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Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ 

 

 Ծանոթանալով Սահմանադրական փոփոխությունների 1-7-րդ գլուխների 

արդեն իսկ հրապարակված նախագծին, համոզմունք է առաջանում, որ ճիշտ են այն 

անձինք, որոնք պնդել և պնդում են, որ Սահմանադրական փոփոխությունների 

անհրաժեշտություն չկա, որ նախատեսվող փոփոխությունները չեն կարող որևէ 

դրական տեղաշարժ առաջացնել  հանրային կյանքում` հատկապես երբ խոսքը 

վերաբերում է սոցիալական փոփոխություններին: 

    Սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգով հռչակված լավագույն 

ցանկությունները` իրական ժողովրդավարության հաստատում, մարդու 

պաշտպանվածության ապահովում, իշխանությունների բաժանում, դատական 

իշխանության անկախության ապահովում և այլն` լավագույն ցանկություններ են և 

Սահմանադրության առաջարկվող  փոփոխությունները դրանցից ոչ մեկին 

հանգեցնել չեն կարող: 

   Ներկա պահին, երբ երկիրը հայտնվել է տնտեսական, սոցիալական և 

քաղաքական մի շարք էական խնդիրների հրատապ լուծման անհրաժեշտության 

առջև, առաջարկվում է  կառավարման համակարգի այնպիսի փոփոխություններ, 

որոնք հղի են հենց կառավարման համակարգում խառնաշփոթի ստեղծմամբ: 

    Եթե նման փոփոխությունների նպատակը կառավարման համակարգի 

փոփոխությունն է` նախագահի իրավունքների սահմանափակումն իբր 

պառլամենտական կառավարում ներդնելու միջոցով, այդպես էլ կարելի էր հանդես 

գալ և ոչ թե քողարկվել մարդու իրավունքների և ազատությունների 

պաշտպանության քողի տակ: 

  Մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանվածությունն 

ապահովելու առումով նախագիծը ոչ մի նոր բան չի ավելացնում գործող 

սահմանադրությանը` բացառությամբ հոդվածների վերնագրերից և դեկլարատիվ 

բնույթի ձևակերպումներից: Այսպես` 
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1. Գործող Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 1-ին մասով ասված է. ,,Մարդը, 

նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները և ազատությունները 

բարձրագույն արժեքներ են,,: 

 Ինչ է ավելացնում նախագծի 3-րդ հոդվածը, երբ հռչակում է. ,,Հայաստանի 

Հանրապետությունում բարձրագույն արժեքը մարդն է: Մարդու անօտարելի 

արժանապատվությունը նրա իրավունքների և  ազատությունների անքակտելի 

հիմքն է,,: 

 Իհարկե կարելի է նաև այսպես ասել, կարելի է նույնիսկ ավելացնել, որ 

այս արժեքը գերակա է մյուս բոլոր արժեքների նկատմամբ, որ այդ արժեքի 

նկատմամբ ցանկացած որնձգություն սրբապղծություն է և այլն: Ինչ կփոխվի 

դրանից, չէ որ գործող Սահմանադրության ձևակերպումը նույնպես սպառիչ է 

և բավարար` մարդուն և նրա արժանապատվությունը, իրավունքներն ու 

ազատությունները պաշտպանության տակ առնելու համար, ինչ է տալիս դրա 

բովանդակության ընդարձակումը: 

    Եթե Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի իմաստի շրջանակներում 

մարդու իրավունքները պաշտպանված չեն, ուրեմը խնդիր ունենք ոչ թե  

սահմանադրական, այլ օրենսդրական փոփոխությունների: 

 

2. Նախագծի  4-րդ հոդվածը գործող Սահմանադրության  5-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի, իսկ 6-րդ հոդվածի 1-ին մասը 2-րդ մասի վերարտադրությունն է, 

առանձնացվել է որպես նորամուծություն: 

3.  Վերևում նշված կարգով ոչ էական փոփոխություններ են կատարված նաև 

մյուս հոդվածներում: 

