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1995 թ. հու լի սի 5-ին ըն դուն ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան Սահ մա նադ րութ յու նը 2005 թ. նո յեմ բե րի 27-ի և 2015 թ դեկ-
տեմ բե րի 6-ի հան րաք վե նե րի արդ յուն քում եր կու ան գամ ծա վա լուն 
փո փո խութ յուն նե րի է են թարկ վել: Գեր մա նա կան մի ջազ գա յին հա-
մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե րութ յու նը, ո րը դեռևս 2001 թվա կա նից լայ-
նա ծա վալ խորհր դատ վութ յուն է տրա մադ րում Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յա նը սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցում, 
հայ և  օ տա րերկ րա ցի ըն թեր ցո ղի ու շադ րութ յանն է ներ կա յաց նում 
2015 թ. խմբագ րութ յամբ Սահ մա նադ րութ յան տեքս տը հա յե րեն, 
գեր մա նե րեն, անգ լե րեն և ռու սե րեն լե զու նե րով: Գր քում հրա տա-
րակ ված են  Սահ մա նադ րութ յան անգ լե րեն և ռու սե րեն պաշ տո-
նա կան թարգ մա նութ յուն նե րը, բա ցա ռութ յամբ անգ լե րեն տեքս տի 
18-րդ և ռու սե րեն տեքս տի 164-րդ հոդ ված նե րի թարգ մա նութ յուն նե-
րի: Գեր մա նե րեն թարգ մա նութ յու նը պաշ տո նա կան չէ:

Die am 5. Juli 1995 verabschiedete Verfassung der Republik Armenien 
erfuhr durch Volksabstimmungen am 27. November 2005 und am 6. De-
zember 2015 zweimal massive Änderungen. Die Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit, die bereits seit 2001 eine umfangreiche 
Beratung im Prozess der Verfassungsreformen in der Republik Armenien 
gewährt, legt hiermit den Text der Verfassung in der Fassung von 2015 in 
armenischer, deutscher, englischer und russischer Sprache vor. Im Buch 
sind offizielle englische und russische Übersetzungen mit Ausnahme von 
Artikel 18 im englischen und von Artikel 164 im russischen Text veröffent-
licht. Die Übersetzung ins Deutsche ist keine offizielle.

The Constitution of the Republic of Armenia adopted on July 5, 1995 
has been twice subject to extensive amendments as a result of referenda of 
November 27, 2005 and December 6, 2015. The German Corporation for 
International Cooperation, which has been widely involved in advising the 
Republic of Armenia in the process of constitutional reforms since 2001, 
presents to Armenian and foreign readers the text of the Constitution in the 
version of 2015 in Armenian, German, English and Russian. English and 
Russian translations are official except for Article 18 in the English text 
and Article 164 in the Russian text. The German translation is not official. 
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Принятая 5-го июля 1995 г. Конституция Республики Армения в 
результате референдумов 27-го ноября 2005 г. и 6-го декабря 2015 
г. подверглась значительным изменениям. Германское общество 
международного сотрудничества, которое еще с 2001-го года кон-
сультирует Республику Армения в процессе реформирования Кон-
ституции, предлагает вниманию армянских и иностранных чита-
телей текст Конституции в редакции 2015-го г. на армянском, не-
мецком, английском и русском языках. В книге опубликованы офи-
циальные английский и русский переводы, за исключением 18-ой 
статьи в английском и 164-ой статьи в русском текстах. Перевод на 
немецкий язык неофициальный.     
 



5

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխություններ ...  6

INHALT

Änderungen in der Verfassung der Republik Armenien ...............................  79

CONTENT

Amendments of the Constitution of the Republic of Armenia ...................  149

СОДЕРЖАНИЕ

Изменения в Конституции Республики Армения ........................................  216



6

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԳԼՈՒԽ 1
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հոդված 1.  ....................................................................................................................  13
Հոդված 2.   ....................................................................................................................  13 
Հոդված 3. Մարդը, նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները և 

ազատությունները  .......................................................................................  13
Հոդված 4. Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքը .................. 14 
Հոդված 5. Իրավական նորմերի աստիճանակարգությունը  ........................................... 14
Հոդված 6. Օրինականության սկզբունքը  ....................................................................... 14
Հոդված 7. Ընտրական իրավունքի սկզբունքները  ......................................................... 14
Հոդված 8. Գաղափարախոսական բազմակարծությունը և 

բազմակուսակցական համակարգը .............................................................. 14
Հոդված 9.  Տեղական ինքնակառավարման երաշխավորումը  ......................................... 15
Հոդված 10. Սեփականության երաշխավորումը  .............................................................. 15
Հոդված 11. Տնտեսական կարգը  .................................................................................... 15
Հոդված 12. Շրջակա միջավայրի պահպանությունը և 

կայուն զարգացումը  .................................................................................... 15
Հոդված 13. Արտաքին քաղաքականությունը  .................................................................. 15
Հոդված 14.  Զինված ուժերը և պաշտպանությունը  .......................................................... 15
Հոդված 15.  Մշակույթի, կրթության, գիտության խթանումը, հայոց լեզվի և 

մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը  ........................................ 16
Հոդված 16.  Ընտանիքի պաշտպանությունը  .................................................................... 16
Հոդված 17. Պետությունը և կրոնական կազմակերպությունները  ..................................... 16
Հոդված 18.  Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցին  ............................................ 16
Հոդված 19.  Հայկական սփյուռքի հետ կապերը  .............................................................. 16
Հոդված 20.  Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն  ...................................... 16
Հոդված 21. Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանիշերը  ....................................... 17
Հոդված 22. Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքը  .......................................... 17

ԳԼՈՒԽ 2
ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ 

ԵՎ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդված 23.  Մարդու արժանապատվությունը  .................................................................. 17
Հոդված 24.  Կյանքի իրավունքը  ...................................................................................... 17
Հոդված 25.  Ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունքը  ............................ 17
Հոդված 26.  Խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ 

պատժի արգելքը  ......................................................................................... 18
Հոդված 27.  Անձնական ազատությունը  .......................................................................... 18
Հոդված 28.  Օրենքի առջև ընդհանուր հավասարությունը  ................................................ 19
Հոդված 29.  Խտրականության արգելքը  .......................................................................... 19
Հոդված 30.  Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարությունը  .................................. 19



7

Հոդված 31. Մասնավոր և ընտանեկան կյանքի, պատվի ու բարի համբավի 
անձեռնմխելիությունը  .................................................................................. 19

Հոդված 32. Բնակարանի անձեռնմխելիությունը  ............................................................. 19
Հոդված 33. Հաղորդակցության ազատությունը և գաղտնիությունը  ................................. 20
Հոդված 34.  Անձնական տվյալների պաշտպանությունը  .................................................. 20
Հոդված 35.  Ամուսնանալու ազատությունը  ...................................................................... 20
Հոդված 36.  Ծնողների իրավունքները և պարտականությունները  .................................... 21
Հոդված 37.  Երեխայի իրավունքները  .............................................................................. 21
Հոդված 38.  Կրթության իրավունքը ................................................................................. 21
Հոդված 39.  Մարդու ազատ գործելու իրավունքը  ............................................................. 21
Հոդված 40.  Ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը  .............................................................. 22
Հոդված 41.  Մտքի, խղճի և կրոնի ազատությունը  ............................................................ 22
Հոդված 42.  Կարծիքի արտահայտման ազատությունը  .................................................... 22
Հոդված 43.  Ստեղծագործության ազատությունը  ............................................................. 23
Հոդված 44.  Հավաքների ազատությունը  ......................................................................... 23
Հոդված 45.  Միավորումների ազատությունը  ................................................................... 23
Հոդված 46.  Կուսակցություն ստեղծելու և կուսակցությանն 

անդամագրվելու իրավունքը  ........................................................................ 24
Հոդված 47.  Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիության իրավունքը  ..................................................................... 24
Հոդված 48.  Ընտրական իրավունքը և հանրաքվեին 

մասնակցելու իրավունքը  ............................................................................. 25
Հոդված 49.  Հանրային ծառայության անցնելու իրավունքը  .............................................. 25
Հոդված 50.  Պատշաճ վարչարարության իրավունքը  ....................................................... 26
Հոդված 51.  Տեղեկություններ ստանալու իրավունքը  ....................................................... 26
Հոդված 52.  Մարդու իրավունքների պաշտպանին դիմելու իրավունքը  ............................. 26
Հոդված 53.  Հանրագիր ներկայացնելու իրավունքը ......................................................... 26
Հոդված 54.  Քաղաքական ապաստանի իրավունքը  ........................................................ 26
Հոդված 55.  Արտաքսման կամ հանձնման արգելքը  ........................................................ 27
Հոդված 56.  Ազգային և էթնիկ ինքնությունը պահպանելու իրավունքը  ............................. 27
Հոդված 57.  Աշխատանքի ընտրության ազատությունը և աշխատանքային 

իրավունքները  ............................................................................................. 27
Հոդված 58.  Գործադուլի իրավունքը  ............................................................................... 28
Հոդված 59.   Տնտեսական գործունեության ազատությունը և տնտեսական 

մրցակցության երաշխավորումը  .................................................................. 28
Հոդված 60.  Սեփականության իրավունքը  ....................................................................... 28
Հոդված 61.  Դատական պաշտպանության իրավունքը և մարդու իրավունքների 

պաշտպանության միջազգային մարմիններ դիմելու իրավունքը  ................... 29
Հոդված 62.  Վնասի հատուցման իրավունքը  ................................................................... 29
Հոդված 63.  Արդար դատաքննության իրավունքը  ........................................................... 29
Հոդված 64.  Իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքը  ..................................... 29
Հոդված 65. Ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատվելու իրավունքը  ................... 30
Հոդված 66. Անմեղության կանխավարկածը  ................................................................... 30
Հոդված 67.  Մեղադրանքից պաշտպանվելու իրավունքը  ................................................. 30
Հոդված 68.  Կրկին դատվելու արգելքը ............................................................................ 30
Հոդված 69. Դատապարտվածի բողոքարկման իրավունքը  ............................................. 30



8

Հոդված 70. Ներման խնդրանքի իրավունքը  ................................................................... 31
Հոդված 71. Մեղքի սկզբունքը և պատժի համաչափության սկզբունքը  ............................. 31
Հոդված 72. Հանցագործություններ սահմանելիս  և պատիժներ նշանակելիս 

օրինականության սկզբունքը  ....................................................................... 31
Հոդված 73.  Օրենքների և այլ իրավական ակտերի հետադարձ ուժը  ...............................  31
Հոդված 74.  Հիմնական իրավունքների և ազատությունների կիրառելիությունն 

իրավաբանական անձանց նկատմամբ  ........................................................ 31
Հոդված 75.  Հիմնական իրավունքների և ազատությունների իրականացման 

կազմակերպական կառուցակարգերը և ընթացակարգերը  ........................... 31
Հոդված 76.  Հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումներն 

արտակարգ կամ ռազմական դրության ժամանակ  ....................................... 32
Հոդված 77.  Հիմնական իրավունքների և ազատությունների չարաշահման 

արգելքը  ...................................................................................................... 32
Հոդված 78.  Համաչափության սկզբունքը  ........................................................................ 32
Հոդված 79.  Որոշակիության սկզբունքը  .......................................................................... 32
Հոդված 80. Հիմնական իրավունքների և ազատությունների վերաբերյալ դրույթների 

էության անխախտելիությունը  ...................................................................... 32
Հոդված 81.  Հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները և միջազգային 

իրավական պրակտիկան  ............................................................................ 33

ԳԼՈՒԽ 3
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ 

ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Հոդված 82.  Աշխատանքային պայմանները  .................................................................... 33
Հոդված 83.  Սոցիալական ապահովությունը  ................................................................... 33
Հոդված 84.  Արժանապատիվ գոյությունը և նվազագույն աշխատավարձը  ....................... 33
Հոդված 85.  Առողջության պահպանությունը  ................................................................... 33
Հոդված 86.  Պետության քաղաքականության հիմնական նպատակները  ......................... 34
Հոդված 87.  Պետության քաղաքականության հիմնական նպատակների 

իրագործումը  ............................................................................................... 34

ԳԼՈՒԽ 4
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ

Հոդված 88.  Ազգային ժողովի կարգավիճակը և գործառույթները  .................................... 35
Հոդված 89.  Ազգային ժողովի կազմը և ընտրության կարգը  ............................................ 35
Հոդված 90.  Ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը  ............................................ 35
Հոդված 91.  Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունը  .................................................. 36
Հոդված 92.  Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունը  ................................................. 36
Հոդված 93.  Ազգային ժողովի ընտրությունների նշանակումը  .......................................... 36
Հոդված 94.  Ներկայացուցչական մանդատը  ................................................................... 36
Հոդված 95.  Պատգամավորական մանդատի անհամատեղելիությունը  ............................ 36
Հոդված 96.  Պատգամավորի անձեռնմխելիությունը  ........................................................ 37
Հոդված 97.  Պատգամավորի վարձատրության չափը և գործունեության այլ 

երաշխիքները  ............................................................................................. 37
Հոդված 98. Պատգամավորի լիազորությունների դադարումը և 

դադարեցումը  ............................................................................................. 37
Հոդված 99.  Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանները ............................................. 37



9

Հոդված 100. Ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանը և նիստը  ................................... 37
Հոդված 101. Ազգային ժողովի նիստերի հրապարակայնությունը  ...................................... 38
Հոդված 102. Ազգային ժողովի նիստերի իրավազորությունը  ............................................. 38
Հոդված 103. Օրենքների, Ազգային ժողովի որոշումների, հայտարարությունների և 

ուղերձների ընդունումը  ................................................................................ 38
Հոդված 104. Ազգային ժողովի նախագահը, նրա տեղակալները և 

Ազգային ժողովի խորհուրդը  ........................................................................ 38
Հոդված 105.  Ազգային ժողովի խմբակցությունները  .......................................................... 39
Հոդված 106.  Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովները  ........................................... 39
Հոդված 107.  Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովները  .................................. 39
Հոդված 108.  Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովները  ................................................. 39
Հոդված 109.  Օրենսդրական նախաձեռնությունը  .............................................................. 40
Հոդված 110.  Պետական բյուջեի ընդունումը  ..................................................................... 40
Հոդված 111.   Պետական բյուջեի կատարման նկատմամբ 

վերահսկողությունը  ..................................................................................... 41
Հոդված 112. Պատգամավորների բանավոր և գրավոր հարցերը  ...................................... 41
Հոդված 113.  Հարցապնդումները  ..................................................................................... 41
Հոդված 114.  Հրատապ թեմայով քննարկումները  ............................................................. 41
Հոդված 115.  Վարչապետին անվստահություն հայտնելը  .................................................. 42
Հոդված 116.  Միջազգային պայմանագրեր վավերացնելը, կասեցնելը և չեղյալ 

հայտարարելը  ............................................................................................. 42
Հոդված 117. Համաներումը  ............................................................................................. 43
Հոդված 118.  Պատերազմի հայտարարումը և խաղաղության հաստատումը  ...................... 43
Հոդված 119.  Ռազմական դրությունը ................................................................................ 43
Հոդված 120.  Արտակարգ դրությունը  ................................................................................ 43
Հոդված 121.  Վարչատարածքային միավորները և բաժանումը  ......................................... 44
Հոդված 122.  Ինքնավար մարմինները  .............................................................................. 44

ԳԼՈՒԽ 5
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԸ

Հոդված 123.  Հանրապետության նախագահի կարգավիճակը և գործառույթները .............. 44
Հոդված 124.  Հանրապետության նախագահի լիազորությունների 

ժամկետը և նրան ներկայացվող պահանջները  ............................................ 44
Հոդված 125.  Հանրապետության նախագահի ընտրության կարգը  .................................... 45
Հոդված 126.  Հանրապետության նախագահի արտահերթ ընտրությունը  .......................... 45
Հոդված 127.  Հանրապետության նախագահի կողմից պաշտոնի ստանձնումը  .................. 46
Հոդված 128.  Հանրապետության նախագահի ուղերձը  ...................................................... 46
Հոդված 129.  Օրենքի ստորագրումը և հրապարակումը  .................................................... 46
Հոդված 130.  Կառավարության հրաժարականի ընդունումը  .............................................. 46
Հոդված 131.  Փոփոխություններ Կառավարության կազմում  .............................................. 46
Հոդված 132.  Հանրապետության նախագահի լիազորություններն արտաքին 

քաղաքականության բնագավառում  ............................................................. 47
Հոդված 133.  Հանրապետության նախագահի լիազորությունները զինված ուժերի 

բնագավառում  ............................................................................................. 47
Հոդված 134.  Քաղաքացիության վերաբերյալ հարցերի լուծումը  ........................................ 47
Հոդված 135.  Ներում շնորհելը  .......................................................................................... 47



10

Հոդված 136.  Պարգևատրումը և պատվավոր կոչումների շնորհումը  ................................. 47
Հոդված 137.  Բարձրագույն դասային աստիճանների շնորհումը ........................................ 48
Հոդված 138.  Պաշտոնատար անձանց ժամանակավոր նշանակումը  ................................. 48
Հոդված 139.  Հանրապետության նախագահի հրամանագրերը և 

կարգադրությունները  .................................................................................. 48
Հոդված 140.  Հանրապետության նախագահի անձեռնմխելիությունը  ................................ 48
Հոդված 141.  Հանրապետության նախագահի պաշտոնանկությունը  .................................. 48
Հոդված 142.  Հանրապետության նախագահի հրաժարականը  .......................................... 49
Հոդված 143. Հանրապետության նախագահի լիազորությունների կատարման 

անհնարինությունը  ...................................................................................... 49
Հոդված 144.  Հանրապետության նախագահի լիազորությունների 

ժամանակավոր կատարումը  ........................................................................ 49
Հոդված 145. Հանրապետության նախագահի գործունեության ապահովումը  ..................... 49

ԳԼՈՒԽ 6
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդված 146.  Կառավարության կարգավիճակը և գործառույթները  ................................... 50
Հոդված 147.  Կառավարության կազմը և կառուցվածքը  .................................................... 50
Հոդված 148.  Կառավարության անդամին ներկայացվող պահանջները  ............................. 50
Հոդված 149.  Վարչապետի ընտրությունը և նշանակումը  .................................................. 50
Հոդված 150.  Կառավարության կազմավորումը ................................................................. 51
Հոդված 151.  Կառավարության ծրագիրը  .......................................................................... 51
Հոդված 152. Վարչապետի և Կառավարության մյուս անդամների 

իրավասությունները  .................................................................................... 51
Հոդված 153.  Կառավարության նիստերը և որոշումները  ................................................... 52
Հոդված 154.  Տնտեսական և ֆինանսական քաղաքականությունը  ..................................... 52
Հոդված 155.  Զինված ուժերը  ........................................................................................... 52
Հոդված 156.  Կառավարության տարեկան զեկույցն Ազգային ժողովին  .............................. 53
Հոդված 157.  Կառավարության վստահության հարցը  ....................................................... 53
Հոդված 158.  Կառավարության հրաժարականը  ................................................................ 53
Հոդված 159.  Պետական կառավարման համակարգի մարմինները  ................................... 53
Հոդված 160.  Կառավարության տարածքային քաղաքականության իրագործումը  .............. 54
Հոդված 161.  Հանրային խորհուրդը  ................................................................................. 54

ԳԼՈՒԽ 7
ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Հոդված 162.  Արդարադատության իրականացումը  ........................................................... 54
Հոդված 163.  Դատարանները  .......................................................................................... 54
Հոդված 164.  Դատավորի կարգավիճակը  ......................................................................... 54
Հոդված 165.  Դատավորների թեկնածուներին ներկայացվող պահանջները  ...................... 56
Հոդված 166.  Դատավորների ընտրության և նշանակման կարգը  ...................................... 56
Հոդված 167.  Սահմանադրական դատարանը ................................................................... 57
Հոդված 168.  Սահմանադրական դատարանի լիազորությունները  ..................................... 58
Հոդված 169.  Սահմանադրական դատարան դիմելը  ......................................................... 58
Հոդված 170. Սահմանադրական դատարանի որոշումները և  եզրակացությունները  ......... 60
Հոդված 171.  Վճռաբեկ դատարանը  ................................................................................. 61



11

Հոդված 172.  Վերաքննիչ դատարանները  ........................................................................ 61
Հոդված 173. Բարձրագույն դատական խորհուրդը  ........................................................... 61
Հոդված 174. Բարձրագույն դատական խորհրդի կազմը և կազմավորման կարգը  ............. 61
Հոդված 175. Բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունները  ................................ 62

ԳԼՈՒԽ 8
ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

Հոդված 176.  Դատախազությունը  .................................................................................... 63
Հոդված 177.  Գլխավոր դատախազը  ................................................................................ 63
Հոդված 178.  Քննչական մարմինները  .............................................................................. 64

ԳԼՈՒԽ 9
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

Հոդված 179.  Տեղական ինքնակառավարման իրավունքը  ................................................. 64
Հոդված 180.  Համայնքը  ................................................................................................... 64
Հոդված 181.  Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները  .................... 64
Հոդված 182.  Համայնքի խնդիրները և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

լիազորությունները  ...................................................................................... 64
Հոդված 183.  Համայնքի գործերի կառավարմանն անմիջական մասնակցությունը  ............. 65
Հոդված 184.  Համայնքի սեփականությունը  ...................................................................... 65
Հոդված 185.  Համայնքի բյուջեն, տեղական հարկերը, տուրքերը և վճարները  ................... 65
Հոդված 186.  Համայնքի  ֆինանսավորումը  ..................................................................... 66
Հոդված 187.  Տեղական ինքնակառավարումը Երևանում ................................................... 66
Հոդված 188.  Իրավական և մասնագիտական հսկողությունը  ............................................ 66
Հոդված 189.  Միջհամայնքային միավորումները  ............................................................... 66
Հոդված 190.  Համայնքների միավորումը և բաժանումը  ..................................................... 66

ԳԼՈՒԽ 10
ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԸ

Հոդված 191. Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթները և
լիազորությունները  ...................................................................................... 67

Հոդված 192. Մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությունը  ....................................... 67
Հոդված 193. Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության երաշխիքները  ............. 67

ԳԼՈՒԽ 11
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ

Հոդված 194. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործառույթները, 
լիազորությունները և ընտրական հանձնաժողովների համակարգը  .............. 68

Հոդված 195. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
կազմը և կազմավորման կարգը  ................................................................... 69

ԳԼՈՒԽ 12
ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ

Հոդված 196. Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի գործառույթները և 
լիազորությունները  ...................................................................................... 69

Հոդված 197. Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի կազմը և 
կազմավորման կարգը  ................................................................................. 70



12

ԳԼՈՒԽ 13
ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԸ

Հոդված 198. Հաշվեքննիչ պալատի գործառույթները և լիազորությունները  ....................... 71
Հոդված 199. Հաշվեքննիչ պալատի կազմը և կազմավորման կարգը  ................................ 71

ԳԼՈՒԽ 14
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԸ

Հոդված 200. Կենտրոնական բանկի հիմնական 
նպատակները և գործառույթները  ................................................................ 72

Հոդված 201. Կենտրոնական բանկի նախագահը և խորհուրդը  ......................................... 72

ԳԼՈՒԽ 15
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՆՐԱՔՎԵՆ

Հոդված 202. Սահմանադրության ընդունումը և փոփոխությունը  ....................................... 73
Հոդված 203. Սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածները  ........................................... 74
Հոդված 204. Քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով ներկայացված օրենքի 

նախագծի վերաբերյալ հանրաքվեն  ............................................................. 74
Հոդված 205. Վերպետական միջազգային կազմակերպություններին 

Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության և տարածքի 
փոփոխության հարցերով հանրաքվեները  ................................................... 74

Հոդված 206. Հանրաքվեի նշանակումը  ............................................................................ 74
Հոդված 207. Հանրաքվեի դրված ակտի ընդունումը  ......................................................... 75
Հոդված 208. Հանրաքվե անցկացնելու արգելքը  ............................................................... 75

ԳԼՈՒԽ 16
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ  ԵՎ  ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Հոդված 209. Սահմանադրության առանձին դրույթների ուժի մեջ մտնելը .......................... 75
Հոդված 210. Օրենքների համապատասխանեցումը Սահմանադրության 

փոփոխություններին  ................................................................................... 76
Հոդված 211. Հանրապետության նախագահի ընտրության ժամկետը  ............................... 76
Հոդված 212.  Կառավարության հրաժարականը  ................................................................ 76
Հոդված 213.  Սահմանադրական դատարանի անդամների և նախագահի 

պաշտոնավարումը  ...................................................................................... 76
Հոդված 214.  Բարձրագույն դատական խորհրդի կազմավորումը  ...................................... 77
Հոդված 215.  Դատավորների, դատարանների նախագահների և Վճռաբեկ դատարանի 

պալատների նախագահների պաշտոնավարումը  ......................................... 77
Հոդված 216.  Գլխավոր դատախազի պաշտոնավարումը  .................................................. 77
Հոդված 217.  Համայնքի ավագանու անդամների և համայնքի ղեկավարի 

պաշտոնավարումը  ...................................................................................... 78
Հոդված 218.  Մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնավարումը  ............................... 78
Հոդված 219.  Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմավորումը  ........................ 78
Հոդված 220.  Սահմանադրության 12-14-րդ գլուխներով նախատեսված մարմինների 

անդամների պաշտոնավարումը   ................................................................. 78



13

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�  ԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐ�  ԱՆ 

ՓՈՓՈԽ�  � ՆՆԵՐ

Հոդ ված 1. 1995 թվա կա նի հու լի սի 5-ի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Սահ մա նադ րու թյու նը՝ 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով, շա րադ րել հետև-
յալ խմբագ րու թյամբ.

 
« Հայ ժո ղո վուր դը, հիմք ըն դու նե լով Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին հռչա-

կագ րում հաս տա տագր ված հա յոց պե տա կա նու թյան հիմ նա րար սկզբունք նե րը 
և հա մազ գա յին նպա տակ նե րը, ի րա կա նաց րած ինք նիշ խան պե տու թյան վե րա-
կանգն ման իր ա զա տա սեր նախ նի նե րի սուրբ պատ գա մը, նվիր ված հայ րե նի-
քի հզո րաց մա նը և բար գա վաճ մա նը, ա պա հո վե լու հա մար սե րունդ նե րի ա զա-
տու թյու նը, ընդ հա նուր բա րե կե ցու թյու նը, քա ղա քա ցիա կան հա մե րաշ խու թյու նը, 
հա վաս տե լով հա վա տար մու թյու նը հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րին, ըն դու նում է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյու նը:

ԳԼՈՒԽ  1

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հոդ ված 1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն ինք նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա-
կան, սո ցիա լա կան, ի րա վա կան պե տու թյուն է:

Հոդ ված 2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում իշ խա նու թյու նը պատ կա նում 
է ժո ղովր դին:

Ժո ղո վուրդն իր իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց նում է ա զատ ընտ րու թյուն նե րի, 
հան րաք վե նե րի, ինչ պես նաև Սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես ված պե տա կան 
և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց մի-
ջո ցով:

Իշ խա նու թյան յու րա ցու մը որ ևէ կազ մա կեր պու թյան կամ ան հա տի կող մից 
հան ցա գոր ծու թյուն է:

 Հոդ ված 3.  Մար դը, նրա ար ժա նա պատ վու թյու նը, հիմ նա կան ի րա վունք-

նե րը և  ա զա տու թյուն նե րը

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մար դը բարձ րա գույն ար ժեք է: Մար-
դու ա նօ տա րե լի ար ժա նա պատ վու թյունն իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի 
ան քակ տե լի հիմքն է:

2. Մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի 
հար գումն ու պաշտ պա նու թյու նը հան րա յին իշ խա նու թյան պար տա կա նու թյուն-
ներն են:
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3. Հան րա յին իշ խա նու թյու նը սահ մա նա փակ ված է մար դու և քա ղա քա ցու 
հիմ նա կան ի րա վունք նե րով և  ա զա տու թյուն նե րով՝ որ պես ան մի ջա կա նո րեն 
գոր ծող ի րա վունք:

  Հոդ ված 4. Իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման սկզբուն քը

Պե տա կան իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց վում է Սահ մա նադ րու թյա նը և  օ րենք-
նե րին հա մա պա տաս խան՝ օ րենս դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան իշ խա նու թյուն նե-
րի բա ժան ման ու հա վա սա րակշռ ման հի ման վրա:

 Հոդ ված 5. Ի րա վա կան նոր մե րի աս տի ճա նա կար գու թյու նը

1. Սահ մա նադ րու թյունն ու նի բարձ րա գույն ի րա վա բա նա կան ուժ:
2. Օ րենք նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն սահ մա նադ րա կան օ րենք նե րին, 

իսկ են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը՝ սահ մա նադ րա կան 
օ րենք նե րին և  օ րենք նե րին:

3. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վա վե րաց րած մի ջազ գա յին պայ մա նա-
գրե րի և  օ րենք նե րի նոր մե րի միջև հա կա սու թյան դեպ քում կի րառ վում են մի-
ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի նոր մե րը:

 Հոդ ված 6. Օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քը

1. Պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներն ու պաշ տո-
նա տար ան ձինք ի րա վա սու են կա տա րե լու միայն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, 
ո րոնց հա մար լիա զոր ված են Սահ մա նադ րու թյամբ կամ օ րենք նե րով:

2. Սահ մա նադ րու թյան և  օ րենք նե րի հի ման վրա և դ րանց ի րա կա նա ցումն 
ա պա հո վե լու նպա տա կով Սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես ված մար մին նե րը 
կա րող են օ րեն քով լիա զոր վել ըն դու նե լու են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա-
վա կան ակ տեր: Լիա զո րող նոր մե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն ի րա վա կան 
ո րո շա կիու թյան սկզբուն քին:

3. Օ րենք նե րը և  են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տերն ու ժի 
մեջ են մտնում օ րեն քով սահ ման ված կար գով հրա պա րակ վե լուց հե տո:

 Հոդ ված 7. Ընտ րա կան ի րա վուն քի սկզբունք նե րը

Ազ գա յին ժո ղո վի և հա մայնք նե րի ա վա գա նի նե րի ընտ րու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաև հան րաք վե ներն անց կաց վում են ընդ հա նուր, հա վա սար, ա զատ և  ուղ ղա կի 
ընտ րա կան ի րա վուն քի հի ման վրա՝ գաղտ նի քվեար կու թյամբ:

 Հոդ ված 8.  Գա ղա փա րա խո սա կան բազ մա կար ծու թյու նը և բազ մա կու-

սակ ցա կան հա մա կար գը

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րաշ խա վոր վում են գա ղա փա րա խո-
սա կան բազ մա կար ծու թյու նը և բազ մա կու սակ ցա կան հա մա կար գը:

2. Կու սակ ցու թյուն նե րը կազ մա վոր վում և գոր ծում են ա զա տո րեն: Կու սակ-
ցու թյուն նե րի հա մար օ րեն քով ե րաշ խա վոր վում են գոր ծու նեու թյան հա վա սար 
ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն ներ:
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3. Կու սակ ցու թյուն նե րը նպաս տում են ժո ղովր դի քա ղա քա կան կամ քի ձևա-
վոր մանն ու ար տա հայտ մա նը:

4. Կու սակ ցու թյուն նե րի կա ռուց ված քը և գոր ծու նեու թյու նը չեն կա րող հա կա-
սել ժո ղովր դա վա րա կան սկզբունք նե րին:

  Հոդ ված 9.  Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ե րաշ խա վո րու մը

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րաշ խա վոր վում է տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վա րու մը` որ պես ժո ղովր դա վա րու թյան էա կան հիմ քե րից մե կը:

  Հոդ ված 10.  Սե փա կա նու թյան ե րաշ խա վո րու մը

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նաչ վում և հա վա սա րա պես պաշտ-
պան վում են սե փա կա նու թյան բո լոր ձևե րը:

2. Ըն դեր քը և ջ րա յին ռե սուրս նե րը պե տու թյան բա ցա ռիկ սե փա կա նու թյունն 
են:

 Հոդ ված 11. Տն տե սա կան կար գը

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տնտե սա կան կար գի հիմ քը սո ցիա լա կան 
շու կա յա կան տնտե սու թյունն է, ո րը հիմն ված է մաս նա վոր սե փա կա նու թյան, 
տնտե սա կան գոր ծու նեու թյան ա զա տու թյան, ա զատ տնտե սա կան մրցակ ցու-
թյան վրա և պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան մի ջո ցով ուղղ ված է ընդ հա նուր 
տնտե սա կան բա րե կե ցու թյա նը և սո ցիա լա կան ար դա րու թյա նը:

 Հոդ ված 12. Շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյու նը և կա յուն զար գա ցու մը

1. Պե տու թյու նը խթա նում է շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյու նը, բա րե լա-
վու մը և վե րա կանգ նու մը, բնա կան պա շար նե րի ող ջա միտ օգ տա գոր ծու մը՝ ղե-
կա վար վե լով կա յուն զար գաց ման սկզբուն քով և հաշ վի առ նե լով պա տաս խա-
նատ վու թյունն ա պա գա սե րունդ նե րի առջև:

2. Յու րա քանչ յուր ոք պար տա վոր է հոգ տա նել շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա-
նու թյան մա սին:

 Հոդ ված 13. Ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյունն ի րա կա-
նաց վում է մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հի ման վրա՝ բո լոր պե տու թյուն նե րի հետ բա-
րիդ րա ցիա կան, փոխ շա հա վետ հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տե լու նպա տա կով:

Հոդված 14. Զինված ուժերը և պաշտպանությունը

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան զին ված ու ժերն ա պա հո վում են Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյու նը, անվ տան գու թյու նը, տա րած քա-
յին ամ բող ջա կա նու թյու նը և սահ ման նե րի ան ձեռնմ խե լիու թյու նը:

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան զին ված ու ժե րը քա ղա քա կան հար ցե րում 
պահ պա նում են չե զո քու թյուն և քա ղա քա ցիա կան վե րահս կո ղու թյան ներ քո են:
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3. Յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցի պար տա վոր է օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
մաս նակ ցել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյա նը:

Հոդված 15. Մշակույթի, կրթության, գիտության խթանումը, հայոց լեզվի 

և մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը

1. Պե տու թյու նը խթա նում է մշա կույ թի, կրթու թյան և գի տու թյան զար գա ցու մը:
2. Հա յոց լե զուն և մ շա կու թա յին ժա ռան գու թյու նը պե տու թյան հո գա ծու թյան և 

պաշտ պա նու թյան ներ քո են։

 Հոդ ված 16. Ըն տա նի քի պաշտ պա նու թյու նը

Ըն տա նի քը, որ պես հա սա րա կու թյան բնա կան և հիմ նա կան բջիջ, բնակ չու-
թյան պահ պան ման և վե րար տադր ման հիմք, ինչ պես նաև մայ րու թյու նը և ման-
կու թյու նը պե տու թյան հա տուկ պաշտ պա նու թյան և հո վա նա վո րու թյան ներ քո 
են:

 Հոդ ված 17.  Պե տու թյու նը և կ րո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ե րաշ խա վոր վում է կրո նա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան ա զա տու թյու նը:

2. Կ րո նա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն ան ջատ են պե տու թյու նից:

 Հոդ ված 18.  Հա յաս տան յայց ա ռա քե լա կան սուրբ ե կե ղե ցին

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ճա նա չում է Հա յաս տան յայց ա ռա քե լա-
կան սուրբ ե կե ղե ցու՝ որ պես ազ գա յին ե կե ղե ցու բա ցա ռիկ ա ռա քե լու թյու նը հայ 
ժո ղովր դի հոգ ևոր կյան քում, նրա ազ գա յին մշա կույ թի զար գաց ման և  ազ գա յին 
ինք նու թյան պահ պան ման գոր ծում:

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Հա յաս տան յայց ա ռա քե լա կան սուրբ 
ե կե ղե ցու հա րա բե րու թյուն նե րը կա րող են կար գա վոր վել օ րեն քով:

 Հոդ ված 19.  Հայ կա կան սփյուռ քի հետ կա պե րը

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը հայ կա կան սփյուռ քի հետ ի րա կա նաց-
նում է հա մա կող մա նի կա պե րի զար գաց մա նը և հա յա պահ պան մանն ուղղ ված 
քա ղա քա կա նու թյուն, նպաս տում է հայ րե նա դար ձու թյա նը:

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հի ման վրա 
նպաս տում է այլ պե տու թյուն նե րում հա յոց լեզ վի, հայ կա կան պատ մա կան և 
մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի պահ պան մա նը, հայ կրթա կան և մ շա կու թա յին կյան-
քի զար գաց մա նը։

 Հոդ ված 20.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան լե զուն

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան լե զուն հա յե րենն է:
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 Հոդ ված 21.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան խորհր դա նի շե րը

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դրո շը ե ռա գույն է՝ կար միր, կա պույտ, 
նարն ջա գույն հո րի զո նա կան հա վա սար շեր տե րով:

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան զի նան շանն է. կենտ րո նում՝ վա հա նի 
վրա, պատ կեր ված են Ա րա րատ լե ռը՝ Նոյ յան տա պա նով, և պատ մա կան Հա-
յաս տա նի չորս թա գա վո րու թյուն նե րի զի նան շան նե րը։ Վա հա նը պա հում են ար-
ծի վը և  առ յու ծը, իսկ վա հա նից ներքև պատ կեր ված են սուր, ճյուղ, հաս կե րի 
խուրձ, շղթա և ժա պա վեն։

3. Դ րո շի և զի նան շա նի ման րա մասն նկա րագ րու թյու նը սահ ման վում է օ րեն-
քով։

4. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրհ ներ գը սահ ման վում է օ րեն քով:

 Հոդ ված 22.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մայ րա քա ղա քը

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մայ րա քա ղա քը Եր ևանն է:

ԳԼՈՒԽ  2

 ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ 

ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 Հոդ ված 23.  Մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը

Մար դու ար ժա նա պատ վու թյունն ան խախ տե լի է:

 Հոդ ված 24. Կ յան քի ի րա վուն քը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի կյան քի ի րա վունք:
2. Ոչ ոք չի կա րող կա մա յա կա նո րեն զրկվել կյան քից:
3. Ոչ ոք չի կա րող դա տա պարտ վել կամ են թարկ վել մա հա պատ ժի:

 Հոդ ված 25.  Ֆի զի կա կան և հո գե կան ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի ֆի զի կա կան և հո գե կան ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա-
վունք:

2. Ֆի զի կա կան և հո գե կան ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քը կա րող է սահ մա-
նա փակ վել միայն օ րեն քով՝ պե տա կան անվ տան գու թյան, հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի կանխ ման կամ բա ցա հայտ ման, հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջու թյան և 
բա րո յա կա նու թյան կամ այ լոց հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի 
պաշտ պա նու թյան նպա տա կով:

3. Բժշ կու թյան և կեն սա բա նու թյան ո լորտ նե րում մաս նա վո րա պես ար գել վում 
են եվ գե նի կա կան փոր ձե րը, մար դու օր գան ներն ու հյուս վածք նե րը շա հույ թի 
աղբ յուր դարձ նե լը, մար դու վե րար տադ րո ղա կան կլո նա վո րու մը:

4. Ոչ ոք չի կա րող ա ռանց իր ա զատ և հս տակ ար տա հայ տած հա մա ձայ նու-
թյան են թարկ վել գի տա կան, բժշկա կան կամ այլ փոր ձե րի: Մար դը նա խա պես 
տե ղե կաց վում է նման փոր ձե րի հնա րա վոր հետ ևանք նե րի մա սին:
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 Հոդ ված 26.  Խոշ տանգ ման, ան մարդ կա յին կամ նվաս տաց նող վե րա բեր-

մուն քի կամ պատ ժի ար գել քը

1. Ոչ ոք չի կա րող են թարկ վել խոշ տանգ ման, ան մարդ կա յին կամ նվաս տաց-
նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի:

2. Մարմ նա կան պա տիժ ներն ար գել վում են:
3. Ա զա տու թյու նից զրկված ան ձինք ու նեն մար դա սի րա կան վե րա բեր մուն քի 

ի րա վունք:

 Հոդ ված 27. Անձ նա կան ա զա տու թյու նը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի անձ նա կան ա զա տու թյան ի րա վունք։ Ոչ ոք չի կա-
րող անձ նա կան ա զա տու թյու նից զրկվել այլ կերպ, քան հետև յալ դեպ քե րում և  
օ րեն քով սահ ման ված կար գով`

1) ան ձին ի րա վա սու դա տա րա նը դա տա պար տել է հան ցանք կա տա րե լու հա-
մար.

2) դա տա րա նի ի րա վա չափ կար գադ րու թյա նը չեն թարկ վե լու հա մար.
3) օ րեն քով սահ ման ված ո րո շա կի պար տա կա նու թյան կա տա րումն ա պա հո-

վե լու նպա տա կով.
4) ան ձին ի րա վա սու մար մին ներ կա յաց նե լու նպա տա կով, երբ առ կա է նրա 

կող մից հան ցանք կա տա րած լի նե լու հիմ նա վոր կաս կած, կամ երբ դա հիմ նա-
վոր կեր պով անհ րա ժեշտ է հան ցան քի կա տա րու մը կամ դա կա տա րե լուց հե տո 
ան ձի փա խուս տը կան խե լու նպա տա կով.

5) ան չա փա հա սին դաս տիա րակ չա կան հսկո ղու թյան հանձ նե լու կամ ի րա վա-
սու մար մին ներ կա յաց նե լու նպա տա կով.

6) հան րու թյան հա մար վտան գա վոր վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի տա րա-
ծու մը, ինչ պես նաև հո գե կան խան գա րում ու նե ցող, հար բե ցող կամ թմրա մոլ ան-
ձան ցից բխող վտան գը կան խե լու նպա տա կով.

7) ան ձի ա նօ րի նա կան մուտ քը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն կան խե լու 
կամ ան ձին ար տաք սե լու կամ այլ պե տու թյան հանձ նե լու նպա տա կով:

2. Անձ նա կան ա զա տու թյու նից զրկված յու րա քանչ յուր ոք ի րեն հաս կա նա լի 
լեզ վով ան հա պաղ տե ղե կաց վում է ա զա տու թյու նից զրկվե լու պատ ճառ նե րի, իսկ 
քրեա կան մե ղադ րանք ներ կա յաց վե լու դեպ քում՝ նաև մե ղադ րան քի մա սին:

3. Անձ նա կան ա զա տու թյու նից զրկված յու րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի, որ 
այդ մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց վի իր ընտ րած ան ձը։ Այս ի րա վուն քի ի րա կա նա-
ցու մը կա րող է հե տաձգ վել միայն օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում, կար գով և 
ժամ կե տով՝ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման կամ բա ցա հայտ ման նպա տա կով:

4. Ե թե սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ կե տի հիմ քով ա զա տու թյու նից զրկված 
ան ձի վե րա բեր յալ ա զա տու թյու նից զրկվե լու պա հից ող ջա միտ ժամ կե տում, սա-
կայն ոչ ուշ, քան յո թա նա սու ներ կու ժամ վա ըն թաց քում դա տա րա նը ո րո շում չի 
կա յաց նում ա նա զա տու թյան մեջ նրան հե տա գա պա հե լը թույ լատ րե լու մա սին, 
ա պա նա ան հա պաղ ա զատ է ար ձակ վում:
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5. Անձ նա կան ա զա տու թյու նից զրկված յու րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի 
վի ճար կե լու ի րեն ա զա տու թյու նից զրկե լու ի րա վա չա փու թյու նը, ո րի վե րա բեր-
յալ դա տա րա նը սեղմ ժամ կե տում ո րո շում է կա յաց նում և կար գադ րում է նրան 
ա զատ ար ձա կել, ե թե ա զա տու թյու նից զրկե լը ոչ ի րա վա չափ է:

6. Ոչ ոք չի կա րող անձ նա կան ա զա տու թյու նից զրկվել միայն այն պատ ճա ռով, 
որ ի վի ճա կի չէ կա տա րե լու քա ղա քա ցիաի րա վա կան պար տա վո րու թյուն նե րը:

 Հոդ ված 28. Օ րեն քի առջև ընդ հա նուր հա վա սա րու թյու նը

Բո լո րը հա վա սար են օ րեն քի առջև:

 Հոդ ված 29. Խտ րա կա նու թյան ար գել քը

Խտ րա կա նու թյու նը, կախ ված սե ռից, ռա սա յից, մաշ կի գույ նից, էթ նիկ կամ 
սո ցիա լա կան ծա գու մից, գե նե տի կա կան հատ կա նիշ նե րից, լեզ վից, կրո նից, 
աշ խար հա յաց քից, քա ղա քա կան կամ այլ հա յացք նե րից, ազ գա յին փոք րա մաս-
նու թյա նը պատ կա նե լու թյու նից, գույ քա յին վի ճա կից, ծնուն դից, հաշ ման դա մու-
թյու նից, տա րի քից կամ անձ նա կան կամ սո ցիա լա կան բնույ թի այլ հան գա մանք-
նե րից, ար գել վում է:

 Հոդ ված 30.  Կա նանց և տ ղա մարդ կանց ի րա վա հա վա սա րու թյու նը

Կա նայք և տ ղա մար դիկ ի րա վա հա վա սար են:

 Հոդ ված 31.  Մաս նա վոր և  ըն տա նե կան կյան քի, պատ վի ու բա րի համ բա-

վի ան ձեռնմ խե լիու թյու նը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր մաս նա վոր և  ըն տա նե կան կյան քի, պատ վի ու 
բա րի համ բա վի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վունք:

2. Մաս նա վոր և  ըն տա նե կան կյան քի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քը կա րող 
է սահ մա նա փակ վել միայն օ րեն քով` պե տա կան անվ տան գու թյան, երկ րի տնտե-
սա կան բա րե կե ցու թյան, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման կամ բա ցա հայտ-
ման, հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջու թյան և բա րո յա կա նու թյան կամ այ լոց 
հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով:

 Հոդ ված 32. Բ նա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյու նը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վունք:
2. Բ նա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել 

միայն օ րեն քով` պե տա կան անվ տան գու թյան, երկ րի տնտե սա կան բա րե կե ցու-
թյան, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման կամ բա ցա հայտ ման, հա սա րա կա կան 
կար գի, ա ռող ջու թյան և բա րո յա կա նու թյան կամ այ լոց հիմ նա կան ի րա վունք նե-
րի և  ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով:

3. Բ նա կա րա նը կա րող է խու զարկ վել միայն դա տա րա նի ո րոշ մամբ` օ րեն քով 
սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով: Օ րեն քով կա րող են սահ ման վել դա տա րա-
նի ո րոշ մամբ բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման 
այլ դեպ քեր:
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 Հոդ ված 33.  Հա ղոր դակ ցու թյան ա զա տու թյու նը և գաղտ նիու թյու նը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի նա մա կագ րու թյան, հե ռա խո սա յին խո սակ ցու թյուն-
նե րի և հա ղոր դակ ցու թյան այլ ձևե րի ա զա տու թյան և գաղտ նիու թյան ի րա վունք:

2. Հա ղոր դակ ցու թյան ա զա տու թյու նը և գաղտ նիու թյու նը կա րող են սահ մա-
նա փակ վել միայն օ րեն քով՝ պե տա կան անվ տան գու թյան, երկ րի տնտե սա կան 
բա րե կե ցու թյան, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման կամ բա ցա հայտ ման, հա-
սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջու թյան և բա րո յա կա նու թյան կամ այ լոց հիմ նա կան 
ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով:

3. Հա ղոր դակ ցու թյան գաղտ նիու թյու նը կա րող է սահ մա նա փակ վել միայն 
դա տա րա նի ո րոշ մամբ, բա ցա ռու թյամբ երբ դա անհ րա ժեշտ է պե տա կան ան-
վտան գու թյան պաշտ պա նու թյան հա մար և պայ մա նա վոր ված է հա ղոր դակց-
վող նե րի՝ օ րեն քով սահ ման ված ա ռանձ նա հա տուկ կար գա վի ճա կով:

 Հոդ ված 34. Անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյու նը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի ի րեն վե րա բե րող տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան 
ի րա վունք:

2. Անձ նա կան տվյալ նե րի մշա կու մը պետք է կա տար վի բա րեխղ ճո րեն, օ րեն-
քով սահ ման ված նպա տա կով, ան ձի հա մա ձայ նու թյամբ կամ ա ռանց այդ հա մա-
ձայ նու թյան` օ րեն քով սահ ման ված այլ ի րա վա չափ հիմ քի առ կա յու թյամբ:

3. Յու րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի ծա նո թա նա լու պե տա կան և տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում իր մա սին հա վաք ված տվյալ նե րին և պա-
հան ջե լու ոչ հա վաս տի տվյալ նե րի շտկում, ինչ պես նաև ա պօ րի նի ձեռք բեր ված 
կամ այլևս ի րա վա կան հիմ քեր չու նե ցող տվյալ նե րի վե րա ցում:

4. Անձ նա կան տվյալ նե րին ծա նո թա նա լու ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա-
փակ վել միայն օ րեն քով՝ պե տա կան անվ տան գու թյան, երկ րի տնտե սա կան բա-
րե կե ցու թյան, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման կամ բա ցա հայտ ման, հա սա-
րա կա կան կար գի, ա ռող ջու թյան և բա րո յա կա նու թյան կամ այ լոց հիմ նա կան 
ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով:

5. Անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյա նը վե րա բե րող ման րա մաս նե րը 
սահ ման վում են օ րեն քով:

 Հոդ ված 35. Ա մուս նա նա լու ա զա տու թյու նը

1. Ա մուս նա կան տա րի քի հա սած կի նը և տ ղա մար դը միմ յանց հետ ի րենց 
կամ քի ա զատ ար տա հայ տու թյամբ ա մուս նա նա լու և  ըն տա նիք կազ մե լու ի րա-
վունք ու նեն: Ա մուս նու թյան տա րի քը, ա մուս նու թյան և  ա մուս նա լու ծու թյան կար-
գը սահ ման վում են օ րեն քով:

2. Ա մուս նա նա լիս, ա մուս նու թյան ըն թաց քում, ա մուս նա լուծ վե լիս կի նը և 
տ ղա մարդն ու նեն հա վա սար ի րա վունք ներ:

3. Ա մուս նա նա լու ա զա տու թյու նը կա րող է սահ մա նա փակ վել միայն օ րեն քով` 
ա ռող ջու թյան և բա րո յա կա նու թյան պաշտ պա նու թյան նպա տա կով:
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 Հոդ ված 36. Ծ նող նե րի ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը

1. Ծ նող ներն ի րա վունք ու նեն և պար տա վոր են հոգ տա նել ի րենց ե րե խա նե րի 
դաս տիա րա կու թյան, կրթու թյան, ա ռող ջու թյան, լիար ժեք ու ներ դաշ նակ զար-
գաց ման մա սին:

