական տարբերակն ընդ նել որպես օրենք:
5. Պետական բյ ջեի մասին օրենքի նախագծի չընդ նման դեպք մ Կառավար թյ նն Ազգային ժողով պետական բյ ջեի նախագիծ է ներկայացն մ քվեարկ թյ նից հետո` երկշաբաթյա ժամկետ մ, որը քննարկվ մ և
քվեարկվ մ է Կանոնակարգի ս յն գլխով սահմանված կարգով՝ ﬔկ ամսվա ընթացք մ:
6. Ս յն հոդվածի 4-րդ կամ 5-րդ մաս մ նշված դեպք մ պետական բյ ջեի մասին օրենքի նախագծի ընդ նման առնչ թյամբ իր վստահ թյան հարցը Կառավար թյ նը կարող է դնել Կանոնակարգի 74-րդ հոդվածով
սահմանված կարգով: Եթե Կառավար թյանը վստահ թյ ն հայտնել մասին որոշ մը՝
1) ընդ նվ մ է, ապա պետական բյ ջեի մասին օրենքի նախագիծը համարվ մ է ընդ նված որպես օրենք.
2) չի ընդ նվ մ, ապա պետական բյ ջեի նախագիծը ս յն գլխով սահմանված կարգով Ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացվ մ նոր Կառավար թյան ծրագիրը հաստատվել ց հետո` երկշաբաթյա ժամկետ մ, իսկ
քվեարկ թյան է դրվ մ ներկայացվել ց հետո՝ ﬔկ ամսվա ընթացք մ:
7.Պետական բյ ջեի մասին օրենք մ լրաց մ կամ փոփոխ թյ ն կատարել

մասին օրենքի նախագիծն Ազգային ժողով մ քննարկվ մ է հատ կ ընթացակարգով:

ԳԼ

Խ 21

ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՏ
Հոդված 92. Միջազգային պայմանագրի վավերացման, կասեցման կամ չեղյալ հայտարարել
1. Միջազգային պայմանագրի վավերացման, կասեցման կամ չեղյալ հայտարարել

Կ ԿԱՐԳԵՐ

մասին օրենքի նախագիծ ներկայացնել

և քննարկել

կարգը

մասին օրենքի նախագծի նախաձեռն թյան իրավ նքը պատկան մ է Կառավար թյանը:

2. Միջազգային պայմանագիրն Ազգային ժողովի վավերացմանն է ներկայացվ մ, եթե դա կամ դրան մ ամրագրված պարտավոր թյ նները Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ չեն հակաս մ Սահմանադր թյանը:
3. Միջազգային պայմանագրի վավերացման, կասեցման կամ չեղյալ հայտարարել
4. Միջազգային պայմանագրի վավերացման, կասեցման կամ չեղյալ հայտարարել
համար ընդ նելի ղղ ﬓերով:

մասին օրենքի նախագիծն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է ﬔկ ընթերցմամբ:
մասին օրենքի նախագիծը գլխադասային հանձնաժողով մ և Ազգային ժողով մ կարող է քվեարկ թյան դրվել ﬕայն Կառավար թյան

5.Միջազգային պայմանագրի վավերացման, կասեցման կամ չեղյալ հայտարարել

մասին օրենքն ընդ նվ մ է պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:

6. Եթե որոշ մ է ընդ նվ մ ﬕջազգային պայմանագիրը վավերացնել
մասին, և, համաձայն Կառավար թյան տեղեկանքի, համապատասխան պայմանագրից բխ մ է, որ պետք է ընդ նվի նոր օրենք, կամ
փոփոխ թյ ններ կատարվեն գործող օրենք մ, ապա Կառավար թյ նը «Հայաստանի Հանրապետ թյան ﬕջազգային պայմանագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով սահմանված ժամկետ մ Ազգային
ժողովի քննարկմանն է ներկայացն մ համապատասխան օրենք մ փոփոխ թյ ններ կատարել կամ նոր օրենք ընդ նել մասին օրենքի նախագծեր:
7. Ս յն հոդվածով սահմանված կարգը տարածվ մ է նաև ﬕջազգային պայմանագրերին Հայաստանի Հանրապետ թյան ﬕանալ

մասին օրենքի նախագծերի ընդ նման վրա:

8. Ս յն հոդվածով սահմանված կարգը չի տարածվ մ վերպետական ﬕջազգային կազմակերպ թյ ններին Հայաստանի Հանրապետ թյան անդամակց թյան, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածքի
փոփոխ թյանը վերաբերող հարցերի վրա, որոնք լ ծվ մ են Սահմանադր թյան 205-րդ և Կանոնակարգի 104-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով:
Հոդված 93. Համաներման մասին օրենքի նախագիծը ներկայացնել

և քննարկել

կարգը

1. Համաներման մասին օրենքի նախագծի նախաձեռն թյան իրավ նքը պատկան մ է Կառավար թյանը:
2. Համաներման մասին օրենքի նախագիծը քննարկվ մ է իրավաս
3. Իրավաս

մշտական հանձնաժողովի փակ նիստ մ:

մշտական հանձնաժողովի եզրակաց թյան ներկայացման ժամկետի լրանալ ց հետո համաներման մասին օրենքի նախագիծը քննարկվ մ է Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստեր մ:

4. Համաներման մասին օրենքի նախագիծը գլխադասային հանձնաժողով մ կամ Ազգային ժողով մ կարող է քվեարկ թյան դրվել ﬕայն Կառավար թյան համար ընդ նելի

ղղ ﬓերով:

5. Համաներման մասին օրենքն ընդ նվ մ է պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:
Հոդված 94.Հայաստանի Հանրապետ թյան վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի նախագիծը ներկայացնել

և քննարկել

կարգը

1.Հայաստանի Հանրապետ թյան վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի նախագծի նախաձեռն թյան իրավ նքը պատկան մ է Կառավար թյանը:
2. Համայնքների ﬕավորման կամ բաժանման դեպք մ այդ համայնքների ղեկավարներն իրավ նք նեն Ազգային ժողով ներկայացնել
ժողով մ կամ գլխադասային հանձնաժողով մ հարցի քննարկման ընթացք մ՝ հանդես գալ հարակից զեկ ցմամբ:

ﬕավորման կամ բաժանման վերաբերյալ իրենց գրավոր կարծիքը, իսկ Ազգային

3. Համայնքների ղեկավարները հարցի քննարկմանը մասնակցել
վերաբերյալ իրենց գրավոր դիմ ﬓերն Ազգային ժողովի նախագահին են
շրջանառ թյան ﬔջ դրվել ց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացք մ:

ղարկ մ համապատասխան օրենքի նախագիծն Ազգային ժողով մ

4. Վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի նախագիծը գլխադասային հանձնաժողով մ կամ Ազգային ժողով մ կարող է քվեարկ թյան դրվել ﬕայն Կառավար թյան համար ընդ նելի
Հոդված 95. Միջհամայնքային ﬕավորման ստեղծման մասին օրենքի նախագիծը ներկայացնել

և քննարկել

ղղ ﬓերով:

կարգը

1. Միջհամայնքային ﬕավորման ստեղծման մասին օրենքի նախագծի նախաձեռն թյան իրավ նքը պատկան մ է Կառավար թյանը:
2. Օրենքի նախագծով ստեղծվող ﬕջհամայնքային ﬕավորման համայնքների ղեկավարներն իրավ նք
գլխադասային հանձնաժողով մ հարցի քննարկման ընթացք մ՝ հանդես գալ հարակից զեկ ցմամբ:

նեն Ազգային ժողով ներկայացնել

ﬕավորման վերաբերյալ իրենց գրավոր կարծիքը, իսկ Ազգային ժողով մ կամ

3. Համայնքների ղեկավարները հարցի քննարկմանը մասնակցել
վերաբերյալ իրենց գրավոր դիմ ﬓերն Ազգային ժողովի նախագահին են
շրջանառ թյան ﬔջ դրվել ց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացք մ:

ղարկ մ համապատասխան օրենքի նախագիծն Ազգային ժողով մ

4. Միջհամայնքային ﬕավորման ստեղծման մասին օրենքի նախագիծը գլխադասային հանձնաժողով մ կամ Ազգային ժողով մ կարող է քվեարկ թյան դրվել ﬕայն Կառավար թյան համար ընդ նելի

ղղ ﬓերով:

Հոդված 96. Ընդդիմադիր խմբակց թյան կողﬕց արտահերթ համարված հարցի քննարկման կարգը
1. Օրենքի կամ Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը կարող է հեղինակի համաձայն թյամբ՝ ընդդիմադիր խմբակց թյան որոշմամբ համարվել արտահերթ, եթե դրա վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի
եզրակաց թյ նն ստացվել է, կամ եզրակաց թյ նը ներկայացնել ժամկետը լրացել է:
2. Արտահերթ չեն կարող համարվել հետևյալ հարցերը.
1) Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծը.
2) օրենքի նախագծի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկ մը.
3) խմբակց թյան որոշմամբ առաջնահերթ համարվող օրենքի նախագիծը.
4) պաշտոններ մ ընտր թյան, նշանակման, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց լիազոր թյ նների դադարեցման, պաշտոնանկ անել , հետ կանչել

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓերի նախագծերը:

3. Կանոնակարգի 36-րդ հոդվածի 1-ին մաս մ նշված ժամկետներ մ գ մարվող յ րաքանչյ ր երկրորդ հերթական նիստերի երեքշաբթի օրվա երկրորդ հիﬓական նիստ մ քննարկվ մ է ընդդիմադիր խմբակց թյան
կողﬕց արտահերթ համարված ﬔկ հարց:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
4. Հարցն արտահերթ համարել մասին ընդդիմադիր խմբակց թյան որոշ ﬓ Ազգային ժողովի նախագահին կարող է ներկայացվել ոչ շ, քան Ազգային ժողովի հերթական նիստերին նախորդող շաբաթվա րբաթ օրվա
ժամը 18:00-ն: Եթե այդ ժամկետ մ ներկայացվել է ﬔկից ավելի որոշ մ, ապա առաջիկա հերթական նիստեր մ քննարկվ մ է այն հարցը, որի վերաբերյալ որոշ ﬓ ավելի շ տ է ներկայացվել: Եթե որոշ ﬓերը
ներկայացվել են ն յն օրը, ապա արտահերթ համարված հարցերի քննարկման հաջորդական թյ նը որոշվ մ է ըստ ընդդիմադիր խմբակց թյ նների անդաﬓերի թվի` փոքրից ﬔծ:
5. Հարցի քննարկման տևող թյ նը 90 րոպե է:
ԲԱԺԻՆ 4
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇ

ՄՆԵՐԻ, ՀԱՅՏԱՐԱՐ

ԹՅ
ԳԼ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇ

ՄՆԵՐԻ, ՀԱՅՏԱՐԱՐ

ԹՅ

ՆՆԵՐԻ ԵՎ

ՆՆԵՐԻ ԵՎ

ՂԵՐՁՆԵՐԻ ԸՆԴ

ՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Խ 22
ՂԵՐՁՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ

ԵՎ ՔՆՆԱՐԿԵԼ

ԿԱՐԳԸ

Հոդված 97. Ազգային ժողովի որոշ ﬓերը
1. Սահմանադր թյամբ սահմանված դեպքեր մ, ինչպես նաև իր գործ նե թյան կազմակերպման հարցերով Ազգային ժողոﬖ ընդ ն մ է որոշ ﬓեր:
2. Աշխատակարգը, ինչպես նաև Ազգային ժողովի գործ նե թյան կազմակերպման հարցերով այլ որոշ ﬓերն ընդ նվ մ են Կանոնակարգով նախատեսված դեպքեր մ և կարգով:
3. Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ կամ Ազգային ժողովի որոշման ընդ նման վերաբերյալ առաջարկ ներկայացնել

իրավ նք

նեն Սահմանադր թյամբ կամ Կանոնակարգով նախատեսված անձինք:

4. Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը կարող է Կանոնակարգով սահմանված կարգով դրվել շրջանառ թյան ﬔջ կամ ներկայացվել Ազգային ժողովի նիստի ընթացք մ:
5. Ազգային ժողովի որոշման ընդ նման վերաբերյալ առաջարկը Կանոնակարգով

ղղակիորեն նախատեսված դեպքեր մ ներկայացվ մ է Ազգային ժողովի նիստի ընթացք մ:

6. Ազգային ժողովի որոշման նախագիծն Ազգային ժողով մ քննարկվ մ է ﬔկ ընթերցմամբ:

Հոդված 98. Ազգային ժողովի հայտարար թյ նները և
1. Ազգային ժողովի հայտարար թյ նը կամ

ղերձները

ղերձը որոշակի հարցերի, իրադարձ թյ նների և փաստերի վերաբերյալ Ազգային ժողովի քաղաքական դիրքորոշման արտահայտ ﬓ է:

2. Ազգային ժողովի հայտարար թյան կամ

ղերձի նախագիծ ներկայացնել

3. Ազգային ժողովի հայտարար թյան կամ

ղերձի նախագիծը ներկայացվ մ և շրջանառ թյան ﬔջ է դրվ մ Ազգային ժողովի որոշման նախագծերի համար Կանոնակարգով սահմանված կարգով:

4. Ազգային ժողովի նախագահի առաջարկած հայտարար թյան կամ
5. Ազգային ժողովի հայտարար թյ նները և
կեսից ավելին:

իրավ նք

նեն պատգամավորը և խմբակց թյ նը:

ղերձի նախագիծը կարող է ներկայացվել նաև Ազգային ժողովի նիստի ընթացք մ և քննարկվել արտահերթ կարգով:

ղերձներն ընդ նվ մ են քվեարկ թյանը մասնակցող պատգամավորների ձայների ﬔծամասն թյամբ, եթե քվեարկ թյանը մասնակցել է պատգամավորների ընդհան ր թվի

Հոդված 99. Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ներկայացնելը և շրջանառ թյան ﬔջ դնելը
1. Ազգային ժողովի որոշման նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացվ մ Ազգային ժողովի նախագահին
ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը սահմանվ մ են Աշխատակարգով:

ղղված պաշտոնական գր թյամբ՝ Աշխատակազﬕ ﬕջոցով: Գր թյան ձևը, ինչպես նաև դրան կից

2. Եթե պաշտոնական գր թյ նը Կանոնակարգով և Աշխատակարգով սահմանված պահանջներին՝
1) չի համապատասխան մ և երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ դրանց չի համապատասխանեցվ մ, ապա Ազգային ժողովի նախագահը գր թյ նը և դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը վերադարձն մ է
հեղինակին՝ նշելով պատճառների մասին.
2) համապատասխան մ է, ապա գր թյ նը ստանալ ց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ, Ազգային ժողովի նախագահը նշանակ մ է գլխադասային հանձնաժողով և Ազգային ժողովի որոշման նախագիծն
Աշխատակարգով սահմանված կարգով դն մ շրջանառ թյան ﬔջ:
Հոդված 100. Ազգային ժողովի որոշման նախագծի նախնական քննարկ մը
1. Ազգային ժողովի որոշման նախագծի նախնական քննարկ ﬓ իրականացվ մ է Կանոնակարգի 71-րդ հոդվածով սահմանված ընդհան ր կարգին համապատասխան:
2. Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը գլխադասային հանձնաժողով մ քննարկվ մ է շրջանառ թյան ﬔջ դրվել ց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետ մ, իսկ նախագիծն Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանի կամ
նիստի օրակարգ մ ընդգրկվել դեպք մ՝ երկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ:
3. Հեղինակն իրավ նք նի ﬕնչև հարցի քննարկման ավարտը ներկայացնել լրամշակված նախագիծ կամ իր եզրափակիչ ել յթ մ առաջարկել նախագիծը լրամշակել
քննարկ մը հետաձգել, որը համարվ մ է ընդ նված՝ առանց քվեարկ թյան: Հարցի քննարկ մը չհետաձգվել դեպք մ նախագիծը դրվ մ է քվեարկ թյան:

նպատակով հանձնաժողովի նիստ մ հարցի

4. Եթե նախագծի լրամշակման համար հանձնաժողովի նիստ մ հարցի քննարկ մը հետաձգվ մ է, և դրանից հետո՝ երկամսյա ժամկետ մ, հեղինակը լրամշակված նախագիծ չի ներկայացն մ կամ նրա գրավոր դիմ մով՝
հանձնաժողովի որոշմամբ այդ ժամկետը չի երկարաձգվ մ, ապա նախագիծը շրջանառ թյ նից հանվ մ է:
5. Լրամշակված նախագիծը հանձնաժողովի առաջիկա նիստից առնվազն երեք աշխատանքային օր առաջ ներկայացվել

դեպք մ այն քվեարկ թյան է դրվ մ այդ նիստ մ:

6. Նախագծի ընդ նման դեպք մ համարվ մ է, որ հանձնաժողովը դրա վերաբերյալ Ազգային ժողով ներկայացրել է դրական, իսկ չընդ նվել

դեպք մ՝ բացասական եզրակաց թյ ն:

Հոդված 101. Ազգային ժողովի նիստ մ Ազգային ժողովի որոշման նախագծի քննարկ մը և ընդ ն մը
1. Ազգային ժողովի նիստ մ Ազգային ժողովի որոշման նախագծի քննարկման ընթացք մ հիﬓական զեկ ցմամբ կարող է (են) հանդես գալ նախագծի հեղինակը, իսկ հարակից զեկ ցմամբ՝
1) գլխադասային հանձնաժողովի ներկայաց ցիչը.
2) նախագծի վերաբերյալ եզրակաց թյ ն ներկայացրած Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողոﬖերի ներկայաց ցիչները.
3) գլխադասային հանձնաժողովի եզրակաց թյան վերաբերյալ հատ կ կարծիք ներկայացրած՝ հանձնաժողովի անդաﬓերի ներկայաց ցիչը:
2. Մինչև հեղինակի եզրափակիչ ել յթը քվեարկ թյան են դրվ մ նախագծի վերաբերյալ խմբակց թյ նների
քվեարկ թյան դրվող նախագծ մ:

ներկայացրած բոլոր առաջարկները: Ընդ նված առաջարկները ներառվ մ են վերջնական տեսքով

3.Եզրափակիչ ել յթ մ հիﬓական զեկ ցողը կարող է ՝
1) նախագիծը քվեարկ թյան դնել ս յն հոդվածի 2-րդ մաս մ նշված
2) նախագիծը լրամշակել

ղղ ﬓերով.

նպատակով առաջարկել Ազգային ժողովի նիստ մ հարցի քննարկ մը հետաձգել, որն ընդ նվ մ է առանց քվեարկ թյան:

4. Ազգային ժողովի նիստ մ հարցի քննարկ մը հետաձգվել ց հետո՝ երկամսյա ժամկետ մ, սակայն ոչ շ, քան հերթական նիստերին նախորդող շաբաթվա րբաթ օրը լրամշակված նախագիծ ներկայացվել
հարցի քննարկ մը վերսկսվ մ է այդ հերթական նիստեր մ: Սահմանված ժամկետ մ լրամշակված նախագիծ չներկայացվել դեպք մ նախագիծը շրջանառ թյ նից հանվ մ է:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
5. Հարցի քննարկ մը վերսկսվել

դեպք մ

դեպք մ՝

1) ﬕնչև հինգ րոպե տևող թյամբ ել յթով հանդես է գալիս հիﬓական զեկ ցողը, որը կարող է քվեարկ թյան դնել նախագիծը.
2) ﬕնչև երեք րոպե տևող թյամբ ել յթով կարող է հանդես գալ հարակից զեկ ցողը.
3) ﬕնչև երկ ական րոպե տևող թյամբ ել յթով կարող են հանդես գալ խմբակց թյ նների ներկայաց ցիչները:
6. Ազգային ժողովի որոշ ﬓերը, բացառ թյամբ Սահմանադր թյամբ
մասնակցել է պատգամավորների ընդհան ր թվի կեսից ավելին:

նախատեսված դեպքերի, ընդ նվ մ են քվեարկ թյանը մասնակցող պատգամավորների ձայների ﬔծամասն թյամբ, եթե քվեարկ թյանը

7. Կանոնակարգով սահմանված դեպքեր մ Ազգային ժողովի որոշ ﬓերն ընդ նվ մ են գաղտնի կամ անվանական քվեարկ թյամբ:
8. Ազգային ժողովի որոշ ﬓերը, հայտարար թյ նները և

ղերձները Կանոնակարգով սահմանված կարգով ստորագր մ և հրապարակ մ է Ազգային ժողովի նախագահը:

9. Ազգային ժողովի գործ նե թյան կազմակերպման հարցերով որոշ ﬓերը, ինչպես նաև հայտարար թյ նները և
հրապարակման պահից, եթե այդ որոշ ﬓերով ավելի շ ժամկետ սահմանված չէ։
10. Ազգային ժողովի որոշ ﬓերը, ինչպես նաև հայտարար թյ նները և

ղերձներն

ժի ﬔջ են մտն մ դրանց ընդ նման, իսկ Ազգային ժողովի մյ ս որոշ ﬓերը՝ դրանց

ղերձները պաշտոնապես հրապարակվ մ են «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով սահմանված կարգով:

Հոդված 102. Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը շրջանառ թյ նից հանելը
1. Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը շրջանառ թյ նից հանվ մ է հետևյալ դեպքեր մ.
1) Ազգային ժողովի կամ գլխադասային հանձնաժողովի նիստ մ հարցի քննարկման սկզբ մ հիﬓական զեկ ցողի առաջարկ թյամբ կամ նրա բացակայ թյան դեպք մ հարցի քննարկ ﬓ հետաձգվել ց հետո նա
սահմանված կարգով հարցի քննարկմանը չի ներկայան մ.
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2) Ազգային ժողովի կամ գլխադասային հանձնաժողովի նիստ մ հարցի քննարկ մը հետաձգվել ց հետո հեղինակը սահմանված կարգով լրամշակված նախագիծ չի ներկայացն մ.
3) քվեարկ թյան արդյ նքով նախագիծը հերթական նստաշրջանի օրակարգ մ չի ընդգրկվ մ.
4) նախագծի հեղինակների պատգամավորական լիազոր թյ նները դադարել ց կամ դադարեցվել ց հետո՝ երկ ամսվա ընթացք մ, պատգամավորը կամ խմբակց թյ նն Ազգային ժողովի նախագահին
գրավոր դիմ մով չի տեղեկացն մ նախաձեռն թյանը ﬕանալ մասին՝ նշելով հիﬓական զեկ ցողի ան նը, ազգան նը.
4.1) Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծը հանրաքվեի դնել
դր թյ նն ավարտվել դեպք մ.
(լր. 03.06.2020 ՀՕ-304-Ն)

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ

ժը կորցրած ճանաչել

մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը` ռազմական կամ արտակարգ

5) հեղինակը նախագիծը հետ է կանչ մ:
2. Շրջանառ թյ նից հանվել

դեպք մ նախագիծը ﬕաժամանակ հանվ մ է հերթական նստաշրջանի կամ նիստերի օրակարգերից կամ դրանց նախագծերից:

ԳԼ

Խ 23

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՐՑԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՏ
Հոդված 103. Կառավար թյան ծրագրին հավան թյ ն տալ

մասին հարցը

1.Կառավար թյան կազմավոր ﬕց հետո՝ քսանօրյա ժամկետ մ, վարչապետն Ազգային ժողով է ներկայացն մ Կառավար թյան ծրագիրը:

ղղված

Կ ԿԱՐԳԵՐԸ

2.Ազգային ժողովի նիստ մ հարցի քննարկման ընթացք մ՝
1) Կառավար թյան ծրագիրը ներկայացնել

համար վարչապետին տրվ մ է ﬕնչև երեք ժամ, որից հետո նրան կարող են հարցեր տրվել.