4.  Սահմանադրությամբ հռչակված է պետությունից եկեղեցու անջատ լինելը,  

նախագիծը հռչակում է պետությունից կրոնական կազմակերպությունների 

անջատ լինելը: 

  Ինչումն է այդ անջատության էությունը` ոչ մի տեղ չի ասված: Ցանկալի 

է, որ նախագծով պարզաբանվի այդ անջատության էությունը, պարզաբանվի, 

թե ինչպես կարող է պետության ներսում գործող որևէ կառույց լինել 

պետությունից անջատ: 

 

5. Նախագծի  20-րդ հոդվածի  3-րդ մասում և հետագա մի շարք այլ 

հոդվածներում օգտագործվում է ,,մանրամասները սահմանվում են օրենքով,, 

հասկացությունը: 

 ,,Մանրամասները,, լայն և անորոշ հասկացություն է և չի կարող 

Սահմանադրությամբ կիրառելի համարվել օրենքի կարգավորմանը 

վերապահվող շրջանակների մասով: Սահմանադրությունն օրենքի 

կարգավորմանը պետք վերապահի  այս կամ այն իրավունքի ձեռք բերման, 
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ապահովման, իրականացման կարգն ու պայմանները: Նախագծի տվյալ 

հոդվածում ,,մանրամասներն,, արտահայտությունն ավելորդ է:  

 

6. Նախագծի Կյանքի իրավունքին վերաբերող  23-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 

վերարտադրված է Եվրոկոնվենցիայի 2-րդ մասի ձևակերպումը` անտեսելով 

,,Բացարձակապես անհրաժեշտ է,, հասկացության պարզաբանման 

վերաբերյալ Կոնվենցիայի հոդվածի ,,ա,, ,,բ,, ,,գ,, կետերով տրված 

պարզաբանումը: 

 Ինչպես գործող Սահմանադրության  15-րդ հոդվածով, այնպես էլ նախագծի  

23-րդ հոդվածի 3-րդ մասով ասված է. ,, Ոչ ոք չի կարող դատապարտվել կամ 

ենթարկվել մահապատժի,,: 

  Այստեղ կա քերականական սխալ, քանի որ ,,կամ,, շաղկապն 

առանձնացնում է  թվարկված այն գործողությունները, որոնք արգելվում են: 

Նման ձևակերպման իմաստով կարելի է պնդել, որ արգելվում է նաև անձի 

դատապարտումն ընդհանրապես, մինչդեռ ցանկանում ենք ասել, որ 

արգելվում է մահապատժի դատապարտելը: Հետևաբար, կարելի է 

ասել`,,Մահապատիժը, որպես պատժամիջոց արգելված է և ոչ ոք չի կարող 

դատապարտվել մահապատժի կամ ենթարկվել մահապատժի,,: 

7. Գործող Սահմանադրության 43-րդ, և 44-րդ հոդվածներով սահմանված են 

իրավունքների սահմանափակման հիմքերը: Մինչդեռ նախագծով  այդ 

հիմքերը կրկնված են յուրաքանչյուր հոդվածում, ինչը հանգեցրել է բազմակի 

կրկնությունների: Այդպես է 24-րդ հոդվածում և հետագա մյուս հոդվածներում: 

Մինչդեռ դա կիառելի էր միայն այն իրավունքների նկատմամբ, որոնք կարող 

են սահմանափակվել նաև այլ հիմքերով: 

8. Քաղաքացիության մասին նախագծի 48-րդ հոդվածով որևէ խոսք չկա 

երկքաղաքացիության մասին, մինչդեռ երկքաղաքացու իրավունքների 

առանձնահատկությունները նույնպես պետք է նախատեսել 

Սահմանադրությամբ: 

9. Սեփականության իրավունքը սահմանող գործող Սահմանադրության  31-րդ 

հոդվածն առավել որոշակի և ամբողջական է, քան նախագծի  58-րդ հոդվածը: 