2. Ծ նո ղա կան ի րա վունք նե րից զրկե լը կամ դրանց սահ մա նա փա կու մը կա րող 
է կա տար վել միայն օ րեն քով, դա տա րա նի ո րոշ մամբ` ե րե խա յի կեն սա կան շա-
հերն ա պա հո վե լու նպա տա կով:

3. Չա փա հաս աշ խա տու նակ ան ձինք պար տա վոր են հոգ տա նել ի րենց 
ա նաշ խա տու նակ և կա րի քա վոր ծնող նե րի մա սին։ Ման րա մաս նե րը սահ ման-
վում են օ րեն քով:

 Հոդ ված 37. Ե րե խա յի ի րա վունք նե րը

1. Ե րե խան ի րա վունք ու նի ա զատ ար տա հայ տե լու իր կար ծի քը, ո րը, ե րե խա յի 
տա րի քին և հա սու նու թյան մա կար դա կին հա մա պա տաս խան, հաշ վի է առն վում 
ի րեն վե րա բե րող հար ցե րում:

2. Ե րե խա յին վե րա բե րող հար ցե րում ե րե խա յի շա հե րը պետք է ա ռաջ նա հերթ 
ու շադ րու թյան ար ժա նա նան:

3. Յու րա քանչ յուր ե րե խա ու նի իր ծնող նե րի հետ կա նո նա վոր անձ նա կան 
փոխ հա րա բե րու թյուն ներ և  ան մի ջա կան շփում ներ պահ պա նե լու ի րա վունք, բա-
ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, երբ դա, դա տա րա նի ո րոշ ման հա մա ձայն, հա կա սում է 
ե րե խա յի շա հե րին: Ման րա մաս նե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

4. Ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րը պե տու թյան հո գա ծու-
թյան և պաշտ պա նու թյան ներ քո են:

 Հոդ ված 38. Կր թու թյան ի րա վուն քը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի կրթու թյան ի րա վունք: Պար տա դիր կրթու թյան 
ծրագ րե րը և տ ևո ղու թյու նը սահ ման վում են օ րեն քով: Պե տա կան ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում միջ նա կարգ կրթու թյունն անվ ճար է:

2. Յու րա քանչ յուր ոք օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով ու նի մրցու-
թա յին հի մունք նե րով պե տա կան բարձ րա գույն և  այլ մաս նա գի տա կան կրթա-
կան հաս տա տու թյուն նե րում անվ ճար կրթու թյուն ստա նա լու ի րա վունք:

3. Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներն օ րեն քով սահ ման ված 
շրջա նակ նե րում ու նեն ինք նա կա ռա վար ման ի րա վունք, նե րառ յալ ա կա դե միա-
կան և հե տա զո տու թյուն նե րի ա զա տու թյու նը:

 Հոդ ված 39.  Մար դու ա զատ գոր ծե լու ի րա վուն քը

Մարդն ա զատ է ա նե լու այն ա մե նը, ին չը չի խախ տում այ լոց ի րա վունք նե րը 
և չի հա կա սում Սահ մա նադ րու թյա նը և  օ րենք նե րին: Ոչ ոք չի կա րող կրել պար-
տա կա նու թյուն ներ, ո րոնք սահ ման ված չեն օ րեն քով:
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Հոդ ված 40. Ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա վուն քը

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում օ րի նա կան հիմ քե րով 
գտնվող յու րա քանչ յուր ոք ու նի ա զատ տե ղա շարժ վե լու և բ նա կա վայր ընտ րե լու 
ի րա վունք:

2. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից դուրս գա լու 
ի րա վունք:

3. Յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցի և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օ րի նա-
կան հիմ քե րով բնակ վե լու ի րա վունք ու նե ցող յու րա քանչ յուր ոք ու նի Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյուն մուտք գոր ծե լու ի րա վունք:

4. Ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել միայն 
օ րեն քով` պե տա կան անվ տան գու թյան, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման կամ 
բա ցա հայտ ման, հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջու թյան և բա րո յա կա նու թյան 
կամ այ լոց հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
նպա տա կով: Քա ղա քա ցու` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն մուտք գոր ծե լու 
ի րա վուն քը սահ մա նա փակ ման են թա կա չէ:

Հոդված 41. Մտքի, խղճի և կրոնի ազատությունը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի մտքի, խղճի, կրո նի ա զա տու թյան ի րա վունք: Այս 
ի րա վուն քը նե րա ռում է կրո նը կամ հա մոզ մունք նե րը փո խե լու ա զա տու թյու նը և 
դ րանք ինչ պես միայ նակ, այն պես էլ այ լոց հետ հա մա տեղ և հ րա պա րա կավ կամ 
մաս նա վոր կար գով՝ քա րո զի, ե կե ղե ցա կան ա րա րո ղու թյուն նե րի, պաշ տա մուն-
քի այլ ծի սա կա տա րու թյուն նե րի կամ այլ ձևե րով ար տա հայ տե լու ա զա տու թյու նը:

2. Մտ քի, խղճի և կ րո նի ա զա տու թյան ար տա հայ տու մը կա րող է սահ մա նա-
փակ վել միայն օ րեն քով` պե տա կան անվ տան գու թյան, հա սա րա կա կան կար-
գի, ա ռող ջու թյան և բա րո յա կա նու թյան կամ այ լոց հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով:

3. Յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցի, ո րի կրո նա կան դա վա նան քին կամ հա մոզ-
մունք նե րին հա կա սում է զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը, ու նի օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով այն այ լընտ րան քա յին ծա ռա յու թյամբ փո խա րի նե լու ի րա վունք:

4. Կ րո նա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն ի րա վա հա վա սար են և  օժտ ված են 
ինք նա վա րու թյամբ: Կ րո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ստեղծ ման և գոր ծու-
նեու թյան կար գը սահ ման վում է օ րեն քով:

 Հոդ ված 42.  Կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյու նը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վունք: 
Այս ի րա վուն քը նե րա ռում է սե փա կան կար ծիք ու նե նա լու, ինչ պես նաև ա ռանց 
պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի մի ջամ տու թյան և  
ան կախ պե տա կան սահ ման նե րից` տե ղե կատ վու թյան որ ևէ մի ջո ցով տե ղե կու-
թյուն ներ ու գա ղա փար ներ փնտրե լու, ստա նա լու և տա րա ծե լու ա զա տու թյու նը:
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2. Մա մու լի, ռա դիո յի, հե ռուս տա տե սու թյան և տե ղե կատ վա կան այլ մի ջոց-
նե րի ա զա տու թյու նը ե րաշ խա վոր վում է: Պե տու թյու նը ե րաշ խա վո րում է տե ղե-
կատ վա կան, կրթա կան, մշա կու թա յին և ժա ման ցա յին բնույ թի հա ղոր դում նե րի 
բազ մա զա նու թյուն ա ռա ջար կող ան կախ հան րա յին հե ռուս տա տե սու թյան և ռա-
դիո յի գոր ծու նեու թյու նը:

3. Կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյու նը կա րող է սահ մա նա փակ վել 
միայն օ րեն քով` պե տա կան անվ տան գու թյան, հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող-
ջու թյան և բա րո յա կա նու թյան կամ այ լոց պատ վի ու բա րի համ բա վի և  այլ հիմ-
նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով:

 Հոդ ված 43. Ս տեղ ծա գոր ծու թյան ա զա տու թյու նը

Յու րա քանչ յուր ոք ու նի գրա կան, գե ղար վես տա կան, գի տա կան և տեխ նի կա-
կան ստեղ ծա գոր ծու թյան ա զա տու թյուն:

 Հոդ ված 44.  Հա վաք նե րի ա զա տու թյու նը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի խա ղաղ, ա ռանց զեն քի հա վաք նե րին ա զա տո րեն 
մաս նակ ցե լու և դ րանք կազ մա կեր պե լու ի րա վունք:

2. Բա ցօթ յա տա րածք նե րում կազ մա կերպ վող հա վաք ներն օ րեն քով սահ ման-
ված դեպ քե րում անց կաց վում են ող ջա միտ ժամ կե տում ներ կա յաց ված ի րա զեկ-
ման հի ման վրա: Ինք նա բուխ հա վաք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար ի րա զե կում 
չի պա հանջ վում:

3. Օ րեն քով կա րող են սահ ման վել դա տա վոր նե րի, դա տա խազ նե րի, քննիչ-
նե րի, ինչ պես նաև զին ված ու ժե րում, ազ գա յին անվ տան գու թյան, ոս տի կա նու-
թյան և  այլ ռազ մա կա նաց ված մար մին նե րում ծա ռա յող նե րի հա վաք նե րի ա զա-
տու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման սահ մա նա փա կում ներ։

4. Հա վաք նե րի ա զա տու թյան ի րա կա նաց ման և պաշտ պա նու թյան պայ ման-
ներն ու կար գը սահ ման վում են օ րեն քով:

5. Հա վաք նե րի ա զա տու թյու նը կա րող է սահ մա նա փակ վել միայն օ րեն քով` 
պե տա կան անվ տան գու թյան, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման, հա սա րա կա-
կան կար գի պաշտ պա նու թյան, ա ռող ջու թյան և բա րո յա կա նու թյան կամ այ լոց 
հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով:

 Հոդ ված 45.  Միա վո րում նե րի ա զա տու թյու նը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի այ լոց հետ ա զա տո րեն միա վոր վե լու, նե րառ յալ աշ-
խա տան քա յին շա հե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով ար հես տակ ցա կան միու-
թյուն ներ ստեղ ծե լու և դ րանց ան դա մագր վե լու ի րա վունք: Ոչ ո քի չի կա րե լի հար-
կադ րել ան դա մագր վե լու որ ևէ մաս նա վոր միա վոր ման:

2. Միա վո րում նե րի ստեղծ ման և գոր ծու նեու թյան կար գը սահ ման վում է օ րեն-
քով:

3. Միա վո րում նե րի ա զա տու թյու նը կա րող է սահ մա նա փակ վել միայն օ րեն-
քով` պե տա կան անվ տան գու թյան, հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջու թյան և 
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բա րո յա կա նու թյան կամ այ լոց հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի 
պաշտ պա նու թյան նպա տա կով:

4. Միա վո րում նե րի գոր ծու նեու թյու նը կա րող է կա սեց վել կամ ար գել վել օ րեն-
քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով` միայն դա տա րա նի ո րոշ մամբ:

 Հոդ ված 46.  Կու սակ ցու թյուն ստեղ ծե լու և կու սակ ցու թյանն ան դա մագր-

վե լու ի րա վուն քը

1. Յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցի ու նի այլ քա ղա քա ցի նե րի հետ կու սակ ցու թյուն 
ստեղ ծե լու և  որ ևէ կու սակ ցու թյան ան դա մագր վե լու ի րա վունք: Ոչ ո քի չի կա րե լի 
հար կադ րել ան դա մագր վե լու որ ևէ կու սակ ցու թյան:

2. Դա տա վոր նե րը, դա տա խազ նե րը և քն նիչ նե րը չեն կա րող լի նել կու սակ-
ցու թյան ան դամ: Օ րեն քով կա րող են սահ ման վել զին ված ու ժե րում, ազ գա յին 
անվ տան գու թյան, ոս տի կա նու թյան և  այլ ռազ մա կա նաց ված մար մին նե րում ծա-
ռա յող նե րի կող մից կու սակ ցու թյուն ստեղ ծե լու և  որ ևէ կու սակ ցու թյան ան դա-
մագր վե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում ներ:

3. Կու սակ ցու թյուն նե րը տա րե կան հաշ վետ վու թյուն ներ են հրա պա րա կում 
ի րենց ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի աղբ յուր նե րի և ծախ սե րի, ինչ պես նաև ի րենց 
գույ քի մա սին:

4. Օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում կու սակ ցու թյան գոր ծու նեու թյու նը կա-
րող է կա սեց վել Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րոշ մամբ: Այն կու սակ ցու-
թյուն նե րը, ո րոնք քա րո զում են սահ մա նադ րա կան կար գի բռնի տա պա լում կամ 
բռնու թյուն են կի րա ռում սահ մա նադ րա կան կար գը տա պա լե լու նպա տա կով, 
հա կա սահ մա նադ րա կան են և  են թա կա են ար գել ման Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նի ո րոշ մամբ:

 Հոդ ված 47.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյան ի րա-

վուն քը

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րից ծնված ե րե խան Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի է:

2. Յու րա քանչ յուր ե րե խա, ո րի ծնող նե րից մե կը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան քա ղա քա ցի է, ու նի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյուն 
ձեռք բե րե լու ի րա վունք:

3. Ազ գու թյամբ հա յե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բնա կու թյուն 
հաս տա տե լու պա հից ու նեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյուն 
ձեռք բե րե լու ի րա վունք:

4. Ազ գու թյամբ հա յե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյու նը 
ձեռք են բե րում օ րեն քով սահ ման ված պար զեց ված կար գով:

5. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցին չի կա րող զրկվել քա ղա քա-
ցիու թյու նից: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցին չի կա րող զրկվել 
քա ղա քա ցիու թյու նը փո խե լու ի րա վուն քից:
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6. Սույն հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման կար գը, Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյան ձեռք բեր ման այլ հիմ քե րը, ինչ-
պես նաև դա դա րեց ման հիմ քե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

7. Սույն հոդ վա ծի 2-4-րդ մա սե րով, ինչ պես նաև 5-րդ մա սի 2-րդ նա խա դա սու-
թյամբ սահ ման ված ի րա վունք նե րը կա րող են սահ մա նա փակ վել միայն օ րեն քով` 
պե տա կան անվ տան գու թյան, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման կամ բա ցա-
հայտ ման, ինչ պես նաև այլ հան րա յին շա հե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով:

8. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րը Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան սահ ման նե րից դուրս, մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հի ման վրա, Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ներ քո են:

 Հոդ ված 48. Ընտ րա կան ի րա վուն քը և հան րաք վեին մաս նակ ցե լու ի րա-

վուն քը

1. Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ րու թյան կամ հան րաք վեի օ րը տաս նութ տա րին լրա-
ցած Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի ներն ու նեն ընտ րե լու և հան-
րաք վեին մաս նակ ցե լու ի րա վունք:

2. Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր կա րող է ընտր վել քսան հինգ տա րին լրա-
ցած, վեր ջին չորս տա րում միայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի 
հան դի սա ցող, վեր ջին չորս տա րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մշտա-
պես բնակ վող, ընտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող և հա յե րե նին տի րա պե տող յու րա-
քանչ յուր ոք:

3. Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ 
ընտ րե լու և  ընտր վե լու, տե ղա կան հան րաք վեին մաս նակ ցե լու ի րա վունք ու նեն 
ընտ րու թյան կամ հան րաք վեի օ րը տաս նութ տա րին լրա ցած Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րը: Օ րեն քով կա րող է սահ ման վել Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձանց՝ տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րու թյուն նե րին և տե ղա կան հան րաք վե նե րին մաս-
նակ ցե լու ի րա վուն քը:

4. Ընտ րե լու և  ընտր վե լու, ինչ պես նաև հան րաք վեին մաս նակ ցե լու ի րա վունք 
չու նեն դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճռով ան գոր ծու նակ ճա նաչ-
ված, ինչ պես նաև դի տա վո րու թյամբ կա տար ված ծանր հան ցանք նե րի հա մար 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող ան-
ձինք: Ընտր վե լու ի րա վունք չու նեն նաև այլ հան ցանք նե րի հա մար օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող ան ձինք:

 Հոդ ված 49.  Հան րա յին ծա ռա յու թյան անց նե լու ի րա վուն քը

Յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցի ու նի ընդ հա նուր հի մունք նե րով հան րա յին ծա ռա-
յու թյան անց նե լու ի րա վունք: Ման րա մաս նե րը սահ ման վում են օ րեն քով:
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 Հոդ ված 50.  Պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վուն քը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի վար չա կան մար մին նե րի կող մից ի րեն առնչ վող 
գոր ծե րի ա նա չառ, ար դա րա ցի և  ող ջա միտ ժամ կե տում քննու թյան ի րա վունք:

2. Վար չա կան վա րույ թի ըն թաց քում յու րա քանչ յուր ոք ու նի ի րեն վե րա բե-
րող բո լոր փաս տաթղ թե րին ծա նո թա նա լու ի րա վունք, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով 
պահ պան վող գաղտ նիք նե րի:

3. Պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներն ու պաշ տո-
նա տար ան ձինք պար տա վոր են մինչև ան ձի հա մար մի ջամ տող ան հա տա կան 
ակտն ըն դու նե լը լսել նրան, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րի:

 Հոդ ված 51.  Տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու ի րա վուն քը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց գոր ծու նեու թյան մա սին տե ղե կու թյուն ներ 
ստա նա լու և փաս տաթղ թե րին ծա նո թա նա լու ի րա վունք:

2. Տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել միայն 
օ րեն քով` հան րա յին շա հե րի կամ այ լոց հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու-
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով:

3. Տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու կար գը, ինչ պես նաև տե ղե կու թյուն նե րը թաք-
ց նե լու կամ դրանց տրա մադ րումն ան հիմն մեր ժե լու հա մար պաշ տո նա տար ան-
ձանց պա տաս խա նատ վու թյան հիմ քե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

 Հոդ ված 52.  Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նին դի մե լու ի րա վուն քը

Յու րա քանչ յուր ոք ու նի պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց, իսկ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի 
մա սին օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում` նաև կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից 
Սահ մա նադ րու թյամբ և  օ րենք նե րով ամ րագր ված իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու-
թյուն նե րի խախտ ման դեպ քում Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի ա ջակ ցու-
թյու նը ստա նա լու ի րա վունք: Ման րա մաս նե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

 Հոդ ված 53.  Հան րա գիր ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը

Յու րա քանչ յուր ոք ու նի ան հա տա պես կամ այ լոց հետ մեկ տեղ պե տա կան և 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին ու պաշ տո նա տար ան ձանց հան-
րա գիր ներ կա յաց նե լու և  ող ջա միտ ժամ կե տում պատ շաճ պա տաս խան ստա նա-
լու ի րա վունք: Ման րա մաս նե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

 Հոդ ված 54.  Քա ղա քա կան ա պաս տա նի ի րա վուն քը

Քա ղա քա կան հե տապնդ ման են թարկ վող յու րա քանչ յուր ոք ու նի Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյու նում քա ղա քա կան ա պաս տան հայ ցե լու ի րա վունք: Քա-
ղա քա կան ա պաս տա նի տրա մադր ման կար գը և պայ ման նե րը սահ ման վում են 
օ րեն քով:
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 Հոդ ված 55. Ար տաքս ման կամ հանձն ման ար գել քը

1. Ոչ ոք չի կա րող ար տաքս վել կամ հանձն վել օ տա րերկր յա պե տու թյա նը, 
ե թե ի րա կան սպառ նա լիք կա, որ տվյալ ան ձը կա րող է այդ երկ րում են թարկ վել 
մա հա պատ ժի, խոշ տանգ ման, ան մարդ կա յին կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն-
քի կամ պատ ժի:

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցուն չի կա րե լի հանձ նել օ տար-
երկր յա պե տու թյա նը, բա ցա ռու թյամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վա վե-
րաց րած մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով նա խա տես ված դեպ քե րի:

 Հոդ ված 56. Ազ գա յին և  էթ նիկ ինք նու թյու նը պահ պա նե լու ի րա վուն քը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր ազ գա յին և  էթ նիկ ինք նու թյու նը պահ պա նե լու 
ի րա վունք:

2. Ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րին պատ կա նող ան ձինք ու նեն ի րենց 
ա վան դույթ նե րի, կրո նի, լեզ վի և մ շա կույ թի պահ պան ման ու զար գաց ման ի րա-
վունք:

3. Սույն հոդ վա ծով սահ ման ված ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցու մը կար գա վոր-
վում է օ րեն քով:

 Հոդ ված 57. Աշ խա տան քի ընտ րու թյան ա զա տու թյու նը և  աշ խա տան քա-

յին ի րա վունք նե րը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի աշ խա տան քի ա զատ ընտ րու թյան ի րա վունք:
2. Յու րա քանչ յուր աշ խա տող ու նի աշ խա տան քից ան հիմն ա զատ վե լու դեպ-

քում պաշտ պա նու թյան ի րա վունք: Աշ խա տան քից ա զատ ման հիմ քե րը սահ ման-
վում են օ րեն քով:

3. Մայ րու թյան հետ կապ ված պատ ճառ նե րով աշ խա տան քից ա զա տելն ար-
գել վում է: Յու րա քանչ յուր աշ խա տող կին ու նի հղիու թյան և ծնն դա բե րու թյան 
դեպ քում վճա րո վի ար ձա կուր դի ի րա վունք: Յու րա քանչ յուր աշ խա տող ծնող ե րե-
խա յի ծննդյան կամ ե րե խա յի որ դեգր ման դեպ քում ու նի ար ձա կուր դի ի րա վունք: 
Ման րա մաս նե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

4. Մինչև տասն վեց տա րե կան ե րե խա նե րին մշտա կան աշ խա տան քի ըն դու-
նելն ար գել վում է: Ն րանց ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քի ըն դուն ման կար գը և 
պայ ման նե րը սահ ման վում են օ րեն քով։

5. Պար տա դիր կամ հար կա դիր աշ խա տանքն ար գել վում է: Պար տա դիր կամ 
հար կա դիր աշ խա տանք չի հա մար վում՝

1) այն աշ խա տան քը, ո րը, օ րեն քին հա մա պա տաս խան, կա տա րում է դա տա-
պարտ ված ան ձը.

2) զին վո րա կան կամ այ լընտ րան քա յին ծա ռա յու թյու նը.
3) յու րա քանչ յուր աշ խա տանք, ո րը պա հանջ վում է բնակ չու թյան կյան քին 

կամ բա րօ րու թյանն սպառ նա ցող ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի ժա մա նակ:
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 Հոդ ված 58.  Գոր ծա դու լի ի րա վուն քը

1. Աշ խա տող ներն ի րենց տնտե սա կան, սո ցիա լա կան կամ աշ խա տան քա յին 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով ու նեն գոր ծա դու լի ի րա վունք: Գոր ծա դու-
լի ի րա կա նաց ման կար գը սահ ման վում է օ րեն քով:

2. Գոր ծա դու լի ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել միայն օ րեն քով՝ հան-
րա յին շա հե րի կամ այ լոց հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի պաշտ-
պա նու թյան նպա տա կով:

 Հոդ ված 59. Տն տե սա կան գոր ծու նեու թյան ա զա տու թյու նը և տն տե սա կան 

մրցակ ցու թյան ե րաշ խա վո րու մը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի տնտե սա կան, նե րառ յալ ձեռ նար կա տի րա կան գոր-
ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վունք: Այս ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման պայ ման նե-
րը և կար գը սահ ման վում են օ րեն քով:

2. Մր ցակ ցու թյան սահ մա նա փա կու մը, մե նաշ նոր հի հնա րա վոր տե սակ նե րը 
և դ րանց թույ լատ րե լի չա փե րը կա րող են սահ ման վել միայն օ րեն քով՝ հան րա յին 
շա հե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով:

3. Շու կա յում մե նաշ նորհ կամ գե րիշ խող դիր քի չա րա շա հու մը, ան բա րե խիղճ 
մրցակ ցու թյու նը և հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նու թյուն ներն ար գել վում են:

 Հոդ ված 60.  Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի օ րի նա կան հիմ քով ձեռք բե րած սե փա կա նու թյունն 
իր հա յե ցո ղու թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու և տ նօ րի նե լու ի րա վունք:

2. Ժա ռան գե լու ի րա վուն քը ե րաշ խա վոր վում է:
3. Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ վել միայն օ րեն քով` 

հան րու թյան շա հե րի կամ այ լոց հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի 
պաշտ պա նու թյան նպա տա կով:

4. Ոչ ոք չի կա րող զրկվել սե փա կա նու թյու նից, բա ցա ռու թյամբ դա տա կան 
կար գով` օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րի:

5. Հան րու թյան գե րա կա շա հե րի ա պա հով ման նպա տա կով սե փա կա նու թյան 
օ տա րումն ի րա կա նաց վում է օ րեն քով սահ ման ված բա ցա ռիկ դեպ քե րում և կար-
գով` միայն նախ նա կան և հա մար ժեք փոխ հա տուց մամբ:

6. Հո ղի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քից չեն օգտ վում օ տա րերկր յա քա ղա քա-
ցի նե րը և քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձինք, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով սահ-
ման ված դեպ քե րի:

7. Մ տա վոր սե փա կա նու թյու նը պաշտ պան վում է օ րեն քով:
8. Յու րա քանչ յուր ոք պար տա վոր է մու ծել օ րեն քին հա մա պա տաս խան սահ-

ման ված հար կեր, տուր քեր, կա տա րել պե տա կան կամ հա մայն քա յին բյու ջե 
մուտ քագր վող պար տա դիր այլ վճա րում ներ:
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 Հոդ ված 61.  Դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը և մար դու ի րա-

վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջազ գա յին մար մին ներ դի-

մե լու ի րա վուն քը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի արդ յու նա-
վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

2. Յու րա քանչ յուր ոք, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գա յին պայ-
մա նագ րե րին հա մա պա տաս խան, ու նի իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի 
պաշտ պա նու թյան խնդրով մար դու ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի պաշտ-
պա նու թյան մի ջազ գա յին մար մին ներ դի մե լու ի րա վունք:

 Հոդ ված 62. Վ նա սի հա տուց ման ի րա վուն քը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ 
ան գոր ծու թյամբ, իսկ օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում` նաև ի րա վա չափ վար-
չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման ի րա վունք: Վ նա սի հա տուց-
ման պայ ման նե րը և կար գը սահ ման վում են օ րեն քով:

2. Ե թե հան ցանք կա տա րե լու հա մար օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա վճռով 
դա տա պարտ ված անձն ար դա րաց վել է այն հիմ քով, որ նոր կամ նոր եր ևան 
ե կած որ ևէ հան գա մանք ա պա ցու ցում է նրա դա տա պարտ ման ոչ ի րա վա չափ 
լի նե լը, ա պա այդ անձն ու նի օ րեն քին հա մա պա տաս խան հա տու ցում ստա նա լու 
ի րա վունք, ե թե չի ա պա ցուց վում, որ այդ հան գա ման քի ժա մա նա կին բա ցա հայ-
տու մը լիո վին կամ մա սամբ կախ ված էր տվյալ ան ձից:

 Հոդ ված 63. Ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի ան կախ և  ա նա չառ դա տա րա նի կող մից իր գոր ծի 
ար դա րա ցի, հրա պա րա կա յին և  ող ջա միտ ժամ կե տում քննու թյան ի րա վունք:

2. Դա տա կան վա րույ թը կամ դրա մի մա սը, օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե-
րում և կար գով, դա տա րա նի ո րոշ մամբ կա րող է անց կաց վել դռնփակ` վա րույ թի 
մաս նա կից նե րի մաս նա վոր կյան քի, ան չա փա հաս նե րի կամ ար դա րա դա տու-
թյան շա հե րի, ինչ պես նաև պե տա կան անվ տան գու թյան, հա սա րա կա կան կար-
գի կամ բա րո յա կա նու թյան պաշտ պա նու թյան նպա տա կով:

3. Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի խախտ մամբ ձեռք բեր ված կամ ար դար դա-
տաքն նու թյան ի րա վուն քը խա թա րող ա պա ցույ ցի օգ տա գոր ծումն ար գել վում է:

 Հոդ ված 64. Ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վուն քը

1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա վունք: 
Օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում ի րա վա բա նա կան օգ նու թյու նը ցույց է տրվում 
պե տա կան մի ջոց նե րի հաշ վին:

2. Ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ա պա հո վե լու նպա տա կով ե րաշ խա վոր վում 
է ան կա խու թյան, ինք նա կա ռա վար ման և փաս տա բան նե րի ի րա վա հա վա սա-
րու թյան վրա հիմն ված փաս տա բա նու թյան գոր ծու նեու թյու նը: Փաս տա բան նե-
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րի կար գա վի ճա կը, ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը սահ ման վում են 
օ րեն քով:

 Հոդ ված 65.  Ցուց մունք տա լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ վե լու ի րա-

վուն քը

Ոչ ոք պար տա վոր չէ ցուց մունք տալ իր, ա մուս նու կամ մեր ձա վոր ազ գա կան-
նե րի վե րա բեր յալ, ե թե ող ջամ տո րեն են թադ րե լի է, որ այն հե տա գա յում կա րող է 
օգ տա գործ վել իր կամ նրանց դեմ: Օ րեն քը կա րող է սահ մա նել ցուց մունք տա լու 
պար տա կա նու թյու նից ա զատ վե լու այլ դեպ քեր:

 Հոդ ված 66. Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը

Հան ցա գոր ծու թյան հա մար մե ղադր վո ղը հա մար վում է ան մեղ, քա նի դեռ 
նրա մեղքն ա պա ցուց ված չէ օ րեն քով սահ ման ված կար գով` դա տա րա նի` օ րի-
նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով:

  Հոդ ված 67.  Մե ղադ րան քից պաշտ պան վե լու ի րա վուն քը

Հան ցա գոր ծու թյան հա մար մե ղադր վող յու րա քանչ յուր ոք ու նի`
1) ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի բնույ թի և հիմ քի մա սին ի րեն հաս կա նա լի լեզ-

վով ան հա պաղ ու հան գա մա նո րեն տե ղե կաց վե լու ի րա վունք.
2) ան ձամբ կամ իր ընտ րած փաս տա բա նի մի ջո ցով պաշտ պան վե լու ի րա-

վունք.
3) իր պաշտ պա նու թյու նը նա խա պատ րաս տե լու և  իր ընտ րած փաս տա բա նի 

հետ հա ղոր դակց վե լու հա մար բա վա րար ժա մա նակ և հ նա րա վո րու թյուն ներ ու-
նե նա լու ի րա վունք.

4) իր դեմ ցուց մունք տվող ան ձանց հարց ման են թար կե լու ի րա վունք, կամ որ 
այդ ան ձինք են թարկ վեն հարց ման, ինչ պես նաև, որ իր օգ տին ցուց մունք տվող 
ան ձինք կանչ վեն և հար ցաքնն վեն նույն պայ ման նե րով, ինչ իր դեմ ցուց մունք 
տված ան ձինք.

5) թարգ ման չի անվ ճար ծա ռա յու թյու նից օգտ վե լու ի րա վունք, ե թե նա չի տի-
րա պե տում հա յե րե նին:

 Հոդ ված 68. Կր կին դատ վե լու ար գել քը

1. Ոչ ոք չի կա րող կրկին դատ վել նույն ա րար քի հա մար:
2. Սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի դրույթ նե րը չեն խո չըն դո տում գոր ծի վե րա նայ-

մա նը՝ օ րեն քին հա մա պա տաս խան, ե թե առ կա են նոր կամ նոր եր ևան ե կած 
հան գա մանք ներ, կամ գոր ծի քննու թյան ժա մա նակ տեղ են գտել հիմ նա րար թե-
րու թյուն ներ, ո րոնք կա րող էին ազ դել գոր ծի արդ յուն քի վրա:

 Հոդ ված 69.  Դա տա պարտ վա ծի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քը

Հան ցանք կա տա րե լու հա մար դա տա պարտ ված յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր 
նկատ մամբ կա յաց ված դա տավճ ռի` օ րեն քով սահ ման ված հիմ քե րով և կար գով 
վե րա դաս դա տա կան ատ յա նի կող մից վե րա նայ ման ի րա վունք:
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 Հոդ ված 70.  Ներ ման խնդրան քի ի րա վուն քը

Յու րա քանչ յուր դա տա պարտ յալ ու նի ներ ման, նե րառ յալ նշա նակ ված պա տի-
ժը մեղ մաց նե լու խնդրան քի ի րա վունք: Ման րա մաս նե րը սահ ման վում են օ րեն-
քով:

 Հոդ ված 71.  Մեղ քի սկզբուն քը և պատ ժի հա մա չա փու թյան սկզբուն քը

1. Հան ցանք կա տա րած ան ձի պատ ժի հիմ քը նրա մեղքն է:
2. Օ րեն քով սահ ման ված պա տի ժը, ինչ պես նաև նշա նակ ված պատ ժա տե սա-

կը և պատ ժա չա փը պետք է հա մա չափ լի նեն կա տար ված ա րար քին:

 Հոդ ված 72.  Հան ցա գոր ծու թյուն ներ սահ մա նե լիս և պա տիժ ներ նշա նա կե-

լիս օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քը

Ոչ ոք չի կա րող դա տա պարտ վել այն պի սի գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան 
հա մար, ո րը կա տար ման պա հին հան ցա գոր ծու թյուն չի հան դի սա ցել: Չի կա րող 
նշա նակ վել ա վե լի ծանր պա տիժ, քան այն, ո րը են թա կա էր կի րառ ման հան-
ցանք կա տա րե լու պա հին: Ա րար քի պատ ժե լիու թյու նը վե րաց նող կամ պա տի ժը 
մեղ մաց նող օ րենքն ու նի հե տա դարձ ուժ:

 Հոդ ված 73. Օ րենք նե րի և  այլ ի րա վա կան ակ տե րի հե տա դարձ ու ժը

1. Ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող օ րենք նե րը և  այլ ի րա վա կան 
ակ տե րը հե տա դարձ ուժ չու նեն:

2. Ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը բա րե լա վող օ րենք նե րը և  այլ ի րա վա կան ակ տե-
րը հե տա դարձ ուժ ու նեն, ե թե դա նա խա տես ված է այդ ակ տե րով:

 Հոդ ված 74.  Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի կի րա ռե լիու-

թյունն ի րա վա բա նա կան ան ձանց նկատ մամբ

Հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և  ա զա տու թյուն նե րը տա րած վում են նաև ի րա վա-
բա նա կան ան ձանց վրա այն քա նով, որ քա նով այդ ի րա վունք նե րը և  ա զա տու-
թյուն ներն ի րենց էու թյամբ կի րա ռե լի են դրանց նկատ մամբ:

 Հոդ ված 75.  Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նաց-

ման կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար գե րը և  ըն թա ցա կար-

գե րը

Հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և  ա զա տու թյուն նե րը կար գա վո րե լիս օ րենք նե րը 
սահ մա նում են այդ ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ ի րա կա-
նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար գեր և  ըն թա ցա-
կար գեր:
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 Հոդ ված 76.  Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա-

փա կում ներն ար տա կարգ կամ ռազ մա կան դրու թյան ժա մա-

նակ

Ար տա կարգ կամ ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նակ մար դու և քա ղա քա ցու 
հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և  ա զա տու թյուն նե րը, բա ցա ռու թյամբ Սահ մա նա-
դրու թյան 23-26-րդ, 28-30-րդ, 35-37-րդ հոդ ված նե րում, 38-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սում, 41-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, 47-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, 5-րդ մա սի 
1-ին նա խա դա սու թյու նում և 8-րդ մա սում, 52-րդ, 55-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում, 
56-րդ, 61-րդ, 63-72-րդ հոդ ված նե րում նշված նե րի, կա րող են օ րեն քով սահ ման-
ված կար գով ժա մա նա կա վո րա պես կա սեց վել կամ լրա ցու ցիչ սահ մա նա փա-
կում նե րի են թարկ վել միայն այն քա նով, որ քա նով դա պա հան ջում է ի րա վի ճա-
կը` ար տա կարգ կամ ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նակ պար տա վո րու թյուն նե րից 
շեղ վե լու վե րա բեր յալ ստանձն ված մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն նե րի շրջա-
նակ նե րում:

 Հոդ ված 77.  Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի չա րա շահ-

ման ար գել քը

Ար գել վում է հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի օգ տա գոր ծու մը 
սահ մա նադ րա կան կար գը բռնի տա պա լե լու, ազ գա յին, ռա սա յա կան, կրո նա կան 
ա տե լու թյուն բոր բո քե լու, բռնու թյուն կամ պա տե րազմ քա րո զե լու նպա տա կով:

 Հոդ ված 78.  Հա մա չա փու թյան սկզբուն քը

Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման հա մար 
ընտր ված մի ջոց նե րը պետք է պի տա նի և  անհ րա ժեշտ լի նեն Սահ մա նադ րու-
թյամբ սահ ման ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Սահ մա նա փակ ման հա մար 
ընտր ված մի ջոց նե րը պետք է հա մար ժեք լի նեն սահ մա նա փակ վող հիմ նա կան 
ի րա վուն քի և  ա զա տու թյան նշա նա կու թյա նը:

 Հոդ ված 79. Ո րո շա կիու թյան սկզբուն քը

Հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և  ա զա տու թյուն նե րը սահ մա նա փա կե լիս օ րենք-
նե րը պետք է սահ մա նեն այդ սահ մա նա փա կում նե րի հիմ քե րը և ծա վա լը, լի նեն 
բա վա րար չա փով ո րո շա կի, որ պես զի այդ ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի 
կրող նե րը և հաս ցեա տե րերն ի վի ճա կի լի նեն դրսևո րե լու հա մա պա տաս խան 
վար քա գիծ:

 Հոդ ված 80.  Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի վե րա բեր յալ 

դրույթ նե րի էու թյան ան խախ տե լիու թյու նը

Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի վե րա բեր յալ սույն գլխում ամ-
րագր ված դրույթ նե րի էու թյունն ան խախ տե լի է:
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Հոդ ված 81.  Հիմ նա կան ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը և մի ջազ գա-

յին ի րա վա կան պրակ տի կան

1. Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի վե րա բեր յալ Սահ մա նա-
դրու թյու նում ամ րագր ված դրույթ նե րը մեկ նա բա նե լիս հաշ վի է առն վում Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան վա վե րաց րած՝ մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ 
մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի հի ման վրա գոր ծող մար մին նե րի պրակ տի կան:

2. Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րը 
չեն կա րող գե րա զան ցել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գա յին պայ մա-
նագ րե րով սահ ման ված սահ մա նա փա կում նե րը:

ԳԼՈՒԽ 3

 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՒՄ 

ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Հոդված 82. Աշխատանքային պայմանները

Յու րա քանչ յուր աշ խա տող, օ րեն քին հա մա պա տաս խան, ու նի ա ռողջ, ան-
վտանգ և  ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի, ա ռա վե լա գույն աշ-
խա տա ժա մա նա կի սահ մա նա փակ ման, ա մե նօր յա և շա բա թա կան հանգս տի, 
ինչ պես նաև ա մե նամ յա վճա րո վի ար ձա կուր դի ի րա վունք:

 Հոդ ված 83.  Սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյու նը

Յու րա քանչ յուր ոք, օ րեն քին հա մա պա տաս խան, ու նի մայ րու թյան, բազ մա-
զա վա կու թյան, հի վան դու թյան, հաշ ման դա մու թյան, աշ խա տա վայ րում դժբախտ 
պա տա հար նե րի, խնամ քի կա րիք ու նե նա լու, կե րակ րո ղին կորց նե լու, ծե րու թյան, 
գոր ծազր կու թյան, աշ խա տան քը կորց նե լու և  այլ դեպ քե րում սո ցիա լա կան ա պա-
հո վու թյան ի րա վունք:

 Հոդ ված 84. Ար ժա նա պա տիվ գո յու թյու նը և ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձը

1. Յու րա քանչ յուր կա րի քա վոր և տա րեց մարդ, օ րեն քին հա մա պա տաս խան, 
ու նի ար ժա նա պա տիվ գո յու թյան ի րա վունք:

2. Ն վա զա գույն աշ խա տա վար ձի չա փը սահ ման վում է օ րեն քով:

 Հոդ ված 85. Ա ռող ջու թյան պահ պա նու թյու նը

1. Յու րա քանչ յուր ոք, օ րեն քին հա մա պա տաս խան, ու նի ա ռող ջու թյան պահ-
պան ման ի րա վունք:

2. Օ րեն քը սահ մա նում է անվ ճար հիմ նա կան բժշկա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
ցան կը և մա տուց ման կար գը:
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 Հոդ ված 86.  Պե տու թյան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան նպա տակ նե րը

Տն տե սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ո լորտ նե րում պե տու թյան քա ղա-
քա կա նու թյան հիմ նա կան նպա տակ ներն են`

1) գոր ծա րար մի ջա վայ րի բա րե լա վու մը և ձեռ նար կա տի րու թյան խթա նու մը.
2) բնակ չու թյան զբաղ վա ծու թյան խթա նու մը և  աշ խա տան քի պայ ման նե րի 

բա րե լա վու մը.
3) բնա կա րա նա յին շի նա րա րու թյան խթա նու մը.
4) կա նանց և տ ղա մարդ կանց միջև փաս տա ցի հա վա սա րու թյան խթա նու մը.
5) ծնե լիու թյան և բազ մա զա վա կու թյան խթա նու մը.
6) ե րե խա նե րի ան հա տա կա նու թյան լիա կա տար և բազ մա կող մա նի զար գաց-

ման հա մար բա րեն պաստ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը.
7) բնակ չու թյան ա ռող ջու թյան պահ պան ման և բա րե լավ ման ծրագ րե րի ի րա-

կա նա ցու մը, արդ յու նա վետ և մատ չե լի բժշկա կան սպա սարկ ման պայ ման նե րի 
ստեղ ծու մը.

8) հաշ ման դա մու թյան կան խար գել ման, բուժ ման, հաշ ման դամ նե րի ա ռող-
ջու թյան վե րա կանգն ման ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը, հա սա րա կա կան կյան քին 
հաշ ման դամ նե րի մաս նակ ցու թյան խթա նու մը.

9) սպա ռող նե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը, ապ րանք նե րի, ծա ռա յու թյուն-
նե րի և  աշ խա տանք նե րի ո րա կի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը.

10) տա րած քա յին հա մա չափ զար գա ցու մը.
11) ֆիզ կուլ տու րա յի և ս պոր տի զար գա ցու մը.
12) քա ղա քա կան, տնտե սա կան և մ շա կու թա յին կյան քին ե րի տա սար դու թյան 

մաս նակ ցու թյան խթա նու մը.
13) անվ ճար բարձ րա գույն և  այլ մաս նա գի տա կան կրթու թյան զար գա ցու մը.
14) հիմ նա րար և կի րա ռա կան գի տու թյան զար գա ցու մը.
15) ազ գա յին և հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րին յու րա քանչ յու րի ա զատ հա-

ղոր դակց մա նը նպաս տե լը.
16) բա րե գոր ծու թյան խթա նու մը` մշա կու թա յին, կրթա կան, գի տա կան, ա ռող-

ջա պա հա կան, մար զա կան, սո ցիա լա կան և  այլ հաս տա տու թյուն նե րի հիմ նադր-
ման, ֆի նան սա վոր ման, ինչ պես նաև դրանց ֆի նան սա կան ան կա խու թյան 
ա պա հով ման նպա տա կով:

 Հոդ ված 87.  Պե տու թյան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան նպա տակ նե րի 

ի րա գոր ծու մը

1. Պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներն ի րենց ի րա վա-
սու թյուն նե րի և հ նա րա վո րու թյուն նե րի շրջա նա կում պար տա վոր են ի րա գոր ծել 
Սահ մա նադ րու թյան 86-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված նպա տակ նե րը:

2. Կա ռա վա րու թյու նը Սահ մա նադ րու թյան 156-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված 
զե կույ ցի շրջա նակ նե րում տե ղե կատ վու թյուն է ներ կա յաց նում Սահ մա նադ րու-
թյան 86-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված նպա տակ նե րի ի րա գործ ման վե րա բեր յալ:
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ԳԼՈՒԽ 4

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ

 Հոդ ված 88. Ազ գա յին ժո ղո վի կար գա վի ճա կը և գոր ծա ռույթ նե րը

1. Ազ գա յին ժո ղո վը ժո ղովր դի ներ կա յա ցուց չա կան մար մինն է:
2. Ազ գա յին ժո ղովն ի րա կա նաց նում է օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը:
3. Ազ գա յին ժո ղո վը վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում գոր ծա դիր իշ խա-

նու թյան նկատ մամբ, ըն դու նում է պե տա կան բյու ջեն և  ի րա կա նաց նում է Սահ-
մա նադ րու թյամբ սահ ման ված այլ գոր ծա ռույթ ներ:

4. Ազ գա յին ժո ղո վի լիա զո րու թյուն նե րը սահ ման վում են Սահ մա նադ րու թյամբ:
5. Ազ գա յին ժո ղո վը գոր ծում է իր կա նո նա կար գին հա մա պա տաս խան:

 Հոդ ված 89. Ազ գա յին ժո ղո վի կազ մը և  ընտ րու թյան կար գը

1. Ազ գա յին ժո ղո վը կազմ ված է առն վազն հար յուր մեկ պատ գա մա վո րից:
2. Ազ գա յին ժո ղո վում Ընտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով տե ղեր 

են հատ կաց վում ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին:
3. Ազ գա յին ժո ղովն ընտր վում է հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով: Ընտ րա-

կան օ րենս գիր քը ե րաշ խա վո րում է կա յուն խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նու-
թյան ձևա վո րու մը: Ե թե ընտ րու թյան արդ յուն քով կամ քա ղա քա կան կոա լի ցիա 
կազ մե լու մի ջո ցով կա յուն խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյուն չի ձևա վոր վում, 
ա պա կա րող է անց կաց վել ընտ րու թյան երկ րորդ փուլ: Երկ րորդ փու լի անց կաց-
ման դեպ քում թույ լատր վում է նոր դա շինք նե րի ձևա վո րու մը: Քա ղա քա կան կոա-
լի ցիա կազ մե լու սահ մա նա փա կում նե րը, պայ ման նե րը և կար գը սահ ման վում են 
Ընտ րա կան օ րենսգր քով:

 Հոդ ված 90. Ազ գա յին ժո ղո վի լիա զո րու թյուն նե րի ժամ կե տը

1. Ազ գա յին ժո ղովն ընտր վում է հինգ տա րի ժամ կե տով:
2. Հեր թա կան ընտ րու թյան դեպ քում նո րըն տիր Ազ գա յին ժո ղո վի լիա զո րու-

թյուն նե րի ժամ կետն սկսվում է նա խորդ գու մար ման Ազ գա յին ժո ղո վի լիա զո րու-
թյուն նե րի ժամ կե տի ա վարտ ման օ րը հրա վիր ված նո րըն տիր Ազ գա յին ժո ղո վի 
ա ռա ջին նստաշր ջա նի բաց ման պա հին:

3. Ե թե մինչև գոր ծող Ազ գա յին ժո ղո վի լիա զո րու թյուն նե րի ա վար տը նո րըն-
տիր Ազ գա յին ժո ղով չի կազ մա վոր վում, ա պա գոր ծող Ազ գա յին ժո ղո վի լիա-
զո րու թյուն նե րի ժամ կետն ա վարտ վում, և նո րըն տիր Ազ գա յին ժո ղո վի լիա զո-
րու թյուն նե րի ժամ կետն սկսվում է նո րըն տիր Ազ գա յին ժո ղո վի կազ մա վո րու մից 
հե տո` երկ րորդ եր կու շաբ թի օ րը հրա վիր ված նո րըն տիր Ազ գա յին ժո ղո վի ա ռա-
ջին նստաշր ջա նի բաց ման պա հին:

4. Ե թե ռազ մա կան կամ ար տա կարգ դրու թյան պատ ճա ռով Ազ գա յին ժո ղո-
վի ընտ րու թյունն անց կաց վել է Սահ մա նադ րու թյան 91-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով 
սահ ման ված ժամ կե տում, ա պա գոր ծող Ազ գա յին ժո ղո վի լիա զո րու թյուն նե րի 
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ժամ կետն ա վարտ վում, և նո րըն տիր Ազ գա յին ժո ղո վի լիա զո րու թյուն նե րի ժամ-
կետն սկսվում է նո րըն տիր Ազ գա յին ժո ղո վի կազ մա վո րու մից հե տո` երկ րորդ 
եր կու շաբ թի օ րը հրա վիր ված Ազ գա յին ժո ղո վի ա ռա ջին նստաշր ջա նի բաց ման 
պա հին:

5. Ար տա հերթ ընտ րու թյան դեպ քում գոր ծող Ազ գա յին ժո ղո վի լիա զո րու թյուն-
նե րի ժամ կետն ա վարտ վում, և նո րըն տիր Ազ գա յին ժո ղո վի լիա զո րու թյուն նե րի 
ժամ կետն սկսվում է նո րըն տիր Ազ գա յին ժո ղո վի կազ մա վո րու մից հե տո` երկ-
րորդ եր կու շաբ թի օ րը հրա վիր ված Ազ գա յին ժո ղո վի ա ռա ջին նստաշր ջա նի 
բաց ման պա հին:

6. Ազ գա յին ժո ղո վի կազ մա վոր ված լի նե լը հա վաստ վում է Ընտ րա կան 
օ րենսգր քին հա մա պա տաս խան:

 Հոդ ված 91. Ազ գա յին ժո ղո վի հեր թա կան ընտ րու թյու նը

1. Ազ գա յին ժո ղո վի հեր թա կան ընտ րու թյունն անց կաց վում է Ազ գա յին ժո ղո-
վի լիա զո րու թյուն նե րի ժամ կե տի ա վար տից ոչ շուտ, քան վաթ սուն, և  ոչ ուշ, քան 
հի սուն օր ա ռաջ:

2. Ռազ մա կան կամ ար տա կարգ դրու թյան ժա մա նակ Ազ գա յին ժո ղո վի 
ընտ րու թյուն չի անց կաց վում: Այս դեպ քում Ազ գա յին ժո ղո վի հեր թա կան ընտ-
րու թյունն անց կաց վում է ռազ մա կան կամ ար տա կարգ դրու թյան ա վար տից ոչ 
շուտ, քան հի սուն, և  ոչ ուշ, քան վաթ սուն հինգ օր հե տո:

 Հոդ ված 92. Ազ գա յին ժո ղո վի ար տա հերթ ընտ րու թյու նը

1. Ազ գա յին ժո ղո վի ար տա հերթ ընտ րու թյունն անց կաց վում է Սահ մա նա դրու-
թյան 149-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով, 151-րդ հոդ վա ծի 3-րդ և 4-րդ մա սե րով սահ-
ման ված դեպ քե րում Ազ գա յին ժո ղո վի ար ձակ վե լուց հե տո:

2. Ազ գա յին ժո ղո վի ար տա հերթ ընտ րու թյունն անց կաց վում է Ազ գա յին ժո ղո-
վի ար ձակ վե լուց ոչ շուտ, քան ե րե սուն, և  ոչ ուշ, քան քա ռա սուն հինգ օր հե տո:

 Հոդ ված 93. Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ րու թյուն նե րի նշա նա կու մը