2) հարակից զեկ ցմամբ կարող են հանդես գալ մշտական հանձնաժողոﬖերի ﬔկական ներկայաց ցիչներ.
3) մտքերի փոխանակ թյ նն իրականացվ մ է ընդհան ր կարգով.
4) եզրափակիչ ել յթի համար վարչապետին տրվ մ է ﬕնչև ﬔկ ժամ:
3. Ազգային ժողովը Կառավար թյան ծրագրին հավան թյ ն է տալիս յոթնօրյա ժամկետ մ` պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:
4. Ազգային ժողովի նախագահը Կառավար թյան ծրագրին հավան թյ ն տալ

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ստորագր մ և հրապարակ մ է անհապաղ:

5. Եթե Ազգային ժողովը Կառավար թյան ծրագրին հավան թյ ն չի տալիս, ապա Կառավար թյան հրաժարականն ընդ նվել ց հետո` յոթնօրյա ժամկետ մ, խմբակց թյ ններն իրավ նք
հոդվածով սահմանված կարգով առաջադրել վարչապետի թեկնած ներ, և անցկացվ մ է վարչապետի ընտր թյ ն:

նեն Կանոնակարգի 140-րդ

6. Ս յն հոդվածի 5-րդ մասը չի տարածվ մ Սահմանադր թյան 115-րդ հոդվածին համապատասխան կազմավորված Կառավար թյան ծրագրի վրա:
Հոդված 104. Վերպետական ﬕջազգային կազմակերպ թյ ններին Հայաստանի Հանրապետ թյան անդամակց թյանը կամ Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածքի փոփոխ թյանը վերաբերող հարցերով
հանրաքվեի անցկացման մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ներկայացնել և քննարկել կարգը
1.Վերպետական ﬕջազգային կազմակերպ թյ ններին Հայաստանի Հանրապետ թյան անդամակց թյան, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածքի փոփոխ թյանը վերաբերող հարցերը լ ծվ մ են
հանրաքվեների ﬕջոցով:
2.Վերպետական ﬕջազգային կազմակերպ թյանը Հայաստանի Հանրապետ թյան անդամակց թյան կամ Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածքի փոփոխ թյանը վերաբերող հարցով հանրաքվե անցկացնել
Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնել իրավ նք նի Կառավար թյ նը:

մասին

3. Ազգային ժողովի նիստ մ նախագծի քննարկման ընթացք մ հիﬓական զեկ ցողի եզրափակիչ ել յթից անﬕջապես հետո քվեարկ թյան է դրվ մ հանրաքվեի դրվող հարցով Սահմանադրական դատարան դիﬔլ
մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը: Եթե որոշ մը չի ընդ նվ մ, ապա հանրաքվե անցկացնել վերաբերյալ Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը հանվ մ է շրջանառ թյ նից:
4. Եթե Սահմանադրական դատարանը հանրաքվեի դրվող հարցը կամ դրան առնչվող իրավական ակտերի նախագծերը ճանաչ մ է Սահմանադր թյանը հակասող, ապա հանրաքվե անցկացնել
որոշման նախագիծը հանվ մ է շրջանառ թյ նից:

մասին Ազգային ժողովի

5. Եթե Սահմանադրական դատարանը հանրաքվեի դրվող հարցը և դրան առնչվող իրավական ակտերի նախագծերը ճանաչ մ է Սահմանադր թյանը համապատասխանող, ապա Սահմանադրական դատարանի որոշ ﬓ
ստանալ ց հետո՝ Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստեր մ, առանց քննարկման քվեարկ թյան է դրվ մ վերպետական ﬕջազգային կազմակերպ թյանը Հայաստանի Հանրապետ թյան անդամակց թյան կամ
Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածքի փոփոխ թյանը վերաբերող հարցով հանրաքվե անցկացնել մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը: Որոշ ﬓ ընդ նվ մ է պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների
ﬔծամասն թյամբ:
6. Ազգային ժողովի նախագահը վերպետական ﬕջազգային կազմակերպ թյանը Հայաստանի Հանրապետ թյան անդամակց թյան կամ Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածքի փոփոխ թյանը վերաբերող հարցով
հանրաքվե անցկացնել մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ստորագր մ և հրապարակ մ է 24 ժամվա ընթացք մ:
7. Ազգային ժողովի կողﬕց հանրաքվե անցկացնել
Հոդված 105. Պատերազմ հայտարարել

մասին որոշ ﬓ ընդ նվել ց հետո՝ եռօրյա ժամկետ մ, Հանրապետ թյան նախագահը նշանակ մ է հանրաքվե:

կամ խաղաղ թյ ն հաստատել

մասին առաջարկ թյան ներկայացման և քննարկման կարգը

1. Պատերազմ հայտարարել

կամ խաղաղ թյ ն հաստատել

մասին առաջարկ թյ ն ներկայացնել

2. Պատերազմ հայտարարել

կամ խաղաղ թյ ն հաստատել

մասին առաջարկ թյ նն Ազգային ժողովի նախագահին է ներկայացն մ վարչապետը:

3. Ազգային ժողովի նիստ գ մարել

անհնարին թյան դեպք մ պատերազմ հայտարարել

4. Ազգային ժողովի նիստ մ պատերազմ հայտարարել
առաջարկ թյան քննարկման ընթացք մ՝

իրավ նք

նի Կառավար թյ նը:

հարցը լ ծ մ է Կառավար թյ նը:

հարցով Ազգային ժողովի նիստի գ մարման դեպք մ պատերազմ հայտարարել , ինչպես նաև խաղաղ թյ ն հաստատել

մասին Կառավար թյան

1) հիﬓական զեկ ցմամբ հանդես է գալիս Կառավար թյան ներկայաց ցիչը, որին կարող են տրվել հարցեր.
2) հարակից զեկ ց մ չի լին մ.
3) մտքերի փոխանակ թյան ընթացք մ կարող են ել յթ
5. Պատերազմ հայտարարել

նենալ ﬕայն խմբակց թյ նների երկ ական ներկայաց ցիչներ:

կամ խաղաղ թյ ն հաստատել

6. Ազգային ժողովի նախագահը պատերազմ հայտարարել

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ընդ նվ մ է պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:

կամ խաղաղ թյ ն հաստատել

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ստորագր մ և հրապարակ մ է անհապաղ:

7. Հարցի քննարկ ﬓ ավարտվել ց հետո նախագահողը հայտարար մ է հատ կ նիստն ավարտված:
Հոդված 106. Ռազմական դր թյ նը վերացնել
ներկայացնել և քննարկել կարգը
1. Ռազմական դր թյ նը վերացնել
իրավ նք նի խմբակց թյ նը:

կամ ռազմական դր թյան իրավական ռեժիմով նախատեսված ﬕջոցառ ﬓերի իրականաց մը չեղյալ հայտարարել

կամ ռազմական դր թյան իրավական ռեժիմով նախատեսված ﬕջոցառ ﬓերի իրականաց մը չեղյալ հայտարարել

մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը

մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնել

2. Նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվ մ և շրջանառ թյան ﬔջ է դրվ մ ընդհան ր կարգով, իսկ Կանոնակարգի 47-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետ մ նշված դեպք մ կարող է ներկայացվել Ազգային
ժողովի նիստի ընթացք մ:
3. Ազգային ժողովի նիստ մ հարցի քննարկման ընթացք մ Կառավար թյան ներկայաց ցիչն իրավ նք

նի գլխադասային հանձնաժողովի ներկայաց ցչից հետո հանդես գալ

4. Ռազմական դր թյ նը վերացնել
կամ ռազմական դր թյան իրավական ռեժիմով նախատեսված ﬕջոցառ ﬓերի իրականաց մը չեղյալ հայտարարել
պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:
5. Ազգային ժողովի նախագահը ռազմական դր թյ նը վերացնել
ստորագր մ և հրապարակ մ է անհապաղ:
Հոդված 107. Արտակարգ դր թյ նը վերացնել
ներկայացնել և քննարկել կարգը
1. Արտակարգ դր թյ նը վերացնել
նի խմբակց թյ նը:

հարակից զեկ ցմամբ:

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ընդ նվ մ է

կամ ռազմական դր թյան իրավական ռեժիմով նախատեսված ﬕջոցառ ﬓերի իրականաց մը չեղյալ հայտարարել

կամ արտակարգ դր թյան իրավական ռեժիմով նախատեսված ﬕջոցառ ﬓերի իրականաց մը չեղյալ հայտարարել

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ

մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը

կամ արտակարգ դր թյան իրավական ռեժիմով նախատեսված ﬕջոցառ ﬓերի իրականաց մը չեղյալ հայտարարել ՝ Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնել

իրավ նք

2. Նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվ մ և շրջանառ թյան ﬔջ է դրվ մ ընդհան ր կարգով, իսկ Կանոնակարգի 48-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետ մ նշված դեպք մ կարող է ներկայացվել Ազգային
ժողովի նիստի ընթացք մ:
3. Ազգային ժողովի նիստ մ հարցի քննարկման ընթացք մ Կառավար թյան ներկայաց ցիչն իրավ նք

նի գլխադասային հանձնաժողովի ներկայաց ցչից հետո հանդես գալ

4. Արտակարգ դր թյ նը վերացնել
կամ արտակարգ դր թյան իրավական ռեժիմով նախատեսված ﬕջոցառ ﬓերի իրականաց մը չեղյալ հայտարարել
պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:
5. Ազգային ժողովի նախագահը արտակարգ դր թյ նը վերացնել
ստորագր մ և հրապարակ մ է անհապաղ:

հարակից զեկ ցմամբ:

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ընդ նվ մ է

կամ արտակարգ դր թյան իրավական ռեժիմով նախատեսված ﬕջոցառ ﬓերի իրականաց մը չեղյալ հայտարարել

Հոդված 107.1. Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծը հանրաքվեի դնել
քննարկել կարգը

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ

ժը կորցրած ճանաչել

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ

մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ներկայացնել

և

1. Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծը հանրաքվեի դնել մասին Ազգային ժողովի որոշ մը, որի հիման վրա նշանակված հանրաքվեի անցկաց մը «Հանրաքվեի մասին» սահմանադրական օրենքով
սահմանված կարգով կասեցվել է, ժը կորցրած ճանաչել մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնել իրավ նք նի պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ քառորդը կամ Կառավար թյ նը:
2. Նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվ մ և շրջանառ թյան ﬔջ է դրվ մ ընդհան ր կարգով` ﬕնչև ռազմական կամ արտակարգ դր թյան ավարտը: Արտակարգ կամ ռազմական դր թյ նն
ավարտվել դեպք մ նախագիծը շրջանառ թյ նից հանվ մ է:
3. Սահմանադր թյան 202-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով ընդ նված Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծը հանրաքվեի դնել
պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների առնվազն երկ երրորդով:

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ

ժը կորցրած է ճանաչվ մ

4. Սահմանադր թյան 202-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով ընդ նված Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծը հանրաքվեի դնել
պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով:

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ

ժը կորցրած է ճանաչվ մ

5. Ազգային ժողովի նախագահը Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների նախագիծը հանրաքվեի դնել
հրապարակ մ է անհապաղ:
(լր. 03.06.2020 ՀՕ-304-Ն)

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ

Հոդված 108. Պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդ մ հար ցել ն կամ նրան ազատ թյ նից զրկել ն համաձայն թյ ն տալ

ժը կորցրած ճանաչել

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ստորագր մ և

կարգը

1. Պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդ մ հար ցել ն կամ նրան ազատ թյ նից զրկել ն համաձայն թյ ն տալ մասին ﬕջնորդագիրը գլխավոր դատախազը ներկայացն մ է Ազգային ժողովի
նախագահին: Ազգային ժողովի նախագահն այդ մասին անﬕջապես տեղեկացն մ է ﬕջնորդագր մ նշված պատգամավորին, իսկ դրա անհնարին թյան դեպք մ հանդես է գալիս հայտարար թյամբ: Միջնորդագրին
կցվ մ է պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդ մ հար ցել ն կամ նրան ազատ թյ նից զրկել ն համաձայն թյ ն տալ մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը:
2. Միջնորդագիրը քննարկվ մ է Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստեր մ հետևյալ կարգով.
1) ﬕնչև քսանական րոպե տևող թյամբ ել յթներով հանդես են գալիս գլխավոր դատախազը և ﬕջնորդագր մ նշված պատգամավորը, որոնց կարող են հարցեր տրվել.
2) մտքերի փոխանակ թյ ն.
3) ﬕջնորդագր մ նշված պատգամավորին և գլխավոր դատախազին եզրափակիչ ել յթի համար հատկացվ մ է ﬕնչև 20 րոպե:
3. Եթե ﬕջնորդագր մ նշված պատգամավորը հարցի քննարկման սկզբ մ Ազգային ժողովի նիստից անհարգելի պատճառով բացակայ մ է, ապա հարցը քննարկվ մ է առանց նրա մասնակց թյան:
4. Պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդ մ հար ցել ն կամ նրան ազատ թյ նից զրկել ն համաձայն թյ ն տալ
5. Ազգային ժողովի նախագահը պատգամավորի նկատմամբ
հրապարակ մ է անհապաղ:

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ընդ նվ մ է գաղտնի քվեարկ թյամբ:

քրեական հետապնդ մ հար ցել ն կամ նրան ազատ թյ նից զրկել ն համաձայն թյ ն տալ

Հոդված 109. Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազոր թյ նները դադարեցնել

հարցով Սահմանադրական դատարան դիﬔլ

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ստորագր մ և

կարգը

1. Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազոր թյ նները դադարեցվ մ են Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ՝ անհամատեղելի թյան պահանջները խախտել , քաղաքական գործ նե թյամբ զբաղվել ,
առողջական վիճակի պատճառով պաշտոնավարման անհնարին թյան, էական կարգապահական խախտ մ կատարել դեպքեր մ:
2. Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազոր թյ նների դադարեցման հարցով Սահմանադրական դատարան կարող է դիﬔլ Ազգային ժողովը՝ գաղտնի քվեարկ թյամբ, պատգամավորների ընդհան ր թվի
ձայների առնվազն երեք հինգերորդով ընդ նված որոշմամբ:
3. ( ժը կորցրել է 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
4. Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազոր թյ նները դադարեցնել
հարցով Սահմանադրական դատարան դիﬔլ
մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնել
իրավ նք
նի
խմբակց թյ նը: Եթե Սահմանադրական դատարանի դատավորը կատարել է էական կարգապահական խախտ մ կամ ձեռք է բերել Կառավար թյան որոշմամբ սահմանված այնպիսի ֆիզիկական արատ կամ
հիվանդ թյ ն, որի հետեւանքով այլեւս ի վիճակի չէ կատարել Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազոր թյ նները, ապա Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը կարող է ներկայացվել համապատասխան
հիմքերի մասին հայտնի դառնալ ց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետ մ:
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
4.1. Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազոր թյ ններն էական կարգապահական խախտ մ թ յլ տալ
տրամադրած նյ թերի վրա:
(լր. 25.03.2020 ՀՕ-201-Ն)
5. Գլխադասային հանձնաժողովի եզրակաց թյ նն ստանալ ց կամ եզրակաց թյ նը ներկայացնել

հիմքերով դադարեցնել

դիմ մը կարող է հիﬓված լինել Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի

ժամկետը լրանալ ց հետո նախագիծը քննարկվ մ է Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստեր մ:

6. Ազգային ժողովի նիստ մ հարցի քննարկման ընթացք մ Սահմանադրական դատարանի դատավորն իրավ նք
ինչպես նաև հանդես գալ եզրափակիչ ել յթով:

նի գլխադասային հանձնաժողովի ներկայաց ցչից հետո ել յթ

նենալ , պատասխանել

հարցերին,

7. Եթե հարցի քննարկման սկզբ մ Սահմանադրական դատարանի դատավորն Ազգային ժողովի նիստից բացակայ մ է, ապա հարցը քննարկվ մ է առանց նրա մասնակց թյան:
8. Ազգային ժողովի նախագահը Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազոր թյ նները դադարեցնել
հրապարակ մ է անհապաղ:

հարցով Սահմանադրական դատարան դիﬔլ

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ստորագր մ և

9. Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազոր թյ նները դադարեցնել հարցով Սահմանադրական դատարան ներկայացված դիմ մը կարող է հետ վերցվել Ազգային ժողովի որոշմամբ, որի նախագիծը
ներկայացնել իրավ նք նի խմբակց թյ նը: Նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվ մ եւ շրջանառ թյան ﬔջ է դրվ մ ընդհան ր կարգով:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
Հոդված 110. Մարդ

իրավ նքների պաշտպանի նկատմամբ քրեական հետապնդ մ հար ցել ն կամ նրան ազատ թյ նից զրկել ն համաձայն թյ ն տալ

կարգը

1. Մարդ իրավ նքների պաշտպանի նկատմամբ քրեական հետապնդ մ հար ցել ն կամ նրան ազատ թյ նից զրկել ն համաձայն թյ ն տալ մասին ﬕջնորդագիրը գլխավոր դատախազը ներկայացն մ է Ազգային
ժողովի նախագահին: Ազգային ժողովի նախագահն այդ մասին անﬕջապես տեղեկացն մ է Մարդ իրավ նքների պաշտպանին, իսկ դրա անհնարին թյան դեպք մ հանդես է գալիս հայտարար թյամբ: Միջնորդագրին
կցվ մ է Մարդ իրավ նքների պաշտպանի նկատմամբ քրեական հետապնդ մ հար ցել ն կամ նրան ազատ թյ նից զրկել ն համաձայն թյ ն տալ մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը:
2. Միջնորդագիրը քննարկվ մ է Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստեր մ: Հարցի քննարկման ընթացք մ՝
1) ﬕնչև քսանական րոպե տևող թյամբ ել յթներով հանդես են գալիս գլխավոր դատախազը և Մարդ
2) մտքերի փոխանակ թյան ընթացք մ կարող են ել յթ
3) Մարդ

իրավ նքների պաշտպանը, որոնց կարող են հարցեր տրվել.

նենալ ﬕայն պատգամավորները.

իրավ նքների պաշտպանին և գլխավոր դատախազին եզրափակիչ ել յթի համար հատկացվ մ է ﬕնչև քսանական րոպե:

3. Եթե հարցի քննարկման սկզբ մ Մարդ

իրավ նքների պաշտպանն Ազգային ժողովի նիստից անհարգելի պատճառով բացակայ մ է, ապա հարցը քննարկվ մ է առանց նրա մասնակց թյան:

4. Մարդ
իրավ նքների պաշտպանի նկատմամբ քրեական հետապնդ մ հար ցել ն կամ նրան ազատ թյ նից զրկել ն համաձայն թյ ն տալ
քվեարկ թյամբ, պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով:

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ընդ նվ մ է գաղտնի

5. Ազգային ժողովի նախագահը Մարդ իրավ նքների պաշտպանի նկատմամբ քրեական հետապնդ մ հար ցել ն կամ նրան ազատ թյ նից զրկել ն համաձայն թյ ն տալ
ստորագր մ և հրապարակ մ է անհապաղ:
Հոդված 111. Կ սակց թյան գործ նե թյ նը կասեցնել
1. Կ սակց թյան գործ նե թյ նը կասեցնել

կամ արգելել

կամ արգելել

վերաբերյալ հարցով Սահմանադրական դատարան դիﬔլ

հարցով Սահմանադրական դատարան դիﬔլ

2. Ազգային ժողովի նախագահը կ սակց թյան գործ նե թյ նը կասեցնել

կամ արգելել

կարգը

մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնել

հարցով Սահմանադրական դատարան դիﬔլ

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ

իրավ նք

նի խմբակց թյ նը:

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ստորագր մ և հրապարակ մ է անհապաղ:

3. Կ սակց թյան գործ նե թյ նը կասեցնել կամ արգելել հարցով Սահմանադրական դատարան ներկայացված դիմ մը կարող է հետ վերցվել Ազգային ժողովի որոշմամբ, որի նախագիծը ներկայացնել
նի խմբակց թյ նը: Նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվ մ եւ շրջանառ թյան ﬔջ է դրվ մ ընդհան ր կարգով:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
Հոդված 112. Մշտական հանձնաժողոﬖերի ստեղծման մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ներկայացնել

և քննարկել

կարգը

իրավ նք

1. Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջան մ մշտական հանձնաժողոﬖերի ստեղծման մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնել

իրավ նք

նեն խմբակց թյ նները: Նախագծով սահմանվ մ են՝

1) հանձնաժողոﬖերի անվան ﬓերը և գործ նե թյան ոլորտները.
2) յ րաքանչյ ր հանձնաժողովի անդաﬓերի ընդհան ր թիվը.
3) հանձնաժողոﬖերի նախնական քննարկմանը վերապահված առանձին օրենքների անվան ﬓերը.
4) պաշտոն մ ընտր թյան կամ նշանակման համար Ազգային ժողովին թեկնած ներ առաջարկել

իրավաս թյ ն

նեցող հանձնաժողոﬖերը.

5) հանձնաժողոﬖերի խորհրդարանական վերահսկող թյ ն շրջանակը.
6) Բյ ջետային գրասենյակի գործ նե թյան ընդհան ր համակարգման և մշտադիտարկման իրավաս թյ նն

նեցող հանձնաժողովը:

2. Եթե Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջան մ ներկայացվել է ﬔկից ավելի նախագիծ, ապա դրանց քննարկման ընթացք մ՝
1) հիﬓական զեկ ցման իրավ նք

նեն նախագծերի հեղինակները: Զեկ յցների հաջորդական թյ նը որոշվ մ է ըստ խմբակց թյ նների անդաﬓերի թվի՝ ﬔծից փոքր.

2) հարցի քննարկ մը կարող է հետաձգվել հիﬓական զեկ ցողների համաձայն թյամբ.
3) նախագծերը քվեարկ թյան են դրվ մ ըստ ներկայացման հաջորդական թյան.
4) եթե քվեարկ թյան է դրվել երկ

նախագիծ, և դրանցից ոչ ﬔկը չի ստացել ընդ նման համար անհրաժեշտ թվով ձայներ, ապա առավել շատ ձայներ ստացած նախագիծը նորից է դրվ մ քվեարկ թյան.