 Սահմանելով սեփականության իրավունքի Սահմանադրական նորմ, 

անթույլատրելի է օրինական կամ ոչ օրինական հիմքերով այն ձեռք բերված 

լինելու մասին խոսելը: Տվյալ իրավունքն ինքնին ենթադրում է իրավունքի 

օրինական հիմքը: Եթե  ավելացվում է,, Օրինական հիմքով ձեռք բերված,, 

բառակապակցությունը, նշանակում է, որ իրավունքի պաշտպանությունն 

իրականացնելուց առաջ նախ պետք է կասկածի տակ առնել դրա ձեռք բերման 

օրինականությունը: Հետևաբար, հոդվածում ավելորդ է ,,օրինական հիմքերով 

ձեռք բերված,, բառակապակցությունը: 
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Երբ ասվում է, որ սեփականատերն իրավունք ունի տիրապետել, օգտագործել 

և տնօրինել իր սեփականությունը, տնօրինելը ներառում է նաև 

սեփականությունը կտակելը, կարող էր այն առանձին չսահմանվել այնպես, 

ինչպես չի սահմանվում օրինակ նվիրելու իրավունքը: Եթե այնուամենայնիվ 

կարևորվում է այս իրավունքի ամրագրումը Սահմանադրությամբ, 

անհրաժեշտ է տարբերակել կտակելու և ժառանգելու իրավունքները: 

  Նախագծի 58-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ,,Ժառանգելու իրավունքը 

երաշխավորվում է,, դրույթը ենթադրվում է, որ վերաբերում է կտակելու 

իրավունքին, ինչի փոխարեն օգտագործվել է ,,Ժառանգելու,, հասկացությանը, 

որի տակ հիմնականում հասկացվում է ժառանգությունը ստանալը, որպես 

ժառանգ հանդես գալը: Կտակելու իրավունքի փոխարեն` եթե շատ ենք 

ցանկանում  շրջանցել այդ արտահայտությունը, կարող եք ,օգտագործել 

,,ժառանգ ընտրելու,,, ,,ժառանգ նշանակելու,, իրավունք հասկացությունները: 

  Եթե արդեն իսկ ասել ենք, որ անձն իր սեփականությունն իրավունք ունի 

տնօրինել իր հայեցողությամբ կամ կտակկել իր հայեցողությամբ, որիշ ինչ 

կարգով է երաշխավորվելու այդ իրավունքի իրականացումը կամ ինչու 

սեփականություը նվիրելու, վաճառելու, դրանից հրաժարվելու իրավունքը չի 

երաշխավորվում: 

 

  Նախագծի այս հոդվածը նաև  չի նախատեսում օտարերկրացիների և 

քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար հողի սեփականության 

իրավունքից օգտվելու սահմանափակումը, այդ իրավունքի 

սահմանափակումը թողնում է օրենքին: 

   Նախագծով այսպես է սահմանվում այն դեպքում, երբ Սահմանադրության 

հետ կապված բոլոր նախկին քննարկումներում գերակա է համարվել նման 

անձանց հողի նկատմամբ սեփականության իրավունք չտրամադրելու 

տեսակետը: Այսօր նույնպես այն գերակա է և շրջանցվել չի կարող: 

 

10.  Գործող Սահմանադրության 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանվում է. 

,,Արգելվում է օրենքի խախտմամբ ձեռք բերված ապացույցների 

օգտագործումը,,: 

    Նախագծի 65-րդ հոդվածը սահմանում է. ,,Հիմնական իրավունքների 

խախտմամբ ձեռք բերված կամ  արդար դատաքննության իրավունքը 

խաթարող ապացույցի օգտագործումն արգելվում է,,: 

   Օրենքով կամ օրենսգրքով սահմանվում է այս կամ այն ապացույցի ձեռք 

բերման կարգն ու պայմանները: Հետևաբար, երբ խոսքը վերաբերում է 

ապացույցն օրենքի խախտմամբ ձեռք բերված լինելուն, վկայակոչվում է այն 

կարգավորող իրավական նորմը: Այս դեպքում որոշակի է դրա ապացուցման 

ընթացակարգը: 
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   Դրան հակառակ` հիմնական իրավունքի խախտված լինելու ապացույցն 

