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(Առ 2020թ. հունիսի 22-ի փոփոխություններով)

Գլ�խ 1. Սահմանադրական կարգի հիմ�նքները
Գլ�խ 2. Մարդ� եւ քաղաքաց� հիմնական իրավ�նքները եւ ազատ�թյ�նները
Գլ�խ 3. Տնտեսական, սոցիալական եւ մշակ�թային ոլորտներ�մ օրենսդրական երաշխիքները եւ
պետ�թյան քաղաքական�թյան հիմնական նպատակները
Գլ�խ 4. Ազգային ժողովը
Գլ�խ 5. Հանրապետ�թյան Նախագահը
Գլ�խ 6. Կառավար�թյ�նը
Գլ�խ 7. Դատարանները եւ բարձրագ�յն դատական խորհ�րդը
Գլ�խ 8. Դատախազ�թյ�նը եւ քննչական մարմինները
Գլ�խ 9. Տեղական ինքնակառավար�մը
Գլ�խ 10. Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանը
Գլ�խ 11. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը
Գլ�խ 12. Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովը
Գլ�խ 13. Հաշվեքննիչ պալատը
Գլ�խ 14. Կենտրոնական բանկը
Գլ�խ 15. Սահմանադր�թյան ընդ�ն�մը, փոփոխ�թյ�նը եւ հանրաքվեն
Գլ�խ 16. Եզրափակիչ եւ անց�մային դր�յթներ

Հոդված 1. 1995 թվականի հ�լիսի 5-ի Հայաստանի Հանրապետ�թյան Սահմանադր�թյ�նը՝ 2005 թվականի
փոփոխ�թյ�ններով, շարադրել հետեւյալ խմբագր�թյամբ.

«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:

ԳԼՈՒԽ 1

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետ�թյ�նն 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 նախատեuված 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

1. Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ մարդը բարձրագ�յն արժեք է: Մարդ� անօտարելի արժանապատվ�թյ�նն
իր իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների անքակտելի հիմքն է:

2. Մարդ� եւ քաղաքաց� հիմնական իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների հարգ�մն � պաշտպան�թյ�նը
հանրային իշխան�թյան պարտական�թյ�ններն են:

3. Հանրային իշխան�թյ�նը սահմանափակված է մարդ� եւ քաղաքաց� հիմնական իրավ�նքներով եւ
ազատ�թյ�ններով՝ որպես անմիջականորեն գործող իրավ�նք:

Հոդված 4. Իշխան�թյ�նների բաժանման եւ հավասարակշռման սկզբ�նքը

http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=arm&enc=utf8
http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=rus
http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=eng
http://www.parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=frn
http://www.parliament.am/chairman.php?lang=arm
http://www.parliament.am/deputies.php?lang=arm
http://www.parliament.am/Council.php?lang=arm
http://www.parliament.am/committees.php?lang=arm
http://www.parliament.am/deputies.php?sel=factions&lang=arm
http://www.parliament.am/struct.php?lang=arm
http://www.parliament.am/budget_office.php?sel=about&action=functions&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=alpha&lang=arm
http://www.parliament.am/drafts.php?lang=arm
http://www.parliament.am/agenda.php?lang=arm
http://www.parliament.am/news.php?lang=arm
http://www.parliament.am/international.php?id=1&lang=arm
http://www.parliament.am/library.php?page=about&lang=arm
http://www.parliament.am/feedback.php?lang=arm
http://www.parliament.am/competition.php?lang=arm
http://www.parliament.am/links.php?lang=arm
http://www.parliament.am/parliament.php?id=armenia&lang=arm
http://www.parliament.am/parliament.php?id=parliament&lang=arm
http://www.parliament.am/parliament.php?id=bylaw&lang=arm
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2602&lang=arm


Պետական իշխան�թյ�նն իրականացվ�մ է Սահմանադր�թյանը եւ օրենքներին համապատասխան՝ օրենսդիր,
գործադիր եւ դատական իշխան�թյ�նների բաժանման � հավասարակշռման հիման վրա:

Հոդված 5. Իրավական նորմերի աստիճանակարգ�թյ�նը

1. Սահմանադր�թյ�նն �նի բարձրագ�յն իրավաբանական �ժ:

2. Oրենքները պետք է համապատասխանեն սահմանադրական օրենքներին, իսկ ենթաօրենսդրական նորմատիվ
իրավական ակտերը՝ սահմանադրական օրենքներին եւ օրենքներին:

3. Հայաստանի Հանրապետ�թյան վավերացրած միջազգային պայմանագրերի եւ օրենքների նորմերի միջեւ
հակաս�թյան դեպք�մ կիրառվ�մ են միջազգային պայմանագրերի նորմերը:

Հոդված 6. Օրինական�թյան սկզբ�նքը

1. Պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն � պաշտոնատար անձինք իրավաս� են կատարել�
միայն այնպիսի գործող�թյ�ններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադր�թյամբ կամ օրենքներով:

2. Սահմանադր�թյան եւ օրենքների հիման վրա եւ դրանց իրականաց�մն ապահովել� նպատակով
Սահմանադր�թյամբ նախատեսված մարմինները կարող են օրենքով լիազորվել ընդ�նել� ենթաօրենսդրական
նորմատիվ իրավական ակտեր: Լիազորող նորմերը պետք է համապատասխանեն իրավական որոշակի�թյան
սկզբ�նքին:

3. Օրենքները եւ ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերն �ժի մեջ են մտն�մ օրենքով սահմանված
կարգով հրապարակվել�ց հետո:

Հոդված 7. Ընտրական իրավ�նքի սկզբ�նքները

Ազգային ժողովի եւ համայնքների ավագանիների ընտր�թյ�նները, ինչպես նաեւ հանրաքվեներն անցկացվ�մ են
ընդհան�ր, հավասար, ազատ եւ �ղղակի ընտրական իրավ�նքի հիման վրա՝ գաղտնի քվեարկ�թյամբ:

Հոդված 8. Գաղափարախոսական բազմակարծ�թյ�նը եւ բազմակ�սակցական համակարգը

1. Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ երաշխավորվ�մ են գաղափարախոսական բազմակարծ�թյ�նը եւ
բազմակ�սակցական համակարգը:

2. Կ�սակց�թյ�նները կազմավորվ�մ եւ գործ�մ են ազատորեն: Կ�սակց�թյ�նների համար օրենքով
երաշխավորվ�մ են գործ�նե�թյան հավասար իրավական հնարավոր�թյ�ններ:

3. Կ�սակց�թյ�նները նպաստ�մ են ժողովրդի քաղաքական կամքի ձեւավորմանն � արտահայտմանը:

4. Կ�սակց�թյ�նների կառ�ցվածքը եւ գործ�նե�թյ�նը չեն կարող հակասել ժողովրդավարական
սկզբ�նքներին:

Հոդված 9. Տեղական ինքնակառավարման երաշխավոր�մը

Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ երաշխավորվ�մ է տեղական ինքնակառավար�մը` որպես
ժողովրդավար�թյան էական հիմքերից մեկը:

Հոդված 10. Սեփական�թյան երաշխավոր�մը

1. Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ ճանաչվ�մ եւ հավասարապես պաշտպանվ�մ են սեփական�թյան բոլոր
ձեւերը:

2. Ընդերքը եւ ջրային ռես�րսները պետ�թյան բացառիկ սեփական�թյ�նն են:

Հոդված 11. Տնտեսական կարգը

Հայաստանի Հանրապետ�թյան տնտեսական կարգի հիմքը սոցիալական շ�կայական տնտես�թյ�նն է, որը
հիմնված է մասնավոր սեփական�թյան, տնտեսական գործ�նե�թյան ազատ�թյան, ազատ տնտեսական
մրցակց�թյան վրա եւ պետական քաղաքական�թյան միջոցով �ղղված է ընդհան�ր տնտեսական
բարեկեց�թյանը եւ սոցիալական արդար�թյանը:

Հոդված 12. Շրջակա միջավայրի պահպան�թյ�նը եւ կայ�ն զարգաց�մը

1. Պետ�թյ�նը խթան�մ է շրջակա միջավայրի պահպան�թյ�նը, բարելավ�մը եւ վերականգն�մը, բնական
պաշարների ողջամիտ օգտագործ�մը՝ ղեկավարվելով կայ�ն զարգացման սկզբ�նքով եւ հաշվի առնելով
պատասխանատվ�թյ�նն ապագա սեր�նդների առջեւ:

2. Յ�րաքանչյ�ր ոք պարտավոր է հոգ տանել շրջակա միջավայրի պահպան�թյան մասին:

Հոդված 13. Արտաքին քաղաքական�թյ�նը

Հայաստանի Հանրապետ�թյան արտաքին քաղաքական�թյ�նն իրականացվ�մ է միջազգային իրավ�նքի
հիման վրա՝ բոլոր պետ�թյ�նների հետ բարիդրացիական, փոխշահավետ հարաբեր�թյ�ններ հաստատել�
նպատակով:

Հոդված 14. Զինված �ժերը եւ պաշտպան�թյ�նը

1. Հայաստանի Հանրապետ�թյան զինված �ժերն ապահով�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան
պաշտպան�թյ�նը, անվտանգ�թյ�նը, տարածքային ամբողջական�թյ�նը եւ սահմանների
անձեռնմխելի�թյ�նը:

2. Հայաստանի Հանրապետ�թյան զինված �ժերը քաղաքական հարցեր�մ պահպան�մ են չեզոք�թյ�ն եւ
քաղաքացիական վերահսկող�թյան ներքո են:



3. Յ�րաքանչյ�ր քաղաքացի պարտավոր է oրենքով uահմանված կարգով մասնակցել Հայաստանի
Հանրապետ�թյան պաշտպան�թյանը:

Հոդված 15. Մշակ�յթի, կրթ�թյան, գիտ�թյան խթան�մը, հայոց լեզվի եւ մշակ�թային ժառանգ�թյան
պաշտպան�թյ�նը

1. Պետ�թյ�նը խթան�մ է մշակ�յթի, կրթ�թյան եւ գիտ�թյան զարգաց�մը:

2. Հայոց լեզ�ն եւ մշակ�թային ժառանգ�թյ�նը պետ�թյան հոգած�թյան եւ պաշտպան�թյան ներքո են։

Հոդված 16. Ընտանիքի պաշտպան�թյ�նը

Ընտանիքը, որպես հասարակ�թյան բնական եւ հիմնական բջիջ, բնակչ�թյան պահպանման եւ վերարտադրման
հիմք, ինչպես նաեւ մայր�թյ�նը եւ մանկ�թյ�նը պետ�թյան հատ�կ պաշտպան�թյան եւ հովանավոր�թյան
ներքո են:

Հոդված 17. Պետ�թյ�նը եւ կրոնական կազմակերպ�թյ�նները

1. Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ երաշխավորվ�մ է կրոնական կազմակերպ�թյ�նների գործ�նե�թյան
ազատ�թյ�նը:

2. Կրոնական կազմակերպ�թյ�ններն անջատ են պետ�թյ�նից:

Հոդված 18. Հայաստանյայց առաքելական ս�րբ եկեղեցին

1. 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:

2. Հայաստանի Հանրապետ�թյան եւ Հայաստանյայց առաքելական ս�րբ եկեղեց� հարաբեր�թյ�նները կարող
են կարգավորվել օրենքով:

Հոդված 19. Հայկական սփյ�ռքի հետ կապերը

1. Հայաստանի Հանրապետ�թյ�նը հայկական սփյ�ռքի հետ իրականացն�մ է համակողմանի կապերի
զարգացմանը եւ հայապահպանմանն �ղղված քաղաքական�թյ�ն, նպաստ�մ է հայրենադարձ�թյանը:

2. Հայաստանի Հանրապետ�թյ�նը միջազգային իրավ�նքի հիման վրա նպաստ�մ է այլ պետ�թյ�ններ�մ
հայոց լեզվի, հայկական պատմական եւ մշակ�թային արժեքների պահպանմանը, հայ կրթական եւ մշակ�թային
կյանքի զարգացմանը։

Հոդված 20. Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական լեզ�ն

Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական լեզ�ն հայերենն է:

Հոդված 21. Հայաստանի Հանրապետ�թյան խորհրդանիշերը

1. Հայաստանի Հանրապետ�թյան դրոշը եռագ�յն է՝ կարմիր, կապ�յտ, նարնջագ�յն հորիզոնական հավասար
շերտերով:

2. 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։

3. Դրոշի եւ զինանշանի մանրամասն նկարագր�թյ�նը սահմանվ�մ է օրենքով։

4. Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրհներգը սահմանվ�մ է օրենքով:

Հոդված 22. Հայաստանի Հանրապետ�թյան մայրաքաղաքը

Հայաստանի Հանրապետ�թյան մայրաքաղաքը Երեւանն է:
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Հոդված 23. Մարդ� արժանապատվ�թյ�նը

Մարդ� արժանապատվ�թյ�նն անխախտելի է:

Հոդված 24. Կյանքի իրավ�նքը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի կյանքի իրավ�նք:

2. Ոչ ոք չի կարող կամայականորեն զրկվել կյանքից:

3. Ոչ ոք չի կարող դատապարտվել կամ ենթարկվել մահապատժի:

Հոդված 25. Ֆիզիկական եւ հոգեկան անձեռնմխելի�թյան իրավ�նքը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի ֆիզիկական եւ հոգեկան անձեռնմխելի�թյան իրավ�նք:

2. Ֆիզիկական եւ հոգեկան անձեռնմխելի�թյան իրավ�նքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով՝
պետական անվտանգ�թյան, հանցագործ�թյ�նների կանխման կամ բացահայտման, հասարակական կարգի,
առողջ�թյան եւ բարոյական�թյան կամ այլոց հիմնական իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների պաշտպան�թյան
նպատակով:



3. Բժշկ�թյան եւ կենսաբան�թյան ոլորտներ�մ մասնավորապես արգելվ�մ են եվգենիկական փորձերը, մարդ�
օրգաններն � հյ�սվածքները շահ�յթի աղբյ�ր դարձնելը, մարդ� վերարտադրողական կլոնավոր�մը:

4. Ոչ ոք չի կարող առանց իր ազատ եւ հստակ արտահայտած համաձայն�թյան ենթարկվել գիտական, բժշկական
կամ այլ փորձերի: Մարդը նախապես տեղեկացվ�մ է նման փորձերի հնարավոր հետեւանքների մասին:

Հոդված 26. Խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմ�նքի կամ պատժի արգելքը

1. Ոչ ոք չի կարող ենթարկվել խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմ�նքի կամ պատժի:

2. Մարմնական պատիժներն արգելվ�մ են:

3. Ազատ�թյ�նից զրկված անձինք �նեն մարդասիրական վերաբերմ�նքի իրավ�նք:

Հոդված 27. Անձնական ազատ�թյ�նը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի անձնական ազատ�թյան իրավ�նք։ Ոչ ոք չի կարող անձնական ազատ�թյ�նից զրկվել
այլ կերպ, քան հետեւյալ դեպքեր�մ եւ օրենքով սահմանված կարգով`

1) անձին իրավաս� դատարանը դատապարտել է հանցանք կատարել� համար.

2) դատարանի իրավաչափ կարգադր�թյանը չենթարկվել� համար.

3) օրենքով սահմանված որոշակի պարտական�թյան կատար�մն ապահովել� նպատակով.

4) անձին իրավաս� մարմին ներկայացնել� նպատակով, երբ առկա է նրա կողմից հանցանք կատարած լինել�
հիմնավոր կասկած, կամ երբ դա հիմնավոր կերպով անհրաժեշտ է հանցանքի կատար�մը կամ դա կատարել�ց
հետո անձի փախ�ստը կանխել� նպատակով.

5) անչափահասին դաստիարակչական հսկող�թյան հանձնել� կամ իրավաս� մարմին ներկայացնել�
նպատակով.

6) հանր�թյան համար վտանգավոր վարակիչ հիվանդ�թյ�նների տարած�մը, ինչպես նաեւ հոգեկան
խանգար�մ �նեցող, հարբեցող կամ թմրամոլ անձանցից բխող վտանգը կանխել� նպատակով.

7) անձի անօրինական մ�տքը Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն կանխել� կամ անձին արտաքսել� կամ այլ
պետ�թյան հանձնել� նպատակով:

2. Անձնական ազատ�թյ�նից զրկված յ�րաքանչյ�ր ոք իրեն հասկանալի լեզվով անհապաղ տեղեկացվ�մ է
ազատ�թյ�նից զրկվել� պատճառների, իսկ քրեական մեղադրանք ներկայացվել� դեպք�մ՝ նաեւ մեղադրանքի
մասին:

3. Անձնական ազատ�թյ�նից զրկված յ�րաքանչյ�ր ոք իրավ�նք �նի, որ այդ մասին անհապաղ տեղեկացվի իր
ընտրած անձը։ Այս իրավ�նքի իրականաց�մը կարող է հետաձգվել միայն օրենքով սահմանված դեպքեր�մ,
կարգով եւ ժամկետով՝ հանցագործ�թյ�նների կանխման կամ բացահայտման նպատակով:

4. Եթե ս�յն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի հիմքով ազատ�թյ�նից զրկված անձի վերաբերյալ ազատ�թյ�նից
զրկվել� պահից ողջամիտ ժամկետ�մ, սակայն ոչ �շ, քան յոթանաս�ներկ� ժամվա ընթացք�մ դատարանը
որոշ�մ չի կայացն�մ անազատ�թյան մեջ նրան հետագա պահելը թ�յլատրել� մասին, ապա նա անհապաղ
ազատ է արձակվ�մ:

5. Անձնական ազատ�թյ�նից զրկված յ�րաքանչյ�ր ոք իրավ�նք �նի վիճարկել� իրեն ազատ�թյ�նից զրկել�
իրավաչափ�թյ�նը, որի վերաբերյալ դատարանը սեղմ ժամկետ�մ որոշ�մ է կայացն�մ եւ կարգադր�մ է նրան
ազատ արձակել, եթե ազատ�թյ�նից զրկելը ոչ իրավաչափ է:

6. Ոչ ոք չի կարող անձնական ազատ�թյ�նից զրկվել միայն այն պատճառով, որ ի վիճակի չէ կատարել�
քաղաքացիաիրավական պարտավոր�թյ�նները:

Հոդված 28. Օրենքի առջեւ ընդհան�ր հավասար�թյ�նը

Բոլորը հավասար են օրենքի առջեւ:

Հոդված 29. Խտրական�թյան արգելքը

Խտրական�թյ�նը, կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գ�յնից, էթնիկ 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
անձնական կամ սոցիալական բն�յթի այլ հանգամանքներից, արգելվ�մ է:

Հոդված 30. Կանանց եւ տղամարդկանց իրավահավասար�թյ�նը

Կանայք եւ տղամարդիկ իրավահավասար են:

Հոդված 31. Մասնավոր եւ ընտանեկան կյանքի, պատվի � բարի համբավի անձեռնմխելի�թյ�նը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի իր մասնավոր եւ ընտանեկան կյանքի, պատվի � բարի համբավի անձեռնմխելի�թյան
իրավ�նք:

2. Մասնավոր եւ ընտանեկան կյանքի անձեռնմխելի�թյան իրավ�նքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով`
պետական անվտանգ�թյան, երկրի տնտեսական բարեկեց�թյան, հանցագործ�թյ�նների կանխման կամ
բացահայտման, հասարակական կարգի, առողջ�թյան եւ բարոյական�թյան կամ այլոց հիմնական իրավ�նքների
եւ ազատ�թյ�նների պաշտպան�թյան նպատակով:

Հոդված 32. Բնակարանի անձեռնմխելի�թյ�նը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի բնակարանի անձեռնմխելի�թյան իրավ�նք:



2. Բնակարանի անձեռնմխելի�թյան իրավ�նքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով` պետական
անվտանգ�թյան, երկրի տնտեսական բարեկեց�թյան, հանցագործ�թյ�նների կանխման կամ բացահայտման,
հասարակական կարգի, առողջ�թյան եւ բարոյական�թյան կամ այլոց հիմնական իրավ�նքների եւ
ազատ�թյ�նների պաշտպան�թյան նպատակով:

3. Բնակարանը կարող է խ�զարկվել միայն դատարանի որոշմամբ` օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով:
Օրենքով կարող են սահմանվել դատարանի որոշմամբ բնակարանի անձեռնմխելի�թյան իրավ�նքի
սահմանափակման այլ դեպքեր:

Հոդված 33. Հաղորդակց�թյան ազատ�թյ�նը եւ գաղտնի�թյ�նը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի նամակագր�թյան, հեռախոսային խոսակց�թյ�նների եւ հաղորդակց�թյան այլ ձեւերի
ազատ�թյան եւ գաղտնի�թյան իրավ�նք:

2. Հաղորդակց�թյան ազատ�թյ�նը եւ գաղտնի�թյ�նը կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով՝ պետական
անվտանգ�թյան, երկրի տնտեսական բարեկեց�թյան, հանցագործ�թյ�նների կանխման կամ բացահայտման,
հասարակական կարգի, առողջ�թյան եւ բարոյական�թյան կամ այլոց հիմնական իրավ�նքների եւ
ազատ�թյ�նների պաշտպան�թյան նպատակով:

3. Հաղորդակց�թյան գաղտնի�թյ�նը կարող է սահմանափակվել միայն դատարանի որոշմամբ, բացառ�թյամբ
երբ դա անհրաժեշտ է պետական անվտանգ�թյան պաշտպան�թյան համար եւ պայմանավորված է
հաղորդակցվողների՝ օրենքով սահմանված առանձնահատ�կ կարգավիճակով:

Հոդված 34. Անձնական տվյալների պաշտպան�թյ�նը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի իրեն վերաբերող տվյալների պաշտպան�թյան իրավ�նք:

2. Անձնական տվյալների մշակ�մը պետք է կատարվի բարեխղճորեն, օրենքով սահմանված նպատակով, անձի
համաձայն�թյամբ կամ առանց այդ համաձայն�թյան` օրենքով սահմանված այլ իրավաչափ հիմքի
առկայ�թյամբ:

3. Յ�րաքանչյ�ր ոք իրավ�նք �նի ծանոթանալ� պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ�մ
իր մասին հավաքված տվյալներին եւ պահանջել� ոչ հավաստի տվյալների շտկ�մ, ինչպես նաեւ ապօրինի ձեռք
բերված կամ այլեւս իրավական հիմքեր չ�նեցող տվյալների վերաց�մ:

4. Անձնական տվյալներին ծանոթանալ� իրավ�նքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով՝ պետական
անվտանգ�թյան, երկրի տնտեսական բարեկեց�թյան, հանցագործ�թյ�նների կանխման կամ բացահայտման,
հասարակական կարգի, առողջ�թյան եւ բարոյական�թյան կամ այլոց հիմնական իրավ�նքների եւ
ազատ�թյ�նների պաշտպան�թյան նպատակով:

5. Անձնական տվյալների պաշտպան�թյանը վերաբերող մանրամասները սահմանվ�մ են օրենքով:

Հոդված 35. Ամ�սնանալ� ազատ�թյ�նը

1. Ամ�սնական տարիքի հասած կինը եւ տղամարդը միմյանց հետ իրենց կամքի ազատ արտահայտ�թյամբ
ամ�սնանալ� եւ ընտանիք կազմել� իրավ�նք �նեն: Ամ�սն�թյան տարիքը, ամ�սն�թյան եւ
ամ�սնալ�ծ�թյան կարգը սահմանվ�մ են օրենքով:

2. Ամ�սնանալիս, ամ�սն�թյան ընթացք�մ, ամ�սնալ�ծվելիս կինը եւ տղամարդն �նեն հավասար
իրավ�նքներ:

3. Ամ�սնանալ� ազատ�թյ�նը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով` առողջ�թյան եւ բարոյական�թյան
պաշտպան�թյան նպատակով:

Հոդված 36. Ծնողների իրավ�նքները եւ պարտական�թյ�նները

1. Ծնողներն իրավ�նք �նեն եւ պարտավոր են հոգ տանել իրենց երեխաների դաստիարակ�թյան, կրթ�թյան,
առողջ�թյան, լիարժեք � ներդաշնակ զարգացման մասին:

2. Ծնողական իրավ�նքներից զրկելը կամ դրանց սահմանափակ�մը կարող է կատարվել միայն օրենքով,
դատարանի որոշմամբ` երեխայի կենսական շահերն ապահովել� նպատակով:

3. Չափահաս աշխատ�նակ անձինք պարտավոր են հոգ տանել իրենց անաշխատ�նակ եւ կարիքավոր
ծնողներին։ Մանրամասները սահմանվ�մ են օրենքով:

Հոդված 37. Երեխայի իրավ�նքները

1. Երեխան իրավ�նք �նի ազատ արտահայտել� իր կարծիքը, որը, երեխայի տարիքին եւ հաս�ն�թյան
մակարդակին համապատասխան, հաշվի է առնվ�մ իրեն վերաբերող հարցեր�մ:

2. Երեխային վերաբերող հարցեր�մ երեխայի շահերը պետք է առաջնահերթ �շադր�թյան արժանանան:

3. Յ�րաքանչյ�ր երեխա �նի իր ծնողների հետ կանոնավոր անձնական փոխհարաբեր�թյ�ններ եւ անմիջական
շփ�մներ պահպանել� իրավ�նք, բացառ�թյամբ այն դեպքի, երբ դա, դատարանի որոշման համաձայն,
հակաս�մ է երեխայի շահերին: Մանրամասները սահմանվ�մ են օրենքով:

4. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները պետ�թյան հոգած�թյան եւ պաշտպան�թյան ներքո են:

Հոդված 38. Կրթ�թյան իրավ�նքը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի կրթ�թյան իրավ�նք: Պարտադիր կրթ�թյան ծրագրերը եւ տեւող�թյ�նը սահմանվ�մ
են օրենքով: Պետական �ս�մնական հաստատ�թյ�ններ�մ միջնակարգ կրթ�թյ�նն անվճար է:

2. Յ�րաքանչյ�ր ոք օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով �նի մրց�թային հիմ�նքներով պետական
բարձրագ�յն եւ այլ մասնագիտական կրթական հաստատ�թյ�ններ�մ անվճար կրթ�թյ�ն ստանալ�



իրավ�նք:

3. Բարձրագ�յն �ս�մնական հաստատ�թյ�ններն օրենքով սահմանված շրջանակներ�մ �նեն
ինքնակառավարման իրավ�նք, ներառյալ ակադեմիական եւ հետազոտ�թյ�նների ազատ�թյ�նը:

Հոդված 39. Մարդ� ազատ գործել� իրավ�նքը

Մարդն ազատ է անել� այն ամենը, ինչը չի խախտ�մ այլոց իրավ�նքները եւ չի հակաս�մ Սահմանադր�թյանը
եւ օրենքներին: Ոչ ոք չի կարող կրել պարտական�թյ�ններ, որոնք սահմանված չեն օրենքով:

Հոդված 40. Ազատ տեղաշարժվել� իրավ�նքը

1. Հայաստանի Հանրապետ�թյան տարածք�մ օրինական հիմքերով գտնվող յ�րաքանչյ�ր ոք �նի ազատ
տեղաշարժվել� եւ բնակավայր ընտրել� իրավ�նք:

2. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի Հայաստանի Հանրապետ�թյ�նից դ�րս գալ� իրավ�նք:

3. Յ�րաքանչյ�ր քաղաքացի եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ օրինական հիմքերով բնակվել� իրավ�նք
�նեցող յ�րաքանչյ�ր ոք �նի Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն մ�տք գործել� իրավ�նք:

4. Ազատ տեղաշարժվել� իրավ�նքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով` պետական անվտանգ�թյան,
հանցագործ�թյ�նների կանխման կամ բացահայտման, հասարակական կարգի, առողջ�թյան եւ
բարոյական�թյան կամ այլոց հիմնական իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների պաշտպան�թյան նպատակով:
Քաղաքաց�` Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն մ�տք գործել� իրավ�նքը սահմանափակման ենթակա չէ:

Հոդված 41. Մտքի, խղճի եւ կրոնի ազատ�թյ�նը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի մտքի, խղճի, 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 եւ
հրապարակավ կամ մասնավոր կարգով՝ քարոզի, եկեղեցական արարող�թյ�նների, պաշտամ�նքի այլ
ծիսակատար�թյ�նների կամ այլ ձեւերով արտահայտել� ազատ�թյ�նը:

2. Մտքի, խղճի եւ կրոնի ազատ�թյան արտահայտ�մը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով` պետական
անվտանգ�թյան, հասարակական կարգի, առողջ�թյան եւ բարոյական�թյան կամ այլոց հիմնական
իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների պաշտպան�թյան նպատակով:

3. Յ�րաքանչյ�ր քաղաքացի, որի կրոնական դավանանքին կամ համոզմ�նքներին հակաu�մ է զինվորական
ծառայ�թյ�նը, �նի օրենքով սահմանված կարգով այն այլընտրանքային ծառայ�թյամբ փոխարինել� իրավ�նք:

4. Կրոնական կազմակերպ�թյ�ններն իրավահավասար են եւ օժտված են ինքնավար�թյամբ: Կրոնական
կազմակերպ�թյ�նների ստեղծման եւ գործ�նե�թյան կարգը սահմանվ�մ է օրենքով:

Հոդված 42. Կարծիքի արտահայտման ազատ�թյ�նը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի իր կարծիքն ազատ արտահայտել� իրավ�նք: Այս իրավ�նքը ներառ�մ է սեփական
կարծիք �նենալ�, ինչպես նաեւ առանց պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների
միջամտ�թյան եւ անկախ պետական սահմաններից` տեղեկատվ�թյան որեւէ միջոցով տեղեկ�թյ�ններ �
գաղափարներ փնտրել�, ստանալ� եւ տարածել� ազատ�թյ�նը:

2. Մամ�լի, ռադիոյի, հեռ�ստատես�թյան 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 հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի
գործ�նե�թյ�նը:

3. Կարծիքի արտահայտման ազատ�թյ�նը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով` պետական
անվտանգ�թյան, հասարակական կարգի, առողջ�թյան եւ բարոյական�թյան կամ այլոց պատվի � բարի
համբավի եւ այլ հիմնական իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների պաշտպան�թյան նպատակով:

Հոդված 43. Ստեղծագործ�թյան ազատ�թյ�նը

Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի գրական, գեղարվեստական, գիտական եւ տեխնիկական ստեղծագործ�թյան
ազատ�թյ�ն:

Հոդված 44. Հավաքների ազատ�թյ�նը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի խաղաղ, առանց զենքի հավաքներին ազատորեն մասնակցել� եւ դրանք
կազմակերպել� իրավ�նք:

2. Բացօթյա տարածքներ�մ կազմակերպվող հավաքներն օրենքով սահմանված դեպքեր�մ անցկացվ�մ են
ողջամիտ ժամկետ�մ ներկայացված իրազեկման հիման վրա: Ինքնաբ�խ հավաքների իրականացման համար
իրազեկ�մ չի պահանջվ�մ:

3. Օրենքով կարող են սահմանվել դատավորների, դատախազների, քննիչների, ինչպես նաեւ զինված �ժեր�մ,
ազգային անվտանգ�թյան, ոստիկան�թյան եւ այլ ռազմականացված մարմիններ�մ ծառայողների հավաքների
ազատ�թյան իրավ�նքի իրականացման սահմանափակ�մներ։

4. Հավաքների ազատ�թյան իրականացման եւ պաշտպան�թյան պայմաններն � կարգը սահմանվ�մ են
օրենքով:

5. Հավաքների ազատ�թյ�նը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով` պետական անվտանգ�թյան,
հանցագործ�թյ�նների կանխման, հասարակական կարգի պաշտպան�թյան, առողջ�թյան եւ
բարոյական�թյան կամ այլոց հիմնական իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների պաշտպան�թյան նպատակով:

Հոդված 45. Միավոր�մների ազատ�թյ�նը



1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի այլոց հետ ազատորեն միավորվել�, ներառյալ աշխատանքային շահերի
պաշտպան�թյան նպատակով արհեստակցական մի�թյ�ններ ստեղծել� եւ դրանց անդամագրվել� իրավ�նք:
Ոչ ոքի չի կարելի հարկադրել անդամագրվել� որեւէ մասնավոր միավորման:

2. Միավոր�մների ստեղծման եւ գործ�նե�թյան կարգը սահմանվ�մ է օրենքով:

3. Միավոր�մների ազատ�թյ�նը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով` պետական անվտանգ�թյան,
հասարակական կարգի, առողջ�թյան եւ բարոյական�թյան կամ այլոց հիմնական իրավ�նքների եւ
ազատ�թյ�նների պաշտպան�թյան նպատակով:

4. Միավոր�մների գործ�նե�թյ�նը կարող է կասեցվել կամ արգելվել օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ
կարգով` միայն դատարանի որոշմամբ:

Հոդված 46. Կ�սակց�թյ�ն ստեղծել� եւ կ�սակց�թյանն անդամագրվել� իրավ�նքը

1. Յ�րաքանչյ�ր քաղաքացի �նի այլ քաղաքացիների հետ կ�սակց�թյ�ն ստեղծել� եւ որեւէ կ�սակց�թյան
անդամագրվել� իրավ�նք: Ոչ ոքի չի կարելի հարկադրել անդամագրվել� որեւէ կ�սակց�թյան:

2. Դատավորները, դատախազները եւ քննիչները չեն կարող լինել կ�սակց�թյան անդամ: Օրենքով կարող են
սահմանվել զինված �ժեր�մ, ազգային անվտանգ�թյան, ոստիկան�թյան եւ այլ ռազմականացված
մարմիններ�մ ծառայողների կողմից կ�սակց�թյ�ն ստեղծել� եւ որեւէ կ�սակց�թյան անդամագրվել�
իրավ�նքի սահմանափակ�մներ:

3. Կ�սակց�թյ�նները տարեկան հաշվետվ�թյ�ններ են հրապարակ�մ իրենց ֆինանսական միջոցների
աղբյ�րների եւ ծախսերի, ինչպես նաեւ իրենց գ�յքի մասին:

4. Օրենքով սահմանված դեպքեր�մ կ�սակց�թյան գործ�նե�թյ�նը կարող է կասեցվել Սահմանադրական
դատարանի որոշմամբ: Այն կ�սակց�թյ�նները, որոնք քարոզ�մ են սահմանադրական կարգի բռնի տապալ�մ
կամ բռն�թյ�ն են կիրառ�մ սահմանադրական կարգը տապալել� նպատակով, հակասահմանադրական են եւ
ենթակա են արգելման Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ:

Հոդված 47. Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացի�թյան իրավ�նքը

1. Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացիներից ծնված երեխան Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացի է:

2. Յ�րաքանչյ�ր երեխա, որի ծնողներից մեկը Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացի է, �նի Հայաստանի
Հանրապետ�թյան քաղաքացի�թյ�ն ձեռք բերել� իրավ�նք:

3. Ազգ�թյամբ հայերը Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ բնակ�թյ�ն հաստատել� պահից �նեն Հայաստանի
Հանրապետ�թյան քաղաքացի�թյ�ն ձեռք բերել� իրավ�նք:

4. Ազգ�թյամբ հայերը Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացի�թյ�նը ձեռք են բեր�մ օրենքով սահմանված
պարզեցված կարգով:

5. Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացին չի կարող զրկվել քաղաքացի�թյ�նից: Հայաստանի
Հանրապետ�թյան քաղաքացին չի կարող զրկվել քաղաքացի�թյ�նը փոխել� իրավ�նքից:

6. Ս�յն հոդվածով սահմանված իրավ�նքների իրականացման կարգը, Հայաստանի Հանրապետ�թյան
քաղաքացի�թյան ձեռքբերման այլ հիմքերը, ինչպես նաեւ դադարեցման հիմքերը սահմանվ�մ են օրենքով:

7. Ս�յն հոդվածի 2-4-րդ մասերով, ինչպես նաեւ 5-րդ մասի 2-րդ նախադաս�թյամբ սահմանված իրավ�նքները
կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով` պետական անվտանգ�թյան, հանցագործ�թյ�նների կանխման
կամ բացահայտման, ինչպես նաեւ այլ հանրային շահերի պաշտպան�թյան նպատակով:

8. Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետ�թյան սահմաններից դ�րս,
միջազգային իրավ�նքի հիման վրա, Հայաստանի Հանրապետ�թյան պաշտպան�թյան ներքո են:

Հոդված 48. Ընտրական իրավ�նքը եւ հանրաքվեին մասնակցել� իրավ�նքը

1. Ազգային ժողովի ընտր�թյան կամ հանրաքվեի օրը տասն�թ տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետ�թյան
քաղաքացիներն �նեն ընտրել� եւ հանրաքվեին մասնակցել� իրավ�նք:

2. Ազգային ժողովի պատգամավոր կարող է ընտրվել քսանհինգ տարին լրացած, վերջին չորս տար�մ միայն
Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացի հանդիսացող, վերջին չորս տար�մ Հայաստանի
Հանրապետ�թյ�ն�մ մշտապես բնակվող, ընտրական իրավ�նք �նեցող եւ հայերենին տիրապետող
յ�րաքանչյ�ր ոք:

3. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտր�թյ�նների ժամանակ ընտրել� եւ ընտրվել�, տեղական
հանրաքվեին մասնակցել� իրավ�նք �նեն ընտր�թյան կամ հանրաքվեի օրը տասն�թ տարին լրացած
Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացիները: 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:

4. Ընտրել� եւ ընտրվել�, ինչպես նաեւ հանրաքվեին մասնակցել� իրավ�նք չ�նեն դատարանի՝ օրինական �ժի
մեջ մտած վճռով անգործ�նակ ճանաչված, ինչպես նաեւ դիտավոր�թյամբ կատարված ծանր հանցանքների
համար օրինական �ժի մեջ մտած դատավճռով դատապարտված եւ պատիժը կրող անձինք: Ընտրվել� իրավ�նք
չ�նեն նաեւ այլ հանցանքների համար օրինական �ժի մեջ մտած դատավճռով դատապարտված եւ պատիժը կրող
անձինք:

Հոդված 49. Հանրային ծառայ�թյան անցնել� իրավ�նքը

Յ�րաքանչյ�ր քաղաքացի �նի ընդհան�ր հիմ�նքներով հանրային ծառայ�թյան անցնել� իրավ�նք:
Մանրամասները սահմանվ�մ են օրենքով:



Հոդված 50. Պատշաճ վարչարար�թյան իրավ�նքը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի վարչական մարմինների կողմից իրեն առնչվող գործերի անաչառ, արդարացի եւ
ողջամիտ ժամկետ�մ քնն�թյան իրավ�նք:

2. Վարչական վար�յթի ընթացք�մ յ�րաքանչյ�ր ոք �նի իրեն վերաբերող բոլոր փաստաթղթերին ծանոթանալ�
իրավ�նք, բացառ�թյամբ օրենքով պահպանվող գաղտնիքների:

3. Պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն � պաշտոնատար անձինք պարտավոր են մինչեւ
անձի համար միջամտող անհատական ակտն ընդ�նելը լսել նրան, բացառ�թյամբ օրենքով սահմանված
դեպքերի:

Հոդված 51. Տեղեկ�թյ�ններ ստանալ� իրավ�նքը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների � պաշտոնատար անձանց
գործ�նե�թյան մասին տեղեկ�թյ�ններ ստանալ� եւ փաստաթղթերին ծանոթանալ� իրավ�նք:

2. Տեղեկ�թյ�ններ ստանալ� իրավ�նքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով` հանրային շահերի կամ
այլոց հիմնական իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների պաշտպան�թյան նպատակով:

3. Տեղեկ�թյ�ններ ստանալ� կարգը, ինչպես նաեւ տեղեկ�թյ�նները թաքցնել� կամ դրանց տրամադր�մն
անհիմն մերժել� համար պաշտոնատար անձանց պատասխանատվ�թյան հիմքերը սահմանվ�մ են օրենքով:

Հոդված 52. Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանին դիմել� իրավ�նքը

Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների � պաշտոնատար անձանց,
իսկ Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանի մասին օրենքով սահմանված դեպքեր�մ` նաեւ կազմակերպ�թյ�նների
կողմից Սահմանադր�թյամբ եւ օրենքներով ամրագրված իր իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների խախտման
դեպք�մ Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանի աջակց�թյ�նը ստանալ� իրավ�նք: Մանրամասները
սահմանվ�մ են օրենքով:

Հոդված 53. Հանրագիր ներկայացնել� իրավ�նքը

Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի անհատապես կամ այլոց հետ մեկտեղ պետական եւ տեղական ինքնակառավարման
մարմիններին � պաշտոնատար անձանց հանրագիր ներկայացնել� եւ ողջամիտ ժամկետ�մ պատշաճ
պատասխան ստանալ� իրավ�նք: Մանրամասները սահմանվ�մ են օրենքով:

Հոդված 54. Քաղաքական ապաստանի իրավ�նքը

Քաղաքական հետապնդման ենթարկվող յ�րաքանչյ�ր ոք �նի Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ քաղաքական
ապաստան հայցել� իրավ�նք: Քաղաքական ապաստանի տրամադրման կարգը եւ պայմանները սահմանվ�մ են
օրենքով:

Հոդված 55. Արտաքսման կամ հանձնման արգելքը

1. Ոչ ոք չի կարող արտաքսվել կամ հանձնվել օտարերկրյա պետ�թյանը, եթե իրական սպառնալիք կա, որ տվյալ
անձը կարող է այդ երկր�մ ենթարկվել մահապատժի, խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող
վերաբերմ�նքի կամ պատժի:

2. Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքաց�ն չի կարելի հանձնել օտարերկրյա պետ�թյանը, բացառ�թյամբ
Հայաստանի Հանրապետ�թյան վավերացրած միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերի:

Հոդված 56. Ազգային եւ էթնիկ ինքն�թյ�նը պահպանել� իրավ�նքը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի իր ազգային եւ էթնիկ ինքն�թյ�նը պահպանել� իրավ�նք:

2. Ազգային փոքրամասն�թյ�ններին պատկանող անձինք �նեն իրենց ավանդ�յթների, կրոնի, լեզվի եւ
մշակ�յթի պահպանման � զարգացման իրավ�նք:

3. Ս�յն հոդվածով սահմանված իրավ�նքների իրականաց�մը կարգավորվ�մ է օրենքով:

Հոդված 57. Աշխատանքի ընտր�թյան ազատ�թյ�նը եւ աշխատանքային իրավ�նքները

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի աշխատանքի ազատ ընտր�թյան իրավ�նք:

2. Յ�րաքանչյ�ր աշխատող �նի աշխատանքից անհիմն ազատվել� դեպք�մ պաշտպան�թյան իրավ�նք:
Աշխատանքից ազատման հիմքերը սահմանվ�մ են օրենքով:

3. Մայր�թյան հետ կապված պատճառներով աշխատանքից ազատելն արգելվ�մ է: Յ�րաքանչյ�ր աշխատող
կին �նի հղի�թյան եւ ծննդաբեր�թյան դեպք�մ վճարովի արձակ�րդի իրավ�նք: Յ�րաքանչյ�ր աշխատող
ծնող երեխայի ծննդյան կամ երեխայի որդեգրման դեպք�մ �նի արձակ�րդի իրավ�նք: Մանրամասները
սահմանվ�մ են օրենքով:

4. Մինչեւ տասնվեց տարեկան երեխաներին մշտական աշխատանքի ընդ�նելն արգելվ�մ է: Նրանց
ժամանակավոր աշխատանքի ընդ�նման կարգը եւ պայմանները սահմանվ�մ են օրենքով։

5. Պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանքն արգելվ�մ է: Պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանք չի
համարվ�մ՝

1) այն աշխատանքը, որը, օրենքին համապատասխան, կատար�մ է դատապարտված անձը.

2) զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայ�թյ�նը.

3) յ�րաքանչյ�ր աշխատանք, որը պահանջվ�մ է բնակչ�թյան կյանքին կամ բարօր�թյանն սպառնացող
արտակարգ իրավիճակների ժամանակ:



Հոդված 58. Գործադ�լի իրավ�նքը

1. Աշխատողներն իրենց տնտեսական, սոցիալական կամ աշխատանքային շահերի պաշտպան�թյան նպատակով
�նեն գործադ�լի իրավ�նք: Գործադ�լի իրականացման կարգը սահմանվ�մ է օրենքով:

2. Գործադ�լի իրավ�նքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով՝ հանրային շահերի կամ այլոց հիմնական
իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների պաշտպան�թյան նպատակով:

Հոդված 59. Տնտեսական գործ�նե�թյան ազատ�թյ�նը եւ տնտեսական մրցակց�թյան երաշխավոր�մը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի տնտեսական, ներառյալ ձեռնարկատիրական գործ�նե�թյամբ զբաղվել� իրավ�նք:
Այս իրավ�նքի իրականացման պայմանները եւ կարգը սահմանվ�մ են օրենքով:

2. Մրցակց�թյան սահմանափակ�մը, մենաշնորհի հնարավոր տեսակները եւ դրանց թ�յլատրելի չափերը կարող
են սահմանվել միայն օրենքով՝ հանրային շահերի պաշտպան�թյան նպատակով:

3. Շ�կայ�մ մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրքի չարաշահ�մը, անբարեխիղճ մրցակց�թյ�նը եւ հակամրցակցային
համաձայն�թյ�ններն արգելվ�մ են:

Հոդված 60. Սեփական�թյան իրավ�նքը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի օրինական հիմքով ձեռք բերած սեփական�թյ�նն իր հայեցող�թյամբ տիրապետել�,
օգտագործել� եւ տնօրինել� իրավ�նք:

2. Ժառանգել� իրավ�նքը երաշխավորվ�մ է:

3. Սեփական�թյան իրավ�նքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով` հանր�թյան շահերի կամ այլոց
հիմնական իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների պաշտպան�թյան նպատակով:

4. Ոչ ոք չի կարող զրկվել սեփական�թյ�նից, բացառ�թյամբ դատական կարգով` օրենքով սահմանված դեպքերի:

5. Հանր�թյան գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփական�թյան օտար�մն իրականացվ�մ է օրենքով
սահմանված բացառիկ դեպքեր�մ եւ կարգով` միայն նախնական եւ համարժեք փոխհատ�ցմամբ:

6. Հողի սեփական�թյան իրավ�նքից չեն օգտվ�մ օտարերկրյա քաղաքացիները եւ քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող
անձինք, բացառ�թյամբ օրենքով սահմանված դեպքերի:

7. Մտավոր սեփական�թյ�նը պաշտպանվ�մ է օրենքով:

8. Յ�րաքանչյ�ր ոք պարտավոր է մ�ծել oրենքին համապատասխան uահմանված հարկեր, տ�րքեր, կատարել
պետական կամ համայնքային բյ�ջե մ�տքագրվող պարտադիր այլ վճար�մներ:

Հոդված 61. Դատական պաշտպան�թյան իրավ�նքը եւ մարդ� իրավ�նքների պաշտպան�թյան միջազգային
մարմիններ դիմել� իրավ�նքը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի իր իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների արդյ�նավետ դատական պաշտպան�թյան
իրավ�նք:

2. Յ�րաքանչյ�ր ոք, Հայաստանի Հանրապետ�թյան միջազգային պայմանագրերին համապատասխան, �նի իր
իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների պաշտպան�թյան խնդրով մարդ� իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների
պաշտպան�թյան միջազգային մարմիններ դիմել� իրավ�նք:

Հոդված 62. Վնասի հատ�ցման իրավ�նքը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների � պաշտոնատար անձանց
ոչ իրավաչափ գործող�թյ�ններով կամ անգործ�թյամբ, իսկ օրենքով սահմանված դեպքեր�մ` նաեւ իրավաչափ
վարչարար�թյամբ պատճառված վնասի հատ�ցման իրավ�նք: Վնասի հատ�ցման պայմանները եւ կարգը
սահմանվ�մ են օրենքով:

2. Եթե հանցանք կատարել� համար օրինական �ժի մեջ մտած դատավճռով դատապարտված անձն արդարացվել
է այն հիմքով, որ նոր կամ նոր երեւան եկած որեւէ հանգամանք ապաց�ց�մ է նրա դատապարտման ոչ
իրավաչափ լինելը, ապա այդ անձն �նի օրենքին համապատասխան հատ�ց�մ ստանալ� իրավ�նք, եթե չի
ապաց�ցվ�մ, որ այդ հանգամանքի ժամանակին բացահայտ�մը լիովին կամ մասամբ կախված էր տվյալ անձից:

Հոդված 63. Արդար դատաքնն�թյան իրավ�նքը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի անկախ եւ անաչառ դատարանի կողմից իր գործի արդարացի, հրապարակային եւ
ողջամիտ ժամկետ�մ քնն�թյան իրավ�նք:

2. Դատական վար�յթը կամ դրա մի մասը, օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով, դատարանի որոշմամբ
կարող է անցկացվել դռնփակ` վար�յթի մասնակիցների մասնավոր կյանքի, անչափահասների կամ
արդարադատ�թյան շահերի, ինչպես նաեւ պետական անվտանգ�թյան, հասարակական կարգի կամ
բարոյական�թյան պաշտպան�թյան նպատակով:

3. Հիմնական իրավ�նքների խախտմամբ ձեռք բերված կամ արդար դատաքնն�թյան իրավ�նքը խաթարող
ապաց�յցի օգտագործ�մն արգելվ�մ է:

Հոդված 64. Իրավաբանական օգն�թյ�ն ստանալ� իրավ�նքը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք �նի իրավաբանական օգն�թյ�ն ստանալ� իրավ�նք: Օրենքով սահմանված դեպքեր�մ
իրավաբանական օգն�թյ�նը ց�յց է տրվ�մ պետական միջոցների հաշվին:

2. Իրավաբանական օգն�թյ�ն ապահովել� նպատակով երաշխավորվ�մ է անկախ�թյան, ինքնակառավարման
եւ փաստաբանների իրավահավասար�թյան վրա հիմնված փաստաբան�թյան գործ�նե�թյ�նը:
Փաստաբանների կարգավիճակը, իրավ�նքները եւ պարտական�թյ�նները սահմանվ�մ են օրենքով:



Հոդված 65. Ց�ցմ�նք տալ� պարտական�թյ�նից ազատվել� իրավ�նքը

Ոչ ոք պարտավոր չէ ց�ցմ�նք տալ իր, ամ�սն� կամ մերձավոր ազգականների վերաբերյալ, եթե ողջամտորեն
ենթադրելի է, որ այն հետագայ�մ կարող է օգտագործվել իր կամ նրանց դեմ: Օրենքը կարող է սահմանել
ց�ցմ�նք տալ� պարտական�թյ�նից ազատվել� այլ դեպքեր:

Հոդված 66. Անմեղ�թյան կանխավարկածը

Հանցագործ�թյան համար մեղադրվողը համարվ�մ է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղքն ապաց�ցված չէ օրենքով
սահմանված կարգով` դատարանի` օրինական �ժի մեջ մտած դատավճռով:

Հոդված 67. Մեղադրանքից պաշտպանվել� իրավ�նքը

Հանցագործ�թյան համար մեղադրվող յ�րաքանչյ�ր ոք �նի`

1) ներկայացված մեղադրանքի բն�յթի եւ հիմքի մասին իրեն հասկանալի լեզվով անհապաղ � հանգամանորեն
տեղեկացվել� իրավ�նք.

