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Համարը
Տիպը Սահմանադր թյ ն
Սկզբնաղբյ րը ՀՀՊՏ 2005.12.05/ Հատ կ
թողարկ մ Հոդ. 1426
Ընդ նող մարﬕնը Հանրաքվե
Ստորագրող մարﬕնը
Վավերացնող մարﬕնը
Ուժի ﬔջ մտնել ամսաթիվը 06.12.2005

Տեսակը Հիﬓական
Կարգավիճակը Գործ մ է
Ընդ նման վայրը
Ընդ նման ամսաթիվը 27.11.2005
Ստորագրման ամսաթիվը
Վավերացման ամսաթիվը
Ուժը կորցնել ամսաթիվը

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐ ԹՅ Ն Մ ՓՈՓՈԽ ԹՅ ՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼ
ՄԱՍԻՆ
ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐ ԹՅ Ն (ՓՈՓՈԽ ԹՅ ՆՆԵՐՈՎ)
05.07.1995 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ ԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐ ԹՅ ՆԸ
19.11.2001 Ն-218-2 ՀՀ ԱԺ ՈՐՈՇ ՄԸ «ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐ ԹՅ Ն» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԵՎ «ՀՀ ...
05.03.2002 Ն-259-2 ՀՀ ԱԺ ՈՐՈՇ ՄԸ «ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐ ԹՅԱՆ ԵՎ «ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐ ԹՅ ՆՈ...
05.03.2002 Ն-260-2 ՀՀ ԱԺ ՈՐՈՇՈԻՄԸ «ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐ ԹՅ Ն» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԵՎ «ՀՀ ...
02.04.2002 Ն-268-2 ՀՀ ԱԺ ՈՐՈՇ ՄԸ «ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐ ԹՅ Ն» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԵՎ «ՀՀ ...
28.09.2005 Ն-206-3 ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐ ԹՅ Ն Մ ՓՈՓՈԽ ԹՅ...
03.10.2005 ՆՀ-176-Ա ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ «ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐ ԹՅ Ն Մ ՓՈՓՈԽ ԹՅ ...
20.02.2014 ՆՀ-26-Ն ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ ՀՀ ԵՎ ԳՅ ՂԱՏՆՏԵՍ ԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ Մ...
28.11.2014 ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇ ՄԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ԹԻՎ ՎԴ/5539/05/11 ՄԱՍԻՆ
27.03.2015 ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇ ՄԸ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ԹԻՎ ԿԴ1/0006/01/14 ՄԱՍԻՆ
08.10.2015 ՆՀ-754-Ն ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐ ԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽ ԹՅ ՆՆԵՐԻ...
13.11.2015 ԱԺՈ-177-Ն ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ԵՎ ԱՍԻԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԻ...
06.12.2015 ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐ ԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽ ԹՅ ՆՆԵՐ
12.04.2017 ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇ ՄԸ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ԹԻՎ ԿԴ1/0007/01/15 ՄԱՍԻՆ
07.04.2018 ՀՀ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇ ՄԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ԹԻՎ ՎԴ/6295/05/14 ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐ

ԹՅ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ
(ՓՈՓՈԽ

Ն (ՓՈՓՈԽ

ԹՅ

ՆՆԵՐՈՎ)

ԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐ
ԹՅ ՆՆԵՐՈՎ)

ԹՅ

Ն

(Ընդ նվել է 1995թ. հ լիսի 5-ի ՀՀ հանրաքվեով:
Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նները կատարվել են 2005թ. նոյեմբերի 27-ի ՀՀ հանրաքվեով)
Հայ ժողով րդը, հիմք ընդ նելով Հայաստանի անկախ թյան մասին հռչակագր մ հաստատագրված հայոց
պետական թյան հիﬓարար սկզբ նքները և համազգային նպատակները, իրականացրած ինքնիշխան
պետ թյան վերականգնման իր ազատասեր նախնիների ս րբ պատգամը, նվիրված հայրենիքի հզորացմանը և
բարգավաճմանը, ապահովել համար սեր նդների ազատ թյ նը, ընդհան ր բարեկեց թյ նը,
քաղաքացիական հաﬔրաշխ թյ նը, հավաստելով հավատարմ թյ նը համամարդկային արժեքներին,
ընդ ն մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյ նը:
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ԳԼ

Խ 1

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՀԻՄ

ՆՔՆԵՐԸ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետ թյ նը ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական
պետ թյ ն է:
Հոդված 2. Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ իշխան թյ նը պատկան մ է ժողովրդին:
Ժողով րդն իր իշխան թյ նն իրականացն մ է ազատ ընտր թյ նների, հանրաքվեների, ինչպես նաև
Սահմանադր թյամբ նախատեսված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների պաշտոնատար
անձանց ﬕջոցով:
Իշխան թյան յ րաց մը որևէ կազմակերպ թյան կամ անհատի կողﬕց հանցագործ թյ ն է:
Հոդված 3. Մարդը, նրա արժանապատվ թյ նը, հիﬓական իրավ նքները և ազատ թյ նները բարձրագ յն
արժեքներ են:
Պետ թյ նն ապահով մ է մարդ և քաղաքաց հիﬓական իրավ նքների և ազատ թյ նների
պաշտպան թյ նը՝ ﬕջազգային իրավ նքի սկզբ նքներին նորﬔրին համապատասխան:
Պետ թյ նը սահմանափակված է մարդ և քաղաքաց հիﬓական իրավ նքներով և ազատ թյ ններով՝
որպես անﬕջականորեն գործող իրավ նք:
Հոդված 4. Հանրապետ թյան Նախագահի, Ազգային ժողովի, տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների
ընտր թյ նները, ինչպես նաև հանրաքվեներն անցկացվ մ են ընդհան ր, հավասար, ղղակի ընտրական
իրավ նքի հիման վրա` գաղտնի քվեարկ թյամբ:
Հոդված 5. Պետական իշխան թյ նն իրականացվ մ է Սահմանադր թյանը և օրենքներին
համապատասխան՝ օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխան թյ նների բաժանման և հավասարակշռման
հիման վրա:
Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕններն պաշտոնատար անձինք իրավաս են
կատարել ﬕայն այնպիսի գործող թյ ններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադր թյամբ կամ
օրենքներով:
Հոդված 6. Սահմանադր թյ նն նի բարձրագ յն իրավաբանական ժ, և նրա նորﬔրը գործ մ են
անﬕջականորեն:
Օրենքները պետք է համապատասխանեն Սահմանադր թյանը: Այլ իրավական ակտերը պետք է
համապատասխանեն Սահմանադր թյանը և օրենքներին։
Օրենքներն ժի ﬔջ են մտն մ «Հայաստանի Հանրապետ թյան պաշտոնական տեղեկագր մ»
հրապարակվել ց հետո: Այլ նորմատիվ իրավական ակտերն ժի ﬔջ են մտն մ օրենքով սահմանված կարգով
հրապարակվել ց հետո:
Միջազգային պայմանագրերն ժի ﬔջ են մտն մ ﬕայն վավերացվել ց կամ հաստատվել ց հետո:
Միջազգային պայմանագրերը Հայաստանի Հանրապետ թյան իրավական համակարգի բաղկաց ցիչ մասն են:
Եթե վավերացված ﬕջազգային պայմանագր մ սահմանվ մ են այլ նորﬔր, քան նախատեսված են օրենքներով,
ապա կիրառվ մ են այդ նորﬔրը: Սահմանադր թյանը հակասող ﬕջազգային պայմանագրերը չեն կարող
վավերացվել։
Նորմատիվ իրավական ակտերն ընդ նվ մ են Սահմանադր թյան և օրենքների հիման վրա և դրանց
իրականաց ﬓ ապահովել նպատակով:
Հոդված 7. Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ ճանաչվ մ են գաղափարախոսական բազմակարծ թյ նը և
բազմակ սակց թյ նը:
Կ սակց թյ նները կազմավորվ մ են ազատորեն, նպաստ մ ժողովրդի քաղաքական կամքի ձևավորմանն
արտահայտմանը: Նրանց գործ նե թյ նը չի կարող հակասել Սահմանադր թյանը և օրենքներին, իսկ
գործելակերպը՝ ժողովրդավար թյան սկզբ նքներին:
Կ սակց թյ ններն ապահով մ են իրենց ֆինանսական գործ նե թյան հրապարակայն թյ նը:
Հոդված 8. Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ ճանաչվ մ և պաշտպանվ մ է սեփական թյան իրավ նքը:
Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ երաշխավորվ մ են տնտեսական գործ նե թյան ազատ թյ նն
ազատ տնտեսական մրցակց թյ նը:
http://www.arlis.am/
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Հոդված 8.1. Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ եկեղեցին անջատ է պետ թյ նից:
Հայաստանի Հանրապետ թյ նը ճանաչ մ է Հայաստանյայց առաքելական ս րբ եկեղեց ՝ որպես ազգային
եկեղեց բացառիկ առաքել թյ նը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանք մ, նրա ազգային մշակ յթի զարգացման և
ազգային ինքն թյան պահպանման գործ մ:
Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ երաշխավորվ մ է օրենքով սահմանված կարգով գործող բոլոր կրոնական
կազմակերպ թյ նների գործ նե թյան ազատ թյ նը:
Հայաստանի Հանրապետ թյան և Հայաստանյայց առաքելական ս րբ եկեղեց հարաբեր թյ նները կարող
են կարգավորվել օրենքով:
Հոդված 8.2. Հայաստանի Հանրապետ թյան զինված ժերն ապահով մ են Հայաստանի Հանրապետ թյան
անվտանգ թյ նը, պաշտպան թյ նը և տարածքային ամբողջական թյ նը, նրա սահմանների
անձեռնﬗելի թյ նը։ Զինված ժերը քաղաքական հարցեր մ պահպան մ են չեզոք թյ ն և գտնվ մ են
քաղաքացիական վերահսկող թյան ներքո։
Հոդված 9. Հայաստանի Հանրապետ թյան արտաքին քաղաքական թյ նն իրականացվ մ է ﬕջազգային
իրավ նքի սկզբ նքներին և նորﬔրին համապատասխան` բոլոր պետ թյ նների հետ բարիդրացիական,
փոխշահավետ հարաբեր թյ ններ հաստատել նպատակով:
Հոդված 10. Պետ թյ նն ապահով մ է շրջակա ﬕջավայրի պահպան թյ նը և վերականգն մը, բնական
պաշարների ողջաﬕտ օգտագործ մը:
Հոդված 11. Պատմ թյան և մշակ յթի հ շարձանները, մշակ թային այլ արժեքները գտնվ մ են պետ թյան
հոգած թյան և պաշտպան թյան ներքո:
Հայաստանի Հանրապետ թյ նը ﬕջազգային իրավ նքի սկզբ նքների և նորﬔրի շրջանակներ մ
նպաստ մ է հայկական սփյ ռքի հետ կապերի ամրապնդմանը, այլ պետ թյ ններ մ գտնվող հայկական
պատմական և մշակ թային արժեքների պահպանմանը, հայ կրթական և մշակ թային կյանքի զարգացմանը:
Հոդված 11.1. Հայաստանի Հանրապետ թյան վարչատարածքային ﬕավորներն են մարզերը և համայնքները:
Հոդված 11.2. Հայաստանի Հանրապետ թյ նը երաշխավոր մ է տեղական ինքնակառավար մը:
Հոդված 11.3. Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածք մ և
նրա սահմաններից դ րս գտնվ մ են Հայաստանի Հանրապետ թյան պաշտպան թյան ներքո:
Ազգ թյամբ հայերը Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացի թյ ն են ձեռք բեր մ պարզեցված կարգով:
Հոդված 12. Հայաստանի Հանրապետ թյան պետական լեզ ն հայերենն է:
Հոդված 13. Հայաստանի Հանրապետ թյան դրոշը եռագ յն է՝ կարﬕր, կապ յտ, նարնջագ յն հորիզոնական
հավասար շերտերով:
Հայաստանի Հանրապետ թյան զինանշանն է. կենտրոն մ՝ վահանի վրա, պատկերված են Արարատ լեռը`
Նոյյան տապանով, և պատմական Հայաստանի չորս թագավոր թյ նների զինանշանները: Վահանը պահ մ են
արծիվը և առյ ծը, իսկ վահանից ներքև պատկերված են ս ր, ճյ ղ, հասկերի խ րձ, շղթա և ժապավեն:
Դրոշի և զինանշանի մանրամասն նկարագր թյ նը սահմանվ մ է օրենքով:
Հայաստանի Հանրապետ թյան օրհներգը սահմանվ մ է օրենքով:
Հայաստանի Հանրապետ թյան մայրաքաղաքը Երևանն է:
ԳԼ
ՄԱՐԴ

ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑ

Խ 2

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎ

ՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԱԶԱՏ

Հոդված 14. Մարդ արժանապատվ թյ նը՝ որպես նրա իրավ նքների
հիմք, հարգվ մ և պաշտպանվ մ է պետ թյան կողﬕց:

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

ազատ թյ նների անքակտելի

Հոդված 14.1. Բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև:
Խտրական թյ նը, կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գ յնից, էթնիկական կամ սոցիալական ծագ ﬕց,
գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային
փոքրամասն թյանը պատկանել թյ նից, գ յքային վիճակից, ծն նդից, հաշմանդամ թյ նից, տարիքից կամ
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անձնական կամ սոցիալական բն յթի այլ հանգամանքներից, արգելվ մ է:

Հոդված 15. Յ րաքանչյ ր ոք
մահապատժի:

