
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 1-ին ընթերցմամբ ընդունված «ՀՀ քննչական կոմիտեի մասին» և հարակից մի շարք օրենքներում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի առնչությամբ ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր Հ. 

Թովմասյանի կողմից ներկայացված առաջարկությունների վերաբերյալ 
 
 

 

Հ/հ Առաջարկության 
հեղինակը 

Օրենքի նախագծի 
հոդվածը, մասը, 

կետը կամ 
ենթակետը 

 

Առաջարկության 
բովանդակությունը 

Առաջարկությունն 
ընդունելու կամ 

մերժելու վերաբերյալ 
Հանձնաժողովի 

որոշումը 

Առաջարկն ընդունելու կամ մերժելու 
վերաբերյալ ՀՀ կառավարության 
պաշտոնական ներկայացուցչի 

դիրքորոշումը 

1. Հրայր 
Թովմասյան 

«Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի  մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ  

1-ին հոդված Նախագծի 1-ին հոդվածը 
հանել: 

Ընդունելի է  

3-րդ հոդված, 1-ին 
մաս 

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

Ընդունելի է Ընդունվել է, 3-րդ հոդվածի 1-ին 
մասը խմբագրվել է՝ 
«2.Քննչական կոմիտեի 
կենտրոնական մարմնի 
ստորաբաժանումներն են` 
կենտրոնական մարմնի գլխավոր 
վարչությունները, կենտրոնական 
մարմնի վարչությունները և 
կենտրոնական մարմնի բաժինները: 
Զինվորական քննչական գլխավոր 
վարչության ստորաբաժանումներն 
են՝ զինվորական քննչական 
գլխավոր վարչության 
վարչությունները, կայազորային 
քննչական բաժինները: Երևան 
քաղաքի քննչական վարչության 
ստորաբաժանումներն են՝ Երևան 
քաղաքի քննչական վարչության 
բաժինները և վարչական շրջանների 
քննչական բաժինները: Մարզային 
քննչական վարչությունների 
ստորաբաժանումներն են` 
մարզային քննչական վարչության 



տարածքային 
բաժինները:Քննչական կոմիտեի 
կենտրոնական մարմնի գլխավոր 
վարչությունների 
ենթաստորաբաժանումներն են՝ 
գլխավոր վարչությունների 
վարչությունները:»: 
 

Նախագծի 4-րդ 
հոդված, 2-րդ մաս 

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

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

Նախագծի 21-րդ 
հոդված 

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

Ընդունելի է Ընդունվել է, 21-րդ հոդվածը 
խմբագրվել է՝ 
«Հոդված 36.1. Քննչական 
կոմիտեի ծառայողի 
մասնակցությունը կրթական 
ծրագրերին 
1.Պարտադիր վերապատրաստման 
ծրագրերին մասնակցելուց բացի, 
քննչական կոմիտեի ծառայողը 
համապատասխան թույլտվության 
առկայության դեպքում կարող է 
մասնակցել այլ կրթական 
վերապատրաստման ծրագրերի, 
համաժողովների և իրավաբանների 
մասնագիտական այլ հավաքների: 
Աշխատանքային ժամերին այդպիսի 
միջոցառումներին մասնակցելու 
կապակցությամբ մինչև երկու օր 
տևողությամբ բացակայելու 
թույլտվությունը տալիս է քննչական 
կոմիտեի նախագահի 



համապատասխան տեղակալը: 
Դրանից ավելի ժամկետով 
թույլտվություն տալիս է քննչական 
կոմիտեի նախագահը:»:  

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

«նախաքննության 
մարմինների» բառերը 
փոխարինել «քննչական 
մարմինների» բառերով: 

Ընդունելի է  

 
 
 
 
 
 