2) անձամբ կամ իր ընտրած փաստաբանի միջոցով պաշտպանվել� իրավ�նք.

3) իր պաշտպան�թյ�նը նախապատրաստել� եւ իր ընտրած փաստաբանի հետ հաղորդակցվել� համար
բավարար ժամանակ եւ հնարավոր�թյ�ններ �նենալ� իրավ�նք.

4) իր դեմ ց�ցմ�նք տվող անձանց հարցման ենթարկել� իրավ�նք, կամ որ այդ անձինք ենթարկվեն հարցման,
ինչպես նաեւ, որ իր օգտին ց�ցմ�նք տվող անձինք կանչվեն եւ հարցաքննվեն ն�յն պայմաններով, ինչ իր դեմ
ց�ցմ�նք տված անձինք.

5) թարգմանչի անվճար ծառայ�թյ�նից օգտվել� իրավ�նք, եթե նա չի տիրապետ�մ հայերենին:

Հոդված 68. Կրկին դատվել� արգելքը

1. Ոչ ոք չի կարող կրկին դատվել ն�յն արարքի համար:

2. Ս�յն հոդվածի 1-ին մասի դր�յթները չեն խոչընդոտ�մ գործի վերանայմանը՝ օրենքին համապատասխան, եթե
առկա են նոր կամ նոր երեւան եկած հանգամանքներ, կամ գործի քնն�թյան ժամանակ տեղ են գտել հիմնարար
թեր�թյ�ններ, որոնք կարող էին ազդել գործի արդյ�նքի վրա:

Հոդված 69. Դատապարտվածի բողոքարկման իրավ�նքը

Հանցանք կատարել� համար դատապարտված յ�րաքանչյ�ր ոք �նի իր նկատմամբ կայացված դատավճռի`
օրենքով սահմանված հիմքերով եւ կարգով վերադաս դատական ատյանի կողմից վերանայման իրավ�նք:

Հոդված 70. Ներման խնդրանքի իրավ�նքը

Յ�րաքանչյ�ր դատապարտյալ �նի ներման, ներառյալ նշանակված պատիժը մեղմացնել� խնդրանքի իրավ�նք:
Մանրամասները սահմանվ�մ են օրենքով:

Հոդված 71. Մեղքի սկզբ�նքը եւ պատժի համաչափ�թյան սկզբ�նքը

1. Հանցանք կատարած անձի պատժի հիմքը նրա մեղքն է:

2. Օրենքով սահմանված պատիժը, ինչպես նաեւ նշանակված պատժատեսակը եւ պատժաչափը պետք է
համաչափ լինեն կատարված արարքին:

Հոդված 72. Հանցագործ�թյ�ններ սահմանելիս եւ պատիժներ նշանակելիս օրինական�թյան սկզբ�նքը

Ոչ ոք չի կարող դատապարտվել այնպիսի գործող�թյան կամ անգործ�թյան համար, որը կատարման պահին
հանցագործ�թյ�ն չի հանդիսացել: Չի կարող նշանակվել ավելի ծանր պատիժ, քան այն, որը ենթակա էր
կիրառման հանցանք կատարել� պահին: Արարքի պատժելի�թյ�նը վերացնող կամ պատիժը մեղմացնող օրենքն
�նի հետադարձ �ժ:

Հոդված 73. Օրենքների եւ այլ իրավական ակտերի հետադարձ �ժը

1. Անձի իրավական վիճակը վատթարացնող օրենքները եւ այլ իրավական ակտերը հետադարձ �ժ չ�նեն:

2. Անձի իրավական վիճակը բարելավող օրենքները եւ այլ իրավական ակտերը հետադարձ �ժ �նեն, եթե դա
նախատեսված է այդ ակտերով:

Հոդված 74. Հիմնական իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների կիրառելի�թյ�նն իրավաբանական անձանց
նկատմամբ

Հիմնական իրավ�նքները եւ ազատ�թյ�նները տարածվ�մ են նաեւ իրավաբանական անձանց վրա այնքանով,
որքանով այդ իրավ�նքները եւ ազատ�թյ�ններն իրենց է�թյամբ կիրառելի են դրանց նկատմամբ:

Հոդված 75. Հիմնական իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների իրականացման կազմակերպական կառ�ցակարգերը
եւ ընթացակարգերը

Հիմնական իրավ�նքները եւ ազատ�թյ�նները կարգավորելիս օրենքները սահման�մ են այդ իրավ�նքների եւ
ազատ�թյ�նների արդյ�նավետ իրականացման համար անհրաժեշտ կազմակերպական կառ�ցակարգեր եւ
ընթացակարգեր:

Հոդված 76. Հիմնական իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների սահմանափակ�մներն արտակարգ կամ ռազմական
դր�թյան ժամանակ

Արտակարգ կամ ռազմական դր�թյան ժամանակ մարդ� եւ քաղաքաց� հիմնական իրավ�նքները եւ
ազատ�թյ�նները, բացառ�թյամբ Սահմանադր�թյան 23-26-րդ, 28-30-րդ, 35-37-րդ հոդվածներ�մ, 38-րդ



հոդվածի 1-ին մաս�մ, 41-րդ հոդվածի 1-ին մաս�մ, 47-րդ հոդվածի 1-ին մաս�մ, 5-րդ մասի 1-ին
նախադաս�թյ�ն�մ եւ 8-րդ մաս�մ, 52-րդ, 55-րդ հոդվածի 2-րդ մաս�մ, 56-րդ, 61-րդ, 63-72-րդ հոդվածներ�մ
նշվածների, կարող են օրենքով սահմանված կարգով ժամանակավորապես կասեցվել կամ լրաց�ցիչ
սահմանափակ�մների ենթարկվել միայն այնքանով, որքանով դա պահանջ�մ է իրավիճակը` արտակարգ կամ
ռազմական դր�թյան ժամանակ պարտավոր�թյ�ններից շեղվել� վերաբերյալ ստանձնված միջազգային
պարտավոր�թյ�նների շրջանակներ�մ:

Հոդված 77. Հիմնական իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների չարաշահման արգելքը

Արգելվ�մ է հիմնական 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 78. Համաչափ�թյան սկզբ�նքը

Հիմնական իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների սահմանափակման համար ընտրված միջոցները պետք է պիտանի
եւ անհրաժեշտ լինեն Սահմանադր�թյամբ սահմանված նպատակին հասնել� համար: Սահմանափակման
համար ընտրված միջոցները պետք է համարժեք լինեն սահմանափակվող հիմնական իրավ�նքի եւ ազատ�թյան
նշանակ�թյանը:

Հոդված 79. Որոշակի�թյան սկզբ�նքը

Հիմնական իրավ�նքները եւ ազատ�թյ�նները սահմանափակելիս օրենքները պետք է սահմանեն այդ
սահմանափակ�մների հիմքերը եւ ծավալը, լինեն բավարար չափով որոշակի, որպեսզի այդ իրավ�նքների եւ
ազատ�թյ�նների կրողները եւ հասցեատերերն ի վիճակի լինեն դրսեւորել� համապատասխան վարքագիծ:

Հոդված 80. Հիմնական իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների վերաբերյալ դր�յթների է�թյան անխախտելի�թյ�նը

Հիմնական իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների վերաբերյալ ս�յն գլխ�մ ամրագրված դր�յթների է�թյ�նն
անխախտելի է:

Հոդված 81. Հիմնական իրավ�նքներն � ազատ�թյ�նները եւ միջազգային իրավական պրակտիկան

1. Հիմնական իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների վերաբերյալ Սահմանադր�թյ�ն�մ ամրագրված դր�յթները
մեկնաբանելիս հաշվի է առնվ�մ Հայաստանի Հանրապետ�թյան վավերացրած՝ մարդ� իրավ�նքների
վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա գործող մարմինների պրակտիկան:

2. Հիմնական իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների սահմանափակ�մները չեն կարող գերազանցել Հայաստանի
Հանրապետ�թյան միջազգային պայմանագրերով սահմանված սահմանափակ�մները:
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Հոդված 82. Աշխատանքային պայմանները

Յ�րաքանչյ�ր աշխատող, օրենքին համապատասխան, �նի առողջ, անվտանգ եւ արժանապատիվ
աշխատանքային պայմանների, առավելագ�յն աշխատաժամանակի սահմանափակման, ամենօրյա եւ
շաբաթական հանգստի, ինչպես նաեւ ամենամյա վճարովի արձակ�րդի իրավ�նք:

Հոդված 83. Սոցիալական ապահով�թյ�նը

Յ�րաքանչյ�ր ոք, օրենքին համապատասխան, �նի մայր�թյան, բազմազավակ�թյան, հիվանդ�թյան,
հաշմանդամ�թյան, աշխատավայր�մ դժբախտ պատահարների, խնամքի կարիք �նենալ�, կերակրողին
կորցնել�, ծեր�թյան, գործազրկ�թյան, աշխատանքը կորցնել� եւ այլ դեպքեր�մ սոցիալական ապահով�թյան
իրավ�նք:

Հոդված 84. Արժանապատիվ գոյ�թյ�նը եւ նվազագ�յն աշխատավարձը

1. Յ�րաքանչյ�ր կարիքավոր եւ տարեց մարդ, օրենքին համապատասխան, �նի արժանապատիվ գոյ�թյան
իրավ�նք:

2. Նվազագ�յն աշխատավարձի չափը սահմանվ�մ է օրենքով:

Հոդված 85. Առողջ�թյան պահպան�թյ�նը

1. Յ�րաքանչյ�ր ոք, օրենքին համապատասխան, �նի առողջ�թյան պահպանման իրավ�նք:

2. Օրենքը սահման�մ է անվճար հիմնական բժշկական ծառայ�թյ�նների ցանկը եւ մատ�ցման կարգը:

Հոդված 86. Պետ�թյան քաղաքական�թյան հիմնական նպատակները

Տնտեսական, սոցիալական եւ մշակ�թային ոլորտներ�մ պետ�թյան քաղաքական�թյան հիմնական
նպատակներն են`

1) գործարար միջավայրի բարելավ�մը եւ ձեռնարկատիր�թյան խթան�մը.

2) բնակչ�թյան զբաղված�թյան խթան�մը եւ աշխատանքի պայմանների բարելավ�մը.

3) բնակարանային շինարար�թյան խթան�մը.

4) կանանց եւ տղամարդկանց միջեւ փաստացի հավասար�թյան խթան�մը.

5) ծնելի�թյան եւ բազմազավակ�թյան խթան�մը.



6) երեխաների անհատական�թյան լիակատար եւ բազմակողմանի զարգացման համար բարենպաստ
պայմանների ստեղծ�մը.

7) բնակչ�թյան առողջ�թյան պահպանման եւ բարելավման ծրագրերի իրականաց�մը, արդյ�նավետ եւ
մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծ�մը.

8) հաշմանդամ�թյան կանխարգելման, բ�ժման, հաշմանդամների առողջ�թյան վերականգնման ծրագրերի
իրականաց�մը, հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակց�թյան խթան�մը.

9) սպառողների շահերի պաշտպան�թյ�նը, ապրանքների, ծառայ�թյ�նների եւ աշխատանքների որակի
նկատմամբ վերահսկող�թյ�նը.

10) տարածքային համաչափ զարգաց�մը.

11) ֆիզկ�լտ�րայի եւ սպորտի զարգաց�մը.

12) քաղաքական, տնտեսական եւ մշակ�թային կյանքին երիտասարդ�թյան մասնակց�թյան խթան�մը.

13) անվճար բարձրագ�յն եւ այլ մասնագիտական կրթ�թյան զարգաց�մը.

14) հիմնարար եւ կիրառական գիտ�թյան զարգաց�մը.

15) ազգային եւ համամարդկային արժեքներին յ�րաքանչյ�րի ազատ հաղորդակցմանը նպաստելը.

16) բարեգործ�թյան խթան�մը` մշակ�թային, կրթական, գիտական, առողջապահական, մարզական,
սոցիալական եւ այլ հաստատ�թյ�նների հիմնադրման, ֆինանսավորման, ինչպես նաեւ դրանց ֆինանսական
անկախ�թյան ապահովման նպատակով:

Հոդված 87. Պետ�թյան քաղաքական�թյան հիմնական նպատակների իրագործ�մը

1. Պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրենց իրավաս�թյ�նների եւ
հնարավոր�թյ�նների շրջանակ�մ պարտավոր են իրագործել Սահմանադր�թյան 86-րդ հոդվածով սահմանված
նպատակները:

2. Կառավար�թյ�նը Սահմանադր�թյան 156-րդ հոդվածով նախատեսված զեկ�յցի շրջանակներ�մ
տեղեկատվ�թյ�ն է ներկայացն�մ Սահմանադր�թյան 86-րդ հոդվածով սահմանված նպատակների
իրագործման վերաբերյալ:
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Հոդված 88. Ազգային ժողովի կարգավիճակը եւ գործառ�յթները

1. Ազգային ժողովը ժողովրդի ներկայաց�ցչական մարմինն է:

2. Ազգային ժողովն իրականացն�մ է օրենսդիր իշխան�թյ�նը:

3. Ազգային ժողովը վերահսկող�թյ�ն է իրականացն�մ գործադիր իշխան�թյան նկատմամբ, ընդ�ն�մ է
պետական բյ�ջեն եւ իրականացն�մ է Սահմանադր�թյամբ սահմանված այլ գործառ�յթներ:

4. Ազգային ժողովի լիազոր�թյ�նները սահմանվ�մ են Սահմանադր�թյամբ:

5. Ազգային ժողովը գործ�մ է իր կանոնակարգին համապատասխան:

Հոդված 89. Ազգային ժողովի կազմը եւ ընտր�թյան կարգը

1. Ազգային ժողովը կազմված է առնվազն հարյ�ր մեկ պատգամավորից:

2. Ազգային ժողով�մ Ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով տեղեր են հատկացվ�մ ազգային
փոքրամասն�թյ�նների ներկայաց�ցիչներին:

3. Ազգային ժողովն ընտրվ�մ է համամասնական ընտրակարգով: Ընտրական օրենսգիրքը երաշխավոր�մ է
կայ�ն խորհրդարանական մեծամասն�թյան ձեւավոր�մը: Եթե ընտր�թյան արդյ�նքով կամ քաղաքական
կոալիցիա կազմել� միջոցով կայ�ն խորհրդարանական մեծամասն�թյ�ն չի ձեւավորվ�մ, ապա կարող է
անցկացվել ընտր�թյան երկրորդ փ�լ: Երկրորդ փ�լի անցկացման դեպք�մ թ�յլատրվ�մ է նոր դաշինքների
ձեւավոր�մը: Քաղաքական կոալիցիա կազմել� սահմանափակ�մները, պայմանները եւ կարգը սահմանվ�մ են
Ընտրական օրենսգրքով:

Հոդված 90. Ազգային ժողովի լիազոր�թյ�նների ժամկետը

1. Ազգային ժողովն ընտրվ�մ է հինգ տարի ժամկետով:

2. Հերթական ընտր�թյան դեպք�մ նորընտիր Ազգային ժողովի լիազոր�թյ�նների ժամկետն սկսվ�մ է նախորդ
գ�մարման Ազգային ժողովի լիազոր�թյ�նների ժամկետի ավարտման օրը հրավիրված նորընտիր Ազգային
ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման պահին:

3. Եթե մինչեւ գործող Ազգային ժողովի լիազոր�թյ�նների ավարտը նորընտիր Ազգային ժողով չի կազմավորվ�մ,
ապա գործող Ազգային ժողովի լիազոր�թյ�նների ժամկետն ավարտվ�մ, եւ նորընտիր Ազգային ժողովի
լիազոր�թյ�նների ժամկետն սկսվ�մ է նորընտիր Ազգային ժողովի կազմավոր�մից հետո` երկրորդ երկ�շաբթի
օրը հրավիրված նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման պահին:

4. Եթե ռազմական կամ արտակարգ դր�թյան պատճառով Ազգային ժողովի ընտր�թյ�նն անցկացվել է
Սահմանադր�թյան 91-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետ�մ, ապա գործող Ազգային ժողովի
լիազոր�թյ�նների ժամկետն ավարտվ�մ, եւ նորընտիր Ազգային ժողովի լիազոր�թյ�նների ժամկետն սկսվ�մ է



նորընտիր Ազգային ժողովի կազմավոր�մից հետո` երկրորդ երկ�շաբթի օրը հրավիրված Ազգային ժողովի
առաջին նստաշրջանի բացման պահին:

5. Արտահերթ ընտր�թյան դեպք�մ գործող Ազգային ժողովի լիազոր�թյ�նների ժամկետն ավարտվ�մ, եւ
նորընտիր Ազգային ժողովի լիազոր�թյ�նների ժամկետն սկսվ�մ է նորընտիր Ազգային ժողովի կազմավոր�մից
հետո` երկրորդ երկ�շաբթի օրը հրավիրված Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման պահին:

6. Ազգային ժողովի կազմավորված լինելը հավաստվ�մ է Ընտրական օրենսգրքին համապատասխան:

Հոդված 91. Ազգային ժողովի հերթական ընտր�թյ�նը

1. Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունն անցկացվում է Ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետի ավարտից
ոչ շուտ, քան վաթսուն, եւ ոչ ուշ, քան հիսուն օր առաջ:

2. Ռազմական կամ արտակարգ դր�թյան ժամանակ Ազգային ժողովի ընտր�թյ�ն չի անցկացվ�մ: Այս դեպք�մ
Ազգային ժողովի հերթական ընտր�թյ�նն անցկացվ�մ է ռազմական կամ արտակարգ դր�թյան ավարտից ոչ
շ�տ, քան հիս�ն, եւ ոչ �շ, քան վաթս�նհինգ օր հետո:

Հոդված 92. Ազգային ժողովի արտահերթ ընտր�թյ�նը

1. Ազգային ժողովի արտահերթ ընտր�թյ�նն անցկացվ�մ է Սահմանադր�թյան 149-րդ հոդվածի 3-րդ մասով,
151-րդ հոդվածի 3-րդ եւ 4-րդ մասերով սահմանված դեպքեր�մ Ազգային ժողովի արձակվել�ց հետո:

2. Ազգային ժողովի արտահերթ ընտր�թյ�նն անցկացվ�մ է Ազգային ժողովի արձակվել�ց ոչ շ�տ, քան երես�ն,
եւ ոչ �շ, քան քառաս�նհինգ օր հետո:

Հոդված 93. Ազգային ժողովի ընտր�թյ�նների նշանակ�մը

Ազգային ժողովի հերթական եւ արտահերթ ընտր�թյ�նները նշանակ�մ է Հանրապետ�թյան նախագահը:

Հոդված 94. Ներկայաց�ցչական մանդատը

Պատգամավորը ներկայացնում է ամբողջ ժողովրդին, կաշկանդված չէ հրամայական մանդատով, առաջնորդվում է իր
խղճով եւ համոզմունքներով:

Հոդված 95. Պատգամավորական մանդատի անհամատեղելի�թյ�նը

Պատգամավորը չի կարող զբաղեցնել իր կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն պետական կամ տեղական
ինքնակառավարման այլ մարմիններ�մ, որեւէ պաշտոն` առեւտրային կազմակերպ�թյ�ններ�մ, զբաղվել
ձեռնարկատիրական գործ�նե�թյամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, կրթական եւ
ստեղծագործական աշխատանքից:

Հոդված 96. Պատգամավորի անձեռնմխելի�թյ�նը

1. Պատգամավորն իր լիազոր�թյ�նների ժամկետ�մ եւ դրանից հետո չի կարող հետապնդվել եւ
պատասխանատվ�թյան ենթարկվել պատգամավորական գործ�նե�թյան շրջանակներ�մ հայտնած կարծիքի
կամ քվեարկ�թյան համար:

2. Պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդ�մ կարող է հար�ցվել միայն Ազգային ժողովի
համաձայն�թյամբ: Պատգամավորն առանց Ազգային ժողովի համաձայն�թյան չի կարող զրկվել ազատ�թյ�նից,
բացառ�թյամբ երբ նա բռնվել է հանցանք կատարել� պահին կամ անմիջապես դրանից հետո: Այս դեպք�մ
ազատ�թյ�նից զրկելը չի կարող տեւել յոթանաս�ներկ� ժամից ավելի: Պատգամավորին ազատ�թյ�նից
զրկել� մասին անհապաղ տեղեկացվ�մ է Ազգային ժողովի նախագահը:

Հոդված 97. Պատգամավորի վարձատր�թյան չափը եւ գործ�նե�թյան այլ երաշխիքները

Պատգամավորի վարձատր�թյան չափը եւ գործ�նե�թյան այլ երաշխիքները սահմանվ�մ են օրենքով:

Հոդված 98. Պատգամավորի լիազոր�թյ�նների դադար�մը եւ դադարեց�մը

1. Պատգամավորի լիազոր�թյ�նները դադար�մ են Ազգային ժողովի լիազոր�թյ�նների ժամկետն ավարտվել�,
Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացի�թյ�նը կորցնել� կամ այլ պետ�թյան քաղաքացի�թյ�ն ձեռք
բերել�, նրան ազատազրկման դատապարտել� վերաբերյալ դատավճիռն օրինական �ժի մեջ մտնել�, նրան
անգործ�նակ, անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչել� վերաբերյալ դատարանի վճիռն օրինական �ժի
մեջ մտնել�, նրա մահվան, հրաժարականի դեպքեր�մ:

2. Պատգամավորի լիազոր�թյ�նները դադարեցվ�մ են յ�րաքանչյ�ր օրաց�ցային կիսամյակի ընթացք�մ
քվեարկ�թյ�նների առնվազն կեսից անհարգելի բացակայել�, ինչպես նաեւ Սահմանադր�թյան 95-րդ հոդվածի
պահանջները խախտել� դեպքեր�մ:

Հոդված 99. Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանները

Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանները գ�մարվ�մ են տարեկան երկ� անգամ՝ հ�նվարի երրորդ
երկ�շաբթիից մինչեւ հ�նիսի երրորդ հինգշաբթին եւ սեպտեմբերի երկրորդ երկ�շաբթիից մինչեւ դեկտեմբերի
երրորդ հինգշաբթին:

Հոդված 100. Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանը եւ նիստը

1. Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան կամ նիստ գ�մար�մ է Ազգային ժողովի նախագահը`
պատգամավորների ընդհան�ր թվի առնվազն մեկ քառորդի կամ Կառավար�թյան նախաձեռն�թյամբ:

2. Արտահերթ նստաշրջանը կամ նիստն անցկացվ�մ է նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով եւ ժամկետ�մ:

Հոդված 101. Ազգային ժողովի նիստերի հրապարակայն�թյ�նը



1. Ազգային ժողովի նիստերը հրապարակային են:

2. Ազգային ժողովը պատգամավորների ընդհան�ր թվի առնվազն մեկ հինգերորդի կամ Կառավար�թյան
առաջարկ�թյամբ, պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների մեծամասն�թյամբ ընդ�նված որոշմամբ,
անցկացն�մ է փակ նիստ: Փակ նիստ�մ քվեարկ�թյ�նն արգելված է:

Հոդված 102. Ազգային ժողովի նիստերի իրավազոր�թյ�նը

Ազգային ժողովի նիստն իրավազոր է, եթե նիստի սկզբ�մ գրանցվել է պատգամավորների ընդհան�ր թվի կեսից
ավելին:

Հոդված 103. Օրենքների, Ազգային ժողովի որոշ�մների, հայտարար�թյ�նների եւ �ղերձների ընդ�ն�մը

1. Օրենքները, Ազգային ժողովի որոշ�մները, հայտարար�թյ�նները եւ �ղերձները, բացառ�թյամբ
Սահմանադր�թյամբ սահմանված դեպքերի, ընդ�նվ�մ են քվեարկ�թյանը մասնակցող պատգամավորների
ձայների մեծամասն�թյամբ, եթե քվեարկ�թյանը մասնակցել է պատգամավորների ընդհան�ր թվի կեսից ավելին:

2. Ազգային ժողովի կանոնակարգը, Ընտրական օրենսգիրքը, Դատական օրենսգիրքը, Սահմանադրական
դատարանի մասին օրենքը, Հանրաքվեի մասին օրենքը, Կ�սակց�թյ�նների մասին օրենքը եւ Մարդ�
իրավ�նքների պաշտպանի մասին օրենքը սահմանադրական օրենքներն են եւ ընդ�նվ�մ են պատգամավորների
ընդհան�ր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով: Սահմանադրական օրենքի իրավակարգավոր�մը չպետք է
դ�րս գա իր առարկայի շրջանակներից:

3. Սահմանադր�թյամբ սահմանված դեպքեր�մ, ինչպես նաեւ իր գործ�նե�թյան կազմակերպման հարցերով
Ազգային ժողովն ընդ�ն�մ է որոշ�մներ:

4. Ազգային ժողովի որոշ�մները, հայտարար�թյ�նները եւ �ղերձներն ստորագր�մ եւ հրապարակ�մ է
Ազգային ժողովի նախագահը:

Հոդված 104. Ազգային ժողովի նախագահը, նրա տեղակալները եւ Ազգային ժողովի խորհ�րդը

1. Ազգային ժողովն իր կազմից ընտր�մ է Ազգային ժողովի նախագահ եւ նրա երեք տեղակալ: Տեղակալներից մեկն
ընտրվ�մ է ընդդիմադիր խմբակց�թյ�նների կազմ�մ ընդգրկված պատգամավորների թվից: Ազգային ժողովի
նախագահը եւ նրա տեղակալներն ընտրվ�մ եւ հետ են կանչվ�մ պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների
մեծամասն�թյամբ:

2. Ազգային ժողովի նախագահը ներկայացն�մ է Ազգային ժողովը եւ ապահով�մ նրա բնականոն
գործ�նե�թյ�նը:

3. Ազգային ժողով�մ ձեւավորվ�մ է Ազգային ժողովի խորհ�րդ, որը կազմված է Ազգային ժողովի նախագահից,
նրա տեղակալներից, խմբակց�թյ�նների մեկական ներկայաց�ցիչներից եւ մշտական հանձնաժողովների
նախագահներից: Ազգային ժողովի խորհ�րդը հաստատ�մ է հերթական նստաշրջանների եւ նիստերի
օրակարգերի նախագծերը, ինչպես նաեւ իրականացն�մ է Ազգային ժողովի կանոնակարգով նախատեսված այլ
լիազոր�թյ�ններ:

Հոդված 105. Ազգային ժողովի խմբակց�թյ�նները

1. Խմբակց�թյ�նները նպաստ�մ են Ազգային ժողովի քաղաքական կամքի ձեւավորմանը:

2. Խմբակց�թյան մեջ ընդգրկվ�մ են միայն միեւն�յն կ�սակց�թյան կամ կ�սակց�թյ�նների դաշինքի
պատգամավորները:

Հոդված 106. Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովները

1. Ազգային ժողովն օրենքների նախագծերի, իր իրավաս�թյան մեջ մտնող այլ հարցերի նախնական քննարկման
եւ դրանց վերաբերյալ Ազգային ժողով եզրակաց�թյ�ններ ներկայացնել�, ինչպես նաեւ խորհրդարանական
վերահսկող�թյ�ն իրականացնել� համար ստեղծ�մ է մշտական հանձնաժողովներ: Ազգային ժողով�մ կարող է
ստեղծվել ոչ ավելի, քան տասներկ� մշտական հանձնաժողով:

2. Մշտական հանձնաժողովներ�մ տեղերը բաշխվ�մ են խմբակց�թյ�ններ�մ ընդգրկված պատգամավորների
թվի համամասն�թյամբ: Մշտական հանձնաժողովների նախագահների պաշտոնները խմբակց�թյ�նների միջեւ
բաշխվ�մ են խմբակց�թյ�ն�մ ընդգրկված պատգամավորների թվի համամասն�թյամբ:

Հոդված 107. Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովները

Առանձին օրենքների, Ազգային ժողովի որոշումների, հայտարարությունների եւ ուղերձների նախագծերի, ինչպես նաեւ
պատգամավորական էթիկային առնչվող հարցերի քննարկման եւ դրանց վերաբերյալ Ազգային ժողով
եզրակացություններ ներկայացնելու համար Ազգային ժողովի որոշմամբ կարող են ստեղծվել ժամանակավոր
հանձնաժողովներ:

Հոդված 108. Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովները

1. Պատգամավորների ընդհան�ր թվի առնվազն մեկ քառորդի պահանջով, Ազգային ժողովի իրավաս�թյան մեջ
մտնող եւ հանրային հետաքրքր�թյ�ն ներկայացնող հարցերին վերաբերող փաստերը պարզել� եւ դրանք
Ազգային ժողով ներկայացնել� նպատակով, իրավ�նքի �ժով ստեղծվ�մ է Ազգային ժողովի քննիչ
հանձնաժողով:

2. Քննիչ հանձնաժողով�մ տեղերը բաշխվ�մ են խմբակց�թյ�ններ�մ ընդգրկված պատգամավորների թվի
համամասն�թյամբ: Քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը որոշ�մ է Ազգային ժողովը: Քննիչ հանձնաժողով�մ
նախագահ�մ է պահանջը ներկայացնող պատգամավորներից մեկը:

3. Քննիչ հանձնաժողովի անդամների առնվազն մեկ քառորդի պահանջով պետական եւ տեղական
ինքնակառավարման մարմիններն � պաշտոնատար անձինք պարտավոր են հանձնաժողովին տրամադրել



հանձնաժողովի իրավաս�թյան ոլորտին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկ�թյ�ններ, եթե դրանց տրամադր�մն
օրենքով արգելված չէ:

4. Պաշտպան�թյան եւ անվտանգ�թյան բնագավառներ�մ քննիչ հանձնաժողովի լիազոր�թյ�ններ կարող է
իրականացնել միայն Ազգային ժողովի իրավաս� մշտական հանձնաժողովը` պատգամավորների ընդհան�ր թվի
առնվազն մեկ երրորդի պահանջով:

5. Քննիչ հանձնաժողովների գործ�նե�թյան մանրամասները սահմանվ�մ են Ազգային ժողովի կանոնակարգով:

Հոդված 109. Օրենսդրական նախաձեռն�թյ�նը

1. Օրենսդրական նախաձեռն�թյան իրավ�նք �նեն պատգամավորը, Ազգային ժողովի խմբակց�թյ�նը եւ
Կառավար�թյ�նը:

2. Օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակը կարող է ցանկացած ժամանակ հետ կանչել իր ներկայացրած օրենքի
նախագիծը:

3. Եթե Կառավար�թյան եզրակաց�թյան համաձայն` օրենքի նախագիծն էականորեն նվազեցն�մ է պետական
բյ�ջեի եկամ�տները կամ ավելացն�մ պետ�թյան ծախսերը, ապա Կառավար�թյան պահանջով այդ օրենքը
կարող է ընդ�նվել պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների մեծամասն�թյամբ:

4. Կառավար�թյան որոշմամբ անհետաձգելի համարվող օրենքի նախագիծն ընդ�նվ�մ կամ մերժվ�մ է
երկամսյա ժամկետ�մ:

5. Այն օրենքների նախագծերը, որոնց օրենսդրական նախաձեռնության բացառիկ իրավունքը պատկանում է
Կառավարությանը, քվեարկության կարող են դրվել միայն Կառավարության համար ընդունելի ուղղումներով:

6. Ընտրական իրավ�նք �նեցող առնվազն հիս�ն հազար քաղաքացի �նի Ազգային ժողովին քաղաքացիական
նախաձեռն�թյան կարգով օրենքի նախագիծ առաջարկել� իրավ�նք:

Հոդված 110. Պետական բյուջեի ընդունումը

1. Ազգային ժողովը պետական բյ�ջեն ընդ�ն�մ է Կառավար�թյան ներկայացմամբ: Պետական բյ�ջեն օրենքով
սահմանված կարգով ներառ�մ է պետ�թյան բոլոր եկամ�տները եւ ծախսերը:

2. Կառավար�թյ�նը պետական բյ�ջեի նախագիծն Ազգային ժողով է ներկայացն�մ բյ�ջետային տարին
սկսվել�ց առնվազն իննս�ն օր առաջ:

3. Պետական բյ�ջեն ընդ�նվ�մ է մինչեւ բյ�ջետային տարին սկսվելը: Այդ ժամկետ�մ պետական բյ�ջեն
չընդ�նվել� դեպք�մ, մինչեւ պետական բյ�ջեի ընդ�ն�մը, ծախսերը կատարվ�մ են նախորդ տարվա բյ�ջեի
համամասն�թյ�ններով:

Հոդված 111. Պետական բյուջեի կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը

1. 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։

2. Ազգային ժողովը, Հաշվեքննիչ պալատի եզրակաց�թյան առկայ�թյամբ, քննարկ�մ եւ որոշ�մ է ընդ�ն�մ
պետական բյ�ջեի կատարման մասին Կառավար�թյան կողմից ներկայացվող տարեկան հաշվետվ�թյան
վերաբերյալ:

Հոդված 112. Պատգամավորների բանավոր եւ գրավոր հարցերը

1. Հերթական նստաշրջանի` նիստերի շաբաթվա ընթացք�մ գ�մարվող նիստերից մեկ�մ Կառավար�թյան
անդամները պատասխան�մ են պատգամավորների բանավոր հարցերին: Պատգամավորների հարցերի
կապակց�թյամբ Ազգային ժողովը որոշ�մներ չի ընդ�ն�մ:

2. Պատգամավորներն �նեն Կառավար�թյան անդամներին գրավոր հարցեր �ղղել� իրավ�նք: Գրավոր
հարցերի պատասխաններն Ազգային ժողովի նիստ�մ չեն ներկայացվ�մ:

Հոդված 113. Հարցապնդ�մները

1. Ազգային ժողովի խմբակցություններն ունեն Կառավարության անդամներին գրավոր հարցապնդումներով դիմելու
իրավունք: Կառավարության անդամները հարցապնդմանը պատասխանում են այն ստանալուց ոչ ուշ, քան երեսուն
օրվա ընթացքում:

2. Հարցապնդ�մների պատասխանները ներկայացվ�մ են Ազգային ժողովի նիստ�մ: Խմբակց�թյան
առաջարկ�թյամբ հարցապնդման պատասխանը քննարկվ�մ է: Եթե քննարկման արդյ�նքով պատգամավորների
ընդհան�ր թվի առնվազն մեկ երրորդի կողմից ներկայացվ�մ է վարչապետին անվստահ�թյ�ն հայտնել�
առաջարկ, ապա կիրառվ�մ են Սահմանադր�թյան 115-րդ հոդվածի դր�յթները: Հարցապնդման արդյ�նքով
Ազգային ժողովը կարող է առաջարկել վարչապետին քննարկել Կառավար�թյան առանձին անդամի հետագա
պաշտոնավարման հարցը:

Հոդված 114. Հրատապ թեմայով քննարկ�մները

Հերթական նստաշրջանի` նիստերի շաբաթվա ընթացքում գումարվող նիստերից մեկում պատգամավորների ընդհանուր
թվի առնվազն մեկ քառորդի պահանջով կարող են անցկացվել հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող
հրատապ թեմայով քննարկումներ:

Հոդված 115. Վարչապետին անվստահ�թյ�ն հայտնելը



1. Վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ կարող է ներկայացնել
պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ երրորդը միայն այն դեպքում, եթե որոշման նախագծով
միաժամանակ առաջարկվում է նոր վարչապետի թեկնածու:

2. Վարչապետին անվստահ�թյ�ն հայտնել� մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը քվեարկ�թյան է
դրվ�մ այն ներկայացվել�ց ոչ շ�տ, քան քառաս�ն�թ, եւ ոչ �շ, քան յոթանաս�ներկ� ժամ հետո: Որոշ�մն
ընդ�նվ�մ է պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների մեծամասն�թյամբ՝ անվանական քվեարկ�թյամբ:
Որոշման ընդ�նման դեպք�մ համարվ�մ է, որ վարչապետը հրաժարական է ներկայացրել: Այս դեպք�մ
Սահմանադր�թյան 149-րդ հոդվածի 2-4-րդ մասերի դր�յթները կիրառելի չեն:

3. Վարչապետին անվստահ�թյ�ն կարելի է հայտնել նրա նշանակ�մից ոչ շ�տ, քան մեկ տարի հետո: Եթե
վարչապետին անվստահ�թյ�ն հայտնել� մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը չի ընդ�նվ�մ, ապա
նման նախագիծ կարող է ներկայացվել ոչ շ�տ, քան վեց ամիս հետո:

4. Արտակարգ կամ ռազմական դր�թյան ժամանակ վարչապետին անվստահ�թյ�ն հայտնել� մասին Ազգային
ժողովի որոշման նախագիծ չի կարող ներկայացվել կամ քննարկվել:

Հոդված 116. Միջազգային պայմանագրեր վավերացնելը, կասեցնելը եւ չեղյալ հայտարարելը

1. Ազգային ժողովը վավերացն�մ, կասեցն�մ կամ չեղյալ է հայտարար�մ այն միջազգային պայմանագրերը՝

1) որոնք վերաբեր�մ են մարդ� եւ քաղաքաց� հիմնական իրավ�նքներին եւ ազատ�թյ�ններին, ինչպես նաեւ
պարտական�թյ�ններին.

2) որոնք �նեն քաղաքական կամ ռազմական բն�յթ.

3) որոնք նախատես�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան անդամակց�թյ�ն միջազգային կազմակերպ�թյանը.

4) որոնք Հայաստանի Հանրապետ�թյան համար նախատես�մ են ֆինանսական կամ գ�յքային
պարտավոր�թյ�ններ.

5) որոնց կիրառ�մը նախատես�մ է օրենքի փոփոխ�թյ�ն կամ նոր օրենքի ընդ�ն�մ, կամ որոնք պար�նակ�մ
են օրենքին հակասող նորմեր.

6) որոնք �ղղակիորեն նախատես�մ են վավերաց�մ.

7) որոնք պարունակում են օրենքի կարգավորմանը ենթակա հարցեր:

2. Ազգային ժողովը, Կառավար�թյան առաջարկ�թյամբ, միջազգային պայմանագրերը վավերացն�մ, կասեցն�մ
եւ չեղյալ է հայտարար�մ օրենքով՝ պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների մեծամասն�թյամբ:

3. Սահմանադրությանը հակասող միջազգային պայմանագրերը չեն կարող վավերացվել։

Հոդված 117. Համաներ�մը

Ազգային ժողովը, Կառավար�թյան առաջարկ�թյամբ, պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների
մեծամասն�թյամբ կարող է ընդ�նել համաներման մասին օրենք:

Հոդված 118. Պատերազմի հայտարար�մը եւ խաղաղ�թյան հաստատ�մը

1. Ազգային ժողովը, Կառավար�թյան առաջարկ�թյամբ, պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների
մեծամասն�թյամբ կարող է ընդ�նել պատերազմ հայտարարել� կամ խաղաղ�թյ�ն հաստատել� մասին
որոշ�մ:

2. Ազգային ժողովի նիստ գ�մարել� անհնարին�թյան դեպք�մ պատերազմ հայտարարել� հարցը լ�ծ�մ է
Կառավար�թյ�նը:

Հոդված 119. Ռազմական դր�թյ�նը

1. Հայաստանի Հանրապետ�թյան վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայ�թյան կամ
պատերազմ հայտարարվել� դեպքեր�մ Կառավար�թյ�նը հայտարար�մ է ռազմական դր�թյ�ն, �ղերձով
դիմ�մ է ժողովրդին եւ կարող է հայտարարել ընդհան�ր կամ մասնակի զորահավաք:

2. Ռազմական դր�թյ�ն հայտարարվել� դեպք�մ իրավ�նքի �ժով անհապաղ գ�մարվ�մ է Ազգային ժողովի
հատ�կ նիստ:

3. Ազգային ժողովը կարող է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ վերացնել ռազմական
դրությունը կամ չեղյալ հայտարարել ռազմական դրության իրավական ռեժիմով նախատեսված միջոցառումների
իրականացումը:

4. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմը սահմանվում է օրենքով, որն ընդունվում է պատգամավորների ընդհանուր
թվի ձայների մեծամասնությամբ:

Հոդված 120. Արտակարգ դր�թյ�նը

1. Սահմանադրական կարգին սպառնացող անմիջական վտանգի դեպք�մ Կառավար�թյ�նը հայտարար�մ է
արտակարգ դր�թյ�ն, ձեռնարկ�մ է իրավիճակից բխող միջոցառ�մներ եւ այդ մասին �ղերձով դիմ�մ է
ժողովրդին:

2. Արտակարգ դր�թյ�ն հայտարարվել� դեպք�մ իրավ�նքի �ժով անհապաղ գ�մարվ�մ է Ազգային ժողովի
հատ�կ նիստ:

3. Ազգային ժողովը կարող է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ վերացնել արտակարգ
դրությունը կամ չեղյալ հայտարարել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով նախատեսված միջոցառումների



իրականացումը:

4. Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը սահմանվում է օրենքով, որն ընդունվում է պատգամավորների ընդհանուր
թվի ձայների մեծամասնությամբ:

Հոդված 121. Վարչատարածքային միավորները եւ բաժան�մը

Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորներն են մարզերը եւ համայնքները: Վարչատարածքային
բաժանումը, Կառավարության ներկայացմամբ, սահմանվում է օրենքով:

Հոդված 122. Ինքնավար մարմինները

1. Մարդ� եւ քաղաքաց� հիմնական իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների իրականաց�մն ապահովել�, ինչպես
նաեւ Սահմանադր�թյամբ սահմանված հիմնարար նշանակ�թյ�ն �նեցող հանրային շահերի պաշտպան�թյան
նպատակով պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների մեծամասն�թյամբ ընդ�նված օրենքով կարող են
ստեղծվել ինքնավար մարմիններ:

2. Ինքնավար մարմինների անդամները նշանակվ�մ են պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների
մեծամասն�թյամբ:

3. Ինքնավար մարմիններին օրենքով կարող է վերապահվել ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր
ընդ�նել� իրավաս�թյ�ն:

4. Ինքնավար մարմինների լիազոր�թյ�նները, անկախ�թյան երաշխիքները, անդամներին ներկայացվող
պահանջները եւ գործ�նե�թյան կարգը սահմանվ�մ են օրենքով:

ԳԼՈՒԽ 5

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԸ

Հոդված 123. Հանրապետ�թյան նախագահի կարգավիճակը եւ գործառ�յթները

1. Հանրապետ�թյան նախագահը պետ�թյան գլ�խն է:

2. Հանրապետ�թյան նախագահը հետեւ�մ է Սահմանադր�թյան պահպանմանը:

3. Հանրապետ�թյան նախագահն իր լիազոր�թյ�ններն իրականացնելիս անաչառ է եւ առաջնորդվ�մ է
բացառապես համապետական եւ համազգային շահերով:

4. Հանրապետ�թյան նախագահն իր գործառ�յթներն իրականացն�մ է Սահմանադր�թյամբ սահմանված
լիազոր�թյ�նների միջոցով:

Հոդված 124. Հանրապետ�թյան նախագահի լիազոր�թյ�նների ժամկետը եւ նրան ներկայացվող պահանջները

1. Հանրապետ�թյան նախագահն ընտրվ�մ է յոթ տարի ժամկետով:

2. Հանրապետ�թյան նախագահ կարող է ընտրվել քառաս�ն տարին լրացած, վերջին վեց տար�մ միայն
Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացի հանդիսացող, վերջին վեց տար�մ Հայաստանի
Հանրապետ�թյ�ն�մ մշտապես բնակվող, ընտրական իրավ�նք �նեցող եւ հայերենին տիրապետող
յ�րաքանչյ�ր ոք:

3. Ն�յն անձը Հանրապետ�թյան նախագահ կարող է ընտրվել միայն մեկ անգամ:

4. Հանրապետ�թյան նախագահը չի կարող զբաղեցնել որեւէ այլ պաշտոն, զբաղվել ձեռնարկատիրական
գործ�նե�թյամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք:

5. Հանրապետության նախագահն իր լիազորությունների իրականացման ընթացքում չի կարող լինել որեւէ
կուսակցության անդամ:

Հոդված 125. Հանրապետ�թյան նախագահի ընտր�թյան կարգը

1. Հանրապետության նախագահն ընտրվում է Ազգային ժողովի կողմից:

2. Հանրապետ�թյան նախագահի հերթական ընտր�թյ�նն անցկացվ�մ է Հանրապետ�թյան նախագահի
լիազոր�թյ�նների ավարտից ոչ շ�տ, քան քառաս�ն, եւ ոչ �շ, քան երես�ն օր առաջ:

3. Հանրապետ�թյան նախագահի թեկնած� առաջադրել� իրավ�նք �նի պատգամավորների ընդհան�ր թվի
առնվազն մեկ քառորդը:

4. Հանրապետ�թյան նախագահ է ընտրվ�մ այն թեկնած�ն, որը ստացել է պատգամավորների ընդհան�ր թվի
ձայների առնվազն երեք քառորդը: Եթե Հանրապետ�թյան նախագահ չի ընտրվ�մ, ապա անցկացվ�մ է
ընտր�թյան երկրորդ փ�լ, որին կարող են մասնակցել առաջին փ�լին մասնակցած բոլոր թեկնած�ները:
Երկրորդ փ�լ�մ Հանրապետ�թյան նախագահ է ընտրվ�մ այն թեկնած�ն, որն ստացել է պատգամավորների
ընդհան�ր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդը: Եթե Հանրապետ�թյան նախագահ չի ընտրվ�մ, ապա
անցկացվ�մ է ընտր�թյան երրորդ փ�լ, որին կարող են մասնակցել երկրորդ փ�լ�մ առավել ձայներ ստացած
երկ� թեկնած�ները: Երրորդ փ�լ�մ Հանրապետ�թյան նախագահ է ընտրվ�մ այն թեկնած�ն, որն ստան�մ է
պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների մեծամասն�թյ�նը:

5. Եթե Հանրապետ�թյան նախագահ չի ընտրվ�մ, ապա տասնօրյա ժամկետ�մ անցկացվ�մ է
Հանրապետ�թյան նախագահի նոր ընտր�թյ�ն:

6. Հանրապետության նախագահի ընտրության կարգի մանրամասները սահմանվում են Ազգային ժողովի
կանոնակարգով:



Հոդված 126. Հանրապետ�թյան նախագահի արտահերթ ընտր�թյ�նը

Հանրապետ�թյան նախագահի պաշտոնանկ�թյան, լիազոր�թյ�նների կատարման անհնարին�թյան,
հրաժարականի կամ մահվան դեպքեր�մ Հանրապետ�թյան նախագահի պաշտոնը թափ�ր մնալ�ց ոչ շ�տ, քան
քսանհինգ, եւ ոչ �շ, քան երես�նհինգ օր հետո անցկացվ�մ է Հանրապետ�թյան նախագահի արտահերթ
ընտր�թյ�ն:

Հոդված 127. Հանրապետ�թյան նախագահի կողմից պաշտոնի ստանձն�մը

1. Հանրապետ�թյան նախագահը պաշտոնը ստանձն�մ է Հանրապետ�թյան նախորդ նախագահի
լիազոր�թյ�նների ավարտման օրը:

2. Արտահերթ ընտր�թյան միջոցով ընտրված Հանրապետ�թյան նախագահը պաշտոնը ստանձն�մ է ընտրվել�ց
հետո՝ տասներորդ օրը:

3. Հանրապետ�թյան նախագահը պաշտոնը ստանձն�մ է Ազգային ժողովի հատ�կ նիստ�մ, ժողովրդին տրված
հետեւյալ երդմամբ. «Ստանձնելով Հանրապետ�թյան նախագահի պաշտոնը՝ երդվ�մ եմ. հավատարիմ լինել
Հայաստանի Հանրապետ�թյան Սահմանադր�թյանը, իմ լիազոր�թյ�ններն իրականացնելիս լինել անաչառ,
առաջնորդվել միայն համապետական � համազգային շահերով եւ իմ ողջ �ժը ներդնել ազգային միասն�թյան
ամրապնդման գործ�մ»:

Հոդված 128. Հանրապետ�թյան նախագահի �ղերձը

Հանրապետ�թյան նախագահն իր իրավաս�թյան մեջ մտնող հարցերի վերաբերյալ կարող է �ղերձ հղել Ազգային
ժողովին:

Հոդված 129. Օրենքի ստորագր�մը եւ հրապարակ�մը

1. Ազգային ժողովի ընդ�նած օրենքը Հանրապետ�թյան նախագահն ստորագր�մ եւ հրապարակ�մ է
քսանմեկօրյա ժամկետ�մ կամ ն�յն ժամկետ�մ դիմ�մ է Սահմանադրական դատարան՝ Սահմանադր�թյանն
օրենքի համապատասխան�թյ�նը որոշել� հարցով:

2. Եթե Սահմանադրական դատարանը որոշ�մ է, որ օրենքը համապատասխան�մ է Սահմանադր�թյանը, ապա
Հանրապետ�թյան նախագահը հնգօրյա ժամկետ�մ ստորագր�մ եւ հրապարակ�մ է օրենքը:

3. Եթե Հանրապետ�թյան նախագահը չի կատար�մ ս�յն հոդվածով սահմանված պահանջները, ապա Ազգային
ժողովի նախագահը հնգօրյա ժամկետ�մ ստորագր�մ եւ հրապարակ�մ է օրենքը:

Հոդված 130. Կառավար�թյան հրաժարականի ընդ�ն�մը

Սահմանադր�թյան 158-րդ հոդվածով սահմանված դեպքեր�մ Հանրապետ�թյան նախագահն անհապաղ
ընդ�ն�մ է Կառավար�թյան հրաժարականը:

Հոդված 131. Փոփոխ�թյ�ններ Կառավար�թյան կազմ�մ

Հանրապետ�թյան նախագահը, վարչապետի առաջարկ�թյամբ, փոփոխ�թյ�ններ է կատար�մ
Կառավար�թյան կազմ�մ:

Հոդված 132. Հանրապետ�թյան նախագահի լիազոր�թյ�ններն արտաքին քաղաքական�թյան բնագավառ�մ

1. Հանրապետ�թյան նախագահն օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով`

1) Կառավար�թյան առաջարկ�թյամբ կնք�մ է միջազգային պայմանագրեր.