նի կյանքի իրավ նք: Ոչ ոք չի կարող դատապարտվել կամ ենթարկվել

Հոդված 16. Յ րաքանչյ ր ոք նի անձնական ազատ թյան և անձեռնﬗելի թյան իրավ նք։ Մարդ ն
կարելի է ազատ թյ նից զրկել օրենքով սահմանված դեպքեր մ և կարգով: Օրենքը կարող է նախատեսել
ազատ թյ նից զրկ մ ﬕայն հետևյալ դեպքեր մ՝
1) անձը դատապարտվել է հանցագործ թյ ն կատարել համար իրավաս դատարանի կողﬕց.
2) անձը չի կատարել դատարանի՝ օրինական ժի ﬔջ մտած կարգադր թյ նը.
3) օրենքով սահմանված որոշակի պարտական թյ նների կատար ﬓ ապահովել նպատակով.
4) առկա է հանցագործ թյ ն կատարած լինել հիﬓավոր կասկած, կամ երբ դա անհրաժեշտ է անձի կողﬕց
հանցագործ թյան կատար մը կամ այն կատարել ց հետո նրա փախ ստը կանխել նպատակով.
5) անչափահասին դաստիարակչական հսկող թյան հանձնել կամ իրավաս այլ մարﬕն ներկայացնել
նպատակով.
6) վարակիչ հիվանդ թյ նների տարած մը կանխել նպատակով կամ հոգեկան հիվանդ, գինեմոլ, թմրամոլ
կամ թափառաշրջիկ անձանցից բխող հասարակական վտանգը կանխել նպատակով.
7) Հայաստանի Հանրապետ թյ ն անձի անօրինական մ տքը կանխել , նրան արտաքսել կամ այլ
պետ թյան հանձնել նպատակով։
Ազատ թյ նից զրկված յ րաքանչյ ր անձ իրեն հասկանալի լեզվով անհապաղ տեղեկացվ մ է
պատճառների, իսկ քրեական ﬔղադրանք ներկայացվել դեպք մ՝ նաև ﬔղադրանքի մասին: Ազատ թյ նից
զրկված յ րաքանչյ ր անձ իրավ նք նի այդ մասին անհապաղ տեղեկացնել իր կողﬕց ընտրված անձին։
Եթե ձերբակալված անձը ձերբակալման պահից 72 ժամվա ընթացք մ դատարանի որոշմամբ չի
կալանավորվ մ, ապա նա ենթակա է անհապաղ ազատ արձակման:
Յ րաքանչյ ր ոք իրավ նք նի ազատ թյ նից ապօրինի զրկման կամ ապօրինի խ զարկ թյան դեպք մ
օրենքով սահմանված հիմքերով և կարգով պատճառված ﬖասի հատ ցման: Յ րաքանչյ ր ոք իրավ նք նի իր
ազատ թյ նից զրկման կամ խ զարկ թյան օրինական թյ նն հիﬓավորված թյ նը բողոքարկել
վերադաս դատական ատյան մ:
Մարդ ն չի կարելի ազատ թյ նից զրկել ﬕայն այն պատճառով, որ ի վիճակի չէ կատարել
քաղաքացիաիրավական պարտավոր թյ նները:
Մարդ ն չի կարելի խ զարկել այլ կերպ, քան օրենքով սահմանված դեպքեր մ և կարգով:
Հոդված 17. Ոչ ոք չպետք է ենթարկվի խոշտանգ ﬓերի, ինչպես նաև անմարդկային կամ նվաստացնող
վերաբերմ նքի կամ պատժի։ Ձերբակալված, կալանավորված և ազատազրկված անձինք նեն մարդասիրական
վերաբերմ նքի և արժանապատվ թյան հարգման իրավ նք:
Մարդ ն չի կարելի առանց իր համաձայն թյան ենթարկել գիտական, բժշկական և այլ փորձերի:
Հոդված 18. Յ րաքանչյ ր ոք նի իր իրավ նքների և ազատ թյ նների դատական, ինչպես նաև պետական
այլ մարﬕնների առջև իրավական պաշտպան թյան արդյ նավետ ﬕջոցների իրավ նք:
Յ րաքանչյ ր ոք նի իր իրավ նքները և ազատ թյ ններն օրենքով չարգելված բոլոր ﬕջոցներով
պաշտպանել իրավ նք։
Յ րաքանչյ ր ոք իրավ նք նի իր իրավ նքների ազատ թյ նների պաշտպան թյան համար օրենքով
սահմանված հիմքերով և կարգով ստանալ մարդ իրավ նքների պաշտպանի աջակց թյ նը:
Յ րաքանչյ ր ոք, Հայաստանի Հանրապետ թյան ﬕջազգային պայմանագրերին համապատասխան,
իրավ նք նի իր իրավ նքների ազատ թյ նների պաշտպան թյան խնդրով դիﬔլ մարդ իրավ նքների
և ազատ թյ նների պաշտպան թյան ﬕջազգային մարﬕններին։
Հոդված 19. Յ րաքանչյ ր ոք նի իր խախտված իրավ նքները վերականգնել , ինչպես նաև իրեն
ներկայացված ﬔղադրանքի հիﬓավորված թյ նը պարզել համար հավասար թյան պայմաններ մ,
արդար թյան բոլոր պահանջների պահպանմամբ, անկախ և անկողﬓակալ դատարանի կողﬕց ողջաﬕտ
ժամկետ մ իր գործի հրապարակային քնն թյան իրավ նք:
Հանր թյան բարքերի, հասարակական կարգի, պետական անվտանգ թյան, դատավար թյան մասնակիցների
անձնական կյանքի կամ արդարադատ թյան շահերի պաշտպան թյան նկատառ ﬓերով լրատվ թյան
ﬕջոցների և հասարակ թյան ներկայաց ցիչների մասնակց թյ նը դատական քնն թյան ընթացք մ կամ դրա
ﬕ մաս մ կարող է արգելվել։
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Հոդված 20. Յ րաքանչյ ր ոք նի իրավաբանական օգն թյ ն ստանալ իրավ նք: Օրենքով նախատեսված
դեպքեր մ իրավաբանական օգն թյ նը ց յց է տրվ մ պետական ﬕջոցների հաշվին։
Յ րաքանչյ ր ոք նի ձերբակալման, խափանման ﬕջոցի ընտրման կամ ﬔղադրանքի առաջադրման պահից
իր ընտր թյամբ պաշտպան նենալ իրավ նք:
Յ րաքանչյ ր ոք նի իր նկատմամբ կայացված դատավճռի՝ օրենքով սահմանված կարգով վերադաս
դատարանի կողﬕց վերանայման իրավ նք:
Յ րաքանչյ ր դատապարտյալ նի ներման կամ նշանակված պատիժը ﬔղմացնել խնդրանքի իրավ նք:
Տ ժողին պատճառված ﬖասը հատ ցվ մ է օրենքով սահմանված կարգով:
Հոդված 21. Հանցագործ թյան համար ﬔղադրվողը համարվ մ է անﬔղ, քանի դեռ նրա ﬔղավոր թյ նն
ապաց ցված չէ օրենքով սահմանված կարգով՝ դատարանի՝ օրինական ժի ﬔջ մտած դատավճռով:
Մեղադրյալը պարտավոր չէ ապաց ցել իր անﬔղ թյ նը: Չփարատված կասկածները ﬔկնաբանվ մ են
հօգ տ ﬔղադրյալի:
Հոդված 22. Ոչ ոք պարտավոր չէ ց ցմ նք տալ իր, ամ սն կամ ﬔրձավոր ազգականների վերաբերյալ:
Օրենքը կարող է նախատեսել ց ցմ նք տալ պարտական թյ նից ազատվել այլ դեպքեր:
Արգելվ մ է օրենքի խախտմամբ ձեռք բերված ապաց յցների օգտագործ մը:
Արգելվ մ է նշանակել ավելի ծանր պատիժ, քան կարող էր կիրառվել հանցագործ թյան կատարման պահին
գործող օրենքով:
Մարդ ն չի կարելի հանցագործ թյան համար ﬔղավոր ճանաչել, եթե արարքի կատարման պահին գործող
օրենքով այն հանցագործ թյ ն չի համարվել:
Արարքի պատժելի թյ նը վերացնող կամ պատիժը ﬔղմացնող օրենքն նի հետադարձ ժ:
Պատասխանատվ թյ ն սահմանող կամ պատասխանատվ թյ նը խստացնող օրենքը հետադարձ ժ չ նի:
Ոչ ոք չի կարող կրկին անգամ դատվել ն յն արարքի համար։
Հոդված 23. Յ րաքանչյ ր ոք իրավ նք նի, որպեսզի հարգվի իր անձնական ընտանեկան կյանքը:
Առանց անձի համաձայն թյան նրա վերաբերյալ չի կարելի հավաքել, պահպանել, օգտագործել կամ տարածել
այլ տեղեկ թյ ններ, քան նախատեսված է օրենքով: Արգելվ մ է անձին վերաբերող տեղեկ թյ նների
օգտագործ ﬓ տարած մը, եթե դա հակաս մ է տեղեկ թյ նների հավաքման նպատակներին կամ չի
նախատեսված օրենքով:
Յ րաքանչյ ր ոք նի պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕններ մ իրեն վերաբերող
տեղեկ թյ ններին ծանոթանալ իրավ նք:
Յ րաքանչյ ր ոք նի իր մասին ոչ հավաստի տեղեկ թյ նների շտկման և իր մասին ապօրինի ձեռք բերված
տեղեկ թյ նների վերացման իրավ նք:
Յ րաքանչյ ր ոք նի նամակագր թյան, հեռախոսային խոսակց թյ նների, փոստային, հեռագրական և այլ
հաղորդ ﬓերի գաղտնի թյան իրավ նք, որը կարող է սահմանափակվել ﬕայն օրենքով սահմանված դեպքեր մ
և կարգով, դատարանի որոշմամբ:
Հոդված 24. Յ րաքանչյ ր ոք նի բնակարանի անձեռնﬗելի թյան իրավ նք: Արգելվ մ է մարդ կամքին
հակառակ մ տք գործել նրա բնակարան, բացառ թյամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:
Բնակարանը կարող է խ զարկվել ﬕայն օրենքով սահմանված դեպքեր մ և կարգով՝ դատարանի որոշմամբ:
Հոդված 25. Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ օրինական հիմքերով գտնվող յ րաքանչյ ր ոք նի
Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածք մ ազատ տեղաշարժվել և բնակավայր ընտրել իրավ նք:
Յ րաքանչյ ր ոք նի Հայաստանի Հանրապետ թյ նից դ րս գալ իրավ նք:
Յ րաքանչյ ր քաղաքացի և Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ բնակվել իրավ նք նեցող յ րաքանչյ ր
ոք նի Հայաստանի Հանրապետ թյ ն վերադառնալ իրավ նք:
Հոդված 26. Յ րաքանչյ ր ոք նի մտքի, խղճի և կրոնի ազատ թյան իրավ նք։ Այս իրավ նքը ներառ մ է
կրոնը կամ համոզմ նքները փոխել ազատ թյ նը և դրանք ինչպես ﬕայնակ, այնպես էլ այլոց հետ համատեղ
քարոզի, եկեղեցական արարող թյ նների և պաշտամ նքի այլ ծիսակատար թյ նների ﬕջոցով արտահայտել
ազատ թյ նը։
Այս իրավ նքի արտահայտ մը կարող է սահմանափակվել ﬕայն օրենքով, եթե դա անհրաժեշտ է
հասարակական անվտանգ թյան, առողջ թյան, բարոյական թյան կամ այլոց իրավ նքների և
ազատ թյ նների պաշտպան թյան համար:
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Հոդված 27. Յ րաքանչյ ր ոք նի իր կարծիքն ազատ արտահայտել իրավ նք: Արգելվ մ է մարդ ն
հարկադրել հրաժարվել իր կարծիքից կամ փոխել այն:
Յ րաքանչյ ր ոք նի խոսքի ազատ թյան իրավ նք, ներառյալ՝ տեղեկ թյ ններ և գաղափարներ
փնտրել , ստանալ , տարածել ազատ թյ նը, տեղեկատվ թյան ցանկացած ﬕջոցով՝ անկախ պետական
սահմաններից:
Լրատվաﬕջոցների և տեղեկատվական այլ ﬕջոցների ազատ թյ նը երաշխավորվ մ է։
Պետ թյ նը երաշխավոր մ է տեղեկատվական, կրթական, մշակ թային և ժամանցային բն յթի
հաղորդ ﬓերի բազմազան թյ ն առաջարկող անկախ հանրային ռադիոյի և հեռ ստատես թյան
առկայ թյ նը և գործ նե թյ նը։
Հոդված 27.1. Յ րաքանչյ ր ոք նի իր անձնական կամ հասարակական շահերի պաշտպան թյան
նկատառ ﬓերով իրավաս պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕններին և պաշտոնատար
անձանց դիմ ﬓեր կամ առաջարկ թյ ններ ներկայացնել և ողջաﬕտ ժամկետ մ պատշաճ պատասխան
ստանալ իրավ նք:
Հոդված 28. Յ րաքանչյ ր ոք նի այլ անձանց հետ ﬕավոր ﬓեր կազﬔլ , այդ թվ մ՝ արհեստակցական
ﬕ թյ ններ կազﬔլ և դրանց անդամագրվել իրավ նք:
Յ րաքանչյ ր քաղաքացի նի այլ քաղաքացիների հետ կ սակց թյ ններ ստեղծել և դրանց
անդամագրվել իրավ նք:
Կ սակց թյ ններ և արհեստակցական ﬕ թյ ններ ստեղծել և դրանց անդամագրվել իրավ նքներն
օրենքով սահմանված կարգով կարող են սահմանափակվել զինված ժերի, ոստիկան թյան, ազգային
անվտանգ թյան, դատախազ թյան մարﬕնների ծառայողների, ինչպես նաև դատավորների և սահմանադրական
դատարանի անդաﬕ նկատմամբ:
Մարդ ն չի կարելի հարկադրել անդամագրվել որևէ կ սակց թյան կամ ﬕավորման:
Միավոր ﬓերի գործ նե թյ նը կարող է կասեցվել կամ արգելվել ﬕայն օրենքով նախատեսված դեպքեր մ՝
դատական կարգով:
Հոդված 29. Յ րաքանչյ ր ոք նի խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ անցկացնել իրավ նք:
Զինված ժեր մ, ոստիկան թյ ն մ, ազգային անվտանգ թյան, դատախազ թյան մարﬕններ մ
ծառայողների, ինչպես նաև դատավորների և սահմանադրական դատարանի անդաﬓերի կողﬕց այդ
իրավ նքների իրականացման սահմանափակ ﬓեր կարող են նախատեսվել ﬕայն օրենքով։
Հոդված 30. Հայաստանի Հանրապետ թյան՝ տասն թ տարին լրացած քաղաքացիներն նեն ընտրել և
հանրաքվեներին մասնակցել , ինչպես նաև անﬕջականորեն և կամքի ազատ արտահայտ թյամբ ընտրված
իրենց ներկայաց ցիչների ﬕջոցով պետական կառավարմանը և տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցել
իրավ նք:
Օրենքով կարող է սահմանվել Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացի թյ ն չ նեցող անձանց՝ տեղական
ինքնակառավարման մարﬕնների ընտր թյ ններին և տեղական հանրաքվեներին մասնակցել իրավ նքը:
Ընտրել և ընտրվել չեն կարող դատարանի վճռով անգործ նակ ճանաչված, ինչպես նաև օրինական ժի ﬔջ
մտած դատավճռով ազատազրկման դատապարտված և պատիժը կրող քաղաքացիները:
Հոդված 30.1. Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացիներից ծնված երեխան Հայաստանի
Հանրապետ թյան քաղաքացի է: Յ րաքանչյ ր երեխա, որի ծնողներից ﬔկը Հայաստանի Հանրապետ թյան
քաղաքացի է, նի Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացի թյան իրավ նք: Հայաստանի Հանրապետ թյան
քաղաքացի թյան ձեռքբերման և դադարման կարգը սահմանվ մ է օրենքով:
Ոչ ոք չի կարող զրկվել Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացի թյ նից, ինչպես նաև քաղաքացի թյ նը
փոխել իրավ նքից:
Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքաց ն չի կարելի հանձնել օտարերկրյա պետ թյանը, բացառ թյամբ
Հայաստանի Հանրապետ թյան վավերացրած ﬕջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերի:
Երկքաղաքացի թյ ն նեցող անձանց իրավ նքները և պարտական թյ նները սահմանվ մ են օրենքով։
Հոդված 30.2. Քաղաքացիներն նեն օրենքով սահմանված ընդհան ր հիմ նքներով հանրային ծառայ թյան
ընդ նվել իրավ նք:
Հանրային ծառայ թյան սկզբ նքները և կազմակերպման կարգը սահմանվ մ են օրենքով:
Հոդված 31. Յ րաքանչյ ր ոք իրավ նք նի իր հայեցող թյամբ տիրապետել , օգտագործել , տնօրինել և
կտակել իր սեփական թյ նը։ Սեփական թյան իրավ նքի իրականաց մը չպետք է ﬖաս պատճառի շրջակա
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ﬕջավայրին, խախտի այլ անձանց, հանր թյան և պետ թյան իրավ նքներն օրինական շահերը:
Ոչ ոքի չի կարելի զրկել սեփական թյ նից, բացառ թյամբ դատական կարգով՝ օրենքով նախատեսված
դեպքերի:
Սեփական թյան օտար մը հասարակ թյան և պետ թյան կարիքների համար կարող է կատարվել ﬕայն
բացառիկ՝ գերակա հանրային շահերի դեպքեր մ, օրենքով սահմանված կարգով, նախնական համարժեք
փոխհատ ցմամբ:
Հողի սեփական թյան իրավ նքից չեն օգտվ մ օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացի թյ ն չ նեցող
անձինք, բացառ թյամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի:
Մտավոր սեփական թյ նը պաշտպանվ մ է օրենքով:

Հոդված 31.1. Պետ թյ նը պաշտպան մ է սպառողների շահերը, իրականացն մ օրենքով նախատեսված
ﬕջոցառ ﬓեր՝ ապրանքների, ծառայ թյ նների և աշխատանքների որակի վերահսկող թյան ղղ թյամբ:
Հոդված 32. Յ րաքանչյ ր ոք նի աշխատանքի ընտր թյան ազատ թյ ն:
Յ րաքանչյ ր աշխատող նի արդարացի և օրենքով սահմանված նվազագ յնից ոչ ցածր աշխատավարձի,
ինչպես նաև անվտանգ թյան հիգիենայի պահանջները բավարարող աշխատանքային պայմանների իրավ նք:
Աշխատողներն իրենց տնտեսական, սոցիալական և աշխատանքային շահերի պաշտպան թյան նպատակով
նեն գործադ լի իրավ նք, որի իրականացման կարգը և սահմանափակ ﬓերը սահմանվ մ են օրենքով:
Մինչև 16 տարեկան երեխաներին մշտական աշխատանքի ընդ նելն արգելվ մ է։ Նրանց ժամանակավոր
աշխատանքի ընդ նման կարգը և պայմանները սահմանվ մ են օրենքով։
Հարկադիր աշխատանքն արգելվ մ է:
Հոդված 33. Յ րաքանչյ ր ոք նի հանգստի իրավ նք: Առավելագ յն աշխատաժամանակը, հանգստյան
օրերը և աﬔնամյա վճարովի արձակ րդի նվազագ յն տևող թյ նը սահմանվ մ են օրենքով:
Հոդված 33.1. Յ րաքանչյ ր ոք նի օրենքով չարգելված ձեռնարկատիրական գործ նե թյամբ զբաղվել
իրավ նք։
Շ կայ մ ﬔնաշնորհ կամ գերիշխող դիրքի չարաշահ մը և անբարեխիղճ մրցակց թյ նն արգելվ մ են:
Մրցակց թյան սահմանափակ մը, ﬔնաշնորհի հնարավոր տեսակները և դրանց թ յլատրելի չափերը կարող
են սահմանվել ﬕայն օրենքով, եթե դա անհրաժեշտ է հանր թյան շահերի պաշտպան թյան համար:
Հոդված 33.2. Յ րաքանչյ ր ոք իրավ նք նի ապրել իր առողջ թյանը և բարեկեց թյանը նպաստող
շրջակա ﬕջավայր մ, պարտավոր է անձամբ և այլոց հետ համատեղ պահպանել և բարելավել շրջակա
ﬕջավայրը:
Պաշտոնատար անձինք պատասխանատվ թյ ն են կր մ բնապահպանական տեղեկատվ թյ նը թաքցնել
կամ դրա տրամադր մը ﬔրժել համար:
Հոդված 34. Յ րաքանչյ ր ոք նի իր և իր ընտանիքի համար բավարար կենսամակարդակի, այդ թվ մ՝
բնակարանի, ինչպես նաև կենսապայմանների բարելավման իրավ նք: Պետ թյ նն անհրաժեշտ ﬕջոցներ է
ձեռնարկ մ քաղաքացիների այս իրավ նքի իրականացման համար:
Հոդված 35. Ընտանիքը հասարակ թյան բնական և հիﬓական բջիջն է:
Ամ սնական տարիքի հասած կինը և տղամարդը իրենց կամքի ազատ արտահայտ թյամբ նեն
ամ սնանալ
ընտանիք կազﬔլ իրավ նք: Ամ սնանալիս, ամ սն թյան ընթացք մ, ամ սնալ ծվելիս
նրանք օգտվ մ են հավասար իրավ նքներից:
Մայր թյան հետ կապված պատճառներով աշխատանքից ազատելն արգելվ մ է: Յ րաքանչյ ր աշխատող
կին հղի թյան և ծննդաբեր թյան դեպք մ նի վճարովի արձակ րդի և նոր ծնված երեխայի խնամքի կամ
երեխայի որդեգրման համար արձակ րդի իրավ նք:
Հոդված 36. Ծնողներն իրավ նք նեն և պարտավոր են հոգ տանել իրենց երեխաների դաստիարակ թյան,
առողջ թյան, լիարժեք ներդաշնակ զարգացման և կրթ թյան համար:
Ծնողական իրավ նքներից զրկելը կամ դրանց սահմանափակ մը կարող է կատարվել ﬕայն դատարանի
որոշմամբ՝ օրենքով սահմանված կարգով և դեպքեր մ:
Չափահաս աշխատ նակ անձինք պարտավոր են հոգ տանել իրենց անաշխատ նակ և կարիքավոր ծնողների
համար:
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Հոդված 37. Յ րաքանչյ ր ոք նի ծեր թյան, հաշմանդամ թյան, հիվանդ թյան, կերակրողին կորցնել ,
գործազրկ թյան և օրենքով նախատեսված այլ դեպքեր մ սոցիալական ապահով թյան իրավ նք: Սոցիալական
ապահով թյան ծավալն ձևերը սահմանվ մ են օրենքով:
Հոդված 38. Յ րաքանչյ ր ոք նի օրենքով սահմանված եղանակներով բժշկական օգն թյ ն և սպասարկ մ
ստանալ իրավ նք:
Յ րաքանչյ ր ոք նի անվճար հիﬓական բժշկական ծառայ թյ ններ ստանալ իրավ նք: Դրանց ցանկը և
մատ ցման կարգը սահմանվ մ են օրենքով:
Հոդված 39. Յ րաքանչյ ր ոք նի կրթ թյան իրավ նք:
Հիﬓական ընդհան ր կրթ թյ նը պարտադիր է, բացառ թյամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: Օրենքով
կարող է սահմանվել պարտադիր կրթ թյան ավելի բարձր մակարդակ:
Միջնակարգ կրթ թյ նը պետական ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ անվճար է:
Բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ նների ինքնավար թյան սկզբ նքները որոշվ մ են օրենքով:
Ուս ﬓական հաստատ թյ նների ստեղծման և գործ նե թյան կարգը սահմանվ մ է օրենքով:
Յ րաքանչյ ր քաղաքացի նի մրց թային հիմ նքներով անվճար պետական բարձրագ յն և այլ
մասնագիտական կրթական հաստատ թյ ններ մ կրթ թյ ն ստանալ իրավ նք՝ օրենքով սահմանված
կարգով: Պետ թյ նն օրենքով նախատեսված դեպքեր մ և կարգով ֆինանսական և այլ աջակց թյ ն է
ց ցաբեր մ բարձրագ յն և այլ մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ս ﬓական
հաստատ թյ ններին և դրանց մ սովորողներին:
Հոդված 40. Յ րաքանչյ ր ոք նի գրական, գեղարվեստական, գիտական և տեխնիկական
ստեղծագործ թյան ազատ թյան, գիտ թյան նվաճ ﬓերից օգտվել և հասարակ թյան մշակ թային կյանքին
մասնակցել իրավ նք:
Հոդված 41. Յ րաքանչյ ր ոք նի իր ազգային և էթնիկական ինքն թյ նը պահպանել իրավ նք:
Ազգային փոքրամասն թյ ններին պատկանող անձինք նեն իրենց ավանդ յթների, կրոնի, լեզվի և
մշակ յթի պահպանման զարգացման իրավ նք:
Հոդված 42. Սահմանադր թյամբ ամրագրված մարդ և քաղաքաց հիﬓական իրավ նքները և
ազատ թյ նները չեն բացառ մ օրենքներով և ﬕջազգային պայմանագրերով սահմանված այլ իրավ նքներ և
ազատ թյ ններ:
Յ րաքանչյ ր ոք ազատ է կատարել այն, ինչն արգելված չէ օրենքով և չի խախտ մ այլոց իրավ նքները և
ազատ թյ նները: Ոչ ոք չի կարող կրել պարտական թյ ններ, որոնք սահմանված չեն օրենքով:
Անձի իրավական վիճակը վատթարացնող օրենքները և այլ իրավական ակտեր հետադարձ ժ չ նեն:
Անձի իրավական վիճակը բարելավող, նրա պատասխանատվ թյ նը վերացնող կամ ﬔղմացնող իրավական
ակտերը հետադարձ ժ նեն, եթե դա նախատեսված է այդ ակտերով:
Հոդված 42.1. Մարդ և քաղաքաց հիﬓական իրավ նքները և ազատ թյ նները տարածվ մ են նաև
իրավաբանական անձանց վրա այնքանով, որքանով այդ իրավ նքներն ազատ թյ ններն իրենց է թյամբ
կիրառելի են դրանց նկատմամբ:
Հոդված 43. Մարդ և քաղաքաց ՝ Սահմանադր թյան 23-25, 27, 28-30, 30.1-րդ հոդվածներով, 32-րդ հոդվածի
երրորդ մասով ամրագրված հիﬓական իրավ նքները և ազատ թյ նները կարող են սահմանափակվել ﬕայն
օրենքով, եթե դա անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակ թյ ն մ պետական անվտանգ թյան,
հասարակական կարգի պահպանման, հանցագործ թյ նների կանխման, հանր թյան առողջ թյան
բարոյական թյան, այլոց սահմանադրական իրավ նքների և ազատ թյ նների, պատվի և բարի համբավի
պաշտպան թյան համար:
Մարդ և քաղաքաց հիﬓական իրավ նքների ազատ թյ նների սահմանափակ ﬓերը չեն կարող
գերազանցել Հայաստանի Հանրապետ թյան ﬕջազգային պարտավոր թյ ններով սահմանված շրջանակները:
Հոդված 44. Մարդ և քաղաքաց առանձին հիﬓական իրավ նքներ ազատ թյ ններ, բացառ թյամբ
Սահմանադր թյան 15, 17-22 և 42-րդ հոդվածներ մ նշվածների, կարող են օրենքով սահմանված կարգով
ժամանակավորապես սահմանափակվել ռազմական կամ արտակարգ դր թյան ժամանակ՝ արտակարգ
իրավիճակներ մ պարտավոր թյ ններից շեղվել վերաբերյալ ստանձնած ﬕջազգային պարտավոր թյ նների
շրջանակներ մ:
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Հոդված 45. Յ րաքանչյ ր ոք պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով և չափով մ ծել հարկեր, տ րքեր,
կատարել պարտադիր այլ վճար ﬓեր:
Հոդված 46. Յ րաքանչյ ր քաղաքացի պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով մասնակցել Հայաստանի
Հանրապետ թյան պաշտպան թյանը:
Հոդված 47. Յ րաքանչյ ր ոք պարտավոր է պահպանել Սահմանադր թյ նը և օրենքները, հարգել այլոց
իրավ նքները, ազատ թյ նները և արժանապատվ թյ նը:
Արգելվ մ է իրավ նքների և ազատ թյ նների օգտագործ մը սահմանադրական կարգը բռնի տապալել ,
ազգային, ռասայական, կրոնական ատել թյ ն բորբոքել , բռն թյ ն կամ պատերազմ քարոզել նպատակով:
Հոդված 48. Տնտեսական, սոցիալական և մշակ թային ոլորտներ մ պետ թյան հիﬓական խնդիրներն են`
1) պաշտպանել և հովանավորել ընտանիքը, մայր թյ նը և մանկ թյ նը.
2) նպաստել բնակչ թյան զբաղված թյանը և աշխատանքի պայմանների բարելավմանը.
3) խթանել բնակարանային շինարար թյ նը, նպաստել յ րաքանչյ ր քաղաքաց բնակարանային
պայմանների բարելավմանը.
4) իրականացնել բնակչ թյան առողջ թյան պահպանման ծրագրեր, նպաստել արդյ նավետ և մատչելի
բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծմանը.
5) նպաստել երիտասարդ թյան մասնակց թյանը երկրի քաղաքական, տնտեսական և մշակ թային կյանքին.
6) խթանել ֆիզկ լտ րայի և սպորտի զարգաց մը.
7) իրականացնել հաշմանդամ թյան կանխարգելման և բ ժման ծրագրեր, խթանել հաշմանդաﬓերի
մասնակց թյ նը հասարակական կյանքին.
8) նպաստել անվճար բարձրագ յն և այլ մասնագիտական կրթ թյան զարգացմանը.
9) նպաստել գիտ թյան և մշակ յթի զարգացմանը.
10) իրականացնել ներկա ապագա սեր նդների բնապահպանական անվտանգ թյ նն ապահովող
քաղաքական թյ ն.
11) նպաստել ազգային և համամարդկային արժեքներին յ րաքանչյ րի ազատ հաղորդակցմանը.
12) ապահովել տարեց մարդկանց արժանապատիվ կենսամակարդակը:
Պետ թյ նը պարտավոր է իր հնարավոր թյ նների շրջանակներ մ ﬕջոցներ ձեռնարկել ս յն հոդված մ
ամրագրված խնդիրների իրականացման համար:
ԳԼ
ՀԱՆՐԱՊԵՏ
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Հոդված 49. Հանրապետ թյան Նախագահը պետ թյան գլ խն է:
Հանրապետ թյան Նախագահը հետև մ է Սահմանադր թյան պահպանմանը, ապահով մ է օրենսդիր,
գործադիր և դատական իշխան թյ նների բնականոն գործ նե թյ նը:
Հանրապետ թյան Նախագահը Հայաստանի Հանրապետ թյան անկախ թյան, տարածքային
ամբողջական թյան և անվտանգ թյան երաշխավորն է:
Հոդված 50. Հանրապետ թյան Նախագահն ընտրվ մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացիների
կողﬕց` հինգ տարի ժամկետով:
Հանրապետ թյան Նախագահ կարող է ընտրվել երես նհինգ տարին լրացած, վերջին տասը տար մ
Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացի հանդիսացող, վերջին տասը տար մ Հանրապետ թյ ն մ մշտապես
բնակվող և ընտրական իրավ նք նեցող յ րաքանչյ ր ոք:
Ն յն անձը չի կարող ավելի քան երկ անգամ անընդﬔջ ընտրվել Հանրապետ թյան Նախագահի
պաշտոն մ:
Հոդված 51. Հանրապետ թյան Նախագահն ընտրվ մ է Սահմանադր թյամբ և օրենքով սահմանված կարգով։
Հանրապետ թյան Նախագահի ընտր թյ նը անցկացվ մ է նրա լիազոր թյ նների ավարտից հիս ն օր առաջ։
Հանրապետ թյան Նախագահ է ընտրվ մ այն թեկնած ն, որին կողմ է քվեարկել բոլոր թեկնած ներին կողմ
քվեարկած ընտրողների թվի կեսից ավելին։
Եթե քվեարկվել է երկ սից ավելի թեկնած , և նրանցից ոչ ﬔկին կողմ չեն քվեարկել անհրաժեշտ թվով
ընտրողներ, ապա քվեարկ թյ նից հետո՝ տասնչորսերորդ օրը, անցկացվ մ է Հանրապետ թյան Նախագահի
ընտր թյան երկրորդ փ լ։ Հանրապետ թյան Նախագահի ընտր թյան երկրորդ փ լին կարող են մասնակցել
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այն երկ թեկնած ները, որոնց կողմ են քվեարկել առավել թվով ընտրողներ։ Երկրորդ փ լ մ Հանրապետ թյան
Նախագահ է ընտրվ մ այն թեկնած ն, որին կողմ են քվեարկել առավել թվով ընտրողներ։
Մեկ թեկնած քվեարկվել դեպք մ նա ընտրվ մ է, եթե կողմ է քվեարկել քվեարկ թյան մասնակիցների
կեսից ավելին։
Եթե Հանրապետ թյան Նախագահի ընտր թյան արդյ նքների վերաբերյալ սահմանադրական դատարանը
գործ է ընդ ն մ քնն թյան, ապա որոշ մ պետք է կայացնի դիմ մը ստանալ ց հետո՝ տասնօրյա ժամկետ մ,
իսկ ս յն հոդվածով սահմանված ժամկետները հաշվվ մ են դատարանի որոշ ﬓ ժի ﬔջ մտնել պահից։
Եթե Հանրապետ թյան Նախագահ չի ընտրվ մ, ապա նշանակվ մ է նոր ընտր թյ ն, իսկ քվեարկ թյ նն
անցկացվ մ է նոր ընտր թյ ն նշանակվել ց հետո՝ քառաս ներորդ օրը։
Հանրապետ թյան Նախագահն իր պաշտոնն ստանձն մ է Հանրապետ թյան նախորդ Նախագահի
լիազոր թյ նների ավարտման օրը։
Նոր կամ արտահերթ ընտր թյան ﬕջոցով ընտրված Հանրապետ թյան Նախագահը պաշտոնն ստանձն մ է
ընտր թյ նից հետո՝ քսաներորդ օրը։