Ազ գա յին ժո ղո վի հեր թա կան և  ար տա հերթ ընտ րու թյուն նե րը նշա նա կում է 
Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը:

 Հոդ ված 94.  Ներ կա յա ցուց չա կան ման դա տը

Պատ գա մա վո րը ներ կա յաց նում է ամ բողջ ժո ղովր դին, կաշ կանդ ված չէ հրա-
մա յա կան ման դա տով, ա ռաջ նորդ վում է իր խղճով և հա մոզ մունք նե րով:

 Հոդ ված 95.  Պատ գա մա վո րա կան ման դա տի ան հա մա տե ղե լիու թյու նը

Պատ գա մա վո րը չի կա րող զբա ղեց նել իր կար գա վի ճա կով չպայ մա նա վոր-
ված պաշ տոն պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման այլ մար մին-
նե րում, որ ևէ պաշ տոն` առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րում, զբաղ վել ձեռ-
նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյամբ, կա տա րել վճա րո վի այլ աշ խա տանք, բա ցի 
գի տա կան, կրթա կան և ս տեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քից:
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  Հոդ ված 96.  Պատ գա մա վո րի ան ձեռնմ խե լիու թյու նը

1. Պատ գա մա վորն իր լիա զո րու թյուն նե րի ժամ կե տում և դ րա նից հե տո չի կա-
րող հե տապնդ վել և պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել պատ գա մա վո րա կան 
գոր ծու նեու թյան շրջա նակ նե րում հայտ նած կար ծի քի կամ քվեար կու թյան հա մար:

2. Պատ գա մա վո րի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում կա րող է հա րուց վել 
միայն Ազ գա յին ժո ղո վի հա մա ձայ նու թյամբ: Պատ գա մա վորն ա ռանց Ազ գա յին 
ժո ղո վի հա մա ձայ նու թյան չի կա րող զրկվել ա զա տու թյու նից, բա ցա ռու թյամբ 
երբ նա բռնվել է հան ցանք կա տա րե լու պա հին կամ ան մի ջա պես դրա նից հե տո: 
Այս դեպ քում ա զա տու թյու նից զրկե լը չի կա րող տևել յո թա նա սու ներ կու ժա մից 
ա վե լի: Պատ գա մա վո րին ա զա տու թյու նից զրկե լու մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց-
վում է Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հը:

 Հոդ ված 97.  Պատ գա մա վո րի վար ձատ րու թյան չա փը և գոր ծու նեու թյան 

այլ ե րաշ խիք նե րը

Պատ գա մա վո րի վար ձատ րու թյան չա փը և գոր ծու նեու թյան այլ ե րաշ խիք նե-
րը սահ ման վում են օ րեն քով:

 Հոդ ված 98.  Պատ գա մա վո րի լիա զո րու թյուն նե րի դա դա րու մը և դա դա րե-

ցու մը

1. Պատ գա մա վո րի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րում են Ազ գա յին ժո ղո վի լիա զո-
րու թյուն նե րի ժամ կետն ա վարտ վե լու, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա-
քա ցիու թյու նը կորց նե լու կամ այլ պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյուն ձեռք բե րե լու, 
նրան ա զա տազրկ ման դա տա պար տե լու վե րա բեր յալ դա տավ ճիռն օ րի նա կան 
ու ժի մեջ մտնե լու, նրան ան գոր ծու նակ, ան հայտ բա ցա կա յող կամ մա հա ցած 
ճա նա չե լու վե րա բեր յալ դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտնե լու, նրա 
մահ վան, հրա ժա րա կա նի դեպ քե րում:

2. Պատ գա մա վո րի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րեց վում են յու րա քանչ յուր օ րա-
ցու ցա յին կի սամ յա կի ըն թաց քում քվեար կու թյուն նե րի առն վազն կե սից ան հար-
գե լի բա ցա կա յե լու, ինչ պես նաև Սահ մա նադ րու թյան 95-րդ հոդ վա ծի պա հանջ-
նե րը խախ տե լու դեպ քե րում:

 Հոդ ված 99. Ազ գա յին ժո ղո վի հեր թա կան նստաշր ջան նե րը

Ազ գա յին ժո ղո վի հեր թա կան նստաշր ջան նե րը գու մար վում են տա րե կան եր-
կու ան գամ՝ հուն վա րի եր րորդ եր կու շաբ թիից մինչև հու նի սի եր րորդ հինգ շաբ-
թին և սեպ տեմ բե րի երկ րորդ եր կու շաբ թիից մինչև դեկ տեմ բե րի եր րորդ հինգ-
շաբ թին:

 Հոդ ված 100. Ազ գա յին ժո ղո վի ար տա հերթ նստաշր ջա նը և նիս տը

1. Ազ գա յին ժո ղո վի ար տա հերթ նստաշր ջան կամ նիստ գու մա րում է Ազ գա-
յին ժո ղո վի նա խա գա հը` պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի առն վազն մեկ քա-
ռոր դի կամ Կա ռա վա րու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ:
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2. Ար տա հերթ նստաշր ջա նը կամ նիստն անց կաց վում է նա խա ձեռ նո ղի սահ-
մա նած օ րա կար գով և ժամ կե տում:

 Հոդ ված 101. Ազ գա յին ժո ղո վի նիս տե րի հրա պա րա կայ նու թյու նը

1. Ազ գա յին ժո ղո վի նիս տե րը հրա պա րա կա յին են:
2. Ազ գա յին ժո ղո վը պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի առն վազն մեկ հին-

գե րոր դի կամ Կա ռա վա րու թյան ա ռա ջար կու թյամբ, պատ գա մա վոր նե րի ընդ-
հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ ըն դուն ված ո րոշ մամբ, անց կաց նում է 
փակ նիստ: Փակ նիս տում քվեար կու թյունն ար գել ված է:

 Հոդ ված 102. Ազ գա յին ժո ղո վի նիս տե րի ի րա վա զո րու թյու նը

Ազ գա յին ժո ղո վի նիստն ի րա վա զոր է, ե թե նիս տի սկզբում գրանց վել է պատ-
գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի կե սից ա վե լին:

 Հոդ ված 103. Օ րենք նե րի, Ազ գա յին ժո ղո վի ո րո շում նե րի, հայ տա րա րու-

թյուն նե րի և  ու ղերձ նե րի ըն դու նու մը

1. Օ րենք նե րը, Ազ գա յին ժո ղո վի ո րո շում նե րը, հայ տա րա րու թյուն նե րը և  ու-
ղերձ նե րը, բա ցա ռու թյամբ Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված դեպ քե րի, ըն դուն-
վում են քվեար կու թյա նը մաս նակ ցող պատ գա մա վոր նե րի ձայ նե րի մե ծա մաս-
նու թյամբ, ե թե քվեար կու թյա նը մաս նակ ցել է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր 
թվի կե սից ա վե լին:

2. Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա կար գը, Ընտ րա կան օ րենս գիր քը, Դա տա կան 
օ րենս գիր քը, Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին օ րեն քը, Հան րաք վեի 
մա սին օ րեն քը, Կու սակ ցու թյուն նե րի մա սին օ րեն քը և Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի մա սին օ րեն քը սահ մա նադ րա կան օ րենք ներն են և  ըն դուն վում են 
պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն ե րեք հին գե րոր դով: 
Սահ մա նադ րա կան օ րեն քի ի րա վա կար գա վո րու մը չպետք է դուրս գա իր ա ռար-
կա յի շրջա նակ նե րից:

3. Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված դեպ քե րում, ինչ պես նաև իր գոր ծու-
նեու թյան կազ մա կերպ ման հար ցե րով Ազ գա յին ժո ղովն ըն դու նում է ո րո շում ներ:

4. Ազ գա յին ժո ղո վի ո րո շում նե րը, հայ տա րա րու թյուն նե րը և  ու ղերձ ներն ստո-
րագ րում և հ րա պա րա կում է Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հը:

 Հոդ ված 104. Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հը, նրա տե ղա կալ նե րը և Ազ գա-

յին ժո ղո վի խոր հուր դը

1. Ազ գա յին ժո ղովն իր կազ մից ընտ րում է Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գահ և ն րա 
ե րեք տե ղա կալ: Տե ղա կալ նե րից մեկն ընտր վում է ընդ դի մա դիր խմբակ ցու թյուն-
նե րի կազ մում ընդգրկ ված պատ գա մա վոր նե րի թվից: Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա-
գա հը և ն րա տե ղա կալ ներն ընտր վում և հետ են կանչ վում պատ գա մա վոր նե րի 
ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ:
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2. Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հը ներ կա յաց նում է Ազ գա յին ժո ղո վը և  ա պա-
հո վում նրա բնա կա նոն գոր ծու նեու թյու նը:

3. Ազ գա յին ժո ղո վում ձևա վոր վում է Ազ գա յին ժո ղո վի խոր հուրդ, ո րը կազմ-
ված է Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հից, նրա տե ղա կալ նե րից, խմբակ ցու թյուն նե-
րի մե կա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րից և մշ տա կան հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ-
նե րից: Ազ գա յին ժո ղո վի խոր հուր դը հաս տա տում է հեր թա կան նստաշր ջան նե րի 
և նիս տե րի օ րա կար գե րի նա խագ ծե րը, ինչ պես նաև ի րա կա նաց նում է Ազ գա յին 
ժո ղո վի կա նո նա կար գով նա խա տես ված այլ լիա զո րու թյուն ներ:

  Հոդ ված 105. Ազ գա յին ժո ղո վի խմբակ ցու թյուն նե րը

1. Խմ բակ ցու թյուն նե րը նպաս տում են Ազ գա յին ժո ղո վի քա ղա քա կան կամ քի 
ձևա վոր մա նը:

2. Խմ բակ ցու թյան մեջ ընդգրկ վում են միայն միև նույն կու սակ ցու թյան կամ 
կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քի պատ գա մա վոր նե րը:

 Հոդ ված 106. Ազ գա յին ժո ղո վի մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րը

1. Ազ գա յին ժո ղովն օ րենք նե րի նա խագ ծե րի, իր ի րա վա սու թյան մեջ մտնող 
այլ հար ցե րի նախ նա կան քննարկ ման և դ րանց վե րա բեր յալ Ազ գա յին ժո ղով 
եզ րա կա ցու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու, ինչ պես նաև խորհր դա րա նա կան վե րա-
հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար ստեղ ծում է մշտա կան հանձ նա ժո ղով ներ: 
Ազ գա յին ժո ղո վում կա րող է ստեղծ վել ոչ ա վե լի, քան տաս ներ կու մշտա կան 
հանձ նա ժո ղով:

2. Մշ տա կան հանձ նա ժո ղով նե րում տե ղե րը բաշխ վում են խմբակ ցու թյուն-
նե րում ընդգրկ ված պատ գա մա վոր նե րի թվի հա մա մաս նու թյամբ: Մշ տա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րի պաշ տոն նե րը խմբակ ցու թյուն նե րի միջև 
բաշխ վում են խմբակ ցու թյու նում ընդգրկ ված պատ գա մա վոր նե րի թվի հա մա-
մաս նու թյամբ:

 Հոդ ված 107. Ազ գա յին ժո ղո վի ժա մա նա կա վոր հանձ նա ժո ղով նե րը

Ա ռան ձին օ րենք նե րի, Ազ գա յին ժո ղո վի ո րո շում նե րի, հայ տա րա րու թյուն նե րի 
և  ու ղերձ նե րի նա խագ ծե րի, ինչ պես նաև պատ գա մա վո րա կան է թի կա յին առնչ-
վող հար ցե րի քննարկ ման և դ րանց վե րա բեր յալ Ազ գա յին ժո ղով եզ րա կա ցու-
թյուն ներ ներ կա յաց նե լու հա մար Ազ գա յին ժո ղո վի ո րոշ մամբ կա րող են ստեղծ-
վել ժա մա նա կա վոր հանձ նա ժո ղով ներ:

 Հոդ ված 108. Ազ գա յին ժո ղո վի քննիչ հանձ նա ժո ղով նե րը

1. Պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի առն վազն մեկ քա ռոր դի պա հան ջով, 
Ազ գա յին ժո ղո վի ի րա վա սու թյան մեջ մտնող և հան րա յին հե տաքրք րու թյուն 
ներ կա յաց նող հար ցե րին վե րա բե րող փաս տե րը պար զե լու և դ րանք Ազ գա յին 
ժո ղով ներ կա յաց նե լու նպա տա կով, ի րա վուն քի ու ժով ստեղծ վում է Ազ գա յին ժո-
ղո վի քննիչ հանձ նա ժո ղով:
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2. Քն նիչ հանձ նա ժո ղո վում տե ղե րը բաշխ վում են խմբակ ցու թյուն նե րում 
ընդգրկ ված պատ գա մա վոր նե րի թվի հա մա մաս նու թյամբ: Քն նիչ հանձ նա ժո ղո-
վի ան դամ նե րի թի վը ո րո շում է Ազ գա յին ժո ղո վը: Քն նիչ հանձ նա ժո ղո վում նա-
խա գա հում է պա հան ջը ներ կա յաց նող պատ գա մա վոր նե րից մե կը:

3. Քն նիչ հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի առն վազն մեկ քա ռոր դի պա հան ջով 
պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներն ու պաշ տո նա տար 
ան ձինք պար տա վոր են հանձ նա ժո ղո վին տրա մադ րել հանձ նա ժո ղո վի ի րա վա-
սու թյան ո լոր տին վե րա բե րող անհ րա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ, ե թե դրանց տրա-
մադ րումն օ րեն քով ար գել ված չէ:

4. Պաշտ պա նու թյան և  անվ տան գու թյան բնա գա վառ նե րում քննիչ հանձ-
նա ժո ղո վի լիա զո րու թյուն ներ կա րող է ի րա կա նաց նել միայն Ազ գա յին ժո ղո վի 
ի րա վա սու մշտա կան հանձ նա ժո ղո վը` պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի առ-
ն վազն մեկ եր րոր դի պա հան ջով:

5. Քն նիչ հանձ նա ժո ղով նե րի գոր ծու նեու թյան ման րա մաս նե րը սահ ման վում 
են Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա կար գով:

 Հոդ ված 109. Օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյու նը

1. Օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան ի րա վունք ու նեն պատ գա մա վո րը, Ազ-
գա յին ժո ղո վի խմբակ ցու թյու նը և Կա ռա վա րու թյու նը:

2. Օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան հե ղի նա կը կա րող է ցան կա ցած ժա մա-
նակ հետ կան չել իր ներ կա յաց րած օ րեն քի նա խա գի ծը:

3. Ե թե Կա ռա վա րու թյան եզ րա կա ցու թյան հա մա ձայն` օ րեն քի նա խա գիծն 
էա կա նո րեն նվա զեց նում է պե տա կան բյու ջեի ե կա մուտ նե րը կամ ա վե լաց նում 
պե տու թյան ծախ սե րը, ա պա Կա ռա վա րու թյան պա հան ջով այդ օ րեն քը կա րող 
է ըն դուն վել պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ:

4. Կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ ան հե տաձ գե լի հա մար վող օ րեն քի նա խա-
գիծն ըն դուն վում կամ մերժ վում է եր կամս յա ժամ կե տում:

5. Այն օ րենք նե րի նա խագ ծե րը, ո րոնց օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան բա-
ցա ռիկ ի րա վուն քը պատ կա նում է Կա ռա վա րու թյա նը, քվեար կու թյան կա րող են 
դրվել միայն Կա ռա վա րու թյան հա մար ըն դու նե լի ուղ ղում նե րով:

6. Ընտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող առն վազն հի սուն հա զար քա ղա քա ցի ու նի 
Ազ գա յին ժո ղո վին քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նու թյան կար գով օ րեն քի նա խա-
գիծ ա ռա ջար կե լու ի րա վունք:

 Հոդ ված 110.  Պե տա կան բյու ջեի ըն դու նու մը

1. Ազ գա յին ժո ղո վը պե տա կան բյու ջեն ըն դու նում է Կա ռա վա րու թյան ներ կա-
յաց մամբ: Պե տա կան բյու ջեն օ րեն քով սահ ման ված կար գով նե րա ռում է պե տու-
թյան բո լոր ե կա մուտ նե րը և ծախ սե րը:

2. Կա ռա վա րու թյու նը պե տա կան բյու ջեի նա խա գիծն Ազ գա յին ժո ղով է ներ-
կա յաց նում բյու ջե տա յին տա րին սկսվե լուց առն վազն ինն սուն օր ա ռաջ:
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3. Պե տա կան բյու ջեն ըն դուն վում է մինչև բյու ջե տա յին տա րին սկսվե լը: Այդ 
ժամ կե տում պե տա կան բյու ջեն չըն դուն վե լու դեպ քում, մինչև պե տա կան բյու ջեի 
ըն դու նու մը, ծախ սե րը կա տար վում են նա խորդ տար վա բյու ջեի հա մա մաս նու-
թյուն նե րով:

Հոդված 111.   Պետական բյուջեի կատարման նկատմամբ վերա հսկո-

ղությունը

1. Ազ գա յին ժո ղո վը վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում պե տա կան բյու ջեի 
կա տար ման, ինչ պես նաև օ տա րերկր յա պե տու թյուն նե րից և մի ջազ գա յին կազ-
մա կեր պու թյուն նե րից ստաց ված փո խա ռու թյուն նե րի և վար կե րի օգ տա գործ ման 
նկատ մամբ։

2. Ազ գա յին ժո ղո վը, Հաշ վեքն նիչ պա լա տի եզ րա կա ցու թյան առ կա յու-
թյամբ, քննար կում և  ո րո շում է ըն դու նում պե տա կան բյու ջեի կա տար ման 
մա սին Կա ռա վա րու թյան կող մից ներ կա յաց վող տա րե կան հաշ վետ վու թյան 
վե րա բեր յալ:

 Հոդ ված 112.  Պատ գա մա վոր նե րի բա նա վոր և գ րա վոր հար ցե րը

1. Հեր թա կան նստաշր ջա նի` նիս տե րի շա բաթ վա ըն թաց քում գու մար վող նիս-
տե րից մե կում Կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րը պա տաս խա նում են պատ գա մա-
վոր նե րի բա նա վոր հար ցե րին: Պատ գա մա վոր նե րի հար ցե րի կա պակ ցու թյամբ 
Ազ գա յին ժո ղո վը ո րո շում ներ չի ըն դու նում:

2. Պատ գա մա վոր ներն ու նեն Կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րին գրա վոր հար-
ցեր ուղ ղե լու ի րա վունք: Գ րա վոր հար ցե րի պա տաս խան ներն Ազ գա յին ժո ղո վի 
նիս տում չեն ներ կա յաց վում:

 Հոդ ված 113.  Հար ցապն դում նե րը

1. Ազ գա յին ժո ղո վի խմբակ ցու թյուն ներն ու նեն Կա ռա վա րու թյան ան դամ նե-
րին գրա վոր հար ցապն դում նե րով դի մե լու ի րա վունք: Կա ռա վա րու թյան ան դամ-
նե րը հար ցապնդ մա նը պա տաս խա նում են այն ստա նա լուց ոչ ուշ, քան ե րե սուն 
օր վա ըն թաց քում:

2. Հար ցապն դում նե րի պա տաս խան նե րը ներ կա յաց վում են Ազ գա յին ժո ղո-
վի նիս տում: Խմ բակ ցու թյան ա ռա ջար կու թյամբ հար ցապնդ ման պա տաս խա նը 
քննարկ վում է: Ե թե քննարկ ման արդ յուն քով պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր 
թվի առն վազն մեկ եր րոր դի կող մից ներ կա յաց վում է վար չա պե տին անվս տա-
հու թյուն հայտ նե լու ա ռա ջարկ, ա պա կի րառ վում են Սահ մա նադ րու թյան 115-րդ 
հոդ վա ծի դրույթ նե րը: Հար ցապնդ ման արդ յուն քով Ազ գա յին ժո ղո վը կա րող է 
ա ռա ջար կել վար չա պե տին քննար կել Կա ռա վա րու թյան ա ռան ձին ան դա մի հե-
տա գա պաշ տո նա վար ման հար ցը:

 Հոդ ված 114. Հ րա տապ թե մա յով քննար կում նե րը

Հեր թա կան նստաշր ջա նի` նիս տե րի շա բաթ վա ըն թաց քում գու մար վող նիս-
տե րից մե կում պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի առն վազն մեկ քա ռոր դի պա-
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հան ջով կա րող են անց կաց վել հա սա րա կա կան հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող 
հրա տապ թե մա յով քննար կում ներ:

 Հոդ ված 115.  Վար չա պե տին անվս տա հու թյուն հայտ նե լը

1. Վար չա պե տին անվս տա հու թյուն հայտ նե լու մա սին Ազ գա յին ժո ղո վի ո րոշ-
ման նա խա գիծ կա րող է ներ կա յաց նել պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի առն-
վազն մեկ եր րոր դը միայն այն դեպ քում, ե թե ո րոշ ման նա խագ ծով միա ժա մա-
նակ ա ռա ջարկ վում է նոր վար չա պե տի թեկ նա ծու:

2. Վար չա պե տին անվս տա հու թյուն հայտ նե լու մա սին Ազ գա յին ժո ղո վի ո րոշ-
ման նա խա գի ծը քվեար կու թյան է դրվում այն ներ կա յաց վե լուց ոչ շուտ, քան քա-
ռա սու նութ, և  ոչ ուշ, քան յո թա նա սու ներ կու ժամ հե տո: Ո րո շումն ըն դուն վում է 
պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ՝ ան վա նա կան 
քվեար կու թյամբ: Ո րոշ ման ըն դուն ման դեպ քում հա մար վում է, որ վար չա պե տը 
հրա ժա րա կան է ներ կա յաց րել: Այս դեպ քում Սահ մա նադ րու թյան 149-րդ հոդ վա-
ծի 2-4-րդ մա սե րի դրույթ նե րը կի րա ռե լի չեն:

3. Վար չա պե տին անվս տա հու թյուն կա րե լի է հայտ նել նրա նշա նա կու մից ոչ 
շուտ, քան մեկ տա րի հե տո: Ե թե վար չա պե տին անվս տա հու թյուն հայտ նե լու մա-
սին Ազ գա յին ժո ղո վի ո րոշ ման նա խա գի ծը չի ըն դուն վում, ա պա նման նա խա-
գիծ կա րող է ներ կա յաց վել ոչ շուտ, քան վեց ա միս հե տո:

4. Ար տա կարգ կամ ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նակ վար չա պե տին ան-
վստա հու թյուն հայտ նե լու մա սին Ազ գա յին ժո ղո վի ո րոշ ման նա խա գիծ չի կա րող 
ներ կա յաց վել կամ քննարկ վել:

 Հոդ ված 116.  Մի ջազ գա յին պայ մա նագ րեր վա վե րաց նե լը, կա սեց նե լը և 

չեղ յալ հայ տա րա րե լը

1. Ազ գա յին ժո ղո վը վա վե րաց նում, կա սեց նում կամ չեղ յալ է հայ տա րա րում 
այն մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րը՝

1) ո րոնք վե րա բե րում են մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րին և  
ա զա տու թյուն նե րին, ինչ պես նաև պար տա կա նու թյուն նե րին.

2) ո րոնք ու նեն քա ղա քա կան կամ ռազ մա կան բնույթ.
3) ո րոնք նա խա տե սում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան դա մակ ցու-

թյուն մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյա նը.
4) ո րոնք Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար նա խա տե սում են ֆի նան-

սա կան կամ գույ քա յին պար տա վո րու թյուն ներ.
5) ո րոնց կի րա ռու մը նա խա տե սում է օ րեն քի փո փո խու թյուն կամ նոր օ րեն քի 

ըն դու նում, կամ ո րոնք պա րու նա կում են օ րեն քին հա կա սող նոր մեր.
6) ո րոնք ուղ ղա կիո րեն նա խա տե սում են վա վե րա ցում.
7) ո րոնք պա րու նա կում են օ րեն քի կար գա վոր մա նը են թա կա հար ցեր:
2. Ազ գա յին ժո ղո վը, Կա ռա վա րու թյան ա ռա ջար կու թյամբ, մի ջազ գա յին պայ-

մա նագ րե րը վա վե րաց նում, կա սեց նում և չեղ յալ է հայ տա րա րում օ րեն քով՝ 
պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ:
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3. Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սող մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րը չեն կա րող 
վա վե րաց վել։

 Հոդ ված 117.  Հա մա նե րու մը

Ազ գա յին ժո ղո վը, Կա ռա վա րու թյան ա ռա ջար կու թյամբ, պատ գա մա վոր նե րի 
ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ կա րող է ըն դու նել հա մա ներ ման 
մա սին օ րենք:

 Հոդ ված 118.  Պա տե րազ մի հայ տա րա րու մը և խա ղա ղու թյան հաս տա տու մը

1. Ազ գա յին ժո ղո վը, Կա ռա վա րու թյան ա ռա ջար կու թյամբ, պատ գա մա վոր նե-
րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ կա րող է ըն դու նել պա տե րազմ 
հայ տա րա րե լու կամ խա ղա ղու թյուն հաս տա տե լու մա սին ո րո շում:

2. Ազ գա յին ժո ղո վի նիստ գու մա րե լու անհ նա րի նու թյան դեպ քում պա տե-
րազմ հայ տա րա րե լու հար ցը լու ծում է Կա ռա վա րու թյու նը:

 Հոդ ված 119.  Ռազ մա կան դրու թյու նը

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վրա զին ված հար ձակ ման, դրա ան մի-
ջա կան վտան գի առ կա յու թյան կամ պա տե րազմ հայ տա րար վե լու դեպ քե րում 
Կա ռա վա րու թյու նը հայ տա րա րում է ռազ մա կան դրու թյուն, ու ղեր ձով դի մում է 
ժո ղովր դին և կա րող է հայ տա րա րել ընդ հա նուր կամ մաս նա կի զո րա հա վաք:

2. Ռազ մա կան դրու թյուն հայ տա րար վե լու դեպ քում ի րա վուն քի ու ժով ան հա-
պաղ գու մար վում է Ազ գա յին ժո ղո վի հա տուկ նիստ:

3. Ազ գա յին ժո ղո վը կա րող է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի 
մե ծա մաս նու թյամբ վե րաց նել ռազ մա կան դրու թյու նը կամ չեղ յալ հայ տա րա րել 
ռազ մա կան դրու թյան ի րա վա կան ռե ժի մով նա խա տես ված մի ջո ցա ռում նե րի 
ի րա կա նա ցու մը:

4. Ռազ մա կան դրու թյան ի րա վա կան ռե ժի մը սահ ման վում է օ րեն քով, որն 
ըն դուն վում է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ:

 Հոդ ված 120. Ար տա կարգ դրու թյու նը

1. Սահ մա նադ րա կան կար գին սպառ նա ցող ան մի ջա կան վտան գի դեպ քում 
Կա ռա վա րու թյու նը հայ տա րա րում է ար տա կարգ դրու թյուն, ձեռ նար կում է ի րա-
վի ճա կից բխող մի ջո ցա ռում ներ և  այդ մա սին ու ղեր ձով դի մում է ժո ղովր դին:

2. Ար տա կարգ դրու թյուն հայ տա րար վե լու դեպ քում ի րա վուն քի ու ժով ան հա-
պաղ գու մար վում է Ազ գա յին ժո ղո վի հա տուկ նիստ:

3. Ազ գա յին ժո ղո վը կա րող է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի 
մե ծա մաս նու թյամբ վե րաց նել ար տա կարգ դրու թյու նը կամ չեղ յալ հայ տա րա րել 
ար տա կարգ դրու թյան ի րա վա կան ռե ժի մով նա խա տես ված մի ջո ցա ռում նե րի 
ի րա կա նա ցու մը:

4. Ար տա կարգ դրու թյան ի րա վա կան ռե ժի մը սահ ման վում է օ րեն քով, որն 
ըն դուն վում է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ:
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 Հոդ ված 121.  Վար չա տա րած քա յին միա վոր նե րը և բա ժա նու մը

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա տա րած քա յին միա վոր ներն են մար-
զե րը և հա մայնք նե րը: Վար չա տա րած քա յին բա ժա նու մը, Կա ռա վա րու թյան ներ-
կա յաց մամբ, սահ ման վում է օ րեն քով:

 Հոդ ված 122. Ինք նա վար մար մին նե րը

1. Մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի 
ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու, ինչ պես նաև Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված 
հիմ նա րար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան րա յին շա հե րի պաշտ պա նու թյան նպա-
տա կով պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ ըն-
դուն ված օ րեն քով կա րող են ստեղծ վել ինք նա վար մար մին ներ:

2. Ինք նա վար մար մին նե րի ան դամ նե րը նշա նակ վում են պատ գա մա վոր նե րի 
ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ:

3. Ինք նա վար մար մին նե րին օ րեն քով կա րող է վե րա պահ վել են թաօ րենս-
դրա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տեր ըն դու նե լու ի րա վա սու թյուն:

4. Ինք նա վար մար մին նե րի լիա զո րու թյուն նե րը, ան կա խու թյան ե րաշ խիք նե-
րը, ան դամ նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը և գոր ծու նեու թյան կար գը սահ-
ման վում են օ րեն քով:

 ԳԼՈՒԽ 5

 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԸ

 Հոդ ված 123.  Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի կար գա վի ճա կը և գոր ծա-

ռույթ նե րը

1. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը պե տու թյան գլուխն է:
2. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը հետ ևում է Սահ մա նադ րու թյան պահ պան-

մա նը:
3. Հան րա պե տու թյան նա խա գահն իր լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս 

ա նա չառ է և  ա ռաջ նորդ վում է բա ցա ռա պես հա մա պե տա կան և հա մազ գա յին 
շա հե րով:

4. Հան րա պե տու թյան նա խա գահն իր գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նում է 
Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված լիա զո րու թյուն նե րի մի ջո ցով:

 Հոդ ված 124.  Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա զո րու թյուն նե րի ժամ կե-

տը և ն րան ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը

1. Հան րա պե տու թյան նա խա գահն ընտր վում է յոթ տա րի ժամ կե տով:
2. Հան րա պե տու թյան նա խա գահ կա րող է ընտր վել քա ռա սուն տա րին լրա-

ցած, վեր ջին վեց տա րում միայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի 
հան դի սա ցող, վեր ջին վեց տա րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մշտա-
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պես բնակ վող, ընտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող և հա յե րե նին տի րա պե տող յու րա-
քանչ յուր ոք:

3. Նույն ան ձը Հան րա պե տու թյան նա խա գահ կա րող է ընտր վել միայն մեկ 
ան գամ:

4. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը չի կա րող զբա ղեց նել որ ևէ այլ պաշ տոն, 
զբաղ վել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյամբ, կա տա րել վճա րո վի այլ աշ խա-
տանք:

5. Հան րա պե տու թյան նա խա գահն իր լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
ըն թաց քում չի կա րող լի նել որ ևէ կու սակ ցու թյան ան դամ:

 Հոդ ված 125.  Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ընտ րու թյան կար գը

1. Հան րա պե տու թյան նա խա գահն ընտր վում է Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից:
2. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի հեր թա կան ընտ րու թյունն անց կաց վում 

է Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա զո րու թյուն նե րի ա վար տից ոչ շուտ, քան 
քա ռա սուն, և  ոչ ուշ, քան ե րե սուն օր ա ռաջ:

3. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի թեկ նա ծու ա ռա ջադ րե լու ի րա վունք ու նի 
պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի առն վազն մեկ քա ռոր դը:

4. Հան րա պե տու թյան նա խա գահ է ընտր վում այն թեկ նա ծուն, ո րը ստա ցել 
է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն ե րեք քա ռոր դը: Ե թե 
Հան րա պե տու թյան նա խա գահ չի ընտր վում, ա պա անց կաց վում է ընտ րու թյան 
երկ րորդ փուլ, ո րին կա րող են մաս նակ ցել ա ռա ջին փու լին մաս նակ ցած բո լոր 
թեկ նա ծու նե րը: Երկ րորդ փու լում Հան րա պե տու թյան նա խա գահ է ընտր վում 
այն թեկ նա ծուն, որն ստա ցել է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի 
առն վազն ե րեք հին գե րոր դը: Ե թե Հան րա պե տու թյան նա խա գահ չի ընտր վում, 
ա պա անց կաց վում է ընտ րու թյան եր րորդ փուլ, ո րին կա րող են մաս նակ ցել երկ-
րորդ փու լում ա ռա վել ձայ ներ ստա ցած եր կու թեկ նա ծու նե րը: Եր րորդ փու լում 
Հան րա պե տու թյան նա խա գահ է ընտր վում այն թեկ նա ծուն, որն ստա նում է 
պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը:

5. Ե թե Հան րա պե տու թյան նա խա գահ չի ընտր վում, ա պա տաս նօր յա ժամ կե-
տում անց կաց վում է Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի նոր ընտ րու թյուն:

6. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ընտ րու թյան կար գի ման րա մաս նե րը 
սահ ման վում են Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա կար գով:

 Հոդ ված 126.  Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ար տա հերթ ընտ րու թյու նը

Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի պաշ տո նան կու թյան, լիա զո րու թյուն նե րի կա-
տար ման անհ նա րի նու թյան, հրա ժա րա կա նի կամ մահ վան դեպ քե րում Հան րա-
պե տու թյան նա խա գա հի պաշ տո նը թա փուր մնա լուց ոչ շուտ, քան քսան հինգ, և  
ոչ ուշ, քան ե րե սուն հինգ օր հե տո անց կաց վում է Հան րա պե տու թյան նա խա գա-
հի ար տա հերթ ընտ րու թյուն:
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Հոդ ված 127.  Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի կող մից պաշ տո նի ստանձ-

նու մը

1. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը պաշ տո նը ստանձ նում է Հան րա պե տու-
թյան նա խորդ նա խա գա հի լիա զո րու թյուն նե րի ա վարտ ման օ րը:

2. Ար տա հերթ ընտ րու թյան մի ջո ցով ընտր ված Հան րա պե տու թյան նա խա գա-
հը պաշ տո նը ստանձ նում է ընտր վե լուց հե տո՝ տաս նե րորդ օ րը:

3. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը պաշ տո նը ստանձ նում է Ազ գա յին ժո ղո վի 
հա տուկ նիս տում, ժո ղովր դին տրված հետև յալ երդ մամբ. «Ս տանձ նե լով Հան-
րա պե տու թյան նա խա գա հի պաշ տո նը՝ երդ վում եմ. հա վա տա րիմ լի նել Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա նը, իմ լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա-
նաց նե լիս լի նել ա նա չառ, ա ռաջ նորդ վել միայն հա մա պե տա կան ու հա մազ գա յին 
շա հե րով և  իմ ողջ ու ժը ներդ նել ազ գա յին միաս նու թյան ամ րապնդ ման գոր-
ծում»:

 Հոդ ված 128.  Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ու ղեր ձը

Հան րա պե տու թյան նա խա գահն իր ի րա վա սու թյան մեջ մտնող հար ցե րի վե-
րա բեր յալ կա րող է ու ղերձ հղել Ազ գա յին ժո ղո վին:

 Հոդ ված 129. Օ րեն քի ստո րագ րու մը և հ րա պա րա կու մը

1. Ազ գա յին ժո ղո վի ըն դու նած օ րեն քը Հան րա պե տու թյան նա խա գահն ստո-
րագ րում և հ րա պա րա կում է քսան մե կօր յա ժամ կե տում կամ նույն ժամ կե տում 
դի մում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րան՝ Սահ մա նադ րու թյանն օ րեն քի հա մա-
պա տաս խա նու թյու նը ո րո շե լու հար ցով:

2. Ե թե Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը ո րո շում է, որ օ րեն քը հա մա պա տաս-
խա նում է Սահ մա նադ րու թյա նը, ա պա Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը հնգօր յա 
ժամ կե տում ստո րագ րում և հ րա պա րա կում է օ րեն քը:

3. Ե թե Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը չի կա տա րում սույն հոդ վա ծով սահ-
ման ված պա հանջ նե րը, ա պա Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հը հնգօր յա ժամ կե-
տում ստո րագ րում և հ րա պա րա կում է օ րեն քը:

 Հոդ ված 130.  Կա ռա վա րու թյան հրա ժա րա կա նի ըն դու նու մը

Սահ մա նադ րու թյան 158-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված դեպ քե րում Հան րա պե-
տու թյան նա խա գահն ան հա պաղ ըն դու նում է Կա ռա վա րու թյան հրա ժա րա կա նը:

 Հոդ ված 131.  Փո փո խու թյուն ներ Կա ռա վա րու թյան կազ մում

Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը, վար չա պե տի ա ռա ջար կու թյամբ, փո փո խու-
թյուն ներ է կա տա րում Կա ռա վա րու թյան կազ մում:
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 Հոդ ված 132.  Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա զո րու թյուն ներն ար տա-

քին քա ղա քա կա նու թյան բնա գա վա ռում

1. Հան րա պե տու թյան նա խա գահն օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար-
գով`

1) Կա ռա վա րու թյան ա ռա ջար կու թյամբ կնքում է մի ջազ գա յին պայ մա նագ րեր.
2) վար չա պե տի ա ռա ջար կու թյամբ նշա նա կում և հետ է կան չում օ տա րեր կրյա 

պե տու թյուն նե րում և մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րում դի վա նա գի տա-
կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին.

3) ըն դու նում է օ տա րերկր յա պե տու թյուն նե րի և մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա վա տար մագ րե րը և հետ-
կան չագ րե րը:

2. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը, Կա ռա վա րու թյան ա ռա ջար կու թյամբ, 
օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով հաս տա տում, կա սեց նում կամ չեղ-
յալ է հայ տա րա րում վա վե րա ցում չպա հան ջող մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րը:

3. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը, վար չա պե տի ա ռա ջար կու թյամբ, օ րեն-
քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով շնոր հում է բարձ րա գույն դի վա նա գի-
տա կան աս տի ճան ներ:

 Հոդ ված 133.  Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա զո րու թյուն նե րը զին-

ված ու ժե րի բնա գա վա ռում

1. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը, վար չա պե տի ա ռա ջար կու թյամբ, օ րեն քով 
սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով նշա նա կում և  ա զա տում է զին ված ու ժե րի և  
այլ զոր քե րի բարձ րա գույն հրա մա նա տա րա կան կազ մը:

 2. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը, վար չա պե տի ա ռա ջար կու թյամբ, օ րեն-
քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով շնոր հում է բարձ րա գույն զին վո րա կան 
կո չում ներ:

 Հոդ ված 134.  Քա ղա քա ցիու թյան վե րա բեր յալ հար ցե րի լու ծու մը

Հան րա պե տու թյան նա խա գահն օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով 
լու ծում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյուն շնոր հե լու և Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյու նը դա դա րեց նե լու վե րա բեր յալ 
հար ցե րը:

 Հոդ ված 135.  Նե րում շնոր հե լը

Հան րա պե տու թյան նա խա գահն օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով 
լու ծում է դա տա պարտ յալ նե րին նե րում շնոր հե լու հար ցը:

 Հոդ ված 136.  Պարգ ևատ րու մը և պատ վա վոր կո չում նե րի շնոր հու մը

Հան րա պե տու թյան նա խա գահն օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով 
պարգ ևատ րում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան շքան շան նե րով և մե դալ նե-
րով, շնոր հում է պատ վա վոր կո չում ներ:
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 Հոդ ված 137.  Բարձ րա գույն դա սա յին աս տի ճան նե րի շնոր հու մը

Հան րա պե տու թյան նա խա գահն օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով 
շնոր հում է բարձ րա գույն դա սա յին աս տի ճան ներ:

 Հոդ ված 138.  Պաշ տո նա տար ան ձանց ժա մա նա կա վոր նշա նա կու մը

Ե թե Ազ գա յին ժո ղո վը ե ռամս յա ժամ կե տում Սահ մա նադ րու թյան 174-րդ հոդ-
վա ծի 3-րդ մա սով, 177-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, 192-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, 
195-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, 197-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, 199-րդ հոդ վա ծի 
2-րդ մա սով և 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված կար գով չի ընտ րում 
հա մա պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձանց, ա պա մինչև Ազ գա յին ժո ղո վի կող-
մից նրանց ընտ րու թյու նը Հան րա պե տու թյան նա խա գահն օ րեն քով սահ ման ված 
հիմ քե րով և կար գով նշա նա կում է ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տար ներ:

 Հոդ ված 139.  Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի հրա մա նագ րե րը և կար-

գադ րու թյուն նե րը

1. Իր լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս Հան րա պե տու թյան նա խա գահն 
ըն դու նում է հրա մա նագ րեր և կար գադ րու թյուն ներ:

2. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը Սահ մա նադ րու թյան 131-137-րդ հոդ ված-
նե րով, 155-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով, 166-րդ հոդ վա ծի 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ և 7-րդ 
մա սե րով սահ ման ված դեպ քե րում կա րող է հա մա պա տաս խան ակ տը ե ռօր յա 
ժամ կե տում իր ա ռար կու թյուն նե րով վե րա դարձ նել ա ռա ջար կու թյուն ներ կա յաց-
նող կամ միջ նոր դու թյամբ դի մող մար մին: Ե թե ի րա վա սու մար մի նը չի ըն դու նում 
այդ ա ռար կու թյու նը, ա պա Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը ստո րագ րում է հա-
մա պա տաս խան ակ տը կամ դի մում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րան:

3. Ե թե Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը չի կա տա րում սույն հոդ վա ծի 2-րդ 
մա սով սահ ման ված պա հանջ նե րը, ա պա հա մա պա տաս խան ակտն ու ժի մեջ է 
մտնում ի րա վուն քի ու ժով:

 Հոդ ված 140.  Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ան ձեռնմ խե լիու թյու նը

1. Հան րա պե տու թյան նա խա գահն ան ձեռնմ խե լի է:
2. Հան րա պե տու թյան նա խա գահն իր լիա զո րու թյուն նե րի ժամ կե տում և դ րա-

նից հե տո չի կա րող հե տապնդ վել և պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել իր 
կար գա վի ճա կից բխող գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար:

3. Իր կար գա վի ճա կի հետ չկապ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար Հան րա պե-
տու թյան նա խա գա հը կա րող է պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել միայն իր 
լիա զո րու թյուն նե րի ա վար տից հե տո:

Հոդված 141. Հանրապետության նախագահի պաշտոնանկությունը

1. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը կա րող է պաշ տո նանկ ար վել պե տա կան 
դա վա ճա նու թյան, այլ ծանր հան ցա գոր ծու թյան կամ Սահ մա նադ րու թյան կո-
պիտ խախտ ման հա մար:
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2. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հին պաշ տո նանկ ա նե լու հիմ քե րի առ կա յու-
թյան մա սին եզ րա կա ցու թյուն ստա նա լու հա մար Ազ գա յին ժո ղո վը պատ գա մա-
վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ ըն դուն ված ո րոշ մամբ դի-
մում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րան:

3. Ազ գա յին ժո ղո վը Հան րա պե տու թյան նա խա գա հին պաշ տո նանկ ա նե լու 
մա սին ո րո շում է կա յաց նում Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի եզ րա կա ցու թյան 
հի ման վրա պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն եր կու եր-
րոր դով:

 Հոդ ված 142.  Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի հրա ժա րա կա նը

Հան րա պե տու թյան նա խա գահն իր հրա ժա րա կա նը ներ կա յաց նում է Ազ-
գա յին ժո ղով: Հ րա ժա րա կա նը հա մար վում է ըն դուն ված օ րեն քով սահ ման ված 
կար գով այն հրա պա րա կե լու պա հից:

 Հոդ ված 143.  Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա զո րու թյուն նե րի կա-

տար ման անհ նա րի նու թյու նը

Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ծանր հի վան դու թյան կամ նրա լիա զո րու-
թյուն նե րի կա տար ման հա մար այլ ան հաղ թա հա րե լի խո չըն դոտ նե րի առ կա յու-
թյան դեպ քե րում, ո րոնք տևա կա նո րեն անհ նա րին են դարձ նում նրա լիա զո-
րու թյուն նե րի կա տա րու մը, Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը Կա ռա վա րու թյան 
դի մու մի հի ման վրա ո րո շում է կա յաց նում Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա-
զո րու թյուն նե րի կա տար ման անհ նա րի նու թյան մա սին:

 Հոդ ված 144.  Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա զո րու թյուն նե րի ժա մա-

նա կա վոր կա տա րու մը

Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի պաշ տո նան կու թյան, լիա զո րու թյուն նե րի 
կա տար ման անհ նա րի նու թյան, հրա ժա րա կա նի կամ մահ վան դեպ քե րում մինչև 
նո րըն տիր Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի կող մից պաշ տո նի ստանձ նու մը 
Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա զո րու թյուն նե րը կա տա րում է Ազ գա յին ժո-
ղո վի նա խա գա հը:

 Հոդ ված 145.  Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի գոր ծու նեու թյան ա պա հո-

վու մը

1. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի աշ խա տա կազ մի ձևա վոր ման կար գը 
սահ ման վում է օ րեն քով: Հան րա պե տու թյան նա խա գահն օ րեն քով սահ ման ված 
դեպ քե րում և կար գով նշա նա կում ներ է կա տա րում Հան րա պե տու թյան նա խա-
գա հի աշ խա տա կազ մի պաշ տոն նե րում:

2. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի վար ձատ րու թյան չա փը, սպա սարկ ման և  
անվ տան գու թյան ա պա հով ման կար գը սահ ման վում են օ րեն քով:
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ԳԼՈՒԽ 6

 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

  Հոդ ված 146.  Կա ռա վա րու թյան կար գա վի ճա կը և գոր ծա ռույթ նե րը

1. Կա ռա վա րու թյու նը գոր ծա դիր իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մար մինն է:
2. Կա ռա վա րու թյունն իր ծրագ րի հի ման վրա մշա կում և  ի րա կա նաց նում է 

պե տու թյան ներ քին և  ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը:
3. Կա ռա վա րու թյունն ի րա կա նաց նում է պե տա կան կա ռա վար ման հա մա-

կար գի մար մին նե րի ընդ հա նուր ղե կա վա րու մը:
4. Կա ռա վա րու թյան լիա զո րու թյուն նե րը սահ ման վում են Սահ մա նադ րու-

թյամբ և  օ րենք նե րով: Կա ռա վա րու թյան ի րա վա սու թյանն են են թա կա գոր ծա դիր 
իշ խա նու թյա նը վե րա բե րող բո լոր այն հար ցե րը, ո րոնք վե րա պահ ված չեն պե-
տա կան կա ռա վար ման կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման այլ մար մին նե րի:

 Հոդ ված 147.  Կա ռա վա րու թյան կազ մը և կա ռուց ված քը

1. Կա ռա վա րու թյու նը կազմ ված է վար չա պե տից, փոխ վար չա պետ նե րից և 
նա խա րար նե րից:

2. Նա խա րա րու թյուն նե րի ցան կը և Կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կար գը 
Կա ռա վա րու թյան ներ կա յաց մամբ սահ ման վում են օ րեն քով: Փոխ վար չա պետ-
նե րի թի վը չի կա րող գե րա զան ցել ե րե քը, իսկ նա խա րար նե րի նը` տաս նու թը:

 Հոդ ված 148.  Կա ռա վա րու թյան ան դա մին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը

1. Կա ռա վա րու թյան ան դա մը պետք է բա վա րա րի պատ գա մա վո րին ներ կա-
յաց վող պա հանջ նե րը:

2. Կա ռա վա րու թյան ան դա մի վրա տա րած վում են պատ գա մա վո րի հա մար 
սահ ման ված ան հա մա տե ղե լիու թյան պա հանջ նե րը: Ն րա հա մար օ րեն քով կա-
րող են սահ ման վել ան հա մա տե ղե լիու թյան լրա ցու ցիչ պա հանջ ներ:

 Հոդ ված 149.  Վար չա պե տի ընտ րու թյու նը և ն շա նա կու մը

1. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը նո րըն տիր Ազ գա յին ժո ղո վի լիա զո րու-
թյուն նե րի ժամ կետն սկսվե լուց հե տո ան հա պաղ վար չա պետ է նշա նա կում Սահ-
մա նադ րու թյան 89-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով ձևա վոր ված խորհր դա-
րա նա կան մե ծա մաս նու թյան ներ կա յաց րած թեկ նա ծո ւին:

2. Վար չա պե տի հրա ժա րա կան ներ կա յաց նե լու կամ վար չա պե տի պաշ տո նը 
թա փուր մնա լու այլ դեպ քե րում Կա ռա վա րու թյան հրա ժա րա կանն ըն դուն վե լուց 
հե տո` յոթ նօր յա ժամ կե տում, Ազ գա յին ժո ղո վի խմբակ ցու թյուն ներն ի րա վունք ու-
նեն ա ռա ջադ րե լու վար չա պե տի թեկ նա ծու ներ: Ազ գա յին ժո ղո վը վար չա պե տին 
ընտ րում է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ:

3. Վար չա պետ չընտր վե լու դեպ քում քվեար կու թյու նից յոթ օր հե տո անց-
կաց վում է վար չա պե տի նոր ընտ րու թյուն, ո րին մաս նակ ցե լու ի րա վունք ու նեն 
պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի առն վազն մեկ եր րոր դի ա ռա ջադ րած վար-



51

չա պե տի թեկ նա ծու նե րը: Ե թե պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե-
ծա մաս նու թյամբ վար չա պետ չի ընտր վում, ա պա Ազ գա յին ժո ղովն ար ձակ վում 
է ի րա վուն քի ու ժով:

4. Վար չա պե տի ընտ րու թյունն անց կաց վում է ան վա նա կան քվեար կու թյամբ:
5. Հան րա պե տու թյան նա խա գահն ան հա պաղ վար չա պետ է նշա նա կում Ազ-

գա յին ժո ղո վի կող մից ընտր ված թեկ նա ծո ւին:

 Հոդ ված 150.  Կա ռա վա րու թյան կազ մա վո րու մը

Կա ռա վա րու թյու նը կազ մա վոր վում է վար չա պետ նշա նակ վե լուց հե տո՝ տասն-
հին գօր յա ժամ կե տում: Իր նշա նա կու մից հե տո վար չա պե տը հնգօր յա ժամ կե-
տում Հան րա պե տու թյան նա խա գա հին ա ռա ջար կում է փոխ վար չա պետ նե րի և 
նա խա րար նե րի թեկ նա ծու նե րին: Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը ե ռօր յա ժամ-
կե տում կամ նշա նա կում է փոխ վար չա պետ նե րին և նա խա րար նե րին, կամ դի-
մում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րան: Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը դի մու մը 
քննում և  ո րո շում է կա յաց նում հնգօր յա ժամ կե տում: Ե թե Հան րա պե տու թյան 
նա խա գա հը ե ռօր յա ժամ կե տում չի կա տա րում սույն հոդ վա ծով սահ ման ված 
պա հանջ նե րը, ա պա հա մա պա տաս խան փոխ վար չա պե տը կամ նա խա րա րը 
նշա նակ ված է հա մար վում ի րա վուն քի ու ժով:

 Հոդ ված 151.  Կա ռա վա րու թյան ծրա գի րը

1. Կա ռա վա րու թյան կազ մա վո րու մից հե տո՝ քսա նօր յա ժամ կե տում, վար չա-
պետն Ազ գա յին ժո ղով է ներ կա յաց նում Կա ռա վա րու թյան ծրա գի րը:

2. Ազ գա յին ժո ղո վը Կա ռա վա րու թյան ծրագ րին հա վա նու թյուն է տա լիս յոթ-
նօր յա ժամ կե տում` պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու-
թյամբ:

3. Ե թե Ազ գա յին ժո ղո վը հա վա նու թյուն չի տա լիս Կա ռա վա րու թյան ծրագ րին 
և Սահ մա նադ րու թյան 149-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ մա սե րին հա մա պա տաս-
խան չի ընտ րում նոր վար չա պետ, ա պա Ազ գա յին ժո ղովն ար ձակ վում է ի րա-
վուն քի ու ժով: Ե թե Ազ գա յին ժո ղովն ընտ րում է վար չա պե տին, սա կայն կրկին 
հա վա նու թյուն չի տա լիս Կա ռա վա րու թյան ծրագ րին, ա պա Ազ գա յին ժո ղովն 
ար ձակ վում է ի րա վուն քի ու ժով:

4. Սույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սը չի տա րած վում Սահ մա նադ րու թյան 115-րդ հոդ-
վա ծին հա մա պա տաս խան կազ մա վոր ված Կա ռա վա րու թյան ծրագ րի վրա: Ե թե 
այդ Կա ռա վա րու թյան ծրա գի րը հա վա նու թյան չի ար ժա նա նում, ա պա Ազ գա յին 
ժո ղովն ար ձակ վում է ի րա վուն քի ու ժով:

 Հոդ ված 152.  Վար չա պե տի և Կա ռա վա րու թյան մյուս ան դամ նե րի ի րա վա-

սու թյուն նե րը

1. Վար չա պե տը Կա ռա վա րու թյան ծրագ րի շրջա նակ նե րում ո րո շում է Կա-
ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը, ղե կա վա րում 
է Կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյու նը և հա մա կար գում է Կա ռա վա րու թյան ան-
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դամ նե րի աշ խա տան քը: Վար չա պե տը կա րող է Կա ռա վա րու թյան ան դամ նե-
րին կոնկ րետ հար ցե րով հանձ նա րա րա կան ներ տալ: Վար չա պե տը գլխա վո րում 
է Անվ տան գու թյան խոր հուր դը, ո րի կազ մա վոր ման և գոր ծու նեու թյան կար գը 
սահ ման վում է օ րեն քով:

2. Փոխ վար չա պետ նե րը վար չա պե տի հանձ նա րա րու թյամբ ի րա կա նաց նում 
են Կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան ա ռան ձին ո լորտ նե րի հա մա կար գու մը: 
Փոխ վար չա պետ նե րից մե կը վար չա պե տի սահ մա նած կար գով փո խա րի նում է 
վար չա պե տին նրա բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ:

3. Յու րա քանչ յուր նա խա րար ինք նու րույն ղե կա վա րում է նա խա րա րու թյա նը 
վե րա պահ ված գոր ծու նեու թյան ո լոր տը:

4. Կա ռա վա րու թյան ան դամ ներն ի րա վա սու են ըն դու նե լու են թաօ րենսդ րա-
կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տեր:

 Հոդ ված 153.  Կա ռա վա րու թյան նիս տե րը և  ո րո շում նե րը

1. Կա ռա վա րու թյան նիս տե րը հրա վի րում և վա րում է վար չա պե տը:
2. Կա ռա վա րու թյան ո րո շում ներն ստո րագ րում է վար չա պե տը:
3. Կա ռա վա րու թյունն ի րա վա սու է ըն դու նե լու են թաօ րենսդ րա կան նոր մա-

տիվ ի րա վա կան ակ տեր:

 Հոդ ված 154. Տն տե սա կան և ֆի նան սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը

1. Կա ռա վա րու թյունն ի րա կա նաց նում է ֆի նան սատն տե սա կան, վար կա յին և 
հար կա յին միաս նա կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն:

2. Կա ռա վա րու թյու նը կա ռա վա րում է պե տա կան սե փա կա նու թյու նը:

 Հոդ ված 155.  Զին ված ու ժե րը

1. Զին ված ու ժե րը Կա ռա վա րու թյան են թա կա յու թյան ներ քո են: Զին ված ու-
ժե րի կի րառ ման մա սին ո րո շումն ըն դու նում է Կա ռա վա րու թյու նը: Ան հե տա ձգե-
լի անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում զին ված ու ժե րի կի րառ ման մա սին ո րո շու մը, 
պաշտ պա նու թյան նա խա րա րի ա ռա ջար կու թյամբ, կա յաց նում է վար չա պե տը և  
այդ մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց նում Կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րին:

2. Պաշտ պա նու թյան ո լոր տի քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե-
րը սահ մա նում է Անվ տան գու թյան խոր հուր դը: Պաշտ պա նու թյան նա խա րարն 
այդ հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց նում է զին ված ու-
ժե րի ղե կա վա րու մը:

3. Զին ված ու ժե րի զին վո րա կան ա մե նա բարձր պաշ տո նա տար ան ձը գլխա վոր 
շտա բի պետն է, ո րին վար չա պե տի ա ռա ջար կու թյամբ նշա նա կում է Հան րա պե-
տու թյան նա խա գա հը՝ օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տով: Ոչ պա տե րազ մա կան 
ժա մա նակ գլխա վոր շտա բի պե տը են թա կա է պաշտ պա նու թյան նա խա րա րին:

4. Պա տե րազ մի ժա մա նակ զին ված ու ժե րի գե րա գույն հրա մա նա տա րը վար-
չա պետն է:
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5. Զին ված ու ժե րի են թա կա յու թյան, ղե կա վար ման, ինչ պես նաև այլ ման րա-
մաս ներ սահ ման վում են օ րեն քով:

 Հոդ ված 156.  Կա ռա վա րու թյան տա րե կան զե կույցն Ազ գա յին ժո ղո վին

Յու րա քանչ յուր տար վա հա մար Կա ռա վա րու թյու նը զե կույց է ներ կա յաց նում 
Ազ գա յին ժո ղով իր ծրագ րի կա տար ման ըն թաց քի և  արդ յունք նե րի մա սին:

 Հոդ ված 157.  Կա ռա վա րու թյան վստա հու թյան հար ցը

1. Կա ռա վա րու թյունն իր ներ կա յաց րած օ րեն քի նա խագ ծի ըն դուն ման առնչու-
թյամբ կա րող է դնել իր վստա հու թյան հար ցը: Կա ռա վա րու թյա նը վստա հու թյուն 
հայտ նե լու մա սին ո րոշ ման նա խա գի ծը քվեար կու թյան է դրվում այն ներ կա յաց-
վե լուց ոչ ուշ, քան յո թա նա սու ներ կու ժամ վա ըն թաց քում: Ո րո շումն ըն դուն վում է 
պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ՝ ան վա նա կան 
քվեար կու թյամբ:

2. Կա ռա վա րու թյա նը վստա հու թյուն հայտ նե լու մա սին ո րոշ ման նա խա գիծն 
ըն դուն վե լու դեպ քում Կա ռա վա րու թյան ներ կա յաց րած օ րեն քի նա խա գի ծը հա-
մար վում է ըն դուն ված:

3. Կա ռա վա րու թյունն օ րեն քի նա խագ ծի առն չու թյամբ իր վստա հու թյան հար-
ցը նույն նստաշր ջա նի ըն թաց քում կա րող է դնել ոչ ա վե լի, քան եր կու ան գամ:

4. Կա ռա վա րու թյու նը սահ մա նադ րա կան օ րեն քի նա խագ ծի ըն դուն ման 
առնչու թյամբ չի կա րող դնել իր վստա հու թյան հար ցը:

5. Կա ռա վա րու թյու նը չի կա րող դնել իր վստա հու թյան հար ցը ռազ մա կան 
կամ ար տա կարգ դրու թյան ժա մա նակ:

 Հոդ ված 158.  Կա ռա վա րու թյան հրա ժա րա կա նը

Կա ռա վա րու թյու նը Հան րա պե տու թյան նա խա գա հին ներ կա յաց նում է իր 
հրա ժա րա կա նը նո րըն տիր Ազ գա յին ժո ղո վի ա ռա ջին նստաշր ջա նի, Կա ռա վա-
րու թյա նը վստա հու թյուն չհայտ նե լու, Կա ռա վա րու թյան ծրագ րին հա վա նու թյուն 
չտա լու, վար չա պե տի կող մից հրա ժա րա կան ներ կա յաց վե լու կամ վար չա պե տի 
պաշ տո նը թա փուր մնա լու օ րը: Կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րը շա րու նա կում են 
ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մը մինչև նոր Կա ռա վա րու թյան կազ-
մա վո րու մը:

 Հոդ ված 159.  Պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի մար մին նե րը

Պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի մար մին ներն են նա խա րա րու թյուն-
նե րը, ինչ պես նաև Կա ռա վա րու թյա նը, վար չա պե տին և նա խա րա րու թյուն նե րին 
են թա կա այլ մար մին ներ, ո րոնց կազ մա վոր ման կար գը և լիա զո րու թյուն նե րը 
սահ ման վում են օ րեն քով:
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 Հոդ ված 160.  Կա ռա վա րու թյան տա րած քա յին քա ղա քա կա նու թյան ի րա-

գոր ծու մը

1. Կա ռա վա րու թյու նը մար զե րում իր տա րած քա յին քա ղա քա կա նու թյունն 
ի րա գոր ծում է մարզ պետ նե րի մի ջո ցով:

2. Մարզ պետ նե րին նշա նա կում և  ա զա տում է Կա ռա վա րու թյու նը: Մարզ պետ-
նե րը հա մա կար գում են պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի տա րած քա յին 
ստո րա բա ժա նում նե րի գոր ծու նեու թյու նը, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով սահ ման ված 
դեպ քե րի:

3. Եր ևա նում տա րած քա յին կա ռա վար ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ-
ման վում են օ րեն քով:

 Հոդ ված 161.  Հան րա յին խոր հուր դը

Հան րա յին խոր հուր դը Կա ռա վա րու թյան խորհր դակ ցա կան մար մին է: Հան-
րա յին խորհր դի կազ մա վոր ման և գոր ծու նեու թյան կար գը սահ ման վում է օ րեն-
քով:

ԳԼՈՒԽ  7

ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

  Հոդ ված 162. Ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նա ցու մը

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ար դա րա դա տու թյունն ի րա կա նաց-
նում են միայն դա տա րան նե րը` Սահ մա նադ րու թյա նը և  օ րենք նե րին հա մա պա-
տաս խան:

2. Ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը որ ևէ մի ջամ տու թյուն ար գել վում է:

 Հոդ ված 163.  Դա տա րան նե րը

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծում են Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նը, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, վե րաքն նիչ դա տա րան նե րը, ա ռա ջին ատ յա նի 
ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րան նե րը, ինչ պես նաև վար չա կան դա տա րա-
նը: Օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում կա րող են ստեղծ վել մաս նա գի տաց ված 
դա տա րան ներ:

2. Ար տա կարգ դա տա րան նե րի ստեղ ծումն ար գել վում է:

 Հոդ ված 164.  Դա տա վո րի կար գա վի ճա կը

1. Ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս դա տա վորն ան կախ է, ա նա չառ և 
գոր ծում է միայն Սահ մա նադ րու թյա նը և  օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան:

2. Դա տա վո րը չի կա րող պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել ար դա րա դա-
տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս հայտ նած կար ծի քի կամ կա յաց րած դա տա կան ակ-
տի հա մար, բա ցա ռու թյամբ երբ առ կա են հան ցա գոր ծու թյան կամ կար գա պա-
հա կան խախտ ման հատ կա նիշ ներ:
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3. Իր լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման կա պակ ցու թյամբ Սահ մա նա-
դրա կան դա տա րա նի դա տա վո րի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում կա րող 
է հա րուց վել միայն Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի հա մա ձայ նու թյամբ: Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րա նի դա տա վորն իր լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
կա պակ ցու թյամբ ա ռանց Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի հա մա ձայ նու թյան չի 
կա րող զրկվել ա զա տու թյու նից, բա ցա ռու թյամբ երբ նա բռնվել է հան ցանք կա-
տա րե լու պա հին կամ ան մի ջա պես դրա նից հե տո: Այս դեպ քում ա զա տու թյու-
նից զրկե լը չի կա րող տևել յո թա նա սու ներ կու ժա մից ա վե լի: Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի դա տա վո րին ա զա տու թյու նից զրկե լու մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց-
վում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նա խա գա հը:

4. Իր լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման կա պակ ցու թյամբ դա տա վո րի 
նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում կա րող է հա րուց վել միայն Բարձ րա գույն 
դա տա կան խորհր դի հա մա ձայ նու թյամբ: Դա տա վորն իր լիա զո րու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման կա պակ ցու թյամբ ա ռանց Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի 
հա մա ձայ նու թյան չի կա րող զրկվել ա զա տու թյու նից, բա ցա ռու թյամբ երբ նա 
բռնվել է հան ցանք կա տա րե լու պա հին կամ ան մի ջա պես դրա նից հե տո: Այս 
դեպ քում ա զա տու թյու նից զրկե լը չի կա րող տևել յո թա նա սու ներ կու ժա մից ա վե-
լի: Դա տա վո րին ա զա տու թյու նից զրկե լու մա սին ան հա պաղ տե ղե կաց վում է 
Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի նա խա գա հը:

5. Դա տա վո րին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու 
հիմ քե րը և կար գը սահ ման վում են Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին օ րեն-
քով և Դա տա կան օ րենսգր քով:

6. Դա տա վո րը չի կա րող զբա ղեց նել իր կար գա վի ճա կով չպայ մա նա վոր ված 
պաշ տոն պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման այլ մար մին նե րում, 
որ ևէ պաշ տոն` առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րում, զբաղ վել ձեռ նար կա-
տի րա կան գոր ծու նեու թյամբ, կա տա րել վճա րո վի այլ աշ խա տանք, բա ցի գի-
տա կան, կրթա կան և ս տեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քից: Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի մա սին օ րեն քով և Դա տա կան օ րենսգր քով կա րող են սահ ման վել 
ան հա մա տե ղե լիու թյան լրա ցու ցիչ պա հանջ ներ:

7. Դա տա վո րը չի կա րող զբաղ վել քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյամբ:
8. Դա տա վո րի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րում են լիա զո րու թյուն նե րի ժամ-

կետն ա վարտ վե լու, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյու նը կորց-
նե լու կամ այլ պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյուն ձեռք բե րե լու, նրա նկատ մամբ կա-
յաց ված մե ղադ րա կան դա տավ ճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտնե լու կամ քրեա կան 
հե տապն դու մը ոչ ար դա րաց նող հիմ քով դա դա րեց նե լու, նրան ան գոր ծու նակ, 
ան հայտ բա ցա կա յող կամ մա հա ցած ճա նա չե լու վե րա բեր յալ դա տա րա նի վճիռն 
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտնե լու, նրա հրա ժա րա կա նի, մահ վան դեպ քե րում:

9. Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի դա տա վո րի լիա զո րու թյուն նե րը` Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նի ո րոշ մամբ, իսկ դա տա վո րի լիա զո րու թյուն նե րը` Բարձ-
րա գույն դա տա կան խորհր դի ո րոշ մամբ, դա դա րեց վում են ան հա մա տե ղե լիու-
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թյան պա հանջ նե րը խախ տե լու, քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու, 
ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ ճա ռով պաշ տո նա վար ման անհ նա րի նու թյան, էա-
կան կար գա պա հա կան խախ տում կա տա րե լու դեպ քե րում:

10. Դա տա վո րի հա մար սահ ման վում է նրա բարձր կար գա վի ճա կին և պա-
տաս խա նատ վու թյա նը հա մա պա տաս խա նող վար ձատ րու թյուն: Դա տա վո րի 
վար ձատ րու թյան չա փը սահ ման վում է օ րեն քով:

11. Դա տա վոր նե րի կար գա վի ճա կին վե րա բե րող ման րա մաս նե րը սահ ման վում 
են Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին օ րեն քով և Դա տա կան օ րենսգր քով:

 Հոդ ված 165.  Դա տա վոր նե րի թեկ նա ծու նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե-

րը

1. Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի դա տա վոր կա րող է ընտր վել քա ռա սուն 
տա րին լրա ցած, միայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի հան դի-
սա ցող, ընտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող, բարձր մաս նա գի տա կան ո րակ նե րով և 
մաս նա գի տա կան աշ խա տան քի առն վազն տասն հինգ տար վա փոր ձա ռու թյամբ, 
բարձ րա գույն կրթու թյամբ ի րա վա բա նը:

2. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր կա րող է նշա նակ վել քա ռա սուն տա-
րին լրա ցած, միայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի հան դի սա ցող, 
ընտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող, բարձր մաս նա գի տա կան ո րակ նե րով և մաս նա-
գի տա կան աշ խա տան քի առն վազն տա սը տար վա փոր ձա ռու թյամբ, բարձ րա-
գույն կրթու թյամբ ի րա վա բա նը:

3. Ա ռա ջին ատ յա նի և վե րաքն նիչ դա տա րան նե րի դա տա վոր կա րող է նշա-
նակ վել միայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի հան դի սա ցող, ընտ-
րա կան ի րա վունք ու նե ցող, բարձ րա գույն կրթու թյամբ ի րա վա բա նը:

4. Դա տա վոր նե րի թեկ նա ծու նե րը պետք է տի րա պե տեն հա յե րե նին:
5. Դա տա վոր նե րի թեկ նա ծու նե րի հա մար Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 

մա սին օ րեն քով և Դա տա կան օ րենսգր քով կա րող են սահ ման վել լրա ցու ցիչ պա-
հանջ ներ:

 Հոդ ված 166.  Դա տա վոր նե րի ընտ րու թյան և ն շա նակ ման կար գը

1. Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի դա տա վոր նե րին ընտ րում է Ազ գա յին ժո-
ղո վը` պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն ե րեք հին գե րոր-
դով, տաս ներ կու տա րի ժամ կե տով: Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը կազմ ված 
է ի նը դա տա վո րից, ո րոն ցից ե րեքն ընտր վում են Հան րա պե տու թյան նա խա գա-
հի, ե րե քը՝ Կա ռա վա րու թյան, ե րե քը` դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր ժո ղո վի ա ռա-
ջար կու թյամբ: Դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր ժո ղո վը կա րող է ա ռա ջար կել միայն 
դա տա վոր ներ: Նույն ան ձը Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի դա տա վոր կա րող է 
ընտր վել միայն մեկ ան գամ:

2. Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր կազ մից` վեց տա րի ժամ կե տով, ընտ-
րում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նա խա գահ և փոխ նա խա գահ՝ ա ռանց 
վե րընտր վե լու ի րա վուն քի:
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3. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րին նշա նա կում է Հան րա պե տու թյան 
նա խա գա հը` Ազ գա յին ժո ղո վի ա ռա ջար կու թյամբ: Ազ գա յին ժո ղովն ա ռա ջարկ-
վող թեկ նա ծո ւին ընտ րում է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առ-
ն վազն ե րեք հին գե րոր դով՝ դա տա վո րի յու րա քանչ յուր տե ղի հա մար Բարձ րա-
գույն դա տա կան խորհր դի ներ կա յաց րած ե րեք թեկ նա ծու նե րի թվից։

4. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պա լատ նե րի նա խա գահ նե րին նշա նա կում է Հան-
րա պե տու թյան նա խա գա հը՝ Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի ա ռա ջար կու-
թյամբ, հա մա պա տաս խան պա լա տի կազ մից, վեց տա րի ժամ կե տով: Նույն ան-
ձը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պա լա տի նա խա գահ կա րող է նշա նակ վել միայն մեկ 
ան գամ:

5. Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գա հին ընտ րում է Ազ գա յին ժո ղո վը պատ-
գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ` Բարձ րա գույն դա-
տա կան խորհր դի ա ռա ջար կու թյամբ, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կազ մից, վեց տա րի 
ժամ կե տով: Նույն ան ձը Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա գահ կա րող է ընտր վել 
միայն մեկ ան գամ:

6. Ա ռա ջին ատ յա նի և վե րաքն նիչ դա տա րան նե րի դա տա վոր նե րին նշա-
նա կում է Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը` Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի 
ա ռա ջար կու թյամբ:

7. Ա ռա ջին ատ յա նի և վե րաքն նիչ դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րին նշա-
նա կում է Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը` Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի 
ա ռա ջար կու թյամբ, հա մա պա տաս խան դա տա րա նի կազ մից, ե րեք տա րի ժամ-
կե տով: Դա տա րա նի նա խա գահն իր պաշ տո նա վար ման ժամ կե տի ա վար տից 
հե տո՝ ե րեք տար վա ըն թաց քում, չի կա րող վերս տին նշա նակ վել այդ պաշ տո-
նում:

8. Դա տա վոր նե րը պաշ տո նա վա րում են մինչև վաթ սուն հինգ, իսկ Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նի դա տա վոր նե րը՝ մինչև յո թա նա սուն տա րին լրա նա լը:

9. Դա տա վոր նե րի ընտ րու թյա նը և ն շա նակ մա նը վե րա բե րող ման րա մաս նե-
րը սահ ման վում են Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին օ րեն քով և Դա տա-
կան օ րենսգր քով:

 Հոդ ված 167.  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը

1. Սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյունն ի րա կա նաց նում է Սահ մա նա-
դրա կան դա տա րա նը` ա պա հո վե լով Սահ մա նադ րու թյան գե րա կա յու թյու նը:

2. Ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն 
ան կախ է և  են թարկ վում է միայն Սահ մա նադ րու թյա նը:

3. Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի լիա զո րու թյուն նե րը սահ ման վում են Սահ-
մա նադ րու թյամբ, իսկ կազ մա վոր ման և գոր ծու նեու թյան կար գը` Սահ մա նա-
դրու թյամբ և Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին օ րեն քով:
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Հոդ ված 168.  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի լիա զո րու թյուն նե րը

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով՝

1) ո րո շում է օ րենք նե րի, Ազ գա յին ժո ղո վի ո րո շում նե րի, Հան րա պե տու թյան 
նա խա գա հի հրա մա նագ րե րի և կար գադ րու թյուն նե րի, Կա ռա վա րու թյան և վար-
չա պե տի ո րո շում նե րի, են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը Սահ մա նադ րու թյա նը.

2) մինչև Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րի նա խագ ծի, ինչ պես նաև 
հան րաք վեի դրվող ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րի ըն դու նու մը ո րո շում է 
դրանց հա մա պա տաս խա նու թյու նը Սահ մա նադ րու թյա նը.

3) մինչև մի ջազ գա յին պայ մա նագ րի վա վե րա ցու մը ո րո շում է դրա նում ամ-
րագր ված պար տա վո րու թյուն նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը Սահ մա նադ րու-
թյա նը.

4) լու ծում է սահ մա նադ րա կան մար մին նե րի միջև նրանց սահ մա նադ րա կան 
լիա զո րու թյուն նե րի առն չու թյամբ ա ռա ջա ցող վե ճե րը.

5) լու ծում է հան րաք վեի, Ազ գա յին ժո ղո վի և Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի 
ընտ րու թյուն նե րի արդ յունք նե րով ըն դուն ված ո րո շում նե րի հետ կապ ված վե ճե-
րը.

6) ո րո շում է կա յաց նում պատ գա մա վո րի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րեց նե լու 
հար ցի վե րա բեր յալ.

7) եզ րա կա ցու թյուն է տա լիս Հան րա պե տու թյան նա խա գա հին պաշ տո նանկ 
ա նե լու հիմ քե րի առ կա յու թյան մա սին.

8) ո րո շում է կա յաց նում Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա զո րու թյուն նե րի 
կա տար ման անհ նա րի նու թյան մա սին.

9) լու ծում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի դա տա վո րին կար գա պա հա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հար ցը.

10) լու ծում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի դա տա վո րի լիա զո րու թյուն նե րը 
դա դա րեց նե լու հար ցը.

11) լու ծում է իր լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման կա պակ ցու թյամբ Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րա նի դա տա վո րի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում 
հա րու ցե լու կամ նրան ա զա տու թյու նից զրկե լու վե րա բեր յալ հա մա ձայ նու թյուն 
տա լու հար ցը.

12) օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում ո րո շում է կա յաց նում կու սակ ցու թյան 
գոր ծու նեու թյու նը կա սեց նե լու կամ ար գե լե լու վե րա բեր յալ։

 Հոդ ված 169.  Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լը

1. Սահ մա նադ րա կան դա տա րան կա րող են դի մել՝
1) Ազ գա յին ժո ղո վը՝ Սահ մա նադ րու թյան 168-րդ հոդ վա ծի 12-րդ կե տով սահ-

ման ված դեպ քե րում, Սահ մա նադ րու թյան 168-րդ հոդ վա ծի 7-րդ կե տով սահ ման-
ված դեպ քում՝ պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ 
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ըն դուն ված ո րոշ մամբ, իսկ Սահ մա նադ րու թյան 168-րդ հոդ վա ծի 10-րդ կե տով 
սահ ման ված դեպ քում` պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն 
ե րեք հին գե րոր դով ըն դուն ված ո րոշ մամբ.

2) պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի առն վազն մեկ հին գե րոր դը՝ Սահ մա-
նադ րու թյան 168-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 4-րդ և 6-րդ կե տե րով սահ ման ված դեպ քե րում.

3) Ազ գա յին ժո ղո վի խմբակ ցու թյու նը` հան րաք վեի և Հան րա պե տու թյան նա-
խա գա հի ընտ րու թյան արդ յունք նե րով ըն դուն ված ո րո շում նե րի հետ կապ ված 
վե ճե րով.

4) Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը՝ Սահ մա նադ րու թյան 129-րդ հոդ վա ծի 
1-ին մա սով, 139-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով, 150-րդ հոդ վա ծով, ինչ պես նաև 168-
րդ հոդ վա ծի 1-ին և 4-րդ կե տե րով սահ ման ված դեպ քե րում.

5) Կա ռա վա րու թյու նը՝ Սահ մա նադ րու թյան 168-րդ հոդ վա ծի 1-ին, 4-րդ, 8-րդ 
և 12-րդ կե տե րով սահ ման ված դեպ քե րում.

6) Բարձ րա գույն դա տա կան խոր հուր դը՝ Սահ մա նադ րու թյան 168-րդ հոդ վա-
ծի 4-րդ կե տով սահ ման ված դեպ քե րում.

7) տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը՝ Սահ մա նադ րու թյան 168-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տում թվարկ ված` ի րենց սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե-
րը խախ տող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի՝ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա-
տաս խա նու թյան հար ցով, ինչ պես նաև Սահ մա նադ րու թյան 168-րդ հոդ վա ծի 
4-րդ կե տով սահ ման ված դեպ քե րում.

8) յու րա քանչ յուր ոք՝ կոնկ րետ գոր ծով, երբ առ կա է դա տա րա նի վերջ նա-
կան ակ տը, սպառ վել են դա տա կան պաշտ պա նու թյան բո լոր մի ջոց նե րը և վի-
ճար կում է այդ ակ տով իր նկատ մամբ կի րառ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի 
դրույ թի սահ մա նադ րա կա նու թյու նը, ին չը հան գեց րել է Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ 
գլ խում ամ րագր ված իր հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի խախտ-
ման՝ հաշ վի առ նե լով նաև հա մա պա տաս խան դրույ թին ի րա վա կի րառ պրակ տի-
կա յում տրված մեկ նա բա նու թյու նը.

9) գլխա վոր դա տա խա զը՝ դա տա խա զու թյան կող մից ի րա կա նաց վող կոնկ-
րետ վա րույ թին առնչ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի դրույթ նե րի սահ մա-
նադ րա կա նու թյան հար ցե րով, ինչ պես նաև Սահ մա նադ րու թյան 168-րդ հոդ վա-
ծի 11-րդ կե տով սահ ման ված դեպ քում.

10) Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը՝ Սահ մա նադ րու թյան 168-րդ հոդ վա-
ծի 1-ին կե տում թվարկ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի՝ Սահ մա նադ րու-
թյան 2-րդ գլ խի դրույթ նե րին հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցե րով.

11) Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ րու թյա նը մաս նակ ցած կու սակ ցու թյուն նե րը կամ 
կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րը՝ Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ րու թյան արդ յուն քով 
ըն դուն ված ո րո շում նե րի հետ կապ ված վե ճե րով.

12) Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի թեկ նա ծու նե րը՝ Հան րա պե տու թյան նա-
խա գա հի ընտ րու թյան արդ յուն քով ըն դուն ված ո րո շում նե րի հետ կապ ված վե-
ճե րով.
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13) Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի առն վազն ե րեք դա տա վոր` Սահ մա նա-
դրու թյան 168-րդ հոդ վա ծի 9-րդ կե տով սահ ման ված դեպ քում:

2. Սահ մա նադ րու թյան 168-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տով սահ ման ված դեպ քե րում 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մում է Ազ գա յին ժո ղո վը` Սահ մա նադ րու թյան 
փո փո խու թյա նը, վեր պե տա կան մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րին ան դա-
մակ ցու թյա նը կամ տա րած քի փո փո խու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րով: Քա ղա-
քա ցիա կան նա խա ձեռ նու թյան կար գով հան րաք վեի դրվող օ րեն քի նա խագ ծի 
հար ցով Սահ մա նադ րա կան դա տա րան է դի մում քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ-
նու թյան լիա զոր ներ կա յա ցու ցի չը:

3. Սահ մա նադ րու թյան 168-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով սահ ման ված դեպ քում 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մում է Կա ռա վա րու թյու նը:

4. Դա տա րան ներն ի րենց վա րույ թում գտնվող կոնկ րետ գոր ծով կի րառ-
ման են թա կա նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի սահ մա նադ րա կա նու թյան հար-
ցով դի մում են Սահ մա նադ րա կան դա տա րան, ե թե հիմ նա վոր կաս կած ներ 
ու նեն դրա սահ մա նադ րա կա նու թյան վե րա բեր յալ և գտ նում են, որ տվյալ 
գոր ծի լու ծու մը հնա րա վոր է միայն այդ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կի րառ-
ման մի ջո ցով:

5. Սահ մա նադ րու թյան 168-րդ հոդ վա ծի 6-րդ կե տով սահ ման ված դեպ քում 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մում է Ազ գա յին ժո ղո վի խոր հուր դը:

6. Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լու կար գի ման րա մաս նե րը սահ ման-
վում են Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին օ րեն քով:

7. Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գոր ծը քննում է միայն հա մա պա տաս խան 
դի մու մի առ կա յու թյան դեպ քում։

 Հոդ ված 170.  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շում նե րը և  եզ րա կա ցու-

թյուն նե րը

1. Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ըն դու նում է ո րո շում ներ և  եզ րա կա ցու-
թյուն ներ:

2. Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շում նե րը և  եզ րա կա ցու թյուն նե րը 
վերջ նա կան են և  ու ժի մեջ են մտնում հրա պա րակ ման պա հից։

3. Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր ո րոշ մամբ կա րող է սահ մա նել Սահ մա-
նադ րու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կամ դրա մի 
մա սի ի րա վա կան ու ժը կորց նե լու ա վե լի ուշ ժամ կետ:

4. Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը Սահ մա նադ րու թյան 168-րդ հոդ վա ծով 
նա խա տես ված հար ցե րի վե րա բեր յալ, բա ցա ռու թյամբ 7-րդ կե տով նա խա տես-
ված հար ցի, ըն դու նում է ո րո շում ներ, իսկ 168-րդ հոդ վա ծի 7-րդ կե տով նա խա-
տես ված հար ցով՝ եզ րա կա ցու թյուն:

5. Սահ մա նադ րու թյան 168-րդ հոդ վա ծի 10-րդ և 12-րդ կե տե րով նա խա տես-
ված հար ցե րով ո րո շում նե րը, ինչ պես նաև եզ րա կա ցու թյուն ներն ըն դուն վում են 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առ-
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նվազն եր կու եր րոր դով, մյուս ո րո շում նե րը՝ ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս-
նու թյամբ:

6. Ե թե Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի եզ րա կա ցու թյու նը բա ցա սա կան է, 
ա պա հար ցը դուրս է գա լիս ի րա վա սու մարմ նի քննու թյու նից:

 Հոդ ված 171. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բարձ րա գույն դա տա կան ատ յա նը, 
բա ցա ռու թյամբ սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան ո լոր տի, Վճ ռա բեկ դա-
տա րանն է:

2. Վճ ռա բեկ դա տա րա նը դա տա կան ակ տերն օ րեն քով սահ ման ված լիա զո-
րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում վե րա նա յե լու մի ջո ցով`

1) ա պա հո վում է օ րենք նե րի և  այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի միա տե-
սակ կի րա ռու թյու նը.

2) վե րաց նում է մար դու ի րա վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ-
տում նե րը:

 Հոդ ված 172.  Վե րաքն նիչ դա տա րան նե րը

Վե րաքն նիչ դա տա րան ներն ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան նե րի դա տա կան 
ակ տերն օ րեն քով սահ ման ված լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում վե րա նա յող 
դա տա կան ատ յան են:

 Հոդ ված 173.  Բարձ րա գույն դա տա կան խոր հուր դը

Բարձ րա գույն դա տա կան խոր հուրդն ան կախ պե տա կան մար մին է, ո րը 
ե րաշ խա վո րում է դա տա րան նե րի և դա տա վոր նե րի ան կա խու թյու նը:

 Հոդ ված 174.  Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի կազ մը և կազ մա վոր ման 

կար գը

1. Բարձ րա գույն դա տա կան խոր հուր դը կազմ ված է տասն ան դա մից:
2. Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի հինգ ան դամ նե րին ընտ րում է դա տա-

վոր նե րի ընդ հա նուր ժո ղո վը՝ դա տա վո րի առն վազն տա սը տար վա փոր ձա ռու-
թյուն ու նե ցող դա տա վոր նե րի կազ մից: Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դում 
պետք է ընդգրկ վեն դա տա վոր ներ բո լոր ատ յան նե րի դա տա րան նե րից: Դա տա-
վոր նե րի ընդ հա նուր ժո ղո վի կող մից ընտր ված ան դա մը չի կա րող լի նել դա տա-
րա նի նա խա գահ կամ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պա լա տի նա խա գահ:

3. Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի հինգ ան դամ նե րին ընտ րում է Ազ գա-
յին ժո ղո վը՝ պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն ե րեք հին-
գե րոր դով, միայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի հան դի սա ցող, 
ընտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող, բարձր մաս նա գի տա կան ո րակ նե րով և մաս նա-
գի տա կան աշ խա տան քի առն վազն տասն հինգ տար վա փոր ձա ռու թյամբ ի րա-
վա բան գիտ նա կան նե րի և  այլ հե ղի նա կա վոր ի րա վա բան նե րի թվից: Ազ գա յին 
ժո ղո վի կող մից ընտր ված ան դա մը չի կա րող լի նել դա տա վոր:
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4. Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի ան դամ ներն ընտր վում են հինգ տա րի 
ժամ կե տով՝ ա ռանց վե րընտր վե լու ի րա վուն քի:

5. Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից ընտր ված Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի 
ան դամ նե րի հա մար Դա տա կան օ րենսգր քով կա րող են սահ ման վել ան հա մա-
տե ղե լիու թյան պա հանջ ներ:

6. Դա տա կան օ րենսգր քով կա րող է սահ ման վել Բարձ րա գույն դա տա կան 
խորհր դում պաշ տո նա վար ման ըն թաց քում դա տա վոր ան դամ նե րի լիա զո րու-
թյուն նե րի կա սեց ման պա հանջ:

7. Բարձ րա գույն դա տա կան խոր հուրդն իր կազ մից Դա տա կան օ րենսգր քով 
սահ ման ված ժամ կե տով և կար գով ընտ րում է խորհր դի նա խա գահ` հա ջոր դա-
բար դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր ժո ղո վի և Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից ընտր ված 
ան դամ նե րից:

8. Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի կազ մա վոր ման ման րա մաս նե րը սահ-
ման վում են Դա տա կան օ րենսգր քով:

 Հոդ ված 175.  Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի լիա զո րու թյուն նե րը

1. Բարձ րա գույն դա տա կան խոր հուր դը`
1) կազ մում և հաս տա տում է դա տա վոր նե րի թեկ նա ծու նե րի, նե րառ յալ ա ռաջ-

խա ղաց ման են թա կա թեկ նա ծու նե րի ցու ցակ նե րը.
2) Հան րա պե տու թյան նա խա գա հին ա ռա ջար կում է նշա նակ ման են թա կա, 

նե րառ յալ ա ռաջ խա ղաց ման կար գով նշա նակ ման են թա կա դա տա վոր նե րի 
թեկ նա ծու նե րին.

3) Հան րա պե տու թյան նա խա գա հին ա ռա ջար կում է նշա նակ ման են թա կա 
դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րի և Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պա լատ նե րի նա խա-
գահ նե րի թեկ նա ծու նե րին.

4) Ազ գա յին ժո ղո վին ա ռա ջար կում է Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր նե րի և 
նա խա գա հի թեկ նա ծու նե րին.

5) լու ծում է դա տա վոր նե րին մեկ այլ դա տա րան գոր ծու ղե լու հար ցը.
6) լու ծում է իր լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման կա պակ ցու թյամբ դա տա-

վո րի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում հա րու ցե լու կամ նրան ա զա տու թյու-
նից զրկե լու վե րա բեր յալ հա մա ձայ նու թյուն տա լու հար ցը.

7) լու ծում է դա տա վո րին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար-
կե լու հար ցը.

8) լու ծում է դա տա վոր նե րի լիա զո րու թյուն նե րի դա դա րեց ման հար ցը.
9) հաս տա տում է իր, ինչ պես նաև դա տա րան նե րի ծախ սե րի նա խա հա շիվ-

նե րը և ներ կա յաց նում Կա ռա վա րու թյուն` օ րեն քով սահ ման ված կար գով պե տա-
կան բյու ջեի նա խագ ծում ընդգր կե լու հա մար.

10) օ րեն քին հա մա պա տաս խան ձևա վո րում է իր աշ խա տա կազ մը:
2. Դա տա վո րին կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե-

րա բեր յալ հարց քննար կե լու, ինչ պես նաև Դա տա կան օ րենսգր քով սահ ման ված 
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այլ դեպ քե րում Բարձ րա գույն դա տա կան խոր հուր դը հան դես է գա լիս որ պես 
դա տա րան:

3. Օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով Բարձ րա գույն դա տա կան 
խոր հուրդն ըն դու նում է են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տեր:

4. Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի այլ լիա զո րու թյուն նե րը և գոր ծու նեու-
թյան կար գը սահ ման վում են Դա տա կան օ րենսգր քով:

ԳԼՈՒԽ 8

ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

 Հոդ ված 176.  Դա տա խա զու թյու նը

1. Դա տա խա զու թյու նը միաս նա կան հա մա կարգ է, ո րը ղե կա վա րում է գլխա-
վոր դա տա խա զը:

2. Դա տա խա զու թյունն օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով՝
1) հա րու ցում է քրեա կան հե տապն դում.
2) հսկո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում մինչ դա տա կան քրեա կան վա րույ թի օ րի-

նա կա նու թյան նկատ մամբ.
3) դա տա րա նում պաշտ պա նում է մե ղադ րան քը.
4) բո ղո քար կում է դա տա րան նե րի վճիռ նե րը, դա տավ ճիռ նե րը և  ո րո շում նե րը.
5) հսկո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում պա տիժ նե րի և հար կադ րան քի այլ մի ջոց-

նե րի կի րառ ման օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ:
3. Դա տա խա զու թյունն օ րեն քով սահ ման ված բա ցա ռիկ դեպ քե րում և կար-

գով պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հայց է հա րու ցում դա տա րան:
4. Դա տա խա զու թյու նը գոր ծում է Սահ մա նադ րու թյամբ ի րեն վե րա պահ ված 

լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կում՝ օ րեն քի հի ման վրա:
5. Դա տա խա զու թյան կազ մա վոր ման և գոր ծու նեու թյան կար գը սահ ման վում 

է օ րեն քով:

 Հոդ ված 177. Գլ խա վոր դա տա խա զը

1. Գլ խա վոր դա տա խազն Ազ գա յին ժո ղո վի ի րա վա սու մշտա կան հանձ նա-
ժո ղո վի ա ռա ջար կու թյամբ ընտր վում է Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից` պատ գա մա-
վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն ե րեք հին գե րոր դով, վեց տա րի 
ժամ կե տով։ Նույն ան ձը չի կա րող ա վե լի քան եր կու ան գամ ա նընդ մեջ ընտր վել 
գլխա վոր դա տա խազ։

2. Գլ խա վոր դա տա խազ կա րող է ընտր վել ե րե սուն հինգ տա րին լրա ցած, 
միայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի հան դի սա ցող, ընտ րա կան 
ի րա վունք ու նե ցող, բարձր մաս նա գի տա կան ո րակ նե րով և մաս նա գի տա կան 
աշ խա տան քի առն վազն տա սը տար վա փոր ձա ռու թյամբ, բարձ րա գույն կրթու-
թյամբ ի րա վա բա նը: Գլ խա վոր դա տա խա զի հա մար օ րեն քով կա րող են սահ-
ման վել լրա ցու ցիչ պա հանջ ներ:



64

3. Օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում Ազ գա յին ժո ղո վը պատ գա մա վոր նե րի 
ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն ե րեք հին գե րոր դով կա րող է պաշ տո նանկ 
ա նել գլխա վոր դա տա խա զին:

 Հոդ ված 178. Քնն չա կան մար մին նե րը

1. Քնն չա կան մար մին ներն օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով կազ-
մա կեր պում և  ի րա կա նաց նում են մինչ դա տա կան քրեա կան վա րույ թը:

2. Քնն չա կան մար մին նե րի կար գա վի ճա կը, լիա զո րու թյուն նե րը, կազ մա վոր-
ման և գոր ծու նեու թյան կար գը սահ ման վում են օ րեն քով:

ԳԼՈՒԽ 9

 ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

 Հոդ ված 179.  Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ի րա վուն քը

1. Տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին-
նե րի ի րա վունքն ու կա րո ղու թյունն է՝ հա մայն քի բնա կիչ նե րի շա հե րից ել նե լով, 
Սահ մա նադ րու թյա նը և  օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան, սե փա կան պա տաս-
խա նատ վու թյամբ լու ծե լու հա մայն քա յին նշա նա կու թյան հան րա յին հար ցե րը:

2. Տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րումն ի րա կա նաց վում է հա մայնք նե րում:

 Հոդ ված 180.  Հա մայն քը

1. Հա մայն քը մեկ կամ մի քա նի բնա կա վայ րե րի բնա կիչ նե րի հան րու թյուն է։
2. Հա մայն քը հան րա յին ի րա վուն քի ի րա վա բա նա կան անձ է։

 Հոդ ված 181.  Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րու թյուն-

նե րը

1. Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներն են հա մայն քի ա վա գա նին և 
հա մայն քի ղե կա վա րը, ո րոնք ընտր վում են հինգ տա րի ժամ կե տով: Ընտ րա կան 
օ րենսգր քով կա րող է սահ ման վել հա մայն քի ղե կա վա րի ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա-
կի ընտ րու թյուն: Հա մայն քի ղե կա վա րի ուղ ղա կի ընտ րու թյան դեպ քում կի րառ-
վում են Սահ մա նադ րու թյան 7-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված ընտ րա կան ի րա վուն-
քի սկզբունք նե րը:

2. Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րու թյուն նե րի կար գը 
սահ ման վում է Ընտ րա կան օ րենսգր քով։

 Հոդ ված 182.  Հա մայն քի խնդիր նե րը և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 

մար մին նե րի լիա զո րու թյուն նե րը

1. Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի լիա զո րու թյուն նե րը լի նում են 
սե փա կան՝ հա մայն քի պար տա դիր և կա մա վոր խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա-
կով, ինչ պես նաև պե տու թյան կող մից պատ վի րակ ված։ Հա մայն քի պար տա դիր 
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խնդիր նե րը սահ ման վում են օ րեն քով, իսկ կա մա վոր խնդիր նե րը՝ հա մայն քի 
ա վա գա նու ո րո շում նե րով։

2. Պե տա կան մար մին նե րի լիա զո րու թյուն նե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ ի րա-
կա նաց ման նպա տա կով դրանք օ րեն քով կա րող են պատ վի րակ վել տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին։

3. Հա մայն քի ա վա գա նին օ րեն քով սահ ման ված կար գով ըն դու նում է են թա-
օ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տեր, ո րոնք են թա կա են կա տար ման 
հա մայն քի տա րած քում:

4. Հա մայն քի ղե կա վա րը կա տա րում է հա մայն քի ա վա գա նու ո րո շում նե րը, 
ի րա կա նաց նում է հա մայն քի աշ խա տա կազ մի ընդ հա նուր ղե կա վա րու մը։ Հա-
մայն քի ղե կա վա րը պա տաս խա նա տու է հա մայն քի ա վա գա նու առջև:

5. Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի լիա զո րու թյուն նե րը սահ ման-
վում են օ րեն քով։

 Հոդ ված 183.  Հա մայն քի գոր ծե րի կա ռա վար մանն ան մի ջա կան մաս նակ-

ցու թյու նը

1. Հա մայն քի բնա կիչ նե րը կա րող են ան մի ջա կա նո րեն մաս նակ ցել հա մայն-
քի գոր ծե րի կա ռա վար մա նը՝ հա մայն քա յին նշա նա կու թյան հան րա յին հար ցե րը 
տե ղա կան հան րաք վեով լու ծե լու մի ջո ցով։

2. Տե ղա կան հան րաք վեի անց կաց ման կար գը, ինչ պես նաև հա մայն քի բնա-
կիչ նե րի կող մից հա մայն քի գոր ծե րի կա ռա վար մանն ան մի ջա կա նո րեն մաս-
նակ ցե լու այլ ե ղա նակ նե րը սահ ման վում են օ րեն քով։

 Հոդ ված 184.  Հա մայն քի սե փա կա նու թյու նը

1. Հա մայնքն ու նի հո ղի, ինչ պես նաև այլ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան 
ի րա վունք։

2. Հա մայն քի տա րած քում գտնվող հո ղը, բա ցա ռու թյամբ պե տու թյա նը, ինչ-
պես նաև ֆի զի կա կան ու ի րա վա բա նա կան ան ձանց պատ կա նող հո ղե րի, հա-
մայն քի սե փա կա նու թյունն է։

3. Հա մայն քի ա վա գա նին օ րեն քով սահ ման ված կար գով տնօ րի նում է հա-
մայն քի սե փա կա նու թյու նը:

 Հոդ ված 185.  Հա մայն քի բյու ջեն, տե ղա կան հար կե րը, տուր քե րը և վ ճար-

նե րը

1. Հա մայնքն ու նի իր բյու ջեն, ո րը հա մայն քի ղե կա վա րի ներ կա յաց մամբ ըն-
դու նում է հա մայն քի ա վա գա նին։

2. Հա մայն քի բյու ջեի ե կա մուտ նե րի ձևա վոր ման և ծախ սե րի ի րա կա նաց ման 
կար գը սահ ման վում է օ րեն քով։

3. Հա մայն քի ա վա գա նին օ րեն քով սահ ման ված դրույ քա չա փե րի շրջա նակ-
նե րում սահ մա նում է տե ղա կան հար կեր և տուր քեր։
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4. Հա մայն քի ա վա գա նին կա րող է հա մայն քի մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա մար սահ մա նել հա մայն քի բյու ջե մուտ քագր վող վճար ներ։

 Հոդ ված 186.  Հա մայն քի ֆի նան սա վո րու մը

1. Հա մայն քի պար տա դիր խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով օ րեն քով սահ-
ման վում են հար կա յին և  ոչ հար կա յին այն պի սի աղբ յուր ներ, ո րոնք անհ րա ժեշտ 
են այդ խնդիր նե րի ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու հա մար։

2. Հա մայնք նե րին պե տու թյան կող մից պատ վի րակ ված լիա զո րու թյուն նե րը 
են թա կա են պե տա կան բյու ջեից պար տա դիր ֆի նան սա վոր ման։

3. Պե տու թյունն իր հնա րա վո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում մի ջոց ներ է հատ-
կաց նում հա մայնք նե րի հա մա չափ զար գա ցումն ա պա հո վե լու հա մար:

 Հոդ ված 187.  Տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը Եր ևա նում

Եր ևա նը հա մայնք է։ Եր ևա նում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը սահ ման վում են օ րեն քով։

 Հոդ ված 188. Ի րա վա կան և մաս նա գի տա կան հսկո ղու թյու նը

1. Հա մայն քի սե փա կան խնդիր նե րի ի րա կա նաց ման նկատ մամբ Կա ռա վա-
րու թյան լիա զոր մար մինն օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով ի րա կա-
նաց նում է ի րա վա կան հսկո ղու թյուն։

2. Պե տու թյան կող մից պատ վի րակ ված լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
նկատ մամբ Կա ռա վա րու թյան լիա զոր մար մին ներն օ րեն քով սահ ման ված դեպ-
քե րում և կար գով ի րա կա նաց նում են ի րա վա կան և մաս նա գի տա կան հսկո ղու-
թյուն:

 Հոդ ված 189.  Միջ հա մայն քա յին միա վո րում նե րը

1. Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման արդ յու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու 
նպա տա կով հա մայնք նե րի ա վա գա նի նե րը կա րող են ստեղ ծել միջ հա մայն քա յին 
միա վո րում ներ։ Հան րա յին շա հե րից ել նե լով՝ միջ հա մայն քա յին միա վո րում ներ 
կա րող են ստեղծ վել նաև օ րեն քով` Կա ռա վա րու թյան ա ռա ջար կու թյամբ:

2. Միջ հա մայն քա յին միա վո րու մը կա րող է ի րա կա նաց նել միայն այն պի սի 
լիա զո րու թյուն ներ, ո րոնք նրան վե րա պահ ված են օ րեն քով կամ հա մայնք նե րի 
ա վա գա նի նե րի ո րո շում նե րով։

3. Միջ հա մայն քա յին միա վո րու մը հան րա յին ի րա վուն քի ի րա վա բա նա կան 
անձ է։

