
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ, 
«ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ», «ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՄԱՐՄՆԻ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՄԱՐՄՆԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում առաջարկվող 
լրացումները 

 

Հոդված 8. Խմբակցության լիազորությունները 

 1. Խմբակցությունն իրավունք ունի Կանոնակարգով սահմանված կարգով՝ 

1) հանդես գալու օրենսդրական նախաձեռնությամբ. 

2) Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացնելու Ազգային ժողովի որոշման, 
հայտարարության կամ ուղերձի նախագիծ. 

3) իր առաջադրած օրենքի նախագիծը համարելու առաջնահերթ. 

4) քաղաքական կոալիցիա կազմելու այլ խմբակցությունների հետ, ինչպես նաև 
դուրս գալու կոալիցիայից. 

5) մշտական հանձնաժողովի նախագահի կամ նրա տեղակալի իրեն 
վերապահված պաշտոնում առաջադրելու թեկնածու. 

6) Ազգային ժողովի հանձնաժողովում իրեն վերապահված տեղում նշանակելու 
խմբակցության անդամի, ինչպես նաև նրան փոխելու. 

7) առաջադրելու վարչապետի թեկնածու. 

8) իրավասու մշտական հանձնաժողովին առաջադրելու թեկնածուներ Ազգային 
ժողովի կողմից ընտրվող կամ նշանակվող պաշտոններում. 

9) առաջադրելու Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածու. 

9.1) օրենքով նախատեսված դեպքերում առաջադրելու ինքնավար մարմնի 
անդամի թափուր պաշտոնում թեկնածու. 

10) գրավոր հարցապնդումներով դիմելու Կառավարության անդամներին. 



11) ներկայացնելու առաջարկներ Սահմանադրության փոփոխությունների, 
օրենքի, Ազգային ժողովի որոշման, հայտարարության կամ ուղերձի նախագծի 
վերաբերյալ. 

12) նշանակելու և փոխելու Խորհրդում իր ներկայացուցչին. 

13) իր անդամին առաջարկելու միջազգային խորհրդարանական 
կազմակերպության, ինչպես նաև միջխորհրդարանական հանձնաժողովում Ազգային 
ժողովի կամ այլ պաշտոնական պատվիրակության կազմում. 

14) իր անդամին առաջարկելու Ազգային ժողովի բարեկամական խմբի 
կազմում. 

15) հրավիրելու խորհրդարանական լսումներ. 

16) իր անդամին խմբակցությունից հեռացնելու: 

2. Իր լիազորություններն իրականացնելիս խմբակցությունն ընդունում է 
որոշումներ: 

3. Խմբակցության որոշումներն ընդունվում են քվեարկությանը մասնակցած 
խմբակցության անդամների ձայների մեծամասնությամբ, եթե քվեարկությանը 
մասնակցել է խմբակցության անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելին: 

4. Ընդդիմադիր խմբակցությունն ունի Կանոնակարգով սահմանված 
գործունեության երաշխիքներ: 

 

 Հոդված 9. Խմբակցության գործունեությունը 

  

1. Խմբակցությունը գործում է Կանոնակարգին և իր որոշմամբ հաստատված 
կանոնադրությանը համապատասխան: 

2. Խմբակցության կանոնադրությամբ սահմանվում են՝ 

1) խմբակցության անվանումը, 

2) խմբակցության անդամների իրավունքները և պարտականությունները, 

3) խմբակցության ղեկավարի և քարտուղարի ընտրության կարգը, ինչպես նաև 
նրանց լիազորությունները, 

4) խմբակցության նիստերի գումարման և անցկացման կարգը, 

5) խմբակցության որոշումների ընդունման կարգը, 

6) խմբակցության կողմից օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալու 
ընթացակարգը, 



7) խմբակցության կողմից Ազգային ժողովի որոշման, հայտարարության կամ 
ուղերձի նախագծի ներկայացման ընթացակարգը, 

8) խմբակցության կողմից վարչապետի թեկնածուի առաջադրման 
ընթացակարգը, 

9) իրավասու մշտական հանձնաժողովին Ազգային ժողովի կողմից ընտրվող 
կամ նշանակվող պաշտոններում խմբակցության կողմից թեկնածուների 
առաջադրման ընթացակարգը, 

9.1) ինքնավար մարմնի անդամի թափուր պաշտոնում թեկնածուի 
առաջադրման ընթացակարգը, 

 

10) խմբակցության կողմից Կառավարության անդամներին գրավոր 
հարցապնդումներով դիմելու ընթացակարգը, 

11) հանրաքվեի և Հանրապետության նախագահի ընտրության արդյունքներով 
ընդունված որոշումների հետ կապված վեճերով խմբակցության կողմից 
Սահմանադրական դատարան դիմելու ընթացակարգը, 

12) Սահմանադրության փոփոխությունների, օրենքների և Ազգային ժողովի 
որոշման նախագծերի վերաբերյալ խմբակցության առաջարկների ներկայացման 
ընթացակարգը, 

13) խմբակցության անդամին հեռացնելու կարգը, 

14) խմբակցության որոշումների ընդունման ընթացակարգը, 

15) խմբակցության գործունեության կարգին վերաբերող այլ դրույթներ: 