5) եթե քվեարկ թյան է դրվել երկ սից ավելի նախագիծ, և դրանցից ոչ ﬔկը չի ստացել ընդ նման համար անհրաժեշտ թվով ձայներ, ապա անցկացվ մ է քվեարկ թյան երկրորդ փ լ, որի ժամանակ քվեարկ թյան են
դրվ մ առավել շատ ձայներ ստացած երկ նախագծերը.
6) եթե ﬔկից ավելի նախագծեր ստացել են ընդ նման համար անհրաժեշտ թվով ձայներ, ապա ընդ նված է համարվ մ առավել շատ «կողմ» ձայներ ստացած նախագիծը.
7) եթե ﬔկից ավելի նախագծեր ստացել են ընդ նման համար անհրաժեշտ թվով և հավասար քանակ թյամբ ձայներ, ապա ընդ նված է համարվ մ առավել քիչ «դեմ» ձայներ ստացած նախագիծը:
3. Մշտական հանձնաժողոﬖերի ստեղծման մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ընդ նվել ց հետո դրան մ փոփոխ թյ ններ կատարել

նախագիծ ներկայացնել

իրավ նք

նի խմբակց թյ նը:

4. Ազգային ժողովի նախագահը մշտական հանձնաժողոﬖերի ստեղծման մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ստորագր մ և հրապարակ մ է անհապաղ:
5. Մշտական հանձնաժողոﬖերի ստեղծման մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ

ժը կորցրած է ճանաչվ մ հաջորդ գ մարման Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման օրը:

Հոդված 113. Աշխատակարգի ընդ ն մը և փոփոխ թյ նը
1. Աշխատակարգի ընդ նման կամ փոփոխ թյան վերաբերյալ Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնել

իրավ նք

նեն պատգամավորը և խմբակց թյ նը:

ԲԱԺԻՆ 5
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂ
ԳԼ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅ

ԹՅ

ՆԸ

Խ 24

ՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂ

ԹՅ

ՆԸ

Հոդված 114. Պետական բյ ջեի կատարման ընթացքի մասին տեղեկանքները
1. Յ րաքանչյ ր եռամսյակի ավարտից հետո՝ 40 օրվա ընթացք մ, Կառավար թյ նն Ազգային ժողով տեղեկանք է ներկայացն մ պետական բյ ջեի, այդ թվ մ՝ նպատակային վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի
կատարման ընթացքի վերաբերյալ:
2. Ազգային ժողովը վերահսկող թյ ն է իրականացն մ պետական բյ ջեի կատարման, ինչպես նաև օտարերկրյա պետ թյ ններից և ﬕջազգային կազմակերպ թյ ններից ստացված փոխառ թյ նների և վարկերի
օգտագործման նկատմամբ։
3. Իրավաս

մշտական հանձնաժողոﬖ իր նիստ մ քննարկ մ է պետական բյ ջեի կատարման ընթացքի վերաբերյալ Կառավար թյան ներկայացրած տեղեկանքը:

Հոդված 115. Հաշվեքննիչ պալատի ընթացիկ եզրակաց թյ նների ներկայաց մը և քննարկ մը
1. Հաշվեքննիչ պալատի ընթացիկ եզրակաց թյ ններն Ազգային ժողով են ներկայացվ մ օրենքով սահմանված դեպքեր մ և ժամկետներ մ:
2. Ազգային ժողովի իրավաս մշտական հանձնաժողոﬖ ս ﬓասիր մ է Հաշվեքննիչ պալատի ընթացիկ եզրակաց թյ նները, իսկ առկայ թյան դեպք մ՝ նաև հաշվեքնն թյան օբյեկտի ղեկավարի կողﬕց ընթացիկ
եզրակաց թյան վերաբերյալ տրամադրված տեղեկատվ թյ նը: Ուս ﬓասիր թյան արդյ նքով հանձնաժողովը դրանք քննարկել համար կարող է որոշ մ կայացնել հրավիրել հանձնաժողովի նիստ կամ ոլորտային
հանձնաժողոﬖերի հետ համատեղ նիստ:
Հոդված 116.Պետական բյ ջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվ թյ նը ներկայացնել

և քննարկել

ժամկետները

1. Կառավար թյ նը յ րաքանչյ ր տարվա պետական բյ ջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվ թյ նը` պաշտոնապես և էլեկտրոնային տարբերակով, ինչպես նաև դրա վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի կողﬕց
Կառավար թյ ն ներկայացրած պաշտոնական եզրակաց թյ նն Ազգային ժողով է ներկայացն մ ﬕնչև հաջորդ տարվա մայիսի 1-ը:
2. Պետական բյ ջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվ թյ նը, Հաշվեքննիչ պալատի եզրակաց թյան առկայ թյամբ, Ազգային ժողով մ քննարկվ մ և քվեարկ թյան է դրվ մ ﬕնչև հերթական նստաշրջանի
ավարտը:
3. Հաշվեքննիչ պալատը պետական բյ ջեի կատարման վերաբերյալ եզրակաց թյ նն Ազգային ժողով է ներկայացն մ պետական բյ ջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվ թյ նը Ազգային ժողով ներկայացնել ց հետո՝
ﬔկ ամսվա ընթացք մ:
Հոդված 117. Մշտական հանձնաժողոﬖեր մ պետական բյ ջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվ թյան նախնական քննարկ ﬓերը
1. Ազգային ժողովի նախագահը, պետական բյ ջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվ թյ նն ստանալ ց հետո՝ երկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ, խորհրդակցելով վարչապետի հետ՝ կազմ մ է
գլխադասային և մյ ս մշտական հանձնաժողոﬖեր մ, ինչպես նաև դրանց համատեղ նիստեր մ պետական բյ ջեի տարեկան հաշվետվ թյան նախնական քննարկ ﬓերի անցկացման ժամկետացանկը և այն
ներկայացն մ Խորհրդի հաստատմանը:
2. Հաշվետվ թյան նախնական քննարկման գլխադասային հանձնաժողովը իրավաս

մշտական հանձնաժողոﬖ է:

3. Հաշվետվ թյան նախնական քննարկ ﬓերը տեղի են նեն մ մշտական հանձնաժողոﬖերի և դրանց համատեղ նիստեր մ, որոնց սահմանված կարգով մասնակց մ են նաև Կառավար թյան անդաﬓերը և
վարչապետի լիազորած անձինք, ինչպես նաև ժամկետացանկ մ նշված այլ անձինք:
4. Գլխադասային հանձնաժողով մ հաշվետվ թյան նախնական քննարկման արդյ նքներն
ներկայաց ցիչը:

Ազգային ժողովի նիստ մ հարցի քննարկման ընթացք մ հարակից զեկ ցմամբ ներկայացն մ է հանձնաժողովի

5. Գլխադասային հանձնաժողովից բացի, մյ ս մշտական հանձնաժողոﬖերի ներկայաց ցիչներն իրավ նք նեն Ազգային ժողով մ հաշվետվ թյան քննարկման ընթացք մ հանդես գալ
հաշվետվ թյ նը նախապես քննարկվել է այդ հանձնաժողոﬖեր մ, և դրա մասին առկա է հանձնաժողովի որոշ մ:

հարակից զեկ ցմամբ, եթե

6. Պետական բյ ջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվ թյան պետական և ծառայողական գաղտնիք պար նակող ծախսային հոդվածներին վերաբերող նյ թերը քննարկվ մ են իրավաս
հանձնաժողոﬖերի համատեղ փակ նիստ մ, որին կարող են մասնակցել պատգամավորները, Հաշվեքննիչ պալատի նախագահը և Կառավար թյան լիազորած անձինք:

մշտական

Հոդված 118. Ազգային ժողովի նիստ մ պետական բյ ջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվ թյան քննարկ մը
1. Ազգային ժողովի նիստ մ պետական բյ ջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվ թյան քննարկման ընթացք մ ﬕնչև երեսնական րոպե տևող թյամբ հիﬓական զեկ ցմամբ կարող են հանդես գալ
Կառավար թյան ﬕնչև երեք ներկայաց ցիչ, իսկ ն յն տևող թյամբ հարակից զեկ ց ﬓերով՝

1) Կենտրոնական բանկի նախագահը՝ ներկայացնելով հաշվետվ թյան վերաբերյալ Կենտրոնական բանկի եզրակաց թյ նը.
2) Հաշվեքննիչ պալատի նախագահը` ներկայացնելով պետական բյ ջեի կատարման վերաբերյալ Հաշվեքննիչ պալատի եզրակաց թյ նը.
3) գլխադասային հանձնաժողովի ներկայաց ցիչը՝ ներկայացնելով հաշվետվ թյ նը և դրա ընդ նման կամ ﬔրժման վերաբերյալ հանձնաժողովի եզրակաց թյ նը.
4) իրավաս
մշտական հանձնաժողովի ներկայաց ցիչը՝ ներկայացնելով պետական բյ ջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվ թյ ն մ պետական և ծառայողական գաղտնիք պար նակող ծախսերի
օրինական թյան և հիﬓավորված թյան մասին հանձնաժողովի եզրակաց թյ նը.
5) հաշվետվ թյան վերաբերյալ եզրակաց թյ ն ներկայացրած մյ ս մշտական հանձնաժողոﬖերի ﬔկական ներկայաց ցիչները՝ ներկայացնելով համապատասխան հանձնաժողովի եզրակաց թյ նը:
2. Մինչև խմբակց թյ նների ել յթները վարչապետի ներկայացմամբ Կառավար թյան անդաﬓերին և մարզպետներին տրվ մ է յոթ արտահերթ ել յթի իրավ նք:
3. Մտքերի փոխանակ թյան ավարտից հետո ﬕնչև 30 րոպե տևող թյամբ եզրափակիչ ել յթով հանդես է գալիս վարչապետը կամ պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառ մ Կառավար թյան լիազորած
պետական կառավարման մարﬓի ղեկավարը, որից հետո քվեարկ թյան է դրվ մ պետական բյ ջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվ թյ նը հաստատել մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը:
4. Որոշման ընդ նման դեպք մ հաշվետվ թյ նը համարվ մ է հաստատված, իսկ չընդ նման դեպք մ՝ ﬔրժված:

ԳԼ
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂ
Հոդված 119. Կառավար թյան անդաﬓերին գրավոր հարցեր
1. Պատգամավորներն

Խ 25

ԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԱՅԼ ՀԱՐՑԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐ

ղղելը

նեն Կառավար թյան անդաﬓերին գրավոր հարցեր

ղղել

իրավ նք:

2. Հարցն ստանալ ց հետո՝ երեքշաբաթյա ժամկետ մ, վարչապետը կամ նրա հանձնարար թյամբ Կառավար թյան համապատասխան անդամը գրավոր պատասխան մ է հարցին:
3. Գրավոր հարցերն ղարկել , ինչպես նաև դրանց պատասխանները պատգամավորին տրամադրել
պաշտոնական ինտերնետային կայք մ:

կարգերը սահմանվ մ են Աշխատակարգով: Գրավոր հարցերի պատասխանները տեղադրվ մ են Ազգային ժողովի

Հոդված 120. Կառավար թյան անդաﬓերին բանավոր հարցերով դիﬔլը
1. Կանոնակարգի 36-րդ հոդվածի 1-ին մաս մ նշված ժամկետներ մ գ մարվող յ րաքանչյ ր հերթական նիստերի չորեքշաբթի օրվա վերջին հիﬓական նիստ մ Կառավար թյան անդաﬓերը պատասխան մ են
պատգամավորների բանավոր հարցերին:
2. Հարցերից յ րաքանչյ րը պետք է վերաբերի Կառավար թյան ﬔկ անդաﬕ իրավաս թյանը վերապահված ոլորտին:
3. Հարցերը տրվ մ են Կանոնակարգ 57-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ և 6-րդ մասերով սահմանված կարգով՝ ըստ հերթագրման հաջորդական թյան:
4. Պատգամավորների հարցերի կապակց թյամբ Ազգային ժողովը որոշ ﬓեր չի ընդ ն մ:
5. Նիստն ավարտվ մ է հերթագրված վերջին պատգամավորի հարցին պատասխանել ց հետո:
Հոդված 121.Խմբակց թյ նների գրավոր հարցապնդ ﬓերը
1. Խմբակց թյ ններն

նեն Կառավար թյան անդաﬓերին գրավոր հարցապնդ ﬓերով դիﬔլ

իրավ նք:

2. Խմբակց թյ նը ն յն հերթական նստաշրջանի ընթացք մ Կառավար թյան անդաﬓերին հարցապնդ մով կարող է դիﬔլ ոչ ավելի, քան ﬔկ անգամ:
3. Խմբակց թյ նը Կառավար թյանը գրավոր հարցապնդ մով դիﬔլ
4. Հարցապնդ ﬓ ստանալ ց ոչ
նախագահին:

իրավ նքն իրականացն մ է իր որոշմամբ:

շ, քան երես ն օրվա ընթացք մ վարչապետի հանձնարար թյամբ՝ Կառավար թյան համապատասխան անդամը հարցապնդման գրավոր պատասխանն

ղարկ մ է Ազգային ժողովի

5. Գրավոր հարցապնդ մը Կառավար թյ ն է ղարկվ մ, ինչպես նաև հարցապնդման պատասխանը խմբակց թյանն է հանձնվ մ Աշխատակարգով սահմանված կարգով: Հարցապնդման պատասխանը տեղադրվ մ է
Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայք մ:
6. Հարցապնդ ﬓերի պատասխանները ներկայացվ մ և խմբակց թյան առաջարկ թյամբ քննարկվ մ են Կանոնակարգի 36-րդ հոդվածի 1-ին մաս մ նշված ժամկետներ մ գ մարվող յ րաքանչյ ր հերթական
նիստերի չորեքշաբթի օրվա երրորդ հիﬓական նիստ մ: Յ րաքանչյ ր շաբաթվա հերթական նիստեր մ կարող է ներկայացվել և քննարկվել ﬔկ հարցապնդման պատասխան:
7. Հերթական նիստերի գ մար ﬕց առնվազն ﬔկ շաբաթ առաջ ստացված հարցապնդման պատասխանը ներկայացվ մ է, ինչպես նաև կարող է խմբակց թյան առաջարկ թյամբ քննարկվել այդ նիստերի, իսկ նշված
ժամկետից շ ստացվածները՝ հաջորդ հերթական նիստերի ընթացք մ: Խմբակց թյան առաջարկը կարող է Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացվել ﬕնչև հարցապնդ ﬓ Ազգային ժողովի նիստ մ ներկայացվելը:
8. Եթե ն յն շաբաթվա հերթական նիստեր մ լրան մ է ﬔկից ավելի հարցապնդման պատասխանների ներկայացման ժամկետը, ապա ներկայացվ մ է այն հարցապնդման պատասխանը, որն ավելի շ տ է
Կառավար թյ ն: Եթե հարցապնդ ﬓերն ղարկվել են ն յն օրը, ապա դրանց պատասխանների ներկայացման հաջորդական թյ նը որոշվ մ է ըստ խմբակց թյ նների անդաﬓերի թվի` փոքրից ﬔծ:

ղարկվել

9. Ազգային ժողովի նիստ մ հարցի քննարկման սկզբ մ ﬕնչև հինգ րոպե տևող թյամբ ել յթով հարցապնդման պատասխանը ներկայացն մ է Կառավար թյան անդամը: Եթե խմբակց թյ նը չի առաջարկել
հարցապնդ մը քննարկել, ապա Կառավար թյան անդաﬕն ել յթից հետո հարցի քննարկ մը համարվ մ է ավարտված:
10. Խմբակց թյան առաջարկ թյամբ՝ հարցապնդման պատասխանն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է հետևյալ կարգով.
1) հարցապնդման պատասխանը ներկայացնող Կառավար թյան անդաﬕն կարող են հարցեր տրվել.
2) ել յթով հանդես է գալիս հարցապնդ մը ներկայացնող խմբակց թյան ներկայաց ցիչը, որին կարող են հարցեր տրվել.
3) մտքերի փոխանակ թյ ն.
4) եզրափակիչ ել յթով հանդես են գալիս հարցապնդման պատասխանը ներկայացնող Կառավար թյան անդամը, այն հետև՝ խմբակց թյան ներկայաց ցիչը:
11. Հարցապնդման քննարկման արդյ նքով խմբակց թյան ներկայաց ցիչը կարող է իր եզրափակիչ ել յթ մ՝
1) առաջարկել ընդ նել Կառավար թյան առանձին անդաﬕ հետագա պաշտոնավարման հարցը վարչապետի քննարկմանն առաջարկել
կամ

մասին Ազգային ժողովի որոշ մ, որը քվեարկ թյան է դրվ մ առանց քննարկման,

2) հայտարարել, որ խմբակց թյ նը նախատես մ է Սահմանադր թյան 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան՝ վարչապետին անվստահ թյ ն հայտնել մասին առաջարկ ներկայացնել: Եթե հարցի
քննարկման ավարտից հետո՝ 24 ժամվա ընթացք մ, Կանոնակարգի 152-րդ հոդվածի 1-4-րդ մասերին համապատասխան, Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացվ մ է վարչապետին անվստահ թյ ն հայտնել մասին
Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, ապա այն քննարկվ մ է Կանոնակարգի 152-րդ հոդվածի 5-10-րդ մասերով սահմանված կարգով:
12. Հարցապնդման քննարկման տևող թյ նը 90 րոպե է:
13. Ազգային ժողովի նախագահը Կառավար թյան առանձին անդաﬕ հետագա պաշտոնավարման հարցը վարչապետի քննարկմանն առաջարկել
ղարկ մ է վարչապետին:

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ստորագր մ և 24 ժամվա ընթացք մ

14. Հարցի քննարկման ավարտից հետո՝ վեց ամսվա ընթացք մ, որևէ խմբակց թյ ն չի կարող ﬕևն յն հարցապնդ մով Կառավար թյանը կրկին դիﬔլ կամ քննարկված հարցապնդման արդյ նքով ներկայացնել
վարչապետին անվստահ թյ ն հայտնել մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ:
Հոդված 122. Մշտական հանձնաժողոﬖերի խորհրդարանական վերահսկող թյ նը
1. Մշտական հանձնաժողոﬖերը Կանոնակարգի 112-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով սահմանված իրենց իրավաս թյ նների շրջանակ մ ՝
1) խորհրդարանական վերահսկող թյ ն են իրականացն մ օրենքների կատարման ընթացքի նկատմամբ.
2) կարող են տեղեկ թյ ններ պահանջել Կառավար թյան ծրագրի կատարման ընթացքի վերաբերյալ:

2. Իրավաս
որոշմամբ:

մշտական հանձնաժողովի իրավաս թյան շրջանակ մ խորհրդարանական վերահսկող թյան թեման, ինչպես նաև դրա առնչ թյամբ իրականացվելիք ﬕջոցառ ﬓերը սահմանվ մ են հանձնաժողովի

3. Իրավաս մշտական հանձնաժողովի անդաﬓերից բացի, խորհրդարանական վերահսկող թյան թեմայի, ինչպես նաև ձեռնարկվելիք ﬕջոցառ ﬓերի վերաբերյալ առաջարկ ներկայացնել
ժողովի նախագահը, մշտական հանձնաժողոﬖերը և խմբակց թյ նները:
4. Խորհրդարանական վերահսկող թյան առարկային վերաբերող հարցերի պարզաբանման առնչ թյամբ հանձնաժողովը կարող է իր որոշմամբ հանձնաժողով հրավիրել իրավաս
պարտավոր են ներկայանալ հանձնաժողովի նիստին և պատասխանել հարցերին:

իրավ նք

նեն Ազգային

պաշտոնատար անձանց, որոնք

5. Պետական, ծառայողական, առևտրային կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք պար նակող տեղեկ թյ նները հանձնաժողովի հարցմամբ նրան են տրամադրվ մ, իսկ հանձնաժողովի անդաﬓերն այդ
տեղեկ թյ ններին կարող են ծանոթանալ օրենքով սահմանված կարգով: Հանձնաժողովի անդաﬓերը հանձնաժողովի հարցմամբ պահանջված տեղեկ թյ ններին առնչվող նյ թերին կամ փաստաթղթերին կարող են
ծանոթանալ նաև դրանց գտնվել վայր մ:
6. Խորհրդարանական վերահսկող թյան արդյ նքով իրավաս մշտական հանձնաժողովը կարող է ընդ նել գրավոր եզրակաց թյ ն և Աշխատակարգով սահմանված կարգով այն
մարﬕններ, ինչպես նաև իրավաս մարﬕններ և պաշտոնատար անձանց:

ղարկել Ազգային ժողովի մյ ս

7. Պետական բյ ջեի կատարման նկատմամբ վերահսկող թյ նն իրականացվ մ է Կանոնակարգի 24-րդ գլխով սահմանված կարգով:
Հոդված 123. Հասարակական հետաքրքր թյ ն ներկայացնող հրատապ թեմայով քննարկ ﬓեր անցկացնել

կարգը

1. Հերթական նստաշրջանի` նիստերի շաբաթվա ընթացք մ գ մարվող նիստերից ﬔկ մ պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ քառորդի պահանջով կարող են անցկացվել հասարակական հետաքրքր թյ ն
ներկայացնող հրատապ թեմայով քննարկ ﬓեր:
2. Հասարակական հետաքրքր թյ ն ներկայացնող հրատապ թեմայով քննարկման անցկացման մասին պատգամավորների պահանջը ներկայացվ մ է գրավոր դիմ մով, որտեղ նշվ մ են՝
1) քննարկման թեման.
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2) պահանջը ներկայացրած պատգամավորների ներկայաց ցչի ան նը, ազգան նը:
3. Եթե դիմ մը ս յն հոդվածի պահանջներին՝
1) չի համապատասխան մ և երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ դրանց չի համապատասխանեցվ մ, ապա Ազգային ժողովի նախագահը վերադարձն մ է դիմ մը՝ նշելով պատճառների մասին.
2) համապատասխան մ է, ապա հարցը ս յն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով քննարկվ մ է Ազգային ժողովի նիստ մ:
4. Կանոնակարգի 36-րդ հոդվածի 1-ին մաս մ նշված ժամկետներ մ գ մարվող յ րաքանչյ ր հերթական նիստերի երեքշաբթի օրվա երրորդ հիﬓական նիստ մ կարող է անցկացվել ﬔկ քննարկ մ: Քննարկ մը կարող է
առաջիկա հերթական նիստեր մ անցկացվել, եթե դիմ ﬓ Ազգային ժողովի նախագահին է ներկայացվել այդ նիստերից առնվազն ﬔկ շաբաթ առաջ: Եթե այդ ժամկետ մ ներկայացվել է ﬔկից ավելի դիմ մ, ապա
առաջիկա հերթական նիստեր մ անցկացվ մ է այն քննարկ մը, որի դիմ ﬓ ավելի շ տ է ներկայացվել:
5. Հիﬓական զեկ ցմամբ հանդես է գալիս պահանջը ներկայացրած պատգամավորների ներկայաց ցիչը:
6. Հիﬓական զեկ ցողը կարող է իր եզրափակիչ ել յթ մ առաջարկել ընդ նել Ազգային ժողովի ղերձ կամ հայտարար թյ ն, որը քվեարկ թյան է դրվ մ առանց քննարկման: Եթե
ընդ նվ մ, կամ այդպիսի առաջարկ չի արվ մ, ապա հարցի քննարկ մը համարվ մ է ավարտված:

ղերձ կամ հայտարար թյ ն չի

7.Հարցի քննարկման տևող թյ նը 90 րոպե է:
Հոդված 123.1. Ազգային ժողով ներկայացված հանրագրերը քննարկել

եւ դրանց պատասխանել

կարգը

1. Հանրագրերն Ազգային ժողով կարող են ներկայացվել ﬕայն Ազգային ժողովի իրավաս թյան ﬔջ մտնող հարցերի վերաբերյալ:
2. Հանրագիրը ներկայացվ մ է Ազգային ժողովի նախագահին
պահանջներին`

ղղված գր թյամբ: Եթե գր թյ նը ս յն հոդվածի 1¬ին մասի կամ «Հանրագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով սահմանված

1¤ չի համապատասխան մ եւ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացք մ դրանց չի համապատասխանեցվ մ, ապա Աշխատակազմը վերադարձն մ է գր թյ նը` նշելով պատճառների մասին, իսկ «Հանրագրերի մասին»
Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով սահմանված ﬔրժման հիմքերի առկայ թյան դեպք մ ﬔրժ մ է հանրագրի քննարկ մը.
2¤ համապատասխան մ է, ապա Ազգային ժողովի նախագահը հանրագիրն
հանձնաժողոﬖերի իրավաս թյան ոլորտներին:
3. Աշխատակազմը գրանց մ է մշտական հանձնաժողով

ղարկ մ է իրավաս

մշտական հանձնաժողով կամ հանձնաժողոﬖեր, եթե հանրագիրը վերաբեր մ է ﬔկից ավելի մշտական

ղարկված հանրագիրը եւ այն տեղադր մ է Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայք մ:

4. Մշտական հանձնաժողովի նախագահը հանրագիրն ստանալ ց հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ, հանրագիրն ղարկ մ է հանձնաժողովի անդաﬓերին, որոնք կարող են հանրագիրն ստանալ ց հետո`
երկշաբաթյա ժամկետ մ, ներկայացնել հանրագրի պատասխանի նախագիծ: Եթե սահմանված ժամկետ մ հանրագրի պատասխանի նախագիծ չի ներկայացվ մ, ապա հանրագրի պատասխանի նախագիծը ﬔկ շաբաթվա
ընթացք մ մշակ մ եւ հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացն մ հանձնաժողովի նախագահը: Հանձնաժողովի նախագահը կարող է հանրագրի պատասխանի նախագիծ մշակել նաեւ հանձնաժողովի այլ անդաﬕ
կողﬕց հանրագրի պատասխանի նախագիծ ներկայացվել դեպք մ:
5. Հանձնաժողովի նիստ մ հանրագրի պատասխանի նախագիծը քննարկվ մ է ընդհան ր կարգով: Եթե ներկայացվել են ﬔկից ավելի նախագծեր, ապա դրանք քննարկվ մ են Կանոնակարգի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասին
համապատասխան: Եթե հանրագրի պատասխանի վերաբերյալ հանձնաժողովը որոշ մ չի կայացն մ, ապա հարցի քննարկ ﬓ համարվ մ է ավարտված:
6. Հանձնաժողովի նախագահը հանձնաժողովի որոշմամբ հաստատված հանրագրի պատասխանը, իսկ պատասխանի վերաբերյալ որոշ մ չկայացվել դեպք մ համապատասխան գր թյ նը երկ աշխատանքային օրվա
ընթացք մ
ղարկ մ է Աշխատակազմ, որն այն ստանալ ց հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացք մ,
ղարկ մ է անհատական հանրագիրը ներկայացրած անձին կամ կոլեկտիվ հանրագր մ որպես
պատասխանատ նշված անձին: Հանրագրի պատասխանը տեղադրվ մ է Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայք մ:
7. Հանրագրերի վերաբերյալ Ազգային ժողովի նախագահի, մշտական հանձնաժողոﬖերի, ինչպես նաեւ հանրագիրը վերադարձնել , հանրագրի քննարկ մը ﬔրժել
գործող թյ նները (անգործ թյ նը¤ բողոքարկման ենթակա չեն:
(լր. 21.12.2017 ՀՕ-22-Ն)

վերաբերյալ Աշխատակազﬕ որոշ ﬓերը կամ այլ

Հոդված 124. Պատգամավորների հայտարար թյ նները
1. Կանոնակարգի 36-րդ հոդվածի 1-ին մաս մ նշված ժամկետներ մ գ մարվող յ րաքանչյ ր հերթական նիստերի երեքշաբթի օրվա վերջին հիﬓական նիստ մ պատգամավորները կարող են հանդես գալ ﬕնչև
երեքական րոպե հայտարար թյամբ:
2. Հերթագրված, սակայն դահլիճից բացակայող պատգամավորը զրկվ մ է տվյալ նիստ մ հայտարար թյամբ հանդես գալ

իրավ նքից:

3.Նիստն ավարտվ մ է հերթագրված վերջին պատգամավորի հայտարար թյ նից հետո:
4.Հայտարար թյ նների համար հերթագր ﬓ իրականացվ մ է հարցերի համար սահմանված կարգին համապատասխան:
5.Հայտարար թյամբ հանդես գալ

կարգը սահմանվ մ է Աշխատակարգով:

Հոդված 125. Խորհրդարանական լս ﬓերը
1. Խորհրդարանական լս ﬓեր կարող են հրավիրել՝
1) Ազգային ժողովի նախագահը.
2) մշտական հանձնաժողոﬖերը, առանձին օրենքի նախագծի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողոﬖերը՝ իրենց վերապահված ոլորտներին վերաբերող հարցերով.
3) խմբակց թյ նը՝ իր կամ խմբակց թյան կազմ մ ընդգրկված պատգամավորի առաջադրած նախագծին վերաբերող հարցով:
2. Լս ﬓերը հրավիրվ մ են Ազգային ժողովի նախագահի, մշտական կամ ժամանակավոր հանձնաժողովի, ինչպես նաեւ խմբակց թյան որոշմամբ:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
3. Խմբակց թյ նը յ րաքանչյ ր հերթական նստաշրջանի ընթացք մ կարող է հրավիրել ﬔկ լս մ:

4. Լս ﬓերի անցկացման օրը չպետք է համընկնի Ազգային ժողովի նիստի օրվա հետ:
5. Լս ﬓերի արդյ նք մ կազմված արձանագր թյ նը հաստատվ մ է լս ﬓերը հրավիրած մարﬓի որոշմամբ և տեղադրվ մ է Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայք մ:
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
6. Լս ﬓերի հրավիրման, ինչպես նաև արդյ նքների ամփոփման ընթացակարգերը սահմանվ մ են Աշխատակարգով:

ԳԼ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԶԵԿ

Խ 26

ՅՑՆԵՐԸ, ՀԱՂՈՐԴ

ՄՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎ

Հոդված 126. Պետական մարﬕնների զեկ յցները, հաղորդ ﬓերը, հաշվետվ թյ նները ներկայացնել , շրջանառ թյան ﬔջ դնել

ԹՅ

և քննարկել

ՆՆԵՐԸ
ընդհան ր կարգը

1. Սահմանադր թյամբ նախատեսված պետական մարﬕնների զեկ յցները, հաղորդ ﬓերը, հաշվետվ թյ ններն Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվ մ և շրջանառ թյան ﬔջ են դրվ մ Կանոնակարգով և
Աշխատակարգով սահմանված կարգով:
2. Հարցն Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացվել ց հետո`
1) ﬔկամսյա ժամկետ մ, քննարկվ մ է իրավաս

մշտական հանձնաժողով մ՝ առանց որևէ փաստաթղթի ընդ նման.

2) երկամսյա ժամկետ մ, Խորհրդի սահմանած օրը քննարկվ մ է Ազգային ժողովի հերթական նիստեր մ:
3. Ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված հարցերն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ են հետևյալ ընդհան ր կարգով՝
1) ﬕնչև 30 րոպե տևող թյամբ հիﬓական զեկ ցմամբ հանդես է գալիս հարցն Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնել

իրավաս թյ ն

նեցող պաշտոնատար անձը, որից հետո նրան կարող են տրվել հարցեր.

2) հարակից զեկ ց մ չի լին մ, եթե Կանոնակարգով կամ Ազգային ժողովի որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ.
3) մտքերի փոխանակ թյ ն.
4) ﬕնչև տասնհինգական րոպե տևող թյամբ եզրափակիչ ել յթներով ն յն հաջորդական թյամբ հանդես են գալիս հարակից և հիﬓական զեկ ցողները:
Հոդված 127. Կառավար թյան ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյ նքների մասին տարեկան զեկ յցը ներկայացնելը և քննարկելը
1. Կառավար թյ նը յ րաքանչյ ր տարի` ﬕնչև մարտի 1-ը, Ազգային ժողով է ներկայացն մ նախորդ տար մ իր ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյ նքների մասին զեկ յց:
2. Ազգային ժողովի նիստ մ զեկ յցը քննարկվ մ է Կանոնակարգի 126-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով հետևյալ տարբեր թյամբ.
1) զեկ յցը ներկայացնել

համար վարչապետին հատկացվ մ է ﬕնչև ﬔկ ժամ.

2) հարակից զեկ ցմամբ կարող են հանդես գալ բոլոր մշտական հանձնաժողոﬖերի ﬔկական ներկայաց ցիչներ, ինչպես նաև վարչապետի ներկայացմամբ՝ Կառավար թյան ﬕնչև երեք անդամ, որից հետո նրանց կարող
են հարցեր տրվել.
3) եզրափակիչ ել յթի համար վարչապետին հատկացվ մ է ﬕնչև 30 րոպե:
Հոդված 128. Գլխավոր դատախազի հաղորդ մը ներկայացնելը և քննարկելը
1. Գլխավոր դատախազը յ րաքանչյ ր տարի՝ ﬕնչև ապրիլի 1-ը, Ազգային ժողով է ներկայացն մ հաղորդ մ Հայաստանի Հանրապետ թյան դատախազ թյան նախորդ տարվա գործ նե թյան մասին:
2. Ազգային ժողովի նիստ մ հաղորդ մը քննարկվ մ է Կանոնակարգի 126-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով՝ գլխավոր դատախազի ներկայացմամբ:
Հոդված 129. Մարդ

իրավ նքների պաշտպանի գործ նե թյան, մարդ

իրավ նքների և ազատ թյ նների պաշտպան թյան վիճակի մասին տարեկան հաղորդ մը ներկայացնելը և քննարկելը

1. Մարդ իրավ նքների պաշտպանը յ րաքանչյ ր տարի՝ ﬕնչև ապրիլի 1-ը, տարեկան հաղորդ մ է ներկայացն մ Ազգային ժողով իր գործ նե թյան, մարդ
վիճակի մասին:
2. Ազգային ժողովի նիստ մ հաղորդ մը քննարկվ մ է Կանոնակարգի 126-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով՝ Մարդ
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

իրավ նքների և ազատ թյ նների պաշտպան թյան

իրավ նքների պաշտպանի ներկայացմամբ:

Հոդված 130. Հաշվեքննիչ պալատի գործ նե թյան վերաբերյալ տարեկան հաղորդ մը ներկայացնելը և քննարկելը
1. Հաշվեքննիչ պալատը յ րաքանչյ ր տարի` ﬕնչև հ նիսի 1-ը, Ազգային ժողով է ներկայացն մ իր գործ նե թյան վերաբերյալ տարեկան հաղորդ մ:
2. Ազգային ժողովի նիստ մ հաղորդ մը քննարկվ մ է Կանոնակարգի 126-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով՝ Հաշվեքննիչ պալատի նախագահի ներկայացմամբ:
Հոդված 131. Կենտրոնական բանկի գործ նե թյան վերաբերյալ տարեկան հաղորդ մը ներկայացնելը և քննարկելը
1. Կենտրոնական բանկի գործ նե թյան վերաբերյալ տարեկան հաղորդմանը ներկայացվող պահանջները սահմանվ մ են «Հայաստանի Հանրապետ թյան կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան
օրենքով:
2. Ազգային ժողովի նիստ մ հաղորդ մը քննարկվ մ է Կանոնակարգի 126-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով՝ Կենտրոնական բանկի նախագահի ներկայացմամբ: Կառավար թյան ներկայաց ցիչն իրավ նքի
նի հանդես գալ հարակից զեկ ցմամբ:
Հոդված 132. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործ նե թյան վերաբերյալ հաղորդ մը ներկայացնելը և քննարկելը
1. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ﬕնչև յ րաքանչյ ր երկրորդ տարվա ապրիլի 1-ը, ինչպես նաև Ազգային ժողովի ընտր թյ ններից հետո՝ ﬔկամսյա ժամկետ մ, Ազգային ժողով է ներկայացն մ իր
գործ նե թյան վերաբերյալ հաղորդ մ:
2. Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացվել ց հետո հաղորդ մը Կանոնակարգի 126-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով քննարկվ մ է Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստեր մ՝ Կենտրոնական
ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ներկայացմամբ:
Հոդված 133. Տեղեկատվ թյան ազատ թյան վիճակի մասին Հեռ ստատես թյան և ռադիոյի հանձնաժողովի տարեկան հաղորդ մը ներկայացնելը և քննարկելը
1. Հեռ ստատես թյան և ռադիոյի հանձնաժողովը յ րաքանչյ ր տարի` ﬕնչև ապրիլի 1-ը, Ազգային ժողով է ներկայացն մ իր գործ նե թյան, հեռ ստատես թյ ն մ և ռադիոյ մ տեղեկատվ թյան ազատ թյան
վիճակի մասին տարեկան հաղորդ մ:
2. Ազգային ժողովի նիստ մ հաղորդ մը Կանոնակարգի 126-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով քննարկվ մ է Հեռ ստատես թյան և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահի ներկայացմամբ:

ԲԱԺԻՆ 6
ՊԱՇՏՈՆ

Մ ԸՆՏՐԵԼ

, ՆՇԱՆԱԿԵԼ

, ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԼԻԱԶՈՐ

ԹՅ

ՆՆԵՐԻ ԴԱԴԱՐՄԱՆ, ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ, ՀԵՏ ԿԱՆՉԵԼ
ՀԱՐՑԵՐԸ
ԳԼ

ՊԱՇՏՈՆ
Հոդված 134. Պաշտոն մ թեկնած

առաջադրելը

Մ ԸՆՏՐԵԼ

Խ 27

ԵՎ ՆՇԱՆԱԿԵԼ

ՄԱՍԻՆ ՀԱՐՑԵՐԸ

, ԱՆՎՍՏԱՀ

ԹՅ

Ն ՀԱՅՏՆԵԼ

ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՆԿ ԱՆԵԼ

ՄԱՍԻՆ

1. Ազգային ժողովի կողﬕց ընտրվող կամ նշանակվող պաշտոն մ թեկնած ներն առաջադրվ մ են Սահմանադր թյամբ, Կանոնակարգով և այլ օրենքով սահմանված կարգով: Թեկնած ների առաջադրման
փաստաթղթերն Ազգային ժողովի նախագահին, իսկ Կանոնակարգով նախատեսված դեպքեր մ իրավաս մշտական հանձնաժողովի նախագահին են ներկայացվ մ Աշխատակազﬕ ﬕջոցով:
(լր. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
2. Պաշտոն մ թեկնած առաջադրելիս հայերենին տիրապետել
(փոփ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն, փոփ.22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)

հանգամանքը հավաստվ մ է «Ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 80-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան:

3. Թեկնած ն վերջին չորս տար մ Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ մշտապես բնակվող չի համարվ մ, եթե թեկնած ի գրանցման համար մշտապես բնակվել մասին տեղեկանքն ստանալ նպատակով բնակչ թյան
պետական ռեգիստրը վարող Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան լիազորած պետական կառավարման մարﬕն դիմ մ տալ օրվան նախորդող 1461 օրերի ընթացք մ նա առնվազն 731 օր բացակայել է
Հայաստանի Հանրապետ թյ նից, բացառ թյամբ այն դեպքերի, երբ բացակայ թյ նը պայմանավորված է եղել Հայաստանի Հանրապետ թյան հանրային ծառայ թյան ﬔջ գտնվող անձի՝ ծառայողական նպատակներով
արտերկր մ գտնվել կամ արտերկր մ բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ ս ﬓառ թյան հանգամանքներով:
(լր., փոփ., 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
4. Թեկնած ն վերջին վեց տար մ Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ մշտապես բնակվող չի համարվ մ, եթե թեկնած ի գրանցման համար մշտապես բնակվել մասին տեղեկանքն ստանալ նպատակով բնակչ թյան
պետական ռեգիստրը վարող Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան լիազորած պետական կառավարման մարﬕն դիմ մ տալ օրվան նախորդող 2190 օրերի ընթացք մ նա առնվազն 1095 օր բացակայել է
Հայաստանի Հանրապետ թյ նից, բացառ թյամբ այն դեպքերի, երբ բացակայ թյ նը պայմանավորված է եղել Հայաստանի Հանրապետ թյան հանրային ծառայ թյան ﬔջ գտնվող անձի՝ ծառայողական նպատակներով
արտերկր մ գտնվել կամ արտերկր մ բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ ս ﬓառ թյան հանգամանքներով:
(լր., փոփ., 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
5. Եթե թեկնած ն զբաղեցն մ է ընտրվող կամ նշանակվող պաշտոնի համար Սահմանադր թյամբ կամ օրենքով սահմանված պահանջներին համապատասխանող պաշտոն, ապա այդ պահանջներին վերաբերող
փաստաթղթերը կարող են չներկայացվել:
6. Ազգային ժողովի կողﬕց ընտրվող պաշտոն մ թեկնած ների առաջադրման փաստաթղթերի ցանկը սահմանվ մ է Աշխատակարգով: Աշխատակազմը իրավաս
առաջադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը:
(լր. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)

անձի պահանջով նրան տրամադր մ է թեկնած ի

7. Եթե թեկնած ի առաջադրման փաստաթղթերը Սահմանադր թյան կամ օրենքի պահանջներին`
1) համապատասխան մ են, ապա դրանք ստանալ ց հետո` 24 ժամվա ընթացք մ, սակայն ոչ շ, քան թեկնած ի առաջադրման ժամկետը լրանալը, Աշխատակազմը գրանց մ և Ազգային ժողովի նախագահին, իսկ
Կանոնակարգի 145-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքեր մ Ազգային ժողովի իրավաս մշտական հանձնաժողովի նախագահին է տրամադր մ թեկնած ի անձնական գործը.
2) չեն համապատասխան մ, ապա դրանք ստանալ ց հետո` 24 ժամվա ընթացք մ, սակայն ոչ շ, քան թեկնած ի առաջադրման ժամկետը լրանալը, Աշխատակազﬓ իրավաս անձին տեղեկացն մ է այդ մասին`
առաջարկելով ﬕնչև թեկնած ի առաջադրման ժամկետը լրանալն ղղել փաստաթղթեր մ առկա ձևական սխալները, իսկ փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չլինել դեպք մ համալրել այդ ցանկը: Եթե սահմանված
ժամկետ մ թեկնած ի առաջադրման փաստաթղթերը Սահմանադր թյան կամ օրենքի պահանջներին չեն համապատասխանեցվ մ, ապա Աշխատակազﬓ անհապաղ այդ մասին տեղեկացն մ է Ազգային ժողովի
նախագահին, իսկ Կանոնակարգի 145-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքեր մ` Ազգային ժողովի իրավաս մշտական հանձնաժողովի նախագահին:
(խմբ. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
8. Թեկնած ների անձնական գործերն ստանալ ց հետո` 24 ժամվա ընթացք մ, Կանոնակարգի 136-138-րդ և 141-144-րդ հոդվածներով նախատեսված դեպքեր մ` Ազգային ժողովի նախագահը, իսկ Կանոնակարգի 145-րդ
հոդվածով նախատեսված դեպքեր մ Ազգային ժողովի իրավաս մշտական հանձնաժողովի նախագահը հանդես են գալիս թեկնած ների առաջադրման մասին հայտարար թյամբ:
(լր. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
9. Թեկնած ն կարող է ինքնաբացարկ հայտնել ﬕնչև Ազգային ժողովի նիստ մ տվյալ պաշտոն մ ընտր թյան հարցի քննարկման ժամանակ եզրափակիչ ել յթների ավարտը:
(լր. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
Հոդված 135.Պաշտոն մ ընտրել
1. Պաշտոն մ ընտրել

կամ նշանակել

կամ նշանակել

մասին հարցերի քննարկման ընդհան ր ընթացակարգը

մասին հարցերն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ են հետևյալ ընդհան ր կարգով.

1) ﬕնչև տասական րոպե տևող թյամբ ել յթներով՝ ըստ թեկնած ների ազգանվան այբբենական հաջորդական թյան հանդես են գալիս թեկնած ներին ներկայացնել

իրավաս թյ ն

նեցող անձինք.

2) ﬕնչև քսանական րոպե տևող թյամբ ել յթներով հանդես են գալիս թեկնած ները.
3) թեկնած ին ներկայացնող անձը և թեկնած ն ել յթ են

նեն մ հաջորդաբար.

4) ել յթից հետո թեկնած ին ներկայացնող անձին և թեկնած ին կարող են հարցեր տրվել.
5) մտքերի փոխանակ թյ ն.
6) ﬕնչև տասական րոպե տևող թյամբ եզրափակիչ ել յթներով ն յն հաջորդական թյամբ հանդես են գալիս թեկնած ները:
2. ( ժը կորցրել է 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
3. Եթե Կանոնակարգով այլ բան նախատեսված չէ, ապա պաշտոն մ ընտրել կամ նշանակել
Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան մ կամ նիստ մ քննարկվել հետևյալ դեպքեր մ.
1) թեկնած ների առաջադրման ժամկետը լրանալ ց հետո, եթե թափ ր պաշտոն մ թեկնած
2) թեկնած ի առաջադր ﬕց հետո, եթե թափ ր պաշտոն մ թեկնած
(խմբ. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)

առաջադրել

մասին հարցերը պարտադիր քննարկման ենթակա են Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստեր մ կամ կարող են

առաջադրել

իրավաս թյ ն

իրավաս թյ ն

նեն երկ

կամ ավելի թվով մարﬕններ, և առնվազն ﬔկ թեկնած

առաջադրվել է.

նի ﬔկ մարﬕն:

4. Ազգային ժողովի կողﬕց ընտրված կամ նշանակված անձը Սահմանադր թյամբ կամ օրենքով սահմանված դեպքեր մ պաշտոնն ստանձն մ է Ազգային ժողովի նիստ մ տրված երդմամբ:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
Հոդված 136. Ազգային ժողովի նախագահի ընտր թյ նը
1. Ազգային ժողովի նախագահի ընտր թյ նն անցկացվ մ է Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջան մ, ինչպես նաև նրա պաշտոնը թափ ր ﬓալ
2. Ազգային ժողովի կազﬕց՝ Ազգային ժողովի նախագահի ﬔկական թեկնած

առաջադրել

իրավ նք

դեպք մ:

նեն խմբակց թյ նները:

3. Ազգային ժողովի նախագահի թեկնած ներն առաջադրվ մ են՝
1) Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջան մ՝ Ազգային ժողովի նախագահի ընտր թյան հարցի քննարկման սկզբ մ.
2) Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը թափ ր ﬓալ ց հետո՝ տասնօրյա ժամկետ մ:
4. ( ժը կորցրել է 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
5. Ազգային ժողովի նախագահի ընտր թյան հարցն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է Կանոնակարգի 135-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հետևյալ տարբեր թյամբ.
(փոփ. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
1) թեկնած ներին ներկայացնել

համար հատկացվ մ է ﬕնչև տասական րոպե.