 Հոդ ված 190.  Հա մայնք նե րի միա վո րու մը և բա ժա նու մը

Հան րա յին շա հե րից ել նե լով՝ հա մայնք նե րը կա րող են օ րեն քով միա վոր վել 
կամ բա ժան վել։ Ազ գա յին ժո ղո վը հա մա պա տաս խան օ րենք ըն դու նե լիս պար-
տա վոր է լսել այդ հա մայնք նե րի կար ծի քը։
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ԳԼՈՒԽ 10

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԸ

 Հոդ ված 191.  Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի գոր ծա ռույթ նե րը և լիա-

զո րու թյուն նե րը

1. Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պանն ան կախ պաշ տո նա տար անձ է, ո րը 
հետ ևում է պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ու պաշ-
տո նա տար ան ձանց, իսկ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի մա սին օ րեն քով 
սահ ման ված դեպ քե րում` նաև կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից մար դու ի րա-
վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի պահ պան մա նը, նպաս տում է խախտ ված ի րա-
վունք նե րի և  ա զա տու թյուն նե րի վե րա կանգն մա նը, ի րա վունք նե րին ու ա զա տու-
թյուն նե րին առնչ վող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի կա տա րե լա գործ մա նը:

2. Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը տա րե կան հա ղոր դում է ներ կա յաց-
նում Ազ գա յին ժո ղով իր գոր ծու նեու թյան, մար դու ի րա վունք նե րի և  ա զա տու-
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան վի ճա կի մա սին: Հա ղոր դու մը կա րող է պա րու նա-
կել օ րենսդ րա կան կամ այլ բնույ թի մի ջո ցա ռում նե րի վե րա բեր յալ ա ռա ջարկ ներ:

3. Պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներն ու պաշ տո նա-
տար ան ձինք պար տա վոր են օ րեն քով սահ ման ված կար գով Մար դու ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նին տրա մադ րել անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թեր, տե ղե կու թյուն ներ 
և պար զա բա նում ներ, ինչ պես նաև ա ջակ ցել նրա աշ խա տանք նե րին:

4. Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի այլ լիա զո րու թյուն նե րը սահ ման վում 
են Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի մա սին օ րեն քով:

 Հոդ ված 192.  Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի ընտ րու թյու նը

1. Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նին Ազ գա յին ժո ղո վի ի րա վա սու մշտա-
կան հանձ նա ժո ղո վի ա ռա ջար կու թյամբ ընտ րում է Ազ գա յին ժո ղո վը` պատ գա-
մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն ե րեք հին գե րոր դով, վեց տա րի 
ժամ կե տով:

2. Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան կա րող է ընտր վել բարձ րա գույն կրթու-
թյուն ու նե ցող, պատ գա մա վո րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին հա մա պա տաս-
խա նող, հա սա րա կու թյան մեջ բարձր հե ղի նա կու թյուն վա յե լող յու րա քանչ յուր ոք:

 Հոդ ված 193.  Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի գոր ծու նեու թյան ե րաշ-

խիք նե րը

1. Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի վրա տա րած վում է պատ գա մա վո րի 
հա մար սահ ման ված ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քը: Մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում հա րու ցե լու կամ նրան ա զա-
տու թյու նից զրկե լու վե րա բեր յալ հա մա ձայ նու թյուն տա լու հար ցը Ազ գա յին ժո ղո-
վը լու ծում է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն ե րեք հին-
գե րոր դով:
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2. Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի վրա տա րած վում են պատ գա մա վո րի 
հա մար սահ ման ված ան հա մա տե ղե լիու թյան պա հանջ նե րը:

3. Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պանն իր լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
ժա մա նա կա հատ վա ծում չի կա րող լի նել որ ևէ կու սակ ցու թյան ան դամ կամ որ ևէ 
այլ կերպ զբաղ վել քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյամբ: Հ րա պա րա կա յին ե լույթ նե-
րում նա պետք է ցու ցա բե րի քա ղա քա կան զսպվա ծու թյուն:

4. Պե տու թյունն ա պա հո վում է Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի գոր ծու-
նեու թյան պատ շաճ ֆի նան սա վո րու մը:

5. Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րում են նրա 
լիա զո րու թյուն նե րի ժամ կետն ա վարտ վե լու, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցիու թյու նը կորց նե լու կամ այլ պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյուն ձեռք բե-
րե լու, նրա նկատ մամբ կա յաց ված մե ղադ րա կան դա տավ ճիռն օ րի նա կան ու ժի 
մեջ մտնե լու, նրան ան գոր ծու նակ, ան հայտ բա ցա կա յող կամ մա հա ցած ճա նա-
չե լու վե րա բեր յալ դա տա րա նի վճիռն օ րի նա կան ու ժի մեջ մտնե լու, նրա մահ-
վան, հրա ժա րա կա նի դեպ քե րում:

6. Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի գոր ծու նեու թյան այլ ե րաշ խիք նե րը 
սահ ման վում են Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի մա սին օ րեն քով:

ԳԼՈՒԽ 11

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ

 Հոդ ված 194.  Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծա ռույթ նե-

րը, լիա զո րու թյուն նե րը և  ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի 

հա մա կար գը

1. Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն ան կախ պե տա կան մար մին է, 
ո րը կազ մա կեր պում է Ազ գա յին ժո ղո վի և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րի ընտ րու թյուն նե րը, հան րաք վե նե րը, ինչ պես նաև վե րահս կո ղու թյուն է 
ի րա կա նաց նում դրանց օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ:

2. Օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով Կենտ րո նա կան ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղովն ըն դու նում է են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ-
տեր:

3. Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը հա ղոր դում է ներ կա յաց նում 
Ազ գա յին ժո ղով իր գոր ծու նեու թյան մա սին:

4. Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի հա մա կար գը, ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով-
նե րի լիա զո րու թյուն նե րը, կազ մա վոր ման և գոր ծու նեու թյան կար գը, գոր ծու նեու-
թյան ե րաշ խիք նե րը սահ ման վում են Ընտ րա կան օ րենսգր քով:
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 Հոդ ված 195.  Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կազ մը և կազ-

մա վոր ման կար գը

1. Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը կազմ ված է յոթ ան դա մից:
2. Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին և մ յուս ան դամ-

նե րին Ազ գա յին ժո ղո վի ի րա վա սու մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի ա ռա ջար կու թյամբ 
ընտ րում է Ազ գա յին ժո ղո վը` պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առ-
ն վազն ե րեք հին գե րոր դով, վեց տա րի ժամ կե տով: Նույն ան ձը չի կա րող ա վե լի 
քան եր կու ան գամ ա նընդ մեջ ընտր վել Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո-
ղո վի ան դամ, նե րառ յալ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ:

3. Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ կա րող է ընտր վել 
բարձ րա գույն կրթու թյուն ու նե ցող և պատ գա մա վո րին ներ կա յաց վող պա հանջ-
նե րին հա մա պա տաս խա նող յու րա քանչ յուր ոք:

4. Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի վրա տա րած վում 
են պատ գա մա վո րի հա մար սահ ման ված ան հա մա տե ղե լիու թյան պա հանջ նե րը: 
Ն րանց հա մար օ րեն քով կա րող են սահ ման վել ան հա մա տե ղե լիու թյան լրա ցու-
ցիչ պա հանջ ներ:

5. Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ներն ի րենց լիա զո-
րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծում չեն կա րող լի նել որ ևէ 
կու սակ ցու թյան ան դամ կամ որ ևէ այլ կերպ զբաղ վել քա ղա քա կան գոր ծու նեու-
թյամբ: Հ րա պա րա կա յին ե լույթ նե րում նրանք պետք է ցու ցա բե րեն քա ղա քա կան 
զսպվա ծու թյուն:

6. Սույն հոդ վա ծի 4-րդ և 5-րդ մա սե րի պայ ման նե րից որ ևէ մե կը խախ տե լու 
դեպ քում Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի լիա զո րու թյուն-
նե րը դա դա րեց նում է Ազ գա յին ժո ղո վը` պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի 
ձայ նե րի առն վազն ե րեք հին գե րոր դով:

ԳԼՈՒԽ 12

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ

 Հոդ ված 196.  Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիո յի հանձ նա ժո ղո վի գոր ծա-

ռույթ նե րը և լիա զո րու թյուն նե րը

1. Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիո յի հանձ նա ժո ղովն ան կախ պե տա կան մար-
մին է, որն ա պա հո վում է հե ռար ձակ վող լրատ վու թյան մի ջոց նե րի ա զա տու թյու-
նը, ան կա խու թյու նը և բազ մա զա նու թյու նը, վե րահս կում է հե ռուս տաըն կե րու-
թյուն նե րի և ռա դիոըն կե րու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյու նը:

2. Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիո յի հանձ նա ժո ղո վը հրա պա րա կա յին և 
մրցու թա յին կար գով հատ կաց նում է ե թե րա յին հա ճա խու թյուն ներ:

3. Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիո յի հանձ նա ժո ղո վը վե րահս կո ղու թյուն է 
ի րա կա նաց նում հան րա յին հե ռուս տա տե սու թյու նում և ռա դիո յում տե ղե կատ վա-
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կան, կրթա կան, մշա կու թա յին և ժա ման ցա յին բնույ թի հա ղոր դում նե րի բազ մա-
զա նու թյան ա պա հով ման նկատ մամբ:

4. Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիո յի հանձ նա ժո ղո վը տա րե կան հա ղոր դում է 
ներ կա յաց նում Ազ գա յին ժո ղով իր գոր ծու նեու թյան, հե ռուս տա տե սու թյու նում և 
ռա դիո յում տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան վի ճա կի մա սին:

5. Օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա-
դիո յի հանձ նա ժո ղովն ըն դու նում է են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան 
ակ տեր:

6. Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիո յի հանձ նա ժո ղո վի լիա զո րու թյուն նե րը, գոր-
ծու նեու թյան կար գը և  ե րաշ խիք նե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

 Հոդ ված 197.  Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիո յի հանձ նա ժո ղո վի կազ մը և 

կազ մա վոր ման կար գը

1. Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիո յի հանձ նա ժո ղո վը կազմ ված է յոթ ան դա-
մից:

2. Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիո յի հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րին Ազ գա յին 
ժո ղո վի ի րա վա սու մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի ա ռա ջար կու թյամբ ընտ րում է Ազ-
գա յին ժո ղո վը` պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն ե րեք 
հին գե րոր դով, վեց տա րի ժամ կե տով: Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիո յի հանձ-
նա ժո ղովն իր կազ մից ընտ րում է հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ: Նույն ան ձը չի 
կա րող ա վե լի քան եր կու ան գամ ա նընդ մեջ ընտր վել Հե ռուս տա տե սու թյան և 
ռա դիո յի հանձ նա ժո ղո վի ան դամ, նե րառ յալ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ:

3. Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիո յի հանձ նա ժո ղո վի ան դամ կա րող է ընտր վել 
բարձ րա գույն կրթու թյուն ու նե ցող, պատ գա մա վո րին ներ կա յաց վող պա հանջ-
նե րին հա մա պա տաս խա նող յու րա քանչ յուր ոք, ո րը զանգ վա ծա յին լրատ վու-
թյան բնա գա վա ռում հե ղի նա կա վոր մաս նա գետ է: Հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի 
նկատ մամբ օ րեն քով կա րող են սահ ման վել լրա ցու ցիչ պա հանջ ներ:

4. Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիո յի հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի վրա տա-
րած վում են պատ գա մա վո րի հա մար սահ ման ված ան հա մա տե ղե լիու թյան պա-
հանջ նե րը: Ն րանց հա մար օ րեն քով կա րող են սահ ման վել ան հա մա տե ղե լիու-
թյան լրա ցու ցիչ պա հանջ ներ:

5. Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիո յի հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ներն ի րենց լիա-
զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծում չեն կա րող լի նել որ ևէ 
կու սակ ցու թյան ան դամ կամ որ ևէ այլ կերպ զբաղ վել քա ղա քա կան գոր ծու նեու-
թյամբ: Հ րա պա րա կա յին ե լույթ նե րում նրանք պետք է ցու ցա բե րեն քա ղա քա կան 
զսպվա ծու թյուն:

6. Սույն հոդ վա ծի 4-րդ և 5-րդ մա սե րի պայ ման նե րից որ ևէ մե կը խախ տե լու 
դեպ քում Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիո յի հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի լիա զո րու-
թյուն նե րը դա դա րեց նում է Ազ գա յին ժո ղո վը` պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր 
թվի ձայ նե րի առն վազն ե րեք հին գե րոր դով:
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ԳԼՈՒԽ 13

ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԸ

 Հոդ ված 198.  Հաշ վեքն նիչ պա լա տի գոր ծա ռույթ նե րը և լիա զո րու թյուն նե րը

1. Հաշ վեքն նիչ պա լատն ան կախ պե տա կան մար մին է, ո րը հան րա յին ֆի-
նանս նե րի և սե փա կա նու թյան ո լոր տում հաշ վեքն նու թյուն է ի րա կա նաց նում 
պե տա կան բյու ջեի և հա մայն քա յին բյու ջե նե րի մի ջոց նե րի, ստա ցած փո խա-
ռու թյուն նե րի ու վար կե րի, պե տա կան և հա մայն քա յին սե փա կա նու թյան օգ տա-
գործ ման օ րի նա կա նու թյան և  արդ յու նա վե տու թյան նկատ մամբ: Հաշ վեքն նիչ 
պա լատն ի րա վա բա նա կան ան ձանց մոտ ստու գում ներ կա տա րե լու ի րա վունք 
ու նի միայն օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում:

2. Հաշ վեքն նիչ պա լա տը գոր ծում է իր հաս տա տած գոր ծու նեու թյան ծրագ րի 
հի ման վրա:

3. Հաշ վեքն նիչ պա լատն Ազ գա յին ժո ղով է ներ կա յաց նում՝
1) տա րե կան հա ղոր դում իր գոր ծու նեու թյան վե րա բեր յալ.
2) պե տա կան բյու ջեի կա տար ման վե րա բեր յալ եզ րա կա ցու թյու նը.
3) օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում` ըն թա ցիկ եզ րա կա ցու թյուն ներ:
4. Հաշ վեքն նիչ պա լա տի լիա զո րու թյուն նե րը, գոր ծու նեու թյան կար գը և  ե րաշ-

խիք նե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

 Հոդ ված 199.  Հաշ վեքն նիչ պա լա տի կազ մը և կազ մա վոր ման կար գը

1. Հաշ վեքն նիչ պա լա տը կազմ ված է յոթ ան դա մից:
2. Հաշ վեքն նիչ պա լա տի նա խա գա հին և մ յուս ան դամ նե րին Ազ գա յին ժո ղո վի 

ի րա վա սու մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի ա ռա ջար կու թյամբ ընտ րում է Ազ գա յին ժո-
ղո վը` պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն ե րեք հին գե րոր դով, 
վեց տա րի ժամ կե տով: Նույն ան ձը չի կա րող ա վե լի քան եր կու ան գամ ա նընդ մեջ 
ընտր վել Հաշ վեքն նիչ պա լա տի ան դամ, նե րառ յալ պա լա տի նա խա գահ:

3. Հաշ վեքն նիչ պա լա տի ան դամ կա րող է ընտր վել բարձ րա գույն կրթու թյուն 
ու նե ցող և պատ գա մա վո րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա-
նող յու րա քանչ յուր ոք: Հաշ վեքն նիչ պա լա տի ան դամ նե րի նկատ մամբ օ րեն քով 
կա րող են սահ ման վել լրա ցու ցիչ պա հանջ ներ:

4. Հաշ վեքն նիչ պա լա տի ան դամ նե րի վրա տա րած վում են պատ գա մա վո-
րի հա մար սահ ման ված ան հա մա տե ղե լիու թյան պա հանջ նե րը: Ն րանց հա մար 
օ րեն քով կա րող են սահ ման վել ան հա մա տե ղե լիու թյան լրա ցու ցիչ պա հանջ ներ:

5. Հաշ վեքն նիչ պա լա տի ան դամ ներն ի րենց լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա-
նաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծում չեն կա րող լի նել որ ևէ կու սակ ցու թյան ան դամ 
կամ որ ևէ այլ կերպ զբաղ վել քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյամբ: Հ րա պա րա կա յին 
ե լույթ նե րում նրանք պետք է ցու ցա բե րեն քա ղա քա կան զսպվա ծու թյուն:

6. Սույն հոդ վա ծի 4-րդ և 5-րդ մա սե րի պայ ման նե րից որ ևէ մե կը խախ տե-
լու դեպ քում Հաշ վեքն նիչ պա լա տի ան դա մի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րեց նում է 
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Ազ գա յին ժո ղո վը` պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն ե րեք 
հին գե րոր դով:

ԳԼՈՒԽ 14

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԸ

 Հոդ ված 200. Կենտ րո նա կան բան կի հիմ նա կան նպա տակ նե րը և գոր ծա-

ռույթ նե րը

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գա յին բան կը Կենտ րո նա կան բանկն 
է: Կենտ րո նա կան բան կը Սահ մա նադ րու թյամբ և  օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված 
գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լիս ան կախ է:

2. Կենտ րո նա կան բան կի հիմ նա կան նպա տակ ներն են գնե րի և ֆի նան սա-
կան կա յու նու թյան ա պա հո վու մը:

3. Կենտ րո նա կան բան կը մշա կում, հաս տա տում և  ի րա կա նաց նում է դրա մա-
վար կա յին քա ղա քա կա նու թյան ծրագ րե րը:

4. Կենտ րո նա կան բան կը թո ղար կում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար-
ժույ թը` հայ կա կան դրա մը:

5. Օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով Կենտ րո նա կան բանկն ըն դու-
նում է են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տեր:

6. Կենտ րո նա կան բան կը տա րե կան հա ղոր դում է ներ կա յաց նում Ազ գա յին 
ժո ղով իր գոր ծու նեու թյան վե րա բեր յալ:

7. Կենտ րո նա կան բան կի այլ նպա տակ նե րը, խնդիր նե րը, գոր ծու նեու թյան 
կար գը և  ե րաշ խիք նե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

 Հոդ ված 201.  Կենտ րո նա կան բան կի նա խա գա հը և խոր հուր դը

1. Կենտ րո նա կան բան կի խոր հուր դը կազմ ված է Կենտ րո նա կան բան կի նա-
խա գա հից, նրա եր կու տե ղա կա լից և հինգ ան դա մից: Կենտ րո նա կան բան կի նա-
խա գա հին Ազ գա յին ժո ղո վի ի րա վա սու մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի ա ռա ջար կու-
թյամբ ընտ րում է Ազ գա յին ժո ղո վը` պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի 
առ նվազն ե րեք հին գե րոր դով, վեց տա րի ժամ կե տով: Նույն ան ձը չի կա րող ա վե լի 
քան եր կու ան գամ ա նընդ մեջ ընտր վել Կենտ րո նա կան բան կի նա խա գահ: Կենտ-
րո նա կան բան կի խորհր դի մյուս ան դամ նե րին Ազ գա յին ժո ղո վի ի րա վա սու մշտա-
կան հանձ նա ժո ղո վի ա ռա ջար կու թյամբ ընտ րում է Ազ գա յին ժո ղո վը` պատ գա մա-
վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ, վեց տա րի ժամ կե տով:

2. Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի ան դամ կա րող է ընտր վել բարձ րա գույն 
կրթու թյուն ու նե ցող և պատ գա մա վո րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին հա մա-
պա տաս խա նող յու րա քանչ յուր ոք: Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի ան դամ նե րի 
նկատ մամբ օ րեն քով կա րող են սահ ման վել լրա ցու ցիչ պա հանջ ներ:

3. Կենտ րո նա կան բան կի նա խա գա հի և խորհր դի մյուս ան դամ նե րի վրա 
տա րած վում են պատ գա մա վո րի հա մար սահ ման ված ան հա մա տե ղե լիու թյան 
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պա հանջ նե րը: Կենտ րո նա կան բան կի նա խա գա հը և խորհր դի մյուս ան դամ-
ներն ի րա վունք ու նեն առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րում և հիմ նադ րամ նե-
րում զբա ղեց նե լու ի րենց կար գա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված պաշ տոն ներ:

4. Կենտ րո նա կան բան կի խորհր դի ան դամ ներն ի րենց լիա զո րու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծում չեն կա րող լի նել որ ևէ կու սակ ցու թյան 
ան դամ կամ որ ևէ այլ կերպ զբաղ վել քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյամբ: Հ րա պա-
րա կա յին ե լույթ նե րում նրանք պետք է ցու ցա բե րեն քա ղա քա կան զսպվա ծու-
թյուն:

5. Սույն հոդ վա ծի 3-րդ և 4-րդ մա սե րի պայ ման նե րից որ ևէ մե կը խախ տե-
լու դեպ քում Կենտ րո նա կան բան կի նա խա գա հի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րեց-
նում է Ազ գա յին ժո ղո վը` պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն 
ե րեք հին գե րոր դով, իսկ մյուս ան դամ նե րի նը` պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր 
թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ:

6. Կենտ րո նա կան բան կի նա խա գա հի, նա խա գա հի տե ղա կալ նե րի և խորհր դի 
ան դամ նե րի լիա զո րու թյուն նե րը սահ ման վում են օ րեն քով:

ԳԼՈՒԽ 15

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ, 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՆՐԱՔՎԵՆ

 Հոդ ված 202.  Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը և փո փո խու թյու նը

1. Սահ մա նադ րու թյու նը և Սահ մա նադ րու թյան 1-3-րդ, 7-րդ, 10-րդ և 15-րդ 
գ լուխ նե րում, ինչ պես նաև Սահ մա նադ րու թյան 88-րդ հոդ վա ծում, 89-րդ հոդ վա-
ծի 3-րդ մա սի 1-ին նա խա դա սու թյու նում, 90-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, 103-րդ 
հոդ վա ծի 2-րդ մա սում, 108-րդ, 115-րդ, 119-120-րդ, 123-125-րդ, 146-րդ, 149-րդ 
և 155-րդ հոդ ված նե րում, 200-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում փո փո խու թյուն ներն ըն-
դուն վում են միայն հան րաք վեի մի ջո ցով: Սահ մա նադ րու թյուն ըն դու նե լու կամ 
փո փո խե լու նա խա ձեռ նու թյան ի րա վունք ու նեն պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր 
թվի առն վազն մեկ եր րոր դը, Կա ռա վա րու թյու նը կամ ընտ րա կան ի րա վունք ու-
նե ցող եր կու հար յուր հա զար քա ղա քա ցի: Ազ գա յին ժո ղո վը նա խա գի ծը հան-
րաք վեի դնե լու վե րա բեր յալ ո րո շումն ըն դու նում է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա-
նուր թվի ձայ նե րի առն վազն եր կու եր րոր դով:

2. Բա ցա ռու թյամբ սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սում նշված հոդ ված նե րի, Սահ մա-
նադ րու թյան մյուս հոդ ված նե րում փո փո խու թյուն ներն ըն դու նում է Ազ գա յին ժո-
ղո վը` պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն եր կու եր րոր դով: 
Հա մա պա տաս խան նա խա ձեռ նու թյան ի րա վունք ու նեն պատ գա մա վոր նե րի 
ընդ հա նուր թվի առն վազն մեկ քա ռոր դը, Կա ռա վա րու թյու նը կամ ընտ րա կան 
ի րա վունք ու նե ցող հար յուր հի սուն հա զար քա ղա քա ցի:

3. Ե թե սույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված Սահ մա նադ րու թյան փո-
փո խու թյուն նե րի նա խա գիծն Ազ գա յին ժո ղո վը չի ըն դու նում, ա պա պատ գա-
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մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն ե րեք հին գե րոր դով ըն դուն ված 
ո րոշ մամբ այն կա րող է դրվել հան րաք վեի:

 Հոդ ված 203.  Սահ մա նադ րու թյան ան փո փո խե լի հոդ ված նե րը

Սահ մա նադ րու թյան 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 203-րդ հոդ ված նե րը փո փոխ ման են-
թա կա չեն:

 Հոդ ված 204.  Քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նու թյան կար գով ներ կա յաց-

ված օ րեն քի նա խագ ծի վե րա բեր յալ հան րաք վեն

1. Ե թե Ազ գա յին ժո ղո վը մեր ժում է Սահ մա նադ րու թյան 109-րդ հոդ վա ծի 
6-րդ մա սով սահ ման ված կար գով ներ կա յաց ված օ րեն քի նա խագ ծի ըն դու նու-
մը, ա պա մեր ժու մից հե տո` վաթ սուն օր վա ըն թաց քում, օ րեն քի նա խագ ծի ըն-
դուն ման նա խա ձեռ նու թյա նը ընտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող ևս  ե րեք հար յուր 
հա զար քա ղա քա ցու միա նա լու դեպ քում նա խա գի ծը դրվում է հան րաք վեի, ե թե 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նա խա գի ծը ճա նա չում է Սահ մա նադ րու թյա նը 
հա մա պա տաս խա նող: Քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նու թյան մաս նա կից նե րի 
ստո րագ րու թյուն նե րի վա վե րա կա նու թյու նը հաս տա տում է Կենտ րո նա կան ընտ-
րա կան հանձ նա ժո ղո վը:

2. Հան րաք վեի մի ջո ցով ըն դուն ված օ րենք նե րը կա րող են փո փոխ վել միայն 
հան րաք վեով: Ն ման փո փո խու թյուն կա րող է կա տար վել հա մա պա տաս խան 
օ րեն քի ըն դու նու մից առն վազն մեկ տա րի հե տո:

3. Հան րաք վեի չեն կա րող դրվել այն օ րենք նե րի նա խագ ծե րը, ո րոնք վե րա բե-
րում են սահ մա նադ րա կան օ րենք նե րի ի րա վա կար գա վոր ման ա ռար կա յին, պե տա-
կան բյու ջեին, հար կե րին, տուր քե րին, այլ պար տա դիր վճար նե րին, հա մա ներ մա նը, 
պե տու թյան պաշտ պա նու թյա նը և  անվ տան գու թյա նը, մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե-
րին, ինչ պես նաև Հան րաք վեի մա սին օ րեն քով սահ ման ված այլ հար ցե րի:

 Հոդ ված 205.  Վեր պե տա կան մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րին Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան դա մակ ցու թյան և տա-

րած քի փո փո խու թյան հար ցե րով հան րաք վե նե րը

1. Վեր պե տա կան մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րին Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տու թյան ան դա մակ ցու թյան, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան տա րած քի փո փո խու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րը լուծ վում են հան րաք վե-
նե րի մի ջո ցով:

2. Սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված դեպ քում հան րաք վե անց կաց նե լու 
վե րա բեր յալ ո րո շու մը Կա ռա վա րու թյան ա ռա ջար կու թյամբ ըն դու նում է Ազ գա յին 
ժո ղո վը` պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ:

 Հոդ ված 206.  Հան րաք վեի նշա նա կու մը

Քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նու թյան կար գով ներ կա յաց ված օ րեն քի նա-
խագ ծի վե րա բեր յալ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից` Սահ մա նադ րու-
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թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան մա սին ո րո շումն ըն դուն վե լուց, ինչ պես նաև 
Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից հան րաք վե անց կաց նե լու մա սին ո րո շումն ըն դուն վե-
լուց հե տո` ե ռօր յա ժամ կե տում, Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը նշա նա կում է 
հան րաք վե: Հան րաք վեն անց կաց վում է հան րաք վե նշա նակ վե լուց ոչ շուտ, քան 
հի սուն, և  ոչ ուշ, քան վաթ սուն հինգ օր հե տո:

 Հոդ ված 207.  Հան րաք վեի դրված ակ տի ըն դու նու մը

Հան րաք վեի դրված ակտն ըն դուն վում է, ե թե դրան կողմ է քվեար կել հան-
րաք վեի մաս նա կից նե րի կե սից ա վե լին, բայց ոչ պա կաս, քան հան րաք վե նե րին 
մաս նակ ցե լու ի րա վունք ու նե ցող քա ղա քա ցի նե րի մեկ քա ռոր դը:

 Հոդ ված 208.  Հան րաք վե անց կաց նե լու ար գել քը

Ռազ մա կան կամ ար տա կարգ դրու թյան ժա մա նակ հան րաք վե չի անց կաց-
վում:

ԳԼՈՒԽ 16

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 Հոդ ված 209.  Սահ մա նադ րու թյան ա ռան ձին դրույթ նե րի ու ժի մեջ մտնե լը

1. Սահ մա նադ րու թյան 1-3-րդ գ լուխ նե րը, 103-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, 9-րդ 
գ լու խը, բա ցա ռու թյամբ 182-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի վեր ջին նա խա դա սու թյան 
դրույ թի, ինչ պես նաև 10-րդ գ լուխն ու ժի մեջ են մտնում « Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տու թյան պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում» Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն-
նե րը հրա պա րակ վե լու հա ջորդ օր վա նից:

2. 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով Սահ մա նադ րու թյան 4-րդ գլ խի 
դրույթ նե րը, բա ցա ռու թյամբ 83.5-րդ հոդ վա ծի, գոր ծում են մինչև Ազ գա յին ժո-
ղո վի հա ջորդ գու մար ման ա ռա ջին նստաշր ջա նի բաց ման օ րը:

3. Սահ մա նադ րու թյան 88-րդ հոդ վա ծի, 90-102-րդ հոդ ված նե րի, 103-րդ հոդ-
վա ծի 1-ին, 3-րդ և 4-րդ մա սե րի, 104-107-րդ, 109-112-րդ հոդ ված նե րի, 113-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 114-րդ, 116-րդ և 121-րդ հոդ ված նե րի դրույթ ներն ու ժի մեջ 
են մտնում Ազ գա յին ժո ղո վի հա ջորդ գու մար ման ա ռա ջին նստաշր ջա նի բաց-
ման օր վա նից: Ազ գա յին ժո ղո վի հա ջորդ գու մար ման ա ռա ջին նստաշր ջա նի 
բաց ման օր վա նից սկսած մինչև նո րըն տիր Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի կող-
մից իր պաշ տո նի ստանձ նու մը շա րու նա կում են գոր ծել 2005 թվա կա նի փո փո-
խու թյուն նե րով Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված հա մա պա տաս խան հոդ ված-
նե րի դրույթ նե րը:

4. Սահ մա նադ րու թյան 89-րդ հոդ վա ծը, ինչ պես նաև Սահ մա նադ րու թյան 
11-րդ գ լուխն ու ժի մեջ են մտնում 2016 թվա կա նի հու նի սի 1-ից:

5. Սահ մա նադ րու թյան 182-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի վեր ջին նա խա դա սու թյան 
դրույթն ու ժի մեջ է մտնում 2017 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից:
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6. Սահ մա նադ րու թյան 108-րդ հոդ վա ծի, 113-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի, 115-րդ, 
117-120-րդ, 122-րդ հոդ ված նե րի դրույթ նե րը, ինչ պես նաև 5-8-րդ, 12-15-րդ գ լուխ-
ներն ու ժի մեջ են մտնում նո րըն տիր Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի կող մից իր 
պաշ տո նի ստանձն ման օ րը: Մինչ այդ շա րու նա կում են գոր ծել 2005 թվա կա նի 
փո փո խու թյուն նե րով Սահ մա նադ րու թյան հա մա պա տաս խան դրույթ նե րը:

 Հոդ ված 210. Օ րենք նե րի հա մա պա տաս խա նե ցու մը Սահ մա նադ րու թյան 

փո փո խու թյուն նե րին

1. Ընտ րա կան օ րենս գիր քը հա մա պա տաս խա նեց վում է Սահ մա նադ րու թյա նը 
և  ու ժի մեջ է մտնում 2016 թվա կա նի հու նի սի 1-ից:

2. Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա կար գը, Կու սակ ցու թյուն նե րի մա սին սահ մա նա-
դրա կան օ րեն քը և Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի մա սին սահ մա նադ րա կան 
օ րեն քը հա մա պա տաս խա նեց վում են Սահ մա նադ րու թյա նը և  ու ժի մեջ են մտնում 
մինչև Ազ գա յին ժո ղո վի հա ջորդ գու մար ման ա ռա ջին նստաշր ջա նի բաց ման օ րը:

3. Այլ սահ մա նադ րա կան օ րենք նե րը հա մա պա տաս խա նեց վում են Սահ մա-
նադ րու թյա նը և  ու ժի մեջ են մտնում նո րըն տիր Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի 
կող մից իր պաշ տո նի ստանձն ման օ րը:

4. Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին օ րեն քը հա մա պա տաս խա նեց վում 
է Սահ մա նադ րու թյա նը և  ու ժի մեջ է մտնում 2017 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից:

5. Դա տա խա զու թյան, Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիո յի, Հաշ վեքն նիչ պա լա-
տի և Կենտ րո նա կան բան կի մա սին օ րենք նե րը հա մա պա տաս խա նեց վում են 
Սահ մա նադ րու թյա նը և  ու ժի մեջ են մտնում նո րըն տիր Հան րա պե տու թյան նա-
խա գա հի կող մից իր պաշ տո նի ստանձն ման օ րը:

 Հոդ ված 211.  Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ընտ րու թյան ժամ կե տը

Սահ մա նադ րու թյան 125-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով Հան րա պե տու-
թյան նա խա գա հի ա ռա ջին ընտ րու թյունն անց կաց վում է Հան րա պե տու թյան նա-
խա գա հի լիա զո րու թյուն նե րի ա վար տից ոչ շուտ, քան քա ռա սուն, և  ոչ ուշ, քան 
ե րե սուն օր ա ռաջ: Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ընտ րու թյան եր րորդ փու լում 
Հան րա պե տու թյան նա խա գահ է ընտր վում ա ռա վել ձայ ներ ստա ցած թեկ նա ծուն:

 Հոդ ված 212.  Կա ռա վա րու թյան հրա ժա րա կա նը

Նո րըն տիր Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի կող մից իր պաշ տո նը ստանձ նե-
լու օ րը Կա ռա վա րու թյու նը ներ կա յաց նում է իր հրա ժա րա կա նը: Հան րա պե տու-
թյան նա խա գահն ան հա պաղ ըն դու նում է Կա ռա վա րու թյան հրա ժա րա կա նը:

 Հոդ ված 213.  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ան դամ նե րի և նա խա գա հի 

պաշ տո նա վա րու մը

Մինչև Սահ մա նադ րու թյան 7-րդ գլ խի ու ժի մեջ մտնե լը նշա նակ ված Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նի նա խա գա հը և  ան դամ նե րը շա րու նա կում են պաշ տո նա-
վա րել մինչև ի րենց լիա զո րու թյուն նե րի՝ 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով Սահ-
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մա նադ րու թյամբ սահ ման ված ժամ կե տի ա վար տը: Սահ մա նադ րու թյան 7-րդ գլ խի 
ու ժի մեջ մտնե լուց հե տո Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի դա տա վոր նե րի թա փուր 
տե ղե րի հա մար ա ռա ջադ րում նե րը կա տա րում են հա ջոր դա բար Հան րա պե տու-
թյան նա խա գա հը, դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր ժո ղո վը և Կա ռա վա րու թյու նը:

 Հոդ ված 214.  Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի կազ մա վո րու մը

1. Բարձ րա գույն դա տա կան խոր հուր դը, Սահ մա նադ րու թյան 174-րդ հոդ վա-
ծին հա մա պա տաս խան, կազ մա վոր վում է Դա տա կան օ րենսգր քի հա մա պա-
տաս խան դրույթ ներն ու ժի մեջ մտնե լուց հե տո՝ Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի 
լիա զո րու թյուն նե րի ա վար տից ոչ ուշ, քան մեկ ա միս ա ռաջ:

2. Ար դա րա դա տու թյան խորհր դի ան դամ նե րի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րում 
են, իսկ Բարձ րա գույն դա տա կան խոր հուրդն իր լիա զո րու թյուն նե րը ստանձ նում 
է Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի լիա զո րու թյուն նե րի ա վարտ ման օ րը:

3. Ազ գա յին ժո ղո վը և դա տա վոր նե րի ընդ հա նուր ժո ղո վը Բարձ րա գույն դա-
տա կան խորհր դի ա ռա ջին կազ մի հա մա պա տաս խան ե րե քա կան ան դամ նե րի 
ընտ րում են հինգ, իսկ եր կո ւա կան ան դամ նե րի` ե րեք տա րի ժամ կե տով:

 Հոդ ված 215.  Դա տա վոր նե րի, դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րի և Վճ ռա-

բեկ դա տա րա նի պա լատ նե րի նա խա գահ նե րի պաշ տո նա-

վա րու մը

1. Մինչև Սահ մա նադ րու թյան 7-րդ գլ խի ու ժի մեջ մտնե լը նշա նակ ված դա-
տա վոր նե րը շա րու նա կում են պաշ տո նա վա րել մինչև ի րենց լիա զո րու թյուն նե րի` 
2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված ժամ-
կե տի ա վար տը:

2. Մինչև Սահ մա նադ րու թյան 7-րդ գլ խի ու ժի մեջ մտնե լը նշա նակ ված դա տա-
րան նե րի նա խա գահ նե րը և Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պա լատ նե րի նա խա գահ նե րը 
շա րու նա կում են պաշ տո նա վա րել մինչև Սահ մա նադ րու թյան 166-րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված կար գով դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րի և Վճ ռա բեկ դա տա րա նի 
պա լատ նե րի նա խա գահ նե րի նշա նակ վե լը կամ ընտր վե լը, որն ի րա կա նաց վում 
է Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի կազ մա վո րու մից հե տո` ոչ ուշ, քան վեց 
ամս վա ըն թաց քում:

3. Ե թե մինչև Սահ մա նադ րու թյան 7-րդ գլ խի ու ժի մեջ մտնե լը նշա նակ ված 
դա տա րան նե րի նա խա գահ նե րը, ինչ պես նաև Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պա լատ նե-
րի նա խա գահ նե րը Սահ մա նադ րու թյան 166-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված կար գով 
և ժամ կե տում չեն նշա նակ վում հա մա պա տաս խան դա տա րան նե րի և Վճռա բեկ 
դա տա րա նի պա լատ նե րի նա խա գահ ներ, ա պա նրանք շա րու նա կում են պաշ-
տո նա վա րել հա մա պա տաս խան դա տա րան նե րում որ պես դա տա վոր ներ:

 Հոդ ված 216. Գլ խա վոր դա տա խա զի պաշ տո նա վա րու մը

Մինչև Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ գլ խի ու ժի մեջ մտնե լը նշա նակ ված գլխա-
վոր դա տա խա զը շա րու նա կում է պաշ տո նա վա րել մինչև իր լիա զո րու թյուն նե րի` 
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2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված ժամ-
կե տի ա վար տը:

 Հոդ ված 217.  Հա մայն քի ա վա գա նու ան դամ նե րի և հա մայն քի ղե կա վա րի 

պաշ տո նա վա րու մը

Մինչև Սահ մա նադ րու թյան 9-րդ գլ խի ու ժի մեջ մտնե լը ընտր ված հա մայն քի 
ա վա գա նու ան դամ նե րը և հա մայն քի ղե կա վա րը շա րու նա կում են պաշ տո նա վա-
րել մինչև ի րենց լիա զո րու թյուն նե րի` 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով Սահ-
մա նադ րու թյամբ սահ ման ված ժամ կե տի ա վար տը: Սահ մա նադ րու թյան 182-րդ 
հոդ վա ծի 4-րդ մա սի վեր ջին նա խա դա սու թյամբ սահ ման ված դրույ թը կի րառ-
վում է Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին օ րեն քի ու ժի մեջ մտնե լուց հե տո 
անց կաց ված տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րու թյուն նե րից 
հե տո:

 Հոդ ված 218.  Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի պաշ տո նա վա րու մը

Մինչև Սահ մա նադ րու թյան 10-րդ գլ խի ու ժի մեջ մտնե լը նշա նակ ված Մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը շա րու նա կում է պաշ տո նա վա րել մինչև իր լիա զո րու-
թյուն նե րի` 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման-
ված ժամ կե տի ա վար տը:

 Հոդ ված 219.  Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կազ մա վո րու մը

Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը Սահ մա նադ րու թյան 11-րդ գլ խով 
սահ ման ված կար գով կազ մա վոր վում է մինչև 2016 թվա կա նի նո յեմ բե րի 1-ը: 
Մինչև Սահ մա նադ րու թյան 11-րդ գլ խի ու ժի մեջ մտնե լը նշա նակ ված Կենտ րո-
նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րում 
են Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կազ մա վոր ման պա հից:

 Հոդ ված 220.  Սահ մա նադ րու թյան 12-14-րդ գ լուխ նե րով նա խա տես ված 

մար մին նե րի ան դամ նե րի պաշ տո նա վա րու մը

Սահ մա նադ րու թյան 12-14-րդ գ լուխ նե րի ու ժի մեջ մտնե լուց հե տո այդ գլուխ-
նե րով նա խա տես ված մար մին նե րի ան դամ նե րը շա րու նա կում են պաշ տո նա վա-
րել մինչև ի րենց լիա զո րու թյուն նե րի` 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով Սահ-
մա նադ րու թյամբ և  օ րենք նե րով սահ ման ված ժամ կե տի ա վար տը: Վե րահս կիչ 
պա լա տի ան դամ նե րը շա րու նա կում են պաշ տո նա վա րել որ պես Հաշ վեքն նիչ 
պա լա տի ան դամ ներ:»:

Հոդ ված 2. Սույն Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն ներն ու ժի մեջ են մտնում 
պաշ տո նա կան հրա պա րակ մա նը հա ջոր դող օր վա նից։
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VERFASSUNG DER REPUBLIK ARMENIEN 
MIT ÄNDERUNGEN

Artikel 1. Die Verfassung der Republik Armenien vom 5. Juli 1995 mit den Ände-
rungen von 2005 gilt in folgender Fassung:

„Ausgehend von den in der Deklaration über die Unabhängigkeit Armeniens veran-
kerten grundlegenden Prinzipien und gesamtnationalen Zielen der armenischen Staat-
lichkeit, verabschiedet das armenische Volk, das das heilige Vermächtnis seiner frei-
sinnigen Vorfahren über die Wiederherstellung eines souveränen Staates erfüllt, sich 
der Stärkung und dem Gedeihen seines Vaterlandes verschrieben hat, um die Freiheit 
der Generationen, das allgemeine Wohl und die bürgerliche Solidarität sicherzustellen, 
seine Treue zu den allgemeinmenschlichen Werten bezeugend, die Verfassung der Re-
publik Armenien. 

KAPITEL 1
DIE GRUNDLAGEN DER VERFASSUNGSORDNUNG

Artikel 1. Die Republik Armenien ist ein souveräner, demokratischer und sozialer 
Rechtsstaat.

Artikel 2. Die Macht in der Republik Armenien gehört dem Volk.
Das Volk übt seine Macht durch freie Wahlen, Volksabstimmungen sowie durch die 

von der Verfassung vorgesehenen Staatsorgane, Organe der örtlichen Selbstverwaltung 
und Amtsträger aus.

Die Aneignung der dem Volk gehörenden Macht durch irgendeine Organisation oder 
Person ist ein Verbrechen.

Artikel 3. Der Mensch, seine Würde, Grundrechte und Freiheiten 
1. In der Republik Armenien ist der Mensch der höchste Wert. Die unveräußerliche 

Würde des Menschen ist die unverbrüchliche Grundlage seiner Rechte und Freiheiten.
2. Die Achtung und der Schutz der Grundrechte und Freiheiten des Menschen und 

des Bürgers sind die Pflichten der öffentlichen Gewalt. 
3. Die öffentliche Gewalt ist an die Grundrechte und Freiheiten des Menschen und 

des Bürgers als unmittelbar geltendes Recht gebunden. 

Artikel 4. Das Prinzip der Teilung und des Gleichgewichts der Gewalten    
Die Staatsgewalt wird in Übereinstimmung mit der Verfassung und den Gesetzen auf 

der Grundlage der Teilung und des Gleichgewichts der gesetzgebenden, vollziehenden 
und rechtsprechenden Gewalten ausgeübt.
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Artikel 5. Hierarchie der Rechtsnormen
1. Die Verfassung der Republik Armenien hat die höchste Rechtskraft. 
2. Die Gesetze müssen den Verfassungsgesetzen entsprechen, die untergesetzlichen 

Rechtsakte müssen den Verfassungsgesetzen und den Gesetzen entsprechen.
3. Im Falle des Widerspruchs zwischen den Normen der von der Republik Armenien 

ratifizierten internationalen Verträge und denen der Gesetze werden die Normen des 
internationalen Vertrages angewandt. 

Artikel 6. Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 
1. Die Staatsorgane, Organe der örtlichen Selbstverwaltung und Amtsträger sind 

befugt, nur solche Handlungen vorzunehmen, zu denen sie durch die Verfassung und 
Gesetze ermächtigt sind. 

2. Die von der Verfassung ermächtigten Organe dürfen auf der Grundlage der Ver-
fassung und Gesetze und zum Zwecke der Gewährleistung ihrer Verwirklichung unter-
gesetzliche normative Rechtsakte erlassen. Die ermächtigenden Normen müssen dem 
Bestimmtheitsgrundsatz entsprechen.   

3. Gesetze und untergesetzliche normative Rechtsakte treten nach der Verkündung in 
dem durch Gesetz bestimmten Verfahren in Kraft. 

Artikel 7. Grundsätze des Wahlrechts 
Die Wahlen zur Nationalversammlung und der Gemeinderäte sowie die Volksab-

stimmungen werden auf der Grundlage des allgemeinen, gleichen, freien und unmittel-
baren Wahlrechts in geheimer Abstimmung abgehalten.

Artikel 8. Ideologischer Pluralismus und Mehrparteiensystem 
1. In der Republik Armenien werden der ideologische Pluralismus und das Mehrpar-

teiensystem gewährleistet.  
2. Die Gründung und die Tätigkeit von Parteien sind frei. Durch Gesetz werden für 

die Tätigkeit der Parteien gleiche rechtliche Chancen gewährleistet. 
3. Die Parteien tragen zur Bildung und Äußerung des politischen Willens des Volkes 

bei.
4. Die Struktur und Tätigkeit der Parteien dürfen nicht den demokratischen Prin-

zipien widersprechen. 

Artikel 9. Die Gewährleistung der örtlichen Selbstverwaltung
In der Republik Armenien wird die örtliche Selbstverwaltung als eine der wesent-

lichen Grundlagen der Demokratie gewährleistet. 
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Artikel 10. Die Gewährleistung des Eigentums
1. In der Republik Armenien werden alle Formen des Eigentums anerkannt und glei-

chermaßen geschützt.
2. Bodenschätze und Gewässer sind ausschließliches Eigentum des Staates. 

Artikel 11. Die wirtschaftliche Ordnung
Die Grundlage der wirtschaftlichen Ordnung der Republik Armenien bildet die so-

ziale Marktwirtschaft, die auf Privateigentum, Freiheit der wirtschaftlichen Tätigkeit, 
freiem wirtschaftlichem Wettbewerb beruht und durch die staatliche Politik auf allge-
meinen wirtschaftlichen Wohlstand und soziale Gerechtigkeit gerichtet ist.  

Artikel 12. Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung
1. Der Staat fördert den Schutz, die Verbesserung und Wiederherstellung der Um-

welt, die vernünftige Nutzung der Naturressourcen, wobei er sich vom Grundsatz der 
nachhaltigen Entwicklung leiten lässt und die Verantwortung für künftige Generationen 
berücksichtigt.

2. Jeder ist verpflichtet, für den Umweltschutz Sorge zu tragen. 

Artikel 13. Außenpolitik
Die Außenpolitik der Republik Armenien wird auf der Grundlage des Völkerrechts 

durchgeführt - mit dem Ziel der Herstellung gutnachbarschaftlicher, gegenseitig vorteil-
hafter Beziehungen mit allen Staaten.

Artikel 14. Streitkräfte und Verteidigung 
1. Die Streitkräfte der Republik Armenien gewährleisten die Verteidigung, Sicher-

heit, territoriale Integrität der Republik Armenien sowie die Unverletzlichkeit ihrer 
Grenzen. 

2. Die Streitkräfte wahren Neutralität in politischen Fragen und unterliegen ziviler 
Kontrolle. 

3. Jeder Bürger ist verpflichtet, in dem durch Gesetz bestimmten Verfahren an der 
Verteidigung der Republik Armenien teilzunehmen.

Artikel 15. Förderung der Kultur, Bildung und Wissenschaft, Schutz der ar-
menischen Sprache und der Kulturwerte

1. Der Staat fördert die Entwicklung der Kultur, Bildung und Wissenschaft. 
2. Die armenische Sprache und das kulturelle Erbe stehen unter der Obhut und dem 

Schutz des Staates. 
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Artikel 16. Schutz der Familie
Die Familie als natürliche und grundlegende Zelle der Gesellschaft und Grundlage 

für die Erhaltung und Reproduktion der Bevölkerung, sowie die Mutterschaft und Kind-
heit stehen unter besonderem Schutz und Obhut des Staates.

Artikel 17. Staat und religiöse Organisationen  
1. In der Republik Armenien wird die Freiheit der Tätigkeit religiöser Organisati-

onen gewährleistet. 
2. Die religiösen Organisationen sind vom Staat getrennt. 

Artikel 18. Die Armenische Apostolische Heilige Kirche 
1. Die Republik Armenien anerkennt die außerordentliche historische Mission der 

Armenischen Apostolischen Heiligen Kirche als nationaler Kirche im geistigen Leben, 
bei der Entwicklung der nationalen Kultur und Erhaltung der nationalen Identität des 
armenischen Volkes. 

2. Die Beziehungen zwischen der Republik Armenien und der Armenischen Aposto-
lischen Heiligen Kirche können durch Gesetz geregelt werden. 

Artikel 19. Verbindungen mit der armenischen Diaspora
1. Die Republik Armenien führt mit der armenischen Diaspora eine Politik, die auf 

die Entwicklung umfassender Verbindungen und die Bewahrung der armenischen Iden-
tität abzielt, und trägt zur Repatriation bei.

2. Die Republik Armenien trägt auf der Grundlage des Völkerrechts zur Bewahrung 
der armenischen Sprache, der armenischen historischen und kulturellen Werte sowie zur 
Entwicklung des armenischen Bildungswesens und kulturellen Lebens im Ausland bei. 

Artikel 20. Die Amtssprache der Republik Armenien
Die Amtssprache der Republik Armenien ist Armenisch. 

Artikel 21. Symbole der Republik Armenien
1. Die Flagge der Republik Armenien ist dreifarbig- rot, blau, orange - mit horizon-

talen gleichgroßen Streifen.
2. Das Wappen der Republik Armenien stellt im Zentrum auf einem Schild den Berg 

Ararat mit der Arche Noah und den Wappen der vier Königreiche des historischen Ar-
menien dar. Den Schild stützen ein Adler und ein Löwe, und unter dem Schild sind ein 
Schwert, ein Zweig, eine Ährengarbe, eine Kette und ein Band abgebildet.