3. Խմբակցության նիստերը, որպես կանոն, հրավիրվում են Ազգային ժողովի 
հերթական նիստերին հաջորդող շաբաթվա ընթացքում: 

4. Պատգամավորը կարող է խմբակցությունից դուրս գալ խմբակցության 
ղեկավարին ուղղված գրավոր դիմումով կամ Ազգային ժողովի նիստում՝ այդ մասին 
հայտարարությամբ հանդես գալով: 

5. Խմբակցության գործունեությունը դադարում է, եթե նրա բոլոր անդամները 
դուրս են գալիս խմբակցությունից, և վերականգնվում է, եթե նրա կազմում 
ընդգրկվում է դրա իրավասությունն ունեցող առնվազն մեկ պատգամավոր: 

 

Հոդված 64. Հարցի քննարկման հատուկ ընթացակարգը 

 1. Առանձին հարցի քննարկման համար Ազգային ժողովը կարող է սահմանել 
հատուկ ընթացակարգ, որով չի կարող սահմանափակվել զեկուցողների, նրանց 
հարց տվողների և ելույթ ունեցողների թիվը, ինչպես նաև կրճատվել ելույթի կամ 
հարց տալու համար Կանոնակարգով ուղղակիորեն սահմանված ժամանակը: 



2. Հատուկ ընթացակարգի մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ 
ներկայացնելու իրավունք ունեն՝ 

1) արտահերթ նստաշրջանը կամ նիստը նախաձեռնողը՝ օրակարգում 
ընդգրկված հարցի քննարկման մասին. 

2) գլխադասային կամ մշտական հանձնաժողովը՝ իր իրավասությանը 
վերապահված հարցի քննարկման մասին. 

3) հիմնական զեկուցողը՝ իր ներկայացրած հարցի քննարկման մասին. 

4) քննիչ հանձնաժողովը՝ իր զեկույցի քննարկման մասին. 

5) ինքնավար մարմնի նախագահի կամ անդամի թափուր պաշտոնում 
թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունեցող մարմինը: 

3. Հարցի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին Ազգային ժողովի 
որոշման նախագիծը կարող է ներկայացվել մինչև Ազգային ժողովի նիստում հարցի 
քննարկումը սկսվելը և քվեարկության է դրվում առանց քննարկման: 

 

Հոդված 146. Ինքնավար մարմինների անդամների նշանակումը 

  

1. Օրենքով ստեղծված ինքնավար մարմինների անդամները նշանակվում են 
օրենքով և հատուկ ընթացակարգի մասին Ազգային ժողովի որոշմամբ սահմանված 
կարգով, գաղտնի քվեարկությամբ, պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների 
մեծամասնությամբ: 

2. Եթե ինքնավար մարմնի անդամի թափուր պաշտոնում թեկնածու 
առաջադրելու իրավունքն օրենքով վերապահված է Ազգային ժողովի կառավարող 
կամ ընդդիմադիր խմբակցությանը, իսկ Ազգային ժողովի կառավարող կամ 
ընդդիմադիր խմբակցությունները մեկից ավել են, ապա Ազգային ժողովի 
կառավարող կամ ընդդիմադիր խմբակցությունները ինքնավար մարմնի անդամի 
համապատասխան թափուր պաշտոնում առաջադրում են նախապես 
համաձայնեցված՝ մեկ միասնական թեկնածու: 

3. Եթե Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությանը վերապահված 
ինքնավար մարմնի անդամի թափուր պաշտոնում օրենքով սահմանված ժամկետում 
թեկնածու չի առաջադրվում, ապա այդ պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու 
իրավունքն անցնում է Ազգային ժողովի կառավարող խմբակցությանը:  

 

Հոդված 153.1. Ազգային ժողովի կողմից նշանակված ինքնավար 
մարմինների անդամների լիազորությունների դադարեցման կարգը 

 1. Ազգային ժողովի կողմից նշանակված ինքնավար մարմնի անդամի 
լիազորություններն օրենքով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում կարող են 
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դադարեցվել Ազգային ժողովի որոշմամբ, որի նախագիծը ներկայացնելու իրավունք 
ունի խմբակցությունը, իսկ վարչապետի կամ Կառավարության առաջարկությամբ 
նշանակված ինքնավար մարմնի անդամի դեպքում՝ նաև Կառավարությունը: 
Նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացվում և շրջանառության մեջ է 
դրվում ընդհանուր կարգով: 

2. Ինքնավար մարմնի անդամի լիազորությունների դադարեցման հարցն 
Ազգային ժողովի նիստում քննարկվում է Կանոնակարգի 149-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով սահմանված կարգով, հետևյալ տարբերությամբ` հիմնական զեկուցողից 
հետո ելույթ կարող է ունենալ, հարցերին պատասխանել, ինչպես նաև եզրափակիչ 
ելույթ ունենալ Ազգային ժողովի որոշման նախագծում նշված ինքնավար մարմնի 
անդամը: 

3. Ինքնավար մարմնի անդամի լիազորությունների դադարեցման մասին 
Ազգային ժողովի որոշումն ընդունվում է գաղտնի քվեարկությամբ, 
պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ: 

 