2) թեկնած ների ել յթների համար հատկացվ մ է ﬕնչև 30 րոպե.
3) թեկնած ների եզրափակիչ ել յթների համար հատկացվ մ է ﬕնչև տասնհինգական րոպե:
6. Ազգային ժողովի նախագահն ընտրվ մ է գաղտնի քվեարկ թյամբ, պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:
7. Եթե քվեարկ թյանը մասնակցել է երկ սից ավելի թեկնած , և նրանցից ոչ ﬔկը չի ընտրվել, ապա անցկացվ մ է ընտր թյան երկրորդ փ լ, որին կարող են մասնակցել առաջին փ լ մ առավել ձայներ ստացած երկ
թեկնած ները: Հարցը քննարկվ մ է Կանոնակարգի 139-րդ հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված կարգով:
8. Եթե Ազգային ժողովի նախագահ չի ընտրվ մ, ապա ս յն հոդվածով սահմանված կարգով անցկացվ մ է Ազգային ժողովի նախագահի նոր ընտր թյ ն:
Հոդված 137. Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալների ընտր թյ նները

1. Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալների ընտր թյ ններն անցկացվ մ են Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջան մ, ինչպես նաև նրանց պաշտոնները թափ ր ﬓալ
2. Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջան մ, ինչպես նաև Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալների պաշտոնները ﬕաժամանակ թափ ր ﬓալ
քվեարկ թյ նն իրականացվ մ են առանձին-առանձին:
3. Ազգային ժողովի կազﬕց Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի ﬔկական թեկնած առաջադրել
առաջադրվել ﬕայն ընդդիմադիր խմբակց թյան կազմ մ ընդգրկված պատգամավորների թվից:

իրավ նք

դեպք մ:

այլ դեպքեր մ թեկնած ների առաջադր մը, քննարկ մը և

նեն խմբակց թյ նները: Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներից ﬔկի թեկնած ն կարող է

4. Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի թեկնած ներն առաջադրվ մ են՝
1) Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջան մ՝ Ազգային ժողովի նախագահի յ րաքանչյ ր տեղակալի ընտր թյան հարցի քննարկման սկզբ մ.
2) Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնը թափ ր ﬓալ ց հետո՝ տասնօրյա ժամկետ մ:
5. ( ժը կորցրել է 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
6. Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի ընտր թյան հարցն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է Կանոնակարգի 135-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:
(փոփ. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
7. Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալն ընտրվ մ է գաղտնի քվեարկ թյամբ, պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:
8. Եթե քվեարկ թյանը մասնակցել է երկ սից ավելի թեկնած , և նրանցից ոչ ﬔկը չի ընտրվել, ապա անցկացվ մ է ընտր թյան երկրորդ փ լ, որին կարող են մասնակցել առաջին փ լ մ առավել ձայներ ստացած երկ
թեկնած ները: Հարցը քննարկվ մ է Կանոնակարգի 139-րդ հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված կարգով:
9. Եթե Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ չի ընտրվ մ, ապա ս յն հոդվածով սահմանված կարգով անցկացվ մ է Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի նոր ընտր թյ ն:
Հոդված 138. Մշտական հանձնաժողոﬖերի նախագահների և նրանց տեղակալների ընտր թյ նները
1. Մշտական հանձնաժողոﬖերի նախագահների և նրանց տեղակալների ընտր թյ ններն անցկացվ մ են Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջան մ, ինչպես նաև նրանց պաշտոնը թափ ր ﬓալ
2. Մշտական հանձնաժողովի նախագահի կամ նրա տեղակալի թեկնած
պահպանվ մ է ﬕնչև Ազգային ժողովի լիազոր թյ նների ավարտը:

առաջադրել

իրավ նք

դեպք մ:

նի ս յն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված կարգով որոշված խմբակց թյ նը: Թեկնած ների առաջադրման իրավ նքը

3. Մշտական հանձնաժողոﬖերի նախագահների և նրանց տեղակալների պաշտոններ մ պատգամավորների կազﬕց թեկնած ների առաջադրման իրավ նքը խմբակց թյ նների ﬕջև բաշխվ մ է Ազգային ժողովի
առաջին նստաշրջանի բացման օրը` ըստ յ րաքանչյ ր պաշտոնի համար ստացված գործակցի, որը հաշվարկվ մ է Գխ =Ախ/(Պխ +1) բանաձևով, որտեղ՝
1) Գխ-ն յ րաքանչյ ր պաշտոնի համար խմբակց թյան ստացած գործակիցն է.
2) Ախ-ն խմբակց թյան անդաﬓերի ընդհան ր թիﬖ է.
3) Պխ -ն հերթական պաշտոնի համար խմբակց թյան գործակիցը հաշվելիս թեկնած առաջադրել
պաշտոնների ընդհան ր թիﬖ է: Գործակիցների հաշվարկի սկզբ մ Պխ-ն հավասար է զրոյի:

իրավ նքով խմբակց թյանը վերապահված մշտական հանձնաժողոﬖերի նախագահների և նրանց տեղակալների

4. Գործակիցների հաշվարկի սկզբ մ աﬔնաﬔծ գործակիցն նեցող խմբակց թյանը վերապահվ մ է մշտական հանձնաժողոﬖերի նախագահներից կամ նրանց տեղակալներից ﬔկի թեկնած ին առաջադրել
իրավ նքը: Հաջորդ պաշտոն մ առաջադրել իրավ նքը վերապահվ մ է մյ ս խմբակց թյ նների հաﬔմատ առավել ﬔծ գործակից նեցող խմբակց թյանը: Հավասար` աﬔնաﬔծ գործակիցների դեպք մ մշտական
հանձնաժողովի նախագահի կամ նրա տեղակալի հերթական պաշտոն մ թեկնած առաջադրել իրավ նքը որոշվ մ է հավասար գործակիցներ նեցող խմբակց թյ նների փոխհամաձայն թյամբ, իսկ դրա
անհնարին թյան դեպք մ` վիճակահան թյամբ: Գործակիցների հաշվարկը կրկնվ մ է ﬕնչև մշտական հանձնաժողոﬖերի նախագահների և նրանց տեղակալների` վերջին պաշտոն մ թեկնած առաջադրել
իրավ նքը որոշելը:
5. Մշտական հանձնաժողոﬖերի նախագահների և նրանց տեղակալների պաշտոններ մ թեկնած ների առաջադրման իրավ նքը որոշել ց հետո խմբակց թյ նները կարող են փոխհամաձայն թյամբ փոխանակել կամ
ﬕմյանց զիջել մշտական հանձնաժողովի նախագահի կամ նրա տեղակալի պաշտոն մ թեկնած առաջադրել իրենց իրավ նքը:
6. Մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնած ներն առաջադրվ մ են՝
1) Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջան մ՝ յ րաքանչյ ր մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտր թյան հարցի քննարկման սկզբ մ.
2) մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը թափ ր ﬓալ ց հետո՝ տասնօրյա ժամկետ մ:
7. ( ժը կորցրել է 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
8. Մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտր թյան հարցն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է Կանոնակարգի 135-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:
(փոփ. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
9. Մշտական հանձնաժողովի նախագահն ընտրվ մ է գաղտնի քվեարկ թյամբ, քվեարկ թյանը մասնակցող պատգամավորների ձայների ﬔծամասն թյամբ, եթե քվեարկ թյանը մասնակցել է պատգամավորների
ընդհան ր թվի կեսից ավելին:
10. Եթե մշտական հանձնաժողովի նախագահը չի ընտրվ մ, ապա իրավաս

խմբակց թյ նը քվեարկ թյ նից հետո՝ տասնօրյա ժամկետ մ, թափ ր ﬓացած պաշտոնի համար առաջադր մ է նոր թեկնած :

11. Մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալն ընտրվ մ է իրավաս խմբակց թյան ղեկավարի կամ քարտ ղարի առաջադրմամբ՝ հանձնաժողովի որոշմամբ: Մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի
ընտր թյ նն անցկացվ մ է հանձնաժողովի կազմը հաստատվել ց, ինչպես նաև նրա պաշտոնը թափ ր ﬓալ ց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացք մ:
12. Եթե խմբակց թյ նը Կանոնակարգով սահմանված ժամկետ մ մշտական հանձնաժողովի նախագահի կամ նրա տեղակալի՝ իրեն վերապահված թափ ր պաշտոն մ թեկնած չի առաջադր մ, ապա տվյալ
պաշտոն մ թեկնած առաջադրել իրավ նքն անցն մ է ս յն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով խմբակց թյ նների գործակիցների հաշվարկի սկզբ մ աﬔնաﬔծ գործակիցն նեցող խմբակց թյանը:
Հոդված 139. Հանրապետ թյան նախագահի ընտր թյ նը
1.Հանրապետ թյան նախագահի հերթական ընտր թյ նն անցկացվ մ է Հանրապետ թյան նախագահի լիազոր թյ նների ավարտից ոչ շ տ, քան քառաս ն, և ոչ շ, քան երես ն օր առաջ, իսկ արտահերթ
ընտր թյ նը՝ Հանրապետ թյան նախագահի պաշտոնանկ թյան, լիազոր թյ նների կատարման անհնարին թյան, հրաժարականի կամ մահվան դեպքեր մ Հանրապետ թյան նախագահի պաշտոնը թափ ր ﬓալ ց
ոչ շ տ, քան քսանհինգ, և ոչ շ, քան երես նհինգ օր հետո:
2. Հերթական ընտր թյան դեպք մ Հանրապետ թյան նախագահի թեկնած ները կարող են առաջադրվել Հանրապետ թյան նախագահի լիազոր թյ նների ավարտից ոչ շ տ, քան հիս ն օր, և ոչ
առաջ, իսկ արտահերթ ընտր թյան դեպք մ Հանրապետ թյան նախագահի պաշտոնը թափ ր ﬓալ ց հետո՝ հնգօրյա ժամկետ մ:

շ, քան քառաս ն օր

3. Հանրապետ թյան նախագահի թեկնած
չեն կարող առաջադրվել դատավորները, դատախազները, քննչական կոﬕտեի, հատ կ քննչական ծառայ թյան ծառայողները, ոստիկան թյ ն մ, ազգային
անվտանգ թյ ն մ, դատական ակտերի հարկադիր կատարման, փրկարարական, հարկային, մաքսային մարﬕններ մ, քրեակատարողական ծառայ թյ ն մ ծառայողները, զինծառայողները:
4. Հանրապետ թյան նախագահի թեկնած

առաջադրել

իրավ նք

նի պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ քառորդը:

5. Հանրապետ թյան նախագահի թեկնած ն առաջադրվ մ է պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ քառորդի գրավոր դիմ մով, որտեղ նշվ մ են Հանրապետ թյան նախագահի թեկնած ի, ինչպես նաև նրան
ներկայացնել իրավաս թյ ն նեցող պատգամավորների ներկայաց ցչի ան նները, ազգան նները: Դիմ ﬕն կցվ մ են Սահմանադր թյամբ սահմանված պահանջների ապահով մը հավաստող փաստաթղթերը:
Սահմանադր թյան կամ ս յն հոդվածի 3¬րդ մասի պահանջներին չհամապատասխանել դեպք մ Ազգային ժողովի նախագահը դիմ մը եւ դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը վերադարձն մ է պատգամավորների
ներկայաց ցչին` նշելով պատճառների մասին:
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
6. Հանրապետ թյան նախագահի ընտր թյան հարցը ս յն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետների ապահովման դեպք մ քննարկվ մ է թեկնած ների առաջադրման ժամկետը լրանալ ց հետո Ազգային ժողովի
առաջիկա հերթական նիստեր մ, իսկ այդ ժամկետներ մ Ազգային ժողովի հերթական նիստեր չանցկացվել դեպք մ՝ իրավ նքի ժով անհապաղ գ մարվող Ազգային ժողովի հատ կ նիստ մ, որի մասին
հայտարար թյամբ հանդես է գալիս Ազգային ժողովի նախագահը:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
7. Հարցը քննարկվ մ է Կանոնակարգի 135-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով հետևյալ տարբեր թյամբ.
1) թեկնած ներին ներկայացնել

համար հատկացվ մ է ﬕնչև տասնհինգական րոպե.

2) թեկնած ների ել յթների համար հատկացվ մ է ﬕնչև ﬔկ ժամ.

3) թեկնած ների եզրափակիչ ել յթների համար հատկացվ մ է ﬕնչև երեսնական րոպե:
(փոփ. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
8. Հանրապետ թյան նախագահ է ընտրվ մ այն թեկնած ն, որը գաղտնի քվեարկ թյամբ ստացել է պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների առնվազն երեք քառորդը:
9. Եթե Հանրապետ թյան նախագահ չի ընտրվ մ, ապա անցկացվ մ է ընտր թյան երկրորդ փ լ, որին կարող են մասնակցել առաջին փ լին մասնակցած բոլոր թեկնած ները: Հարցը քննարկվ մ է Կանոնակարգի 135րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով հետևյալ տարբեր թյամբ.
1) թեկնած ներին ել յթի համար հատկացվ մ է ﬕնչև տասնհինգական րոպե.
2) մտքերի փոխանակ թյան ընթացք մ ﬕնչև տասական րոպե տևող թյամբ ել յթներով կարող են հանդես գալ ﬕայն խմբակց թյ նների ներկայաց ցիչները:
(փոփ. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
10. Երկրորդ փ լ մ Հանրապետ թյան նախագահ է ընտրվ մ այն թեկնած ն, որը գաղտնի քվեարկ թյամբ ստացել է պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդը: Եթե Հանրապետ թյան
նախագահ չի ընտրվ մ, ապա անցկացվ մ է ընտր թյան երրորդ փ լ, որին կարող են մասնակցել երկրորդ փ լ մ առավել ձայներ ստացած երկ թեկնած ները: Հարցը քննարկվ մ է ս յն հոդվածի 9-րդ մասով
սահմանված կարգով:
11. Երրորդ փ լ մ Հանրապետ թյան նախագահ է ընտրվ մ այն թեկնած ն, որը գաղտնի քվեարկ թյամբ ստան մ է պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյ նը:
12. Եթե Սահմանադր թյան 125-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետ մ Հանրապետ թյան նախագահ չի ընտրվ մ, ապա քվեարկ թյ նից հետո՝ հնգօրյա ժամկետ մ, կարող են առաջադրվել Հանրապետ թյան
նախագահի նոր թեկնած ներ, իսկ տասնօրյա ժամկետ մ անցկացվ մ է Հանրապետ թյան նախագահի նոր ընտր թյ ն:
13. Հանրապետ թյան նախագահը պաշտոնը ստանձն մ է Ազգային ժողովի հատ կ նիստ մ՝ Կանոնակարգի 49-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:
Հոդված 140. Վարչապետի ընտր թյ նը
1. Վարչապետի հրաժարական ներկայացնել
1) առաջադրել

կամ վարչապետի պաշտոնը թափ ր ﬓալ

այլ դեպքեր մ Կառավար թյան հրաժարականն ընդ նվել ց հետո` յոթնօրյա ժամկետ մ, խմբակց թյ նն իրավ նք

նի՝

վարչապետի ﬔկ թեկնած , կամ

2) քաղաքական կոալիցիա կազﬔլ այլ խմբակց թյան հետ և առաջադրել

վարչապետի ﬔկ թեկնած :

2. Վարչապետի թեկնած ն առաջադրվ մ է խմբակց թյան, իսկ քաղաքական կոալիցիայի դեպք մ` կոալիցիայի կազմ մ ընդգրկված բոլոր խմբակց թյ նների որոշմամբ: Որոշման ﬔջ նշվ մ են վարչապետի թեկնած ի
եւ նրան ներկայացնել իրավաս թյ ն նեցող խմբակց թյան (խմբակց թյ նների¤ ներկայաց ցչի ան նները, ազգան նները: Որոշմանը կցվ մ են Սահմանադր թյամբ սահմանված պահանջների ապահով մը
հավաստող փաստաթղթերը: Սահմանադր թյան պահանջներին չհամապատասխանել դեպք մ Ազգային ժողովի նախագահը որոշ մը եւ դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը վեց ժամվա ընթացք մ վերադարձն մ
է խմբակց թյանը` նշելով պատճառների մասին:
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
3.Ս յն հոդվածի 1-ին եւ 6-րդ մասերով նախատեսված դեպքեր մ վարչապետի ընտր թյան հարցն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է վարչապետի թեկնած ների առաջադրման ժամկետը լրանալ օրվան հաջորդող
օրը: Այդ օրն Ազգային ժողովի հերթական նիստեր չանցկացվել դեպք մ վարչապետի ընտր թյան հարցը քննարկվ մ է վարչապետի թեկնած ների առաջադրման ժամկետը լրանալ օրվան հաջորդող օրը` ժամը 12:00ին, իրավ նքի ժով գ մարվող Ազգային ժողովի հատ կ նիստ մ, որի մասին հայտարար թյամբ հանդես է գալիս Ազգային ժողովի նախագահը:
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
4. Ս յն հոդվածի 1-ին եւ 6-րդ մասերով նախատեսված դեպքեր մ վարչապետի ընտր թյան հարցն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է Կանոնակարգի 139-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված կարգով:
(խմբ. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
5. Վարչապետն ընտրվ մ է անվանական քվեարկ թյամբ, պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:
6. Վարչապետ չընտրվել դեպք մ քվեարկ թյ նից յոթ օր հետո անցկացվ մ է վարչապետի նոր ընտր թյ ն, որին մասնակցել իրավ նք նեն պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ երրորդի առաջադրած
վարչապետի թեկնած ները: Այդ դեպք մ վարչապետի թեկնած ները կարող են առաջադրվել ս յն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված քվեարկ թյ նից հետո` վեց օրվա ընթացք մ:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
7. Պատգամավորների առնվազն ﬔկ երրորդը վարչապետի թեկնած ին առաջադր մ է գրավոր դիմ մով, որտեղ նշվ մ են վարչապետի թեկնած ի, ինչպես նաև նրան ներկայացնել իրավաս թյ ն նեցող
պատգամավորի ան նները, ազգան նները: Դիմ ﬕն կցվ մ են Սահմանադր թյամբ սահմանված պահանջների ապահով մը հավաստող փաստաթղթերը: Սահմանադր թյան պահանջներին չհամապատասխանել
դեպք մ Ազգային ժողովի նախագահը դիմ մը եւ դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը վեց ժամվա ընթացք մ վերադարձն մ է պատգամավորների ներկայաց ցչին` նշելով պատճառների մասին:
(փոփ., լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
8. (մասն

ժը կորցրել է 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

9. Եթե անվանական քվեարկ թյամբ, պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ վարչապետ չի ընտրվ մ, ապա Ազգային ժողոﬖ արձակվ մ է իրավ նքի
(փոփ.17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

ժով:

10.Հանրապետ թյան նախագահն անհապաղ վարչապետ է նշանակ մ Ազգային ժողովի կողﬕց ընտրված թեկնած ին:
Հոդված 141. Սահմանադրական դատարանի դատավորների ընտր թյ նը
1. ( ժը կորցրել է 29.03.2019 ՀՕ-4-Ն)
2. Ազգային ժողովը Սահմանադրական դատարանի ինը դատավորից երեքին ընտր մ է Հանրապետ թյան նախագահի, երեքին՝ Կառավար թյան, երեքին` դատավորների ընդհան ր ժողովի առաջարկ թյամբ:
3. ( ժը կորցրել է 29.03.2019 ՀՕ-4-Ն)
4. Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնած ն առաջադրվ մ է Ազգային ժողովի նախագահին ղղված գրավոր դիմ մով, որտեղ նշվ մ են Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնած ի և նրան
ներկայացնել իրավաս թյ ն նեցող անձի ան նները, ազգան նները: Դիմ ﬕն կցվ մ են Սահմանադր թյամբ և օրենքով սահմանված պահանջների ապահով մը հավաստող փաստաթղթերը, ինչպես նաև
թեկնած ի կողﬕց լրացված բարեվարք թյան վերաբերյալ հարցաթերթիկը: Սահմանադր թյան կամ օրենքի պահանջներին չհամապատասխանել դեպք մ Ազգային ժողովի նախագահը դիմ մը եւ դրան կից
ներկայացված փաստաթղթերը երկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ վերադարձն մ է թեկնած ին առաջադրող մարﬓին` նշելով պատճառների մասին, որն էլ պարտավոր է ﬔկամսյա ժամկետ մ առաջադրել նոր
թեկնած : Սահմանադր թյան և օրենքի պահանջները բավարարել դեպք մ Ազգային ժողովի նախագահը ﬔկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ բարեվարք թյան վերաբերյալ լրացված հարցաթերթիկը ներկայացն մ է
Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողով` տասնօրյա ժամկետ մ խորհրդատվական եզրակաց թյ ն ստանալ նպատակով:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն, փոփ. 29.03.2019 ՀՕ-4-Ն, լր. 25.03.2020 ՀՕ-201-Ն)
5. ( ժը կորցրել է 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
6. Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտր թյան հարցը Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է Կանոնակարգի 136-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված կարգով, այն ժամկետ մ, որ ապահովվի
Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնած ի վերաբերյալ ս յն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողﬕց խորհրդատվական եզրակաց թյան տրամադր մը:
(փոփ. 25.03.2020 ՀՕ-201-Ն, փոփ. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
7. Սահմանադրական դատարանի դատավորն ընտրվ մ է գաղտնի քվեարկ թյամբ, պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով:
(լր. 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն, փոփ. 29.03.2019 ՀՕ-4-Ն)
8. ( ժը կորցրել է 29.03.2019 ՀՕ-4-Ն)
Հոդված 142.Վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընտր թյ նը
1. Վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընտր թյ նն անցկացվ մ է նրա պաշտոնը թափ ր ﬓալ

դեպք մ:

2. Ազգային ժողովը Վճռաբեկ դատարանի նախագահին ընտր մ է Բարձրագ յն դատական խորհրդի առաջարկ թյամբ՝ Վճռաբեկ դատարանի կազﬕց:
3. Բարձրագ յն դատական խորհ րդը Վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնած ին առաջարկ մ է «Հայաստանի Հանրապետ թյան դատական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետ թյան սահմանադրական օրենքով
սահմանված կարգով Ազգային ժողովի նախագահին ղղված գրավոր դիմ մով Վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը լրանալ օրվանից տասնօրյա, իսկ այլ հիմքով պաշտոնը թափ ր ﬓալ
դեպք մ՝ ﬔկամսյա ժամկետ մ: Դիմ ﬕն կցվ մ են Սահմանադր թյամբ եւ օրենքով սահմանված պահանջների ապահով մը հավաստող փաստաթղթերը: Սահմանադր թյան կամ օրենքի պահանջներին
չհամապատասխանել դեպք մ Ազգային ժողովի նախագահը դիմ մը եւ դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը երկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ վերադարձն մ է Բարձրագ յն դատական խորհ րդ` նշելով
պատճառների մասին, որն էլ պարտավոր է հնգօրյա ժամկետ մ առաջարկել նոր թեկնած :
(խմբ.17.01.2018 ՀՕ-50-Ն, խմբ. 07.02.2018 ՀՕ-96-Ն)

4. ( ժը կորցրել է 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
5. Վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընտր թյան հարցն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է Կանոնակարգի 136-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված կարգով: Թեկնած ին ներկայացն մ է Բարձրագ յն դատական
խորհրդի նախագահը:
(փոփ. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
6. Վճռաբեկ դատարանի նախագահն ընտրվ մ է գաղտնի քվեարկ թյամբ, պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:
7. Եթե Վճռաբեկ դատարանի նախագահը չի ընտրվ մ, ապա քվեարկ թյ նից հետո՝ տասնօրյա ժամկետ մ, թափ ր ﬓացած պաշտոնի համար Բարձրագ յն դատական խորհ րդը ներկայացն մ է Վճռաբեկ դատարանի
նախագահի նոր թեկնած :
Հոդված 143. Վճռաբեկ դատարանի դատավորների թեկնած ների ընտր թյ նը
1. Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնած ի ընտր թյ նն անցկացվ մ է Վճռաբեկ դատարանի դատավորի պաշտոնը թափ ր ﬓալ

դեպք մ:

2. Ազգային ժողովը Վճռաբեկ դատարանի դատավորների թեկնած ներին ընտր մ է՝ դատավորի յ րաքանչյ ր տեղի համար Բարձրագ յն դատական խորհրդի ներկայացրած երեք թեկնած ների թվից:
3. Բարձրագ յն դատական խորհ րդը Վճռաբեկ դատարանի դատավորների թեկնած ներին ներկայացն մ է «Հայաստանի Հանրապետ թյան դատական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետ թյան սահմանադրական
օրենքով սահմանված կարգով Ազգային ժողովի նախագահին ղղված գրավոր դիմ մով Վճռաբեկ դատարանի դատավորի պաշտոնավարման ժամկետը լրանալ օրվանից՝ տասնօրյա, իսկ այլ հիմքով պաշտոնը թափ ր
ﬓալ դեպք մ՝ ﬔկամսյա ժամկետ մ: Դիմ ﬕն կցվ մ են Սահմանադր թյամբ եւ օրենքով սահմանված պահանջների ապահով մը հավաստող փաստաթղթերը: Սահմանադր թյան կամ օրենքի պահանջներին
չհամապատասխանել դեպք մ Ազգային ժողովի նախագահը դիմ մը եւ դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը երկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ վերադարձն մ է Բարձրագ յն դատական խորհրդին` նշելով
պատճառների մասին, որն էլ պարտավոր է հնգօրյա ժամկետ մ ներկայացնել նոր թեկնած :
(խմբ.17.01.2018 ՀՕ-50-Ն, խմբ. 07.02.2018 ՀՕ-96-Ն)
4. ( ժը կորցրել է 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
5. Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնած ի ընտր թյան հարցը քննարկվ մ է Կանոնակարգի 135-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: Թեկնած ներին ներկայացն մ է Բարձրագ յն դատական խորհրդի նախագահը:
Հանրապետ թյան նախագահին առաջարկվող՝ Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնած ն ընտրվ մ է գաղտնի քվեարկ թյամբ, պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով:
(խմբ. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
6. Եթե թեկնած ներից ոչ ﬔկը չի ընտրվ մ, ապա անցկացվ մ է ընտր թյան երկրորդ փ լ, որին կարող են մասնակցել առաջին փ լ մ առավել ձայներ ստացած երկ
Կանոնակարգի 139-րդ հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված կարգով:

թեկնած ները: Հարցը քննարկվ մ է

7. Եթե Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնած ն չի ընտրվ մ, ապա քվեարկ թյ նից հետո՝ տասնօրյա ժամկետ մ, Բարձրագ յն դատական խորհ րդն առաջադր մ է նոր թեկնած ներ:
8. Ազգային ժողովի նախագահը Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնած
ստանալ ց հետո՝ եռօրյա ժամկետ մ.