3. Das Nähere zur Flagge und zum Wappen wird durch Gesetz bestimmt. 
4. Die Hymne der Republik Armenien wird durch Gesetz bestimmt. 
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Artikel 22. Die Hauptstadt der Republik Armenien 
Die Hauptstadt der Republik Armenien ist Jerewan.   

KAPITEL 2
DIE GRUNDRECHTE UND FREIHEITEN DES MENSCHEN 

UND DES BÜRGER

Artikel 23. Würde des Menschen
Die Würde des Menschen ist unantastbar. 

Artikel 24. Recht auf Leben
1. Jeder hat das Recht auf Leben. 
2. Niemandem darf sein Leben willkürlich entzogen werden. 
3. Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden.

Artikel 25. Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit 
1. Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit. 
2. Das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit kann nur durch Gesetz zum 

Zwecke der staatlichen Sicherheit, Verhütung und Aufklärung von Verbrechen, zum 
Schutze der öffentlichen Ordnung, der Gesundheit und der Moral oder der Grundreche 
und Freiheiten anderer eingeschränkt werden. 

3. Im Rahmen der Medizin und der Biologie sind insbesondere eugenische Prak-
tiken, die Nutzung des menschlichen Körpers und Teile davon zur Erzielung von Ge-
winnen, das reproduktive Klonen von Menschen verboten. 

4. Niemand darf ohne seine freie und ausdrückliche Zustimmung wissenschaftlichen, 
medizinischen oder sonstigen Versuchen unterzogen werden. Der Mensch ist frühzeitig 
über die möglichen Folgen solcher Versuche zu unterrichten. 

Artikel 26. Verbot der Folter, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe 

1. Niemand darf der Folter, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe unterworfen werden.

2. Körperstrafen sind verboten. 
3. Die Personen, denen die Freiheit entzogenen wurde, haben das Recht auf mensch-

liche Behandlung. 
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Artikel 27. Persönliche Freiheit 
1. Jeder hat das Recht auf persönliche Freiheit. Niemandem darf seine persönliche 

Freiheit entzogen werden, es sei denn in folgenden Fällen und in einem durch Gesetz 
bestimmten Verfahren: 

1) die Person wurde durch ein zuständiges Gericht wegen einer Straftat verurteilt; 
2) die Person hat eine rechtmäßige gerichtliche Anordnung nicht befolgt; 
3) zum Zwecke der Erzwingung der Erfüllung bestimmter durch Gesetz festgelegter 

Pflichten; 
4) zum Zwecke der Vorführung vor das zuständige Organ, wenn hinreichender Ver-

dacht der Begehung einer Straftat durch die betreffende Person besteht, oder wenn dies 
begründeterweise notwendig ist, um diese Person an der Begehung einer Straftat oder 
an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hindern; 

5) zum Zwecke überwachter Erziehung eines Minderjährigen oder seiner Vorfüh-
rung vor das zuständige Organ;

6) zum Zwecke der Verhinderung der Verbreitung von für die Öffentlichkeit gefähr-
lichen ansteckenden Krankheiten sowie der Abwendung von Gefahren, die von psy-
chisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen ausgehen; 

7) zum Zwecke der Verhinderung der gesetzwidrigen Einreise einer Person in die 
Republik Armenien, oder ihrer Ausweisung oder Auslieferung an einen fremden Staat. 

2. Jede Person, der die Freiheit entzogen wurde, ist unverzüglich und in einer ihr ver-
ständlichen Sprache über die Gründe der Freiheitsentziehung, und, falls ihr eine Straftat 
vorgeworfen wird, über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen zu unterrichten. 

3. Jede Person, der die Freiheit entzogen wurde, hat das Recht, darüber eine Person 
ihrer Wahl unverzüglich zu informieren. Die Ausübung dieses Rechts kann nur in den 
Fällen, in dem Verfahren und in der Frist, die durch Gesetz bestimmt sind, zum Zwecke 
der Verhütung und Aufklärung von Verbrechen verschoben werden.

4. Wenn innerhalb einer angemessenen Frist nach Freiheitsentzug, spätestens jedoch 
innerhalb von zweiundsiebzig Stunden, das Gericht keinen Beschluss über die Zulas-
sung des weiteren Haltens der Person in Unfreiheit, der aufgrund Absatz 1 Ziff. 4 dieses 
Artikels die Freiheit entzogen wurde, fasst, so wird sie unverzüglich freigelassen. 

5. Jede Person, der die Freiheit entzogen wurde, hat das Recht, die Rechtmäßigkeit 
ihres Freiheitsentzugs anzufechten, worüber das Gericht innerhalb kurzer Zeit einen 
Beschluss fasst und ihre Freilassung anordnet, wenn der Freiheitsentzug nicht rechtmä-
ßig ist.

6. Niemandem darf seine Freiheit allein deshalb entzogen werden, weil er nicht in 
der Lage ist, zivilrechtliche Verpflichtungen zu erfüllen.

Artikel 28. Allgemeine Gleichheit vor dem Gesetz
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
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Artikel 29. Diskriminierungsverbot
Diskriminierung wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen 

oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der 
Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauungen, der Zugehörigkeit zu 
einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters 
oder sonstiger Umstände persönlichen oder sozialen Charakters ist verboten.

Artikel 30. Gleichheit von Frauen und Männern 
Frauen und Männer sind gleichberechtigt. 

Artikel 31. Unverletzlichkeit des Privat- und Familienlebens, der Ehre und des 
guten Rufes  

1. Jeder hat das Recht auf Unverletzlichkeit seines Privat- und Familienlebens, sei-
ner Ehre und seines guten Rufes.  

2. Die Unverletzlichkeit des Privat- und Familienlebens kann nur durch Gesetz zum 
Zwecke der staatlichen Sicherheit, des wirtschaftlichen Wohls des Landes, der Verhütung 
oder Aufklärung von Verbrechen, zum Schutze der öffentlichen Ordnung, der Gesundheit 
und der Moral oder der Grundreche und Freiheiten anderer eingeschränkt werden. 

Artikel 32. Unverletzlichkeit der Wohnung 
1. Jeder hat das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung. 
2. Die Unverletzlichkeit der Wohnung kann nur durch Gesetz zum Zwecke der staat-

lichen Sicherheit, des wirtschaftlichen Wohls des Landes, der Verhütung oder Aufklä-
rung von Verbrechen, zum Schutze der öffentlichen Ordnung, der Gesundheit und der 
Moral oder der Grundreche und Freiheiten anderer eingeschränkt werden.

3. Die Wohnung darf nur durch Beschluss eines Gerichts in den durch Gesetz be-
stimmten Fällen und in dem Verfahren durchsucht werden. Durch Gesetz können andere 
Fälle der Einschränkung der Unverletzlichkeit der Wohnung bestimmt werden. 

Artikel 33. Freiheit und Geheimnis der Kommunikation
1. Jeder hat das Recht auf Freiheit und Geheimnis des Briefwechsels, der Telefonge-

spräche und sonstiger Kommunikationsformen. 
2. Das Geheimnis der Kommunikation kann nur durch Gesetz zum Zwecke der staat-

lichen Sicherheit, des wirtschaftlichen Wohls des Landes, der Verhütung oder Aufklä-
rung von Verbrechen, zum Schutze der öffentlichen Ordnung, der Gesundheit und der 
Moral oder der Grundreche und Freiheiten anderer eingeschränkt werden.

3. Das Geheimnis der Kommunikation kann nur durch Beschluss eines Gerichts ein-
geschränkt werden,  es sei denn, es ist für den Schutz der Staatssicherheit erforderlich 
und wird durch den gesetzlich bestimmten besonderen Status der Kommunizierenden 
bedingt.
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Artikel 34. Schutz personenbezogener Daten
1. Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten.
2. Die personenbezogenen Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für gesetzlich 

bestimmte Zwecke, mit Einwilligung der betroffenen Person oder ohne diese Einwilli-
gung verarbeitet werden, falls eine andere gesetzlich bestimmte rechtmäßige Grundlage 
vorhanden ist.

3. Jede Person hat das Recht auf Einsicht in ihre personenbezogenen Daten in Staats-
organen und in Organen der örtlichen Selbstverwaltung sowie das Recht, die Berich-
tigung der unrichtigen Daten und die Löschung der auf unrechtmäßigem Wege erwor-
benen Daten oder Daten, die keine Rechtsgrundlagen mehr haben, zu erwirken.

4. Das Recht auf Einsicht in die personenbezogenen Daten kann  nur durch Gesetz 
zum Zwecke der staatlichen Sicherheit, des wirtschaftlichen Wohls des Landes, der Ver-
hütung oder Aufklärung von Verbrechen, zum Schutze der öffentlichen Ordnung, der 
Gesundheit und der Moral oder der Grundreche und Freiheiten anderer eingeschränkt 
werden.

5. Das Nähere über den Schutz der personenbezogenen Daten wird durch Gesetz 
bestimmt.

Artikel 35. Ehefreiheit
1. Mit Erreichung des heiratsfähigen Alters haben Frau und Mann das Recht, mit ih-

rer freien Willensäußerung miteinander eine Ehe einzugehen und eine Familie zu grün-
den. Das heiratsfähige Alter, das Verfahren der Eheschließung und Auflösung der Ehe 
werden durch Gesetz bestimmt. 

2. Bei der Eheschließung, während der Ehe und bei Auflösung der Ehe haben Frau 
und Mann gleiche Rechte. 

3. Die Ehefreiheit kann nur durch Gesetz zum Schutze der Gesundheit und der Moral 
eingeschränkt werden.  

Artikel 36. Rechte und Pflichten der Elter 
1. Die Eltern sind berechtigt und verpflichtet, für die Erziehung, Bildung, Gesund-

heit, umfassende und harmonische Entwicklung ihrer Kinder zu sorgen.
2. Der Entzug oder die Beschränkung der elterlichen Rechte kann nur durch Gesetz 

auf Beschluss eines Gerichts zum Zwecke der Sicherung der lebenswichtigen Interessen 
des Kindes ausgeübt werden.

3. Die volljährigen arbeitsfähigen Personen sind verpflichtet, für ihre erwerbsunfä-
higen und bedürftigen Eltern zu sorgen. 
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Artikel 37. Rechte des Kindes
1. In den Angelegenheiten, die die Kinder betreffen, können sie ihre Meinung frei 

äußern, die in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksich-
tigt wird.

2. Bei Kinder betreffenden Angelegenheiten müssen die Interessen des Kindes eine 
vorrangige Erwägung sein.  

3. Jedes Kind hat Recht auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kon-
takte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht gemäß einem Beschluss des Gerichts 
seinen Interessen entgegen. Das Nähere wird durch Gesetz bestimmt. 

4. Kinder ohne elterliche Fürsorge stehen unter der Obhut und dem Schutz des 
Staates.

Artikel 38. Recht auf Bildung
1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Programme und die Dauer der obligato-

rischen Bildung werden durch Gesetz bestimmt. Die mittlere Schulbildung in den staat-
lichen Lehranstalten ist unentgeltlich.

2. Jeder hat das Recht, in den durch Gesetz bestimmten Fällen und im Verfahren 
auf der Grundlage des Wettbewerbs unentgeltlich eine Ausbildung an staatlichen Hoch-
schulen und anderen spezialisierten Lehranstalten zu erhalten. 

3. Die Hochschulen haben im Rahmen der Gesetze das Recht auf Selbstverwaltung, 
einschließlich der akademischen Freiheit und Freiheit der Forschung.

Artikel 39. Allgemeine Verhaltensfreiheit des Menschen
Der Mensch ist frei, zu tun, was die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht 

verletzt und der Verfassung und den Gesetzen nicht widerspricht. Niemand kann Pflich-
ten haben, die durch Gesetz nicht bestimmt sind. 

Artikel 40. Recht auf Freizügigkeit
1. Jeder, der sich rechtmäßig im Gebiet der Republik Armenien aufhält, genießt dort 

Freizügigkeit und hat das Recht, seinen Wohnort frei zu wählen. 
2. Jeder hat das Recht, aus der Republik Armenien auszureisen. 
3. Jeder Bürger und jede Person, die auf gesetzlicher Grundlage Wohnrecht in der 

Republik Armenien hat, haben das Recht, in die Republik Armenien einzureisen.
4. Das Recht auf Freizügigkeit kann nur durch Gesetz zum Zwecke der staatlichen 

Sicherheit, der Verhütung oder Aufklärung von Verbrechen, zum Schutze der öffent-
lichen Ordnung, der Gesundheit und der Moral oder der Grundreche und Freiheiten 
anderer eingeschränkt werden. Das Recht des Bürgers auf Einreise in die Republik Ar-
menien unterliegt keiner Einschränkung. 
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Artikel 41. Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
1. Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses 

Recht umfasst die Freiheit, die Religion oder die Überzeugungen zu wechseln, sowie 
die Freiheit, diese sowohl einzeln als auch gemeinsam mit anderen öffentlich oder pri-
vat durch Predigen, kirchliche Zeremonien und andere kultische Riten auszuüben.

2. Die Ausübung der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit kann nur durch 
Gesetz zum Schutze der staatlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, der Gesund-
heit und der Moral oder der Grundreche und Freiheiten anderer eingeschränkt werden.

3. Jeder Bürger, dessen religiöse oder sonstige Überzeugungen in Widerspruch zum 
Wehrdienst stehen, hat das Recht, in dem durch Gesetz bestimmten Verfahren den 
Wehrdienst durch einen alternativen Dienst zu ersetzen.

4. Die religiösen Organisationen sind gleichberechtigt und genießen Autonomie. 
Das Verfahren der Gründung und Tätigkeit religiöser Organisationen wird durch Gesetz 
bestimmt. 

Artikel 42. Freiheit der Meinungsäußerung 
1. Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Dieses Recht schließt die Frei-

heit, eigene Meinung zu haben, und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne 
Eingriffe der Staatsorgane, der Organe der örtlichen Selbstverwaltung und der Amts-
träger und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen durch Informationsmedien zu suchen, zu 
empfangen und weiterzugeben.  

2. Die Freiheit der Presse, des Radios, Fernsehens und anderer Informationsmedien 
wird gewährleistet. Der Staat gewährleistet die Tätigkeit eines unabhängigen öffent-
lichen Fernsehens und Radios, die eine Vielfalt von Informations-, Bildung-, Kultur- 
und Unterhaltungsprogrammen anbieten. 

3. Das Recht auf freie Meinungsäußerung kann nur durch Gesetz zum Schutze der 
staatlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, der Gesundheit und der Moral oder der 
Grundreche und Freiheiten anderer eingeschränkt werden. 

Artikel 43. Freiheit des Schaffens 
Jeder hat das Recht auf die Freiheit des literarischen, künstlerischen, wissenschaft-

lichen und technischen Schaffens. 

Artikel 44. Versammlungsfreiheit
1. Jeder hat das Recht, an friedlichen Versammlungen ohne Waffen frei teilzuneh-

men und diese zu veranstalten. 
2. Die Versammlungen unter freiem Himmel werden in den durch Gesetz bestimmten 

Fällen aufgrund einer in vernünftiger Frist erfolgten Anmeldung abgehalten. Für die 
Abhaltung von spontanen Versammlungen wird keine Anmeldung verlangt. 
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3. Durch Gesetz können Einschränkungen für die Ausübung des Rechts auf Ver-
sammlungsfreiheit durch Richter, Staatsanwälte, Ermittler sowie durch Angehörige der 
Streitkräfte, der Organe der nationalen Sicherheit, der Polizei und anderer militarisierter 
Organe bestimmt werden.  

4. Die Bedingungen und das Verfahren der Ausübung der Versammlungsfreiheit 
werden durch Gesetz bestimmt. 

5. Die Versammlungsfreiheit kann nur durch Gesetz zum Zwecke der staatlichen Sicher-
heit, der Verhütung von Verbrechen, zum Schutze der öffentlichen Ordnung, der Gesundheit 
und der Moral oder der Grundreche und Freiheiten anderer eingeschränkt werden.

Artikel 45. Vereinigungsfreiheit
1. Jeder hat das Recht, sich frei mit anderen Personen zusammenzuschließen, ein-

schließlich des Rechts, zum Zwecke des Schutzes der Arbeitsinteressen Gewerkschaften 
zu gründen und diesen beizutreten. Niemand darf zum Eintritt in irgendeine private Ver-
einigung gezwungen werden.

2. Das Verfahren der Gründung und die Tätigkeitsordnung der Vereinigungen wer-
den durch Gesetz bestimmt.

3. Die Vereinigungsfreiheit kann nur durch Gesetz zum Schutze der staatlichen Si-
cherheit, der öffentlichen Ordnung, der Gesundheit und der Moral oder der Grundreche 
und Freiheiten anderer eingeschränkt werden. 

4. Die Tätigkeit der Vereinigungen kann nur in den durch Gesetz vorgesehenen Fäl-
len und im Verfahren auf Beschluss des Gerichts suspendiert oder verboten werden.

Artikel 46. Recht auf Bildung einer Partei und auf Mitgliedschaft in einer Partei
1. Jeder Bürger hat das Recht, mit anderen Bürgern zusammen Parteien zu gründen 

und einer Partei beizutreten. Niemand darf zum Eintritt in eine Partei gezwungen wer-
den.

2. Die Richter, Staatsanwälte und Ermittler dürfen nicht Mitglied irgendeiner Partei 
sein. Durch Gesetz können Einschränkungen für die Ausübung des Rechts auf Bildung 
der Parteien und auf Mitgliedschaft in einer Partei durch die Angehörigen der Streitkräf-
te, der Organe der nationalen Sicherheit, der Polizei und anderer militarisierter Organe 
bestimmt werden.  

3. Die Parteien veröffentlichen Jahresberichte über die Quellen und Ausgaben ihrer 
Finanzmittel sowie über ihr Vermögen.   

4. In den durch Gesetz bestimmten Fällen kann die Tätigkeit einer Partei durch Be-
schluss des Verfassungsgerichts suspendiert werden. Die Parteien, die einen gewalt-
samen Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung propagieren oder Gewalt zum Zwe-
cke des Umsturzes der verfassungsmäßigen Ordnung anwenden, sind verfassungswidrig 
und durch Beschluss des Verfassungsgerichts zu verbieten. 
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Artikel 47. Recht auf Staatsangehörigkeit der Republik Armenien
1. Ein von Staatsangehörigen der Republik Armenien geborenes Kind ist ein Staats-

angehöriger der Republik Armenien. 
2. Jedes Kind, das mindestens einen Elternteil mit der Staatsangehörigkeit der Re-

publik Armenien hat, hat das Recht auf Erwerb der Staatsangehörigkeit der Republik 
Armenien. 

3. Personen armenischer Herkunft haben mit der Etablierung eines ständigen Wohn-
sitzes in der Republik Armenien das Recht auf Erwerb der Staatsangehörigkeit der Re-
publik Armenien.

4. Personen armenischer Herkunft erwerben die Staatsangehörigkeit der Republik 
Armenien in dem durch Gesetz bestimmten vereinfachten Verfahren. 

5. Dem Bürger der Republik Armenien kann seine Staatsangehörigkeit nicht entzo-
gen werden. Dem Bürger der Republik Armenien kann das Recht auf Wechsel seiner 
Staatsangehörigkeit nicht entzogen werden.

6. Das Verfahren der Ausübung der durch diesen Artikel bestimmten Rechte, sons-
tige Gründe des Erwerbs der Staatsangehörigkeit der Republik Armenien sowie die 
Gründe für die Beendigung der Staatsangehörigkeit werden durch Gesetz bestimmt. 

7. Die durch Absätze 2 - 4 sowie Absatz 5 Satz 2 bestimmten Rechte können nur 
durch Gesetz zum Zwecke der staatlichen Sicherheit, der Verhütung oder Aufklärung 
von Verbrechen sowie zum Schutze sonstiger öffentlicher Interessen eingeschränkt wer-
den. 

8. Die Staatsangehörigen der Republik Armenien stehen außerhalb des Gebietes der 
Republik Armenien in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht unter dem Schutz der 
Republik Armenien. 

Artikel 48. Wahlrecht und Recht auf Beteiligung an Volksabstimmungen 
1. Die Bürger der Republik Armenien, die ihr achtzehntes Lebensjahr am Tag der 

Wahlen zur Nationalversammlung oder der Volksabstimmung vollendet haben, haben 
das Recht, zu wählen und sich an der Volksabstimmung zu beteiligen.  

2. Zum Abgeordneten der Nationalversammlung kann jeder gewählt werden, der 
das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat, seit vier Jahren nur die Staatsange-
hörigkeit der Republik Armenien besitzt, seit vier Jahren seinen ständigen Wohnsitz 
in der Republik Armenien hat, wahlberechtigt ist und die armenische Sprache be-
herrscht. 

3. Das Recht, während der Wahlen der Organe der örtlichen Selbstverwaltung zu 
wählen und gewählt zu werden sowie das Recht, sich an einer lokalen Volksabstimmung 
zu beteiligen, haben die Bürger der Republik Armenien, die am Tag der Wahlen oder der 
örtlichen Volksabstimmung ihr achtzehntes Lebensjahr vollendet haben. Durch Gesetz 
kann das Recht der Personen, die keine Staatsangehörigkeit der Republik Armenien 
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besitzen, auf Teilnahme an den Wahlen der Organe der örtlichen Selbstverwaltung und 
lokalen Volksabstimmung bestimmt werden. 

4. Das Recht, zu wählen und gewählt zu werden sowie sich an der Volksabstimmung 
zu beteiligen, haben die Personen nicht, die durch ein rechtskräftiges Urteil des Gerichts 
für geschäftsunfähig erklärt oder wegen vorsätzlicher Begehung eines schweren Verbre-
chens durch ein rechtskräftiges Strafurteil verurteilt wurden und ihre Strafe verbüßen. 
Das Recht gewählt zu werden, besitzen auch die Personen nicht, die wegen Begehung 
sonstiger Verbrechen durch ein rechtskräftiges Strafurteil verurteilt wurden und ihre 
Strafe verbüßen.

Artikel 49. Recht auf Zugang zum öffentlichen Dienst
Jeder Bürger hat das Recht, im allgemeinen Verfahren in den öffentlichen Dienst zu 

treten. Das Nähere wird durch Gesetz bestimmt.

Artikel 50. Recht auf gute Verwaltung 
1. Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten von den Verwal-

tungsorganen unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist behandelt 
werden.

2. Im Laufe des Verwaltungsverfahrens hat jeder das Recht auf Einsicht in alle ihn 
betreffenden Akten mit Ausnahme der durch Gesetz geschützten Geheimnisse. 

3. Staatsorgane, Organe der örtlichen Selbstverwaltung und Amtsträger sind ver-
pflichtet, bevor sie einen bellastenden individuellen Akt erlassen, die betroffene Person 
anzuhören, mit Ausnahme der durch Gesetz bestimmten Fälle. 

Artikel 51. Recht auf Zugang zu Informationen 
1. Jeder hat das Recht, Informationen über die Tätigkeit der Staatsorgane, der Or-

gane der örtlichen Selbstverwaltung und der Amtsträger zu erhalten sowie Einsicht in 
deren Akten zu bekommen. 

2. Das Recht auf Zugang zu Informationen kann nur durch Gesetz zum Schutze der öf-
fentlichen Interessen oder der Grundreche und Freiheiten anderer eingeschränkt werden.

3. Das Verfahren des Zugangs zu Informationen sowie die Gründe der Haftung für 
Geheimhaltung oder unbegründete Verweigerung der Erteilung von Informationen wer-
den durch Gesetz bestimmt. 

Artikel 52. Recht auf Anrufung des Verteidigers der Menschenrechte
Jeder hat das Recht, im Falle der Verletzung seiner in der Verfassung und in den Ge-

setzen verankerten Rechte durch Staatsorgane, Organe der örtlichen Selbstverwaltung 
und Amtsträger sowie in den durch das Gesetz über den Verteidiger der Menschenrechte 
bestimmten Fällen – auch durch Organisationen, die Unterstützung des Verteidigers der 
Menschenrechte zu erhalten. Das Nähere wird durch Gesetz bestimmt. 
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Artikel 53. Petitionsrecht
Jeder hat das Recht, einzeln oder gemeinsam mit anderen eine Petition an die Staats-

organe, Organe der örtlichen Selbstverwaltung und Amtsträger zu richten und eine an-
gemessene Antwort in einer vernünftigen Frist zu bekommen. Das Nähere wird durch 
Gesetz bestimmt.

Artikel 54. Recht auf politisches Asyl 
Jeder politisch Verfolgte hat das Recht, um politisches Asyl in der Republik Arme-

nien zu ersuchen. Das Verfahren und die Bedingungen der Gewährung des politischen 
Asyls werden durch Gesetz bestimmt. 

Artikel 55. Ausweisungs- und Auslieferungsverbot 
1. Niemand darf ausgewiesen werden oder an einen ausländischen Staat ausgeliefert 

werden, wenn für die betreffende Person in jenem Staat ernsthaftes Risiko der Todes-
strafe, der Folter, einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe 
besteht. 

2. Ein Bürger der Republik Armenien darf nicht an einen ausländischen Staat ausge-
liefert werden, außer in den durch die ratifizierten internationalen Verträge der Republik 
Armenien vorgesehenen Fällen.

Artikel 56. Recht auf Bewahrung der nationalen und ethnischen Identität
1. Jeder hat das Recht, seine nationale und ethnische Identität zu bewahren. 
2. Die Personen, die nationalen Minderheiten angehören, haben das Recht, ihre Tra-

ditionen, Religion, Sprache und Kultur zu bewahren und zu entwickeln. 
3. Die Ausübung der durch diesen Artikel bestimmten Rechte wird durch Gesetz 

geregelt. 

Artikel 57. Freiheit der Arbeitswahl und Arbeitsrechte
1. Jeder hat das Recht auf die freie Wahl der Arbeit.
2. Jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung. 

Die Gründe für Entlassung werden durch Gesetz bestimmt. 
3. Die Entlassung aus einem mit der Mutterschaft zusammenhängenden Grund ist 

verboten. Jede berufstätige Frau hat im Falle einer Schwangerschaft und einer Entbin-
dung das Recht auf einen bezahlten Urlaub. Jeder berufstätige Elternteil hat im Falle der 
Geburt oder der Adoption eines Kindes das Recht auf Urlaub. Das Nähere wird durch 
Gesetz bestimmt.

4. Feste Anstellung von Kindern unter 16 Jahren ist verboten. Das Verfahren und die 
Bedingungen ihrer zeitweiligen Einstellung werden durch Gesetz bestimmt. 

5. Die Zwangs- oder Pflichtarbeit ist verboten. Nicht als Zwangs- oder Pflichtarbeit 
gelten
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1) eine Arbeit, die dem Gesetz gemäß von einer verurteilten Person verrichtet wird; 
2) der Wehr- oder Ersatzdienst;
3) jede Arbeit, die im Falle von Notständen verlangt wird, die das Leben oder das 

Wohl der Bevölkerung bedrohen. 

Artikel 58. Streikrecht
1. Die Arbeitnehmer haben zum Schutze ihrer wirtschaftlichen, sozialen und Ar-

beitsinteressen das Recht zu streiken. Das Verfahren der Durchführung des Streiks wird 
durch Gesetz bestimmt.

2. Das Streikrecht kann nur durch Gesetz zum Schutze der öffentlichen Interessen 
oder der Grundreche und Freiheiten anderer eingeschränkt werden.

Artikel 59. Freiheit der Wirtschaftstätigkeit und Gewährleistung des wirt-
schaftlichen Wettbewerbs 

1. Jeder hat das Recht auf Ausübung einer wirtschaftlichen, einschließlich unterneh-
merischer, Tätigkeit. Die Bedingungen und das Verfahren der Ausübung dieses Rechts 
werden durch Gesetz bestimmt.

2. Die Einschränkung des Wettbewerbs, die möglichen Arten der Monopole und ihre 
zulässigen Ausmaße können nur durch Gesetz zum Schutze der öffentlichen Interessen 
bestimmt werden. 

3. Der Missbrauch der Monopolstellung oder der beherrschender Stellung auf dem 
Markt, der unlautere Wettbewerb und wettbewerbswidrigen Vereinbarungen sind ver-
boten. 

Artikel 60. Eigentumsrecht
1. Jeder hat das Recht, sein rechtmäßig erworbenes Eigentum nach seinem Ermessen 

zu besitzen, zu nutzen und darüber zu verfügen. 
2. Das Erbrecht wird gewährleistet. 
3. Das Eigentumsrecht kann nur durch Gesetz zum Schutze der öffentlichen Interes-

sen oder der Grundreche und Freiheiten anderer eingeschränkt werden.  
4. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn in einem gericht-

lichen Verfahren in den durch Gesetz bestimmten Fällen. 
5. Aus Gründen der Sicherung der überwiegenden Interessen der Allgemeinheit er-

folgt die Enteignung in den Ausnahmefällen und dem Verfahren, die durch Gesetz be-
stimmt sind, und nur gegen eine vorherige und angemessene Entschädigung. 

6. Ausländer und Staatenlose genießen nicht das Recht auf Eigentum an Boden, au-
ßer in den durch Gesetz bestimmten Fällen. 

7. Geistiges Eigentum wird durch Gesetz geschützt.
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8. Jeder ist verpflichtet, die nach Maßgabe des Gesetzes bestimmten Steuern und 
Gebühren zu zahlen, sonstige obligatorische Zahlungen an den Staats- oder Gemeinde-
haushalt zu leisten.

Artikel 61.  Recht auf Gerichtsschutz und Recht auf Anrufung der inter-
nationalen Gremien für den Schutz der Menschenrechte

1. Jeder hat das Recht auf einen wirksamen Gerichtsschutz seiner Rechte und Frei-
heiten. 

2. Jeder hat das Recht, gemäß den internationalen Verträgen der Republik Armenien 
zum Schutze seiner Rechte und Freiheiten die internationalen Gremien des Schutzes der 
Menschenrechte und Freiheiten anzurufen.

Artikel 62. Recht auf Schadensersatz
1. Jeder hat das Recht auf Ersatz des Schadens, der ihm durch unrechtmäßiges Han-

deln oder Unterlassen der Staatsorgane, der Organe der örtlichen Selbstverwaltung 
und der Amtsträger sowie - in den durch Gesetz bestimmten Fällen - auch durch recht-
mäßiges Verwaltungshandeln entstanden ist. Die Bedingungen und das Verfahren des 
Schadenersatzes werden durch Gesetz bestimmt. 

2. Ist eine wegen einer Straftat rechtskräftig verurteilte Person freigesprochen, weil 
eine neue oder eine neu bekannt gewordene Tatsache die Unrechtsmäßigkeit seiner Ver-
urteilung beweist, so hat sie nach Maßgabe des Gesetzes das Recht auf Entschädigung, 
sofern nicht nachgewiesen wird, dass die rechtzeitige Feststellung dieser Tatsache ganz 
oder teilweise von der betreffenden Person abhing. 

Artikel 63. Das Recht auf faire Gerichtsverhandlung 
1. Jeder hat ein Recht darauf, dass seine Sache von einem unabhängigen und unpar-

teiischen Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb einer angemes-
senen Frist verhandelt wird.

2. Die Gerichtsverhandlung oder ein Teil davon können in den Fällen und im Ver-
fahren, die durch Gesetz bestimmt sind, durch einen Beschluss des Gerichts unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit zum Schutze des privaten Lebens der Prozessbeteiligten, der 
Interessen der Minderjährigen oder der Justiz sowie zum Schutze der staatlichen Sicher-
heit, der öffentlichen Ordnung oder der Moral abgehalten werden. 

3. Die Nutzung von Beweisen, die unter Verletzung der Grundrechte erlangt wurden 
oder das Recht auf faire Gerichtsverhandlung beeinträchtigen, ist verboten. 

Artikel 64. Recht auf juristischen Beistand 
1. Jeder hat das Recht auf den Erhalt juristischen Beistandes. In den durch Gesetz 

bestimmten Fällen wird der juristische Beistand aus staatlichen Mitteln geleistet.
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2. Zum Zwecke der Sicherung des juristischen Beistands wird die Tätigkeit der 
Rechtsanwaltschaft gewährleistet, die auf Unabhängigkeit, Selbstverwaltung und 
Gleichberechtigung von Rechtsanwälten beruht. Der Status, die Rechte und Pflichten 
der Rechtsanwälte werden durch Gesetz bestimmt.  

Artikel 65. Recht, von der Aussagepflicht entbunden zu werden
Niemand ist verpflichtet, über sich selbst, seinen Ehegatten oder seine nahen Ver-

wandten auszusagen, wenn es vernünftigerweise angenommen werden kann, dass dies 
später gegen ihn oder diese verwendet werden kann. Durch Gesetz können auch andere 
Fälle der Entbindung von der Aussagepflicht bestimmt werden. 

Artikel 66. Unschuldsvermutung
Jeder einer Straftat Beschuldigte gilt als unschuldig, solange seine Schuld nicht in 

dem durch Gesetz bestimmten Verfahren durch rechtskräftiges Strafurteil bewiesen ist. 

Artikel 67. Recht, sich vor der Beschuldigung zu verteidigen
1. Jeder einer Straftat Beschuldigte hat das Recht,
1) unverzüglich in einer ihn verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über die Art 

und den Grund der gegen ihn erhobenen Beschuldigung in Kenntnis gesetzt zu werden; 
2) sich selbst zu verteidigen oder sich durch einen Rechtsanwalt seiner Wahl vertei-

digen zu lassen; 
3) über ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung und 

zum Verkehr mit dem Rechtsanwalt seiner Wahl zu verfügen;
4) Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und 

Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie 
für Belastungszeugen gelten;

5) Dienstleistungen eines Dolmetschers unentgeltlich in Anspruch zu nehmen, wenn 
er die armenische Sprache nicht beherrscht. 

Artikel 68. Verbot doppelter Strafverfolgung
1. Niemand darf wegen derselben Straftat erneut strafverfolgt werden.
2. Die Bestimmungen des Absatzes 1 schließen die Wiederaufnahme des Verfahrens 

nach dem Gesetz nicht aus, falls neue oder neu bekannt gewordene Tatsachen vorliegen 
oder das vorausgegangene Verfahren schwere Mängel aufweist, die den Ausgang des 
Verfahrens beeinflussen könnten.

Artikel 69. Recht des Verurteilten auf Rechtsmittel
Wer von einem Gericht wegen einer Straftat verurteilt worden ist, hat das Recht, das 

gegen ihn erlassene Urteil von einer übergeordneten Gerichtsinstanz nach den Gründen 
und in dem Verfahren, die durch Gesetz bestimmt sind, nachprüfen zu lassen.
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Artikel 70. Recht auf Gnadeersuchen
Jeder Verurteilte hat das Recht, um Begnadigung, einschließlich der Milderung der 

verhängten Strafe, zu ersuchen. Das Nähere wird durch Gesetz bestimmt. 

Artikel 71. Schuldgrundsatz und Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Strafe
1. Die Schuld des Täters ist die Grundlage seiner Bestrafung. 
2. Die im Gesetz angedrohte Strafe sowie die verhängte Strafart und Strafhöhe müs-

sen zur Straftat verhältnismäßig sein.

Artikel 72.  Grundsatz der Gesetzmäßigkeit bei Festlegung von Verbrechen und 
Verhängung von Strafen 

Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur 
Zeit ihrer Begehung kein Verbrechen war. Es darf keine schwerere Strafe als die zur Zeit 
der Begehung angedrohte Strafe verhängt werden. Das Gesetz, das die Strafbarkeit der 
Tat aufhebt oder die Strafe mildert, hat rückwirkende Kraft.

Artikel 73. Rückwirkung von Gesetzen und anderen Rechtsakten
1. Die Gesetze und andere Rechtsakte, die die Rechtsposition der Personen ver-

schlechtern, haben keine rückwirkende Kraft. 
2. Die Gesetze und andere Rechtsakte, die die Rechtsposition der Personen verbes-

sern, haben rückwirkende Kraft, wenn dies durch diese Akte vorgesehen ist.

Artikel 74. Anwendbarkeit der Grundrechte und Freiheiten auf juristische 
Personen

Die Grundrechte und Freiheiten erstrecken sich auch auf juristische Personen, sofern 
diese Rechte und Freiheiten ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. 

Artikel 75.  Organisationelle Mechanismen und Verfahren für Verwirklichung 
der Grundrechte und Freiheiten

Bei der Reglung der Grundrechte und Freiheiten legen die Gesetze die für Zwecke 
ihrer wirksamen Ausübung erforderlichen organisationellen Mechanismen und Verfah-
ren fest. 

Artikel 76. Einschränkungen der Grundrechte und Freiheiten während des Aus -
nahme - oder Kriegszustandes

Während des Ausnahme- oder Kriegszustands können die Grundrechte und Frei-
heiten, mit Ausnahme derjenigen, die in Artikeln 23-26, 28-30, 35-37, Artikel 38 Ab-
satz 1, Artikel 41 Absatz 1, Artikel 47 Absatz 1, Absatz 5 Satz 1 und Absatz 8, Artikel 
52, Artikel 55 Absatz 2, Artikel 56, 61, 63-72 der  Verfassung verankert sind, in dem 
durch Gesetz bestimmten Verfahren vorübergehend im Rahmen der internationalen Ver-
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pflichtungen über die Abweichung von Verpflichtungen während des Ausnahme- oder 
Kriegszustands in dem Umfang, den die Lage erfordert, ausgesetzt oder zusätzlich  ein-
geschränkt werden.  

Artikel 77. Verbot des Missbrauchs der Grundrechte und Freiheiten
Die Nutzung der Grundrechte und Freiheiten mit dem Ziel eines gewaltsamen Um-

sturzes der verfassungsmäßigen Ordnung, des Entfachens von nationalem, Rassen- und 
religiösem Hass und der Propaganda für Gewalt oder Krieg ist verboten.

Artikel 78. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
Die für die Einschränkung der Grundrechte und Freiheiten gewählten Mittel müssen 

geeignet und erforderlich für Erreichung des durch die Verfassung bestimmten Zweckes 
sein. Die für die Einschränkung gewählten Mittel müssen in einem angemessenen Ver-
hältnis zur Bedeutung des Grundrechts und der Freiheit, die eingeschränkt werden, ste-
hen.  

Artikel 79. Bestimmtheitsgrundsatz
Bei der Einschränkung der Grundrechte und Freiheiten müssen die Gesetze die 

Gründe und den Umfang dieser Einschränkungen festlegen und hinreichend bestimmt 
sein, damit die Träger und Adressaten dieser Rechte und Freiheiten imstande sind, ihr 
Verhalten danach zu richten.   

Artikel 80. Unantastbarkeit des Wesensgehalts der Bestimmungen über Grund-
rechte und Freiheiten

Der Wesensgehalt der in diesem Kapitel verankerten Bestimmungen über Grund-
rechte und Freiheiten ist unantastbar. 

Artikel 81. Grundrechte und Freiheiten und die internationale Rechtspraxis
1. Die in der Verfassung verankerten Bestimmungen über Grundrechte und Frei-

heiten müssen unter Berücksichtigung der Praxis der Organe ausgelegt werden, die auf-
grund der von der Republik Armenien ratifizierten internationalen Verträgen zu Men-
schenrechten handeln. 

2. Die Einschränkungen der Grundrechte und Freiheiten dürfen nicht über die durch 
die internationalen Verträge der Republik Armenien bestimmten Einschränkungen hin-
ausgehen.
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KAPITEL 3 
GESETZGEBUNGSGARANTIEN UND HAUPTZIELE DER STAATSPOLITIK 

AUF DEM SOZIALEN, WIRTSCHAFTLICHEN UND KULTURELLEN 
GEBIET

Artikel 82. Arbeitsbedingungen
Jeder Arbeitnehmer hat nach Maßgabe des Gesetzes das Recht auf gesunde, sichere 

und würdige Arbeitsbedingungen sowie auf eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit, auf 
tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub. 

Artikel 83. Soziale Sicherheit
Jeder hat nach Maßgabe des Gesetzes das Recht auf soziale Sicherheit in Fällen 

wie Mutterschaft, kinderreiche Familie, Krankheit, Invalidität, Arbeitsunfall, Pflegebe-
dürftigkeit, Verlust des Ernährers, im Alter, Arbeitslosigkeit, Verlust des Arbeitsplatzes 
sowie in anderen Fällen. 

Artikel 84. Menschenwürdiges Dasein und Mindestlohn
1. Jeder Bedürftige und Betagte hat nach Maßgabe des Gesetzes das Recht auf men-

schenwürdiges Dasein.
2. Die Höhe des Mindestlohns wird durch Gesetz bestimmt. 

Artikel 85. Gesundheitsschutz
1. Jeder hat nach Maßgabe des Gesetzes das Recht auf Gesundheitsschutz. 
2. Das Gesetz bestimmt das Verzeichnis von unentgeltlichen medizinischen Grund-

leistungen und das Verfahren ihrer Bereitstellung. 

Artikel 86. Hauptziele der Staatspolitik 
1. Hauptziele der Staatspolitik auf dem sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 

Gebiet sind: 
1) Verbesserung des Geschäftsumfelds und Förderung des Unternehmertums;  
2) Förderung der Beschäftigung der Bevölkerung und die Verbesserung der Arbeits-

bedingungen; 
3) Förderung des Wohnungsbaus;
4) Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern; 
5) Förderung von Geburten und kinderreichen Familien; 
6) Schaffung von günstigen Bedingungen für die volle und umfassende Entfaltung 

der Persönlichkeit der Kinder; 
7) Durchführung von Programmen für den Schutz und die Verbesserung der Gesund-

heit der Bevölkerung, Schaffung von Bedingungen für eine wirksame und erschwing-
liche medizinische Versorgung; 
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8) Durchführung von Programmen für die Vorsorge und Behandlung von Behin-
derten,  Rehabilitation von Menschen mit Behinderung, Förderung der Teilnahme der 
Behinderten am öffentlichen Leben;

9) Schutz der Interessen der Verbraucher, Kontrolle über die Qualität der Waren, 
Dienstleistungen und Arbeiten; 

10) gleichmäßige territoriale Entwicklung;
11) Entwicklung der Körperkultur und des Sports;
12) Förderung der Beteiligung der Jugend an dem politischen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Leben; 
13) Entwicklung der unentgeltlichen Hochschul- und sonstiger Fachausbildung;
14) Entwicklung von fundamentalen und angewandten Wissenschaften;
15) Förderung freien Zugangs jeder Person zu nationalen und allgemeinmensch-

lichen Werten;
16) Förderung der Wohltätigkeit für die Gründung, Finanzierung kultureller, päda-

gogischer, wissenschaftlicher, gesundheitlicher, sportlicher, sozialer und anderer Insti-
tutionen sowie für die Gewährleistung ihrer finanziellen Unabhängigkeit.

Artikel 87. Verwirklichung der Hauptziele der Staatspolitik
1. Die Staatsorgane und Organe der örtlichen Selbstverwaltung sind im Rahmen 

ihrer Kompetenzen und Möglichkeiten verpflichtet, die in Artikel 86 der Verfassung 
bestimmten Ziele zu verwirklichen.

2. Die Regierung stellt im Rahmen des durch Artikel 156 der Verfassung vorgese-
henen Berichts Informationen über die Verwirklichung der in Artikel 86 der Verfassung 
bestimmten Ziele bereit.

KAPITEL 4
DIE NATIONALVERSAMMLUNG

Artikel 88. Rechtstellung und Funktionen der Nationalversammlung 
1. Die Nationalversammlung ist das Vertretungsorgan des Volkes.  
2. Die Nationalversammlung übt die gesetzgebende Gewalt aus. 
3. Die Nationalversammlung übt Kontrolle über die vollziehende Gewalt aus, ver-

abschiedet den Staatshaushalt und übt andere durch die Verfassung bestimmten Funk-
tionen aus. 

4. Die Befugnisse der Nationalversammlung werden durch die Verfassung bestimmt.
5. Die Nationalversammlung handelt in Übereinstimmung mit ihrer Geschäftsord-

nung.  
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Artikel 89. Zusammensetzung und Wahlordnung der Nationalversammlung 
1. Die Nationalversammlung besteht aus mindestens 101 Abgeordneten. 
2. In der Nationalversammlung werden den Vertretern der nationalen Minderheiten 

in einem durch das Wahlgesetzbuch bestimmten Verfahren Sitze zugewiesen. 
3. Die Nationalversammlung wird nach dem Verhältniswahlsystem gewählt. Das 

Wahlgesetzbuch gewährleistet die Bildung einer stabilen Parlamentsmehrheit. Wenn 
nach den Wahlergebnissen oder durch die Bildung einer politischen Koalition keine 
stabile Parlamentsmehrheit zustande kommt, dann kann ein zweiter Wahlgang durchge-
führt werden. Im Falle der Durchführung des zweiten Wahlganges ist die Bildung neuer 
Bündnisse zulässig. Die Beschränkungen, Bedingungen und das Bildungsverfahren po-
litischer Koalitionen werden durch das Wahlgesetzbuch bestimmt. 

Artikel 90. Wahlperiode der Nationalversammlung 
1. Die Nationalversammlung wird auf fünf Jahre gewählt. 
2. Im Falle ordentlicher Wahlen beginnt die Wahlperiode der Nationalversammlung 

mit der Eröffnung der ersten Sitzungsperiode der neu gewählten Nationalversammlung, 
die am Tag des Ablaufs der Wahlperiode der Nationalversammlung der vorherigen Le-
gislaturperiode einberufen wird.  

3. Wenn bis zum Ablauf der Wahlperiode der Nationalversammlung keine neue Nati-
onalversammlung gebildet wird, dann endet die Wahlperiode der Nationalversammlung 
und beginnt die Wahlperiode der neuen Nationalversammlung nach ihrer Bildung mit 
der Eröffnung ihrer ersten Sitzungsperiode, die am zweiten Montag einberufen wird. 

4. Wenn wegen eines Kriegs- oder Ausnahmezustandes die Wahl der Nationalver-
sammlung in der durch Artikel 91 Absatz 2 der Verfassung bestimmten Frist durchge-
führt wurde, dann endet die Wahlperiode der Nationalversammlung und beginnt die 
Wahlperiode der neu gebildeten Nationalversammlung nach der Bildung der neuen 
Nationalversammlung mit der Eröffnung ihrer ersten Sitzungsperiode, die am zweiten 
Montag einberufen wird. 

5. Im Falle außerordentlicher Wahlen endet die Wahlperiode der Nationalversamm-
lung und beginnt die Amtszeit der neuen Nationalversammlung nach ihrer Bildung mit 
der Eröffnung ihrer ersten Sitzungsperiode, die am zweiten Montag einberufen wird.

6. Die Bildung der Nationalversammlung wird entsprechend dem Wahlgesetzbuch 
förmlich festgestellt.

Artikel 91. Die ordentlichen Wahlen zur Nationalversammlung 
1. Die ordentlichen Wahlen zur Nationalversammlung werden frühestens sechzig 

und spätestens vierzig Tage vor dem Ende ihrer Wahlperiode durchgeführt.  
2. Während des Kriegs- und Ausnahmezustandes werden keine Wahlen zur Nati-

onalversammlung durchgeführt. In diesem Falle werden die ordentlichen Wahlen zur 
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Nationalversammlung frühestens fünfzig und spätestens fünfundsechzig Tage nach der 
Beendigung des Kriegs- und Ausnahmezustandes durchgeführt.

Artikel 92. Die außerordentlichen Wahlen zur Nationalversammlung 
1. Außerordentliche Wahlen zur Nationalversammlung werden nach der Auflösung 

der Nationalversammlung in den durch Artikel 149 Absatz 3, Artikel 151 Absätze 3 und 
4 der Verfassung bestimmten Fällen durchgeführt. 

2. Die außerordentlichen Wahlen zur Nationalversammlung werden frühestens drei-
ßig und spätestens fünfundvierzig Tage nach der Auflösung der Nationalversammlung 
durchgeführt. 

Artikel 93. Ausschreibung der Wahlen zur Nationalversammlung 
Die ordentlichen und außerordentlichen Wahlen zur Nationalversammlung werden 

vom Präsidenten der Republik ausgeschrieben.  

Artikel 94. Repräsentatives Mandat 
Der Abgeordnete vertritt das ganze Volk, ist an kein imperatives Mandat gebunden 

und ist seinem Gewissen und seinen Überzeugungen unterworfen.   

Artikel 95. Inkompatibilitäten des Abgeordnetenmandats
Der Abgeordnete darf kein durch sein Mandat nicht bedingtes Amt in Staatsorganen 

oder Organen der örtlichen Selbstverwaltung, kein Amt in kommerziellen Organisa-
tionen bekleiden, keine unternehmerische Tätigkeit ausüben, keiner anderen bezahl-
ten Tätigkeit nachgehen, mit Ausnahme einer wissenschaftlichen, Lehr- und schöpfe-
rischen Tätigkeit.

Artikel 96. Immunität der Abgeordneten 
1. Der Abgeordnete darf während seiner Amtszeit und danach wegen einer Äuße-

rung oder Abstimmung im Rahmen seiner parlamentarischen Tätigkeit nicht verfolgt 
und zur Verantwortung gezogen werden. 

2. Der Abgeordnete darf nur mit Zustimmung der Nationalversammlung strafrecht-
lich verfolgt werden. Ohne Zustimmung der Nationalversammlung kann dem Abge-
ordneten seine Freiheit nicht entzogen werden, es sei denn, er wird auf frischer Tat 
oder unmittelbar danach gefasst. In diesem Fall darf der Freiheitsentzug nicht mehr als 
zweiundsiebzig Stunden dauern. Über den Freiheitsentzug des Abgeordneten wird un-
verzüglich der Präsident der Nationalversammlung in Kenntnis gesetzt.   
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Artikel 97. Die Höhe der Vergütung und sonstige Garantien der Tätigkeit der 
Abgeordneten  

Die Höhe der Vergütung und sonstige Garantien der Tätigkeit der Abgeordneten 
werden durch Gesetz bestimmt.  

Artikel 98. Erlöschen und vorzeitige Beendigung der Befugnisse des Ab ge-
ordneten  

1. Die Befugnisse des Abgeordneten erlöschen mit dem Ende der Wahlperiode der 
Nationalversammlung, in den Fällen des Verlustes der Staatsangehörigkeit der Repu-
blik Armenien oder des Erwerbs der Staatsangehörigkeit eines fremden Staates, seiner 
rechtskräftigen Verurteilung zur Freiheitsstrafe, seiner Erklärung durch ein rechtskräf-
tiges Urteil des Gerichts für handlungsunfähig, verschollen oder tot, seines Todes oder 
Rücktritts.  

2. Die Befugnisse des Abgeordneten werden in den Fällen des unentschuldigten 
Fernbleibens von mehr als der Hälfte der Abstimmungen in einem Halbjahr sowie der 
Verletzung der Bedingungen des Artikels 95 der Verfassung vorzeitig beendigt.