Հոդված 52. Հանրապետ թյան Նախագահի թեկնած ներից ﬔկի համար անհաղթահարելի խոչընդոտներ
առաջանալ դեպք մ Հանրապետ թյան Նախագահի ընտր թյ նը հետաձգվ մ է երկշաբաթյա ժամկետով։
Անհաղթահարելի ճանաչված խոչընդոտները չվերանալ դեպք մ նշանակվ մ է նոր ընտր թյ ն, իսկ
քվեարկ թյ նն անցկացվ մ է նշված երկշաբաթյա ժամկետը լրանալ ց հետո՝ քառաս ներորդ օրը։
Մինչև քվեարկ թյան օրը թեկնած ներից ﬔկի մահվան դեպք մ նշանակվ մ է նոր ընտր թյ ն, իսկ
քվեարկ թյ նն անցկացվ մ է նոր ընտր թյ ն նշանակել ց հետո` քառաս ներորդ օրը։
Հոդված 53. Հանրապետ թյան Նախագահի հրաժարականի, մահվան, լիազոր թյ նների կատարման
անհնարին թյան կամ Սահմանադր թյան 57-րդ հոդվածով սահմանված կարգով նրան պաշտոնանկ անել
դեպքեր մ նշանակվ մ է Հանրապետ թյան Նախագահի արտահերթ ընտր թյ ն, իսկ քվեարկ թյ նն
անցկացվ մ է Հանրապետ թյան Նախագահի պաշտոնը թափ ր ﬓալ ց հետո` քառաս ներորդ օրը։
Հոդված 53.1. Ռազմական և արտակարգ դր թյան ժամանակ Հանրապետ թյան Նախագահի ընտր թյ ն չի
անցկացվ մ, իսկ Հանրապետ թյան Նախագահը շար նակ մ է իր լիազոր թյ նների իրականաց մը: Այս
դեպք մ ռազմական կամ արտակարգ դր թյան ավարտից հետո՝ քառաս ներորդ օրը, անցկացվ մ է
Հանրապետ թյան Նախագահի ընտր թյ ն:
Հոդված 54. Հանրապետ թյան Նախագահը պաշտոնն ստանձն մ է օրենքով սահմանված կարգով՝ Ազգային
ժողովի հատ կ նիստ մ, ժողովրդին տրված հետևյալ երդմամբ. «Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետ թյան
Նախագահի պաշտոնը՝ երդվ մ եմ. անվերապահորեն կատարել Սահմանադր թյան պահանջները՝ հարգել
մարդ և քաղաքաց իրավ նքներն ազատ թյ նները, ապահովել Հանրապետ թյան անկախ թյ նը,
տարածքային ամբողջական թյ նը և անվտանգ թյ նը՝ ի փառս Հայաստանի Հանրապետ թյան և ի
բարօր թյ ն Հայաստանի Հանրապետ թյան ժողովրդի։»:
Հոդված 55. Հանրապետ թյան Նախագահը՝
1) ղերձով դիմ մ է ժողովրդին և Ազգային ժողովին.
2) Ազգային ժողովի ընդ նած օրենքն ստանալ ց հետո՝ քսանﬔկօրյա ժամկետ մ, ստորագր մ և
հրապարակ մ է այն:
Այդ ժամկետ մ կարող է Ազգային ժողովի կողﬕց ընդ նված օրենքն առարկ թյ ններով,
առաջարկ թյ ններով վերադարձնել Ազգային ժողով՝ պահանջելով նոր քննարկ մ: Հնգօրյա ժամկետ մ
ստորագր մ և հրապարակ մ է Ազգային ժողովի կողﬕց վերստին ընդ նված օրենքը.
3) Սահմանադր թյան 74.1-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքեր մ կարգով արձակ մ է Ազգային ժողովը և
նշանակ մ արտահերթ ընտր թյ ն.
4) Ազգային ժողով մ պատգամավորական տեղերի բաշխման և պատգամավորական խմբակց թյ նների հետ
խորհրդակց թյ նների հիման վրա վարչապետ է նշանակ մ պատգամավորների ﬔծամասն թյան
վստահ թյ նը վայելող անձին, իսկ եթե դա հնարավոր չէ, ապա առավել թվով պատգամավորների
վստահ թյ նը վայելող անձին: Հանրապետ թյան Նախագահը վարչապետ է նշանակ մ կառավար թյան
հրաժարականի ընդ ն ﬕց հետո՝ տասնօրյա ժամկետ մ: Կառավար թյ նը կազմավորվ մ է վարչապետի
նշանակ ﬕց հետո` քսանօրյա ժամկետ մ:
Հանրապետ թյան Նախագահը վարչապետի առաջարկ թյամբ նշանակ մ և ազատ մ է կառավար թյան
անդաﬓերին:
Հանրապետ թյան Նախագահն ընդ ն մ է կառավար թյան հրաժարականը նորընտիր Ազգային ժողովի
առաջին նիստի, Հանրապետ թյան Նախագահի կողﬕց իր պաշտոնն ստանձնել , կառավար թյանն
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անվստահ թյ ն հայտնվել , կառավար թյան ծրագրին հավան թյ ն չտալ , վարչապետի կողﬕց
հրաժարական ներկայացվել կամ վարչապետի պաշտոնը թափ ր ﬓալ օրը: Հանրապետ թյան Նախագահի
կողﬕց կառավար թյան հրաժարականի ընդ ն ﬕց հետո կառավար թյան անդաﬓերը շար նակ մ են իրենց
պարտական թյ նների կատար մը ﬕնչև նոր կառավար թյան կազմավոր մը.
5) օրենքով նախատեսված դեպքեր մ նշանակ ﬓեր է կատար մ պետական պաշտոններ մ.
6) կազմավոր մ է ազգային անվտանգ թյան խորհ րդ և նախագահ մ այն, կարող է կազմավորել
խորհրդակցական այլ մարﬕններ.
7) ներկայացն մ է Հայաստանի Հանրապետ թյ նը ﬕջազգային հարաբեր թյ ններ մ, իրականացն մ է
արտաքին քաղաքական թյան ընդհան ր ղեկավար մը, կնք մ է ﬕջազգային պայմանագրեր, Ազգային ժողովի
վավերացմանն է ներկայացն մ ﬕջազգային պայմանագրեր և ստորագր մ դրանց վավերագրերը, հաստատ մ,
կասեցն մ կամ չեղյալ է հայտարար մ վավերաց մ չպահանջող ﬕջազգային պայմանագրերը.
8) նշանակ մ և հետ է կանչ մ օտարերկրյա պետ թյ ններ մ և ﬕջազգային կազմակերպ թյ ններին
առընթեր Հայաստանի Հանրապետ թյան դիվանագիտական ներկայաց ցիչներին, ընդ ն մ է օտարերկրյա
պետ թյ նների և ﬕջազգային կազմակերպ թյ նների դիվանագիտական ներկայաց ցիչների
հավատարմագրերը և հետկանչագրերը.
9) Ազգային ժողովին է առաջարկ մ գլխավոր դատախազի, կենտրոնական բանկի նախագահի և վերահսկիչ
պալատի նախագահի թեկնած թյ նները։ Գլխավոր դատախազի առաջարկ թյամբ նշանակ մ և ազատ մ է
գլխավոր դատախազի տեղակալներին.
10) նշանակ մ է սահմանադրական դատարանի չորս անդամ, իսկ Ազգային ժողովի կողﬕց
Սահմանադր թյան 83-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված ժամկետ մ սահմանադրական դատարանի
նախագահ չնշանակել դեպք մ՝ սահմանադրական դատարանի կազﬕց սահմանադրական դատարանի
նախագահ:
Սահմանադրական դատարանի եզրակաց թյան հիման վրա կարող է դադարեցնել սահմանադրական
դատարանի՝ իր նշանակած անդաﬕ լիազոր թյ նները կամ համաձայն թյ ն տալ նրան որպես ﬔղադրյալ
ներգրավել , կալանավորել կամ նրա նկատմամբ դատական կարգով վարչական պատասխանատվ թյան
ենթարկել հարց հար ցել վերաբերյալ.
11) արդարադատ թյան խորհրդի առաջարկ թյամբ նշանակ մ է վճռաբեկ դատարանի և նրա պալատների
նախագահներին և դատավորներին, վերաքննիչ, առաջին ատյանի և մասնագիտացված դատարանների
նախագահներին, դադարեցն մ է նրանց լիազոր թյ նները, համաձայն թյ ն է տալիս նրանց՝ որպես ﬔղադրյալ
ներգրավել , կալանավորել կամ նրանց նկատմամբ դատական կարգով վարչական պատասխանատվ թյան
ենթարկել հարց հար ցել վերաբերյալ, արդարադատ թյան խորհրդի եզրակաց թյամբ նշանակ մ է
վերաքննիչ, առաջին ատյանի և մասնագիտացված դատարանների դատավորներին.
11.1) նշանակ մ է արդարադատ թյան խորհրդի երկ իրավաբան-գիտնական անդաﬓեր.
12) զինված ժերի գերագ յն գլխավոր հրամանատարն է, համակարգ մ է պետական մարﬕնների
գործ նե թյ նը պաշտպան թյան բնագավառ մ, նշանակ մ և ազատ մ է զինված ժերի և այլ զորքերի
բարձրագ յն հրամանատարական կազմը.
13) Հանրապետ թյան վրա զինված հարձակման, դրա անﬕջական վտանգի առկայ թյան կամ պատերազմ
հայտարարվել դեպքեր մ հայտարար մ է ռազմական դր թյ ն և կարող է հայտարարել ընդհան ր կամ
մասնակի զորահավաք և որոշ մ է ընդ ն մ զինված ժերի օգտագործման մասին:
Պատերազﬕ ժամանակ Հանրապետ թյան Նախագահը կարող է նշանակել և ազատել զինված ժերի
գլխավոր հրամանատարին։
Զինված ժերի օգտագործման կամ ռազմական դր թյ ն հայտարարվել դեպքեր մ իրավ նքի ժով
անհապաղ գ մարվ մ է Ազգային ժողովի հատ կ նիստ:
Ռազմական դր թյան իրավական ռեժիմը սահմանվ մ է օրենքով.
14) սահմանադրական կարգին սպառնացող անﬕջական վտանգի դեպք մ, խորհրդակցելով Ազգային ժողովի
նախագահի և վարչապետի հետ, հայտարար մ է արտակարգ դր թյ ն, իրականացն մ է իրավիճակից
թելադրվող ﬕջոցառ ﬓեր և այդ մասին ղերձով դիմ մ է ժողովրդին:
Արտակարգ դր թյ ն հայտարարել դեպք մ իրավ նքի ժով անհապաղ գ մարվ մ է Ազգային ժողովի
հատ կ նիստ։
Արտակարգ դր թյան իրավական ռեժիմը սահմանվ մ է օրենքով.
15) օրենքով սահմանված կարգով լ ծ մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացի թյան և քաղաքական
ապաստան տալ հետ կապված հարցերը.
16) պարգևատր մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան շքանշաններով և ﬔդալներով, շնորհ մ բարձրագ յն
զինվորական և պատվավոր կոչ ﬓեր, բարձրագ յն դիվանագիտական և այլ դասային աստիճաններ.
17) ներ մ է շնորհ մ դատապարտյալներին:
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Հոդված 56. Հանրապետ թյան Նախագահը հրապարակ մ է հրամանագրեր և կարգադր թյ ններ, որոնք չեն
կարող հակասել Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյանը և օրենքներին ենթակա են կատարման
Հանրապետ թյան ամբողջ տարածք մ։
Հոդված 56.1. Հանրապետ թյան Նախագահն անձեռնﬗելի է:
Հանրապետ թյան Նախագահն իր լիազոր թյ նների ժամկետ մ և դրանից հետո չի կարող հետապնդվել և
պատասխանատվ թյան ենթարկվել իր կարգավիճակից բխող գործող թյ նների համար:
Իր կարգավիճակի հետ չկապված գործող թյ նների համար Հանրապետ թյան Նախագահը կարող է
պատասխանատվ թյան ենթարկվել իր լիազոր թյ նների ավարտից հետո:
Հոդված 57. Հանրապետ թյան Նախագահը կարող է պաշտոնանկ արվել պետական դավաճան թյան կամ այլ
ծանր հանցագործ թյան համար:
Հանրապետ թյան Նախագահին պաշտոնանկ անել հարցի մասին եզրակաց թյ ն ստանալ համար
Ազգային ժողովը պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ ընդ նված որոշմամբ դիմ մ է
սահմանադրական դատարան:
Հանրապետ թյան Նախագահին պաշտոնանկ անել մասին որոշ մը սահմանադրական դատարանի
եզրակաց թյան հիման վրա կայացն մ է Ազգային ժողովը՝ պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների
առնվազն երկ երրորդով:
Եթե սահմանադրական դատարանի եզրակաց թյամբ Հանրապետ թյան Նախագահին պաշտոնանկ անել
հիմքերը բացակայ մ են, ապա հարցը հանվ մ է Ազգային ժողովի քննարկ ﬕց:
Հոդված 58. Հանրապետ թյան Նախագահն իր հրաժարականը ներկայացն մ է Ազգային ժողով:
Հրաժարականը ներկայացնել ց հետո՝ տասնօրյա ժամկետը լրանալ ն պես, երկօրյա ժամկետ մ հրաժարականը
կրկին ներկայացնել դեպք մ Հանրապետ թյան Նախագահի հրաժարականը համարվ մ է ընդ նված, և
Սահմանադր թյամբ սահմանված կարգով ժամկետներ մ անցկացվ մ է արտահերթ ընտր թյ ն:
Հոդված 59. Հանրապետ թյան Նախագահի ծանր հիվանդ թյան կամ նրա լիազոր թյ նների կատարման
համար այլ անհաղթահարելի խոչընդոտների առկայ թյան դեպքեր մ, որոնք տևականորեն անհնարին են
դարձն մ նրա լիազոր թյ նների կատար մը, Ազգային ժողովը կառավար թյան առաջարկով և
սահմանադրական դատարանի եզրակաց թյան հիման վրա պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների
առնվազն երկ երրորդով որոշ մ է ընդ ն մ Հանրապետ թյան Նախագահի՝ իր լիազոր թյ նների
կատարման անհնարին թյան մասին: Եթե սահմանադրական դատարանի եզրակաց թյամբ Հանրապետ թյան
Նախագահի լիազոր թյ նների կատարման անհնարին թյան հիմքերը բացակայ մ են, ապա կառավար թյ նը
չի կարող նման առաջարկով դիﬔլ Ազգային ժողով:
Հոդված 60. Հանրապետ թյան Նախագահի պաշտոնը թափ ր ﬓալ դեպք մ, ﬕնչև նորընտիր Նախագահի
կողﬕց պաշտոնի ստանձն մը, Հանրապետ թյան Նախագահի պարտական թյ նները կատար մ է Ազգային
ժողովի նախագահը, իսկ եթե դա հնարավոր չէ, ապա վարչապետը: Ազգային ժողովի նախագահի կողﬕց
Հանրապետ թյան Նախագահի պարտական թյ նները կատարելիս Ազգային ժողովի նախագահի
լիազոր թյ նները կատար մ է Ազգային ժողովի նախագահի այն տեղակալը, որը պաշտոն մ ընտրվելիս
ստացել էր առավել շատ ձայներ։ Այդ ընթացք մ արգելվ մ է նշանակել հանրաքվե, նշանակել վարչապետին,
նշանակել և ազատել զինված ժերի և այլ զորքերի բարձրագ յն հրամանատարական կազմը (բացառ թյամբ
ռազմական դր թյան ժամանակ), օրենքով նախատեսված դեպքեր մ նշանակ ﬓեր կատարել ոստիկան թյան և
ազգային անվտանգ թյան մարﬕնների պաշտոններ մ, ինչպես նաև իրականացնել Սահմանադր թյան 55-րդ
հոդվածի 3, 8, 16, 17-րդ կետեր մ սահմանված լիազոր թյ նները:
Հոդված 61. Հանրապետ թյան Նախագահը օրենքով սահմանված կարգով ձևավոր մ է իր աշխատակազմը:
Հանրապետ թյան Նախագահի վարձատր թյան, սպասարկման և անվտանգ թյան ապահովման կարգը
սահմանվ մ է օրենքով:
ԳԼ