առաջարկել

մասին Ազգային ժողովի որոշ մը երկ

աշխատանքային օրվա ընթացք մ

ղարկ մ է Հանրապետ թյան նախագահին, որն

1) նշանակ մ է Վճռաբեկ դատարանի դատավորին, կամ՝
2) Ազգային ժողովի որոշ ﬓ իր առարկ թյ ններով վերադարձն մ է Ազգային ժողով:
9. Ազգային ժողովի վերադարձված որոշ մը քննարկվ մ է Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստեր մ, հետևյալ կարգով՝
1) ﬕնչև 20 րոպե տևող թյամբ ել յթով հանդես է գալիս Հանրապետ թյան նախագահը կամ նրա ներկայաց ցիչը, որից հետո նրան կարող են հարցեր տրվել.
2) մտքերի փոխանակ թյան ընթացք մ՝ ﬕնչև տասական րոպե տևող թյամբ ել յթով կարող են հանդես գալ ﬕայն խմբակց թյ նների ներկայաց ցիչները.
3) ﬕնչև 10 րոպե եզրափակիչ ել յթով կարող է հանդես գալ Հանրապետ թյան նախագահը կամ նրա ներկայաց ցիչը.
4) եզրափակիչ ել յթներից հետո քվեարկ թյան է դրվ մ Հանրապետ թյան նախագահի առարկ թյ նն ընդ նել

մասին հարցը:

10. Եթե Ազգային ժողովը չի ընդ ն մ Հանրապետ թյան նախագահի առարկ թյ նը, ապա Հանրապետ թյան նախագահն ստորագր մ է Վճռաբեկ դատարանի դատավորին նշանակել մասին հրամանագիրը կամ
դիմ մ է Սահմանադրական դատարան: Եթե Հանրապետ թյան նախագահը չի կատար մ ս յն մասով սահմանված պահանջները, ապա Ազգային ժողովի առաջարկած թեկնած ին Վճռաբեկ դատարանի դատավոր
նշանակել մասին Հանրապետ թյան նախագահի հրամանագիրն ժի ﬔջ է մտն մ իրավ նքի ժով:
11. Եթե Ազգային ժողոﬖ ընդ ն մ է Հանրապետ թյան նախագահի առարկ թյ նը, ապա քվեարկ թյ նից հետո՝ տասնօրյա ժամկետ մ, Բարձրագ յն դատական խորհ րդն առաջադր մ է նոր թեկնած ներ:
Հոդված 144. Բարձրագ յն դատական խորհրդի անդաﬓերի ընտր թյ նը
1. Բարձրագ յն դատական խորհրդի անդաﬕ ընտր թյ նն անցկացվ մ է Ազգային ժողովի կողﬕց ընտրված Բարձրագ յն դատական խորհրդի անդաﬕ՝
1) լիազոր թյ նների ավարտից ոչ շ տ, քան երեք աﬕս առաջ, և ոչ

շ, քան ﬔկ օր առաջ.

2) պաշտոնը թափ ր ﬓալ ց հետո՝ եռամսյա ժամկետ մ:
2. Բարձրագ յն դատական խորհրդի անդաﬕ պաշտոն մ ﬔկական թեկնած առաջադրել իրավ նք նեն խմբակց թյ նները: Թեկնած ն առաջադրվ մ է խմբակց թյան որոշմամբ: Որոշման ﬔջ նշվ մ են
Բարձրագ յն դատական խորհրդի անդաﬕ թեկնած ի եւ նրան ներկայացնել իրավաս թյ ն նեցող խմբակց թյան ներկայաց ցչի ան նները, ազգան նները: Որոշմանը կցվ մ են Սահմանադր թյամբ եւ օրենքով
սահմանված պահանջների ապահով մը հավաստող փաստաթղթերը, ինչպես նաև թեկնած ի կողﬕց լրացված բարեվարք թյան վերաբերյալ հարցաթերթիկը: Սահմանադր թյան կամ օրենքի պահանջներին
չհամապատասխանել դեպք մ Ազգային ժողովի նախագահը որոշ մը եւ դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը երկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ վերադարձն մ է խմբակց թյանը` նշելով պատճառների
մասին: Սահմանադր թյան և օրենքի պահանջները բավարարել դեպք մ Ազգային ժողովի նախագահը բարեվարք թյան վերաբերյալ լրացված հարցաթերթիկը ﬔկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ ներկայացն մ է
Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողով` տասնօրյա ժամկետ մ դրա վերաբերյալ խորհրդատվական եզրակաց թյ ն ստանալ նպատակով:
(խմբ.17.01.2018 ՀՕ-50-Ն, լր. 25.03.2020 ՀՕ-201-Ն)
3. Թեկնած ները կարող են առաջադրվել Բարձրագ յն դատական խորհրդի անդաﬕ ՝
1) լիազոր թյ նների ավարտից ոչ շ տ, քան երեք աﬕս առաջ, և ոչ

շ, քան

թս ն օր առաջ.

2) պաշտոնը թափ ր ﬓալ ց հետո` տասնօրյա ժամկետ մ:
4. Բարձրագ յն դատական խորհրդի անդաﬕ լիազոր թյ նների ավարտից առնվազն հարյ ր օր առաջ, ինչպես նաև նրա պաշտոնը թափ ր ﬓալ ց հետո՝ 24 ժամվա ընթացք մ, Աշխատակազﬓ այդ մասին գրավոր
տեղեկացն մ է Ազգային ժողովի նախագահին և խմբակց թյ ններին:
5. ( ժը կորցրել է 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
6. Բարձրագ յն դատական խորհրդի անդաﬕ ընտր թյան հարցն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է Կանոնակարգի 135-րդ հոդվածով սահմանված կարգով՝ այն ժամկետ մ, որ ապահովվի Բարձրագ յն դատական
խորհրդի անդաﬕ թեկնած ների վերաբերյալ ս յն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված` Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողﬕց խորհրդատվական եզրակաց թյան տրամադր մը:
(լր. 25.03.2020 ՀՕ-201-Ն, փոփ. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
7. Բարձրագ յն դատական խորհրդի անդաﬓ ընտրվ մ է գաղտնի քվեարկ թյամբ, պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով: Ս յն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված
դեպք մ Բարձրագ յն դատական խորհրդի նորընտիր անդամը իր պաշտոնը ստանձն մ է Բարձրագ յն դատական խորհրդի անդաﬕ լիազոր թյ նների ավարտման օրը:
8. Եթե քվեարկ թյանը մասնակցել է երկ սից ավելի թեկնած , և նրանցից ոչ ﬔկը չի ընտրվել, ապա անցկացվ մ է ընտր թյան երկրորդ փ լ, որին կարող են մասնակցել առաջին փ լ մ առավել ձայներ ստացած երկ
թեկնած ները: Հարցը քննարկվ մ է Կանոնակարգի 139-րդ հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված կարգով:
9. Եթե Բարձրագ յն դատական խորհրդի անդամը չի ընտրվ մ, ապա քվեարկ թյ նից հետո՝ տասնօրյա ժամկետ մ, թափ ր ﬓացած պաշտոնի համար խմբակց թյ նները կարող են ներկայացնել Բարձրագ յն
դատական խորհրդի անդաﬕ նոր թեկնած :
Հոդված 145. Իրավաս

մշտական հանձնաժողոﬖերի առաջադրմամբ պաշտոնատար անձանց ընտր թյան կարգը

1. Գլխավոր դատախազի, Մարդ իրավ նքների պաշտպանի, Հաշվեքննիչ պալատի նախագահի և մյ ս անդաﬓերի, Կենտրոնական բանկի նախագահի, նրա տեղակալների և խորհրդի մյ ս անդաﬓերի, Կենտրոնական
ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և մյ ս անդաﬓերի, Հեռ ստատես թյան և ռադիոյի հանձնաժողովի անդաﬓերի ընտր թյ նն անցկացվ մ է համապատասխան պաշտոնատար անձի՝
1) լիազոր թյ նների ավարտից ոչ շ տ, քան երեք աﬕս առաջ, և ոչ

շ, քան ﬔկ օր առաջ.

2) պաշտոնը թափ ր ﬓալ ց հետո՝ եռամսյա ժամկետ մ:
2. Ազգային ժողովին ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված պաշտոն մ թեկնած
թվից:

է առաջարկվ մ Ազգային ժողովի իրավաս

մշտական հանձնաժողովի որոշմամբ՝ խմբակց թյ նների առաջադրած ﬔկական թեկնած ների

3. Թեկնած ները կարող են առաջադրվել ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված պաշտոնատար անձի՝
1) լիազոր թյ նների ավարտից ոչ շ տ, քան երեք աﬕս առաջ, և ոչ

շ, քան

թս ն օր առաջ.

2) պաշտոնը թափ ր ﬓալ ց հետո՝ տասնօրյա ժամկետ մ:
4. Ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված պաշտոնատար անձի լիազոր թյ նների ավարտից առնվազն հարյ ր օր առաջ, ինչպես նաև նրա պաշտոնը թափ ր ﬓալ ց հետո՝ 24 ժամվա ընթացք մ, Աշխատակազﬓ այդ մասին
գրավոր տեղեկացն մ է իրավաս մշտական հանձնաժողովին և խմբակց թյ ններին:
4.1. Ս յն հոդվածի 1¬ին մաս մ նշված պաշտոն մ թեկնած ն Ազգային ժողովի իրավաս մշտական հանձնաժողովին է առաջադրվ մ խմբակց թյան որոշմամբ: Որոշման ﬔջ նշվ մ են թեկնած ի եւ նրան
ներկայացնել
իրավաս թյ ն
նեցող խմբակց թյան ներկայաց ցչի ան նները, ազգան նները: Որոշմանը կցվ մ են Սահմանադր թյամբ եւ օրենքով սահմանված պահանջների ապահով մը հավաստող
փաստաթղթերը: Սահմանադր թյան կամ օրենքի պահանջներին չհամապատասխանել դեպք մ Ազգային ժողովի իրավաս մշտական հանձնաժողովի նախագահը որոշ մը եւ դրան կից ներկայացված փաստաթղթերը
երկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ վերադարձն մ է խմբակց թյանը` նշելով պատճառների մասին:
(լր.17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
5. Թեկնած ների առաջադրման ժամկետը լրանալ ց և առնվազն ﬔկ թեկնած առաջադրվել ց հետո` երկշաբաթյա ժամկետ մ, Ազգային ժողովին թեկնած առաջարկել մասին հարցը քննարկվ մ է իրավաս
մշտական հանձնաժողովի առաջիկա հերթական նիստ մ կամ կարող է քննարկվել հանձնաժողովի արտահերթ նիստ մ: Իրավաս մշտական հանձնաժողոﬖ Ազգային ժողովին է առաջարկ մ ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ
նշված պաշտոնատար անձի ﬔկ թեկնած : Հարցի քննարկման ավարտից հետո` 24 ժամվա ընթացք մ, իրավաս մշտական հանձնաժողովի նախագահն Ազգային ժողովի նախագահին է ղարկ մ հանձնաժողովի նիստի
արձանագր թյան քաղվածքը:
(փոփ.17.01.2018 ՀՕ-50-Ն, խմբ. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
6. Եթե ս յն հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված ժամկետ մ իրավաս
կարող են առաջադրվել նոր թեկնած ներ:
(փոփ. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)

մշտական հանձնաժողոﬖ Ազգային ժողովին թեկնած

չի առաջարկ մ, ապա դրանից հետո` տասնօրյա ժամկետ մ, թափ ր ﬓացած պաշտոն մ

7. ( ժը կորցրել է 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
8. Ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված պաշտոնատար անձի ընտր թյան հարցն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է Կանոնակարգի 135-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:
(փոփ. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
9. Գլխավոր դատախազը, Մարդ իրավ նքների պաշտպանը, Հաշվեքննիչ պալատի նախագահը և մյ ս անդաﬓերը, Կենտրոնական բանկի նախագահը, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և մյ ս
անդաﬓերը, Հեռ ստատես թյան և ռադիոյի հանձնաժողովի անդաﬓերն ընտրվ մ են գաղտնի քվեարկ թյամբ, պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով:
10. Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալները, ինչպես նաև Կենտրոնական բանկի նախագահից բացի, Կենտրոնական բանկի խորհրդի մյ ս անդաﬓերն ընտրվ մ են գաղտնի քվեարկ թյամբ, պատգամավորների
ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:
11. Ս յն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված դեպք մ նորընտիր գլխավոր դատախազը, Մարդ իրավ նքների պաշտպանը, Հաշվեքննիչ պալատի նախագահը և մյ ս անդաﬓերը, Կենտրոնական բանկի
նախագահը, նրա տեղակալները և խորհրդի մյ ս անդաﬓերը, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և մյ ս անդաﬓերը, Հեռ ստատես թյան և ռադիոյի հանձնաժողովի անդաﬓերն իրենց պաշտոնը
ստանձն մ են համապատասխան պաշտոնատար անձի լիազոր թյ նների ավարտման օրը:
12. Եթե ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված պաշտոնատար անձը չի ընտրվ մ, ապա քվեարկ թյ նից հետո՝ տասնօրյա ժամկետ մ, թափ ր ﬓացած պաշտոն մ կարող են առաջադրվել նոր թեկնած ներ:
Հոդված 146. Ինքնավար մարﬕնների անդաﬓերի նշանակ մը
1. Օրենքով ստեղծված ինքնավար մարﬓի անդաﬕ թափ ր պաշտոն մ թեկնած առաջադրել իրավ նք նեն այդ օրենքով նախատեսված մարﬕնները: Թեկնած ն առաջադրվ մ է Ազգային ժողովի նախագահին
ղղված գրավոր դիմ մով:
Դիմ ﬕն կցվ մ են օրենքով սահմանված պահանջների ապահով մը հավաստող փաստաթղթերը: Օրենքի պահանջներին չհամապատասխանել դեպք մ Ազգային ժողովի նախագահը թեկնած ի առաջադրման
փաստաթղթերը երկ աշխատանքային օրվա ընթացք մ վերադարձն մ է իրավաս մարﬕն` նշելով պատճառների մասին:
(խմբ. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
2. Եթե ինքնավար մարﬓի անդաﬕ թափ ր պաշտոն մ թեկնած առաջադրել իրավ նքն օրենքով վերապահված է Ազգային ժողովի կառավարող կամ ընդդիմադիր խմբակց թյանը, իսկ Ազգային ժողովի կառավարող
կամ ընդդիմադիր խմբակց թյ նները ﬔկից ավելի են, ապա Ազգային ժողովի կառավարող կամ ընդդիմադիր խմբակց թյ նները ինքնավար մարﬓի անդաﬕ համապատասխան թափ ր պաշտոն մ առաջադր մ են
նախապես համաձայնեցված ﬔկ ﬕասնական թեկնած :
(լր. 13.09.2019 ՀՕ-175-Ն)
2.1. Եթե օրենքով նախատեսված է ինքնավար մարﬓի անդաﬕ պաշտոն մ թեկնած ների ընտր թյան համար մրց թային խորհրդի ձևավոր մ, և դրա անդամ նշանակել իրավաս թյ նը վերապահված է Ազգային
ժողովի խմբակց թյ ններին կամ Ազգային ժողովի խորհրդին, ապա մրց թային խորհրդի կազմավորման մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացվել ց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացք մ, Ազգային
ժողովի խմբակց թյ նները կոնսենս սով ընդ նված որոշմամբ նշանակ մ են մրց թային խորհրդի անդաﬕ ﬔկ թեկնած :
(լր. 18.09.2020 ՀՕ-439-Ն)
2.2. Եթե Ազգային ժողովի խմբակց թյ նները ս յն հոդվածի 2.1-ին մասով սահմանված ժամկետ մ ինքնավար մարﬓի անդաﬕ պաշտոն մ թեկնած ների ընտր թյան համար ձևավորվող մրց թային խորհրդի անդամ
չեն նշանակ մ, ապա այդ ժամկետը լրանալ ց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացք մ, մրց թային խորհրդի անդաﬕն նշանակ մ է Ազգային ժողովի խորհ րդը՝ Ազգային ժողովի խմբակց թյ նների առաջադրած
թեկնած ների կազﬕց:
(լր. 18.09.2020 ՀՕ-439-Ն)
3. Եթե Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակց թյանը վերապահված ինքնավար մարﬓի անդաﬕ թափ ր պաշտոն մ օրենքով սահմանված ժամկետ մ թեկնած
առաջադրել իրավ նքն անցն մ է Ազգային ժողովի կառավարող խմբակց թյանը:
(լր. 13.09.2019 ՀՕ-175-Ն)

չի առաջադրվ մ, ապա այդ պաշտոն մ թեկնած

4. Ինքնավար մարﬓի անդաﬕ նշանակման հարցն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է Կանոնակարգի 135-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:
(լր. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
5. Ինքնավար մարﬓի անդամը նշանակվ մ է գաղտնի քվեարկ թյամբ, պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:
(լր. 22.06.2020 ՀՕ-309-Ն)
ԳԼ
ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԼԻԱԶՈՐ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԵԼ

Հոդված 147. Պաշտոնատար անձանց լիազոր թյ նները դադարել

, ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼ

Խ 28

, ՀԵՏ ԿԱՆՉԵԼ

, ԱՆՎՍՏԱՀ

ԹՅ

Ն ՀԱՅՏՆԵԼ

ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՆԿ ԱՆԵԼ

ՄԱՍԻՆ ՀԱՐՑԵՐԸ

ընդհան ր կարգը

1. Վարչապետից և վճռաբեկ դատարանի դատավորներից բացի, Ազգային ժողովի կողﬕց ընտրված կամ նշանակված մյ ս պաշտոնատար անձինք հրաժարականի մասին իրենց գրավոր դիմ մը պաշտոնապես
ներկայացն մ են Ազգային ժողովի նախագահին, ով այդ մասին հանդես է գալիս հայտարար թյամբ։
2. Եթե հրաժարականի հրապարակ ﬕց հետո՝ ﬔկ շաբաթվա ընթացք մ, համապատասխան պաշտոնատար անձը գրավոր դիմ մով՝
1) հետ է վերցն մ հրաժարականի մասին իր դիմ մը, ապա Ազգային ժողովի նախագահն այդ մասին հանդես է գալիս հայտարար թյամբ.
2) հետ չի վերցն մ հրաժարականի մասին իր դիմ մը, ապա նրա լիազոր թյ նների դադարման մասին կազմվ մ է արձանագր թյ ն, որն ստորագր մ և հրապարակ մ է Ազգային ժողովի նախագահը:
Արձանագր թյան հրապարակման պահից հրաժարականը համարվ մ է ընդ նված:
3. Սահմանադր թյամբ կամ օրենքով նախատեսված այլ դեպքեր մ Ազգային ժողովի կողﬕց ընտրված կամ նշանակված պաշտոնատար անձի լիազոր թյ նների վաղաժամկետ դադարման փաստն արձանագր մ է
Ազգային ժողովի նախագահն՝ այդ մասին պաշտոնապես տեղեկացվել ց հետո՝ երեք օրվա ընթացք մ:
4. Ազգային ժողովի կողﬕց ընտրված կամ նշանակված պաշտոնատար անձի լիազոր թյ նները համարվ մ են վաղաժամկետ դադարած՝ Ազգային ժողովի նախագահի կողﬕց փաստն արձանագրվել
հայտարար թյամբ հանդես գալ պահից:

և այդ մասին

Հոդված 148. Ազգային ժողովի նախագահի, նրա տեղակալների լիազոր թյ նների դադար մը
1. Ազգային ժողովի նախագահի կամ նրա տեղակալի լիազոր թյ նները դադար մ են, եթե՝
1) դադարել կամ դադարեցվել են նրա պատգամավորական լիազոր թյ նները.
2) նա հրաժարական է տվել.
3) նա դ րս է եկել կամ հեռացվել է խմբակց թյ նից, եթե պաշտոն մ ընտրվել է ﬕայն այդ խմբակց թյան առաջադրմամբ:
2. Ազգային ժողովի նախագահի՝ ընդդիմադիր խմբակց թյ նների կազմ մ ընդգրկված պատգամավորների թվից ընտրված տեղակալի լիազոր թյ նները դադար մ են նաև այն դեպք մ, երբ նրա խմբակց թյ նը
դադար մ է համարվել ընդդիմադիր:
Հոդված 149. Ազգային ժողովի նախագահին, նրա տեղակալներին հետ կանչել
1. Ազգային ժողովի նախագահին կամ նրա տեղակալին հետ կանչել
2. Ազգային ժողովի նախագահին հետ կանչել

կարգը

մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնել

իրավ նք

նի խմբակց թյ նը:

մասին հարցն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է հետևյալ կարգով՝

1) ﬕնչև 20 րոպե տևող թյամբ ել յթով հանդես է գալիս հիﬓական զեկ ցողը.
2) ﬕնչև 20 րոպե տևող թյամբ ել յթով կարող է հանդես գալ Ազգային ժողովի նախագահը.
3) ել յթից հետո հիﬓական զեկ ցողին և Ազգային ժողովի նախագահին կարող են հարցեր տրվել.
4) մտքերի փոխանակ թյ ն.
5) ﬕնչև տասնհինգական րոպե տևող թյամբ եզրափակիչ ել յթներով ն յն հաջորդական թյամբ կարող են հանդես գալ հիﬓական զեկ ցողը և Ազգային ժողովի նախագահը:
3. Ազգային ժողովի նախագահին կամ նրա տեղակալին հետ կանչել

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ընդ նվ մ է գաղտնի քվեարկ թյամբ, պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:

Հոդված 150. Մշտական հանձնաժողովի նախագահի, նրա տեղակալի լիազոր թյ նների դադար մը և դադարեց մը
1. Մշտական հանձնաժողովի նախագահի կամ նրա տեղակալի լիազոր թյ նները դադար մ են, եթե՝
1) դադարել կամ դադարեցվել են նրա պատգամավորական լիազոր թյ նները.
2) նա հրաժարական է տվել.
3) նա դ րս է եկել կամ հեռացվել խմբակց թյ նից:
2. Մշտական հանձնաժողովի նախագահի լիազոր թյ նների դադարեցման մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնել

իրավ նք

նի խմբակց թյ նը:

3. Մշտական հանձնաժողովի նախագահի լիազոր թյ նների դադարեցման հարցն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է Կանոնակարգի 149-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով, հետևյալ տարբեր թյամբ՝
հիﬓական զեկ ցողից հետո ել յթ կարող է նենալ, հարցերին պատասխանել, ինչպես նաև եզրափակիչ ել յթ մշտական հանձնաժողովի նախագահ:
4. Մշտական հանձնաժողովի նախագահի լիազոր թյ նների դադարեցման մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ընդ նվ մ է գաղտնի քվեարկ թյամբ, քվեարկ թյանը մասնակցող պատգամավորների ձայների
ﬔծամասն թյամբ, եթե քվեարկ թյանը մասնակցել է պատգամավորների ընդհան ր թվի կեսից ավելին:
5. Մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի լիազոր թյ նները կարող են դադարեցվել հանձնաժողովի որոշմամբ:
Հոդված 151. Հանրապետ թյան նախագահին պաշտոնանկ անել

կարգը

1. Հանրապետ թյան նախագահը կարող է պաշտոնանկ արվել պետական դավաճան թյան, այլ ծանր հանցագործ թյան կամ Սահմանադր թյան կոպիտ խախտման համար:
2. Հանրապետ թյան նախագահին պաշտոնանկ անել

մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնել

իրավ նք

նի խմբակց թյ նը:

3. Հարցն Ազգային ժողով մ քննարկվ մ է Կանոնակարգի 149-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով, հետևյալ տարբեր թյամբ՝
1) հիﬓական զեկ ցողից հետո ել յթ կարող է

նենալ և հարցերին պատասխանել, ինչպես նաև եզրափակիչ ել յթ

նենալ Հանրապետ թյան նախագահը.

