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Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 

 Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացությունը 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավոր Վիկտոր Դալլաքյանի` օրենսդրա-

կան նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ 

1. 1-ին հոդվածի վերաբերյալ հայտնում ենք, որ միջազգային պայմանագրերի վավերացման, 

չեղյալ հայտարարման և կասեցման հարցերը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

հերթական նստաշրջանի և առաջիկա քառօրյա նիստերի օրակարգ առանց քվեարկության 

ընդգրկելու հարցերը կարգավորված են «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 36-38-րդ հոդվածներով։ Ինչ վերաբերում է դրանց արտահերթ 

քննարկմանը, ապա դա նպատակահարմար չենք համարում, քանի որ դրանով գործընթացն 

անհարկի զրկվում է անհրաժեշտ ճկունությունից։  

2. 2-րդ հոդվածի` 
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1) 1-ին մասով առաջարկվող փոփոխությունն ընդունելի չէ, քանի որ տվյալ մասում 

խոսքը միջազգային պայմանագրի կամ դրանում ամրագրված պարտավորությունների` Հա-

յաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշմամբ Հայաստանի Հանրա-

պետության Սահմանադրությանը չհակասելու մասին է, իսկ նման պահանջ դրվում է միայն Հա-

յաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրի վավերացման դեպքում և ոչ  ̀կասեցնելու 

կամ չեղյալ հայտարարելու։ Նման դրույթ նախատեսված չէ ո՛չ Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրությամբ, ո՛չ էլ «Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում. 

2) 2-րդ և 3-րդ մասերով առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ հայտնում ենք, որ 

տվյալ պարագայում խոսքը վավերացման ներկայացված միջազգային պայմանագրի կիրառման 

դեպքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքների փոփոխության կամ նոր օրենքի 

ընդունման անհրաժեշտության մասին է։ Այսինքն, նոր օրենք ընդունելու կամ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքներում փոփոխություններ կատարելու հարց կարող է առաջանալ մի-

ջազգային պայմանագրի վավերացման փաստով, եթե տվյալ միջազգային պայմանագրից բխող 

պարտավորությունները նախատեսում են այդպիսի անհրաժեշտություն, սակայն անհասկանալի 

է, թե արդեն իսկ գործող միջազգային պայմանագիրը կասեցնելու կամ չեղյալ հայտարարելու 

դեպքում ինչպես պետք է առաջանա տվյալ պայմանագրում ամրագրված միջազգային պար-

տավորությունների հիման վրա նոր օրենք ընդունելու կամ օրենքներում փոփոխություններ 

կատարելու անհրաժեշտություն։ Ավելին, այդ դեպքում ևս «Հայաստանի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը չի նախատեսում 

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի կասեցման կամ չեղյալ հայ-

տարարման դեպքեր։ 
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Նույն հիմնավորմամբ աննպատակահարմար է 5-րդ և 6-րդ մասերով առաջարկվող 

փոփոխությունների ընդունումը, քանի որ միջազգային պայմանագիրը կասեցնելու կամ չեղյալ 

հայտարարելու վերաբերյալ որոշում ընդունելու դեպքում ևս Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության տեղեկանքին համապատասխան նոր օրենք ընդունելու կամ գործող օրենքներում 

փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում։ 

Ելնելով շարադրվածից  ̀ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն աննպատա-

կահարմար է համարում ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունումը։  

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանի Հան-

րապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա Հայաս-

տանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանը։ 

 
   

Հարգանքով` 
 

 
ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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Նախագիծ 
Պ-834-22.02.2010-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգե Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ 
փոփոխություններ կատարելու մասին 

Հոդված 1. «Ազգային Ժողովի կանոնակարգե Հայաստանի Հանրապետության (2002 թվականի 
փետրվարի 20-ի, ՀՕ-308) օրենքի (այսուհետ` օրենք) 54-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ 
բովանդակությամբ նոր 5-րդ մասով «5. Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 
պայմանագրերի վավերացման, կասեցման կամ չեղյալ հայտարարելու հարցերը առանց 
քվեարկության ընդգրկվում են հերթական նստաշրջանի եւ առաջիկա չորսօրյա նիստերի 
օրակարգերում եւ քննարկվում են արտահերթ։ Ազգային Ժողովի նախագահը միջազգային 
պայմանագրերը ստանալուց հետո 24 ժամվա ընթացքում դրանք ուղարկում է 
համապատասխան գլխադասային հանձնաժողով, որը միջազգային պայմանագրերի 
վերաբերյալ իր եզրակացությունն Ազգային Ժողովի նախագահին է ներկայացնում հերթական 
նստաշրջանի  առաջիկա չորսօրյա նիստերից առնվազն 2 ժամ առաջ։ Անկախ 
համապատասխան գլխադասային  հանձնաժողովի եզրակացությունից միջազգային 
պայմանագիրը չորսօրյա նիստերում քննարկվում է արտահերթե։  

Հոդված 2. Օրենքի 93-րդ հոդվածի`  

1) 1-ին մասում «վավերացմանն է ներկայացվումե բառերը փոխարինել «վավերացմանը, 
կասեցմանը կամ չեղյալ հայտարարելուն է ներկայացվումե բառերով,  

2) 3-րդ մասի առաջին նախադասության «Եթե վավերացման ներկայացվածե բառերը 
փոխարինել «Եթե վավերացման, կասեցման կամ չեղյալ հայտարարելու մասինե բառերով,  

3) 3-րդ մասի երկրորդ նախադասության «Եթե վավերացման ներկայացվածե բառերը 
փոխարինել «Եթե վավերացման, կասեցման կամ չեղյալ հայտարարելու մասինե բառերով,  

4) 4-րդ մասի առաջին նախադասության  «կասեցման մասին որոշման նախագիծը քննարկվում 
էե բառերը փոխարինել «կասեցման կամ չեղյալ հայտարարելու մասին հարցերը քննարկվում 
ենե բառերով,  

5) 7-րդ մասի «պայմանագիրը վավերացնելու մասին եւե բառերը փոխարինել «պայմանագիրը 
վավերացնելու, կասեցնելու կամ չեղյալ հայտարարելու մասին եւե բառերով,  

6) 8-րդ մասը հանել։  

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը։  
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ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳե ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ 
ԼՐԱՑՈՒՄ  ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆե ՕՐԻՆԱԳԾԻ  

Օրինագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ միջազգային պայմանագրերի վավերացման, 
կասեցման կամ չեղյալ հայտարարելու ընթացակարգը հստակ կանոնակարգելու 
անհրաժեշտությամբ։ 