Խ 4

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ
Հոդված 62. Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ օրենսդիր իշխան թյ նն իրականացն մ է Ազգային ժողովը:
Սահմանադր թյան 55-րդ հոդվածի 13-րդ և 14-րդ կետերով, 57, 59-րդ հոդվածներով, ս յն հոդվածի երկրորդ
մասով, 66, 67, 69, 73, 74, 74.1, 75, 77, 79-րդ հոդվածներով, 80-րդ հոդվածի երկրորդ մասով, 81, 83, 83.1, 83.2, 83.3, 83.4,
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84, 94.1-րդ հոդվածներով, 101-րդ հոդվածի 2-րդ կետով, 103, 111-րդ և 112-րդ հոդվածներով նախատեսված
դեպքեր մ, ինչպես նաև իր գործ նե թյան կազմակերպման հարցերով Ազգային ժողոﬖ ընդ ն մ է որոշ ﬓեր,
որոնք ստորագր մ և հրապարակ մ է Ազգային ժողովի նախագահը:
Ազգային ժողոﬖ իր կանոնակարգ օրենքով նախատեսված կարգով կարող է ընդ նել ղերձներ և
հայտարար թյ ններ:
Ազգային ժողովի լիազոր թյ նները սահմանվ մ են Սահմանադր թյամբ:
Ազգային ժողովի գործ նե թյան, նրա մարﬕնների ձևավորման և գործ նե թյան կարգը սահմանվ մ է
Սահմանադր թյամբ և Ազգային ժողովի կանոնակարգով:

Հոդված 63. Ազգային ժողովը կազմված է հարյ ր երես նﬔկ պատգամավորից:
Ազգային ժողոﬖ ընտրվ մ է հինգ տարի ժամկետով։ Նրա լիազոր թյ նների ժամկետը սկսվ մ է նորընտիր
Ազգային ժողովի առաջին նիստի գ մարման պահից։ Ազգային ժողովի լիազոր թյ նների ժամկետն ավարտվ մ է
նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նիստի գ մարման պահին։
Ազգային ժողովը չի կարող արձակվել ռազմական կամ արտակարգ դր թյան ժամանակ, ինչպես նաև, երբ
Հանրապետ թյան Նախագահին պաշտոնանկ անել հարց է հար ցված։
Ռազմական կամ արտակարգ դր թյան ժամանակ Ազգային ժողովի ընտր թյ ն չի անցկացվ մ, իսկ Ազգային
ժողովի լիազոր թյ նների ժամկետը երկարաձգվ մ է ﬕնչև ռազմական կամ արտակարգ դր թյան ավարտից
հետո նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման օրը: Այս դեպք մ ռազմական կամ արտակարգ
դր թյան ավարտից հետո ոչ շ տ, քան հիս ն, և ոչ շ, քան վաթս ն օրվա ընթացք մ անցկացվ մ է Ազգային
ժողովի ընտր թյ ն:
Հոդված 64. Պատգամավոր կարող է ընտրվել քսանհինգ տարին լրացած, վերջին հինգ տար մ Հայաստանի
Հանրապետ թյան քաղաքացի հանդիսացող, վերջին հինգ տար մ Հանրապետ թյ ն մ մշտապես բնակվող և
ընտրական իրավ նք նեցող յ րաքանչյ ր ոք:
Հոդված 65. Պատգամավորը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական գործ նե թյամբ, զբաղեցնել պաշտոն
պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարﬕններ մ կամ առևտրային կազմակերպ թյ ններ մ,
կատարել այլ վճարովի աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից:
Պատգամավորն իր լիազոր թյ նները կատար մ է մշտական հիմ նքներով:
Պատգամավորի կարգավիճակը և գործ նե թյան երաշխիքները սահմանվ մ են Սահմանադր թյամբ և
օրենքով:
Հոդված 66. Պատգամավորը կաշկանդված չէ հրամայական մանդատով, առաջնորդվ մ է իր խղճով և
համոզմ նքներով:
Պատգամավորն իր պատգամավորական լիազոր թյ նների ժամկետ մ և դրանից հետո չի կարող
հետապնդվել և պատասխանատվ թյան ենթարկվել պատգամավորի՝ իր կարգավիճակից բխող
գործող թյ նների, այդ թվ մ՝ Ազգային ժողով մ հայտնած կարծիքի համար, եթե այն զրպարտ թյ ն կամ
վիրավորանք չի պար նակ մ:
Պատգամավորին չի կարելի որպես ﬔղադրյալ ներգրավել, կալանավորել կամ նրա նկատմամբ դատական
կարգով վարչական պատասխանատվ թյան ենթարկել հարց հար ցել՝ առանց Ազգային ժողովի
համաձայն թյան:
Պատգամավորին չի կարելի ձերբակալել առանց Ազգային ժողովի համաձայն թյան, բացառ թյամբ այն
դեպքերի, երբ ձերբակալ թյ նն իրագործվ մ է հանցագործ թյան կատարման պահին։ Այս դեպք մ անհապաղ
տեղեկացվ մ է Ազգային ժողովի նախագահը:
Հոդված 67. Պատգամավորի լիազոր թյ նները դադար մ են Ազգային ժողովի լիազոր թյ նների ժամկետն
ավարտվել , Ազգային ժողոﬖ արձակվել , Սահմանադր թյան 65-րդ հոդվածի առաջին մասի պայմանները
խախտել , Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացի թյ նը կորցնել , ﬔկ հերթական նստաշրջանի
ընթացք մ քվեարկ թյ նների ավելի քան կեսից անհարգելի բացակայել , ազատազրկման դատապարտվել ,
անգործ նակ ճանաչվել և հրաժարականի դեպքեր մ:
Պատգամավորի լիազոր թյ նների դադարման կարգը սահմանվ մ է Ազգային ժողովի կանոնակարգ
օրենքով:
Հոդված 68. Ազգային ժողովի հերթական ընտր թյ նն անցկացվ մ է նրա լիազոր թյ նների ավարտին
նախորդող ոչ շ տ, քան քառաս ն, և ոչ շ, քան երես ն օր առաջ։
Ազգային ժողովի արտահերթ ընտր թյ նն անցկացվ մ է Ազգային ժողոﬖ արձակել ց հետո ոչ շ տ, քան
երես ն, և ոչ շ, քան քառաս ն օրվա ընթացք մ:
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Ազգային ժողովի ընտր թյ նը նշանակվ մ է Հանրապետ թյան Նախագահի հրամանագրով:
Նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանը գ մարվ մ է պատգամավորների ընդհան ր թվի
առնվազն երկ երրորդի ընտր թյ նից հետո՝ երրորդ հինգշաբթի օրը:
Արտահերթ ընտր թյան դեպք մ նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանը գ մարվ մ է
պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն երկ երրորդի ընտր թյ նից հետո՝ երկրորդ հինգշաբթի օրը:

Հոդված 69. Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանները գ մարվ մ են Ազգային ժողովի կանոնակարգ
օրենքով սահմանված ժամկետներ մ կարգով:
Ազգային ժողովի նիստերը դռնբաց են: Դռնփակ նիստ կարող է գ մարվել Ազգային ժողովի որոշմամբ:
Հոդված 70. Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան կամ նիստ գ մար մ է Ազգային ժողովի նախագահը`
Հանրապետ թյան Նախագահի, պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ երրորդի կամ կառավար թյան
նախաձեռն թյամբ: Արտահերթ նստաշրջանը կամ նիստն անցկացվ մ է նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով և
ժամկետ մ:
Հոդված 71. Օրենքները և Ազգային ժողովի որոշ ﬓերը, բացառ թյամբ Սահմանադր թյամբ նախատեսված
դեպքերի, ընդ նվ մ են քվեարկ թյանը մասնակցած պատգամավորների ձայների ﬔծամասն թյամբ, եթե
քվեարկ թյանը մասնակցել է պատգամավորների ընդհան ր թվի կեսից ավելին:
Հոդված 72. Հանրապետ թյան Նախագահի առարկ թյ նները և առաջարկ թյ նները չընդ նել դեպք մ
Ազգային ժողովը վերադարձված օրենքը վերստին ընդ ն մ է պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների
ﬔծամասն թյամբ:
Ազգային ժողովը Հանրապետ թյան Նախագահի վերադարձրած օրենքը քննարկ մ է արտահերթ:
Հոդված 73. Ազգային ժողով մ կարող է ստեղծվել ոչ ավելի, քան տասներկ մշտական հանձնաժողով:
Մշտական հանձնաժողոﬖերն ստեղծվ մ են օրենսդրական ակտերի նախագծերի և այլ հարցերի նախնական
քննարկման և դրանց վերաբերյալ Ազգային ժողովին եզրակաց թյ ններ ներկայացնել համար:
Անհրաժեշտ թյան դեպք մ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով սահմանված կարգով կարող են ստեղծվել
ժամանակավոր հանձնաժողոﬖեր՝ առանձին օրենքների նախագծերի նախնական քննարկման կամ որոշակի
հարցերի, իրադարձ թյ նների և փաստերի մասին Ազգային ժողովին եզրակաց թյ ններ, տեղեկանքներ
ներկայացնել համար:
Հոդված 74. Կառավար թյ նն իր կազմավոր ﬕց հետո՝ քսանօրյա ժամկետ մ, Ազգային ժողով է
ներկայացն մ իր ծրագիրը։ Կառավար թյան ծրագրին Ազգային ժողովի կողﬕց հավան թյ ն տալ հարցը
քննարկվ մ է արտահերթ և քվեարկ թյան դրվ մ այն ներկայացվել ց հետո՝ հնգօրյա ժամկետ մ:
Կառավար թյան ծրագրին հավան թյ ն տալ մասին որոշ ﬓ ընդ նվ մ է Ազգային ժողովի
պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:
Հոդված 74.1. Հանրապետ թյան Նախագահն արձակ մ է Ազգային ժողովը, եթե Ազգային ժողովը երկ
անգամ անընդﬔջ երկ ամսվա ընթացք մ հավան թյ ն չի տալիս կառավար թյան ծրագրին:
Հանրապետ թյան Նախագահը Ազգային ժողովի նախագահի կամ վարչապետի առաջարկ թյամբ կարող է
արձակել Ազգային ժողովը, եթե՝
ա) Ազգային ժողովը հերթական նստաշրջանի երեք ամսվա ընթացք մ որոշ մ չի կայացն մ կառավար թյան
որոշմամբ անհետաձգելի համարվող օրենքի նախագծի վերաբերյալ.
բ) հերթական նստաշրջանի ընթացք մ Ազգային ժողովի նիստերը երեք ամսից ավելի չեն գ մարվ մ.
գ) հերթական նստաշրջանի ընթացք մ Ազգային ժողովը երեք ամսից ավելի իր կողﬕց քննարկվող հարցերի
վերաբերյալ որևէ որոշ մ չի կայացն մ:
Հոդված 75. Ազգային ժողով մ օրենսդրական նախաձեռն թյան իրավ նքը պատկան մ է
պատգամավորներին և կառավար թյանը:
Կառավար թյ նը կարող է սահմանել իր ներկայացրած օրենքների նախագծերի քննարկման
հաջորդական թյ նը և պահանջել, որ դրանք քվեարկ թյան դրվեն ﬕայն իր համար ընդ նելի ղղ ﬓերով:
Կառավար թյան եզրակաց թյան համաձայն՝ պետական բյ ջեի եկամ տները նվազեցնող կամ ծախսերն
ավելացնող օրենքների նախագծերն Ազգային ժողոﬖ ընդ ն մ է պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների
ﬔծամասն թյամբ:
Կառավար թյ նն իր կողﬕց ներկայացված օրենքի նախագծի ընդ նման առնչ թյամբ կարող է դնել իր
վստահ թյան հարցը: Եթե կառավար թյան կողﬕց իր վստահ թյան հարցը դնել ց հետո՝ քսանչորս ժամվա
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ընթացք մ, Ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ երրորդը չի ներկայացն մ
կառավար թյանն անվստահ թյ ն հայտնել մասին որոշման նախագիծ կամ նման նախագիծ ներկայացվել
դեպք մ Ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ 84-րդ հոդվածի երրորդ
մասով սահմանված ժամկետ մ որոշ մ չի ընդ ն մ կառավար թյանն անվստահ թյ ն հայտնել մասին,
ապա վերջինիս ներկայացրած օրենքի նախագիծը համարվ մ է ընդ նված։
Կառավար թյ նն օրենքի նախագծի առնչ թյամբ իր վստահ թյան հարցը ն յն նստաշրջանի ընթացք մ
կարող է դնել ոչ ավելի, քան երկ անգամ:

Հոդված 76. Ազգային ժողովը կառավար թյան ներկայացմամբ հաստատ մ է պետական բյ ջեն: Մինչև
բյ ջետային տարվա սկիզբը պետական բյ ջեն չհաստատվել դեպք մ ծախսերը կատարվ մ են նախորդ
տարվա բյ ջեի համամասն թյ ններով:
Պետական բյ ջեի քննարկման և հաստատման կարգը սահմանվ մ է Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով:
Հոդված 77. Ազգային ժողովը վերահսկող թյ ն է իրականացն մ պետական բյ ջեի կատարման, ինչպես նաև
օտարերկրյա պետ թյ ններից և ﬕջազգային կազմակերպ թյ ններից ստացված փոխառ թյ նների և վարկերի
օգտագործման նկատմամբ։
Ազգային ժողովը վերահսկիչ պալատի եզրակաց թյան առկայ թյամբ քննարկ մ և հաստատ մ է պետական
բյ ջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվ թյ նը:
Հոդված 78. (հանված է)
Հոդված 79. Ազգային ժողովը պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ ընտր մ է
Ազգային ժողովի նախագահ:
Ազգային ժողովի նախագահը վար մ է նիստերը, տնօրին մ է Ազգային ժողովի նյ թական ﬕջոցները,
ապահով մ նրա բնականոն գործ նե թյ նը:
Ազգային ժողոﬖ ընտր մ է Ազգային ժողովի նախագահի երկ տեղակալ:
Հոդված 80. Պատգամավորներն իրավ նք նեն գրավոր և բանավոր հարցերով, իսկ խմբակց թյ նները և
խմբերը նաև հարցապնդ ﬓերով դիﬔլ կառավար թյանը: Հերթական նստաշրջանի նիստերի գ մարման
շաբաթվա ﬔկ նիստ մ վարչապետը և կառավար թյան անդաﬓերը պատասխան մ են պատգամավորների
հարցերին: Պատգամավորների հարցերի կապակց թյամբ Ազգային ժողովը որոշ ﬓեր չի ընդ ն մ։
Հարցապնդ ﬓերը ներկայացվ մ են գրավոր և քննարկ ﬕց առնվազն տասն օր առաջ։ Հարցապնդ ﬓերով
դիﬔլ , քննարկ մ կազմակերպել և դրանց վերաբերյալ որոշ ﬓեր կայացնել կարգը սահմանվ մ է Ազգային
ժողովի կանոնակարգ օրենքով:
Հոդված 81. Ազգային ժողովը Հանրապետ թյան Նախագահի առաջարկ թյամբ՝
1) հայտարար մ է համաներ մ.
2) վավերացն մ, կասեցն մ կամ չեղյալ է հայտարար մ Հայաստանի Հանրապետ թյան ﬕջազգային
պայմանագրերը:
Ազգային ժողովի վավերացմանը ենթակա են այն ﬕջազգային պայմանագրերը՝
ա) որոնք նեն քաղաքական կամ ռազմական բն յթ կամ նախատես մ են պետական սահմանի
փոփոխ թյ ն,
բ) որոնք վերաբեր մ են մարդ իրավ նքներին, ազատ թյ ններին և պարտական թյ ններին,
գ) որոնք ֆինանսական պարտավոր թյ ններ են նախատես մ Հայաստանի Հանրապետ թյան համար,
դ) որոնց կիրառ մը նախատես մ է օրենքների փոփոխ թյ ն կամ նոր օրենքի ընդ ն մ կամ սահման մ է
օրենքներին հակասող նորﬔր,
ե) որոնցով նախատեսված է վավերաց մ,
զ) օրենքով սահմանված այլ դեպքեր մ.
3) որոշ մ է ընդ ն մ պատերազմ հայտարարել և խաղաղ թյ ն հաստատել մասին: Ազգային ժողովի
նիստ գ մարել անհնարին թյան դեպք մ պատերազմ հայտարարել հարցը լ ծ մ է Հանրապետ թյան
Նախագահը:
Ազգային ժողովը կարող է չեղյալ հայտարարել Սահմանադր թյան 55-րդ հոդվածի 13-րդ և 14-րդ կետերով
նախատեսված ﬕջոցառ ﬓերի իրականաց մը։
Հոդված 82. Ազգային ժողովը կառավար թյան առաջարկ թյամբ սահման մ է Հանրապետ թյան
վարչատարածքային բաժան մը:
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Հոդված 83. Ազգային ժողովը՝
1) Ազգային ժողովի նախագահի առաջարկ թյամբ նշանակ մ է սահմանադրական դատարանի հինգ անդամ.
2) սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը թափ ր ﬓալ ց հետո՝ երեսնօրյա ժամկետ մ,
Ազգային ժողովի նախագահի առաջարկ թյամբ սահմանադրական դատարանի կազﬕց նշանակ մ է
սահմանադրական դատարանի նախագահ.
3) սահմանադրական դատարանի եզրակաց թյան հիման վրա կարող է պատգամավորների ընդհան ր թվի
ձայների ﬔծամասն թյամբ դադարեցնել սահմանադրական դատարանի՝ իր նշանակած անդաﬕ
լիազոր թյ նները, համաձայն թյ ն տալ նրան որպես ﬔղադրյալ ներգրավել , կալանավորել կամ նրա
նկատմամբ դատական կարգով վարչական պատասխանատվ թյան ենթարկել հարց հար ցել վերաբերյալ.
4) ընտր մ է արդարադատ թյան խորհրդի երկ իրավաբան-գիտնականների։
Հոդված 83.1. Ազգային ժողովը մարդ իրավ նքների պաշտպանին ընտր մ է պատգամավորների ընդհան ր
թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով՝ վեց տարի ժամկետով։
Մարդ իրավ նքների պաշտպան կարող է ընտրվել հասարակ թյան ﬔջ բարձր հեղինակ թյ ն վայելող
անձը, որը համապատասխան մ է պատգամավորին ներկայացվող պահանջներին:
Մարդ իրավ նքների պաշտպանն անփոփոխելի է:
Մարդ իրավ նքների պաշտպանն անկախ պաշտոնատար անձ է, որն իրականացն մ է պետական և
տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների պաշտոնատար անձանց կողﬕց մարդ խախտված
իրավ նքների և ազատ թյ նների պաշտպան թյ նը։
Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարﬕններն պաշտոնատար անձինք համագործակց մ են
մարդ իրավ նքների պաշտպանի հետ։
Մարդ իրավ նքների պաշտպանն օժտված է պատգամավորի համար սահմանված անձեռնﬗելի թյամբ:
Մարդ իրավ նքների պաշտպանի գործ նե թյան այլ երաշխիքները սահմանվ մ են օրենքով:
Հոդված 83.2. Հեռարձակվող լրատվ թյան ﬕջոցների ազատ թյան, անկախ թյան և բազմազան թյան
ապահովման նպատակներից ելնելով՝ օրենքով ստեղծվ մ է անկախ կարգավորող մարﬕն, որի անդաﬓերի կեսը
վեց տարի ժամկետով ընտրվ մ է Ազգային ժողովի կողﬕց, իսկ մյ ս կեսը նշանակվ մ է Հանրապետ թյան
Նախագահի կողﬕց՝ վեց տարի ժամկետով: Ազգային ժողոﬖ այդ մարﬓի անդաﬓերին ընտր մ է
պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ:
Հոդված 83.3. Հայաստանի Հանրապետ թյան կենտրոնական բանկի հիﬓական խնդիրը Հայաստանի
Հանրապետ թյ ն մ գների կայ ն թյ նն ապահովելն է։ Կենտրոնական բանկը մշակ մ, հաստատ մ և
իրականացն մ է դրամավարկային քաղաքական թյան ծրագրերը։
Կենտրոնական բանկը թողարկ մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան արժ յթը՝ հայկական դրամը։
Կենտրոնական բանկը Սահմանադր թյամբ և օրենքով իրեն վերապահված խնդիրները և գործառ յթներն
իրականացնելիս անկախ է։
Կենտրոնական բանկի նախագահը նշանակվ մ է Հանրապետ թյան Նախագահի առաջարկ թյամբ՝ Ազգային
ժողովի կողﬕց` վեց տարի ժամկետով։ Ն յն անձը չի կարող ավելի քան երկ անգամ անընդﬔջ նշանակվել
կենտրոնական բանկի նախագահ:
Օրենքով սահմանված դեպքեր մ Ազգային ժողովը պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների
ﬔծամասն թյամբ Հանրապետ թյան Նախագահի առաջարկ թյամբ կարող է պաշտոնանկ անել կենտրոնական
բանկի նախագահին:
Հոդված 83.4. Հայաստանի Հանրապետ թյան վերահսկիչ պալատն անկախ մարﬕն է, որը վերահսկող թյ ն է
իրականացն մ բյ ջետային ﬕջոցների և պետական համայնքային սեփական թյան օգտագործման
նկատմամբ։
Վերահսկիչ պալատի գործ նե թյան ծրագիրը հաստատ մ է Ազգային ժողովը։
Վերահսկիչ պալատը տարեկան ոչ պակաս, քան ﬔկ անգամ Ազգային ժողով է ներկայացն մ վերահսկիչ
պալատի վերահսկողական աշխատանքների արդյ նքների հաշվետվ թյ նը։
Վերահսկիչ պալատի գործ նե թյան կարգը և իրավաս թյ նը սահմանվ մ են օրենքով։
Վերահսկիչ պալատի նախագահը նշանակվ մ է Հանրապետ թյան Նախագահի առաջարկ թյամբ՝ Ազգային
ժողովի կողﬕց` վեց տարի ժամկետով։ Վերահսկիչ պալատի նախագահ կարող է նշանակվել պատգամավորին
ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող անձը: Ն յն անձը չի կարող ավելի քան երկ անգամ
անընդﬔջ նշանակվել վերահսկիչ պալատի նախագահ:
Հոդված 83.5. Բացառապես Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքներով են սահմանվ մ՝
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1) ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավ նքներն իրականացնել և պաշտպանել պայմանները և
կարգը.
2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց իրավ նքների և ազատ թյ նների սահմանափակ ﬓերը, նրանց
պարտական թյ նները, ինչպես նաև պատասխանատվ թյան տեսակները, չափերը, պատասխանատվ թյան
ենթարկել կարգը, հարկադրանքի ﬕջոցներն դրանք կիրառել կարգը, ֆիզիկական և իրավաբանական
անձանց կողﬕց վճարվող հարկերի, տ րքերի և այլ պարտադիր վճարների տեսակները, չափը, վճարման կարգը.
3) իրավաբանական անձանց, ձեռնարկատիրական գործ նե թյամբ զբաղվող ֆիզիկական անձանց
գործ նե թյան նկատմամբ հսկող թյ ն վերահսկող թյ ն (այդ թվ մ՝ ստ գ մ, ս ﬓասիր թյ ն,
տեսչական ստ գ մ) իրականացնել դեպքերը, պայմանները և կարգը.
4) իրավաբանական անձինք ստեղծել , դրանց գործ նե թյ նը կասեցնել կամ դադարեցնել կարգը և
պայմանները.
5) ֆիզիկական անձանց անձնական և ընտանեկան, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց՝ առևտրային
գաղտնիք չհամարվող տեղեկ թյ նների ցանկը.
6) քրեական, վարչական, տնտեսական (գ յքային), կարգապահական պատասխանատվ թյան ենթարկել
դեպքերը, կարգը, պայմանները, քրեական պատիժների իրականացման կարգը, դատական և վարչական ակտերի
հարկադիր կատարման կարգը, փաստաբանների կարգավիճակը և լիազոր թյ նները.
7) հանրաքվեների, Հանրապետ թյան Նախագահի, Հայաստանի Հանրապետ թյան Ազգային ժողովի և
տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների ընտր թյ նների կարգը.
8) պետական բյ ջեի ձևավորման և դրա ծախսման կարգը.
9) Հայաստանի Հանրապետ թյան ﬕջազգային պայմանագրերի կնքման, չեղյալ համարել կարգը և
պայմանները.
10) կ սակց թյ նների և այլ հասարակական ﬕավոր ﬓերի, զանգվածային լրատվ թյան ﬕջոցների
իրավական կարգավիճակը.
11) Հայաստանի Հանրապետ թյան վարչատարածքային ﬕավորները և դրանց սահմանները:

Հոդված 84. Ազգային ժողովը պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ կարող է
անվստահ թյ ն հայտնել կառավար թյանը:
Կառավար թյանն անվստահ թյ ն հայտնել մասին որոշման նախագիծը կարող է ներկայացվել
Հանրապետ թյան Նախագահի կամ պատգամավորների ընդհան ր թվի առնվազն ﬔկ երրորդի կողﬕց:
Ռազմական կամ արտակարգ դր թյան ժամանակ նման որոշման նախագիծ չի կարող ներկայացվել:
Կառավար թյանն անվստահ թյ ն հայտնել մասին որոշման նախագիծը քվեարկ թյան է դրվ մ այն
ներկայացվել ց ոչ շ տ, քան քառաս ն թ, և ոչ շ, քան յոթանաս ներկ ժամվա ընթացք մ:
ԳԼ
ԿԱՌԱՎԱՐ

Խ 5
ԹՅ

ՆԸ

Հոդված 85. Կառավար թյ նը մշակ մ և իրականացն մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան ներքին
քաղաքական թյ նը։ Հայաստանի Հանրապետ թյան արտաքին քաղաքական թյ նը կառավար թյ նը
մշակ մ և իրականացն մ է Հանրապետ թյան Նախագահի հետ համատեղ։ Կառավար թյան իրավաս թյանն են
ենթակա պետական կառավարման բոլոր այն հարցերը, որոնք օրենքով վերապահված չեն այլ պետական կամ
տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների։
Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյան, ﬕջազգային պայմանագրերի, օրենքների կամ
Հանրապետ թյան Նախագահի նորմատիվ ակտերի հիման վրա և դրանց կատար ﬓ ապահովել նպատակով
կառավար թյ նն ընդ ն մ է որոշ ﬓեր, որոնք ենթակա են կատարման Հանրապետ թյան ամբողջ
տարածք մ:
Կառավար թյ նը կազմված է վարչապետից և նախարարներից: Նախարարներից ﬔկը կարող է վարչապետի
առաջարկ թյամբ Հանրապետ թյան Նախագահի կողﬕց նշանակվել փոխվարչապետ և փոխարինել
վարչապետին վերջինիս բացակայ թյան ժամանակ:
Վարչապետը և նախարարները պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացի։
Կառավար թյան լիազոր թյ նները սահմանվ մ են Սահմանադր թյամբ և օրենքներով:
Կառավար թյան կառ ցվածքը կառավար թյան առաջարկ թյամբ սահմանվ մ է օրենքով:
Կառավար թյան և նրան ենթակա պետական կառավարման այլ մարﬕնների գործ նե թյան կազմակերպման
կարգը վարչապետի ներկայացմամբ սահմանվ մ է Հանրապետ թյան Նախագահի հրամանագրով:
Հոդված 86. Կառավար թյան նիստերը հրավիր մ և վար մ է վարչապետը:
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Արտաքին քաղաքական թյան, պաշտպան թյան և ազգային անվտանգ թյան հարցերով կառավար թյան
նիստ կարող է հրավիրել և վարել Հանրապետ թյան Նախագահը:
Կառավար թյան որոշ ﬓերն ստորագր մ է վարչապետը:
Հանրապետ թյան Նախագահը կարող է կասեցնել կառավար թյան որոշ ﬓերի գործող թյ նը ﬔկ աﬕս
ժամկետով և դիﬔլ սահմանադրական դատարան՝ Սահմանադր թյանը դրանց համապատասխան թյան հարցը
պարզել համար։