2) վարչապետի առաջարկ�թյամբ նշանակ�մ եւ հետ է կանչ�մ օտարերկրյա պետ�թյ�ններ�մ եւ միջազգային
կազմակերպ�թյ�ններ�մ դիվանագիտական ներկայաց�ցիչներին.

3) ընդ�ն�մ է օտարերկրյա պետ�թյ�նների եւ միջազգային կազմակերպ�թյ�նների դիվանագիտական
ներկայաց�ցիչների հավատարմագրերը եւ հետկանչագրերը:

2. Հանրապետ�թյան նախագահը, Կառավար�թյան առաջարկ�թյամբ, օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ
կարգով հաստատ�մ, կասեցն�մ կամ չեղյալ է հայտարար�մ վավերաց�մ չպահանջող միջազգային
պայմանագրերը:

3. Հանրապետ�թյան նախագահը, վարչապետի առաջարկ�թյամբ, օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով
շնորհ�մ է բարձրագ�յն դիվանագիտական աստիճաններ:

Հոդված 133. Հանրապետ�թյան նախագահի լիազոր�թյ�նները զինված �ժերի բնագավառ�մ

1. Հանրապետ�թյան նախագահը, վարչապետի առաջարկ�թյամբ, օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով
նշանակ�մ եւ ազատ�մ է զինված �ժերի եւ այլ զորքերի բարձրագ�յն հրամանատարական կազմը:

2. Հանրապետ�թյան նախագահը, վարչապետի առաջարկ�թյամբ, օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով
շնորհ�մ է բարձրագ�յն զինվորական կոչ�մներ:

Հոդված 134. Քաղաքացի�թյան վերաբերյալ հարցերի լ�ծ�մը

Հանրապետ�թյան նախագահն օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով լ�ծ�մ է Հայաստանի
Հանրապետ�թյան քաղաքացի�թյ�ն շնորհել� եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացի�թյ�նը
դադարեցնել� վերաբերյալ հարցերը:

Հոդված 135. Ներ�մ շնորհելը



Հանրապետ�թյան նախագահն օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով լ�ծ�մ է դատապարտյալներին
ներ�մ շնորհել� հարցը:

Հոդված 136. Պարգեւատր�մը եւ պատվավոր կոչ�մների շնորհ�մը

Հանրապետ�թյան նախագահն օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով պարգեւատր�մ է Հայաստանի
Հանրապետ�թյան շքանշաններով եւ մեդալներով, շնորհ�մ է պատվավոր կոչ�մներ:

Հոդված 137. Բարձրագ�յն դասային աստիճանների շնորհ�մը

Հանրապետ�թյան նախագահն օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով շնորհ�մ է բարձրագ�յն դասային
աստիճաններ:

Հոդված 138. Պաշտոնատար անձանց ժամանակավոր նշանակ�մը

Եթե Ազգային ժողովը եռամսյա ժամկետում Սահմանադրության 174-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 177-րդ հոդվածի 1-ին
մասով, 192-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 195-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 197-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 199-րդ հոդվածի 2-րդ
մասով եւ 201-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով չի ընտրում համապատասխան պաշտոնատար անձանց,
ապա մինչեւ Ազգային ժողովի կողմից նրանց ընտրությունը Հանրապետության նախագահն օրենքով սահմանված
հիմքերով եւ կարգով նշանակում է ժամանակավոր պաշտոնակատարներ:

Հոդված 139. Հանրապետ�թյան նախագահի հրամանագրերը եւ կարգադր�թյ�նները

1. Իր լիազոր�թյ�ններն իրականացնելիս Հանրապետ�թյան նախագահն ընդ�ն�մ է հրամանագրեր եւ
կարգադր�թյ�ններ:

2. Հանրապետ�թյան նախագահը Սահմանադր�թյան 131-137-րդ հոդվածներով, 155-րդ հոդվածի 3-րդ մասով,
166-րդ հոդվածի 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ եւ 7-րդ մասերով սահմանված դեպքեր�մ կարող է համապատասխան ակտը
եռօրյա ժամկետ�մ իր առարկ�թյ�ններով վերադարձնել առաջարկ�թյ�ն ներկայացնող կամ միջնորդ�թյամբ
դիմող մարմին: Եթե իրավաս� մարմինը չի ընդ�ն�մ այդ առարկ�թյ�նը, ապա Հանրապետ�թյան նախագահը
ստորագր�մ է համապատասխան ակտը կամ դիմ�մ է Սահմանադրական դատարան:

3. Եթե Հանրապետ�թյան նախագահը չի կատար�մ ս�յն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված պահանջները, ապա
համապատասխան ակտն �ժի մեջ է մտն�մ իրավ�նքի �ժով:

Հոդված 140. Հանրապետ�թյան նախագահի անձեռնմխելի�թյ�նը

1. Հանրապետ�թյան նախագահն անձեռնմխելի է:

2. 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:

3. Իր կարգավիճակի հետ չկապված գործող�թյ�նների համար Հանրապետ�թյան նախագահը կարող է
պատասխանատվ�թյան ենթարկվել միայն իր լիազոր�թյ�նների ավարտից հետո:

Հոդված 141. Հանրապետ�թյան նախագահի պաշտոնանկ�թյ�նը

1. Հանրապետ�թյան նախագահը կարող է պաշտոնանկ արվել պետական դավաճան�թյան, այլ ծանր
հանցագործ�թյան կամ Սահմանադր�թյան կոպիտ խախտման համար:

2. Հանրապետ�թյան նախագահին պաշտոնանկ անել� հիմքերի առկայ�թյան մասին եզրակաց�թյ�ն
ստանալ� համար Ազգային ժողովը պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների մեծամասն�թյամբ ընդ�նված
որոշմամբ դիմ�մ է Սահմանադրական դատարան:

3. Ազգային ժողովը Հանրապետ�թյան նախագահին պաշտոնանկ անել� մասին որոշ�մ է կայացն�մ
Սահմանադրական դատարանի եզրակաց�թյան հիման վրա պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների
առնվազն երկ� երրորդով:

Հոդված 142. Հանրապետ�թյան նախագահի հրաժարականը

Հանրապետ�թյան նախագահն իր հրաժարականը ներկայացն�մ է Ազգային ժողով: Հրաժարականը համարվ�մ է
ընդ�նված օրենքով սահմանված կարգով այն հրապարակել� պահից:

Հոդված 143. Հանրապետ�թյան նախագահի լիազոր�թյ�նների կատարման անհնարին�թյ�նը

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, Սահմանադրական դատարանը Կառավար�թյան դիմ�մի հիման վրա որոշ�մ է
կայացն�մ Հանրապետ�թյան նախագահի լիազոր�թյ�նների կատարման անհնարին�թյան մասին:

Հոդված 144. Հանրապետ�թյան նախագահի լիազոր�թյ�նների ժամանակավոր կատար�մը

Հանրապետ�թյան նախագահի պաշտոնանկ�թյան, լիազոր�թյ�նների կատարման անհնարին�թյան,
հրաժարականի կամ մահվան դեպքեր�մ մինչեւ նորընտիր Հանրապետ�թյան նախագահի կողմից պաշտոնի
ստանձն�մը Հանրապետ�թյան նախագահի լիազոր�թյ�նները կատար�մ է Ազգային ժողովի նախագահը:

Հոդված 145. Հանրապետ�թյան նախագահի գործ�նե�թյան ապահով�մը

1. Հանրապետ�թյան նախագահի աշխատակազմի ձեւավորման կարգը սահմանվ�մ է օրենքով:
Հանրապետ�թյան նախագահն օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով նշանակ�մներ է կատար�մ
Հանրապետ�թյան նախագահի աշխատակազմի պաշտոններ�մ:

2. Հանրապետ�թյան նախագահի վարձատր�թյան չափը, սպասարկման եւ անվտանգ�թյան ապահովման
կարգը սահմանվ�մ են օրենքով:



ԳԼՈՒԽ 6

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդված 146. Կառավար�թյան կարգավիճակը եւ գործառ�յթները

1. Կառավար�թյ�նը գործադիր իշխան�թյան բարձրագ�յն մարմինն է:

2. Կառավար�թյ�նն իր ծրագրի հիման վրա մշակ�մ եւ իրականացն�մ է պետ�թյան ներքին եւ արտաքին
քաղաքական�թյ�նը:

3. Կառավար�թյ�նն իրականացն�մ է պետական կառավարման համակարգի մարմինների ընդհան�ր
ղեկավար�մը:

4. Կառավար�թյան լիազոր�թյ�նները սահմանվ�մ են Սահմանադր�թյամբ եւ օրենքներով: Կառավար�թյան
իրավաս�թյանն են ենթակա գործադիր իշխան�թյանը վերաբերող բոլոր այն հարցերը, որոնք վերապահված չեն
պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման այլ մարմինների:

Հոդված 147. Կառավար�թյան կազմը եւ կառ�ցվածքը

1. Կառավարությունը կազմված է վարչապետից, փոխվարչապետներից եւ նախարարներից:

2. Նախարար�թյ�նների ցանկը եւ Կառավար�թյան գործ�նե�թյան կարգը Կառավար�թյան ներկայացմամբ
սահմանվ�մ են օրենքով: Փոխվարչապետների թիվը չի կարող գերազանցել երեքը, իսկ նախարարներինը`
տասն�թը:

Հոդված 148. Կառավար�թյան անդամին ներկայացվող պահանջները

1. Կառավար�թյան անդամը պետք է բավարարի պատգամավորին ներկայացվող պահանջները:

2. Կառավար�թյան անդամի վրա տարածվ�մ են պատգամավորի համար սահմանված անհամատեղելի�թյան
պահանջները: Նրա համար օրենքով կարող են սահմանվել անհամատեղելի�թյան լրաց�ցիչ պահանջներ:

Հոդված 149. Վարչապետի ընտր�թյ�նը եւ նշանակ�մը

1. Հանրապետ�թյան նախագահը նորընտիր Ազգային ժողովի լիազոր�թյ�նների ժամկետն սկսվել�ց հետո
անհապաղ վարչապետ է նշանակ�մ Սահմանադր�թյան 89-րդ հոդվածով սահմանված կարգով ձեւավորված
խորհրդարանական մեծամասն�թյան ներկայացրած թեկնած�ին:

2. Վարչապետի հրաժարական ներկայացնել� կամ վարչապետի պաշտոնը թափ�ր մնալ� այլ դեպքեր�մ
Կառավար�թյան հրաժարականն ընդ�նվել�ց հետո` յոթնօրյա ժամկետ�մ, Ազգային ժողովի
խմբակց�թյ�ններն իրավ�նք �նեն առաջադրել� վարչապետի թեկնած�ներ: Ազգային ժողովը վարչապետին
ընտր�մ է պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների մեծամասն�թյամբ:

3. Վարչապետ չընտրվել� դեպք�մ քվեարկ�թյ�նից յոթ օր հետո անցկացվ�մ է վարչապետի նոր ընտր�թյ�ն,
որին մասնակցել� իրավ�նք �նեն պատգամավորների ընդհան�ր թվի առնվազն մեկ երրորդի առաջադրած
վարչապետի թեկնած�ները: Եթե պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների մեծամասն�թյամբ վարչապետ չի
ընտրվ�մ, ապա Ազգային ժողովն արձակվ�մ է իրավ�նքի �ժով:

4. Վարչապետի ընտր�թյ�նն անցկացվ�մ է անվանական քվեարկ�թյամբ:

5. Հանրապետ�թյան նախագահն անհապաղ վարչապետ է նշանակ�մ Ազգային ժողովի կողմից ընտրված
թեկնած�ին:

Հոդված 150. Կառավար�թյան կազմավոր�մը

Կառավար�թյ�նը կազմավորվ�մ է վարչապետ նշանակվել�ց հետո՝ տասնհինգօրյա ժամկետ�մ: Իր
նշանակ�մից հետո վարչապետը հնգօրյա ժամկետ�մ Հանրապետ�թյան նախագահին առաջարկ�մ է
փոխվարչապետների եւ նախարարների թեկնած�ներին: Հանրապետ�թյան նախագահը եռօրյա ժամկետ�մ կամ
նշանակ�մ է փոխվարչապետներին եւ նախարարներին, կամ դիմ�մ է Սահմանադրական դատարան:
Սահմանադրական դատարանը դիմ�մը քնն�մ եւ որոշ�մ է կայացն�մ հնգօրյա ժամկետ�մ: Եթե
Հանրապետ�թյան նախագահը եռօրյա ժամկետ�մ չի կատար�մ ս�յն հոդվածով սահմանված պահանջները,
ապա համապատասխան փոխվարչապետը կամ նախարարը նշանակված է համարվ�մ իրավ�նքի �ժով:

Հոդված 151. Կառավար�թյան ծրագիրը

1. Կառավար�թյան կազմավոր�մից հետո՝ քսանօրյա ժամկետ�մ, վարչապետն Ազգային ժողով է ներկայացն�մ
Կառավար�թյան ծրագիրը:

2. Ազգային ժողովը Կառավար�թյան ծրագրին հավան�թյ�ն է տալիս յոթնօրյա ժամկետ�մ` պատգամավորների
ընդհան�ր թվի ձայների մեծամասն�թյամբ:

3. Եթե Ազգային ժողովը հավան�թյ�ն չի տալիս Կառավար�թյան ծրագրին եւ Սահմանադր�թյան 149-րդ
հոդվածի 2-րդ եւ 3-րդ մասերին համապատասխան չի ընտր�մ նոր վարչապետ, ապա Ազգային ժողովն
արձակվ�մ է իրավ�նքի �ժով: Եթե Ազգային ժողովն ընտր�մ է վարչապետին, սակայն կրկին հավան�թյ�ն չի
տալիս Կառավար�թյան ծրագրին, ապա Ազգային ժողովն արձակվ�մ է իրավ�նքի �ժով:

4. Ս�յն հոդվածի 3-րդ մասը չի տարածվ�մ Սահմանադր�թյան 115-րդ հոդվածին համապատասխան
կազմավորված Կառավար�թյան ծրագրի վրա: Եթե այդ Կառավար�թյան ծրագիրը հավան�թյան չի
արժանան�մ, ապա Ազգային ժողովն արձակվ�մ է իրավ�նքի �ժով:

Հոդված 152. Վարչապետի եւ Կառավար�թյան մյ�ս անդամների իրավաս�թյ�նները

1. Վարչապետը Կառավար�թյան ծրագրի շրջանակներ�մ որոշ�մ է Կառավար�թյան քաղաքական�թյան
հիմնական �ղղ�թյ�նները, ղեկավար�մ է Կառավար�թյան գործ�նե�թյ�նը եւ համակարգ�մ է



Կառավար�թյան անդամների աշխատանքը: Վարչապետը կարող է Կառավար�թյան անդամներին կոնկրետ
հարցերով հանձնարարականներ տալ: Վարչապետը գլխավոր�մ է Անվտանգ�թյան խորհ�րդը, որի
կազմավորման եւ գործ�նե�թյան կարգը սահմանվ�մ է օրենքով:

2. Փոխվարչապետները վարչապետի հանձնարար�թյամբ իրականացն�մ են Կառավար�թյան գործ�նե�թյան
առանձին ոլորտների համակարգ�մը: Փոխվարչապետներից մեկը վարչապետի սահմանած կարգով փոխարին�մ
է վարչապետին նրա բացակայ�թյան ժամանակ:

3. Յ�րաքանչյ�ր նախարար ինքն�ր�յն ղեկավար�մ է նախարար�թյանը վերապահված գործ�նե�թյան
ոլորտը:

4. Կառավար�թյան անդամներն իրավաս� են ընդ�նել� ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր:

Հոդված 153. Կառավար�թյան նիստերը եւ որոշ�մները

1. Կառավար�թյան նիստերը հրավիր�մ եւ վար�մ է վարչապետը:

2. Կառավար�թյան որոշ�մներն ստորագր�մ է վարչապետը:

3. Կառավար�թյ�նն իրավաս� է ընդ�նել� ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր:

Հոդված 154. Տնտեսական եւ ֆինանսական քաղաքական�թյ�նը

1. Կառավար�թյ�նն իրականացն�մ է ֆինանսատնտեսական, վարկային եւ հարկային միասնական պետական
քաղաքական�թյ�ն:

2. Կառավար�թյ�նը կառավար�մ է պետական սեփական�թյ�նը:

Հոդված 155. Զինված �ժերը

1. Զինված �ժերը Կառավար�թյան ենթակայ�թյան ներքո են: Զինված �ժերի կիրառման մասին որոշ�մն
ընդ�ն�մ է Կառավար�թյ�նը: Անհետաձգելի անհրաժեշտ�թյան դեպք�մ զինված �ժերի կիրառման մասին
որոշ�մը, պաշտպան�թյան նախարարի առաջարկ�թյամբ, կայացն�մ է վարչապետը եւ այդ մասին անհապաղ
տեղեկացն�մ Կառավար�թյան անդամներին:

2. Պաշտպան�թյան ոլորտի քաղաքական�թյան հիմնական �ղղ�թյ�նները սահման�մ է Անվտանգ�թյան
խորհ�րդը: Պաշտպան�թյան նախարարն այդ հիմնական �ղղ�թյ�նների շրջանակներ�մ իրականացն�մ է
զինված �ժերի ղեկավար�մը:

3. Զինված �ժերի զինվորական ամենաբարձր պաշտոնատար անձը գլխավոր շտաբի պետն է, որին վարչապետի
առաջարկ�թյամբ նշանակ�մ է Հանրապետ�թյան նախագահը՝ օրենքով սահմանված ժամկետով: Ոչ
պատերազմական ժամանակ գլխավոր շտաբի պետը ենթակա է պաշտպան�թյան նախարարին:

4. Պատերազմի ժամանակ զինված �ժերի գերագ�յն հրամանատարը վարչապետն է:

5. Զինված �ժերի ենթակայ�թյան, ղեկավարման, ինչպես նաեւ այլ մանրամասներ սահմանվ�մ են օրենքով:

Հոդված 156. Կառավար�թյան տարեկան զեկ�յցն Ազգային ժողովին

Յ�րաքանչյ�ր տարվա համար Կառավար�թյ�նը զեկ�յց է ներկայացն�մ Ազգային ժողով իր ծրագրի
կատարման ընթացքի եւ արդյ�նքների մասին:

Հոդված 157. Կառավարության վստահության հարցը

1. Կառավար�թյ�նն իր ներկայացրած օրենքի նախագծի ընդ�նման առնչ�թյամբ կարող է դնել իր վստահ�թյան
հարցը: Կառավար�թյանը վստահ�թյ�ն հայտնել� մասին որոշման նախագիծը քվեարկ�թյան է դրվ�մ այն
ներկայացվել�ց ոչ �շ, քան յոթանաս�ներկ� ժամվա ընթացք�մ: Որոշ�մն ընդ�նվ�մ է պատգամավորների
ընդհան�ր թվի ձայների մեծամասն�թյամբ՝ անվանական քվեարկ�թյամբ:

2. Կառավար�թյանը վստահ�թյ�ն հայտնել� մասին որոշման նախագիծն ընդ�նվել� դեպք�մ
Կառավար�թյան ներկայացրած օրենքի նախագիծը համարվ�մ է ընդ�նված:

3. Կառավար�թյ�նն օրենքի նախագծի առնչ�թյամբ իր վստահ�թյան հարցը ն�յն նստաշրջանի ընթացք�մ
կարող է դնել ոչ ավելի, քան երկ� անգամ:

4. Կառավար�թյ�նը սահմանադրական օրենքի նախագծի ընդ�նման առնչ�թյամբ չի կարող դնել իր
վստահ�թյան հարցը:

5. Կառավար�թյ�նը չի կարող դնել իր վստահ�թյան հարցը ռազմական կամ արտակարգ դր�թյան ժամանակ:

Հոդված 158. Կառավար�թյան հրաժարականը

Կառավար�թյ�նը Հանրապետ�թյան նախագահին ներկայացն�մ է իր հրաժարականը նորընտիր Ազգային
ժողովի առաջին նստաշրջանի, Կառավար�թյանը վստահ�թյ�ն չհայտնել�, Կառավար�թյան ծրագրին
հավան�թյ�ն չտալ�, վարչապետի կողմից հրաժարական ներկայացվել� կամ վարչապետի պաշտոնը թափ�ր
մնալ� օրը: Կառավար�թյան անդամները շար�նակ�մ են իրենց պարտական�թյ�նների կատար�մը մինչեւ
նոր Կառավար�թյան կազմավոր�մը:

Հոդված 159. Պետական կառավարման համակարգի մարմինները

Պետական կառավարման համակարգի մարմիններն են նախարար�թյ�նները, ինչպես նաեւ Կառավար�թյանը,
վարչապետին եւ նախարար�թյ�ններին ենթակա այլ մարմիններ, որոնց կազմավորման կարգը եւ
լիազոր�թյ�նները սահմանվ�մ են օրենքով:

Հոդված 160. Կառավար�թյան տարածքային քաղաքական�թյան իրագործ�մը



1. Կառավար�թյ�նը մարզեր�մ իր տարածքային քաղաքական�թյ�նն իրագործ�մ է մարզպետների միջոցով:

2. Մարզպետներին նշանակ�մ եւ ազատ�մ է Կառավար�թյ�նը: Մարզպետները համակարգ�մ են պետական
կառավարման մարմինների տարածքային ստորաբաժան�մների գործ�նե�թյ�նը, բացառ�թյամբ օրենքով
սահմանված դեպքերի:

3. Երեւան�մ տարածքային կառավարման առանձնահատկ�թյ�նները սահմանվ�մ են օրենքով:

Հոդված 161. Հանրային խորհ�րդը

Հանրային խորհ�րդը Կառավար�թյան խորհրդակցական մարմին է: Հանրային խորհրդի կազմավորման եւ
գործ�նե�թյան կարգը սահմանվ�մ է օրենքով:

ԳԼՈՒԽ 7
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Հոդված 162. Արդարադատ�թյան իրականաց�մը

1. Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ արդարադատ�թյ�նն իրականացն�մ են միայն դատարանները`
Սահմանադր�թյանը եւ օրենքներին համապատասխան:

2. Արդարադատ�թյան իրականացմանը որեւէ միջամտ�թյ�ն արգելվ�մ է:

Հոդված 163. Դատարանները

1. Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ գործ�մ են Սահմանադրական դատարանը, Վճռաբեկ դատարանը,
վերաքննիչ դատարանները, առաջին ատյանի ընդհան�ր իրավաս�թյան դատարանները, ինչպես նաեւ
վարչական դատարանը: Oրենքով նախատեսված դեպքեր�մ կարող են ստեղծվել մասնագիտացված
դատարաններ:

2. Արտակարգ դատարանների ստեղծ�մն արգելվ�մ է:

Հոդված 164. Դատավորի կարգավիճակը

1. Արդարադատ�թյ�ն իրականացնելիս դատավորն անկախ է, անաչառ եւ գործ�մ է միայն Սահմանադր�թյանը
եւ օրենքներին համապատասխան:

2. Դատավորը չի կարող պատասխանատվ�թյան ենթարկվել արդարադատ�թյ�ն իրականացնելիս հայտնած
կարծիքի կամ կայացրած դատական ակտի համար, բացառ�թյամբ երբ առկա են հանցագործ�թյան կամ
կարգապահական խախտման հատկանիշներ:

3. Իր լիազոր�թյ�նների իրականացման կապակց�թյամբ Սահմանադրական դատարանի դատավորի
նկատմամբ քրեական հետապնդ�մ կարող է հար�ցվել միայն Սահմանադրական դատարանի
համաձայն�թյամբ: Սահմանադրական դատարանի դատավորն իր լիազոր�թյ�նների իրականացման
կապակց�թյամբ առանց Սահմանադրական դատարանի համաձայն�թյան չի կարող զրկվել ազատ�թյ�նից,
բացառ�թյամբ երբ նա բռնվել է հանցանք կատարել� պահին կամ անմիջապես դրանից հետո: Այս դեպք�մ
ազատ�թյ�նից զրկելը չի կարող տեւել յոթանաս�ներկ� ժամից ավելի: Սահմանադրական դատարանի
դատավորին ազատ�թյ�նից զրկել� մասին անհապաղ տեղեկացվ�մ է Սահմանադրական դատարանի
նախագահը:

4. Իր լիազոր�թյ�նների իրականացման կապակց�թյամբ դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդ�մ կարող
է հար�ցվել միայն Բարձրագ�յն դատական խորհրդի համաձայն�թյամբ: Դատավորն իր լիազոր�թյ�նների
իրականացման կապակց�թյամբ առանց Բարձրագ�յն դատական խորհրդի համաձայն�թյան չի կարող զրկվել
ազատ�թյ�նից, բացառ�թյամբ երբ նա բռնվել է հանցանք կատարել� պահին կամ անմիջապես դրանից հետո:
Այս դեպք�մ ազատ�թյ�նից զրկելը չի կարող տեւել յոթանաս�ներկ� ժամից ավելի: Դատավորին
ազատ�թյ�նից զրկել� մասին անհապաղ տեղեկացվ�մ է Բարձրագ�յն դատական խորհրդի նախագահը:

5. Դատավորին կարգապահական պատասխանատվ�թյան ենթարկել� հիմքերը եւ կարգը սահմանվ�մ են
Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով եւ Դատական օրենսգրքով:

6. Դատավորը չի կարող զբաղեցնել իր կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն պետական կամ տեղական
ինքնակառավարման այլ մարմիններ�մ, որեւէ պաշտոն` առեւտրային կազմակերպ�թյ�ններ�մ, զբաղվել
ձեռնարկատիրական գործ�նե�թյամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, կրթական եւ
ստեղծագործական աշխատանքից: Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով եւ Դատական օրենսգրքով
կարող են սահմանվել անհամատեղելի�թյան լրաց�ցիչ պահանջներ:

7. Դատավորը չի կարող զբաղվել քաղաքական գործ�նե�թյամբ:

8. Դատավորի լիազոր�թյ�նները դադար�մ են լիազոր�թյ�նների ժամկետն ավարտվել�, Հայաստանի
Հանրապետ�թյան քաղաքացի�թյ�նը կորցնել� կամ այլ պետ�թյան քաղաքացի�թյ�ն ձեռք բերել�, նրա
նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռն օրինական �ժի մեջ մտնել� կամ քրեական հետապնդ�մը ոչ
արդարացնող հիմքով դադարեցնել�, նրան անգործ�նակ, անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչել�
վերաբերյալ դատարանի վճիռն օրինական �ժի մեջ մտնել�, նրա հրաժարականի, մահվան դեպքեր�մ:

9. Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազոր�թյ�նները` Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ,
իսկ դատավորի լիազոր�թյ�նները` Բարձրագ�յն դատական խորհրդի որոշմամբ, դադարեցվ�մ են
անհամատեղելի�թյան պահանջները խախտել�, քաղաքական գործ�նե�թյամբ զբաղվել�, առողջական վիճակի
պատճառով պաշտոնավարման անհնարին�թյան, էական կարգապահական խախտ�մ կատարել� դեպքեր�մ:

10. Դատավորի համար սահմանվ�մ է նրա բարձր կարգավիճակին եւ պատասխանատվ�թյանը
համապատասխանող վարձատր�թյ�ն: Դատավորի վարձատր�թյան չափը սահմանվ�մ է օրենքով:



11. Դատավորների կարգավիճակին վերաբերող մանրամասները սահմանվ�մ են Սահմանադրական դատարանի
մասին օրենքով եւ Դատական օրենսգրքով:

Հոդված 165. Դատավորների թեկնած�ներին ներկայացվող պահանջները

1. Սահմանադրական դատարանի դատավոր կարող է ընտրվել քառաս�ն տարին լրացած, միայն Հայաստանի
Հանրապետ�թյան քաղաքացի հանդիսացող, ընտրական իրավ�նք �նեցող, բարձր մասնագիտական որակներով
եւ մասնագիտական աշխատանքի առնվազն տասնհինգ տարվա փորձառ�թյամբ, բարձրագ�յն կրթ�թյամբ
իրավաբանը:

2. Վճռաբեկ դատարանի դատավոր կարող է նշանակվել քառաս�ն տարին լրացած, միայն Հայաստանի
Հանրապետ�թյան քաղաքացի հանդիսացող, ընտրական իրավ�նք �նեցող, բարձր մասնագիտական որակներով
եւ մասնագիտական աշխատանքի առնվազն տասը տարվա փորձառ�թյամբ, բարձրագ�յն կրթ�թյամբ
իրավաբանը:

3. Առաջին ատյանի եւ վերաքննիչ դատարանների դատավոր կարող է նշանակվել միայն Հայաստանի
Հանրապետ�թյան քաղաքացի հանդիսացող, ընտրական իրավ�նք �նեցող, բարձրագ�յն կրթ�թյամբ
իրավաբանը:

4. Դատավորների թեկնած�ները պետք է տիրապետեն հայերենին:

5. Դատավորների թեկնած�ների համար Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով եւ Դատական
օրենսգրքով կարող են սահմանվել լրաց�ցիչ պահանջներ:

Հոդված 166. Դատավորների ընտր�թյան եւ նշանակման կարգը

1. Սահմանադրական դատարանի դատավորներին ընտր�մ է Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհան�ր
թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով, տասներկ� տարի ժամկետով: Սահմանադրական դատարանը
կազմված է ինը դատավորից, որոնցից երեքն ընտրվ�մ են Հանրապետ�թյան նախագահի, երեքը՝
Կառավար�թյան, երեքը` դատավորների ընդհան�ր ժողովի առաջարկ�թյամբ: Դատավորների ընդհան�ր
ժողովը կարող է առաջարկել միայն դատավորներ: Ն�յն անձը Սահմանադրական դատարանի դատավոր կարող է
ընտրվել միայն մեկ անգամ:

2. Սահմանադրական դատարանն իր կազմից` վեց տարի ժամկետով, ընտր�մ է Սահմանադրական դատարանի
նախագահ եւ փոխնախագահ՝ առանց վերընտրվել� իրավ�նքի:

3. Վճռաբեկ դատարանի դատավորներին նշանակ�մ է Հանրապետ�թյան նախագահը` Ազգային ժողովի
առաջարկ�թյամբ: Ազգային ժողովն առաջարկվող թեկնած�ին ընտր�մ է պատգամավորների ընդհան�ր թվի
ձայների առնվազն երեք հինգերորդով՝ դատավորի յ�րաքանչյ�ր տեղի համար Բարձրագ�յն դատական
խորհրդի ներկայացրած երեք թեկնած�ների թվից։

4. Վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագահներին նշանակ�մ է Հանրապետ�թյան նախագահը՝
Բարձրագ�յն դատական խորհրդի առաջարկ�թյամբ, համապատասխան պալատի կազմից, վեց տարի
ժամկետով: Ն�յն անձը Վճռաբեկ դատարանի պալատի նախագահ կարող է նշանակվել միայն մեկ անգամ:

5. Վճռաբեկ դատարանի նախագահին ընտր�մ է Ազգային ժողովը պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների
մեծամասն�թյամբ` Բարձրագ�յն դատական խորհրդի առաջարկ�թյամբ, Վճռաբեկ դատարանի կազմից, վեց
տարի ժամկետով: Ն�յն անձը Վճռաբեկ դատարանի նախագահ կարող է ընտրվել միայն մեկ անգամ:

6. Առաջին ատյանի եւ վերաքննիչ դատարանների դատավորներին նշանակ�մ է Հանրապետ�թյան նախագահը`
Բարձրագ�յն դատական խորհրդի առաջարկ�թյամբ:

7. Առաջին ատյանի եւ վերաքննիչ դատարանների նախագահներին նշանակ�մ է Հանրապետ�թյան նախագահը`
Բարձրագ�յն դատական խորհրդի առաջարկ�թյամբ, համապատասխան դատարանի կազմից, երեք տարի
ժամկետով: Դատարանի նախագահն իր պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո՝ երեք տարվա ընթացք�մ,
չի կարող վերստին նշանակվել այդ պաշտոն�մ:

8. Դատավորները պաշտոնավար�մ են մինչեւ վաթս�նհինգ, իսկ Սահմանադրական դատարանի դատավորները՝
մինչեւ յոթանաս�ն տարին լրանալը:

9. Դատավորների ընտր�թյանը եւ նշանակմանը վերաբերող մանրամասները սահմանվ�մ են Սահմանադրական
դատարանի մասին օրենքով եւ Դատական օրենսգրքով:

Հոդված 167. Սահմանադրական դատարանը

1. Սահմանադրական արդարադատ�թյ�նն իրականացն�մ է Սահմանադրական դատարանը` ապահովելով
Սահմանադր�թյան գերակայ�թյ�նը:

2. Արդարադատ�թյ�ն իրականացնելիս Սահմանադրական դատարանն անկախ է եւ ենթարկվ�մ է միայն
Սահմանադր�թյանը:

3. Սահմանադրական դատարանի լիազոր�թյ�նները սահմանվ�մ են Սահմանադր�թյամբ, իսկ կազմավորման
եւ գործ�նե�թյան կարգը` Սահմանադր�թյամբ եւ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով:

Հոդված 168. Սահմանադրական դատարանի լիազոր�թյ�նները

Սահմանադրական դատարանը Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով սահմանված կարգով՝

1) որոշ�մ է օրենքների, Ազգային ժողովի որոշ�մների, Հանրապետ�թյան նախագահի հրամանագրերի եւ
կարգադր�թյ�նների, Կառավար�թյան եւ վարչապետի որոշ�մների, ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական
ակտերի համապատասխան�թյ�նը Սահմանադր�թյանը.

2) մինչեւ Սահմանադր�թյան փոփոխ�թյ�նների նախագծի, ինչպես նաեւ հանրաքվեի դրվող իրավական
ակտերի նախագծերի ընդ�ն�մը որոշ�մ է դրանց համապատասխան�թյ�նը Սահմանադր�թյանը.



3) մինչեւ միջազգային պայմանագրի վավերացումը որոշում է դրանում ամրագրված պարտավորությունների
համապատասխանությունը Սահմանադրությանը.

4) լ�ծ�մ է սահմանադրական մարմինների միջեւ նրանց սահմանադրական լիազոր�թյ�նների առնչ�թյամբ
առաջացող վեճերը.

5) լուծում է հանրաքվեի, Ազգային ժողովի եւ Հանրապետության նախագահի ընտրությունների արդյունքներով
ընդունված որոշումների հետ կապված վեճերը.

6) որոշ�մ է կայացն�մ պատգամավորի լիազոր�թյ�նները դադարեցնել� հարցի վերաբերյալ.

7) եզրակաց�թյ�ն է տալիս Հանրապետ�թյան նախագահին պաշտոնանկ անել� հիմքերի առկայ�թյան մասին.

8) որոշ�մ է կայացն�մ Հանրապետ�թյան նախագահի լիազոր�թյ�նների կատարման անհնարին�թյան մասին.

9) լ�ծ�մ է Սահմանադրական դատարանի դատավորին կարգապահական պատասխանատվ�թյան ենթարկել�
հարցը.

10) լ�ծ�մ է Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազոր�թյ�նները դադարեցնել� հարցը.

11) լ�ծ�մ է իր լիազոր�թյ�նների իրականացման կապակց�թյամբ Սահմանադրական դատարանի դատավորի
նկատմամբ քրեական հետապնդ�մ հար�ցել� կամ նրան ազատ�թյ�նից զրկել� վերաբերյալ համաձայն�թյ�ն
տալ� հարցը.

12) օրենքով սահմանված դեպքեր�մ որոշ�մ է կայացն�մ կ�սակց�թյան գործ�նե�թյ�նը կասեցնել� կամ
արգելել� վերաբերյալ։

Հոդված 169. Սահմանադրական դատարան դիմելը

1. Սահմանադրական դատարան կարող են դիմել՝

1) Ազգային ժողովը՝ Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի 12-րդ կետով սահմանված դեպքերում, Սահմանադրության
168-րդ հոդվածի 7-րդ կետով սահմանված դեպքում՝ պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ
ընդունված որոշմամբ, իսկ Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի 10-րդ կետով սահմանված դեպքում`
պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով ընդունված որոշմամբ.

2) պատգամավորների ընդհան�ր թվի առնվազն մեկ հինգերորդը՝ Սահմանադր�թյան 168-րդ հոդվածի 1-ին, 4-րդ
եւ 6-րդ կետերով սահմանված դեպքեր�մ.

3) Ազգային ժողովի խմբակց�թյ�նը` հանրաքվեի եւ Հանրապետ�թյան նախագահի ընտր�թյան արդյ�նքներով
ընդ�նված որոշ�մների հետ կապված վեճերով.

4) Հանրապետ�թյան նախագահը՝ Սահմանադր�թյան 129-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 139-րդ հոդվածի 2-րդ մասով,
150-րդ հոդվածով, ինչպես նաեւ 168-րդ հոդվածի 1-ին եւ 4-րդ կետերով սահմանված դեպքեր�մ.

5) Կառավար�թյ�նը՝ Սահմանադր�թյան 168-րդ հոդվածի 1-ին, 4-րդ, 8-րդ եւ 12-րդ կետերով սահմանված
դեպքեր�մ.

6) Բարձրագ�յն դատական խորհ�րդը՝ Սահմանադր�թյան 168-րդ հոդվածի 4-րդ կետով սահմանված
դեպքեր�մ.

7) տեղական ինքնակառավարման մարմինները՝ Սահմանադր�թյան 168-րդ հոդվածի 1-ին կետ�մ թվարկված`
իրենց սահմանադրական իրավ�նքները խախտող նորմատիվ իրավական ակտերի՝ Սահմանադր�թյանը
համապատասխան�թյան հարցով, ինչպես նաեւ Սահմանադր�թյան 168-րդ հոդվածի 4-րդ կետով սահմանված
դեպքեր�մ.

8) 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 նորմատիվ իրավական
ակտի դր�յթի սահմանադրական�թյ�նը, ինչը հանգեցրել է Սահմանադր�թյան 2-րդ գլխ�մ ամրագրված իր
հիմնական իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների խախտման՝ հաշվի առնելով նաեւ համապատասխան դր�յթին
իրավակիրառ պրակտիկայ�մ տրված մեկնաբան�թյ�նը.

9) գլխավոր դատախազը՝ դատախազ�թյան կողմից իրականացվող կոնկրետ վար�յթին առնչվող նորմատիվ
իրավական ակտերի դր�յթների սահմանադրական�թյան հարցերով, ինչպես նաեւ Սահմանադր�թյան 168-րդ
հոդվածի 11-րդ կետով սահմանված դեպք�մ.

10) Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանը՝ Սահմանադր�թյան 168-րդ հոդվածի 1-ին կետ�մ թվարկված նորմատիվ
իրավական ակտերի՝ Սահմանադր�թյան 2-րդ գլխի դր�յթներին համապատասխան�թյան հարցերով.

11) Ազգային ժողովի ընտր�թյանը մասնակցած կ�սակց�թյ�նները կամ կ�սակց�թյ�նների դաշինքները՝
Ազգային ժողովի ընտր�թյան արդյ�նքով ընդ�նված որոշ�մների հետ կապված վեճերով.

12) Հանրապետ�թյան նախագահի թեկնած�ները՝ Հանրապետ�թյան նախագահի ընտր�թյան արդյ�նքով
ընդ�նված որոշ�մների հետ կապված վեճերով.

13) Սահմանադրական դատարանի առնվազն երեք դատավոր` Սահմանադր�թյան 168-րդ հոդվածի 9-րդ կետով
սահմանված դեպք�մ:

2. Սահմանադր�թյան 168-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված դեպքեր�մ Սահմանադրական դատարան
դիմ�մ է Ազգային ժողովը` Սահմանադր�թյան փոփոխ�թյանը, վերպետական միջազգային
կազմակերպ�թյ�ններին անդամակց�թյանը կամ տարածքի փոփոխ�թյանը վերաբերող հարցերով:
Քաղաքացիական նախաձեռն�թյան կարգով հանրաքվեի դրվող օրենքի նախագծի հարցով Սահմանադրական
դատարան է դիմ�մ քաղաքացիական նախաձեռն�թյան լիազոր ներկայաց�ցիչը:



3. Սահմանադր�թյան 168-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված դեպք�մ Սահմանադրական դատարան դիմ�մ է
Կառավար�թյ�նը:

4. Դատարաններն իրենց վար�յթ�մ գտնվող կոնկրետ գործով կիրառման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտի
սահմանադրական�թյան հարցով դիմ�մ են Սահմանադրական դատարան, եթե հիմնավոր կասկածներ �նեն
դրա սահմանադրական�թյան վերաբերյալ եւ գտն�մ են, որ տվյալ գործի լ�ծ�մը հնարավոր է միայն այդ
նորմատիվ իրավական ակտի կիրառման միջոցով:

5. Սահմանադր�թյան 168-րդ հոդվածի 6-րդ կետով սահմանված դեպք�մ Սահմանադրական դատարան դիմ�մ է
Ազգային ժողովի խորհ�րդը:

6. Սահմանադրական դատարան դիմել� կարգի մանրամասները սահմանվ�մ են Սահմանադրական դատարանի
մասին օրենքով:

7. Սահմանադրական դատարանը գործը քնն�մ է միայն համապատասխան դիմ�մի առկայ�թյան դեպք�մ։

Հոդված 170. Սահմանադրական դատարանի որոշ�մները եւ եզրակաց�թյ�նները

1. Սահմանադրական դատարանն ընդ�ն�մ է որոշ�մներ եւ եզրակաց�թյ�ններ:

2. Սահմանադրական դատարանի որոշ�մները եւ եզրակաց�թյ�նները վերջնական են եւ �ժի մեջ են մտն�մ
հրապարակման պահից։

3. Սահմանադրական դատարանն իր որոշմամբ կարող է սահմանել Սահմանադր�թյանը չհամապատասխանող
նորմատիվ իրավական ակտի կամ դրա մի մասի իրավական �ժը կորցնել� ավելի �շ ժամկետ:

4. Սահմանադրական դատարանը Սահմանադր�թյան 168-րդ հոդվածով նախատեսված հարցերի վերաբերյալ,
բացառ�թյամբ 7-րդ կետով նախատեսված հարցի, ընդ�ն�մ է որոշ�մներ, իսկ 168-րդ հոդվածի 7-րդ կետով
նախատեսված հարցով՝ եզրակաց�թյ�ն:

5. Սահմանադր�թյան 168-րդ հոդվածի 10-րդ եւ 12-րդ կետերով նախատեսված հարցերով որոշ�մները, ինչպես
նաեւ եզրակաց�թյ�ններն ընդ�նվ�մ են Սահմանադրական դատարանի դատավորների ընդհան�ր թվի
ձայների առնվազն երկ� երրորդով, մյ�ս որոշ�մները՝ ընդհան�ր թվի ձայների մեծամասն�թյամբ:

6. Եթե Սահմանադրական դատարանի եզրակաց�թյ�նը բացասական է, ապա հարցը դ�րս է գալիս իրավաս�
մարմնի քնն�թյ�նից:

Հոդված 171. Վճռաբեկ դատարանը

1. Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ բարձրագ�յն դատական ատյանը, բացառ�թյամբ սահմանադրական
արդարադատ�թյան ոլորտի, Վճռաբեկ դատարանն է:

2. Վճռաբեկ դատարանը դատական ակտերն օրենքով սահմանված լիազոր�թյ�նների շրջանակներ�մ
վերանայել� միջոցով`

1) ապահով�մ է օրենքների եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառ�թյ�նը.

2) վերացն�մ է մարդ� իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների հիմնարար խախտ�մները:

Հոդված 172. Վերաքննիչ դատարանները

Վերաքննիչ դատարաններն առաջին ատյանի դատարանների դատական ակտերն օրենքով սահմանված
լիազոր�թյ�նների շրջանակներ�մ վերանայող դատական ատյան են:

Հոդված 173. Բարձրագ�յն դատական խորհ�րդը

Բարձրագ�յն դատական խորհ�րդն անկախ պետական մարմին է, որը երաշխավոր�մ է դատարանների եւ
դատավորների անկախ�թյ�նը:

Հոդված 174. Բարձրագ�յն դատական խորհրդի կազմը եւ կազմավորման կարգը

1. Բարձրագ�յն դատական խորհ�րդը կազմված է տասն անդամից:

2. Բարձրագ�յն դատական խորհրդի հինգ անդամներին ընտր�մ է դատավորների ընդհան�ր ժողովը՝
դատավորի առնվազն տասը տարվա փորձառ�թյ�ն �նեցող դատավորների կազմից: Բարձրագ�յն դատական
խորհրդ�մ պետք է ընդգրկվեն դատավորներ բոլոր ատյանների դատարաններից: Դատավորների ընդհան�ր
ժողովի կողմից ընտրված անդամը չի կարող լինել դատարանի նախագահ կամ Վճռաբեկ դատարանի պալատի
նախագահ:

3. Բարձրագ�յն դատական խորհրդի հինգ անդամներին ընտր�մ է Ազգային ժողովը՝ պատգամավորների
ընդհան�ր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով, միայն Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացի
հանդիսացող, ընտրական իրավ�նք �նեցող, բարձր մասնագիտական որակներով եւ մասնագիտական
աշխատանքի առնվազն տասնհինգ տարվա փորձառ�թյամբ իրավաբան գիտնականների եւ այլ հեղինակավոր
իրավաբանների թվից: Ազգային ժողովի կողմից ընտրված անդամը չի կարող լինել դատավոր:

4. Բարձրագ�յն դատական խորհրդի անդամներն ընտրվ�մ են հինգ տարի ժամկետով՝ առանց վերընտրվել�
իրավ�նքի:

5. Ազգային ժողովի կողմից ընտրված Բարձրագ�յն դատական խորհրդի անդամների համար Դատական
օրենսգրքով կարող են սահմանվել անհամատեղելի�թյան պահանջներ:

6. Դատական օրենսգրքով կարող է սահմանվել Բարձրագ�յն դատական խորհրդ�մ պաշտոնավարման
ընթացք�մ դատավոր անդամների լիազոր�թյ�նների կասեցման պահանջ:



7. Բարձրագ�յն դատական խորհ�րդն իր կազմից Դատական օրենսգրքով սահմանված ժամկետով եւ կարգով
ընտր�մ է խորհրդի նախագահ` հաջորդաբար դատավորների ընդհան�ր ժողովի եւ Ազգային ժողովի կողմից
ընտրված անդամներից:

8. Բարձրագ�յն դատական խորհրդի կազմավորման մանրամասները սահմանվ�մ են Դատական օրենսգրքով:

Հոդված 175. Բարձրագ�յն դատական խորհրդի լիազոր�թյ�նները

1. Բարձրագ�յն դատական խորհ�րդը`

1) կազմ�մ եւ հաստատ�մ է դատավորների թեկնած�ների, ներառյալ առաջխաղացման ենթակա թեկնած�ների
ց�ցակները.

2) Հանրապետ�թյան նախագահին առաջարկ�մ է նշանակման ենթակա, ներառյալ առաջխաղացման կարգով
նշանակման ենթակա դատավորների թեկնած�ներին.