արդար դատաքննության իրավունքը խաթարող համարելու համար չկա 

որոշակի որևէ չափանիշ, հետևաբար  և նման ձևակերպումը պրակտիկ 

կիրառման համար ընդունելի չէ: 

 

11.Գործող Սահմանադրության 45, 46, 47-րդ հոդվածներով սահմանված են 

պարտավորություններ քաղաքացիների և յուրաքանչյուրի համար: 45-րդ և 46-

րդ հոդվածներով սահմանված պարտականությունները ներառված են 

նախագծի  13-րդ և 58-րդ հոդվածներում, մինչդեռ իրավունքներն ու 

ազատությունները պարտադիր ենթադրում են նաև որոշակի 

պարտականություններ և դրանց առանձին թվարկումը կարծում ենք 

պարտադիր է:           

 Օրինակ, հանցագործության դեպքով որպես վկա հանդես գալը,  

կատարված կամ նախապատրաստվող ծանր կամ առանձնապես ծանր 

հանցագործության մասին հայտնելը քրեական  օրենքով սահմանված է որպես 

պարտականություն:  Նման իրավական նորմերը կարող են 

հակասահմանադրական հայտարվել, քանի որ նման պարտականություն 

Սահմանադրությամբ չի նախատեսված: 

 Այդ հարցի կապակցությամբ վկայակոչվում է գործող 

Սահմանադրության 47-րդ հոդվածը, ըստ որի. ,, Յուրաքանչյուր ոք 

պարտավոր է պահպանել Սահմանադրությունը և օրենքները, հարգել այլոց 

իրավունքները, ազատությունները և արժանապատվությունը,,: 

 Նախագծում չկա նաև այս նորմը:  

 

  Նախագծի 3-րդ գլխի կապակցությամբ 

/Սոցիալական, տնտեսական և մշակույթային ոլորտներում օրենսդրական 

երաշխիքները և պետության քաղաքականության հիմնական նպատակները/  

   

   

Այս գլխում չի կարելի համաձայնվել այնպիսի ձևակերպումների հետ, որոնք 

սահմանադրությամբ չամրագրելով իրավունքը, դրա սահմանումը 

վերապահում են օրենքին: Այսպես. 

1/ նախագծի 82-րդ հոդվածի 1-ին մասով առողջ, անվտանգ և արժանապատիվ 

աշխատանքային պայմանների իրավունքի սահմանումը թողել է Օրենքին:  

Եթե աշխատող առողջ, անվտանգ և արժանապատիվ աշխատանքային 

պայմաններ ունենալը չի ամրագրվել որպես Սահմանադրական իրավունք, 

սխալ է պահանջելը, որ այդ իրավունքը սահմանի օրենքը, օրենքը պետք է 

նախատեսի և ապահովի այդ իրավունքի իրականացումը:  
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    2/ Նույնը, ինչ որ ասվեց 82-րդ հոդվածի 1-ին մասի վերաբերյալ, վերաբերում 

է նաև 83 հոդվածին, 84 հոդվածի 1-ին մասին, 85 հոդվածի 1-ին մասին: 

    Այս հոդվածներով հոլովվող իրավունքները նախ պետք է բարձրացվեն 

սահմանադրական իրավունքի մակարդակի, ապա օրենքով ապահովել դրանց 

իրականացումը: 

    

  Գլուխ 4 Կառավարման համակարգին վերաբերող նորմեր 

  

  Եթե ինչ որ տեղ կարելի է ընդունել  նախագծի 1-ին և 2-րդ և 3-րդ 

գլուխներում արված նորամուծությունները, ապա  4-րդ գլուխը, որը 

վերաբերում է Ազգային ժողովին, չի կարող ընդունելի համարվել այնքանով, 

որքանով ստեղծվում է անհասկանալի և անցանկալի իրավիճակ 

կառավարման ողջ համակարգում: Այսպես` 

1. Համաձայն 89-րդ հոդածի` ,, Ազգային ժողովը կազմված է առնվազն 101 

պատգամավորից,,: 

   Այս ,,առնվազն,, այնուհետև չի բացվում և չի ասվում, թե երբ, ինչ 

կարգով և ինչու պետք է այդ թիվն ավելացվի: 

