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ՀՀԿ խմբակցության քվեարկությունների 
պատկերը

Կողմ - 86%
Բացակա - 9.2%
Չի քվեարկել - 4%
Ձեռնպահ - 0.6% 
Դեմ - 0.2%
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ԱԺ-ն վավերացրել է 31 միջազգային պայմանագիր: Դրանցից 20-ը, այդ թվում 
Հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգ ստեղծելու մասին 
համաձայնագիրը,  ընդունվել է արտահերթ նիստ-նստաշրջանների ընթացքում: 



Տեղեկանք:  2016թ. փետրվարի 22-25-ի չորսօրյա նիստերի ընթացքում 
խորհրդարանն ընտրել  է  Մարդու իրավունքների 4-րդ պաշտպանին. 96 կողմ 
և 7 դեմ ձայներով ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան  է ընտրվել Արման 
Թաթոյանը: 

Մինչ ընտրությունը կազմակերպելը` ԱԺ-ն փոփոխություն է կատարել օմբուդսմենի 
ընտրության  համար Ազգային ժողովին թեկնածու առաջարկելու կարգին 
վերաբերող որոշման մեջ` իրավասությունը վերապահելով ԱԺ պետաիրավական 
հանձնաժողովին: 

Առաջարկությունը հիմնավորվել է  2015թ. դեկտեմբերի 6-ին փոփոխված 
Սահմանադրության և ԱԺ կանոնակարգի համապատասխանեցման 
անհրաժեշտությամբ, իսկ պետաիրավական հանձնաժողովի ընտրությունը` 
«սահմանադրական փոփոխությունների, պետական մարմինների կազմավորման, 
ինչպես նաեւ՝ օրենսդրական ակտերի կատարելագործման գործընթացում 
հանձնաժողովի կարեւոր դերով»: Որոշմամբ սահմանվել են նաև Մարդու 
իրավունքների պաշտպանի թեկնածուների վերաբերյալ հանձնաժողովին 
դիմումներ ներկայացնելու կարգն ու ժամկետները:





Վերահսկիչ պալատի տարեկան հաշվետվությունները, սկսած 2013-ից, տարեցտարի 
զրկվում են կոնկրետությունից՝ նվազեցնելով ՎՊ-ի և նրա հաշվետվությունների 
նշանակությունը, հանրային ֆինանսների օգտագործման նկատմամբ ԱԺ-ի 
վերահսկողության կարևորությունը: 2015թ. տարեկան հաշվետվությունն ավելի է սրել 
այս միտումը. չնայած բազմաթիվ խախտումների բացահայտմանը՝ փաստաթուղթը 
հնարավորություն չի տալիս պարզելու, թե դրանց հետևանքով հասցված վնասները 
ուսումնասիրված ֆինանսական միջոցների ծավալի քանի տոկոսն են կազմում,
որքանով են ազդել ռազմավարական կամ ընթացիկ ծրագրերի իրականացման և դրանց 
որակի վրա, ինչպիսի էական հետևանքներ են առաջացրել:

Բովանդակային փոփոխությունները բացատրվել են հաշվետվությունների կազմման 
մեթոդաբանության բարելավմամբ, մասնավորապես դրանք INTOSAI-ի (Ֆինանսական 
վերահսկողության գերագույն ատյանների միջազգային կազմակերպություն) 
սկզբունքներին համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ: Այդ սկզբունքները, 
սակայն,  վերաբերում են ոչ թե կատարված ստուգումների և ուսումնասիրությունների 
արդյունքների համակարգմանը, բացահայտումների պատճառահետևանքային կապերի 
գնահատմանը, այլ հաշվետվությունների ձևաչափին: 

«Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ  կետով, որը վերաբերում 
է ՎՊ ընթացիկ հաշվետվությունների ներկայացմանը, սահմանվում են «ըստ 
անհրաժեշտության» հաշվետվությունում ներառնվող հիմնական կառուցվածքային 
բաղադրիչները (գրառումներ խախտումների, դրանց  չհայտնաբերելու մասին, 
առաջարկությունների և առարկությունների ներկայացում  վերահսկվող օբյեկտի 
ղեկավարությանը և այլն): Իսկ օրենքի 17-րդ հոդվածում նշվում է, որ տարեկան 
հաշվետվությունները պետք է ներառեն տարեկան ծրագրով նախատեսված բոլոր 
հարցերի ընթացիկ հաշվետվությունները: Օրենքի այս կարգավորումը, անկախ 
հանգամանքից, թե ինչ սկզբունքներ ու ձևաչափեր են սահմանվում INTOSAI-ի 
չափորոշիչներով, ՎՊ-ին լիակատար հնարավորություն է տալիս ստուգումների 
և ուսումնասիրությունների ավելի ամբողջական և համակարգված արդյունքներ 
ներկայացնել: 











Խորհրդարանական լսումների միջոցով ապահովվում է  հանրության մասնակցությունն 
ու ազդեցությունը ԱԺ-ի օրենսդրական գործունեությանը: Նպատակը հանրային 
կարևորության խնդիրները կարգավորող օրինագծերի մշակման գործընթացում  
փորձագիտական շրջանակների, քաղաքացիական հասարակության ներգրավումն է, 
նրանց և պետական կառույցների միջև հաղորդակցության ապահովումը: 

Օրենսդրությամբ խորհրդարանական լսումներ հրավիրելու իրավասությամբ օժտված 
են ԱԺ նախագահը և մշտական հանձնաժողովները: Համաձայն ԱԺ կանոնակարգի` 
մշտական հանձնաժողովները պարտավոր են յուրաքանչյուր նստաշրջանի ընթացքում 
կազմակերպել առնվազն մեկ լսում՝ իրենց վերապահված ոլորտներին առնչվող հարցե-
րի վերաբերյալ: Հանձնաժողովներն ազատ են ոչ միայն քննարկման ներկայացվող 
հարցերի ընտրության, լսումների ընթացակարգերի որոշման, այդ թվում լսումները բաց 
կամ փակ անցկացնելու,  այլ նաև համատեղ լսումներ նախաձեռնելու հարցերում: 

ԱԺ կանոնակարգը լսումներ նախաձեռնելու իրավունք է տալիս նաև ԱԺ նախագահին՝   
նրան վերապահելով դրանց անցկացման կարգը սահմանելու իրավասություն: 
9-րդ, ինչպես նաև նախորդ նստաշրջանների  ընթացքում ԱԺ նախագահն իր այդ 
իրավասությունից չի օգտվել: 

Լսումների դիտարկումը փաստում է, որ ԱԺ 8-րդ նստաշրջանի ընթացքում ևս 
շարունակվել  է առնվազն մեկ լսում հրավիրելու օրենսդրական պահանջի կատարման 
հարցում ԱԺ հանձնաժողովների անհետևողականությունն ու անփութությունը: 
Նստաշրջանի ընթացքում լսումներ հրավիրած և չհրավիրած հանձնաժողովների 
հարաբերակցությունը  (համապատասխանաբար 7/5) գրեթե կրկնում է 7-րդ (8/4) և 
8-րդ (5/7) նստաշրջաններում արձանագրված միտումը: 



Տեղեկանք: Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի կազմակերպած 
լսումների թեման եղել է նոր Ընտրական օրենսգրքի նախագիծը: Հաջորդել են 
նախագծի քննարկումները  լիագումար նիստերի ընթացքում:  

Առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական 
հանձնաժողովի նախաձեռնած «Դեղերի մասին» օրենքի նախագծին վերաբերող  
լսումներին ևս  հաջորդել է նախագծի քննարկումն ու ընդունումը Ազգային ժողովի 
կողմից: 2-րդ լսումը առողջապահության հարցերի հանձնաժողովը կազմակերպել 
է սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի հետ համատեղ: Այն վերաբերել է 
ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 2016-18թթ.ազգային ծրագրին: 

Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի 
մշտական հանձնաժողովի կազմակերպած  խորհրդարանական լսումների 
ընթացքում քննարկվել է կառավարության հեղինակած «Հասարակական 
կազմակերպությունների մասին» նոր օրենքի նախագիծը: Այն հանձնաժողովի 
դրական եզրակացությամբ ընդգրկվել է նստաշրջանի օրակարգ: 

Կրթության և գիտության հանձնաժողովի լսումների թեման եղել է ԿԳ 
նախարարության գիտության պետական կոմիտեի գործունեությունն ու 
հեռանկարային ծրագրերը: 

Գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովի 
կազմակերպած լսումները վերաբերել են անազատ և կիսազատ պայմաններում 
վայրի կենդանիներ պահելու օրենսդրական կարգավորմանը: 



Հրավիրված լսումների թեմաները հրատապության, ենթադրվող ազդեցության 
տեսանկյունից, ինչպես նախորդ նստաշրջանում, խառը պատկեր են ներկայացնում:  
Դրանցից մի քանիսի կազմակերպումը եղել է պահանջված, ունեցել է 
կարևոր նշանակություն` ընտրական օրենսգիրք,  դեղերի և հասարակական 
կազմակերպությունների  մասին օրինագծեր: Մյուս դեպքերում, չնայած թեմաների 
կարևորությանը,  հանձնաժողովներն ի սկզբանե չեն հստակեցրել, թե որոնք են լսումներ 
կազմակերպելու կոնկրետ նպատակներն ու խնդիրները: Առանց այդ հստակեցում-
ների՝ լսումները վերածվում են պարզապես տեղեկատվություն փոխանակելու
հարթակի, առկա իրավիճակի և խնդիրների մասին ԱԺ-ին իրազեկելու պարզունակ 
միջոցառման:     

Շարունակում է խնդրահարույց մնալ լսումների գործնական ազդեցության և 
արդյունավետության չափելիությունը: Չկան մշակված  չափորոշիչներ պարզելու, 
թե որքանով են լսումների ժամանակ հնչած մասնագիտական դիտողություններն ու  
առաջարկությունները հաշվի առնվում օրինագծերի բարեփոխման ընթացքում:

Հրավիրված լսումների վերաբերյալ առկա տեղեկատվության ուսումնասիրությունից 
պարզ է դառնում, որ հանձնաժողովները բավարարվում են հիմնականում լսումների 
անցկացման մասին նախնական իրազեկման ապահովմամբ: Չնայած անդրադարձ 
է արվում նաև նպատակներին, սակայն դրանք չափազանց ընդհանրական են, չեն 
ներառում հետապնդվող  խնդիրների համատեքստը, ինչը հնարավորություն չի 
տալիս լսումների արդյունքները համադրել նպատակների հետ և պատկերացում 
կազմել, թե որքանով են թիրախները հաղթահարված: 

«ԱԺ կանոնակարգ» օրենքի 32-րդ հոդվածի 6-րդ կետը սահմանում է, որ կարող են 
նախապատրաստվել լսումների արդյունքներն ամփոփող նյութեր (գրավոր ելույթներ, 
առաջարկություններ, եզրակացություններ, տեղեկանքներ եւ այլ տեղեկություններ), 
որոնք հանձնաժողովի առաջարկությամբ և Ազգային ժողովի նախագահի 
համաձայնությամբ կարող են հրապարակվել: Սա լսումների արդյունքների գնահատման 
օրենսդրական  միակ կառուցակարգն է: 9-րդ նստաշրջանի ընթացքում արձանա-
գրվել է երկու այդպիսի դեպք:  ԱԺ առողջապահության, մայրության և մանկության 
հարցերի հանձնաժողովը «Դեղերի մասին» և կից օրենքների նախագծերի շուրջ 
լսումների հրավիրումից հետո հրապարակել է «Ամփոփ նկարագիր»՝ ներկայացնելով 
լսումների ընթացքը, զեկուցումների հիմնական շեշտադրումները, արծարծված 
խնդիրների շրջանակը: Գյուղատնտեսության և բնապահպանական հարցերի 
մշտական հանձնաժողովը «Անազատ եւ կիսազատ պայմաններում վայրի կենդանիներ 
պահելու օրենսդրական կարգավորումը եւ առկա թերությունները» թեմայով լսումների 
ընթացքի վերաբերյալ ևս հրապարակել է նմանատիպ ամփոփ տեղեկատվություն: 