3) Հանրապետ�թյան նախագահին առաջարկ�մ է նշանակման ենթակա դատարանների նախագահների եւ
Վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագահների թեկնած�ներին.

4) Ազգային ժողովին առաջարկ�մ է Վճռաբեկ դատարանի դատավորների եւ նախագահի թեկնած�ներին.

5) լ�ծ�մ է դատավորներին մեկ այլ դատարան գործ�ղել� հարցը.

6) լ�ծ�մ է իր լիազոր�թյ�նների իրականացման կապակց�թյամբ դատավորի նկատմամբ քրեական
հետապնդ�մ հար�ցել� կամ նրան ազատ�թյ�նից զրկել� վերաբերյալ համաձայն�թյ�ն տալ� հարցը.

7) լ�ծ�մ է դատավորին կարգապահական պատասխանատվ�թյան ենթարկել� հարցը.

8) լ�ծ�մ է դատավորների լիազոր�թյ�նների դադարեցման հարցը.

9) հաստատ�մ է իր, ինչպես նաեւ դատարանների ծախսերի նախահաշիվները եւ ներկայացն�մ
Կառավար�թյ�ն` օրենքով սահմանված կարգով պետական բյ�ջեի նախագծ�մ ընդգրկել� համար.

10) օրենքին համապատասխան ձեւավոր�մ է իր աշխատակազմը:

2. Դատավորին կարգապահական պատասխանատվ�թյան ենթարկել� վերաբերյալ հարց քննարկել�, ինչպես
նաեւ Դատական օրենսգրքով սահմանված այլ դեպքեր�մ Բարձրագ�յն դատական խորհ�րդը հանդես է գալիս
որպես դատարան:

3. Օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով Բարձրագ�յն դատական խորհ�րդն ընդ�ն�մ է
ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր:

4. Բարձրագ�յն դատական խորհրդի այլ լիազոր�թյ�նները եւ գործ�նե�թյան կարգը սահմանվ�մ են
Դատական օրենսգրքով:
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Հոդված 176. Դատախազ�թյ�նը

1. Դատախազ�թյ�նը միասնական համակարգ է, որը ղեկավար�մ է գլխավոր դատախազը:

2. Դատախազ�թյ�նն օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով՝

1) հար�ց�մ է քրեական հետապնդ�մ.

2) հսկող�թյ�ն է իրականացն�մ մինչդատական քրեական վար�յթի օրինական�թյան նկատմամբ.

3) դատարան�մ պաշտպան�մ է մեղադրանքը.

4) բողոքարկ�մ է դատարանների վճիռները, դատավճիռները եւ որոշ�մները.

5) հսկող�թյ�ն է իրականացն�մ պատիժների եւ հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինական�թյան
նկատմամբ:

3. Դատախազ�թյ�նն օրենքով սահմանված բացառիկ դեպքեր�մ եւ կարգով պետական շահերի
պաշտպան�թյան հայց է հար�ց�մ դատարան:

4. Դատախազ�թյ�նը գործ�մ է Սահմանադր�թյամբ իրեն վերապահված լիազոր�թյ�նների շրջանակ�մ՝
օրենքի հիման վրա:

5. Դատախազ�թյան կազմավորման եւ գործ�նե�թյան կարգը սահմանվ�մ է օրենքով:

Հոդված 177. Գլխավոր դատախազը

1. Գլխավոր դատախազն Ազգային ժողովի իրավաս� մշտական հանձնաժողովի առաջարկ�թյամբ ընտրվ�մ է
Ազգային ժողովի կողմից` պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով, վեց տարի
ժամկետով։ Ն�յն անձը չի կարող ավելի քան երկ� անգամ անընդմեջ ընտրվել գլխավոր դատախազ։

2. Գլխավոր դատախազ կարող է ընտրվել երես�նհինգ տարին լրացած, միայն Հայաստանի Հանրապետ�թյան
քաղաքացի հանդիսացող, ընտրական իրավ�նք �նեցող, բարձր մասնագիտական որակներով եւ
մասնագիտական աշխատանքի առնվազն տասը տարվա փորձառ�թյամբ, բարձրագ�յն կրթ�թյամբ իրավաբանը:
Գլխավոր դատախազի համար օրենքով կարող են սահմանվել լրաց�ցիչ պահանջներ:

3. Օրենքով սահմանված դեպքեր�մ Ազգային ժողովը պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների առնվազն երեք
հինգերորդով կարող է պաշտոնանկ անել գլխավոր դատախազին:



Հոդված 178. Քննչական մարմինները

1. Քննչական մարմիններն օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով կազմակերպ�մ եւ իրականացն�մ են
մինչդատական քրեական վար�յթը:

2. Քննչական մարմինների կարգավիճակը, լիազոր�թյ�նները, կազմավորման եւ գործ�նե�թյան կարգը
սահմանվ�մ են օրենքով:
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Հոդված 179. Տեղական ինքնակառավարման իրավ�նքը

1. Տեղական ինքնակառավար�մը տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավ�նքն � կարող�թյ�նն է՝
համայնքի բնակիչների շահերից ելնելով, Սահմանադր�թյանը եւ օրենքներին համապատասխան, սեփական
պատասխանատվ�թյամբ լ�ծել� համայնքային նշանակ�թյան հանրային հարցերը:

2. Տեղական ինքնակառավար�մն իրականացվ�մ է համայնքներ�մ:

Հոդված 180. Համայնքը

1. Համայնքը մեկ կամ մի քանի բնակավայրերի բնակիչների հանր�թյ�ն է։

2. Համայնքը հանրային իրավ�նքի իրավաբանական անձ է։

Հոդված 181. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտր�թյ�նները

1. Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են համայնքի ավագանին եւ համայնքի ղեկավարը, որոնք
ընտրվ�մ են հինգ տարի ժամկետով: Ընտրական օրենսգրքով կարող է սահմանվել համայնքի ղեկավարի �ղղակի
կամ ան�ղղակի ընտր�թյ�ն: Համայնքի ղեկավարի �ղղակի ընտր�թյան դեպք�մ կիրառվ�մ են
Սահմանադր�թյան 7-րդ հոդվածով սահմանված ընտրական իրավ�նքի սկզբ�նքները:

2. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտր�թյ�նների կարգը սահմանվ�մ է Ընտրական օրենսգրքով։

Հոդված 182. Համայնքի խնդիրները եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազոր�թյ�նները

1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազոր�թյ�նները լին�մ են սեփական՝ համայնքի պարտադիր եւ
կամավոր խնդիրների լ�ծման նպատակով, ինչպես նաեւ պետ�թյան կողմից պատվիրակված։ Համայնքի
պարտադիր խնդիրները սահմանվ�մ են օրենքով, իսկ կամավոր խնդիրները՝ համայնքի ավագան�
որոշ�մներով։

2. Պետական մարմինների լիազոր�թյ�նների առավել արդյ�նավետ իրականացման նպատակով դրանք օրենքով
կարող են պատվիրակվել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։

3. Համայնքի ավագանին օրենքով սահմանված կարգով ընդ�ն�մ է ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական
ակտեր, որոնք ենթակա են կատարման համայնքի տարածք�մ:

4. Համայնքի ղեկավարը կատար�մ է համայնքի ավագան� որոշ�մները, իրականացն�մ է համայնքի
աշխատակազմի ընդհան�ր ղեկավար�մը։ Համայնքի ղեկավարը պատասխանատ� է համայնքի ավագան�
առջեւ:

5. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազոր�թյ�նները սահմանվ�մ են օրենքով։

Հոդված 183. Համայնքի գործերի կառավարմանն անմիջական մասնակց�թյ�նը

1. Համայնքի բնակիչները կարող են անմիջականորեն մասնակցել համայնքի գործերի կառավարմանը՝
համայնքային նշանակ�թյան հանրային հարցերը տեղական հանրաքվեով լ�ծել� միջոցով։

2. Տեղական հանրաքվեի անցկացման կարգը, ինչպես նաեւ համայնքի բնակիչների կողմից համայնքի գործերի
կառավարմանն անմիջականորեն մասնակցել� այլ եղանակները սահմանվ�մ են օրենքով։

Հոդված 184. Համայնքի սեփական�թյ�նը

1. Համայնքն �նի հողի, ինչպես նաեւ այլ գ�յքի նկատմամբ սեփական�թյան իրավ�նք։

2. Համայնքի տարածք�մ գտնվող հողը, բացառ�թյամբ պետ�թյանը, ինչպես նաեւ ֆիզիկական �
իրավաբանական անձանց պատկանող հողերի, համայնքի սեփական�թյ�նն է։

3. Համայնքի ավագանին օրենքով սահմանված կարգով տնօրին�մ է համայնքի սեփական�թյ�նը:

Հոդված 185. Համայնքի բյ�ջեն, տեղական հարկերը, տ�րքերը եւ վճարները

1. Համայնքն �նի իր բյ�ջեն, որը համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ ընդ�ն�մ է համայնքի ավագանին։

2. Համայնքի բյ�ջեի եկամ�տների ձեւավորման եւ ծախսերի իրականացման կարգը սահմանվ�մ է օրենքով։

3. Համայնքի ավագանին օրենքով սահմանված դր�յքաչափերի շրջանակներ�մ սահման�մ է տեղական հարկեր
եւ տ�րքեր։

4. Համայնքի ավագանին կարող է համայնքի մատ�ցած ծառայ�թյ�նների համար սահմանել համայնքի բյ�ջե
մ�տքագրվող վճարներ։

Հոդված 186. Համայնքի ֆինանսավոր�մը

1. Համայնքի պարտադիր խնդիրների լ�ծման նպատակով օրենքով սահմանվ�մ են հարկային եւ ոչ հարկային
այնպիսի աղբյ�րներ, որոնք անհրաժեշտ են այդ խնդիրների իրականաց�մն ապահովել� համար։



2. Համայնքներին պետ�թյան կողմից պատվիրակված լիազոր�թյ�նները ենթակա են պետական բյ�ջեից
պարտադիր ֆինանսավորման։

3. Պետ�թյ�նն իր հնարավոր�թյ�նների շրջանակներ�մ միջոցներ է հատկացն�մ համայնքների համաչափ
զարգաց�մն ապահովել� համար:

Հոդված 187. Տեղական ինքնակառավար�մը Երեւան�մ

Երեւանը համայնք է։ Երեւան�մ տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկ�թյ�նները սահմանվ�մ են
օրենքով։

Հոդված 188. Իրավական եւ մասնագիտական հսկող�թյ�նը

1. Համայնքի սեփական խնդիրների իրականացման նկատմամբ Կառավար�թյան լիազոր մարմինն օրենքով
սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով իրականացն�մ է իրավական հսկող�թյ�ն։

2. Պետ�թյան կողմից պատվիրակված լիազոր�թյ�նների իրականացման նկատմամբ Կառավար�թյան լիազոր
մարմիններն օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով իրականացն�մ են իրավական եւ մասնագիտական
հսկող�թյ�ն:

Հոդված 189. Միջհամայնքային միավորումները

1. Տեղական ինքնակառավարման արդյ�նավետ�թյ�նը բարձրացնել� նպատակով համայնքների ավագանիները
կարող են ստեղծել միջհամայնքային միավոր�մներ։ Հանրային շահերից ելնելով՝ միջհամայնքային միավոր�մներ
կարող են ստեղծվել նաեւ օրենքով` Կառավար�թյան առաջարկ�թյամբ:

2. Միջհամայնքային միավոր�մը կարող է իրականացնել միայն այնպիսի լիազոր�թյ�ններ, որոնք նրան
վերապահված են օրենքով կամ համայնքների ավագանիների որոշ�մներով։

3. Միջհամայնքային միավոր�մը հանրային իրավ�նքի իրավաբանական անձ է։

Հոդված 190. Համայնքների միավոր�մը եւ բաժան�մը

Հանրային շահերից ելնելով՝ համայնքները կարող են օրենքով միավորվել կամ բաժանվել։ Ազգային ժողովը
համապատասխան օրենք ընդ�նելիս պարտավոր է լսել այդ համայնքների կարծիքը։

ԳԼՈՒԽ 10
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Հոդված 191. Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանի գործառ�յթները եւ լիազոր�թյ�նները

1. Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանն անկախ պաշտոնատար անձ է, որը հետեւ�մ է պետական եւ տեղական
ինքնակառավարման մարմինների � պաշտոնատար անձանց, իսկ Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանի մասին
օրենքով սահմանված դեպքեր�մ` նաեւ կազմակերպ�թյ�նների կողմից մարդ� իրավ�նքների եւ
ազատ�թյ�նների պահպանմանը, նպաստ�մ է խախտված իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների
վերականգնմանը, իրավ�նքներին � ազատ�թյ�ններին առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի
կատարելագործմանը:

2. Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանը տարեկան հաղորդ�մ է ներկայացն�մ Ազգային ժողով իր գործ�նե�թյան,
մարդ� իրավ�նքների եւ ազատ�թյ�նների պաշտպան�թյան վիճակի մասին: Հաղորդ�մը կարող է
պար�նակել օրենսդրական կամ այլ բն�յթի միջոցառ�մների վերաբերյալ առաջարկներ:

3. Պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն � պաշտոնատար անձինք պարտավոր են օրենքով
սահմանված կարգով Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանին տրամադրել անհրաժեշտ փաստաթղթեր,
տեղեկ�թյ�ններ եւ պարզաբան�մներ, ինչպես նաեւ աջակցել նրա աշխատանքներին:

4. Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանի այլ լիազոր�թյ�նները սահմանվ�մ են Մարդ� իրավ�նքների
պաշտպանի մասին օրենքով:

Հոդված 192. Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանի ընտր�թյ�նը

1. Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանին Ազգային ժողովի իրավաս� մշտական հանձնաժողովի առաջարկ�թյամբ
ընտր�մ է Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով, վեց
տարի ժամկետով:

2. Մարդ� իրավ�նքների պաշտպան կարող է ընտրվել բարձրագ�յն կրթ�թյ�ն �նեցող, պատգամավորին
ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող, հասարակ�թյան մեջ բարձր հեղինակ�թյ�ն վայելող
յ�րաքանչյ�ր ոք:

Հոդված 193. Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանի գործ�նե�թյան երաշխիքները

1. Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանի վրա տարածվ�մ է պատգամավորի համար սահմանված
անձեռնմխելի�թյան իրավ�նքը: Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանի նկատմամբ քրեական հետապնդ�մ
հար�ցել� կամ նրան ազատ�թյ�նից զրկել� վերաբերյալ համաձայն�թյ�ն տալ� հարցը Ազգային ժողովը
լ�ծ�մ է պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով:

2. Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանի վրա տարածվ�մ են պատգամավորի համար սահմանված
անհամատեղելի�թյան պահանջները:

3. Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանն իր լիազոր�թյ�նների իրականացման ժամանակահատված�մ չի կարող
լինել որեւէ կ�սակց�թյան անդամ կամ որեւէ այլ կերպ զբաղվել քաղաքական գործ�նե�թյամբ: Հրապարակային
ել�յթներ�մ նա պետք է ց�ցաբերի քաղաքական զսպված�թյ�ն:

4. Պետ�թյ�նն ապահով�մ է Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանի գործ�նե�թյան պատշաճ ֆինանսավոր�մը:



5. Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանի լիազոր�թյ�նները դադար�մ են նրա լիազոր�թյ�նների ժամկետն
ավարտվել�, Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացի�թյ�նը կորցնել� կամ այլ պետ�թյան
քաղաքացի�թյ�ն ձեռք բերել�, նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճիռն օրինական �ժի մեջ
մտնել�, նրան անգործ�նակ, անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչել� վերաբերյալ դատարանի վճիռն
օրինական �ժի մեջ մտնել�, նրա մահվան, հրաժարականի դեպքեր�մ:

6. Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանի գործ�նե�թյան այլ երաշխիքները սահմանվ�մ են Մարդ� իրավ�նքների
պաշտպանի մասին օրենքով:

ԳԼՈՒԽ 11

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ

Հոդված 194. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործառ�յթները, լիազոր�թյ�նները եւ ընտրական
հանձնաժողովների համակարգը

1. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն անկախ պետական մարմին է, որը կազմակերպ�մ է Ազգային
ժողովի եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտր�թյ�նները, հանրաքվեները, ինչպես նաեւ
վերահսկող�թյ�ն է իրականացն�մ դրանց օրինական�թյան նկատմամբ:

2. Օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդ�ն�մ է
ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր:

3. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաղորդ�մ է ներկայացն�մ Ազգային ժողով իր գործ�նե�թյան
մասին:

4. Ընտրական հանձնաժողովների համակարգը, ընտրական հանձնաժողովների լիազոր�թյ�նները,
կազմավորման եւ գործ�նե�թյան կարգը, գործ�նե�թյան երաշխիքները սահմանվ�մ են Ընտրական
օրենսգրքով:

Հոդված 195. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը եւ կազմավորման կարգը

1. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կազմված է յոթ անդամից:

2. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին եւ մյ�ս անդամներին Ազգային ժողովի իրավաս�
մշտական հանձնաժողովի առաջարկ�թյամբ ընտր�մ է Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհան�ր թվի
ձայների առնվազն երեք հինգերորդով, վեց տարի ժամկետով: Ն�յն անձը չի կարող ավելի քան երկ� անգամ
անընդմեջ ընտրվել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ, ներառյալ հանձնաժողովի նախագահ:

3. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ կարող է ընտրվել բարձրագ�յն կրթ�թյ�ն �նեցող եւ
պատգամավորին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող յ�րաքանչյ�ր ոք:

4. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամների վրա տարածվ�մ են պատգամավորի համար
սահմանված անհամատեղելի�թյան պահանջները: Նրանց համար օրենքով կարող են սահմանվել
անհամատեղելի�թյան լրաց�ցիչ պահանջներ:

5. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներն իրենց լիազոր�թյ�նների իրականացման
ժամանակահատված�մ չեն կարող լինել որեւէ կ�սակց�թյան անդամ կամ որեւէ այլ կերպ զբաղվել քաղաքական
գործ�նե�թյամբ: Հրապարակային ել�յթներ�մ նրանք պետք է ց�ցաբերեն քաղաքական զսպված�թյ�ն:

6. Ս�յն հոդվածի 4-րդ եւ 5-րդ մասերի պայմաններից որեւէ մեկը խախտել� դեպք�մ Կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողովի անդամի լիազոր�թյ�նները դադարեցն�մ է Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհան�ր
թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով:

ԳԼՈՒԽ 12
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Հոդված 196. Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովի գործառ�յթները եւ լիազոր�թյ�նները

1. Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովն անկախ պետական մարմին է, որն ապահով�մ է
հեռարձակվող լրատվ�թյան միջոցների ազատ�թյ�նը, անկախ�թյ�նը եւ բազմազան�թյ�նը, վերահսկ�մ է
հեռ�ստաընկեր�թյ�նների եւ ռադիոընկեր�թյ�նների գործ�նե�թյ�նը:

2. Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովը հրապարակային եւ մրց�թային կարգով հատկացն�մ է
եթերային հաճախ�թյ�ններ:

3. Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովը վերահսկող�թյ�ն է իրականացն�մ հանրային
հեռ�ստատես�թյ�ն�մ եւ ռադիոյ�մ տեղեկատվական, կրթական, մշակ�թային եւ ժամանցային բն�յթի
հաղորդ�մների բազմազան�թյան ապահովման նկատմամբ:

4. Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովը տարեկան հաղորդ�մ է ներկայացն�մ Ազգային ժողով իր
գործ�նե�թյան, հեռ�ստատես�թյ�ն�մ եւ ռադիոյ�մ տեղեկատվ�թյան ազատ�թյան վիճակի մասին:

5. Օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովն ընդ�ն�մ է
ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր:

6. Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովի լիազոր�թյ�նները, գործ�նե�թյան կարգը եւ երաշխիքները
սահմանվ�մ են օրենքով:

Հոդված 197. Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովի կազմը եւ կազմավորման կարգը

1. Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովը կազմված է յոթ անդամից:



2. Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամներին Ազգային ժողովի իրավաս� մշտական
հանձնաժողովի առաջարկ�թյամբ ընտր�մ է Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների
առնվազն երեք հինգերորդով, վեց տարի ժամկետով: Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովն իր կազմից
ընտր�մ է հանձնաժողովի նախագահ: Ն�յն անձը չի կարող ավելի քան երկ� անգամ անընդմեջ ընտրվել
Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամ, ներառյալ հանձնաժողովի նախագահ:

3. Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամ կարող է ընտրվել բարձրագ�յն կրթ�թյ�ն �նեցող,
պատգամավորին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող յ�րաքանչյ�ր ոք, որը զանգվածային
լրատվ�թյան բնագավառ�մ հեղինակավոր մասնագետ է: Հանձնաժողովի անդամների նկատմամբ օրենքով
կարող են սահմանվել լրաց�ցիչ պահանջներ:

4. Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամների վրա տարածվ�մ են պատգամավորի համար
սահմանված անհամատեղելի�թյան պահանջները: Նրանց համար օրենքով կարող են սահմանվել
անհամատեղելի�թյան լրաց�ցիչ պահանջներ:

5. Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամներն իրենց լիազոր�թյ�նների իրականացման
ժամանակահատված�մ չեն կարող լինել որեւէ կ�սակց�թյան անդամ կամ որեւէ այլ կերպ զբաղվել քաղաքական
գործ�նե�թյամբ: Հրապարակային ել�յթներ�մ նրանք պետք է ց�ցաբերեն քաղաքական զսպված�թյ�ն:

6. Ս�յն հոդվածի 4-րդ եւ 5-րդ մասերի պայմաններից որեւէ մեկը խախտել� դեպք�մ Հեռ�ստատես�թյան եւ
ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի լիազոր�թյ�նները դադարեցն�մ է Ազգային ժողովը` պատգամավորների
ընդհան�ր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով:
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ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԸ

Հոդված 198. Հաշվեքննիչ պալատի գործառ�յթները եւ լիազոր�թյ�նները

1. Հաշվեքննիչ պալատն անկախ պետական մարմին է, որը հանրային ֆինանսների եւ սեփական�թյան ոլորտ�մ
հաշվեքնն�թյ�ն է իրականացն�մ պետական բյ�ջեի եւ համայնքային բյ�ջեների միջոցների, ստացած
փոխառ�թյ�նների � վարկերի, պետական եւ համայնքային սեփական�թյան օգտագործման օրինական�թյան
եւ արդյ�նավետ�թյան նկատմամբ: Հաշվեքննիչ պալատն իրավաբանական անձանց մոտ ստ�գ�մներ
կատարել� իրավ�նք �նի միայն օրենքով սահմանված դեպքեր�մ:

2. Հաշվեքննիչ պալատը գործ�մ է իր հաստատած գործ�նե�թյան ծրագրի հիման վրա:

3. Հաշվեքննիչ պալատն Ազգային ժողով է ներկայացն�մ՝

1) տարեկան հաղորդ�մ իր գործ�նե�թյան վերաբերյալ.

2) պետական բյ�ջեի կատարման վերաբերյալ եզրակաց�թյ�նը.