Հոդված 87. Վարչապետը ղեկավար մ է կառավար թյան գործ նե թյ նը և համակարգ մ նախարարների
աշխատանքը:
Վարչապետն ընդ ն մ է որոշ ﬓեր՝ կառավար թյան գործ նե թյան կազմակերպմանն առնչվող
հարցերով:
Հոդված 88. Կառավար թյան անդամը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական գործ նե թյամբ, զբաղեցնել
իր պարտական թյ նների հետ չկապված պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման
մարﬕններ մ կամ առևտրային կազմակերպ թյ ններ մ, կատարել այլ վճարովի աշխատանք, բացի գիտական,
մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից:
Հոդված 88.1. Մարզպետները նշանակվ մ և ազատվ մ են կառավար թյան որոշմամբ: Կառավար թյան այդ
որոշ ﬓերը վավերացվ մ են Հանրապետ թյան Նախագահի կողﬕց:
Մարզպետներն իրագործ մ են կառավար թյան տարածքային քաղաքական թյ նը, համակարգ մ են
գործադիր մարﬕնների տարածքային ծառայ թյ նների գործ նե թյ նը, բացառ թյամբ օրենքով
նախատեսված դեպքերի:
Երևան քաղաք մ տարածքային կառավարման առանձնահատկ թյ նները սահմանվ մ են օրենքով:
Հոդված 89. Կառավար թյ նը՝
1) Սահմանադր թյան 74-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով Ազգային ժողովի հավան թյանն է
ներկայացն մ իր ծրագիրը.
2) Ազգային ժողովի հաստատմանն է ներկայացն մ պետական բյ ջեի նախագիծը, ապահով մ բյ ջեի
կատար մը, որի վերաբերյալ հաշվետվ թյ ն է ներկայացն մ Ազգային ժողով.
3) կառավար մ է պետական սեփական թյ նը.
4) իրականացն մ է ֆինանսատնտեսական, վարկային և հարկային ﬕասնական պետական
քաղաքական թյ նը.
4.1) իրականացն մ է տարածքային զարգացման պետական քաղաքական թյ նը.
5) իրականացն մ է պետական քաղաքական թյ նը գիտ թյան, կրթ թյան, մշակ յթի, առողջապահ թյան,
սոցիալական ապահով թյան և բն թյան պահպան թյան բնագավառներ մ.
6) ապահով մ է Հանրապետ թյան պաշտպան թյան, ազգային անվտանգ թյան և արտաքին
քաղաքական թյան իրականաց մը.
7) ապահով մ է հասարակական կարգի պահպան թյ նը, ﬕջոցներ է ձեռնարկ մ օրինական թյան
ամրապնդման, քաղաքացիների իրավ նքների և ազատ թյ նների ապահովման ղղ թյամբ.
8) իրականացն մ է Սահմանադր թյամբ և օրենքներով սահմանված այլ գործառ յթներ և լիազոր թյ ններ:
Հոդված 90. Կառավար թյ նը պետական բյ ջեի նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացն մ
բյ ջետային տարին սկսվել ց առնվազն իննս ն օր առաջ և կարող է պահանջել, որ այն իր կողﬕց ընդ նված
ղղ ﬓերով քվեարկ թյան դրվի ﬕնչև այդ ժամկետի ավարտը: Բյ ջեի հաստատման առնչ թյամբ
կառավար թյ նը կարող է դնել իր վստահ թյան հարցը: Եթե Ազգային ժողովը Սահմանադր թյան 75-րդ
հոդվածով նախատեսված կարգով կառավար թյանն անվստահ թյ ն չի հայտն մ, ապա պետական բյ ջեն՝
կառավար թյան կողﬕց ընդ նված ղղ ﬓերով, համարվ մ է հաստատված:
Բյ ջեի հաստատման առնչ թյամբ Ազգային ժողովի կողﬕց կառավար թյանն անվստահ թյ ն հայտնել
դեպք մ նոր կառավար թյ նը բյ ջեի նախագիծն Ազգային ժողով է ներկայացն մ իր ծրագիրը հավան թյան
արժանանալ ց հետո՝ տասն օրվա ընթացք մ, որը քննարկվ մ և հաստատվ մ է ս յն հոդվածով նախատեսված
կարգով՝ երես ն օրվա ընթացք մ:
ԳԼ
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Հոդված 91. Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ արդարադատ թյ նն իրականացն մ են ﬕայն
դատարանները` Սահմանադր թյանը և օրենքներին համապատասխան:
Դատարանի վերջնական ակտերն ընդ նվ մ են Հայաստանի Հանրապետ թյան ան նից:
Հոդված 92. Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ գործ մ են ընդհան ր իրավաս թյան առաջին ատյանի,
վերաքննիչ դատարանները և վճռաբեկ դատարանը, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքեր մ՝ նաև
մասնագիտացված դատարաններ:
Հայաստանի Հանրապետ թյան բարձրագ յն դատական ատյանը, բացի սահմանադրական
արդարադատ թյան հարցերից, վճռաբեկ դատարանն է, որը կոչված է ապահովել օրենքի ﬕատեսակ
կիրառ թյ նը: Վճռաբեկ դատարանի լիազոր թյ նները սահմանվ մ են Սահմանադր թյամբ և օրենքով:
Արտակարգ դատարանների ստեղծ ﬓ արգելվ մ է:
Հոդված 93. Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ սահմանադրական արդարադատ թյ նն իրականացն մ է
սահմանադրական դատարանը։
Հոդված 94. Դատարանների անկախ թյ նը երաշխավորվ մ է Սահմանադր թյամբ և օրենքներով:
Դատարանների լիազոր թյ նները, կազմավորման գործ նե թյան կարգը սահմանվ մ են
Սահմանադր թյամբ և օրենքներով:
Սահմանադրական դատարանի լիազոր թյ ններն կազմավորման կարգը սահմանվ մ են
Սահմանադր թյամբ, իսկ գործ նե թյան կարգը սահմանվ մ է Սահմանադր թյամբ և սահմանադրական
դատարանի մասին օրենքով:
Հոդված 94.1. Սահմանադր թյամբ և օրենքով սահմանված կարգով ձևավորվ մ և գործ մ է
արդարադատ թյան խորհ րդը:
Արդարադատ թյան խորհրդի կազﬕ ﬔջ մտն մ են Հայաստանի Հանրապետ թյան դատավորների
ընդհան ր ժողովի կողﬕց գաղտնի քվեարկ թյամբ հինգ տարի ժամկետով օրենքով սահմանված կարգով
ընտրված ինը դատավորներ, Հանրապետ թյան Նախագահի և Ազգային ժողովի կողﬕց նշանակված երկ ական
իրավաբան-գիտնականներ:
Արդարադատ թյան խորհրդի նիստերը վար մ է վճռաբեկ դատարանի նախագահը՝ առանց քվեարկ թյան
իրավ նքի։
Հոդված 95. Արդարադատ թյան խորհ րդն օրենքով սահմանված կարգով՝
1) կազմ մ և Հանրապետ թյան Նախագահի հաստատմանն է ներկայացն մ դատավորների
թեկնած թյ նների ց ցակը և դատավորների ծառայողական առաջխաղացման ց ցակները, որոնց հիման վրա
կատարվ մ են նշանակ ﬓերը.
2) եզրակաց թյ ն է տալիս ներկայացված դատավորների թեկնած թյ նների վերաբերյալ.
3) առաջարկ մ է վճռաբեկ դատարանի, նրա պալատների նախագահների և դատավորների, վերաքննիչ,
առաջին ատյանի և մասնագիտացված դատարանների նախագահների թեկնած թյ նները.
4) Հանրապետ թյան Նախագահի հարցմամբ կարծիք է հայտն մ ներման հարցերի վերաբերյալ.
5) դատավորներին ենթարկ մ է կարգապահական պատասխանատվ թյան, առաջարկ է ներկայացն մ
Հանրապետ թյան Նախագահին դատավորի լիազոր թյ նները դադարեցնել մասին, դատավորին
կալանավորել , նրան որպես ﬔղադրյալ ներգրավել կամ նրա նկատմամբ դատական կարգով վարչական
պատասխանատվ թյան ենթարկել համաձայն թյ ն տալ մասին։
Հոդված 96. Դատավորը և սահմանադրական դատարանի անդաﬓ անփոփոխելի են: Դատավորը և
սահմանադրական դատարանի անդամը պաշտոնավար մ են ﬕնչև 65 տարին լրանալը: Նրանց
լիազոր թյ նները դադարեցվ մ են ﬕայն Սահմանադր թյամբ և օրենքով նախատեսված դեպքեր մ

կարգով:

Հոդված 97. Արդարադատ թյ ն իրականացնելիս դատավորը և սահմանադրական դատարանի անդաﬓ
անկախ են, ենթարկվ մ են ﬕայն Սահմանադր թյանը և օրենքին:
Դատավորի և սահմանադրական դատարանի անդաﬕ գործ նե թյան երաշխիքները և
պատասխանատվ թյան հիմքերն կարգը սահմանվ մ են Սահմանադր թյամբ և օրենքով:
Դատավորը և սահմանադրական դատարանի անդամը չեն կարող կալանավորվել, ներգրավվել որպես
ﬔղադրյալ, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ չի կարող դատական կարգով վարչական պատասխանատվ թյան
ենթարկել հարց հար ցվել՝ առանց համապատասխանաբար արդարադատ թյան խորհրդի կամ
սահմանադրական դատարանի համաձայն թյան։ Դատավորը և սահմանադրական դատարանի անդամը չեն
կարող ձերբակալվել, բացառ թյամբ այն դեպքերի, երբ ձերբակալ ﬓ իրականացվ մ է հանցագործ թյան
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կատարման պահին կամ անﬕջապես դրանից հետո։ Նման դեպքեր մ ձերբակալման մասին անﬕջապես
տեղեկացվ մ են Հանրապետ թյան Նախագահը և համապատասխանաբար վճռաբեկ դատարանի նախագահը
կամ սահմանադրական դատարանի նախագահը:

Հոդված 98. Դատավորը և սահմանադրական դատարանի անդամը չեն կարող զբաղվել ձեռնարկատիրական
գործ նե թյամբ, զբաղեցնել իրենց պարտական թյ նների հետ չկապված պաշտոն պետական կամ տեղական
ինքնակառավարման մարﬕններ մ, պաշտոն առևտրային կազմակերպ թյ ններ մ, կատարել այլ վճարովի
աշխատանք, բացի գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանքից:
Դատավորը և սահմանադրական դատարանի անդամը չեն կարող լինել որևէ կ սակց թյան անդամ կամ
զբաղվել քաղաքական գործ նե թյամբ:
Հոդված 99. Սահմանադրական դատարանը կազմված է ինն անդաﬕց:
Հոդված 100. Սահմանադրական դատարանն օրենքով սահմանված կարգով՝
1) որոշ մ է օրենքների, Ազգային ժողովի որոշ ﬓերի, Հանրապետ թյան Նախագահի հրամանագրերի,
կառավար թյան, վարչապետի, տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների որոշ ﬓերի
համապատասխան թյ նը Սահմանադր թյանը.
2) ﬕնչև ﬕջազգային պայմանագրի վավերաց մը որոշ մ է նրան մ ամրագրված պարտավոր թյ նների
համապատասխան թյ նը Սահմանադր թյանը.
3) լ ծ մ է հանրաքվեների արդյ նքների հետ կապված վեճերը.
3.1) լ ծ մ է Հանրապետ թյան Նախագահի և պատգամավորների ընտր թյ նների արդյ նքներով
ընդ նված որոշ ﬓերի հետ կապված վեճերը.
4) անհաղթահարելի կամ վերացած է ճանաչ մ Հանրապետ թյան Նախագահի թեկնած ի համար
առաջացած խոչընդոտները.
5) եզրակաց թյ ն է տալիս Հանրապետ թյան Նախագահին պաշտոնանկ անել հիմքերի առկայ թյան
մասին.
6) եզրակաց թյ ն է տալիս Հանրապետ թյան Նախագահի՝ իր լիազոր թյ նների կատարման
անհնարին թյան մասին.
7) եզրակաց թյ ն է տալիս սահմանադրական դատարանի անդաﬕ լիազոր թյ նները դադարեցնել , նրան
կալանավորել , որպես ﬔղադրյալ ներգրավել , ինչպես նաև նրա նկատմամբ դատական կարգով վարչական
պատասխանատվ թյան ենթարկել հարց հար ցել վերաբերյալ.
8) եզրակաց թյ ն է տալիս համայնքի ղեկավարին պաշտոնանկ անել հիմքերի մասին.
9) օրենքով նախատեսված դեպքեր մ որոշ մ է կայացն մ կ սակց թյան գործ նե թյ նը կասեցնել կամ
արգելել մասին:
Հոդված 101. Սահմանադր թյամբ և սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով սահմանված կարգով
սահմանադրական դատարան կարող են դիﬔլ՝
1) Հանրապետ թյան Նախագահը՝ Սահմանադր թյան 100-րդ հոդվածի 1, 2, 3, 7-րդ և 9-րդ կետերով
նախատեսված դեպքեր մ.
2) Ազգային ժողովը՝ Սահմանադր թյան 100-րդ հոդվածի 3, 5, 7-րդ և 9-րդ կետերով նախատեսված դեպքեր մ.
3) պատգամավորների առնվազն ﬔկ հինգերորդը՝ Սահմանադր թյան 100-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ կետերով
նախատեսված դեպքեր մ.
4) կառավար թյ նը՝ Սահմանադր թյան 100-րդ հոդվածի 1, 6, 8-րդ և 9-րդ կետերով նախատեսված
դեպքեր մ.
5) տեղական ինքնակառավարման մարﬕնները՝ իրենց սահմանադրական իրավ նքները խախտող պետական
մարﬕնների՝ նորմատիվ ակտերի Սահմանադր թյանը համապատասխան թյան հարցով.
6) յ րաքանչյ ր ոք` կոնկրետ գործով, երբ առկա է դատարանի վերջնական ակտը, սպառվել են դատական
պաշտպան թյան բոլոր ﬕջոցները և վիճարկ մ է այդ ակտով իր նկատմամբ կիրառված օրենքի դր յթի
սահմանադրական թյ նը.
7) դատարանները և գլխավոր դատախազը՝ իրենց վար յթ մ գտնվող կոնկրետ գործին առնչվող նորմատիվ
ակտերի դր յթների սահմանադրական թյան հարցերով.
8) մարդ իրավ նքների պաշտպանը՝ Սահմանադր թյան 100-րդ հոդվածի 1-ին կետ մ թվարկված
նորմատիվ ակտերի՝ Սահմանադր թյան 2-րդ գլխի դր յթներին համապատասխան թյան հարցերով.
9) Հանրապետ թյան Նախագահի և պատգամավոր թյան թեկնած ները՝ Սահմանադր թյան 100-րդ
հոդվածի 3.1-րդ և 4-րդ կետերի շրջանակներ մ իրենց առնչվող հարցերով:
Սահմանադրական դատարանը գործը քնն մ է ﬕայն համապատասխան դիմ ﬕ առկայ թյան դեպք մ:
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Հոդված 102. Սահմանադրական դատարանն ընդ ն մ է որոշ ﬓեր և եզրակաց թյ ններ՝
Սահմանադր թյամբ և սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով սահմանված ժամկետներ մ և կարգով։
Սահմանադրական դատարանի որոշ ﬓերը և եզրակաց թյ նները վերջնական են և ժի ﬔջ են մտն մ
հրապարակման պահից:
Սահմանադրական դատարանն իր որոշմամբ կարող է սահմանել Սահմանադր թյանը չհամապատասխանող
նորմատիվ ակտի կամ դրա ﬕ մասի իրավական ժը կորցնել ավելի շ ժամկետ։
Սահմանադրական դատարանը Սահմանադր թյան 100-րդ հոդվածի 1-4-րդ և 9-րդ կետերով նախատեսված
հարցերի վերաբերյալ ընդ ն մ է որոշ ﬓեր, իսկ 5-8-րդ կետերով նախատեսված հարցերով՝
եզրակաց թյ ններ։ Եզրակաց թյ նները և 9-րդ կետով նախատեսված հարցերով որոշ ﬓերն ընդ նվ մ են
անդաﬓերի ընդհան ր թվի ձայների առնվազն երկ երրորդով, ﬓացած որոշ ﬓերը՝ անդաﬓերի ընդհան ր
թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ։
Եթե սահմանադրական դատարանի եզրակաց թյ նը բացասական է, ապա հարցը դ րս է գալիս իրավաս
մարﬓի քնն թյ նից։
Հոդված 103. Հայաստանի Հանրապետ թյան դատախազ թյ նը ﬕասնական համակարգ է, որը ղեկավար մ
է գլխավոր դատախազը:
Գլխավոր դատախազին Հանրապետ թյան Նախագահի առաջարկ թյամբ նշանակ մ է Ազգային ժողովը` 6
տարի ժամկետով։ Ն յն անձը չի կարող ավելի քան երկ անգամ անընդﬔջ նշանակվել գլխավոր դատախազ։
Օրենքով սահմանված դեպքեր մ Հանրապետ թյան Նախագահի առաջարկ թյամբ Ազգային ժողովը
պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների ﬔծամասն թյամբ կարող է պաշտոնանկ անել գլխավոր
դատախազին:
Դատախազ թյ նն օրենքով նախատեսված դեպքեր մ և կարգով՝
1) հար ց մ է քրեական հետապնդ մ.
2) հսկող թյ ն է իրականացն մ հետաքնն թյան և նախաքնն թյան օրինական թյան նկատմամբ.
3) դատարան մ պաշտպան մ է ﬔղադրանքը.
4) պետական շահերի պաշտպան թյան հայց է հար ց մ դատարան.
5) բողոքարկ մ է դատարանների վճիռները, դատավճիռները և որոշ ﬓերը.
6) հսկող թյ ն է իրականացն մ պատիժների և հարկադրանքի այլ ﬕջոցների կիրառման օրինական թյան
նկատմամբ:
Դատախազ թյ նը գործ մ է Սահմանադր թյամբ իրեն վերապահված լիազոր թյ նների շրջանակ մ՝
օրենքի հիման վրա:
ԳԼ