2) եզրափակիչ ել յթ մ, հիﬓական զեկ ցողի առաջարկով, Հանրապետ թյան նախագահին պաշտոնանկ անել հիմքերի առկայ թյան մասին եզրակաց թյ ն ստանալ համար, Ազգային ժողովը, պատգամավորների
ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ ընդ նված որոշմամբ, դիմ մ է Սահմանադրական դատարան, և հարցի քննարկ ﬓ ընդﬕջվ մ է ﬕնչև Սահմանադրական դատարանի եզրակաց թյան ստանալը: Եթե
Սահմանադրական դատարան դիﬔլ մասին Ազգային ժողովի որոշ մը չի ընդ նվ մ, ապա նախագիծը հանվ մ է շրջանառ թյ նից:
4. Եթե Սահմանադրական դատարանի եզրակաց թյամբ Հանրապետ թյան նախագահին պաշտոնանկ անել հիմքերը բացակայ մ են, ապա Հանրապետ թյան նախագահին պաշտոնանկ անել մասին հարցի
քննարկ մը համարվ մ է ավարտված, Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը հանվ մ է շրջանառ թյ նից, և այն փաստերը, որոնք հերքվել են Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ Հանրապետ թյան Նախագահին
պաշտոնանկ անել մասին Ազգային ժողովի նախագծի հիմք մ չեն կարող դրվել:
5. Եթե Սահմանադրական դատարանի եզրակաց թյամբ Հանրապետ թյան նախագահին պաշտոնանկ անել

հիմքերն առկա են, ապա եզրակաց թյ նը ստանալ ց հետո հարցի քննարկ մը՝

1) վերսկսվ մ է Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստեր մ, կամ
2) կարող է վերսկսվել այդ հարցով նախաձեռնված Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան մ կամ նիստ մ:
6. Քննարկ մը վերսկսվել
քվեարկ թյ ն:

դեպք մ ﬕնչև տասական րոպե տևող թյամբ ել յթներով կարող են հանդես գալ խմբակց թյ նների ներկայաց ցիչները և Հանրապետ թյան նախագահը, որից հետո անցկացվ մ է

7. Սահմանադրական դատարանի եզրակաց թյան հիման վրա Հանրապետ թյան նախագահին պաշտոնանկ անել
ընդհան ր թվի ձայների առնվազն երկ երրորդով:
8. Ազգային ժողովի նախագահը Հանրապետ թյան նախագահին պաշտոնանկ անել

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ընդ նվ մ է գաղտնի քվեարկ թյամբ, պատգամավորների

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ստորագր մ և հրապարակ մ է անհապաղ:

9. Հանրապետ թյան նախագահին պաշտոնանկ անել մասին Սահմանադրական դատարան ներկայացված դիմ մը կարող է հետ վերցվել Ազգային ժողովի որոշմամբ, որի նախագիծը ներկայացնել
խմբակց թյ նը: Նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվ մ եւ շրջանառ թյան ﬔջ է դրվ մ ընդհան ր կարգով:
(լր.17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
Հոդված 152.Վարչապետին անվստահ թյ ն հայտնել

իրավ նք

նի

կարգը

1. Վարչապետին անվստահ թյ ն կարելի է հայտնել նրա նշանակ ﬕց ոչ շ տ, քան ﬔկ տարի հետո:
2. Արտակարգ կամ ռազմական դր թյան ժամանակ վարչապետին անվստահ թյ ն հայտնել

մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ չի կարող ներկայացվել կամ քննարկվել:

3. Վարչապետին անվստահ թյ ն հայտնել մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ կարող է ներկայացնել պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ երրորդը ﬕայն այն դեպք մ, եթե որոշման նախագծով
ﬕաժամանակ առաջարկվ մ է նոր վարչապետի թեկնած :
4. Վարչապետին անվստահ թյ ն հայտնել մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ներկայացվ մ է պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ երրորդի գրավոր դիմ մով, որտեղ նշվ մ են նոր վարչապետի
թեկնած ի, ինչպես նաև նրան ներկայացնել իրավաս թյ ն նեցող պատգամավորների ներկայաց ցչի ան նները, ազգան նները: Դիմ ﬕն կցվ մ են Սահմանադր թյամբ և օրենքով սահմանված պահանջների
ապահով մը հավաստող փաստաթղթերը:
5. Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացվել ց ոչ շ տ, քան քառաս ն թ, և ոչ շ, քան հիս ն ժամ հետո վարչապետին անվստահ թյ ն հայտնել մասին հարցը քննարկվ մ է Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական
նիստեր մ, իսկ այդ ժամկետներ մ հերթական նիստեր չանցկացվել դեպք մ՝ իրավ նքի ժով անհապաղ գ մարվող Ազգային ժողովի հատ կ նիստ մ:
(լր.17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
6. Հարցն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է հետևյալ կարգով՝

1) ﬕնչև 20 րոպե տևող թյամբ ել յթով կարող է հանդես գալ հիﬓական զեկ ցողը՝ ներկայացնելով վարչապետին անվստահ թյ ն հայտնել

մասին նախագիծը և նոր վարչապետի թեկնած ին.

2) ﬕնչև ﬔկ ժամ տևող թյամբ ել յթով հանդես է գալիս վարչապետը.
3) ﬕնչև ﬔկ ժամ տևող թյամբ ել յթով հանդես է գալիս նոր վարչապետի թեկնած ն.
4) ել յթից հետո հիﬓական զեկ ցողին, վարչապետին և նոր վարչապետի թեկնած ին կարող են տրվել հարցեր.
5) մտքերի փոխանակ թյ ն.
6) ﬕնչև 15 րոպե տևող թյամբ եզրափակիչ ել յթով կարող է հանդես գալ հիﬓական զեկ ցողը.
7) վարչապետին և նոր վարչապետի թեկնած ին եզրափակիչ ել յթների համար հատկացվ մ է ﬕնչև երեսնական րոպե:
7. Վարչապետին անվստահ թյ ն հայտնել մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը քվեարկ թյան է դրվ մ այն ներկայացվել ց ոչ շ տ, քան քառաս ն թ, և ոչ
ընդ նվ մ է անվանական քվեարկ թյամբ, պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:

շ, քան յոթանաս ներկ

ժամ հետո: Որոշ ﬓ

8. Եթե վարչապետին անվստահ թյ ն հայտնել մասին հարցի քննարկման ընթացք մ արտակարգ կամ ռազմական դր թյ ն է հայտարարվ մ, ապա հարցի քննարկ ﬓ ընդհատվ մ է, և վերսկսվ մ է արտակարգ կամ
ռազմական դր թյ նն ավարտվել ց ոչ շ տ, քան քառաս ն թ, և ոչ շ, քան հիս ն ժամ հետո՝ Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստեր մ, իսկ այդ ժամկետներ մ հերթական նիստեր չանցկացվել դեպք մ՝
իրավ նքի ժով անհապաղ գ մարվող Ազգային ժողովի հատ կ նիստ մ: Վարչապետին անվստահ թյ ն հայտնել մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը քվեարկ թյան է դրվ մ հարցի քննարկ մը
վերսկսել ց հետո՝ 24 ժամվա ընթացք մ:
(լր.17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
9. Եթե վարչապետին անվստահ թյ ն հայտնել

մասին որոշ մը Սահմանադր թյան 115-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետ մ՝

1) ընդ նվ մ է, ապա համարվ մ է, որ վարչապետը հրաժարական է ներկայացրել և նոր վարչապետն ընտրվել է.
2) չի ընդ նվ մ, ապա հարցի քննարկ ﬓ համարվ մ է ավարտված, նախագիծը շրջանառ թյ նից հանվ մ է, և նման նախագիծ կարող է ներկայացվել ոչ շ տ, քան վեց աﬕս հետո:
10. Ազգային ժողովի նախագահը վարչապետին անվստահ թյ ն հայտնել
Հոդված 153. Սահմանադր թյան սահմանված պայմանները խախտել

մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ստորագր մ և հրապարակ մ է անհապաղ:

դեպք մ Ազգային ժողովի կողﬕց ընտրված պաշտոնատար անձանց լիազոր թյ նների դադարեցման կարգը

1. Սահմանադր թյան 95-րդ հոդվածով պատգամավորների համար սահմանված անհամատեղելի թյան պահանջներից որևէ ﬔկը խախտել դեպք մ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, Հեռ ստատես թյան և
ռադիոյի հանձնաժողովի, Հաշվեքննիչ պալատի, Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդաﬓերի լիազոր թյ նները կարող են դադարեցվել Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակաց թյան հիման վրա՝ ս յն
հոդվածով սահմանված կարգով:
(փոփ. 13.09.2019 ՀՕ-175-Ն)
2. Օրենքով սահմանված դեպքեր մ գլխավոր դատախազին պաշտոնանկ անել , ինչպես նաև ս յն հոդվածի 1-ին մաս մ նշված դեպքերից բացի, Սահմանադր թյամբ կամ օրենքով սահմանված որևէ այլ պայման
խախտել դեպք մ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, Հեռ ստատես թյան և ռադիոյի հանձնաժողովի, Հաշվեքննիչ պալատի կամ Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդաﬕ լիազոր թյ նների դադարեցման
վերաբերյալ Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնել իրավ նք նի խմբակց թյ նը: Նախագիծն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է Կանոնակարգի 149-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով,
հետևյալ տարբեր թյամբ՝ հիﬓական զեկ ցողից հետո ել յթ կարող է նենալ և հարցերին պատասխանել, ինչպես նաև եզրափակիչ ել յթ նենալ նախագծ մ նշված պաշտոնատար անձը:
3. Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը Սահմանադր թյան պայմաններից որևէ ﬔկը խախտել
Հանրապետ թյան օրենքով սահմանված կարգով:
(փոփ. 13.09.2019 ՀՕ-175-Ն)

վերաբերյալ եզրակաց թյ նն Ազգային ժողով է ներկայացն մ «Հանրային ծառայ թյան մասին» Հայաստանի

4. Եզրակաց թյ նը ստանալ ց հետո՝ 24 ժամվա ընթացք մ, Ազգային ժողովի նախագահն ապահով մ է դրա տրամադր մը պատգամավորներին, իսկ եզրակաց թյ ն մ նշված պաշտոնատար անձի լիազոր թյ նների
դադարեցման մասին հարցը քննարկվ մ է Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստեր մ:
5. Եզրակաց թյ ն մ նշված պաշտոնատար անձն առնվազն ﬔկ շաբաթ առաջ գրավոր տեղեկացվ մ է Ազգային ժողովի նիստ մ հարցի քննարկման մասին: Նրա բացակայ թյան դեպք մ հարցի քննարկ մը
հետաձգվ մ է երկ անգամ՝ երկ ական շաբաթով, որից հետո այն քննարկվ մ է հաջորդ հերթական նիստեր մ՝ անկախ նրա ներկայ թյ նից:
6. Եզրակաց թյ ն մ նշված պաշտոնատար անձի լիազոր թյ նների դադարեցման մասին հարցն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է Կանոնակարգի 149-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով, հետևյալ
տարբեր թյամբ՝ որպես հիﬓական զեկ ցող հանդես է գալիս Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահը, որից հետո ել յթ կարող է նենալ և հարցերին պատասխանել եզրակաց թյ ն մ նշված
պաշտոնատար անձը:
(փոփ. 13.09.2019 ՀՕ-175-Ն)
7. Հարցի քննարկման ավարտին քվեարկ թյան է դրվ մ Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակաց թյան հիման վրա՝ եզրակաց թյ ն մ նշված պաշտոնատար անձի լիազոր թյ նների դադարեցման
մասին հարցը:
(փոփ. 13.09.2019 ՀՕ-175-Ն)
8. Գլխավոր դատախազին պաշտոնանկ անել մասին, ինչպես նաև Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդաﬕ, Հեռ ստատես թյան և ռադիոյի հանձնաժողովի անդաﬕ, Կենտրոնական բանկի նախագահի,
Հաշվեքննիչ պալատի անդաﬕ լիազոր թյ նները դադարեցնել վերաբերյալ Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ընդ նվ մ է գաղտնի քվեարկ թյամբ, պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով,
իսկ Կենտրոնական բանկի խորհրդի մյ ս անդաﬓերի լիազոր թյ նները դադարեցնել վերաբերյալ որոշ մը՝ գաղտնի քվեարկ թյամբ, պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:
Հոդված 153.1. Ինքնավար մարﬓի անդաﬕ լիազոր թյ նների դադարեցման կարգը
1. Ազգային ժողովի նշանակած ինքնավար մարﬓի անդաﬕ լիազոր թյ ններն օրենքով սահմանված հիմքերի առկայ թյան դեպք մ կարող են դադարեցվել այդ ինքնավար մարﬓի եզրակաց թյան հիման վրա՝ ս յն
հոդվածով սահմանված կարգով:
2. Եզրակաց թյ նն օրենքով սահմանված կարգով ստանալ ց հետո` 24 ժամվա ընթացք մ, Ազգային ժողովի նախագահն ապահով մ է դրա տրամադր մը պատգամավորներին, իսկ ինքնավար մարﬓի անդաﬕ
լիազոր թյ նների դադարեցման մասին հարցը քննարկվ մ է Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստեր մ:
3. Եզրակաց թյ ն մ նշված ինքնավար մարﬓի անդաﬓ առնվազն ﬔկ շաբաթ առաջ գրավոր տեղեկացվ մ է Ազգային ժողովի նիստ մ հարցի քննարկման մասին: Նրա բացակայ թյան դեպք մ հարցի քննարկ մը
հետաձգվ մ է երկ անգամ` երկ ական շաբաթով, որից հետո այն քննարկվ մ է հաջորդ հերթական նիստեր մ` անկախ նրա ներկայ թյ նից:
4. Ինքնավար մարﬓի անդաﬕ լիազոր թյ նների դադարեցման մասին հարցն Ազգային ժողովի նիստ մ քննարկվ մ է Կանոնակարգի 149¬րդ հոդվածի 2¬րդ մասով սահմանված կարգով, հետևյալ տարբեր թյամբ`
որպես հիﬓական զեկ ցող հանդես է գալիս ինքնավար մարﬓի նախագահը կամ օրենքով սահմանված կարգով նրան փոխարինողը, որից հետո ել յթ կարող է նենալ և հարցերին պատասխանել եզրակաց թյ ն մ
նշված ինքնավար մարﬓի անդամը:
5. Հարցի քննարկման ավարտին քվեարկ թյան է դրվ մ ինքնավար մարﬓի եզրակաց թյան հիման վրա` ինքնավար մարﬓի անդաﬕ լիազոր թյ նների դադարեցման մասին հարցը:
6. Ինքնավար մարﬓի անդաﬕ լիազոր թյ նների դադարեցման մասին Ազգային ժողովի որոշ ﬓ ընդ նվ մ է գաղտնի քվեարկ թյամբ, պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:
(խմբ. 13.09.2019 ՀՕ-175-Ն)

ԲԱԺԻՆ 7
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ ԼԻԱԶՈՐ

ԹՅ

ՆՆԵՐԻ ԴԱԴԱՐ
ԳԼ

ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ ԼԻԱԶՈՐ
Հոդված 154. Պատգամավորի լիազոր թյ նների դադարման կարգը
1. Պատգամավորի լիազոր թյ նները դադար մ են, եթե՝
1) ավարտվել է Ազգային ժողովի լիազոր թյ նների ժամկետը.
2) նա կորցրել է Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացի թյ նը.

ՄԸ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑ

Խ 29
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ՆՆԵՐԻ ԴԱԴԱՐ

ՄԸ

ՄԸ

3) նա ձեռք է բերել այլ պետ թյան քաղաքացի թյ ն.
4) նրան ազատազրկման դատապարտել

վերաբերյալ դատավճիռն օրինական

5) նրան անգործ նակ, անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչել

ժի ﬔջ է մտնել.

վերաբերյալ դատարանի վճիռն օրինական

ժի ﬔջ է մտել.

6) նա տվել է հրաժարական:
2.Պատգամավորն իր հրաժարականը ներկայացն մ է Կանոնակարգի 155-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:
3. Ս յն հոդվածի 1-ին մասի 2-ից 6-րդ մասերով նախատեսված դեպքեր մ՝ համապատասխան փաստաթղթերի հիման վրա, կազմվ մ է պատգամավորի լիազոր թյ նների դադարման մասին արձանագր թյ ն, որն
ստորագր մ է Ազգային ժողովի նախագահը և ﬔկ շաբաթվա ընթացք մ ղարկ մ է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով:
Հոդված 155. Պատգամավորի հրաժարական տալ

կարգը

1.Պատգամավորը հրաժարականի մասին իր գրավոր դիմ մը պաշտոնապես ներկայացն մ է Ազգային ժողովի նախագահին, ով այդ մասին հանդես է գալիս հայտարար թյամբ։
2. Եթե հրաժարականի հրապարակ ﬕց հետո՝ ﬔկ շաբաթվա ընթացք մ, պատգամավորը գրավոր դիմ մով՝
1) հետ է վերցն մ հրաժարականի մասին իր դիմ մը, ապա Ազգային ժողովի նախագահն այդ մասին հանդես է գալիս հայտարար թյամբ.
2) հետ չի վերցն մ հրաժարականի մասին իր դիմ մը, ապա նրա լիազոր թյ նների դադարման մասին կազմվ մ է արձանագր թյ ն, որն ստորագր մ և հրապարակ մ է Ազգային ժողովի նախագահը:
Արձանագր թյան հրապարակման պահից հրաժարականը համարվ մ է ընդ նված:

ԳԼ
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻ ԼԻԱԶՈՐ

Խ 30
ԹՅ

ՆՆԵՐԻ ԴԱԴԱՐԵՑ

Հոդված 156. Մեկ օրաց ցային կիսամյակի ընթացք մ քվեարկ թյ նների առնվազն կեսից անհարգելի բացակայել
դատարան դիﬔլը

ՄԸ

դեպք մ պատգամավորի լիազոր թյ նները դադարեցնել

1. Յ րաքանչյ ր օրաց ցային կիսամյակի ընթացք մ քվեարկ թյ նների առնվազն կեսից անհարգելի բացակայել դեպք մ պատգամավորի լիազոր թյ նները դադարեցնել
կարգով Սահմանադրական դատարան է դիմ մ Խորհ րդը, ինչպես նաև կարող են դիﬔլ պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ հինգերորդը:

հարցով Սահմանադրական

հարցով ս յն հոդվածով սահմանված

2. Պատգամավորի մասնակց թյ նը քվեարկ թյ ններին Աշխատակարգով սահմանված կարգով հաշվառ մ է Աշխատակազմը:
3. Քվեարկ թյ նից պատգամավորի բացակայ թյ նը համարվ մ է հարգելի, եթե՝
1) ( ժը կորցրել է 17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2) Հայաստանի Հանրապետ թյան աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված՝ հարգելի պատճառով նրա բացակայել ց հետո՝ ﬔկ շաբաթվա ընթացք մ, Աշխատակազﬕ ղեկավարին ներկայացվ մ է համապատասխան
փաստաթ ղթ.
3) նա Ազգային ժողովի կողﬕց

ղարկվել է գործ ղման.

4) նա ձերբակալվել է, կամ նրա նկատմամբ որպես խափանման ﬕջոց կիրառվել է կալանքը, և նա չի դատապարտվել ազատազրկման, կամ նրա նկատմամբ կայացվել է քրեական հետապնդ մը դադարեցնել

որոշ մ.

5) նա զբաղեցն մ է պատգամավորի կարգավիճակով պայմանավորված պաշտոն, և բացակայ թյ նը պայմանավորված է իր պաշտոնական պարտական թյ նների կատարմամբ.
6) շահերի բախ մ առաջանալ դեպք մ նա «Հայաստանի Հանրապետ թյան պատգամավորի գործ նե թյան երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով սահմանված կարգով հանդես է եկել տվյալ
քվեարկ թյանը մասնակցել ց հրաժարվել մասին հայտարար թյամբ.
7) խմբակց թյան ղեկավարը կամ քարտ ղարը քվեարկ թյ նից առաջ Ազգային ժողովի նիստ մ հանդես է եկել տվյալ քվեարկ թյանը
Խմբակց թյ նը կարող է քվեարկ թյ ններին մասնակցել ց հրաժարվել Ազգային ժողովի տվյալ գ մարման ﬕայն ﬔկ նստաշրջան մ.
8) նա զրկվել է Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ մ ներկա գտնվել

մասնակցել ց՝ խմբակց թյան հրաժարվել

մասին հայտարար թյամբ:

իրավ նքից:

4. Եթե տեղեկանքի համաձայն պատգամավորը նախորդ օրաց ցային կիսամյակի ընթացք մ քվեարկ թյ նների առնվազն կեսից անհարգելի բացակայել է, ապա Ազգային ժողովի նախագահը տեղեկանքը ստանալ ց
հետո՝ ﬔկ շաբաթվա ընթացք մ, հրավիր մ է Խորհրդի նիստ՝ պատգամավորի լիազոր թյ նները դադարեցնել հարցով Սահմանադրական դատարան դիﬔլ մասին հարցով, և անհապաղ գրավոր տեղեկացն մ է
պատգամավորին:
5. Պատգամավորի բացակայ թյան դեպք մ հարցի քննարկ մը հետաձգվ մ է ﬔկ շաբաթով և վերսկսվ մ է սահմանված ժամկետը լրանալ
ներկայ թյ նից:

օրվան հաջորդող օրը հրավիրված Խորհրդի նիստ մ՝ անկախ նրա

6. Յ րաքանչյ ր պատգամավորի բացակայ թյ նների վերաբերյալ հարցը քննարկվ մ է առանձին: Հարցի քննարկման ընթացք մ պատգամավորը կամ նրա լիազորած այլ պատգամավորը կարող է ել յթ
պատասխանել հարցերին, հանդես գալ եզրափակիչ ել յթով:
7. Եթե հարցի քննարկ մը սկսվել ց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետ մ, Խորհ րդը պատգամավորի լիազոր թյ նները դադարեցնել
1) ընդ ն մ է, ապա Ազգային ժողովի նախագահն այն 24 ժամվա ընթացք մ
հանդես գալ իրավ նք նեցող անձի ան նը, ազգան նը.
(փոփ.17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)

հարցով Սահմանադրական դատարան դիﬔլ

մասին որոշ մ՝

ղարկ մ է Սահմանադրական դատարան՝ նշելով Սահմանադրական դատարան մ հարցի քնն թյան ընթացք մ որպես ներկայաց ցիչ

2) չի ընդ ն մ, ապա Սահմանադր թյան 169-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետին համապատասխան՝ պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ հինգերորդը կարող է ոչ
պատգամավորի լիազոր թյ նները դադարեցնել հարցով դիﬔլ Սահմանադրական դատարան:
Հոդված 157. Սահմանադր թյան 95-րդ հոդվածի պայմանները խախտել
1. Սահմանադր թյան 95-րդ հոդվածի պահանջները խախտել
ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ հինգերորդը, եթե՝

դեպք մ պատգամավորի լիազոր թյ նները դադարեցնել

շ, քան ﬔկ ամսվա ընթացք մ

հարցով Սահմանադրական դատարան դիﬔլը

դեպք մ ս յն հոդվածով սահմանված կարգով Սահմանադրական դատարան է դիմ մ Խորհ րդը, ինչպես նաև կարող են դիﬔլ պատգամավորների

1) Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողոﬖ Ազգային ժողով է ներկայացրել պատգամավորի կողﬕց Սահմանադր թյան 95-րդ հոդվածի պահանջները խախտել
(փոփ. 13.09.2019 ՀՕ-175-Ն)
2) Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական օրենսգրքով նախատեսված դեպք մ՝ ապօրինի ձեռնարկատիրական գործ նե թյամբ զբաղվել

վերաբերյալ եզրակաց թյ ն.