3) օրենքով սահմանված դեպքեր�մ` ընթացիկ եզրակաց�թյ�ններ:

4. Հաշվեքննիչ պալատի լիազոր�թյ�նները, գործ�նե�թյան կարգը եւ երաշխիքները սահմանվ�մ են օրենքով:

Հոդված 199. Հաշվեքննիչ պալատի կազմը եւ կազմավորման կարգը

1. Հաշվեքննիչ պալատը կազմված է յոթ անդամից:

2. Հաշվեքննիչ պալատի նախագահին եւ մյ�ս անդամներին Ազգային ժողովի իրավաս� մշտական
հանձնաժողովի առաջարկ�թյամբ ընտր�մ է Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների
առնվազն երեք հինգերորդով, վեց տարի ժամկետով: Ն�յն անձը չի կարող ավելի քան երկ� անգամ անընդմեջ
ընտրվել Հաշվեքննիչ պալատի անդամ, ներառյալ պալատի նախագահ:

3. Հաշվեքննիչ պալատի անդամ կարող է ընտրվել բարձրագ�յն կրթ�թյ�ն �նեցող եւ պատգամավորին
ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող յ�րաքանչյ�ր ոք: Հաշվեքննիչ պալատի անդամների
նկատմամբ օրենքով կարող են սահմանվել լրաց�ցիչ պահանջներ:

4. Հաշվեքննիչ պալատի անդամների վրա տարածվ�մ են պատգամավորի համար սահմանված
անհամատեղելի�թյան պահանջները: Նրանց համար օրենքով կարող են սահմանվել անհամատեղելի�թյան
լրաց�ցիչ պահանջներ:

5. Հաշվեքննիչ պալատի անդամներն իրենց լիազոր�թյ�նների իրականացման ժամանակահատված�մ չեն
կարող լինել որեւէ կ�սակց�թյան անդամ կամ որեւէ այլ կերպ զբաղվել քաղաքական գործ�նե�թյամբ:
Հրապարակային ել�յթներ�մ նրանք պետք է ց�ցաբերեն քաղաքական զսպված�թյ�ն:

6. Ս�յն հոդվածի 4-րդ եւ 5-րդ մասերի պայմաններից որեւէ մեկը խախտել� դեպք�մ Հաշվեքննիչ պալատի
անդամի լիազոր�թյ�նները դադարեցն�մ է Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների
առնվազն երեք հինգերորդով:
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ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԸ

Հոդված 200. Կենտրոնական բանկի հիմնական նպատակները եւ գործառ�յթները

1. Հայաստանի Հանրապետ�թյան ազգային բանկը Կենտրոնական բանկն է: Կենտրոնական բանկը
Սահմանադր�թյամբ եւ օրենքով իրեն վերապահված գործառ�յթներն իրականացնելիս անկախ է:

2. Կենտրոնական բանկի հիմնական նպատակներն են գների եւ ֆինանսական կայ�ն�թյան ապահով�մը:

3. Կենտրոնական բանկը մշակ�մ, հաստատ�մ եւ իրականացն�մ է դրամավարկային քաղաքական�թյան
ծրագրերը:



4. Կենտրոնական բանկը թողարկ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան արժ�յթը` հայկական դրամը:

5. Օրենքով սահմանված դեպքեր�մ եւ կարգով Կենտրոնական բանկն ընդ�ն�մ է ենթաօրենսդրական նորմատիվ
իրավական ակտեր:

6. Կենտրոնական բանկը տարեկան հաղորդ�մ է ներկայացն�մ Ազգային ժողով իր գործ�նե�թյան վերաբերյալ:

7. Կենտրոնական բանկի այլ նպատակները, խնդիրները, գործ�նե�թյան կարգը եւ երաշխիքները սահմանվ�մ են
օրենքով:

Հոդված 201. Կենտրոնական բանկի նախագահը եւ խորհ�րդը

1. Կենտրոնական բանկի խորհ�րդը կազմված է Կենտրոնական բանկի նախագահից, նրա երկ� տեղակալից եւ
հինգ անդամից: Կենտրոնական բանկի նախագահին Ազգային ժողովի իրավաս� մշտական հանձնաժողովի
առաջարկ�թյամբ ընտր�մ է Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների առնվազն երեք
հինգերորդով, վեց տարի ժամկետով: Ն�յն անձը չի կարող ավելի քան երկ� անգամ անընդմեջ ընտրվել
Կենտրոնական բանկի նախագահ: Կենտրոնական բանկի խորհրդի մյ�ս անդամներին Ազգային ժողովի
իրավաս� մշտական հանձնաժողովի առաջարկ�թյամբ ընտր�մ է Ազգային ժողովը` պատգամավորների
ընդհան�ր թվի ձայների մեծամասն�թյամբ, վեց տարի ժամկետով:

2. Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ կարող է ընտրվել բարձրագ�յն կրթ�թյ�ն �նեցող եւ
պատգամավորին ներկայացվող պահանջներին համապատասխանող յ�րաքանչյ�ր ոք: Կենտրոնական բանկի
խորհրդի անդամների նկատմամբ օրենքով կարող են սահմանվել լրաց�ցիչ պահանջներ:

3. Կենտրոնական բանկի նախագահի եւ խորհրդի մյ�ս անդամների վրա տարածվ�մ են պատգամավորի համար
սահմանված անհամատեղելի�թյան պահանջները: Կենտրոնական բանկի նախագահը եւ խորհրդի մյ�ս
անդամներն իրավ�նք �նեն առեւտրային կազմակերպ�թյ�ններ�մ եւ հիմնադրամներ�մ զբաղեցնել� իրենց
կարգավիճակով պայմանավորված պաշտոններ:

4. Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամներն իրենց լիազոր�թյ�նների իրականացման ժամանակահատված�մ
չեն կարող լինել որեւէ կ�սակց�թյան անդամ կամ որեւէ այլ կերպ զբաղվել քաղաքական գործ�նե�թյամբ:
Հրապարակային ել�յթներ�մ նրանք պետք է ց�ցաբերեն քաղաքական զսպված�թյ�ն:

5. Ս�յն հոդվածի 3-րդ եւ 4-րդ մասերի պայմաններից որեւէ մեկը խախտել� դեպք�մ Կենտրոնական բանկի
նախագահի լիազոր�թյ�նները դադարեցն�մ է Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների
առնվազն երեք հինգերորդով, իսկ մյ�ս անդամներինը` պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների
մեծամասն�թյամբ:

6. Կենտրոնական բանկի նախագահի, նախագահի տեղակալների եւ խորհրդի անդամների լիազոր�թյ�նները
սահմանվ�մ են օրենքով:
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Հոդված 202. Սահմանադրության ընդունումը եւ փոփոխությունը

1. Սահմանադր�թյ�նը եւ Սահմանադր�թյան 1-3-րդ, 7-րդ, 10-րդ եւ 15-րդ գլ�խներ�մ, ինչպես նաեւ
Սահմանադր�թյան 88-րդ հոդված�մ, 89-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին նախադաս�թյ�ն�մ, 90-րդ հոդվածի 1-ին
մաս�մ, 103-րդ հոդվածի 2-րդ մաս�մ, 108-րդ, 115-րդ, 119-120-րդ, 123-125-րդ, 146-րդ, 149-րդ եւ 155-րդ
հոդվածներ�մ, 200-րդ հոդվածի 4-րդ մաս�մ փոփոխ�թյ�ններն ընդ�նվ�մ են միայն հանրաքվեի միջոցով:
Սահմանադր�թյ�ն ընդ�նել� կամ փոփոխել� նախաձեռն�թյան իրավ�նք �նեն պատգամավորների
ընդհան�ր թվի առնվազն մեկ երրորդը, Կառավար�թյ�նը կամ ընտրական իրավ�նք �նեցող երկ� հարյ�ր
հազար քաղաքացի: Ազգային ժողովը նախագիծը հանրաքվեի դնել� վերաբերյալ որոշ�մն ընդ�ն�մ է
պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների առնվազն երկ� երրորդով:

2. Բացառ�թյամբ ս�յն հոդվածի 1-ին մաս�մ նշված հոդվածների, Սահմանադր�թյան մյ�ս հոդվածներ�մ
փոփոխ�թյ�ններն ընդ�ն�մ է Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների առնվազն երկ�
երրորդով: Համապատասխան նախաձեռն�թյան իրավ�նք �նեն պատգամավորների ընդհան�ր թվի առնվազն
մեկ քառորդը, Կառավար�թյ�նը կամ ընտրական իրավ�նք �նեցող հարյ�ր հիս�ն հազար քաղաքացի:

3. Եթե ս�յն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված Սահմանադր�թյան փոփոխ�թյ�նների նախագիծն Ազգային
ժողովը չի ընդ�ն�մ, ապա պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների առնվազն երեք հինգերորդով ընդ�նված
որոշմամբ այն կարող է դրվել հանրաքվեի:

Հոդված 203. Սահմանադր�թյան անփոփոխելի հոդվածները

Սահմանադր�թյան 1-ին, 2-րդ, 3-րդ եւ 203-րդ հոդվածները փոփոխման ենթակա չեն:

Հոդված 204. Քաղաքացիական նախաձեռն�թյան կարգով ներկայացված օրենքի նախագծի վերաբերյալ
հանրաքվեն

1. Եթե Ազգային ժողովը մերժ�մ է Սահմանադր�թյան 109-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված կարգով
ներկայացված օրենքի նախագծի ընդ�ն�մը, ապա մերժ�մից հետո` վաթս�ն օրվա ընթացք�մ, օրենքի
նախագծի ընդ�նման նախաձեռն�թյանը ընտրական իրավ�նք �նեցող եւս երեք հարյ�ր հազար քաղաքաց�
միանալ� դեպք�մ նախագիծը դրվ�մ է հանրաքվեի, եթե Սահմանադրական դատարանը նախագիծը ճանաչ�մ է
Սահմանադր�թյանը համապատասխանող: Քաղաքացիական նախաձեռն�թյան մասնակիցների
ստորագր�թյ�նների վավերական�թյ�նը հաստատ�մ է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը:

2. Հանրաքվեի միջոցով ընդ�նված օրենքները կարող են փոփոխվել միայն հանրաքվեով: Նման փոփոխ�թյ�ն
կարող է կատարվել համապատասխան օրենքի ընդ�ն�մից առնվազն մեկ տարի հետո:



3. Հանրաքվեի չեն կարող դրվել այն օրենքների նախագծերը, որոնք վերաբերում են սահմանադրական օրենքների
իրավակարգավորման առարկային, պետական բյուջեին, հարկերին, տուրքերին, այլ պարտադիր վճարներին,
համաներմանը, պետության պաշտպանությանը եւ անվտանգությանը, միջազգային պայմանագրերին, ինչպես նաեւ
Հանրաքվեի մասին օրենքով սահմանված այլ հարցերի:

Հոդված 205. Վերպետական միջազգային կազմակերպ�թյ�ններին Հայաստանի Հանրապետ�թյան
անդամակց�թյան եւ տարածքի փոփոխ�թյան հարցերով հանրաքվեները

1. Վերպետական միջազգային կազմակերպ�թյ�ններին Հայաստանի Հանրապետ�թյան անդամակց�թյան,
ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան տարածքի փոփոխ�թյանը վերաբերող հարցերը լ�ծվ�մ են
հանրաքվեների միջոցով:

2. Ս�յն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դեպք�մ հանրաքվե անցկացնել� վերաբերյալ որոշ�մը
Կառավար�թյան առաջարկ�թյամբ ընդ�ն�մ է Ազգային ժողովը` պատգամավորների ընդհան�ր թվի ձայների
մեծամասն�թյամբ:

Հոդված 206. Հանրաքվեի նշանակ�մը

Քաղաքացիական նախաձեռն�թյան կարգով ներկայացված օրենքի նախագծի վերաբերյալ Սահմանադրական
դատարանի կողմից` Սահմանադր�թյանը համապատասխան�թյան մասին որոշ�մն ընդ�նվել�ց, ինչպես նաեւ
Ազգային ժողովի կողմից հանրաքվե անցկացնել� մասին որոշ�մն ընդ�նվել�ց հետո` եռօրյա ժամկետ�մ,
Հանրապետ�թյան նախագահը նշանակ�մ է հանրաքվե: Հանրաքվեն անցկացվ�մ է հանրաքվե նշանակվել�ց ոչ
շ�տ, քան հիս�ն, եւ ոչ �շ, քան վաթս�նհինգ օր հետո:

Հոդված 207. Հանրաքվեի դրված ակտի ընդ�ն�մը

Հանրաքվեի դրված ակտն ընդ�նվ�մ է, եթե դրան կողմ է քվեարկել հանրաքվեի մասնակիցների կեսից ավելին,
բայց ոչ պակաս, քան հանրաքվեներին մասնակցել� իրավ�նք �նեցող քաղաքացիների մեկ քառորդը:

Հոդված 208. Հանրաքվե անցկացնել� արգելքը

Ռազմական կամ արտակարգ դր�թյան ժամանակ հանրաքվե չի անցկացվ�մ:
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Հոդված 209. Սահմանադր�թյան առանձին դր�յթների �ժի մեջ մտնելը

1. Սահմանադր�թյան 1-3-րդ գլ�խները, 103-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 9-րդ գլ�խը, բացառ�թյամբ 182-րդ հոդվածի
4-րդ մասի վերջին նախադաս�թյան դր�յթի, ինչպես նաեւ 10-րդ գլ�խն �ժի մեջ են մտն�մ «Հայաստանի
Հանրապետ�թյան պաշտոնական տեղեկագր�մ» Սահմանադր�թյան փոփոխ�թյ�նները հրապարակվել�
հաջորդ օրվանից:

2. 2005 թվականի փոփոխություններով Սահմանադրության 4-րդ գլխի դրույթները, բացառությամբ 83.5-րդ հոդվածի,
գործում են մինչեւ Ազգային ժողովի հաջորդ գումարման առաջին նստաշրջանի բացման օրը:

3. Սահմանադր�թյան 88-րդ հոդվածի, 90-102-րդ հոդվածների, 103-րդ հոդվածի 1-ին, 3-րդ եւ 4-րդ մասերի, 104-
107-րդ, 109-112-րդ հոդվածների, 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 114-րդ, 116-րդ եւ 121-րդ հոդվածների դր�յթներն
�ժի մեջ են մտն�մ Ազգային ժողովի հաջորդ գ�մարման առաջին նստաշրջանի բացման օրվանից: Ազգային
ժողովի հաջորդ գ�մարման առաջին նստաշրջանի բացման օրվանից սկսած մինչեւ նորընտիր Հանրապետ�թյան
նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձն�մը շար�նակ�մ են գործել 2005 թվականի փոփոխ�թյ�ններով
Սահմանադր�թյամբ սահմանված համապատասխան հոդվածների դր�յթները:

4. Սահմանադր�թյան 89-րդ հոդվածը, ինչպես նաեւ Սահմանադր�թյան 11-րդ գլ�խն �ժի մեջ են մտն�մ 2016
թվականի հ�նիսի 1-ից:

5. Սահմանադր�թյան 182-րդ հոդվածի 4-րդ մասի վերջին նախադաս�թյան դր�յթն �ժի մեջ է մտն�մ 2017
թվականի հ�նվարի 1-ից:

6. Սահմանադր�թյան 108-րդ հոդվածի, 113-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 115-րդ, 117-120-րդ, 122-րդ հոդվածների
դր�յթները, ինչպես նաեւ 5-8-րդ, 12-15-րդ գլ�խներն �ժի մեջ են մտն�մ նորընտիր Հանրապետ�թյան
նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը: Մինչ այդ շար�նակ�մ են գործել 2005 թվականի
փոփոխ�թյ�ններով Սահմանադր�թյան համապատասխան դր�յթները:

Հոդված 210. Օրենքների համապատասխանեց�մը Սահմանադր�թյան փոփոխ�թյ�ններին

1. Ընտրական օրենսգիրքը համապատասխանեցվ�մ է Սահմանադր�թյանը եւ �ժի մեջ է մտն�մ 2016 թվականի
հ�նիսի 1-ից:

2. Ազգային ժողովի կանոնակարգը, Կ�սակց�թյ�նների մասին սահմանադրական օրենքը եւ Մարդ�
իրավ�նքների պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքը համապատասխանեցվ�մ են Սահմանադր�թյանը
եւ �ժի մեջ են մտն�մ մինչեւ Ազգային ժողովի հաջորդ գ�մարման առաջին նստաշրջանի բացման օրը:

3. Այլ սահմանադրական օրենքները համապատասխանեցվ�մ են Սահմանադր�թյանը եւ �ժի մեջ են մտն�մ
նորընտիր Հանրապետ�թյան նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը:

4. Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը համապատասխանեցվ�մ է Սահմանադր�թյանը եւ �ժի մեջ է
մտն�մ 2017 թվականի հ�նվարի 1-ից:

5. Դատախազ�թյան, Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի, Հաշվեքննիչ պալատի եւ Կենտրոնական բանկի մասին
օրենքները համապատասխանեցվ�մ են Սահմանադր�թյանը եւ �ժի մեջ են մտն�մ նորընտիր
Հանրապետ�թյան նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը:



Հոդված 211. Հանրապետ�թյան նախագահի ընտր�թյան ժամկետը

Սահմանադր�թյան 125-րդ հոդվածով սահմանված կարգով Հանրապետ�թյան նախագահի առաջին
ընտր�թյ�նն անցկացվ�մ է Հանրապետ�թյան նախագահի լիազոր�թյ�նների ավարտից ոչ շ�տ, քան
քառաս�ն, եւ ոչ �շ, քան երես�ն օր առաջ: Հանրապետ�թյան նախագահի ընտր�թյան երրորդ փ�լ�մ
Հանրապետ�թյան նախագահ է ընտրվ�մ առավել ձայներ ստացած թեկնած�ն:

Հոդված 212. Կառավար�թյան հրաժարականը

Նորընտիր Հանրապետ�թյան նախագահի կողմից իր պաշտոնը ստանձնել� օրը Կառավար�թյ�նը
ներկայացն�մ է իր հրաժարականը: Հանրապետ�թյան նախագահն անհապաղ ընդ�ն�մ է Կառավար�թյան
հրաժարականը:

Հոդված 213. Սահմանադրական դատարանի անդամների (դատավորների) եւ նախագահի պաշտոնավար�մը

1. Մինչեւ Սահմանադր�թյան 7-րդ գլխի �ժի մեջ մտնելը նշանակված եւ Սահմանադրական դատարանի անդամի
կամ դատավորի պաշտոն�մ ընդհան�ր տեւող�թյամբ ոչ պակաս, քան 12 տարի պաշտոնավարած
Սահմանադրական դատարանի անդամի (դատավորի) լիազոր�թյ�նների ժամկետը համարվ�մ է ավարտված, եւ
պաշտոնավար�մը դադար�մ է:

2. Մինչեւ Սահմանադր�թյան 7-րդ գլխի �ժի մեջ մտնելը նշանակված Սահմանադրական դատարանի անդամը,
որի պաշտոնավար�մը չի դադար�մ ս�յն հոդվածի 1-ին մասի �ժով, շար�նակ�մ է պաշտոնավարել որպես
Սահմանադրական դատարանի դատավոր մինչեւ այդ պաշտոն�մ նրա պաշտոնավարման 12 տարին լրանալը`
հաշվի առնելով նաեւ մինչեւ Սահմանադր�թյան 7-րդ գլխի �ժի մեջ մտնելը, ինչպես նաեւ Սահմանադր�թյան 7-
րդ գլխի �ժի մեջ մտնել�ց հետո պաշտոնավարած ժամկետը:

3. Սահմանադր�թյան 7-րդ գլխի �ժի մեջ մտնել�ց հետո Սահմանադրական դատարանի դատավորների թափ�ր
տեղերի համար առաջադր�մները կատար�մ են հաջորդաբար Կառավար�թյ�նը, Հանրապետ�թյան
նախագահը եւ դատավորների ընդհան�ր ժողովը: Ս�յն հոդվածի 1-ին մասի հիմքով առաջացած`
Սահմանադրական դատարանի դատավորի թափ�ր տեղերի համար առաջադր�մները կատարվ�մ են թափ�ր
տեղն առաջանալ�ց հետո` երկամսյա ժամկետ�մ:

4. Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնավար�մը դադար�մ է: Սահմանադրական դատարանի
նախագահի պաշտոնը թափ�ր մնալ�ց հետո Սահմանադրական դատարանի նախագահն ընտրվ�մ է
Սահմանադր�թյան 166-րդ հոդվածով սահմանված կարգով, որն իրականացվ�մ է Սահմանադրական
դատարանի դատավորների` ս�յն հոդվածի 1-ին մասի հիմքով առաջացած թափ�ր տեղերը համալրել�ց հետո:

 ( 22.06.2020թ. ՀՀ Սահմանադր�թյան փոփոխ�թյ�ններ)

Հոդված 214. Բարձրագ�յն դատական խորհրդի կազմավոր�մը

1. Բարձրագ�յն դատական խորհ�րդը, Սահմանադր�թյան 174-րդ հոդվածին համապատասխան,
կազմավորվ�մ է Դատական օրենսգրքի համապատասխան դր�յթներն �ժի մեջ մտնել�ց հետո՝
Հանրապետ�թյան նախագահի լիազոր�թյ�նների ավարտից ոչ �շ, քան մեկ ամիս առաջ:

2. Արդարադատ�թյան խորհրդի անդամների լիազոր�թյ�նները դադար�մ են, իսկ Բարձրագ�յն դատական
խորհ�րդն իր լիազոր�թյ�նները ստանձն�մ է Հանրապետ�թյան նախագահի լիազոր�թյ�նների ավարտման
օրը:

3. Ազգային ժողովը եւ դատավորների ընդհան�ր ժողովը Բարձրագ�յն դատական խորհրդի առաջին կազմի
համապատասխան երեքական անդամների ընտր�մ են հինգ, իսկ երկ�ական անդամների` երեք տարի
ժամկետով:

Հոդված 215. Դատավորների, դատարանների նախագահների եւ Վճռաբեկ դատարանի պալատների
նախագահների պաշտոնավար�մը

1. Մինչեւ Սահմանադր�թյան 7-րդ գլխի �ժի մեջ մտնելը նշանակված դատավորները շար�նակ�մ են
պաշտոնավարել մինչեւ իրենց լիազոր�թյ�նների` 2005 թվականի փոփոխ�թյ�ններով Սահմանադր�թյամբ
սահմանված ժամկետի ավարտը:

2. Մինչեւ Սահմանադր�թյան 7-րդ գլխի �ժի մեջ մտնելը նշանակված դատարանների նախագահները եւ
Վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագահները շար�նակ�մ են պաշտոնավարել մինչեւ Սահմանադր�թյան
166-րդ հոդվածով սահմանված կարգով դատարանների նախագահների եւ Վճռաբեկ դատարանի պալատների
նախագահների նշանակվելը կամ ընտրվելը, որն իրականացվ�մ է Բարձրագ�յն դատական խորհրդի
կազմավոր�մից հետո` ոչ �շ, քան վեց ամսվա ընթացք�մ:

3. Եթե մինչեւ Սահմանադր�թյան 7-րդ գլխի �ժի մեջ մտնելը նշանակված դատարանների նախագահները,
ինչպես նաեւ Վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագահները Սահմանադր�թյան 166-րդ հոդվածով
սահմանված կարգով եւ ժամկետ�մ չեն նշանակվ�մ համապատասխան դատարանների եւ Վճռաբեկ դատարանի
պալատների նախագահներ, ապա նրանք շար�նակ�մ են պաշտոնավարել համապատասխան դատարաններ�մ
որպես դատավորներ:

Հոդված 216. Գլխավոր դատախազի պաշտոնավար�մը

Մինչեւ Սահմանադր�թյան 8-րդ գլխի �ժի մեջ մտնելը նշանակված գլխավոր դատախազը շար�նակ�մ է
պաշտոնավարել մինչեւ իր լիազոր�թյ�նների` 2005 թվականի փոփոխ�թյ�ններով Սահմանադր�թյամբ
սահմանված ժամկետի ավարտը:

Հոդված 217. Համայնքի ավագան� անդամների եւ համայնքի ղեկավարի պաշտոնավար�մը

Մինչեւ Սահմանադր�թյան 9-րդ գլխի �ժի մեջ մտնելը ընտրված համայնքի ավագան� անդամները եւ համայնքի
ղեկավարը շար�նակ�մ են պաշտոնավարել մինչեւ իրենց լիազոր�թյ�նների` 2005 թվականի
փոփոխ�թյ�ններով Սահմանադր�թյամբ սահմանված ժամկետի ավարտը: Սահմանադր�թյան 182-րդ հոդվածի
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4-րդ մասի վերջին նախադաս�թյամբ սահմանված դր�յթը կիրառվ�մ է Տեղական ինքնակառավարման մասին
օրենքի �ժի մեջ մտնել�ց հետո անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտր�թյ�ններից
հետո:

Հոդված 218. Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանի պաշտոնավար�մը

Մինչեւ Սահմանադր�թյան 10-րդ գլխի �ժի մեջ մտնելը նշանակված Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանը
շար�նակ�մ է պաշտոնավարել մինչեւ իր լիազոր�թյ�նների` 2005 թվականի փոփոխ�թյ�ններով
Սահմանադր�թյամբ սահմանված ժամկետի ավարտը:

Հոդված 219. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմավոր�մը

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Սահմանադր�թյան 11-րդ գլխով սահմանված կարգով
կազմավորվ�մ է մինչեւ 2016 թվականի նոյեմբերի 1-ը: Մինչեւ Սահմանադր�թյան 11-րդ գլխի �ժի մեջ մտնելը
նշանակված Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամների լիազոր�թյ�նները դադար�մ են
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմավորման պահից:

Հոդված 220. Սահմանադր�թյան 12-14-րդ գլ�խներով նախատեսված մարմինների անդամների
պաշտոնավար�մը

Սահմանադր�թյան 12-14-րդ գլ�խների �ժի մեջ մտնել�ց հետո այդ գլ�խներով նախատեսված մարմինների
անդամները շար�նակ�մ են պաշտոնավարել մինչեւ իրենց լիազոր�թյ�նների` 2005 թվականի
փոփոխ�թյ�ններով Սահմանադր�թյամբ եւ օրենքներով սահմանված ժամկետի ավարտը: Վերահսկիչ պալատի
անդամները շար�նակ�մ են պաշտոնավարել որպես Հաշվեքննիչ պալատի անդամներ:»:

Հոդված 2. Ս�յն Սահմանադր�թյան փոփոխ�թյ�ններն �ժի մեջ են մտն�մ պաշտոնական հրապարակմանը
հաջորդող օրվանից։
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