   Հոդվածի 3-րդ մասով սահմանվում է համամասնական ընտրակարգ և 

Ընտրակարգի համար պարտադիր է համարվում ազգային ժողովում կայուն 

խորհրդարանական մեծամասնության երաշխավորումը:  

   Դարձայալ չի ասվում, թե ինչպես պետք է կատարվի այդ 

երաշխավորումը` չխոսելով այն մասին, որ ,,Կայուն,, հասկացությունը 

չպարզաբանված նորամուծություն է: 

 Հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսվում է ընտրությունների առաջին 

փուլում առավել ձայներ ստացած երկու կուսակցությունների 

մասնակցությամբ ընտրությունների 2-րդ փուլ` եթե 1-ին փուլի 

արդյունքներով կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն չի 

ձևավորվել:  

  Այս ,,Կայուն,,-ը խորհրդարանին է վերաբերում, թե մեծամասնությանը` 

հասկանալի չէ: 

 Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ օրենսդրական թելադրանք` ցանկացած 

ճանապարհով հասնել կայուն մեծամասնության, այդ ճանապարհին 

արդարացված են նաև ընտրակեղծիքները: Այդ ճանապարհով 

իշխանության է գալիս մեկ կուսակցություն` իր վարչապետով և նաև 

նախագահով` նկատի ունենալով, որ նախագահի ընտրիչների թվում 

նույնպես ունի ձայների գերակշռություն: 

   Սա է հայեցակարգով հռչակված ժողովրդավարական կառավարումը` 

մեկ կուսակցության բացարձակ իշխանությամբ:   
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   Դրան զուգահեռ, եթե հայտարվում է համամասնական ընտրակարգ, 

ինչպես ենք պարտադրելու այս կամ այն կուսակցությանը` թեկնածուների 

ցուցակում ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ ներառելու, 

ինչպես են տեղերը բախշվելու ազգային փոքրամասնությունների միջև, 

չհաշված նաև այն, որ  այդ ցուցակներում պարտադիր է համարվելու նաև 

կանանց համար տեղերի ապահովումը:  

   Նկատի պետք է ունենալ, որ տվյալ ձևակերպման իմաստով 

պառլամենտում տեղ պետք է ունենան ազգային բոլոր 

փոքրամասնությունները, օրենքով այս կամ այն ազգային 

փոքրամասնությանն այդ իրավունքը չտրամագրելն այն հիմքով, որ նրանք 

փոքրաթիվ են, կարող է գնահտվել որպես խտրականություն: 

 

2. Եթե վարչապետ չընտրելը, կառավարության ծրագիրը չհաստատելը հիմք 

են պառլամենտի ցրման ըստ նախագծի 148, 151 հոդվածների, ապա 

պատգամավորական տեղ ստացած յուրաքանչյուր ոք, այդ տեղը չկորցնելու 

համար կարող է քվեարկել հակառակ իր խղճի, հակառակ իր 

համոզմունքների:  

  

3.  Անցյալում պատգամվորության թեկնածուների մի հիմնական մասն իրենց 

նախընտրական ծրագրի  հաղթաթուղթն էին համարում պատգամավորի 

անձեռնմխելիության վերացումը, գտնելով, որ դա անթույլատրելի 

խտրականություն է: Հետագայում այդ թեմայով խոսակցություններն 

ընդհանրապես դադարեցին և 2005թ. Սահմանադրական 

փոփոխություններով այդ իրավունքն առավել ընդարձակվեց` եթե մինչ այդ 

խոսքը միայն պատգամավորի կալանավորման համաձայնության մասին 

էր, այս անգամ ազգային ժաողովի համաձայնությունը պարտադիր է 

դարձված նաև պատգամավորի նկատմամբ քրեկան հետապնդում 

հարուցելու համար: 

 

Նախագծի 96-րդ հոդվածի 1-ին մասով արգելված է պատգամավորին 

հետապնդելը և նրան պատասխանատվության ենթարկելն 

պատգամավորի` իր կարգավիճակից բխող գործողությունների, այդ թվում` 

Ազգային ժողովում  հայտնած կարծիքի համար, եթե այն զրպարտություն 

կամ վիրավորանք չի պարունակում: Այդ իրավունքից օգտվում է նաև 

պատգամավորական լիազորությունները վայր դնելուց հետո: 

