
 
 

 
 

 

1 

ՆԱԽԱԳԻԾ 

 

Կ-1057-31.07.2017-ՊԻՄԻ-011/0 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության 2016 
թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-9-Ն սահմանադրական օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 
12-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել նոր` 7-րդ կետով.  
 «7) քննարկում է Ազգային ժողովին ուղղված հանրագրերը եւ դրանց վերաբերյալ 
Ազգային ժողովին ներկայացնում համապատասխան եզրակացություններ»:  
   
Հոդված 2. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել նոր` 12-րդ կետով.  
 «12) Ազգային ժողովին ուղղված հանրագրերի քննարկման նպատակով նշանակում 
է զեկուցողներ»:  
   
Հոդված 3. Օրենքում լրացնել «Անհատական եւ կոլեկտիվ հանրագրերի 
քննարկումը» վերտառությամբ նոր` 8.1 գլուխ.  
  

«ԳԼՈՒԽ 8.1. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ եւ ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՀԱՆՐԱԳՐԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ 
   
Հոդված 31.1. Հանրագրերի ներկայացումը եւ քննարկումը 

1. Հանրագրերի ներկայացումն ու քննարկումն Ազգային ժողովում իրականացվում է 
Կանոնակարգով եւ «Անհատական եւ կոլեկտիվ հանրագրերի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:  
   
2. Ազգային ժողովին հանրագրեր ներկայացվում են Ազգային ժողովի 
լիազորություններին վերաբերող հարցերով:  
   
3. Ազգային ժողովին ուղղված հանրագրերը ներկայացվում են գրավոր ձեւով: 
Հանրագրերը գրանցում է Աշխատակազմը: Աշխատակազմը որոշում է հանրագիրը 
վերահասցեագրելու, ինչպես նաեւ հանրագրի քննարկումը մերժելու հետ կապված 
հարցերը: Հանրագիրը վերադարձնելու, վերահասցեագրելու կամ քննարկումը 
մերժելու հիմքերի բացակայության դեպքում Աշխատակազմը երկօրյա ժամկետում 
հանրագիրն ուղարկում է այն մշտական հանձնաժողովին, որի իրավասություններին 
վերաբերում է հանրագիրը:  
   
4. Եթե հանրագիրը վերաբերում է մի քանի մշտական հանձնաժողովների 
իրավասություններին, ապա Աշխատակազմը հանրագիրը միաժամանակ ուղարկում 
է այդ մշտական հանձնաժողովներին:  
   
5. Ազգային ժողովին ներկայացված հանրագրերը քննարկվում են մշտական 
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հանձնաժողովի նիստում:  
   
6. Մշտական հանձնաժողովի նախագահը նիստում հանրագիրը ներկայացնելու 
նպատակով նշանակում է երկու զեկուցող, որոնցից մեկը պետք է լինի կառավարող, 
իսկ մյուսը` ընդդիմադիր խմբակցության անդամ:  
   
7. Հանրագիրը  մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկվում եւ դրա վերաբերյալ 
Ազգային ժողովին եզրակացություն է ներկայացվում հանրագիրը ստանալուց հետո 
երեսնօրյա ժամկետում: Հանրագրի քննարկման ժամկետը մշտական 
հանձնաժողովի որոշմամբ կարող է երկարաձգվել մինչեւ մեկ ամսով` այդ մասին 
ծանուցելով հանրագիրը ներկայացրած անձին սույն մասով սահմանված ժամկետի 
ավարտից առնվազն 3 աշխատանքային օր առաջ: 

8. Մշտական հանձնաժողովը հանրագրի քննարկման արդյունքում եզրակացություն 
է ներկայացնում հանրագիրը բավարարելու կամ մերժելու վերաբերյալ: Մշտական 
հանձնաժողովի նիստում հանրագիրը քննարկվում եւ դրա վերաբերյալ 
եզրակացությունն ընդունվում է Կանոնակարգով նախատեսված ընդհանուր 
կարգով: Հիմնական զեկուցմամբ հանդես է գալիս կառավարող խմբակցության 
ներկայացուցիչը, իսկ hարակից զեկուցմամբ` ընդդիմադիր խմբակցության 
ներկայացուցիչը: 

9. Հանրագրի վերաբերյալ մշտական հանձնաժողովի եզրակացությունը պետք է 
պարունակի հանրագրի բավարարման կամ մերժման հիմքերի վերաբերյալ հակիրճ 
հիմնավորում: 

10. Մշտական հանձնաժողովի եզրակացությունը Աշխատակազմը հնգօրյա 
ժամկետում ուղարկում է հանրագիր ներկայացրած անձին, ինչպես նաեւ Ազգային 
ժողովի խմբակցություններին , որոնք հանրագիրը եւ դրա քննարկման արդյունքները 
կարող են օգտագործել իրենց օրենսդրական նախաձեռնություններում: 

Հոդված 31.2. Հանրագրի քննարկումը Ազգային ժողովի նիստում 

1. Յուրաքանչյուր տարվա վերջում յուրաքանչյուր մշտական հանձնաժողովին 
ներկայացված հանրագրերը քննարկվում են Ազգային ժողովի հերթական 
նստաշրջանի նիստերում հետեւյալ կարգով` 