Artikel 99. Ordentliche Sitzungsperioden der Nationalversammlung  
Die ordentlichen Sitzungsperioden der Nationalversammlung werden zweimal im 

Jahr einberufen: vom dritten Montag des Januar bis zum dritten Donnerstag des Juni 
und vom zweiten Montag des September bis zum dritten Donnerstag des Dezember.   

Artikel 100. Die außerordentliche Sitzungsperiode und Sitzung der National-
versammlung  

1. Eine außerordentliche Sitzungsperiode oder Sitzung der Nationalversammlung 
wird vom Präsidenten der Nationalversammlung auf Initiative mindestens eines Viertels 
der Gesamtzahl der Abgeordneten oder der Regierung einberufen.

2. Eine außerordentliche Sitzungsperiode oder Sitzung der Nationalversammlung 
wird mit der vom Initiator bestimmten Tagesordnung und in der von ihm bestimmten 
Frist abgehalten. 

Artikel 101. Öffentlichkeit der Sitzungen der Nationalversammlung 
1. Die Sitzungen der Nationalversammlung sind öffentlich.  
2. Auf Vorschlag mindestens eines Fünftels der Gesamtzahl der Abgeordneten oder 

der Regierung wird auf den von der Stimmenmehrheit der Gesamtzahl der Abgeordne-
ten gefassten Beschluss der Nationalversammlung eine Sitzung unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit abgehalten. 
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Artikel 102. Beschlussfähigkeit bei den Sitzungen der Nationalversammlung  
Die Sitzung der Nationalversammlung ist beschlussfähig, wenn am Beginn der Sit-

zung sich mehr als die Hälfte der Gesamtzahl der Abgeordneten angemeldet haben.  

Artikel 103.  Annahme von Gesetzen, von Beschlüssen, Erklärungen und Bot-
schaften der  Nationalversammlung 

1. Mit Ausnahme der durch die Verfassung vorgesehenen Fälle werden die Gesetze, 
die Beschlüsse, Erklärungen und Botschaften der Nationalversammlung mit der Mehr-
heit der Stimmen der an der Abstimmung teilnehmenden Abgeordneten angenommen, 
wenn an der Abstimmung mehr als die Hälfte der Gesamtzahl der Abgeordneten teilge-
nommen haben. 

2. Die Geschäftsordnung der Nationalversammlung, das Wahlgesetzbuch, das Ge-
richtsgesetzbuch, das Gesetz über das Verfassungsgericht, das Gesetz über Volksab-
stimmungen, das Gesetz über Parteien und das Gesetz über den Verteidiger der Men-
schenrechte sind Verfassungsgesetze und werden von der Nationalversammlung mit 
mindestens drei Fünfteln der Stimmen der Gesamtzahl der Abgeordneten angenommen. 
Die Regelung des Verfassungsgesetzes darf nicht über den Rahmen seines Gegenstandes 
hinausgehen.  

3. In den durch die Verfassung bestimmten Fällen sowie zu den Fragen der Organi-
sation ihrer Tätigkeit fasst die Nationalversammlung Beschlüsse.   

4. Die Beschlüsse, Erklärungen und Botschaften der Nationalversammlung werden 
vom Präsidenten der Nationalversammlung unterzeichnet und verkündet.  

Artikel 104. Präsident der Nationalversammlung, seine Stellvertreter und der 
Rat der Nationalversammlung 

1. Die Nationalversammlung wählt aus ihrer Mitte den Präsidenten der National-
versammlung und seine drei Stellvertreter. Einer von den stellvertretenden Präsidenten 
wird aus der Zahl der Abgeordneten gewählt, die den oppositionellen Fraktionen gehö-
ren. Der Präsident der Nationalversammlung und seine Stellvertreter werden mit Stim-
menmehrheit der Gesamtzahl der Abgeordneten gewählt und abberufen.

2. Der Präsident der Nationalversammlung vertritt die Nationalversammlung und 
sorgt für ihre ordnungsgemäße Tätigkeit.   

3. In der Nationalversammlung wird der Rat der Nationalversammlung gebildet, der 
sich aus dem Präsidenten der Nationalversammlung, seinen Stellvertretern, je einem 
Vertreter der Fraktionen und Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse zusammensetzt. 
Der Rat der Nationalversammlung genehmigt die Entwürfe der Tagesordnungen der 
ordentlichen Sitzungsperioden und Sitzungen und übt andere, durch die Geschäftsord-
nung der Nationalversammlung vorgesehene Befugnisse aus. 
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Artikel 105. Fraktionen der Nationalversammlung 
1. Fraktionen tragen zu der politischen Willensbildung der Nationalversammlung 

bei. 
2. Der Fraktion gehören nur die Abgeordneten derselben Partei oder desselben Par-

teienbündnisses an.  

Artikel 106. Ständige Ausschüsse der Nationalversammlung 
1. Für die vorläufige Beratung der Gesetzentwürfe und anderer Fragen, die in die Zu-

ständigkeit der Nationalversammlung fallen, und für die Erstellung der Stellungnahmen 
dazu, sowie für die Ausübung der parlamentarischen Kontrolle bildet die Nationalver-
sammlung ständige Ausschüsse.     

2. Die Sitze in den ständigen Ausschüssen werden den Fraktionen im Verhältnis zu 
ihrer Stärke zugewiesen. Die Ämter der Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse werden 
den Fraktionen im Verhältnis zu ihrer Stärke zugewiesen. 

Artikel 107. Provisorische Ausschüsse der Nationalversammlung 
Für die vorläufige Beratung einzelner Entwürfe von Gesetzen, Beschlüssen, Erklä-

rungen und Botschaften sowie der die parlamentarische Ethik betreffenden Fragen und 
für die Erstellung der Stellungnahmen dazu können durch Beschluss der Nationalver-
sammlung provisorische Ausschüsse eingesetzt werden.  

Artikel 108. Untersuchungsausschüsse der Nationalversammlung 
1. Um Tatsachen, die in die Zuständigkeit der Nationalversammlung fallen und vom 

öffentlichen Interesse sind, zu klären und darüber die Nationalversammlung zu unter-
richten, wird auf Verlangen mindestens eines Viertels der Abgeordneten von Rechts 
wegen ein Untersuchungsausschuss der Nationalversammlung eingesetzt.   

2. Die Sitze im Untersuchungsausschuss werden den Fraktionen im Verhältnis zu 
ihrer Stärke zugewiesen. Die Zahl der Mitglieder des Untersuchungsausschusses be-
stimmt die Nationalversammlung. Den Vorsitz im Untersuchungsausschuss führt einer 
der Abgeordneten, die die Einsetzung verlangt haben. 

3. Auf Verlangen mindestens eines Viertels der Mitglieder des Untersuchungsaus-
schusses sind die Staatsorgane, Organe der örtlichen Selbstverwaltung und Amtsträger 
verpflichtet, dem Ausschuss die notwendigen Informationen zu erteilen, die den Zustän-
digkeitsbereich des Ausschusses betreffen, wenn deren Erteilung durch Gesetz nicht 
verboten ist. 

4. Auf den Gebieten der Verteidigung und Sicherheit kann die Befugnisse des Un-
tersuchungsausschusses auf Verlangen mindestens eines Drittels der Mitglieder der Na-
tionalversammlung nur der zuständige ständige Ausschuss der Nationalversammlung 
ausüben. 
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5. Das Nähere über die Tätigkeit des Untersuchungsausschusses wird durch die Ge-
schäftsordnung der Nationalversammlung bestimmt.  

Artikel 109. Gesetzesinitiative
1. Das Recht der Gesetzesinitiative haben der Abgeordnete, die Fraktion der Natio-

nalversammlung und die Regierung.  
2. Der Autor der Gesetzesinitiative kann jederzeit seinen Gesetzentwurf abberufen. 
3. Wenn ein Gesetzentwurf gemäß dem Gutachten der Regierung eine wesentliche 

Verminderung der Haushaltseinnahmen oder eine Erhöhung der Ausgaben des Staates 
mit sich bringt, dann kann die Nationalversammlung diesen Gesetzentwurf auf Verlan-
gen der Regierung nur mit Stimmenmehrheit der Gesamtzahl der Abgeordneten anneh-
men. 

4. Ein durch den Beschluss der Regierung als unaufschiebbar eingestufter Gesetz-
entwurf wird innerhalb einer Frist von zwei Monaten angenommen oder abgelehnt. 

5. Die Gesetzentwürfe, deren Gesetzesinitiativerecht ausschließlich der Regierung 
zusteht, können nur mit den für die Regierung akzeptablen Änderungen zur Abstim-
mung gestellt werden. 

6. Mindestens fünfzigtausend wahlberechtigte Bürger haben das Recht, der Natio-
nalversammlung über eine Bürgerinitiative einen Gesetzentwurf vorzuschlagen. 

Artikel 110. Verabschiedung des Staatshaushaltes 
1. Die Nationalversammlung verabschiedet den Staatshaushalt auf Vorlage der Re-

gierung. Der Staatshaushalt umfasst in einem durch Gesetz bestimmten Verfahren alle 
Einnahmen und Ausgaben des Staates. 

2. Die Regierung legt den Entwurf des Staatshaushalts mindestens neunzig Tage vor 
dem Beginn des Haushaltsjahres der Nationalversammlung vor. 

3. Der Staatshaushalt wird vor dem Beginn des Haushaltsjahres verabschiedet. Falls 
der Staatshaushalt bis zu dieser Frist nicht verabschiedet wird, erfolgen die Ausgaben 
bis zur Verabschiedung des Staatshaushaltes proportional zum Haushalt des Vorjahres. 

Artikel 111. Kontrolle über den Vollzug des Staatshaushalts  
1. Die Nationalversammlung übt Kontrolle über den Vollzug des Staatshaushaltes 

sowie die Benutzung der von den ausländischen Staaten und internationalen Organisa-
tionen gewährten Darlehen und Kredite aus. 

2. Die Nationalversammlung erörtert den Jahresbericht der Regierung über den Voll-
zug des Staatshaushaltes bei der Vorlage des Gutachtens des Rechnungshofes und fasst 
darüber einen Beschluss. 
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Artikel 112. Mündliche und schriftliche Fragen der Abgeordneten  
1. Während einer Sitzung der Sitzungswoche der ordentlichen Sitzungsperiode ant-

worten die Mitglieder der Regierung auf die mündlichen Fragen der Abgeordneten. Die 
Nationalversammlung fasst hinsichtlich der Fragen der Abgeordneten keine Beschlüsse. 

2. Die Abgeordneten haben das Recht, schriftliche Fragen an die Regierung zu rich-
ten. Die Antworten auf die schriftlichen Fragen werden während der Sitzung der Natio-
nalversammlung nicht verlesen.  

Artikel 113. Anfragen
1. Die Fraktionen der Nationalversammlung haben das Recht, schriftliche Anfragen 

an die Regierung zu richten. Die Mitglieder der Regierung antworten auf die Anfrage 
spätestens innerhalb von dreißig Tagen nach ihrem Erhalt. 

2. Die Antworten auf die Anfragen werden während der Sitzung der Nationalver-
sammlung vorgestellt. Auf Vorschlag einer Fraktion wird die Antwort auf die Anfrage 
diskutiert. Wenn im Ergebnis der Diskussion ein Misstrauensantrag gegen den Minis-
terpräsidenten von mindestens einem Drittel der Gesamtzahl der Abgeordneten gestellt 
wird, so werden die Bestimmungen des Artikels 115 angewendet. Im Ergebnis der Dis-
kussion kann die Nationalversammlung dem Ministerpräsidenten vorschlagen, die Fra-
ge der weiteren Amtsführung eines Regierungsmitglieds zu prüfen.   

Artikel 114. Debatten zu aktuellen Themen 
Während einer Sitzung der Sitzungswoche der ordentlichen Sitzungsperiode werden 

auf Verlangen von mindestens einem Viertel der Gesamtzahl der Abgeordneten Debat-
ten zu aktuellen Themen vom öffentlichen Interessen abgehalten.   

Artikel 115. Misstrauen gegen den Ministerpräsidenten
1. Einen Entwurf des Beschlusses der Nationalversammlung über das Misstrauen 

gegen den Ministerpräsidenten kann mindestens ein Drittel der Gesamtzahl der Abge-
ordneten nur dann vorlegen, wenn mit dem Beschlussentwurf gleichzeitig die Kandida-
tur eines neuen Ministerpräsidenten vorgeschlagen wird.

2. Der Entwurf des Beschlusses der Nationalversammlung über das Misstrauen ge-
gen den Ministerpräsidenten wird frühestens achtundvierzig Stunden und spätestens 
zweiundsiebzig Stunden nach seiner Vorlage abgestimmt. Der Beschluss wird mit Stim-
menmehrheit der Gesamtzahl der Abgeordneten in namentlicher Abstimmung gefasst 
angenommen. Wenn der Beschluss gefasst ist, dann wird angenommen, dass der Minis-
terpräsident seinen Rücktritt erklärt hat. In diesem Falle sind die Bestimmungen des 
Artikels 149 Absätze 2-4 nicht anwendbar.

3. Ein Misstrauensvotum gegen den Ministerpräsidenten kann frühestens in einem 
Jahr nach seiner Ernennung ausgesprochen werden. Wenn der Entwurf des Beschlusses 
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des Misstrauensvotums gegen den Ministerpräsidenten nicht angenommen wird, so 
kann ein solcher Entwurf frühestens in sechs Monaten vorgelegt werden. 

4. Während des Ausnahme- oder Kriegszustandes darf kein Entwurf des Beschlusses 
des Misstrauensvotums gegen den Ministerpräsidenten vorgelegt oder behandelt wer-
den. 

Artikel 116. Ratifizierung, Suspendierung und Kündigung der völkerrechtli-
chen Verträge    

1. Die Nationalversammlung ratifiziert, suspendiert oder kündigt die völkerrecht-
lichen Verträge, die     

1) die Grundrechte und Freiheiten sowie die Pflichten des Menschen und des Bür-
gers betreffen; 

2) politischen oder militärischen Charakter haben; 
3) die Mitgliedschaft der Republik Armenien in einer internationalen Organisation 

vorsehen;  
4) für die Republik Armenien finanzielle oder Vermögensverpflichtungen vorsehen; 
5) deren Anwendung eine Gesetzesänderung oder Annahme eines neuen Gesetzes 

vorsieht oder die Normen beinhalten, die den Gesetzen widersprechen;  
6) ausdrücklich eine Ratifizierung vorsehen; 
7) Fragen beinhalten, die durch Gesetz zu regeln sind.  
2. Die Nationalversammlung ratifiziert, suspendiert und kündigt die völkerrecht-

lichen Verträge auf Vorschlag der Regierung, durch ein Gesetz, das mit Stimmenmehr-
heit der Gesamtzahl der Abgeordneten angenommen wird.  

3. Die völkerrechtlichen Verträge, die der Verfassung widersprechen, dürfen nicht 
ratifiziert werden. 

Artikel 117. Amnestie
Die Nationalversammlung kann auf Vorschlag der Regierung mit Stimmenmehrheit 

der Gesamtzahl der Abgeordneten ein Amnestiegesetz annehmen.   

Artikel 118. Kriegserklärung und Friedenschluss 
1. Die Nationalversammlung kann auf Vorschlag der Regierung mit Stimmenmehr-

heit der Gesamtzahl der Abgeordneten einen Beschluss über Kriegserklärung oder Frie-
densschluss fassen. 

2. Im Falle der Unmöglichkeit der Einberufung der Sitzung der Nationalversamm-
lung wird die Frage der Kriegserklärung von der Regierung entschieden. 

Artikel 119. Kriegszustand
1. In den Fällen eines bewaffneten Überfalls auf die Republik Armenien, des Be-

stehens einer unmittelbaren Gefahr eines solchen Überfalls oder einer Kriegserklärung 
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erklärt die Regierung den Kriegszustand, wendet sich mit einer Botschaft an das Volk 
und kann eine allgemeine und teilweise Mobilmachung anordnen. 

2. Im Falle der Erklärung des Kriegszustandes wird von Rechts wegen unverzüglich 
eine Sondersitzung der Nationalversammlung einberufen.

3. Die Nationalversammlung kann mit Stimmenmehrheit der Gesamtzahl der Abge-
ordneten den Kriegszustand aufheben oder die Durchführung der durch das Rechtsre-
gime des Kriegszustandes vorgesehenen Maßnahmen annullieren.  

4. Das Rechtsregime des Kriegszustandes wird durch Gesetz bestimmt, das mit 
Stimmenmehrheit der Gesamtzahl der Abgeordneten angenommen wird. 

Artikel 120. Ausnahmezustand 
1. Im Falle einer unmittelbaren Gefahr für die Verfassungsordnung erklärt die Re-

gierung den Ausnahmezustand, ergreift Maßnahmen, die sich aus der Situation ergeben 
und richtet an das Volk eine Botschaft darüber.   

2. Im Falle der Erklärung des Ausnahmezustandes wird von Rechts wegen unver-
züglich eine Sondersitzung der Nationalversammlung einberufen.

3. Die Nationalversammlung kann mit Stimmenmehrheit der Gesamtzahl der Abge-
ordneten den Ausnahmezustand aufheben oder die Durchführung der durch das Rechts-
regime des Ausnahmezustandes vorgesehenen Maßnahmen annullieren.  

4. Das Rechtsregime des Ausnahmezustandes wird durch Gesetz bestimmt, das mit 
Stimmenmehrheit der Gesamtzahl der Abgeordneten angenommen wird.

Artikel 121. Die administrativ-territorialen Einheiten und die administrativ-
territoriale Gliederung

Die administrativ-territoriale Einheiten der Republik Armenien sind die Marze und 
Gemeinden. Die administrativ-territoriale Gliederung wird auf Vorschlag der Regierung 
durch Gesetz bestimmt. 

Artikel 122. Autonome Behörden 
1. Zum Zwecke der Sicherstellung der Verwirklichung der Grundrechte und Frei-

heiten des Menschen und des Bürgers sowie zum Schutze von der durch die Verfas-
sung bestimmten öffentlichen Interessen von grundlegender Bedeutung, können durch 
Gesetz mit Stimmenmehrheit der Gesamtzahl der Abgeordneten autonome Behörden 
gebildet werden. 

2. Die Mitglieder der autonomen Behörden werden mit Stimmenmehrheit der Ge-
samtzahl der Abgeordneten gewählt. 

3. Den autonomen Behörden können durch Gesetz Kompetenzen für den Erlass von 
untergesetzlichen normativen Rechtsakten eingeräumt werden. 
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4. Die Befugnisse, die Unabhängigkeitsgarantien, die an die Mitglieder gestellten 
Anforderungen und die Tätigkeitsordnung der autonomen Behörden werden durch Ge-
setz bestimmt.   

KAPITEL 5 
DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK

Artikel 123. Rechtsstellung und Funktionen des Präsidenten der Republik 
1. Der Präsident der Republik ist das Staatsoberhaupt. 
2. Der Präsident der Republik wacht über die Einhaltung der Verfassung. 
3. Bei Ausübung seiner Befugnisse ist der Präsident der Republik unparteiisch 

und lässt sich ausschließlich von gesamtstaatlichen und gesamtnationalen Interessen 
leiten. 

4. Der Präsident der Republik übt seine Funktionen durch die in der Verfassung be-
stimmten Befugnisse aus.  

Artikel 124.  Amtszeit des Präsidenten der Republik und Anforderungen an 
sein Amt 

1. Der Präsident der Republik wird auf sieben Jahre gewählt. 
2. Zum Präsidenten der Republik kann jede Person gewählt werden, die ihr vier-

zigstes Lebensjahr vollendet hat, in den letzten sechs Jahren nur die Staatsangehörigkeit 
der Republik Armenien besitzt, in den letzten sechs Jahren in der Republik Armenien 
ständig wohnhaft ist, wahlberechtigt ist und die armenische Sprache beherrscht. 

3. Eine und dieselbe Person darf zum Präsidenten der Republik nur einmal gewählt 
werden. 

4. Der Präsident der Republik darf kein anderes Amt bekleiden, keine unternehme-
rische Tätigkeit ausüben, einer anderen bezahlten Arbeit nachgehen.

5. Der Präsident der Republik darf während seiner Amtszeit nicht Mitglied irgendei-
ner Partei sein. 

Artikel 125. Verfahren der Wahl des Präsidenten der Republik 
1. Der Präsident der Republik wird von der Nationalversammlung gewählt.
2. Die ordentliche Wahl des Präsidenten der Republik findet frühestens vierzig Tage 

und spätestens dreißig Tage vor dem Ablauf der Amtszeit des Präsidenten der Republik 
statt. 

3. Das Recht auf Aufstellung einer Kandidatur für das Amt des Präsidenten der Re-
publik hat mindestens ein Viertel der Gesamtzahl der Abgeordneten. 

4. Zum Präsidenten der Republik wird derjenige Kandidat gewählt, der mindestens 
Dreiviertel der Stimmen der Gesamtzahl der Abgeordneten erhalten hat. Wenn der Prä-
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sident der Republik nicht gewählt wird, so wird eine zweite Abstimmungsrunde durch-
geführt, an der alle Kandidaten teilnehmen dürfen, die an der ersten Runde teilgenom-
men haben. In der zweiten Runde wird zum Präsidenten der Republik der Kandidat 
gewählt, der mindestens drei Fünftel der Stimmen der Gesamtzahl der Abgeordneten 
erhalten hat. Wenn der Präsident der Republik nicht gewählt wird, so wird eine dritte 
Abstimmungsrunde durchgeführt, an der die beiden Kandidaten teilnehmen dürfen, die 
an der zweiten Runde die meisten Stimmen erhalten haben. In der dritten Runde wird 
zum Präsidenten der Republik der Kandidat gewählt, der die Stimmenmehrheit der Ge-
samtzahl der Abgeordneten erhalten hat. 

5. Wenn der Präsident der Republik nicht gewählt wird, so wird innerhalb von zehn 
Tagen eine Neuwahl des Präsidenten der Republik durchgeführt. 

6. Das Nähere zum Verfahren der Wahl des Präsidenten der Republik wird durch die 
Geschäftsordnung der Nationalversammlung bestimmt.  

Artikel 126. Vorzeitige Wahl des Präsidenten der Republik 
In den Fällen der Amtsenthebung des Präsidenten der Republik, der Unmöglichkeit 

der Ausübung seiner Befugnisse, seines Rücktritts oder seines Todes werden vorzeitige 
Wahlen des Präsidenten der Republik frühestens fünfundzwanzig Tage und spätestens 
fünfunddreißig Tage nachdem das Amts des Präsidenten der Republik vakant geblieben 
ist, abgehalten. 

Artikel 127. Amtsantritt des Präsidenten der Republik
1. Der Präsident der Republik tritt sein Amt am Tage des Ablaufs der Amtszeit seines 

Vorgängers an. 
2. Der in vorzeitiger Wahl gewählte Präsident der Republik, der worden ist, tritt sein 

Amt am zehnten Tag nach seiner Wahl an.   
3. Der Präsident der Republik tritt sein Amt in einer Sondersitzung der Nationalver-

sammlung an, mit  dem folgenden Eid an das Volk an: “Ich schwöre beim Antritt des 
Amtes des Präsidenten der Republik Armenien, der Verfassung der Republik Armenien 
treu zu bleiben, meine Befugnisse unparteiisch auszuüben, mich ausschließlich aus ge-
samtstaatlichen und gesamtnationalen Interessen leiten zu lassen und meine ganze Kraft 
der Festigung der nationalen Einheit zu widmen”.  

Artikel 128. Botschaft des Präsidenten der Republik
Der Präsident der Republik darf zu den in seine Kompetenz fallenden Fragen eine 

Botschaft an die Nationalversammlung senden.  

Artikel 129. Unterzeichnung und Verkündung des Gesetzes
1. Der Präsident der Republik unterzeichnet und verkündet das von der National-

versammlung angenommene Gesetze innerhalb einer Frist von 21 Tagen oder er ruft 
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innerhalb derselben Frist das Verfassungsgericht zur Feststellung der Übereinstimmung 
des Gesetzes mit der Verfassung an. 

2. Wenn das Verfassungsgericht entscheidet, dass das Gesetz mit der Verfassung 
übereinstimmt, dann unterzeichnet und verkündet der Präsident der Republik das Ge-
setz innerhalb einer Frist von 5 Tagen.

3. Wenn der Präsident der Republik die durch diesen Artikel bestimmten Anforde-
rungen nicht erfüllt, so wird das Gesetz vom Präsidenten der Nationalversammlung 
unterzeichnet und verkündet.

Artikel 130. Annahme des Rücktritts der Regierung 
In den durch Artikel 158 der Verfassung bestimmten Fällen nimmt der Präsident der 

Republik unverzüglich den Rücktritt der Regierung an.

Artikel 131. Änderungen in der Zusammensetzung der Regierung
Auf Vorschlag des Ministerpräsidenten nimmt der Präsident der Republik Ände-

rungen in der Zusammensetzung der Regierung vor. 

Artikel 132. Befugnisse des Präsidenten der Republik im Bereich der Außen-
politik  

1. In den Fällen und in dem Verfahren, die durch Gesetz bestimmt sind, 
1) schließt der Präsident der Republik auf Vorschlag der Regierung völkerrechtliche 

Verträge ab;  
2) ernennt der Präsident der Republik auf Vorschlag des Ministerpräsidenten die 

diplomatischen Vertreter der Republik Armenien in ausländischen Staaten und bei in-
ternationalen Organisationen und beruft sie ab;  

3) nimmt der Präsident der Republik die Beglaubigungs- und Abberufungsurkunden 
der diplomatischen Vertreter der ausländischen Staaten und der internationalen Organi-
sationen entgegen.  

2. Der Präsident der Republik genehmigt, suspendiert oder kündigt in den Fällen 
und in dem Verfahren, die durch Gesetz bestimmt sind, auf Vorschlag der Regierung die 
völkerrechtlichen Verträge, die der Ratifikation nicht bedürfen.  

3. Der Präsident der Republik verleiht in den Fällen und in dem Verfahren, die durch 
Gesetz bestimmt sind, auf Vorschlag des Ministerpräsidenten die höchsten diploma-
tischen Ränge.   

Artikel 133.  Die Befugnisse des Präsidenten der Republik im Bereich der Streit -
kräfte 

1. Der Präsident der Republik ernennt und entlässt in den Fällen und in dem Verfah-
ren, die durch Gesetz bestimmt sind, auf Vorschlag des Ministerpräsidenten das Ober-
kommando der Streitkräfte und anderer Truppen. 
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2. Der Präsident der Republik verleiht in den Fällen und in dem Verfahren, die durch 
Gesetz bestimmt sind, auf Vorschlag des Ministerpräsidenten die höchsten militärischen 
Dienstgrade. 

Artikel 134. Entscheidung über Fragen der Staatsangehörigkeit
Der Präsident der Republik entscheidet in den Fällen und in dem Verfahren, die 

durch Gesetz bestimmt sind, über die Fragen der Verleihung der Staatsangehörigkeit 
der Republik Armenien und der Beendigung der Staatsangehörigkeit der Republik Ar-
menien.   

Artikel 135. Begnadigungsrecht
Der Präsident der Republik entscheidet in den Fällen und in dem Verfahren, die 

durch Gesetz bestimmt sind, über die Frage der Begnadigung der Verurteilten.    

Artikel 136. Auszeichnungen und Verleihung von Ehrentiteln
Der Präsident der Republik nimmt in den Fällen und in dem Verfahren, die durch Ge-

setz bestimmt sind, Auszeichnungen mit Orden und Medaillen der Republik Armenien 
vor, verleiht Ehrentitel.   

Artikel 137. Verleihung höchster Dienstgrade 
Der Präsident der Republik verleiht in den Fällen und in dem Verfahren, die durch 

Gesetz bestimmt sind, die höchsten Dienstränge.    

Artikel 138. Provisorische Ernennung von Amtsträgern
Wenn die Nationalversammlung nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten die be-

treffenden Amtsträger in  dem durch Artikel 174 Absatz 3, Artikel 177 Absatz 1, Artikel 
192 Absatz 1, Artikel 195 Absatz 2, Artikel 197 Absatz 2, Artikel 199 Absatz 2 und Arti-
kel 201 Absatz 1 bestimmten Verfahren wählt, dann ernennt der Präsident der Republik 
nach den Gründen und in dem Verfahren, die durch Gesetz bestimmt sind, provisorisch 
die Amtsträger bis zu ihrer Ernennung durch die Nationalversammlung. 

Artikel 139. Erlasse und Verfügungen des Präsidenten der Republik 
1. In Ausübung seiner Befugnisse erlässt der Präsident der Republik Erlasse und 

Verfügungen.  
2. Der Präsident der Republik kann in den durch Artikel 131-137, Artikel 155 Absatz 

3, Artikel 166 Absätze 3, 4, 6 und 7 der Verfassung bestimmten Fällen innerhalb einer 
dreitägigen Frist den betreffenden Akt mit seinen Einwendungen an das Organ zurück-
weisen, das den Vorschlag gemacht oder den Antrag gestellt hat. Wenn das zuständige 
Organ die Einwendungen nicht akzeptiert, dann unterzeichnet der Präsident der Repu-
blik den betreffenden Akt oder ruft er das Verfassungsgericht an.
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3. Erfüllt der Präsident der Republik die Anforderungen des Absatzes 2 dieses Arti-
kels, so tritt der betroffene Akt in Kraft von Rechts wegen.      

Artikel 140. Immunität des Präsidenten der Republik 
1. Der Präsident der Republik genießt Immunität. 
2. Der Präsident der Republik darf für die Handlungen, die sich aus seiner Rechts-

stellung ergeben, während seiner Amtszeit und danach nicht verfolgt und zur Verant-
wortung gezogen werden.    

3. Für die Handlungen, die mit seiner Rechtsstellung nicht zusammenhängen, kann 
der Präsident der Republik nur nach dem Ende seiner Amtszeit zur Verantwortung ge-
zogen werden. 

Artikel 141. Amtsenthebung des Präsidenten der Republik 
1. Der Präsident der Republik kann wegen Staatsverrats, eines anderen schweren 

Verbrechens oder wegen einer groben Verletzung der Verfassung seines Amtes entho-
ben werden. 

2. Um ein Gutachten über das Vorliegen von Gründen für die Amtsenthebung des 
Präsidenten der Republik zu erhalten, ruft die Nationalversammlung auf den mit Stim-
menmehrheit der Gesamtzahl der Abgeordneten gefassten Beschluss das Verfassungs-
gericht an.

3. Die Nationalversammlung beschließt die Amtsenthebung des Präsidenten der Re-
publik auf Grund des Gutachtens des Verfassungsgerichts mit mindestens Zweidrittel-
mehrheit der Stimmen der Gesamtzahl der Abgeordneten.

Artikel 142. Rücktritt des Präsidenten der Republik 
Der Präsident der Republik reicht sein Rücktrittsgesuch bei der Nationalversamm-

lung ein. Das Rücktrittsgesuch des Präsidenten der Republik gilt als angenommen mit 
der Verkündung des Rücktritts in einem vom Gesetz bestimmten Verfahren.  

Artikel 143. Unmöglichkeit der Amtsausübung des Präsidenten der Republik  
Im Falle schwerer Krankheit des Präsidenten der Republik oder bei Vorhandensein 

anderer unüberwindbarer Hindernisse für die Ausübung seiner Befugnisse, die auf die 
Dauer die Wahrnehmung seiner Befugnisse unmöglich machen, entscheidet das Verfas-
sungsgericht auf Antrag der Regierung über die Unmöglichkeit der Amtsausübung des 
Präsidenten der Republik.

Artikel 144. Provisorische Übernahme der Amtspflichten des  Präsidenten der 
Republik 

Im Falle der Amtsenthebung des Präsidenten der Republik, der Unmöglichkeit sei-
ner Amtsausübung, seines Rücktritts oder seines Todes übernimmt der Präsident der 
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Nationalversammlung bis zum Amtsantritt des neu gewählten Präsidenten der Republik 
dessen Amtspflichten.   

Artikel 145. Sicherstellung der Tätigkeit des Präsidenten der Republik 
1. Das Bildungsverfahren der Administration des Präsidenten der Republik wird 

durch Gesetz bestimmt. Der Präsident der Republik nimmt in den Fällen und in dem 
Verfahren, die durch Gesetz bestimmt sind, die Ernennungen zu den Ämtern in der Ad-
ministration des Präsidenten der Republik vor.  

2. Die Höhe der Vergütung, die Modalitäten der Versorgung und der Gewährleistung 
der Sicherheit des Präsidenten der Republik werden durch Gesetz bestimmt. 

KAPITEL 6 
DIE REGIERUNG

Artikel 146. Rechtstellung und Funktionen der Regierung 
1. Die Regierung ist das oberste Organ der vollziehenden Gewalt.  
2. Die Regierung erarbeitet und führt die Innen- und Außenpolitik des Staates auf der 

Grundlage ihres Programms. 
3. Die Regierung nimmt die allgemeine Leitung der Organe des Systems der Staats-

verwaltung wahr. 
4. Die Befugnisse der Regierung werden durch die Verfassung und Gesetze bestimmt. 

In die Zuständigkeit der Regierung fallen alle Angelegenheiten der vollziehenden Ge-
walt, die nicht anderen Organen der Staatsverwaltung oder der örtlichen Selbstverwal-
tung vorbehalten sind.

Artikel 147. Zusammensetzung und Struktur der Regierung  
1. Die Regierung setzt sich aus dem Ministerpräsidenten, stellvertretenden Minister-

präsidenten und Ministern zusammen. 
2. Die Liste der Ministerien und die Tätigkeitsordnung der Regierung werden auf 

Vorstellung der Regierung durch Gesetz bestimmt. Die Zahl der stellvertretenden 
Minis terpräsidenten darf nicht drei und die Zahl der Minister achtzehn überschreiten. 

Artikel 148. Anforderungen an das Regierungsmitglied
1. Das Regierungsmitglied muss den Anforderungen entsprechen, die an die Abge-

ordneten gestellt werden.     
2. Für das Regierungsmitglied gelten die für den Abgeordneten bestimmten Inkom-

patibilitätsanforderungen. Für das Regierungsmitglied können durch Gesetz zusätzliche 
Inkompatibilitätsanforderungen bestimmt werden.   
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Artikel 149. Wahl und Ernennung des Ministerpräsidenten   
1. Der Präsident der Republik ernennt unverzüglich nach Beginn der Legislatur-

periode der Nationalversammlung zum Ministerpräsidenten den Kandidaten, den die 
parlamentarischen Mehrheit nominiert hat, die in dem durch Artikel 89 bestimmten Ver-
fahren gebildet wurde.

2. Bei Rücktritt des Ministerpräsidenten oder in anderen Fällen der Vakanz des Amtes 
des Ministerpräsidenten haben die Fraktionen der Nationalversammlung innerhalb ei-
ner Frist von sieben Tagen nach der Annahme des Rücktritts des Ministerpräsidenten 
das Recht, Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten zu nominieren. Die Natio-
nalversammlung wählt den Ministerpräsidenten mit Stimmenmehrheit der Gesamtzahl 
der Abgeordneten. 

3. Falls der Ministerpräsident nicht gewählt wird, wird sieben Tage nach der Abstim-
mung eine neue Wahl des Ministerpräsidenten durchgeführt, an der die Kandidaten für 
das Amt des Ministerpräsidenten teilnehmen dürfen, die mindestens von einem Drittel 
der Gesamtzahl der Abgeordneten nominiert wurden. Wird mit Stimmenmehrheit der 
Gesamtzahl der Abgeordneten kein Ministerpräsident gewählt, so wird die Nationalver-
sammlung von Rechts wegen aufgelöst. 

4. Der Ministerpräsident wird in namentlicher Abstimmung gewählt.  
5. Der Präsident der Republik ernennt unverzüglich den von der Nationalversamm-

lung gewählten Kandidaten zum Ministerpräsidenten. 

Artikel 150. Bildung der Regierung 
Die Regierung wird innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen nach der Ernennung 

des Ministerpräsidenten gebildet. Innerhalb einer Frist von fünf Tagen nach seiner Er-
nennung schlägt der Ministerpräsident dem Präsidenten der Republik die Kandidaten 
für das Amt der stellvertretenden Ministerpräsidenten und der Minister vor. Der Prä-
sident der Republik ernennt innerhalb einer Frist von drei Tagen die stellvertretenden 
Ministerpräsidenten und die Minister oder ruft das Verfassungsgericht an. Das Verfas-
sungsgericht prüft den Antrag und entscheidet darüber innerhalb einer Frist von fünf Ta-
gen. Falls der Präsident der Republik innerhalb der dreitägigen Frist den Anforderungen 
dieses Artikels nicht entspricht, dann gilt der betreffende stellvertretende Ministerpräsi-
dent oder Minister als von Rechts wegen ernannt.

Artikel 151. Regierungsprogramm
1. Innerhalb der Frist von zwanzig Tagen nach der Bildung der Regierung stellt der 

Ministerpräsident das Regierungsprogramm der Nationalversammlung vor.  
2. Die Nationalversammlung stimmt dem Regierungsprogramm innerhalb der Frist 

von sieben Tagen mit Stimmenmehrheit der Gesamtzahl der Abgeordneten zu. 
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3. Wenn die Nationalversammlung dem Regierungsprogramm nicht zustimmt und 
gemäß Artikel 149 Absätze 2 und 3 der Verfassung den Ministerpräsidenten nicht wählt, 
so wird die Nationalversammlung von Rechts wegen aufgelöst. Wenn die Nationalver-
sammlung den Ministerpräsidenten wählt, aber erneut dem Regierungsprogramm nicht 
zustimmt, so wird die Nationalversammlung von Rechts wegen aufgelöst.    

4. Absatz 3 dieses Artikels gilt nicht für das Programm der Regierung, die gemäß 
Artikel 115 der Verfassung gebildet wurde. Wenn das Programm dieser Regierung nicht 
gebilligt wird, so wird die Nationalversammlung von Rechts wegen aufgelöst.    

Artikel 152.  Zuständigkeiten des Ministerpräsidenten und der anderen Mit-
glieder der Regierung  

1. Der Ministerpräsident bestimmt im Rahmen des Regierungsprogramms die Richt-
linien der Regierungspolitik, leitet die Tätigkeit der Regierung und koordiniert die Ar-
beit der Mitglieder der Regierung. Der Ministerpräsident kann zu konkreten Fragen 
Weisungen an die Mitglieder der Regierung erteilen. Der Ministerpräsident leitet den 
Sicherheitsrat, dessen Bildungsverfahren und Tätigkeitsordnung durch Gesetz bestimmt 
wird.   

2. Die stellvertretenden Ministerpräsidenten nehmen im Auftrag des Ministerpräsi-
denten die allgemeine Koordinierung einzelner Bereiche der Tätigkeit der Regierung 
wahr. Einer der stellvertretenden Ministerpräsidenten vertritt nach der vom Ministerprä-
sidenten bestimmten Ordnung den Ministerpräsidenten während dessen Abwesenheit.

3. Jeder Minister leitet selbstständig den Tätigkeitsbereich, der seinem Ministerium 
zugewiesen ist.  

4. Die Mitglieder der Regierung sind befugt, untergesetzliche Normativakte zu er-
lassen. 

Artikel 153. Sitzungen und Beschlüsse der Regierung 
1. Die Sitzungen der Regierung werden vom Ministerpräsidenten einberufen und 

geleitet.
2. Die Beschlüsse der Regierung werden vom Ministerpräsidenten unterzeichnet.
3. Die Regierung ist befugt, untergesetzliche Normativakte zu erlassen.

Artikel 154. Wirtschafts- und Finanzpolitik
1. Die Regierung führt eine einheitliche staatliche finanzwirtschaftliche, Kredit- und 

Steuerpolitik. 
2. Die Regierung verwaltet das Staatseigentum. 

Artikel 155. Die Streitkräfte
1. Die Streitkräfte unterstehen der Regierung. Den Beschluss über den Einsatz der 

Streitkräfte fasst die Regierung. In dringenden Fällen fasst der Ministerpräsident auf 
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Vorschlag des Verteidigungsministers den Beschluss über den Einsatz der Streitkräfte 
und setzt die Mitglieder der Regierung unverzüglich in Kenntnis darüber. 

2. Die Richtlinien der Politik im Bereich der Verteidigung werden von Sicherheitsrat 
bestimmt. Im Rahmen dieser Richtlinien nimmt der Verteidigungsminister die Leitung 
der Streitkräfte wahr. 

3. Der höchste militärische Amtsträger der Streitkräfte ist der Chef des Generalstabs, 
der auf Vorschlag des Ministerpräsidenten von dem Präsidenten der Republik auf eine 
durch Gesetz bestimmte Frist ernannt wird. In Friedenszeiten ist der Chef des General-
stabs dem Verteidigungsminister unterstellt. 

4. In Kriegszeiten ist der Ministerpräsident der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. 
5. Die Einzelheiten der Befehlsgewalt und der Leitung der Streitkräfte sowie sons-

tige Details werden vom Gesetz bestimmt.

Artikel 156. Jahresbericht der Regierung an die Nationalversammlung
Für jedes Jahr legt die Regierung der Nationalversammlung einen Bericht über den 

Verlauf und Ergebnisse der Erfüllung des Regierungsprogramms vor.

Artikel 157. Vertrauensfrage der Regierung 
1. Die Regierung kann in Zusammenhang mit der Annahme ihres Gesetzentwurfs 

ihre Vertrauensfrage stellen. Der Entwurf des Beschlusses über das Vertrauen der Re-
gierung wird spätestens innerhalb von zweiundsiebzig Stunden nach seiner Einbringung 
zur Abstimmung gebracht. Der Beschluss wird mit Stimmenmehrheit der Gesamtzahl 
der Abgeordneten in namentlicher Abstimmung gefasst. 

2. Im Falle der Annahme des Entwurfs des Beschlusses über das Vertrauen gegenüber 
der Regierung gilt der von der Regierung vorgelegte Gesetzentwurf als angenommen. 

3. Die Regierung darf ihre Vertrauensfrage in Zusammenhang mit einem Gesetzes-
entwurf nicht mehr als zweimal innerhalb der gleichen Sitzungsperiode stellen. 

4. Die Regierung darf nicht ihre Vertrauensfrage im Zusammenhang mit der Annah-
me des Entwurfs eines Verfassungsgesetzes stellen. 

5. Während des Kriegs- oder Ausnahmezustandes darf die Regierung ihre Vertrau-
ensfrage nicht stellen.  

Artikel 158. Rücktritt der Regierung 
Die Regierung bietet dem Präsidenten der Republik ihren Rücktritt an am Tag der 

ersten Sitzungsperiode der neu gewählten Nationalversammlung, der Verweigerung der 
Vertrauensfrage, der Verweigerung der Zustimmung zum Regierungsprogramm, der 
Rücktrittserklärung des Ministerpräsidenten oder am Tag, an dem das Amt des Minis-
terpräsidenten vakant geblieben ist. 
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Artikel 159. Die Organe des Systems der Staatsverwaltung
Die Organe des Systems der Staatsverwaltung sind die Ministerien sowie sonstige 

der Regierung, dem Ministerpräsidenten und den Ministerien unterstellte Organe, deren 
Bildungsverfahren und Befugnisse durch Gesetz bestimmt werden.   

Artikel 160. Umsetzung der territorialen Politik der Regierung
1. Die Regierung setzt ihre territoriale Politik in den Marzen durch Marzpets um. 
2. Die Marzpets werden von der Regierung ernannt und entlassen. Die Marzpets ko-

ordinieren die Tätigkeit der territorialen Dienststellen der Organe der Staatsverwaltung, 
mit Ausnahme der Fälle, die durch Gesetz bestimmt sind. 

3. Die Besonderheiten der territorialen Verwaltung in Jerewan werden durch Gesetz 
bestimmt.    

Artikel 161. Der Gesellschaftliche Rat 
Der Gesellschaftliche Rat ist ein Beratungsorgan der Regierung. Das Bildungsver-

fahren und die Tätigkeitsordnung des Gesellschaftlichen Rats werden durch Gesetz be-
stimmt.  

KAPITEL 7
GERICHTE UND DER OBERSTE GERICHTSRAT

Artikel 162. Ausübung der Rechtsprechung
1. Die Rechtsprechung in der Republik Armenien üben nur die Gerichte in Überein-

stimmung mit der Verfassung und den Gesetzen aus.
2. Jeder Eingriff in die Ausübung der Rechtsprechung ist verboten.

Artikel 163. Die Gerichte
1. In der Republik Armenien funktionieren das Verfassungsgericht, das Kassations-

gericht, Appellationsgerichte, Gerichte der allgemeinen Zuständigkeit erster Instanz 
sowie das Verwaltungsgericht. In den durch Gesetz vorgesehenen Fällen können spezi-
alisierte Gerichte errichtet werden.

2. Die Errichtung von Ausnahmegerichten ist verboten.

Artikel 164. Die Rechtsstellung des Richters
1. Bei der Ausübung der Rechtsprechung ist der Richter unabhängig, unparteiisch 

und er handelt nur in Übereinstimmung mit der Verfassung und den Gesetzen. 
2. Der Richter darf bei der Ausübung der Rechtsprechung wegen einer Äußerung bei 

Ausübung der Rechtsprechung oder eines erlassenen Gerichtsakts keiner Verantwor-
tung gezogen werden, es sei denn, dass Merkmale einer Straftat oder eines Disziplinar-
vergehens vorliegen.
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3. Strafverfolgung eines Richters des Verfassungsgerichts im Zusammenhang mit 
der Ausübung seiner Befugnisse kann nur mit Zustimmung des Verfassungsgerichts 
eingeleitet werden. Im Zusammenhang mit der Ausübung seiner Befugnisse darf dem 
Richter des Verfassungsgerichts nicht ohne Zustimmung des Verfassungsgerichts die 
Freiheit entzogen werden, es sei denn, er wird auf frischer Tat oder unmittelbar danach 
gefasst. In diesem Fall darf der Freiheitsentzug nicht länger als zweiundsiebzig Stunden 
dauern. Der Präsident des Verfassungsgerichts wird über den Freiheitsentzug des Rich-
ters des Verfassungsgerichts unverzüglich in Kenntnis gesetzt.

4. Strafverfolgung eines Richters im Zusammenhang mit der Ausübung seiner 
Befugnisse kann nur mit Zustimmung des Obersten Gerichtsrates eingeleitet wer-
den. Im Zusammenhang mit der Ausübung seiner Befugnisse darf dem Richter nicht 
ohne Zustimmung des Obersten Gerichtsrates die Freiheit entzogen werden, es sei 
denn, er wird auf frischer Tat oder unmittelbar danach gefasst. In diesem Fall darf der 
Freiheitsentzug nicht länger als zweiundsiebzig Stunden dauern. Der Vorsitzende des 
Obersten Gerichtsrates wird über den Freiheitsentzug des Richters unverzüglich in 
Kenntnis gesetzt.

5. Die Gründe und das Verfahren der Heranziehung eines Richters zur disziplina-
rischen Verantwortlichkeit werden durch das Gesetz über das Verfassungsgericht und 
das Gerichtsgesetzbuch bestimmt.

6. Der Richter darf kein durch seine Rechtsstellung nicht bedingtes Amt in Staats-
organen oder Organen der örtlichen Selbstverwaltung, kein Amt in kommerziellen 
Organisationen besetzen, keine unternehmerische Tätigkeit ausüben, keiner anderen 
bezahlten Tätigkeit nachgehen, mit Ausnahme einer wissenschaftlichen, Lehr- und 
schöpferischen Tätigkeit. Durch das Gesetz über das Verfassungsgericht und das Ge-
richtsgesetzbuch können zusätzliche Inkompatibilitätsanforderungen bestimmt werden. 

7. Der Richter darf nicht politisch tätig werden. 
8. Die Befugnisse eines Richters erlöschen mit dem Ablauf seiner Amtszeit, mit dem 

Verlust der Staatsangehörigkeit der Republik Armenien oder dem Erwerb der Staats-
angehörigkeit eines fremden Staates, in den Fällen seiner rechtskräftigen Verurteilung 
zur Freiheitsstrafe oder des Abschlusses eines gegen ihn gerichteten Strafverfahrens, 
das nicht durch seinen Freispruch abgeschlossen wird, zudem dann, wenn er durch ein 
rechtskräftiges Urteil eines Gerichts für handlungsunfähig, verschollen oder tot erklärt 
wird, sowie mit seinem Rücktritt oder seinem Tod.

9. In den Fällen der Verletzung der Inkompatibilitätsanforderungen, der politischen 
Tätigkeit, der Unmöglichkeit der Amtsausübung wegen des Gesundheitszustands, oder 
der Begehung eines wesentlichen Disziplinarvergehens werden die Befugnisse eines 
Verfassungsrichters durch einen Beschluss des Verfassungsgerichts und die Befugnisse 
eines Richters durch einen Beschluss des Obersten Gerichtsrates beendet.  

10. Für den Richter wird eine seiner hohen Rechtsstellung und seiner Verantwort-
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lichkeit angemessene Vergütung bestimmt. Die Höhe der Vergütung des Richters wird 
durch Gesetz bestimmt.

11. Das Nähere zur Rechtsstellung der Richter wird durch das Gesetz über das Ver-
fassungsgericht und das Gerichtsgesetzbuch bestimmt.

Artikel 165. Die Anforderungen an Richterkandidaten
1. Zum Richter des Verfassungsgerichts kann ein Jurist mit Hochschulausbildung 

gewählt werden, der sein vierzigstes Lebensjahr vollendet hat, ein Bürger nur der Repu-
blik Armenien und wahlberechtigt ist, über hohe berufliche Eigenschaften und Berufs-
erfahrung von mindestens fünfzehn Jahren verfügt.  

2. Zum Richter des Kassationsgerichts kann ein Jurist mit Hochschulausbildung er-
nannt werden, der sein vierzigstes Lebensjahr vollendet hat, ein Bürger nur der Repu-
blik Armenien und wahlberechtigt ist, über hohe berufliche Eigenschaften und Berufs-
erfahrung von mindestens zehn Jahren verfügt.  

3. Zum Richter des Gerichts der ersten Instanz und der Appellationsgerichte kann 
ein Jurist mit Hochschulausbildung ernannt werden, der ein Bürger nur der Republik 
Armenien und wahlberechtigt ist.

4. Die Richterkandidaten müssen die armenische Sprache beherrschen.
5. Durch das Gesetz über das Verfassungsgericht und das Gerichtsgesetzbuch kön-

nen für die Richterkandidaten zusätzliche Anforderungen bestimmt werden.

Artikel 166. Das Wahl- und Ernennungsverfahren der Richter 
1. Die Richter des Verfassungsgerichts werden von der Nationalversammlung mit 

mindestens Dreifünftelmehrheit der Stimmen der Gesamtzahl der Abgeordneten für 
eine Frist von zwölf Jahren gewählt. Das Verfassungsgericht setzt sich aus neun Rich-
tern zusammen, von denen drei auf Vorschlag des Präsidenten der Republik, drei auf 
Vorschlag der Regierung und drei auf Vorschlag der Vollversammlung der Richter ge-
wählt werden. Die Vollversammlung der Richter darf nur Richter nominieren. Dieselbe 
Person darf nur einmal zum Richter des Verfassungsgerichts gewählt werden.