   Սա ընդունելի սկզբունք է, երաշխավորում է պատգավորի անկաշկանդ և 

համարձակ գործունեությունը: 
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   Եթե պատգամավորի նկատմամբ քրեկան հետապնդումը 

պայմանավորված չէ նրա  կարգավիճակից բխող գործունեության հետ, 

ինչու  է պարտադիր դառնում ազգային ժողովի համաձայնությունը: 

  ՀՀ քրեական դատավարության Օրենսգրքի իմաստով` քրեական 

հետապմնդում հարուցել, նշանակում է անձին մեղադրանք առաջադրել: 

  Եթե այնուամենայնիվ պետք է ստանալ Ազգային ժողովի 

համաձայնությունը, պետք է պատգամավորին ներկայացված լինի այդ 

մեղադրանքը, որպեսզի նա կարողանա ներկայացնել իր 

առարկությունները, իր անմեղության վերաբերյալ իր փաստարկները: Եթե 

այդպիսի մեղադրանք չի ներկայացված, Ազգային ժողովը քննարկելու նյութ 

չի կարող ունենալ: 

  Հետևաբար, լավագույն դեպքում կարող է սահմանափակվել 

պատգամավորին քրեական պատասխանատվության ենթարկելը և ոչ թե 

նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելը: 

 

4.Նախագծի 104-րդ հոդվածը նախատեսում է Ազգային ժողովի նախագհի և 

տեղակալների ընտրություն` չասելով տեղակալների թիվը, չխոսելով 

նրանց լիազորությունների վաղակետ դադարեցման հիմքերի և կարգի 

մասին, դա չվերապահելով նաև օրենքի կարգավորմանը: 

 

4. Նոր հասկացություններ են նախագծի 104-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 

նախատեսված Ազգային ժողովի խորհուրդ,  108-րդ հոդվածով` քննիչ 

հանձնաժողով, 122-րդ հոդվածով` կարգավորող հանձնաժողովներ 

ստեղծելու վերաբերյալ դրույթները, սակայն դրանց լիազորությունները և 

գործունեության կարգը չի սահմանված, այն սահմանելու իրավունքն 

օրենքին չի վերապահված: 

Եթե քննիչ հանձնաժողովը ստեղծվել է հասարակական հետաքրքրություն 

ներկայացնող փաստերը պարզելու համար, որքանով է տրամաբանական, 

որ նրա իրավասության ոլորտին  վերաբերող անհրաժեշտ 

տեղեկությունները տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, 

պաշտոնատար անձանցից  պետք է ստանա միայն հանձնաժողովի 

անդամների առնվազը ¼-ի պահանջով: Սա անհասկանալի 

սահմանափակում է և հանձաժողովի անդամն իր ստացած 

հանձնարությունը լիարժեք կատարել չի կարող: 

5. Գործող Սահմանադրության 83, 83.1, 83.2, 83.3, 83.4 հոդվածներով 

նախատեսված մարմիններից միայն Սահմանադրական դատարանի 

կազմավորման կարգը նախատեսված է նախագծի  166-րդ հոդվածով, 

մյուսների ձևավորման կարգը  նախագծով չի նախատեսված, թե ինչու` 

Հասկանալի չէ: 
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    Գլուխ 5 /Հանրապետության նախագահը/ 

Նախագծի 123-րդ հոդվածի 1-ին մասով հռչակվում է. ,,Հանրապետության 

նախագահը պետության գլուխն է և մարմնավորում է ազգային 

միասնությունը,,: 

Այնուհետև հետևում են հուդվածի նույնքան և առավել հռչակագրային 

բնույթ ունեցող  2-4 մասերը: 