1) hիմնական զեկուցմամբ հանդես է գալիս իրավասու հանձնաժողովի նախագահը` 
ներկայացնելով տվյալ տարվա ընթացքում հանձնաժողովին ներկայացված 
հանրագրերի վերաբերյալ հանձնաժողովի ընդունած եզրակացությունները, որից 
հետո նրան կարող են հարցեր տրվել, 

2) hարակից զեկուցում չի լինում, 

3) մտքերի փոխանակություն, 

4) եզրափակիչ ելույթով հանդես է գալիս իրավասու հանձնաժողովի նախագահը: 

2. Հանրագրի քննարկումն Ազգային ժողովի նիստում ավարտվում է առանց որեւէ 
փաստաթղթի ընդունման»: 

Հոդված 4. Եզրափակիչ մաս 
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1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը: 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության 

2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-9-Ն սահմանադրական օրենքի (այսուհետ՝ 

Օրենք) 12-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել նոր` 7-րդ կետով.  

    «7) քննարկում է Ազգային ժողովի նախագահի կողմից հանձնաժողով ուղարկված 

հանրագրերը և պատասխանում է դրանց»:  

     
Հոդված 2. Օրենքը լրացնել նոր` 123.1-ին  հոդվածով. 

  «Հոդված 123.1. Ազգային ժողովին ուղղված հանրագրերը քննարկելու և դրանց 

պատասխանելու կարգը 

1. Հանրագրերն Ազգային ժողովին կարող են ներկայացվել միայն Ազգային 
ժողովի իրավասության մեջ մտնող հարցերի վերաբերյալ: 

2. Հանրագիրը ներկայացվում է Ազգային ժողովի նախագահին ուղղված 

գրությամբ: Եթե գրությունը սույն հոդվածի 1-ին մասի կամ «Հանրագրերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պահանջներին՝ 

1) չի համապատասխանում և երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում դրանց 

չի համապատասխանեցվում, ապա Աշխատակազմը վերադարձնում է գրությունը՝ 
նշելով պատճառների մասին. 

2)   համապատասխանում է, ապա Ազգային ժողովի նախագահը հանրագիրն 

ուղարկում է իրավասու մշտական հանձնաժողով կամ հանձնաժողովներ, եթե 

հանրագիրը վերաբերվում է մեկից ավելի մշտական հանձնաժողովների 

իրավասության ոլորտներին:  

3. Աշխատակազմը գրանցում է մշտական հանձնաժողով ուղարկված 

հանրագիրը և այն տեղադրում է Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային 

կայքում: 

4. Մշտական հանձնաժողովի նախագահը հանրագիրն ստանալուց հետո՝ 

երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, այն ուղարկում է հանձնաժողովի 

անդամներին, որոնք կարող են հանրագիրը ստանալուց հետո՝ երկշաբաթյա 
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ժամկետում ներկայացնել հանրագրի պատասխանի նախագիծ: Եթե սահմանված 

ժամկետում հանրագրի պատասխանի նախագիծ չի ներկայացվում, ապա 

հանրագրի պատասխանի նախագիծը մշակում և հանձնաժողովի քննարկմանն է 

ներկայացնում հանձնաժողովի նախագահը: Հանձնաժողովի նախագահը կարող է 

հանրագրի պատասխանի նախագիծ մշակել նաև հանձնաժողովի այլ անդամի 

կողմից հանրագրի պատասխանի նախագիծ ներկայացվելու դեպքում: 
5. Հանձնաժողովի նիստում հանրագրի պատասխանի նախագիծը 

քննարկվում է ընդհանուր կարգով: Եթե ներկայացվել է մեկից ավելի նախագիծ, 

ապա դրանք քննարկվում են Կանոնակարգի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասին 

համապատասխան: Եթե հանարագրի պատասխանի վերաբերյալ հանձնաժողովը 

որոշում չի կայացնում, ապա հարցի քննարկումն համարվում է ավարտված: 

6. Հանձնաժողովի նախագահը հանձնաժողովի որոշմամբ հաստատված 
հանրագրի պատասխանը, իսկ պատասխանի վերաբերյալ որոշում չկայացվելու 

դեպքում՝ համապատասխան գրությունը երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում 

ուղարկում է Աշխատակազմ, որն այն ստանալուց հետո՝ երեք աշխատանքային 

օրվա ընթացքում ուղարկում է անհատական հանրագիրը ներկայացրած անձին կամ 

կոլեկտիվ հանրագիրը ներկայացրած անձանց ներկայացուցչին: Հանրագրի 
պատասխանը տեղադրվում է Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային 

կայքում: 

7. Հանրագրերի վերաբերյալ Ազգային ժողովի նախագահի, մշտական 

հանձնաժողովների, ինչպես հանրագիրը վերադարձնելու վերաբերյալ 

Աշխատակազմի որոշումները կամ այլ գործողությունները (անգործությունը) 

բողոքարկման ենթակա չեն:»: 

 
Հոդված 3. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 

օրվան հաջորդող տաuներորդ oրը: 