համար պատգամավորի նկատմամբ նշանակվել է տ գանք.

3) Հայաստանի Հանրապետ թյան քրեական օրենսգրքով նախատեսված դեպք մ՝ ձեռնարկատիրական գործ նե թյանն ապօրինի մասնակցել
որոշակի գործ նե թյամբ զբաղվել իրավ նքից.
4) ապօրինի ձեռնարկատիրական գործ նե թյամբ զբաղվել

նենալ,

համար պատգամավորը զրկվել է որոշակի պաշտոններ զբաղեցնել

կամ

համար պատգամավորը ենթարկել է վարչական պատասխանատվ թյան.

2. Ս յն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեսված դեպքեր մ համապատասխան դատավճիռն օրինական
պատճենն ղարկ մ է Ազգային ժողովի նախագահին:

ժի ﬔջ մտնել

օրվանից հետո՝ ﬔկ շաբաթվա ընթացք մ, իրավաս

3. Ս յն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված դեպք մ համապատասխան որոշ ﬓ ընդ նել ց հետո՝ ﬔկ շաբաթվա ընթացք մ, իրավաս
նախագահին:

մարﬕնը որոշման պատճենն

դատարանը դատավճռի

ղարկ մ է Ազգային ժողովի

4. Ս յն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքեր մ համապատասխան փաստաթ ղթն ստանալ ց հետո՝ ﬔկ շաբաթվա ընթացք մ, Ազգային ժողովի նախագահը հրավիր մ է Խորհրդի նիստ՝ փաստաթղթ մ նշված
պատգամավորի լիազոր թյ նները դադարեցնել հարցով Սահմանադրական դատարան դիﬔլ համար, և այդ մասին անհապաղ գրավոր տեղեկացն մ պատգամավորին:
5.Պատգամավորի բացակայ թյան դեպք մ հարցի քննարկ մը հետաձգվ մ է ﬔկ շաբաթով և վերսկսվ մ է սահմանված ժամկետը լրանալ
ներկայ թյ նից:

օրվան հաջորդող օրը հրավիրված Խորհրդի նիստ մ՝ անկախ նրա

6. Կոռ պցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակաց թյ նը Խորհրդի նիստ մ ներկայացն մ է հանձնաժողովի նախագահը, իսկ ս յն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված մյ ս հիմքերը՝ Ազգային ժողովի
նախագահը: Հարցի քննարկման ընթացք մ՝ համապատասխան փաստաթղթ մ նշված պատգամավորը կամ նրա լիազորած այլ անձը կարող է ել յթ նենալ, պատասխանել հարցերին, հանդես գալ եզրափակիչ ել յթով:
(փոփ. 13.09.2019 ՀՕ-175-Ն)
7. Հարցի քննարկման ավարտին քվեարկ թյան է դրվ մ պատգամավորի լիազոր թյ նները դադարեցնել

հարցով Սահմանադրական դատարան դիﬔլ

8. Եթե հարցի քննարկ ﬓ սկսվել ց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետ մ, Խորհ րդը պատգամավորի լիազոր թյ նները դադարեցնել
1) ընդ ն մ է, ապա Ազգային ժողովի նախագահն այն 24 ժամվա ընթացք մ
հանդես գալ իրավ նք նեցող պատգամավորի ան նը, ազգան նը.

մասին հարցը:

հարցով Սահմանադրական դատարան դիﬔլ

մասին որոշ մ՝

ղարկ մ է Սահմանադրական դատարան՝ նշելով Սահմանադրական դատարան մ հարցի քնն թյան ընթացք մ որպես ներկայաց ցիչ

2) չի ընդ ն մ, ապա Սահմանադր թյան 169-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետին համապատասխան՝ պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ հինգերորդը կարող է ոչ
պատգամավորի լիազոր թյ նները դադարեցնել հարցով դիﬔլ Սահմանադրական դատարան:

շ, քան ﬔկ ամսվա ընթացք մ

ԲԱԺԻՆ 8
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ
ԳԼ

ՄԸ

Խ 31

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՄԻՋԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԸ
Հոդված 158. Միջխորհրդարանական համաձայնագրերը և բարեկամական խմբերը
1. Ազգային ժողովը կարող է այլ երկրի օրենսդիր կամ բարձրագ յն ներկայաց ցչական մարﬓի հետ կնքել ﬕջխորհրդարանական համաձայնագիր, որով կարգավորվ մ են բարեկամ թյան և համագործակց թյան, փորձի
փոխանակման, փոխօգն թյան, խորհրդարանական բարեկամական խմբեր կազﬔլ , պատվիրակ թյ նների փոխանակ թյան և այլ հարաբեր թյ ններ:
2. Միջխորհրդարանական համաձայնագիր է համարվ մ ցանկացած գրավոր համաձայն թյ ն, որը ձևակերպվել է համաձայնագրի, հ շագրի, արձանագր թյան կամ ﬕջազգային ասպարեզ մ ընդ նված այլ անվամբ
փաստաթղթի տեսքով:
3. Միջխորհրդարանական համաձայնագիրը Խորհրդի համաձայն թյամբ՝ ստորագր մ է Ազգային ժողովի նախագահը:
4. Միջխորհրդարանական համաձայնագիր կնքել
կամ խորհրդարանական բարեկամական խ մբ ստեղծել
նախաձեռն թյամբ կարող են հանդես գալ Ազգային ժողովի նախագահը, նրա տեղակալները,
խմբակց թյ նները, մշտական հանձնաժողոﬖերը: Նախաձեռն թյ նը քննարկվ մ է իրավաս մշտական հանձնաժողով մ և տասնօրյա ժամկետ մ ներկայացվ մ Ազգային ժողովի նախագահին:
ԳԼ

Խ 32

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՆՐԱ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾ

ՆԵ

ԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎ

ՄԸ

Հոդված 159. Ազգային ժողովի ծախսերը
1. Ազգային ժողովի ծախսերը կազմ մ են պետական բյ ջեի ծախսերի մասը և պետք է ապահովեն Ազգային ժողովի բնականոն գործ նե թյ նը:
2. Ազգային ժողովի առաջիկա տարվա բյ ջետային ֆինանսավորման հայտի (ծախսերի նախահաշվի նախագծի) կազմման աշխատանքները համակարգ մ է Ազգային ժողովի նախագահը:
3. Աշխատակազմը «Հայաստանի Հանրապետ թյան բյ ջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով սահմանված կարգով առաջիկա տարվա բյ ջետային գործընթացը սկսել մասին
վարչապետի որոշմամբ սահմանված ժամկետ մ յ րաքանչյ ր տարի կազմ մ
Կառավար թյ ն է ներկայացն մ Ազգային ժողովի առաջիկա տարվա բյ ջետային ֆինանսավորման հայտը (այս հետ` բյ ջետային
հայտը) առաջիկա տարվա պետական բյ ջեի նախագծ մ ներառել համար:
4. Բյ ջետային հայտը Կառավար թյան կողﬕց ընդ նվել դեպք մ անփոփոխ, իսկ առարկ թյան դեպք մ` փոփոխված ընդգրկվ մ է պետական բյ ջեի նախագծ մ: Կառավար թյ նը բյ ջետային հայտը պետական
բյ ջեի նախագծի հետ ﬕասին ներկայացն մ է Ազգային ժողով, նաև բյ ջետային հայտի նկատմամբ իր փոփոխ թյ նների հիﬓավոր մը:
5. Ազգային ժողովի բյ ջետային ﬕջոցներն օրենքով սահմանված կարգով տնօրին մ է Ազգային ժողովի նախագահը: Անհրաժեշտ թյան դեպք մ Ազգային ժողովի նախագահը Կառավար թյան սահմանած կարգով կարող
է կատարել Ազգային ժողովի կողﬕց իրականացվող յ րաքանչյ ր ծրագրի գծով պետական բյ ջեի մասին օրենքով սահմանված` հատկաց ﬓերի ընդհան ր գ մարի 15 տոկոս չափաքանակը չգերազանցող ներքին
վերաբաշխ ﬓեր` բյ ջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների ﬕջև:
Հոդված 160. Աշխատակազմը
1. Աշխատակազﬓ ապահով մ է Ազգային ժողովի և նրա մարﬕնների լիազոր թյ նների և գործառ յթների իրականացմանն ղղված աջակց թյ նը, այդ թվ մ՝ Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվող նախագծերի
կամ այլ փաստաթղթերի ձևակերպմանն ղղված մասնագիտական աջակց թյ նը, ինչպես նաև իրականացն մ է նրանց քաղաքացիական իրավահարաբեր թյ նների մասնակց թյ նը, կազմակերպական հարցերի
կարգավոր մը և անձնակազﬕ կառավար մը:
2. Աշխատակազմ մ կառավարչական իրավահարաբեր թյ նների, քաղաքացիական ծառայ թյան, ինչպես նաև Աշխատակազﬕ կազմակերպման և գործ նե թյան այլ առանձնահատկ թյ նները սահմանվ մ են
օրենքով:
(խմբ. 21.01.2020, ՀՕ-46-Ն փոփոխ թյ ններով ժի ﬔջ կմտնի 30.11.2020 թվականին)
Հոդված 161. Խմբակց թյ նների գործ նե թյան ապահով մը
1. Աշխատակազﬓ Ազգային ժողովի նստավայր մ խմբակց թյ ններին ապահով մ է նրանց աշխատանքային գործ նե թյան համար անհրաժեշտ ﬕջոցներով:
2. Խմբակց թյան գործ նե թյան մասնագիտական սպասարկ ﬓ իրականացն մ են խմբակց թյան գործավարը և փորձագետները, որոնք աշխատանքի են ընդ նվ մ ժամկետային պայմանագրով` համապատասխան
խմբակց թյան ղեկավարի ներկայացմամբ, կատար մ են նրա հանձնարար թյ նները, ինչպես նաև նրա հանձնարար թյամբ աջակց մ են խմբակց թյան աշխատանքին:
3. Մինչև 14 անդամ

նեցող խմբակց թյ նն

նեն մ են Աշխատակազﬕ հաստիքաց ցակով սահմանված ﬔկ գործավար և երեք փորձագետ, իսկ 14-ից ավելի անդամ

նեցողները` ﬔկ գործավար և չորս փորձագետ:

Հոդված 162. Հանձնաժողոﬖերի գործ նե թյան ապահով մը
1. Աշխատակազմը Ազգային ժողովի հանձնաժողոﬖերին ապահով մ է նրանց գործ նե թյան համար անհրաժեշտ ﬕջոցներով:
2. Մշտական հանձնաժողովի գործ նե թյան մասնագիտական սպասարկ ﬓ իրականացն մ է հանձնաժողովի քարտ ղար թյ նը, որը Աշխատակազﬕ ստորաբաժան մ է, գործ մ է մշտական հանձնաժողովի
աշխատակարգով և Աշխատակազﬕ կանոնադր թյամբ սահմանված կարգով՝ մշտական հանձնաժողովի նախագահի ղեկավար թյամբ:
(փոփ.17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
3. Մշտական հանձնաժողոﬖերից յ րաքանչյ րն նի Աշխատակազﬕ հաստիքաց ցակով սահմանված ﬔկ համակարգող փորձագետ, առնվազն երկ փորձագետ (մասնագետ) և ﬔկ գործավար (օգնական): Մշտական
հանձնաժողովի գործավարը (օգնականը) աշխատանքի է ընդ նվ մ և ազատվ մ աշխատանքից համապատասխան հանձնաժողովի նախագահի համաձայն թյամբ, իսկ համակարգող փորձագետը և մյ ս փորձագետները
(մասնագետները) քաղաքացիական ծառայողներ են: Մշտական հանձնաժողովի փորձագետների թիվը կարող է ավելացվել հանձնաժողովի նախագահի առաջարկ թյամբ՝ Խորհրդի որոշմամբ:
(փոփ. 21.01.2020 ՀՕ-46-Ն փոփոխ թյ ններով ժի ﬔջ կմտնի 30.11.2020 թվականին)
4. Վերակազմակերպված կամ անվանափոխված մշտական հանձնաժողոﬖերի փորձագետների (մասնագետների) իրավական վիճակը որոշվ մ է Քաղաքացիական ծառայ թյան մասին օրենքով սահմանված կարգով:
(փոփ. 21.01.2020 ՀՕ-46-Ն փոփոխ թյ ններով ժի ﬔջ կմտնի 30.11.2020 թվականին)
5. Առանձին օրենքի նախագծի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողովի, ինչպես նաև քննիչ հանձնաժողովի գործ նե թյան մասնագիտական սպասարկ ﬓ իրականացն մ են համապատասխան հանձնաժողովի
անդաﬓերի վճարովի հիմ նքներով աշխատող օգնականները կամ Աշխատակազﬕ համապատասխան մասնագետները:
6. Մինչև պատգամավորական էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելը պատգամավորական էթիկայի հարցերով դիմ ﬓերն ս ﬓասիր մ և երկշաբաթյա ժամկետ մ խմբակց թյ ններին
եզրակաց թյ ն է ներկայացն մ Աշխատակազﬕ իրավաս փորձագետը (մասնագետը), որը հանձնաժողով ստեղծվել ց հետո իրականացն մ է հանձնաժողովի գործ նե թյան մասնագիտական սպասարկ մը:
Աշխատակազﬕ իրավաս փորձագետը (մասնագետը) քաղաքացիական ծառայող է:
(փոփ. 21.01.2020 ՀՕ-46-Ն փոփոխ թյ ններով ժի ﬔջ կմտնի 30.11.2020 թվականին)
Հոդված 163. Բյ ջետային գրասենյակը

1. Սահմանադր թյան 111-րդ հոդվածի 1-ին մասով Ազգային ժողովին վերապահված վերահսկողական լիազոր թյ նների, ինչպես նաև Կանոնակարգի 20-րդ գլխով, 114-118-րդ հոդվածներով սահմանված դր յթների
արդյ նավետ իրականացմանը նպաստել և պատգամավորներին, մշտական հանձնաժողոﬖերին, խմբակց թյ ններին մասնագիտական աջակց թյ ն
տեղեկատվ թյ ն տրամադրել համար կազմավորվ մ է
Բյ ջետային գրասենյակ, որն օժտված է գործառ թային անկախ թյամբ:
2. Բյ ջետային գրասենյակի գործ նե թյան ընդհան ր համակարգ մը և մշտադիտարկ մը իրականացն մ է իրավաս

մշտական հանձնաժողովը:

3. Բյ ջետային գրասենյակը գործ մ է Կանոնակարգին, Աշխատակարգին և իր աշխատակարգին համապատասխան:
Հոդված 164. Ազգային ժողովի և նրա մարﬕնների գործավար թյ նը
1. Կանոնակարգով սահմանված կարգով Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացված նախագծերը և այլ փաստաթղթերը ենթակա են պարտադիր գրանցման:
2. Շրջանառ թյան ﬔջ դրված Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների, այլ օրենքների, ինչպես նաև Ազգային ժողովի որոշ ﬓերի, հայտարար թյ նների և
շրջանառ թյան ﬔջ դրված հարցերի ռեեստր մ:

ղերձների նախագծերը գրանցվ մ են Ազգային ժողով մ

3. Նախագծերի և այլ փաստաթղթերի գրանցման, ինչպես նաև Ազգային ժողով մ շրջանառ թյան ﬔջ դրված հարցերի ռեեստրի և Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքի վար ﬓ Աշխատակարգով
սահմանված կարգով իրականացն մ է Աշխատակազմը:
Հոդված 165. Ազգային ժողովի աշխատանքների լ սաբան մը
1. Ազգային ժողովը կարող է

նենալ իր տպագիր օրգանները:

2. Ազգային ժողովի, նրա հանձնաժողոﬖերի հրապարակային նիստերը, ինչպես նաև խորհրդարանական լս ﬓերն առցանց հեռարձակվ մ են Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայք մ:
3 Կանոնակարգի 40-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ և 5-րդ կետեր մ նշված նիստերի տեսագր թյ ններն Աշխատակարգով սահմանված կարգով՝ հաջորդ օրն ամբողջ թյամբ ց ցադրվ մ են հեռ ստատես թյամբ:
ԲԱԺԻՆ 9
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑ
ԳԼ

ՄԱՅԻՆ ԴՐ

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐ
Հոդված 166. Ս յն օրենքի

ՅԹՆԵՐ
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ՅԹՆԵՐ

ժի ﬔջ մտնելը

1. Ս յն օրենքն ժի ﬔջ է մտն մ Ազգային ժողովի հաջորդ գ մարման առաջին նստաշրջանի բացման օրվանից, բացառ թյամբ՝ 5¬րդ հոդվածի 2¬րդ մասի 4.1¬ին կետի, 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի, 38-րդ հոդվածի
3-րդ մասի 5-րդ և 13-15-րդ կետերի, 47-րդ, 48-րդ, 50-րդ հոդվածների, 64-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի, 74-րդ հոդվածի, 76-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 83-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, 93-րդ հոդվածի, 103-107-րդ հոդվածների,
109-րդ, 115-րդ հոդվածների, 121-րդ հոդվածի 11-րդ, 13-րդ և 14-րդ մասերի, 127-րդ, 130-րդ, 131-րդ, 133-րդ հոդվածների, 139-143-րդ հոդվածների, 145-րդ հոդվածի այն մասերի, որոնք վերաբեր մ են գլխավոր դատախազի,
Հաշվեքննիչ պալատի նախագահի և մյ ս անդաﬓերի, Կենտրոնական բանկի նախագահի, նրա տեղակալների և խորհրդի մյ ս անդաﬓերի, Հեռ ստատես թյան և ռադիոյի հանձնաժողովի անդաﬓերի ընտր թյանը, 146րդ, 151-րդ, 152-րդ հոդվածների, 153-րդ հոդվածի այն մասերի, որոնք վերաբեր մ են գլխավոր դատախազին պաշտոնանկ անել ն, Հաշվեքննիչ պալատի նախագահի և մյ ս անդաﬓերի, Կենտրոնական բանկի նախագահի,
նրա տեղակալների և խորհրդի մյ ս անդաﬓերի, Հեռ ստատես թյան և ռադիոյի հանձնաժողովի անդաﬓերի լիազոր թյ նների դադարեցմանը, 7-րդ և 19-րդ գլ խների, ինչպես նաև Սահմանադր թյան 108-րդ
հոդվածին, 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասին, 115-րդ, 117-120-րդ, 122-րդ հոդվածներին և 5-8-րդ, 12-15-րդ գլ խներին առնչվող մյ ս դր յթների, որոնք ժի ﬔջ են մտն մ նորընտիր Հանրապետ թյան նախագահի կողﬕց իր
պաշտոնի ստանձնման օրը: Մինչ այդ շար նակ մ են գործել 2005 թվականի փոփոխ թյ ններով Սահմանադր թյան համաձայն՝ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետ թյան 2002 թվականի
փետրվարի 20-ի ՀՕ-308 օրենքով սահմանված համապատասխան դր յթները:
(լր.17.01.2018 ՀՕ-50-Ն)
2. Ս յն օրենքն

ժի ﬔջ մտնել

պահից

ժը կորցրած ճանաչել «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետ թյան 2002 թվականի փետրվարի 20-ի ՀՕ-308 օրենքը, բացառ թյամբ՝

1) այն դր յթների, որոնք ս յն հոդվածի 1-ին մասի համաձայն շար նակ մ են գործել ﬕնչև նորընտիր Հանրապետ թյան նախագահի կողﬕց իր պաշտոնի ստանձնման օրը.
2) 1-ին հավելվածի 3-րդ և 4-րդ գլ խների, ինչպես նաև 2-րդ հավելվածի 2-րդ և 3 գլ խների, որոնք շար նակ մ են գործել ﬕնչև Բյ ջետային գրասենյակի գործ նե թյանն առնչվող համապատասխան ակտերի
ընդ ն մը:
ԳԼ
ԱՆՑ

Խ 34

ՄԱՅԻՆ ԴՐ

ՅԹՆԵՐ

Հոդված 167. Անց մային դր յթներ
1. «Հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքը Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյան 209-րդ հոդվածի 3-րդ մասին և ս յն օրենքի 65-րդ հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխանեցվ մ և այդ
մասով ժի ﬔջ է մտն մ ﬕնչև հաջորդ գ մարման Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման օրը:
2. «Հանրային ծառայ թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքը ս յն օրենքի 153-րդ հոդվածի 1-ին մասին և 157-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետին համապատասխանեցվ մ և
գ մարման Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման օրը:

ժի ﬔջ է մտն մ ﬕնչև հաջորդ

3. Սահմանադր թյան 125-րդ և ս յն օրենքի 139-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով Հանրապետ թյան նախագահի առաջին ընտր թյ նն անցկացվ մ է Հանրապետ թյան նախագահի լիազոր թյ նների ավարտից
ոչ շ տ, քան 40, և ոչ շ, քան 30 օր առաջ: Հանրապետ թյան նախագահի թեկնած ները կարող են առաջադրվել Հանրապետ թյան նախագահի լիազոր թյ նների ավարտից ոչ շ տ, քան 50 օր, և ոչ շ, քան 40 օր առաջ:
Հանրապետ թյան նախագահի ընտր թյան երրորդ փ լ մ Հանրապետ թյան նախագահ է ընտրվ մ առավել ձայներ ստացած թեկնած ն: Ս յն մասով սահմանված ժամկետների ապահովման անհրաժեշտ թյան
դեպք մ Հանրապետ թյան նախագահի առաջին ընտր թյան մասին հարցը քննարկվ մ է ս յն օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-6-րդ մասերով սահմանված կարգով գ մարված Ազգային ժողովի հատ կ նիստ մ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
14.01.2017
ՀՕ-9
21.12.2017

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենք մ լրաց ﬓեր կատարել

17.01.2018

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ններ կատարել

մասին

07.02.2018

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

02.10.2018

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ններ կատարել

29.03.2019

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենք մ փոփոխ թյ ններ կատարել

13.09.2019

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ններ կատարել

21.01.2020

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց մ կատարել

25.03.2020

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենք մ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

11.05.2020

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենք մ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

03.06.2020

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենք մ լրաց ﬓեր եւ փոփոխ թյ ն կատարել

04.06.2020

««Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց մ կատարել

22.06.2020

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենք մ փոփոխ թյ ններ եւ լրաց ﬓեր կատարել

18.09.2020

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենք մ լրաց ﬓեր կատարել

մասին

մասին

մասին
մասին

մասին
մասին

մասին

մասին
մասին» սահմանադրական օրենք մ փոփոխ թյ ններ կատարել
մասին

մասին