Խ 7
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Հոդված 104. Տեղական ինքնակառավար ﬓ իրականացվ մ է համայնքներ մ:
Տեղական ինքնակառավար մը համայնքի իրավ նքն կարող թյ նն է՝ սեփական
պատասխանատվ թյամբ բնակիչների բարօր թյան նպատակով Սահմանադր թյանը և օրենքներին
համապատասխան լ ծել տեղական նշանակ թյան հարցերը:
Հոդված 104.1. Համայնքը ﬔկ կամ ﬕ քանի բնակավայրերի բնակչ թյան հանր թյ նն է:
Համայնքն իրավաբանական անձ է, նի սեփական թյան իրավ նք և գ յքային այլ իրավ նքներ:
Հոդված 105. Համայնքի սեփական թյ նը կառավարել և տնօրինել , համայնքային նշանակ թյան հարցեր
լ ծել և համայնքի պահանջմ նքների բավարարմանն ղղված այլ լիազոր թյ նները համայնքն
իրականացն մ է որպես սեփական լիազոր թյ ններ: Համայնքի սեփական լիազոր թյ նների ﬕ մասն օրենքով
կարող է սահմանվել որպես պարտադիր:
Պետական իշխան թյան մարﬕնների լիազոր թյ նների առավել արդյ նավետ իրականացման նպատակով
դրանք օրենքով կարող են պատվիրակվել տեղական ինքնակառավարման մարﬕններին:
Հոդված 105.1. Համայնքի վարչական սահմաններ մ գտնվող հողը, բացառ թյամբ պետական կարիքների
համար անհրաժեշտ, ինչպես նաև ֆիզիկական իրավաբանական անձանց պատկանող հողերի, համայնքի
սեփական թյ նն է:
Հոդված 106. Համայնքներն իրենց բյ ջեն ձևավոր մ են ինքն ր յն:
Համայնքների եկամ տների աղբյ րները սահմանվ մ են օրենքով:
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Օրենքով սահմանվ մ են համայնքների ֆինանսավորման այնպիսի աղբյ րներ, որոնք ապահով մ են նրանց
լիազոր թյ նների իրականաց մը:
Համայնքներին պատվիրակված լիազոր թյ նները ենթակա են պետական բյ ջեից պարտադիր
ֆինանսավորման:
Համայնքները սահման մ են տեղական հարկեր և տ րքեր՝ օրենքով նախատեսված սահմաններ մ:
Համայնքներն իրենց կողﬕց մատ ցվող ծառայ թյ նների դիմաց կարող են սահմանել վճարներ:

Հոդված 107. Համայնքն իր ինքնակառավարման իրավ նքն իրականացն մ է տեղական ինքնակառավարման
մարﬕնների՝ համայնքի ավագան և համայնքի ղեկավարի ﬕջոցով, որոնք օրենքով սահմանված կարգով
ընտրվ մ են չորս տարի ժամկետով:
Համայնքի ավագանին օրենքով սահմանված կարգով տնօրին մ է համայնքի սեփական թյ նը, համայնքի
ղեկավարի ներկայացմամբ հաստատ մ է համայնքի բյ ջեն, վերահսկ մ բյ ջեի կատար մը, օրենքով
սահմանված կարգով սահման մ տեղական հարկեր, տ րքեր և վճարներ, ընդ ն մ է համայնքի տարածք մ
պարտադիր կատարման ենթակա իրավական ակտեր: Համայնքի ավագան կողﬕց ընդ նվող ակտերը չեն
կարող հակասել օրենսդր թյանը, դրանց հրապարակման և ժի ﬔջ մտնել կարգը սահմանվ մ է օրենքով:
Համայնքի ղեկավարի լիազոր թյ նները և դրանց իրականացման կարգը սահմանվ մ են օրենքով:
Համայնքի անդաﬓերը կարող են ղղակիորեն մասնակցել համայնքի գործերի կառավարմանը՝ համայնքային
նշանակ թյան հարցերը տեղական հանրաքվեով լ ծել ﬕջոցով: Տեղական հանրաքվեի անցկացման կարգը
սահմանվ մ է օրենքով:
Հոդված 108. Երևանը համայնք է: Երևան քաղաք մ տեղական ինքնակառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարﬕնների ձևավորման առանձնահատկ թյ նները սահմանվ մ են օրենքով: Օրենքով
կարող է սահմանվել Երևանի քաղաքապետի ղղակի կամ ան ղղակի ընտր թյ ն:
Հոդված 108.1. Տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների գործ նե թյան օրինական թյ նն ապահովել
նպատակով օրենքով սահմանված կարգով իրականացվ մ է իրավական հսկող թյ ն: Համայնքին
պատվիրակված լիազոր թյ նների իրականացման նկատմամբ պետական վերահսկող թյան կարգը
սահմանվ մ է օրենքով:
Հոդված 109. Կառավար թյ նը օրենքով նախատեսված դեպքեր մ սահմանադրական դատարանի
եզրակաց թյան հիման վրա կարող է պաշտոնանկ անել համայնքի ղեկավարին:
Հոդված 110. Համայնքները, հանր թյան շահերից ելնելով, կարող են օրենքով ﬕացվել ﬕմյանց կամ
առանձնացվել: Ազգային ժողովը համապատասխան օրենքն ընդ ն մ է կառավար թյան առաջարկով: Մինչև
օրենսդրական նախաձեռն թյան ներկայաց մը կառավար թյ նը համապատասխան համայնքներ մ
նշանակ մ է տեղական հանրաքվեներ: Տեղական հանրաքվեների արդյ նքները կցվ մ են օրենսդրական
նախաձեռն թյանը։ Համայնքները կարող են ﬕավորվել կամ բաժանվել` անկախ տեղական հանրաքվեների
արդյ նքից։
Համայնքների ﬕավորման կամ բաժանման սկզբ նքները, կարգը, ինչպես նաև նոր ձևավորված
համայնքներ մ տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների ընտր թյան ժամկետները սահմանվ մ են օրենքով:
Օրենքով սահմանված կարգով կարող են ստեղծվել ﬕջհամայնքային ﬕավոր ﬓեր:
ԳԼ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐ

ԹՅԱՆ ԸՆԴ

Ն

Խ 8
ՄԸ, ՓՈՓՈԽ

ՄԸ ԵՎ ՀԱՆՐԱՔՎԵՆ

Հոդված 111. Սահմանադր թյ նն ընդ նվ մ կամ դրան մ փոփոխ թյ ններ կատարվ մ են հանրաքվեի
ﬕջոցով` Հանրապետ թյան Նախագահի կամ Ազգային ժողովի նախաձեռն թյամբ:
Հանրաքվեն նշանակ մ է Հանրապետ թյան Նախագահը` Ազգային ժողովի առաջարկով կամ
համաձայն թյամբ: Համապատասխան որոշ մը Ազգային ժողոﬖ ընդ ն մ է պատգամավորների ընդհան ր թվի
ձայների ﬔծամասն թյամբ։
Հանրապետ թյան Նախագահը Սահմանադր թյան կամ դրան մ փոփոխ թյ ններ կատարել նախագիծն
ստանալ ց հետո՝ քսանﬔկօրյա ժամկետ մ, կարող է այն առարկ թյ ններով, առաջարկ թյ ններով
վերադարձնել Ազգային ժողով` պահանջելով նոր քննարկ մ:
Ազգային ժողովի կողﬕց պատգամավորների ընդհան ր թվի ձայների առնվազն երկ երրորդով վերստին
առաջարկված Սահմանադր թյան կամ դրան մ փոփոխ թյ ններ կատարել նախագիծը Հանրապետ թյան
Նախագահը հանրաքվեի է դն մ Ազգային ժողովի սահմանած ժամկետ մ:
http://www.arlis.am/
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Եթե նախաձեռն թյամբ հանդես է գալիս Հանրապետ թյան Նախագահը, ապա Ազգային ժողովը
Սահմանադր թյան կամ դրան մ փոփոխ թյ ններ կատարել նախագիծն ստանալ ց հետո՝ եռամսյա
ժամկետ մ, նախագիծը հանրաքվեի դնել հարցը ներկայացն մ է քվեարկ թյան։ Եթե Ազգային ժողովի
պատգամավորների ընդհան ր թվի ﬔծամասն թյ նը կողմ է քվեարկ մ նախագծին, ապա վերջինս համարվ մ
է ընդ նված, և այն Հանրապետ թյան Նախագահը հանրաքվեի է դն մ իր սահմանած ժամկետ մ։

Հոդված 112. Օրենքները հանրաքվեի են դրվ մ Ազգային ժողովի կամ կառավար թյան առաջարկով`
Սահմանադր թյան 111-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:
Հանրաքվեի ﬕջոցով ընդ նված օրենքները փոփոխվ մ են ﬕայն հանրաքվեով:
Հոդված 113. Հանրաքվեի դրված նախագիծը համարվ մ է ընդ նված, եթե կողմ է քվեարկել քվեարկ թյան
մասնակիցների կեսից ավելին, բայց ոչ պակաս, քան ընտրական ց ցակներ մ ընդգրկված քաղաքացիների ﬔկ
քառորդը։
Հոդված 114. Սահմանադր թյան 1-ին, 2-րդ և 114-րդ հոդվածները փոփոխման ենթակա չեն:
ԳԼ
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑ

Խ 9
ՄԱՅԻՆ ԴՐ

ՅԹՆԵՐ

Հոդված 115. Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նները, բացառ թյամբ 55-րդ
հոդվածի 9-րդ կետի առաջին նախադաս թյան՝ վերահսկիչ պալատի նախագահին և գլխավոր դատախազին
վերաբերող դր յթների, 63-րդ հոդվածի երկրորդ մասի առաջին նախադաս թյամբ սահմանված դր յթի, 74.1-րդ
հոդվածի առաջին մասի, 83.4-րդ հոդվածի, 85-րդ հոդվածի վեցերորդ մասի առաջին նախադաս թյամբ
սահմանված դր յթի, 86-րդ հոդվածի, 88.1-րդ հոդվածի առաջին մասի, 101-րդ հոդվածի 6-րդ կետի, 107-րդ
հոդվածի առաջին մաս մ նշված ժամկետի, ժի ﬔջ են մտն մ «Հայաստանի Հանրապետ թյան պաշտոնական
տեղեկագր մ» հրապարակվել հաջորդ օրվանից:
Հոդված 116. Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների 55-րդ հոդվածի 9-րդ կետի առաջին նախադաս թյան՝
վերահսկիչ պալատի նախագահին և գլխավոր դատախազին վերաբերող դր յթները, 74.1-րդ հոդվածի առաջին
մասը, 83.4-րդ հոդվածով սահմանված դր յթը, 86-րդ հոդվածը, 88.1-րդ հոդվածի առաջին մասն ժի ﬔջ են մտն մ
Ազգային ժողովի հաջորդ գ մարման առաջին նստաշրջանի բացման օրվանից:
63-րդ հոդվածի երկրորդ մասի առաջին նախադաս թյամբ սահմանված դր յթը կիրառվ մ է Ազգային ժողովի
հաջորդ գ մար ﬓերի համար:
85-րդ հոդվածի վեցերորդ մասի առաջին նախադաս թյամբ սահմանված դր յթն ժի ﬔջ է մտն մ 2008
թվականի հ լիսի 1-ից:
101-րդ հոդվածի 6-րդ կետն ժի ﬔջ է մտն մ 2006 թվականի հ լիսի 1-ից:
107-րդ հոդվածի առաջին մաս մ նշված ժամկետն ժի ﬔջ է մտն մ Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների
ընդ ն ﬕց հետո ընտրված տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների համար:
Հոդված 117. Սահմանադր թյան փոփոխ թյ ններն ժի ﬔջ մտնել ց հետո`
1) Ազգային ժողովը երկ տարվա ընթացք մ համապատասխանեցն մ է գործող օրենքները
Սահմանադր թյան փոփոխ թյ ններին.
2) Ազգային ժողովը ﬔկ տարվա ընթացք մ օրենքով սահման մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան օրհներգը:
Մինչ այդ գործ մ է ﬕնչև Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների ժի ﬔջ մտնելը գործող օրհներգը.
3) Սահմանադր թյամբ սահմանված սոցիալական իրավ նքները գործ մ են համապատասխան օրենքներով
սահմանված ծավալով.
4) ﬕնչև Ազգային ժողովի հաջորդ գ մարման առաջին նստաշրջանի բացման օրը Հանրապետ թյան
Նախագահը կարող է՝
ա) Ազգային ժողովի նախագահի և վարչապետի հետ խորհրդակցել ց հետո արձակել Ազգային ժողովը և
նշանակել արտահերթ ընտր թյ ն,
բ) ազատել վարչապետին.
5) ﬕնչև Ազգային ժողովի հաջորդ գ մարման առաջին նստաշրջանի բացման օրը կառավար թյան նիստերը
հրավիր մ և վար մ է Հանրապետ թյան Նախագահը կամ նրա հանձնարար թյամբ` վարչապետը:
Կառավար թյան որոշ ﬓերն ստորագր մ է վարչապետը, վավերացն մ` Հանրապետ թյան Նախագահը.
6) ﬕնչև արտակարգ դր թյան իրավական ռեժիﬕ սահման ﬓ օրենքով սահմանադրական կարգին
սպառնացող անﬕջական վտանգի դեպք մ Հանրապետ թյան Նախագահը, խորհրդակցելով Ազգային ժողովի
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նախագահի և վարչապետի հետ, իրականացն մ է իրավիճակից թելադրվող ﬕջոցառ ﬓեր և այդ մասին
ղերձով դիմ մ ժողովրդին.
7) կենտրոնական բանկի նախագահը պաշտոնավար մ է ﬕնչև գործող օրենքով սահմանված ժամկետի
ավարտը.
8) վերահսկիչ պալատի նախագահը նշանակվ մ է Ազգային ժողովի հաջորդ գ մարման առաջին
նստաշրջանի բացման օրվանից հետո՝ հինգ ամսվա ընթացք մ: Մինչ այդ վերահսկիչ պալատը շար նակ մ է
ﬕնչև Սահմանադր թյան փոփոխ թյ նների ժի ﬔջ մտնելը սահմանված լիազոր թյ նների իրականաց մը.
9) գլխավոր դատախազը շար նակ մ է պաշտոնավարել ոչ ավելի, քան հինգ աﬕս Ազգային ժողովի հաջորդ
գ մարման առաջին նստաշրջանի բացման օրվանից հետո՝ ﬕնչև Սահմանադր թյան 55-րդ հոդվածի 9-րդ կետով
սահմանված կարգով գլխավոր դատախազի նշանակ մը.
10) արդարադատ թյան խորհրդի գործող դատավոր և իրավաբան-գիտնական անդաﬓերը շար նակ մ են
պաշտոնավարել ﬕնչև իրենց լիազոր թյ նների ժամկետի ավարտը: Ազգային ժողովը երեք ամսվա ընթացք մ
ընտր մ է արդարադատ թյան խորհրդի երկ իրավաբան-գիտնական անդաﬓերին.
11) 83.2-րդ հոդվածով նախատեսված անկախ մարﬓի գործող անդաﬓերը շար նակ մ են պաշտոնավարել
ﬕնչև «Հեռ ստատես թյան և ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով սահմանված իրենց
լիազոր թյ նների ժամկետի ավարտը: Նրանց պաշտոնավար թյան ժամկետը լրանալ կամ լիազոր թյ նների
վաղաժամկետ դադարեցման դեպքեր մ թափ ր տեղերը լրացվ մ են հաջորդաբար Ազգային ժողովի և
Հանրապետ թյան Նախագահի կողﬕց.
12) Երևան քաղաք մ տեղական ինքնակառավարման մարﬕնները կազմավորվ մ են համապատասխան
օրենքի ընդ ն ﬕց հետո ոչ շ, քան երկ տարվա ընթացք մ: Մինչ այդ Երևան քաղաք մ տեղական
ինքնակառավար մը և տարածքային կառավար մը իրականացվ մ են գործող օրենսդր թյամբ սահմանված
կարգով.
13) սահմանադրական դատարանի գործող անդաﬓերը շար նակ մ են պաշտոնավարել ﬕնչև իրենց 70
տարին լրանալը:
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