   Այս գլխի նորմերի իմաստով, Հանրապետության նախագահը գտնվում է 

Լիր արքայի կարգավիճակում, այդ իրավազուրկ նախագահ, որն իրավասու 

է միայն ստորագրելու իրեն մատուցված փաստաթուղթը, ինչպես է 

մարմնավորելու ազգային միասնությունը, ինչպես է հետևելու 

Սահմանադրության պահպանմանը` հասկանալի չէ: 

 Մատուցվում է  իրավազուրկ նախագահ, նրան հռչակում է պետության 

այնպիսի գլուխ, որը մտածելու լիազորություններ չունի և դրան ընտրում է 

մի ժողով, որը բաղկացած է պատգամավորներից և դրանց թվին հավասար 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից իրենց կազմից / ոչ թե 

բնակչությունից/ ընտրված ներկայացուցիչներից: 

  Այս ,,Լիր արքան,, լինելով` այսպես կոչված, պետության գլուխը, 

այնուամենայնիվ միջազգային հարաբերություններում պետությունը 

ներկայացնելու իրավասություն չունի, օժտված է վարչապետի 

հանձնակատարի լիազորություններով: 

    

 Մեր իրողության պայմաններում, երբ դեռևս չենք ձերբազատվել 

ընտրակեղծիքներից, երբ կոռուպցիայի հիմքում հենց ազգային 

ժողովիպատգամավորներն են, տնտեսական, քաղաքական հրատապ 

լուծում պահանջող խնդիրների առկայության պայմաններում ձեռք ենք 

մեկնում կեղծ ժողովրդավարության: 

   Եթե նախագահական կառավարման պայմաններում կարող ենք և բոլոր 

ձախորդությունները, բացթողումները վերագրում ենք նախագահին, 

պահանջում ենք նրա հրաժարականը` հուսալով, որ հաջորդը կարող է 

լինել ազգային խնդիրների առավել նվիրյալը, ինչպես ենք վարվելու ոչնչի 

համար պատասխանատվություն չկրող  պառլամենտ կոչվող օլիգարխների 

հավաքածուի հետ, որոնց հովանու տակ գտնվելու է իրենց իսկ ընտրած 

վարչապետը: 

   Եթե  ժողովրդավարության ձգտման ճանապարհին անտեսում ենք մեր 

ակնառու իրողությունները, ձեռնարկվող քայլերը ոչ թե տանում են դեպի 

ժողովրդավարություն,  այլ դեպի ժողովրդավարության նմանակում: 

 

     Գլուխ 6   /Կառավարությունը/ 



10 
 

 Նախագծի 6-րդ գլխի նորմերին անդրադարձ չի կատարվում, նկատի 

ունենալով, որ այստեղ ոչինչ չի փոխվում, բացի վարչապետի ավելացված և 

չորոշակիացված լիազորություններից: 

 

  Գլուխ 7 /Դատարանները և բարձրագույն դատական խորհուրդը/ 

 

 Այս գլխում էական փոփոխություններ են նախատեսվում 

դատավորների, դատարանների նախագահների, վճռաբեկ և 

Սահմանադրական դատարանների անդամների նշանակման կարգում:  

  Որքանով դա կարող է ապահովել դատական համակարգի 

անկախությունը` այլ հարց է, որի քննարկումը վաղաժամ է: 

    Արդարադատության խորհուրդը նախագծով վերանվանվում է 

բարձրագույն դատական խորհուրդ և դրա կազմում դատավորների թվին 

հավասար ոչ դատավոր անդամների ներգրավումը պետք է ընդունելի 

համարել: 

  Այստեղ կարևորում ենք նաև բ նախագծի 170-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 

Վճռաբեկ դատարանի լիազորությունների ընդարձակումը ,,վերացնում է 

դատական ակտերում առկա հիմնարար խախտումները,,: 

 

  Այս ամենով հանդերձ, դարձյալ պնդում ենք, որ այս պահի դրությամբ չկա 

Սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն, առաջարկվող 

փոփոխությունները  որևէ բնագավառում էական տեղաշարժ առաջացնել 

չեն կարող: 

 

 

«Ընդդեմ իրավական կամայականության» ՀԿ 

Կատարող` Ժ. Խաչատրյան 

    

     

 