Չնայած այս ամփոփումները տեղեկատվական բնույթի են և հրապարակվել են 
կարճ հաշվետվության ձևաչափով, որտեղ շեշտադրումն առավելապես կատարվել է 
զեկուցման, քան ներկայացվող առաջարկությունների և դրանց վերաբերյալ իրավասու 
մարմինների կամ հանձնաժողովի դիրքորոշումների վրա, սակայն ինքնին առաջըն-
թաց է, որ հանձնաժողովները սկսել են  ուշադրություն  դարձնել լսումների արդյունք-
ները ներկայացնելու կարևորությանը:





Տեղեկանք: Էթիկայի հանձնաժողովը դրական որոշում է ընդունել՝ ի պատասխան 
լրագրող Լիլիթ Լալայանի դիմումի, որն առնչվում էր միանգամից 7 պատգամա-
վորի՝ ՀՀԿ-ականներ Սպարտակ Մելիքյանին, Համլետ Հարությունյանին, Սեդրակ 
Սարոյանին, Առաքել Մովսիսյանին, Կարեն Սարիբեկյանին, ԲՀԿ-ականներ 
Արշակ Մխիթարյանին և Բազմասեր Առաքելյանին: Նրանք 7-րդ նստաշրջանի 
ավարտին անցկացված քվեարկությունների ժամանակ քվեարկել էին բացակա 
գործընկերների փոխարեն: Լրագրողը, հիմք ընդունելով pastinfo.am կայքի 
տեսանյութը, հանձնաժողովին խնդրել էր գնահատել պատգամավորների 
վարքագիծը՝ համաձայն ԱԺ կանոնակարգով սահմանված էթիկայի նորմերի: 

Հանձնաժողովը որոշմամբ արձանագրել էր, որ 7 պատգամավորները խախտել 
են Կանոնակարգի 61-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, համաձայն որի պատգամավորը 
քվեարկում է անձամբ՝ կողմ, դեմ, ձեռնպահ, կամ 99-րդ հոդվածի 3-րդ կետով 
նախատեսված կարգով  հրաժարվում է քվեարկելուց: 

Խախտելով այս դրույթը, հանձնաժողովի որոշմամբ,  պատգամավորները 
խախ-տել են նաև Կանոնակարգի 6.1-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված
էթիկայի կանոնները, այն է` հարգել օրենքը, ենթարկվել օրենքին, պահպանել 
Ազգային ժողովի և նրա հանձնաժողովների նիստերի անցկացման կարգը:

Նույն որոշման երկրորդ հատվածով հանձնաժողովը Ազգային ժողովի նախա-
գահին առաջարկել է առաջիկա քառօրյայի ընթացքում քննարկել «Ազգային 
ժողովի կանոնակարգ» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի 
նախագիծը, որով առաջարկվում էր ուրիշի փոխարեն քվեարկող պատգամա-
վորին ևս համարել կարգազանց պատգամավոր, ինչը թույլ կտար նիստը 
վարողին նրա նկատմամբ ևս կիրառել օրենքով սահմանված կարգապահական 
միջոցները: Հանձնաժողովը առաջարկել  էր նաև ուրիշի փոխարեն գրանցվող 
կամ քվեարկող պատգամավորի նկատմամբ կիրառել կանոնակարգի 45-րդ հոդ-
վածով սահմանվող ամենախիստ կարգապահական միջոցը, այն է՝ նիստերի 
ընթացքում 6 օրով պատգամավորին զրկել Ազգային ժողովի նիստերի 
դահլիճում գտնվելու իրավունքից: 