2. Das Verfassungsgericht wählt aus seiner Mitte den Präsidenten des Verfassungs-
gerichts und seinen Stellvertreter für eine Frist von sechs Jahren ohne das Recht auf 
Wiederwahl.

3. Die Richter des Kassationsgerichts werden vom Präsidenten der Republik auf 
Vorschlag der Nationalversammlung ernannt. Die Nationalversammlung wählt den no-
minierten Kandidaten mit mindestens Dreifünftelmehrheit der Stimmen der Gesamt-
zahl der Abgeordneten aus jeweils drei Kandidaten, die der Oberste Gerichtsrat für jede 
Richterstelle nominiert hat.

4. Die Vorsitzenden der Kammern des Kassationsgerichts werden vom Präsidenten 
der Republik auf Vorschlag des Obersten Gerichtsrat aus der Mitte der jeweiligen Kam-



128

mer für eine Frist von sechs Jahren ernannt. Dieselbe Person kann nur einmal zum Vor-
sitzenden einer Kammer des Kassationsgerichts gewählt werden.

5. Der Präsident des Kassationsgerichts wird von der Nationalversammlung mit Stim-
menmehrheit der Gesamtzahl der Abgeordneten auf Vorschlag des Obersten Gerichtsrates 
aus der Mitte des Kassationsgerichts für eine Frist von sechs Jahren gewählt. Dieselbe 
Person kann nur einmal zum Präsidenten des Kassationsgerichts gewählt werden.

6. Die Richter der Gerichte der ersten Instanz und der Appellationsgerichte werden 
vom Präsidenten der Republik auf Vorschlag des Obersten Gerichtsrat ernannt.

7. Die Präsidenten der Gerichte der ersten Instanz und der Appellationsgerichte wer-
den vom Präsidenten der Republik auf Vorschlag des Obersten Gerichtsrat aus der Mitte 
des jeweiligen Gerichts für eine Frist von drei Jahren ernannt. Innerhalb von drei Jahren 
nach dem Ende seiner Amtszeit kann ein Gerichtspräsident nicht in dieses Amt wieder 
ernannt werden.

8. Die Richter amtieren bis Erreichung des Alters von fünfundsechzig Jahren, die 
Richter des Verfassungsgerichts bis Erreichung des Alters von siebzig Jahren. 

9. Das Nähere zur Wahl und Ernennung der Richter wird durch das Gesetz über das 
Verfassungsgericht und das Gerichtsgesetzbuch bestimmt.

Artikel 167. Das Verfassungsgericht
1. Die Verfassungsrechtsprechung wird vom Verfassungsgericht ausgeübt, indem es 

den Vorrang der Verfassung gewährleistet.
2. Bei der Ausübung der Rechtsprechung ist das Verfassungsgericht unabhängig und 

nur der Verfassung unterworfen.
3. Die Befugnisse des Verfassungsgerichts werden durch die Verfassung bestimmt, 

während das Verfahren seiner Bildung und die Tätigkeitsordnung durch die Verfassung 
und das Gesetz über das Verfassungsgericht bestimmt werden.

Artikel 168. Befugnisse des Verfassungsgerichts
In dem durch das Gesetz über das Verfassungsgericht bestimmten Verfahren:
1) entscheidet das Verfassungsgericht über die Übereinstimmung der Gesetze, der 

Beschlüsse der Nationalversammlung, der Erlasse und Verfügungen des Präsidenten der 
Republik, der Beschlüsse der Regierung und des Ministerpräsidenten, der untergesetz-
lichen normativen Rechtsakte mit der Verfassung;

2) entscheidet das Verfassungsgericht vor der Verabschiedung des Entwurfs der Ver-
fassungsänderungen sowie der Entwürfe von Rechtsakten, die zur Volksabstimmung 
gestellt werden, über ihre Übereinstimmung mit der Verfassung;

3) entscheidet das Verfassungsgericht vor der Ratifizierung eines völkerrechtlichen 
Vertrags über die Übereinstimmung der darin verankerten Verpflichtungen mit der Ver-
fassung;
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4) löst das Verfassungsgericht die Streitigkeiten zwischen den Verfassungsorganen 
hinsichtlich ihrer verfassungsrechtlichen Befugnisse;

5) entscheidet das Verfassungsgericht über die Streitigkeiten, die mit den Beschlüs-
sen über  Ergebnisse der Volksabstimmungen, der Wahlen zur Nationalversammlung 
und des Präsidenten der Republik zusammenhängen;

6) entscheidet das Verfassungsgericht über die vorzeitige Beendigung der Befug-
nisse eines Abgeordneten;

7) erstattet das Verfassungsgericht ein Gutachten über das Vorliegen der Gründe für 
die Amtsenthebung des Präsidenten der Republik;

8) entscheidet das Verfassungsgericht über die Unmöglichkeit der Amtsausübung 
durch den Präsidenten der Republik; 

9) entscheidet das Verfassungsgericht über die Frage der Heranziehung eines Rich-
ters des Verfassungsgerichts zur disziplinarischen Verantwortung;

10) entscheidet das Verfassungsgericht über die vorzeitige Beendigung der Befug-
nisse eines Richters des Verfassungsgerichts;

11) entscheidet das Verfassungsgericht über die Frage der Zustimmung zur Einlei-
tung einer Strafverfolgung gegen einen Richter des Verfassungsgerichts im Zusammen-
hang mit der Ausübung seiner Befugnisse oder zu seiner Freiheitsentziehung; 

12) entscheidet das Verfassungsgericht in den durch Gesetz bestimmten Fällen über 
die Suspendierung oder  das Verbot der Tätigkeit einer Partei.

Artikel 169. Anrufung des Verfassungsgerichts
1. Das Recht auf Anrufung des Verfassungsgerichts haben:
1) die Nationalversammlung - in den durch Artikel 168 Ziff. 12 der Verfassung vor-

gesehenen Fällen; in dem durch Artikel 168 Ziff. 7 der Verfassung vorgesehen Falle 
- durch einen mit Stimmenmehrheit der Gesamtzahl der Abgeordneten angenommenen 
Beschluss, und in dem durch Artikel 168 Ziff. 10 der Verfassung vorgesehen Falle - 
durch einen mit Dreifünftelmehrheit der Stimmen der Gesamtzahl der Abgeordneten 
angenommen Beschluss;

2) mindestens ein Fünftel der Gesamtzahl der Abgeordneten in den durch Artikel 
168 Ziff. 1, 4 und 6 der Verfassung vorgesehenen Fällen;

3) eine Fraktion der Nationalversammlung – wegen Streitigkeiten, die mit den Be-
schlüssen über die Ergebnisse der Volksabstimmung oder der Wahl des Präsidenten der 
Republik zusammenhängen;

4) der Präsident der Republik in den durch Artikel 129 Absatz 1, Artikel 139 Absatz 
2, Artikel 150 sowie Artikel 168 Absätze 1 und 4 der Verfassung vorgesehenen Fällen;

5) die Regierung in den durch Artikel 168 Ziff. 1, 4, 8 und 12 der Verfassung vorge-
sehenen Fällen;
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6) der Oberste Gerichtsrat in den durch Artikel 168 Absatz 4 der Verfassung vorge-
sehenen Fällen;

7) die Organe der örtlichen Selbstverwaltung in den Fragen der Übereinstimmung 
der in Artikel 168 Ziff. 1 der Verfassung aufgezählten normativen Rechtsakte, die ihre 
verfassungsmäßigen Rechte verletzen, mit der Verfassung sowie in den Fällen, die 
durch Artikel 168 Ziff. 4 der Verfassung vorgesehen sind;

8) jede Person in einer konkreten Angelegenheit, wenn ein endgültiger Akt des Ge-
richts vorliegt, alle Mittel des gerichtlichen Schutzes erschöpft sind und die Verfas-
sungsmäßigkeit der Bestimmung des normativen Rechtsaktes angefochten wird, die 
gegen sie durch diesen Akt angewandt wurde, was zur Verletzung ihrer in Kapitel 2 
der Verfassung verankerten Grundrechte und Freiheiten geführt hat, und zwar unter 
Berücksichtigung auch der Auslegung, die die betreffende Bestimmung in der Rechts-
anwendungspraxis bekommen hat;    

9) der Generalstaatsanwalt in den Fragen der Verfassungsmäßigkeit der Bestim-
mungen der normativen Rechtsakte, die das von der Staatsanwaltschaft geführte 
Verfahren betreffen, sowie in dem Falle, der durch Artikel 168 Ziff. 11 vorgesehen 
ist;

10) der Verteidiger der Menschenrechte in den Fragen der Übereinstimmung der in 
Artikel 168 Ziff. 1 der Verfassung aufgezählten normativen Rechtsakte mit den Bestim-
mungen des Kapitels 2 der Verfassung;

11) Parteien oder Parteibündnisse, die an den Wahlen zur Nationalversammlung 
teilgenommen haben, hinsichtlich der Streitigkeiten, die mit den Beschlüssen über die 
Ergebnisse der Wahlen zur Nationalversammlung zusammenhängen; 

12) die Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Republik hinsichtlich der Strei-
tigkeiten, die mit den Beschlüssen über die Ergebnisse der Wahl des Präsidenten der 
Republik zusammenhängen; 

13) mindestens drei Richter des Verfassungsgerichts - in dem Falle, der durch Artikel 
168 Ziff. 9 vorgesehen ist.

2. In den durch Artikel 168 Absatz 2 der Verfassung bestimmten Fällen ruft das Ver-
fassungsgericht die Nationalversammlung hinsichtlich der Fragen an, die die Änderung 
der Verfassung, die Mitgliedschaft in den suprastaatlichen internationalen Organisati-
onen oder Änderung des Staatsgebietes betreffen. Hinsichtlich des Gesetzentwurfs, der 
zur Volksabstimmung als Bürgerinitiative gebracht wird, ruft ein bevollmächtigter Ver-
treter der Bürgerinitiative das Verfassungsgericht an. 

3. In dem durch Artikel 168 Ziff. 3 der Verfassung vorgesehenen Falle ruft die Re-
gierung das Verfassungsgericht an.

4. Die Gerichte rufen das Verfassungsgericht hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit 
eines normativen Rechtsakts, der in einem konkreten Fall, der sich in ihrem Verfahren 
befindet, anzuwenden ist, wenn sie begründete Zweifel an seiner Verfassungsmäßigkeit 
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haben und der Auffassung sind, dass die Entscheidung über diesen Fall nur durch die 
Anwendung des betreffenden normativen Rechtsakts möglich ist. 

5. In dem durch Artikel 168 Ziff. 6 der Verfassung vorgesehenen Falle ruft der Rat 
der Nationalversammlung das Verfassungsgericht an.

6. Das Nähere zur Anrufung des Verfassungsgerichts wird durch das Gesetz über das 
Verfassungsgericht bestimmt.

7. Das Verfassungsgericht verhandelt eine Sache nur, wenn ein entsprechender An-
trag vorliegt.

Artikel 170. Entscheidungen und Gutachten des Verfassungsgerichts
1. Das Verfassungsgericht fasst Beschlüsse und erstattet Gutachten. 
2. Die Beschlüsse und Gutachten des Verfassungsgerichts sind endgültig und treten 

mit ihrer Verkündung in Kraft.
3. Das Verfassungsgericht kann in seiner Entscheidung einen späteren Zeitpunkt für 

Außerkraftsetzen eines verfassungswidrigen normativen Rechtsakts oder eines Teils da-
von festsetzen.

4. Hinsichtlich der durch Artikel 168 der Verfassung vorgesehenen Fragen, mit Aus-
nahme der in Ziff. 7, fasst das Verfassungsgericht Beschlüsse; hinsichtlich der durch 
Artikel 168 Ziff. 7 der Verfassung vorgesehenen Frage erstattet das Verfassungsgericht 
ein Gutachten.  

5. Die Beschlüsse hinsichtlich der durch Artikel 168 Ziff. 10 und 12 der Verfassung 
vorgesehenen Fragen sowie die Gutachten werden mindestens mit Zweidrittelmehrheit 
der Stimmen der Gesamtzahl der Richter des Verfassungsgerichts angenommen; andere 
Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der Gesamtzahl gefasst.  

6. Wenn das Gutachten des Verfassungsgerichts negativ ausfällt, wird die Frage von 
dem zuständigen Organ nicht weiter geprüft. 

Artikel 171. Das Kassationsgericht
1. Die höchste Gerichtsinstanz der Republik Armenien, der Bereich der Verfassungs-

gerichtsbarkeit ausgenommen, ist das Kassationsgericht.
2. Durch Überprüfung der Gerichtsakte im Rahmen seiner durch Gesetz bestimmten 

Befugnisse
1) stellt das Kassationsgericht die einheitliche Anwendung der Gesetze und anderer 

normativer Rechtsakte sicher;
2) beseitigt das Kassationsgericht die grundlegenden Verletzungen der Menschen-

rechte und Freiheiten.
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Artikel 172. Die Appellationsgerichte
Die Appellationsgerichte sind die gerichtliche Instanz, die die Gerichtsakte der Ge-

richte erster Instanz im Rahmen ihrer durch Gesetz bestimmten Befugnisse überprüft.

Artikel 173. Der Oberste Gerichtsrat
Der Oberste Gerichtsrat ist ein unabhängiges Staatsorgan, das die Unabhängigkeit 

der Gerichte und Richter gewährleistet. 

Artikel 174. Die Zusammensetzung und das Bildungsverfahren des Obersten 
Gerichtsrates

1. Der Oberste Gerichtsrat setzt sich aus 10 Mitgliedern zusammen.
2. Fünf Mitglieder des Obersten Gerichtsrates werden von der Vollversammlung der 

Richter gewählt aus dem Kreis der Richter, die mindestens zehn Jahre Richtererfahrung 
haben. Im Obersten Gerichtsrat müssen Richter aus Gerichten aller Instanzen vertreten 
sein. Das von der Vollversammlung der Richter gewählte Mitglied darf nicht Gerichts-
vorsitzender oder Vorsitzender einer Kammer des Kassationsgerichts sein.

3. Fünf Mitglieder des Obersten Gerichtsrates werden von der Nationalversamm-
lung mit mindestens Dreifünftelmehrheit der Stimmen der Gesamtzahl der Abgeord-
neten aus dem Kreis der Rechtswissenschaftler und anderer renommierter Anwälte 
gewählt, die Bürger nur der Republik Armenien sind, wahlberechtigt sind, hohe be-
rufliche Eigenschaften aufweisen und über Berufserfahrung von mindestens fünfzehn 
Jahren verfügen. Das von der Nationalversammlung gewählte Mitglied darf nicht 
Richter sein.

4. Die Mitglieder des Obersten Gerichtsrates werden für die Dauer von fünf Jahren 
gewählt und dürfen nicht wiedergewählt werden.

5. Das Gerichtsgesetzbuch kann für die von der Nationalversammlung gewählten 
Mitglieder des Obersten Gerichtsrates Inkompatibilitätsanforderungen aufstellen.

6. Im Gerichtsgesetzbuch kann bestimmt werden, dass die Befugnisse der Mitglieder 
des Obersten Gerichtsrates, die Richter sind, während ihrer Amtszeit im Obersten Ge-
richtsrat suspendiert werden.   

7. Der Oberste Gerichtsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden des Rates für die 
Frist und in dem Verfahren, die durch das Gesetzbuch bestimmt sind, aus der Zahl der 
von der Vollversammlung der Richter und der Nationalversammlung gewählten Mit-
glieder in dieser Reihenfolge.

8. Das Nähere über die Bildung des Obersten Gerichtsrates wird durch das Gerichts-
gesetzbuch bestimmt. 
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Artikel 175. Befugnisse des Obersten Gerichtsrates
1. Der Oberste Gerichtsrat
1) bereitet vor und genehmigt die Listen der Richterkandidaten, einschließlich der 

Liste der Kandidaten für Beförderung;
2) schlägt dem Präsidenten der Republik die zu ernennenden Richterkandidaten vor, 

darunter die Richterkandidaten für Beförderung; 
3) schlägt dem Präsidenten der Republik die Kandidaten der zu ernennenden Ge-

richtspräsidenten und Vorsitzenden der Kammern des Kassationsgerichts vor;
4) schlägt der Nationalversammlung die Kandidaten der Richter und des Präsidenten 

des Kassationsgerichts vor;
5) entscheidet über die Abordnung eines Richters zu einem anderen Gericht;
6) entscheidet über die Erteilung der Zustimmung zur Einleitung einer Strafverfol-

gung gegen einen Richter oder zu seiner Freiheitsentziehung im Zusammenhang mit der 
Erfüllung seiner Befugnisse; 

7) entscheidet über Heranziehung eines Richters zur disziplinarischen Verantwor-
tung;

8) entscheidet über die vorzeitige Beendigung der Befugnisse der Richter;
9) genehmigt den Voranschlag eigener Kosten sowie den der Gerichte und stellt di-

ese der Regierung für die Aufnahme in dem durch Gesetz bestimmten Verfahren in den 
Entwurf des Staatshaushaltes vor;  

10) bildet nach Maßgabe des Gesetzes eigene Verwaltung. 
2. Bei der Prüfung der Frage der Heranziehung eines Richters zur disziplinarischen 

Verantwortung sowie in anderen durch das Gerichtsgesetzbuch bestimmten Fällen han-
delt der Oberste Gerichtsrat als ein Gericht.

3. In den Fällen und in dem Verfahren, die durch Gesetz bestimmt sind, erlässt der 
Oberste Gerichtsrat untergesetzliche normative Rechtsakte.

4. Andere Befugnisse und die Tätigkeitsordnung des Obersten Gerichtsrates werden 
durch das Gerichtsgesetzbuch bestimmt.

KAPITEL 8
DIE STAATSANWALTSCHAFT UND DIE ERMITTLUNGSORGANE

Artikel 176. Die Staatsanwaltschaft
1. Die Staatsanwaltschaft ist ein einheitliches System, das dem Generalstaatsanwalt 

untersteht.
2. In den Fällen und in dem Verfahren, die durch Gesetz bestimmt sind,
1) leitet die Staatsanwaltschaft eine Strafverfolgung ein;
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2) übt die Staatsanwaltschaft die Aufsicht über die Gesetzlichkeit des vorgericht-
lichen Strafverfahrens aus; 

3) vertritt die Staatsanwaltschaft vor Gericht die Anklage;
4) erhebt die Staatsanwaltschaft Protest gegen Urteile, Strafurteile und Beschlüsse 

der Gerichte; 
5) übt die Staatsanwaltschaft Aufsicht über die Gesetzlichkeit der Vollstreckung von 

Strafen und anderen Zwangsmaßnahmen aus. 
3. In den Ausnahmefällen und in dem Verfahren, die durch Gesetz bestimmt sind, 

strengt die Staatsanwaltschaft bei Gericht eine Klage zur Verteidigung der staatlichen 
Interessen an.

4. Die Staatsanwaltschaft handelt im Rahmen der ihr durch die Verfassung vorbehal-
tenen Befugnisse auf der Grundlage des Gesetzes.

5. Das Verfahren der Bildung und die Tätigkeitsordnung der Staatsanwaltschaft wer-
den durch Gesetz bestimmt.

Artikel 177. Der Generalstaatsanwalt
1. Der Generalstaatsanwalt wird auf Vorschlag des zuständigen ständigen Aus-

schusses der Nationalversammlung für eine Amtszeit von sechs Jahren von der Natio-
nalversammlung mit mindestens Dreifünftelmehrheit der Gesamtzahl der Abgeordneten 
gewählt. Dieselbe Person kann nicht mehr als zweimal nacheinander zum General-
staatsanwalt gewählt werden.

2. Zum Generalstaatsanwalt kann ein Jurist mit Hochschulausbildung gewählt wer-
den, der sein fünfunddreißigstes Lebensjahr vollendet hat, ein Bürger nur der Republik 
Armenien und wahlberechtigt ist, über hohe berufliche Eigenschaften und Berufserfah-
rung von mindestens zehn Jahren verfügt. Durch Gesetz können für den Generalstaats-
anwalt zusätzliche Anforderungen bestimmt werden.

3. In den durch Gesetz vorgesehenen Fällen kann die Nationalversammlung mit min-
destens Dreifünftelmehrheit der Gesamtzahl der Abgeordneten den Generalstaatsanwalt 
seines Amtes entheben. 

Artikel 178. Die Ermittlungsorgane 
1. Die Ermittlungsorgane organisieren und führen in den Fällen und in dem Verfah-

ren, die durch Gesetz bestimmt sind, das vorgerichtliche Strafverfahren durch.
2. Die Rechtsstellung, die Befugnisse, das Bildungsverfahren und die Tätigkeitsord-

nung der Ermittlungsorgane werden durch Gesetz bestimmt.
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KAPITEL 9
DIE ÖRTLICHE SELBSTVERWALTUNG

Artikel 179. Das Recht auf örtliche Selbstverwaltung
1. Die örtliche Selbstverwaltung ist das Recht und die Fähigkeit der Organe der 

örtlichen Selbstverwaltung, die öffentlichen Fragen von gemeindlicher Bedeutung im 
Interesse der Einwohner der Gemeinde und in Übereinstimmung mit der Verfassung 
und den Gesetzen in eigener Verantwortung zu lösen.

2. Die örtliche Selbstverwaltung wird in den Gemeinden ausgeübt.

Artikel 180. Die Gemeinde
1. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft der Einwohner einer oder mehrerer Ort-

schaften.
2. Die Gemeinde ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts. 

Artikel 181. Wahlen der Organe der örtlichen Selbstverwaltung
1. Die Organe der örtlichen Selbstverwaltung sind der Gemeinderat und der Gemein-

devorsteher, die auf fünf Jahre gewählt werden. Durch das Wahlgesetzbuch kann eine 
direkte oder indirekte Wahl des Gemeindevorstehers bestimmt werden. Bei direkter 
Wahl des Gemeindevorstehers werden die durch Artikel 7 der Verfassung bestimmten 
Grundsätze des Wahlrechts angewandt.

2. Das Wahlverfahren der Organe der örtlichen Selbstverwaltung wird durch das 
Wahlgesetzbuch bestimmt. 

Artikel 182.  Die Aufgaben der Gemeinde und Befugnisse der Organe der örtli-
chen Selbstverwaltung

1. Die Organe der örtlichen Selbstverwaltung haben eigene Befugnisse zum Zwecke 
der Lösung der pflichtigen und freiwilligen Aufgaben der Gemeinde, sowie vom Staat 
delegierte Befugnisse. Die pflichtigen Aufgaben der Gemeinden werden durch Gesetz 
bestimmt; die freiwilligen Aufgaben werden durch Beschlüsse des Gemeinderates be-
stimmt.

2. Zum Zwecke der wirksamsten Ausübung der Befugnisse der Staatsorgane können 
diese durch Gesetz an die Organe der örtlichen Selbstverwaltung delegiert werden.

3. Der Gemeinderat erlässt in dem durch Gesetz bestimmten Verfahren untergesetz-
liche normative Rechtsakte, die im Gebiet der Gemeinde zu vollziehen sind.

4. Der Gemeindevorsteher vollzieht die Beschlüsse des Gemeinderates und übt die 
allgemeine Leitung der Verwaltung der Gemeinde aus. Der Gemeindevorsteher ist dem 
Gemeinderat verantwortlich.
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5. Die Befugnisse der Organe der örtlichen Selbstverwaltung werden durch Gesetz 
bestimmt.

Artikel 183.  Die direkte Beteiligung an der Verwaltung der Angelegenheiten 
der Gemeinde

1. Die Einwohner der Gemeinde können an der Verwaltung der gemeindlichen An-
gelegenheiten durch Entscheidungen über öffentliche Fragen gemeindlicher Bedeutung 
in örtlichen Volksabstimmungen unmittelbar teilnehmen.            

2. Das Verfahren der Abhaltung der örtlichen Volksabstimmung sowie andere For-
men der unmittelbaren Beteiligung der Einwohner der Gemeinde an der Verwaltung der 
gemeindlichen Angelegenheiten werden durch Gesetz bestimmt. 

Artikel 184. Gemeindeeigentum
1. Die Gemeinde hat das Recht auf Eigentum an Grund und Boden sowie an sons-

tigem Vermögen.
2. Der Grund und Boden im Gemeindegebiet, außer demjenigen, der dem Staat so-

wie den natürlichen und juristischen Personen gehört, ist das Gemeindeeigentum.
3. Der Gemeinderat verfügt in dem durch Gesetz bestimmten Verfahren über das 

Eigentum der Gemeinde.  

Artikel 185. Gemeindehaushalt, örtliche Steuern, Gebühren und Beiträge
1. Die Gemeinde hat einen Haushalt, der auf Vorstellung des Gemeindevorstehers 

vom Gemeinderat angenommen wird. 
2. Wie Einnahmen zu erzielen und Ausgaben auszuführen sind, wird durch Gesetz 

bestimmt.
3. Im Rahmen der durch Gesetz bestimmten Steuerhebesätze legt der Gemeinderat 

die örtlichen Steuern und Gebühren fest. 
4. Der Gemeinderat darf für die von der Gemeinde erbrachten Dienstleistungen Bei-

träge festlegen, die an den Gemeindehaushalt abzuführen sind.

Artikel 186. Finanzierung der Gemeinden
1. Zum Zwecke der Erfüllung der pflichtigen Aufgaben der Gemeinde werden durch 

Gesetz solche steuerlichen und nichtsteuerlichen Quellen bestimmt, die für die Sicher-
stellung der Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich sind.

2. Die vom Staat an die Gemeinden delegierten Befugnisse unterliegen der obligato-
rischen Finanzierung aus dem Staatshaushalt.

3. Im Rahmen des Möglichen stellt der Staat Mittel für Sicherstellung der gleichmä-
ßigen Entwicklung der Gemeinden bereit.
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Artikel 187. Die örtliche Selbstverwaltung in Jerewan
Jerewan ist eine Gemeinde. Die Besonderheiten der örtlichen Selbstverwaltung in 

Jerewan werden durch Gesetz bestimmt.

Artikel 188. Rechts- und Fachaufsicht
1. Das zuständige Organ der Regierung übt in den Fällen und in dem Verfahren, die 

durch Gesetz bestimmt sind, Rechtsaufsicht über die Erfüllung der eigenen Aufgaben 
der Gemeinde aus.

2. Die zuständigen Organe der Regierung üben in den Fällen und in dem Verfahren 
durch Gesetz sind, Fach- und Rechtsaufsicht über die Ausübung der vom Staat delegier-
ten Befugnisse aus.

Artikel 189. Gemeindeverbände 
1. Für Erhöhung der Effizienz der örtlichen Selbstverwaltung können die Gemein-

deräte Gemeindeverbände bilden. Im öffentlichen Interesse können Gemeindeverbände 
auf Vorschlag der Regierung auch durch Gesetz gebildet werden. 

2. Ein Gemeindeverband darf nur solche Befugnisse ausüben, die ihm durch Gesetz 
oder Beschlüsse der Gemeinderäte vorbehalten sind.

3. Ein Gemeindeverband ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts. 

Artikel 190. Zusammenlegung und Teilung von Gemeinden
Im öffentlichen Interesse können Gemeinden durch Gesetz zusammengelegt oder 

geteilt werden. Die Nationalversammlung ist verpflichtet, vor der Annahme des ent-
sprechenden Gesetzes die betroffenen Gemeinden anzuhören. 

KAPITEL 10
DER VERTEIDIGER DER MENSCHENRECHTE

Artikel 191. Aufgaben und Befugnisse des Verteidigers der Menschenrechte
1. Der Verteidiger der Menschenrechte ist ein unabhängiger Amtsträger, der über 

die Einhaltung der Menschenrechte und Freiheiten durch die Staatsorgane, Organe der 
örtlichen Selbstverwaltung und Amtsträger sowie in den durch Gesetz über den Ver-
teidiger der Menschenrechte vorgesehenen Fällen auch durch  Organisationen wacht, 
zur Wiederherstellung der verletzten Rechte und Freiheiten und Vervollkommnung der  
normativen Rechtsakte, die Rechte und Freiheiten betreffen,  beiträgt.   

2. Der Verteidiger der Menschenrechte legt der Nationalversammlung eine jährliche 
Mitteilung über seine Tätigkeit und den Zustand des Schutzes der Menschenrechte und 
Freiheiten vor. Die Mitteilung kann Vorschläge über gesetzgeberische oder andere Maß-
nahmen enthalten.
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3. Die Staatsorgane, Organe der örtlichen Selbstverwaltung und Amtsträger sind ver-
pflichtet, in dem durch Gesetz bestimmten Verfahren dem Verteidiger der Menschen-
rechte die erforderlichen Unterlagen, Informationen und Erläuterungen zur Verfügung 
zu stellen sowie seine Arbeit zu unterstützen.

4. Andere Befugnisse des Verteidigers der Menschenrechte werden durch das Gesetz 
über den Verteidiger der Menschenrechte bestimmt.

Artikel 192. Die Wahl des Verteidigers der Menschenrechte
1. Der Verteidiger der Menschenrechte wird auf Vorschlag des zuständigen stän-

digen Ausschusses der Nationalversammlung von der Nationalversammlung mit min-
destens Dreifünftelmehrheit der Stimmen der Gesamtzahl der Abgeordneten auf sechs 
Jahre gewählt.

2. Zum Verteidiger der Menschenrechte darf jede Person gewählt werden, die Hoch-
schulausbildung hat, die an den Abgeordneten gestellten Anforderungen erfüllt und ho-
hes Ansehen in der Gesellschaft besitzt.

Artikel 193. Garantien der Tätigkeit des Verteidigers der Menschenrechte 
1. Der Verteidiger der Menschenrechte genießt die Immunität eines Abgeordne-

ten. Die Nationalversammlung entscheidet über die Zustimmung zur Einleitung einer 
strafrechtlichen Verfolgung gegen den Verteidiger der Menschenrechte oder zu seinem 
Freiheitsentzug mit mindestens Dreifünftelmehrheit der Stimmen der Gesamtzahl der 
Abgeordneten. 

2. Für den Verteidiger der Menschenrechte gelten die für den Abgeordneten be-
stimmten Inkompatibilitätsanforderungen.

3. Der Verteidiger der Menschenrechte darf in seiner Amtszeit nicht Mitglied einer 
Partei sein oder auf andere Weise politisch tätig werden. In öffentlichen Reden hat er 
politische Zurückhaltung zu üben.

4. Der Staat gewährleistet eine angemessene Finanzierung der Tätigkeit des Vertei-
digers der Menschenrechte.

5. Die Befugnisse des Verteidigers der Menschenrechte erlöschen nach Ablauf der 
Amtszeit, in den Fällen des Verlustes der Staatsangehörigkeit der Republik Armenien 
oder des Erwerbs der Staatsangehörigkeit eines fremden Staates, seiner rechtskräftigen 
Verurteilung zur Freiheitsstrafe, seiner Erklärung durch ein rechtskräftiges Urteil des 
Gerichts für handlungsunfähig, verschollen oder tot, seines Todes oder seines Rücktritts.    

6. Andere Garantien der Tätigkeit des Verteidigers der Menschenrechte werden 
durch das Gesetz über den Verteidiger der Menschenrechte bestimmt.
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KAPITEL 11
DIE ZENTRALE WAHLKOMMISSION

Artikel 194. Funktionen und Befugnisse der Zentralen Wahlkommission und 
das System der Wahlkommissionen

1. Die Zentrale Wahlkommission ist ein unabhängiges Staatsorgan, das die Wahlen 
zur Nationalversammlung und der Organe der örtlichen Selbstverwaltung, die Volksab-
stimmungen organisiert sowie die Gesetzesmäßigkeit ihrer Durchführung überwacht.

2. In den Fällen und in dem Verfahren, die durch Gesetz bestimmt sind, erlässt die 
Zentrale Wahlkommission untergesetzliche normative Rechtsakte.

3. Die Zentrale Wahlkommission legt der Nationalversammlung eine Mitteilung 
über ihre Tätigkeit vor.

4. Das System der Wahlkommissionen, die Befugnisse, das Bildungsverfahren und 
die Tätigkeitsordnung der Wahlkommissionen sowie die Garantien ihrer Tätigkeit wer-
den durch das Wahlgesetzbuch bestimmt.

Artikel 195. Die Zusammensetzung und das Bildungsverfahren der Zentralen 
Wahlkommission

1. Die Zentrale Wahlkommission setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen.
2. Der Vorsitzende und die anderen Mitglieder der Zentralen Wahlkommission wer-

den auf Vorschlag des zuständigen ständigen Ausschusses der Nationalversammlung 
mit mindestens Dreifünftelmehrheit der Stimmen der Gesamtzahl der Abgeordneten auf 
sechs Jahre gewählt. Dieselbe Person kann nicht mehr als zweimal nacheinander zum 
Mitglied der Zentralen Wahlkommission, darunter zum Vorsitzenden, gewählt werden.

3. Zum Mitglied der Zentralen Wahlkommission darf jede Person gewählt werden, 
die Hochschulausbildung hat und die an den Abgeordneten gestellten Anforderungen 
erfüllt. 

4. Für die Mitglieder der Zentralen Wahlkommission gelten die für den Abgeordne-
ten bestimmten Inkompatibilitätsanforderungen. Durch Gesetz können für sie zusätz-
liche Inkompatibilitätsanforderungen bestimmt werden.

5. Die Mitglieder der Zentralen Wahlkommission dürfen in ihrer Amtszeit nicht Mit-
glied einer Partei sein oder auf andere Weise politisch tätig werden. In öffentlichen 
Reden haben sie politische Zurückhaltung zu üben.

6. Im Falle der Verletzung einer der Bedingungen der Absätze 4 oder 5 dieses Arti-
kels werden die Befugnisse des Mitglieds der Zentralen Wahlkommission von der Nati-
onalversammlung mit mindestens Dreifünftelmehrheit der Stimmen der Gesamtzahl der 
Abgeordneten vorzeitig beendet.
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KAPITEL 12
DIE KOMMISSION FÜR FERNSEHEN UND RADIO 

Artikel 196. Funktionen und Befugnisse der Kommission für Fernsehen und 
Radio 

1. Die Kommission für Fernsehen und Radio ist ein unabhängiges Staatsorgan, das 
die Freiheit, Unabhängigkeit und Pluralität des Rundfunks sicherstellt und die Aktivi-
täten der Fernseh- und Radioanstalten überwacht.

2. Die Kommission für Fernsehen und Radio vergibt Sendefrequenzen öffentlich in 
einem Wettbewerbsverfahren.

3. Die Kommission für Fernsehen und Radio überwacht die Sicherstellung der Viel-
falt von Informations-, Bildungs-, Kultur- und Unterhaltungsprogrammen im öffent-
lichen Fernsehen und Radio.

4. Die Kommission für Fernsehen und Radio legt der Nationalversammlung eine 
jährliche Mitteilung über ihre Tätigkeit und über den Zustand der Informationsfreiheit 
im Fernsehen und im Radio vor.

5. Die Kommission für Fernsehen und Radio erlässt in den Fällen und in dem Ver-
fahren, die durch Gesetz bestimmt sind, untergesetzliche normative Rechtsakte.

6. Die Befugnisse, das Verfahren und die Garantien der Tätigkeit der Kommission 
für Fernsehen und Radio werden durch Gesetz bestimmt.

Artikel 197. Die Zusammensetzung der Kommission für Fernsehen und Radio 
und das Bildungsverfahren

1. Die Kommission für Fernsehen und Radio setzt sich aus sieben Mitgliedern zu-
sammen.

2. Die Mitglieder der Kommission für Fernsehen und Radio werden auf Vorschlag 
des zuständigen ständigen Ausschusses der Nationalversammlung mit mindestens Drei-
fünftelmehrheit der Stimmen der Gesamtzahl der Abgeordneten auf sechs Jahre gewählt. 
Die Kommission für Fernsehen und Radio wählt aus eigener Mitte den Vorsitzenden der 
Kommission. Dieselbe Person kann nicht mehr als zweimal nacheinander zum Mitglied 
der Kommission für Fernsehen und Radio, darunter zum Vorsitzenden gewählt werden.

3. Zum Mitglied der Kommission für Fernsehen und Radio darf jede Person gewählt 
werden, die Hochschulbildung hat, die an den Abgeordneten gestellten Anforderungen 
erfüllt und ein angesehener Spezialist auf dem Gebiet der Massenmedien ist. Durch 
Gesetz können für die Mitglieder der Kommission zusätzliche Anforderungen bestimmt 
werden.

4. Für die Mitglieder der Kommission für Fernsehen und Radio gelten die für den 
Abgeordneten bestimmten Inkompatibilitätsanforderungen. Durch Gesetz können für 
sie zusätzliche Inkompatibilitätsanforderungen bestimmt werden.
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5. Die Mitglieder der Kommission für Fernsehen und Radio dürfen in ihrer Amtszeit 
nicht Mitglied einer Partei sein oder auf andere Weise politische tätig werden. In öffent-
lichen Reden haben sie politische Zurückhaltung zu üben.

6. Im Falle der Verletzung einer der Bedingungen der Absätze 4 oder 5 dieses Ar-
tikels werden die Befugnisse des Mitglieds der Kommission für Fernsehen und Radio 
von der Nationalversammlung mit mindestens Dreifünftelmehrheit der Stimmen der 
Gesamtzahl der Abgeordneten vorzeitig beendet.

KAPITEL 13
DER RECHNUNGSHOF

Artikel 198. Funktionen und Befugnisse des Rechnungshofes
1. Der Rechnungshof ist ein unabhängiges Staatsorgan, das im Bereich der öffent-

lichen Finanzen und des öffentlichen Eigentums die Gesetzesmäßigkeit und Effizienz 
der Nutzung der staatlichen und kommunalen Haushaltsmittel, Darlehen und Kredite 
sowie des Staats- und Gemeindeeigentums prüft. Der Rechnungshof darf Inspektionen 
bei juristischen Personen nur in den durch Gesetz bestimmten Fällen durchführen. 

2. Der Rechnungshof handelt auf der Grundlage des von ihm genehmigten Tätig-
keitsprogramms.

3. Der Rechnungshof unterbreitet der Nationalversammlung:
1) eine jährliche Mitteilung über seine Tätigkeit;
2) eine Stellungnahme über den Vollzug des Staatshaushalts; 
3) laufende Stellungnahmen in den durch Gesetz bestimmten Fällen. 
4. Die Befugnisse, das Verfahren und die Garantien der Tätigkeit des Rechnungs-

hofes werden durch Gesetz bestimmt.

Artikel 199. Die Zusammensetzung des Rechnungshofes und das Bildungsver-
fahren 

1. Der Rechnungshof setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen.
2. Der Vorsitzende des Rechnungshofes und seine Mitglieder werden auf Vorschlag 

des zuständigen ständigen Ausschusses der Nationalversammlung mit mindestens 
Dreifünftelmehrheit der Stimmen der Gesamtzahl der Abgeordneten auf sechs Jahre 
gewählt. Dieselbe Person kann nicht mehr als zweimal nacheinander zum Mitglied des 
Rechnungshofes, darunter zum Vorsitzenden, gewählt werden.

3. Zum Mitglied des Rechnungshofes darf jede Person gewählt werden, die Hoch-
schulausbildung hat und die dem Abgeordneten gestellten Anforderungen erfüllt. Durch 
Gesetz können für die Mitglieder des Rechnungshofes zusätzliche Anforderungen be-
stimmt werden.
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4. Für die Mitglieder des Rechnungshofes gelten die für den Abgeordneten be-
stimmten Inkompatibilitätsanforderungen. Durch Gesetz können für sie zusätzliche In-
kompatibilitätsanforderungen bestimmt werden.

5. Die Mitglieder des Rechnungshofes dürfen in ihrer Amtszeit nicht Mitglied einer 
Partei sein oder auf andere Weise politisch tätig werden. In öffentlichen Reden haben 
sie politische Zurückhaltung zu üben.

6. Im Falle der Verletzung einer der Bedingungen der Absätze 4 oder 5 dieses Ar-
tikels werden die Befugnisse des Mitglieds des Rechnungshofes von der Nationalver-
sammlung mit mindestens Dreifünftelmehrheit der Stimmen der Gesamtzahl der Abge-
ordneten vorzeitig beendet.

KAPITEL 14
DIE ZENTRALBANK

Artikel 200. Hauptziele und Funktionen der Zentralbank
1. Die Nationalbank der Republik Armenien ist die Zentralbank. Die Zentralbank ist 

bei der Ausübung der ihr durch die Verfassung und Gesetze vorbehaltenen Funktionen 
unabhängig.

2. Die Hauptziele der Zentralbank sind die Sicherstellung der Preis- und Finanzsta-
bilität.

3. Die Zentralbank entwickelt, genehmigt und realisiert die Programme der Geld- 
und Kreditpolitik.

4. Die Zentralbank gibt die Währung der Republik Armenien - den Armenischen 
Dram - heraus.

5. Die Zentralbank erlässt in den Fällen und in dem Verfahren, die durch Gesetz 
bestimmt sind, untergesetzliche normative Rechtsakte.

6. Die Zentralbank legt der Nationalversammlung eine jährliche Mitteilung über ihre 
Tätigkeit vor.

7. Die anderen Ziele, Aufgaben der Zentralbank sowie das Verfahren und die Garan-
tien ihrer Tätigkeit werden durch Gesetz bestimmt.

Artikel 201. Der Vorsitzende und der Rat der Zentralbank
1. Die Rat der Zentralbank setzt sich aus dem Vorsitzenden der Zentralbank, seinen 

beiden Stellvertretern und fünf Mitgliedern zusammen. Der Vorsitzende der Zentral-
bank wird auf Vorschlag des zuständigen ständigen Ausschusses der Nationalversamm-
lung mit mindestens Dreifünftelmehrheit der Stimmen der Gesamtzahl der Abgeord-
neten für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt. Dieselbe Person kann nicht mehr 
als zweimal nacheinander zum Vorsitzenden der Zentralbank gewählt werden. Andere 
Mitglieder des Rates der Zentralbank werden auf Vorschlag des zuständigen ständigen 
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Ausschusses der Nationalversammlung mit Stimmenmehrheit der Gesamtzahl der Ab-
geordneten für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt.

2. Zum Mitglied des Rates der Zentralbank darf jede Person gewählt werden, die 
Hochschulausbildung hat und die an den Abgeordneten gestellten Anforderungen er-
füllt. Durch Gesetz können für die Mitglieder des Rates der Zentralbank zusätzliche 
Anforderungen bestimmt werden.

3. Für den Vorsitzenden der Zentralbank und andere Mitglieder des Rates der Zen-
tralbank gelten die für den Abgeordneten bestimmten Inkompatibilitätsanforderungen. 
Durch Gesetz können für sie zusätzliche Inkompatibilitätsanforderungen bestimmt wer-
den. Der Vorsitzende der Zentralbank und die anderen Mitglieder des Rates der Zentral-
bank dürfen in kommerziellen Gesellschaften und Stiftungen durch ihre Rechtsstellung 
bedingte Ämter bekleiden.  

4. Die Mitglieder des Rates der Zentralbank dürfen in ihrer Amtszeit nicht Mitglied 
einer Partei sein oder auf andere Weise politisch tätig werden. In öffentlichen Reden 
haben sie politische Zurückhaltung zu üben.

5. Im Falle der Verletzung einer der Bedingungen der Absätze 3 oder 4 dieses Ar-
tikels werden die Befugnisse des Vorsitzenden der Zentralbank von mindestens einer 
Dreifünftelmehrheit der Gesamtzahl der Abgeordneten der Nationalversammlung vor-
zeitig beendet; die Befugnisse der anderen Mitglieder werden mit Stimmenmehrheit der 
Gesamtzahl der Abgeordneten vorzeitig beendet.

6. Die Befugnisse des Vorsitzenden der Zentralbank, seiner Stellvertreter und der 
Mitglieder des Rates werden durch Gesetz bestimmt. 

KAPITEL 15
VERABSCHIEDUNG UND VERÄNDERUNG DER VERFASSUNG, 

DIE VOLKSABSTIMMUNG

Artikel 202. Verabschiedung und Veränderung der Verfassung
1. Die Verfassung und Änderungen in Kapiteln 1-3, 7, 10 und 15 sowie in Artikel 88, 

Artikel 89 Absatz 3 Satz 1, Artikel 90 Absatz 1, Artikel 103 Absatz 2, Artikeln 108, 115, 
119, 120, 123-125, 146, 149 und 155, Artikel 200 Absatz 4 der Verfassung werden nur 
durch eine Volksabstimmung verabschiedet. Das Recht auf Initiierung der Verabschie-
dung oder Veränderung der Verfassung steht mindestens einem Drittel der Gesamtzahl 
der Abgeordneten, der Regierung oder zweihunderttausend wahlberechtigten Bürgern 
zu. Den Beschluss, den Entwurf zur Volksabstimmung zu stellen, fasst die Nationalver-
sammlung mit mindestens Zweidrittel der Stimmen der Gesamtzahl der Abgeordneten.

2. Mit Ausnahme der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Artikel werden Än-
derungen in den anderen Artikeln der Verfassung von der Nationalversammlung mit 
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mindestens Zweidrittelmehrheit der Stimmen der Gesamtzahl der Abgeordneten ver-
abschiedet. Das Recht entsprechender Initiative steht mindestens einem Viertel der 
Gesamtzahl der Abgeordneten, der Regierung oder hundertfünfzigtausend wahlberech-
tigten Bürgern zu.

3. Wenn die Nationalversammlung den in Absatz 2 dieses Artikels vorgesehenen 
Entwurf nicht annimmt, kann dieser auf den mit mindestens Dreifünftelmehrheit der 
Stimmen der Gesamtzahl der Abgeordneten gefassten Beschluss zur Volksabstimmung 
gebracht werden.

Artikel 203. Unabänderliche Artikel der Verfassung
Artikel 1, 2, 3 und 203 der Verfassung können nicht geändert werden.

Artikel 204. Volksabstimmung über auf dem Wege der Bürgerinitiative ge-
brachten Gesetzesentwurf

1. Wenn die Nationalversammlung die Annahme eines Gesetzentwurfs, der in dem 
durch Artikel 109 Absatz 6 der Verfassung bestimmten Verfahren eingebracht wurde, 
ablehnt, wird dieser innerhalb von sechzig Tagen, wenn weitere dreihunderttausend 
wahlberechtigte Bürger der Bürgerinitiative beitreten, zur Volksabstimmung gebracht, 
wenn das Verfassungsgericht den Entwurf für verfassungskonform erklärt. Die Gül-
tigkeit der Unterschriften der Mitglieder der Bürgerinitiative beglaubigt die Zentrale 
Wahlkommission.

2. Die durch eine Volksabstimmung angenommenen Gesetze können nur durch eine 
Volksabstimmung geändert werden. Eine solche Änderung kann frühestens in einem 
Jahr nach der Annahme des betreffenden Gesetzes vorgenommen werden.

3. Zur Volksabstimmung können nicht die Gesetzesentwürfe gebracht werden, die 
den Regelungsgegenstand von Verfassungsgesetzen, den Staatshaushalt, die Steuern, 
Gebühren und sonstige obligatorische Zahlungen, die Amnestie, die Verteidigung und 
Sicherheit des Staates, völkerrechtliche Verträge sowie die durch das Gesetz über Volks-
abstimmung bestimmten Angelegenheiten betreffen.

Artikel 205. Volksabstimmungen über Mitgliedschaft der Republik Armenien 
in suprastaatlichen internationalen Organisationen und Ände-
rung des Gebiets der Republik

1. Über Fragen der Mitgliedschaft der Republik Armenien in suprastaatlichen inter-
nationalen Organisationen und der Änderung des Gebiets der Republik Armenien wird 
in einer Volksabstimmung entschieden.

2. In dem durch Absatz 1 dieses Artikels vorgesehenen Fall wird der Beschluss über 
Abhaltung einer Volksabstimmung auf Vorschlag der Regierung von der Nationalver-
sammlung mit der Stimmenmehrheit der Gesamtzahl der Abgeordneten angenommen.
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Artikel 206. Anberaumung der Volksabstimmung
Innerhalb einer dreitägigen Frist, nachdem das Verfassungsgericht über die Verfas-

sungskonformität des auf dem Wege einer Bürgerinitiative eingebrachten Gesetzes-
entwurfs entschieden hat, sowie innerhalb einer dreitägigen Frist, nachdem die Nati-
onalversammlung die Abhaltung der Volksabstimmung beschlossen hat, beraumt der 
Präsident der Republik die Volksabstimmung an. Die Volksabstimmung wird frühestens 
fünfzig und spätestens fünfundsechzig Tage nach Anberaumung durchgeführt.

Artikel 207. Annahme des zur Volksabstimmung gebrachten Akts
Der zur Volksabstimmung gebrachte Akt wird angenommen, wenn mehr als die 

Hälfte der Teilnehmer an der Volksabstimmung, aber nicht weniger als ein Viertel der 
zur Teilnahme an der Volksabstimmung berechtigen Bürger dafür gestimmt haben.

Artikel 208. Verbot der Abhaltung einer Volksabstimmung
Während eines Kriegs- oder Ausnahmezustands wird keine Volksabstimmung abge-

halten.

KAPITEL 16
SCHLUSS- UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Artikel 209. In-Kraft-Treten einzelner Bestimmungen der Verfassung
1. Kapitel 1-3, Artikel 103 Absatz 2, Kapitel 9 mit Ausnahme der Bestimmung des 

letzten Satzes in Artikel 182 Absatz 4 sowie Kapitel 10 der Verfassung treten am Tag 
nach der Verkündung der Verfassungsänderungen im „Amtsblatt der Republik Armeni-
en“ in Kraft.

2. Die Bestimmungen des Kapitels 4 der Verfassung mit Änderungen vom Jahr 2005 
mit Ausnahme des Artikels 83.5 gelten bis zum Tag der Eröffnung der ersten Sitzungs-
periode der Nationalversammlung der nächsten Legislaturperiode.

3. Die Bestimmungen in Artikeln 88, 90-102, Artikel 103 Absätzen 1, 3 und 4, Ar-
tikeln 104-107, 109-112, Artikel 113 Absatz 1, Artikeln 114, 116 und 121 treten am 
Tag der Eröffnung der ersten Sitzungsperiode der Nationalversammlung der nächsten 
Legislaturperiode in Kraft. Vom Tag der Eröffnung der ersten Sitzungsperiode der Nati-
onalversammlung der nächsten Legislaturperiode bis zum Amtsantritt des neu gewähl-
ten Präsidenten der Republik gelten die Bestimmungen der entsprechenden Artikel der 
Verfassung mit Änderungen vom Jahr 2005.

4. Artikel 89 und Kapitel 11 der Verfassung treten am 1. Juni 2016 in Kraft.
5. Die Bestimmung des letzten Satzes in Artikel 182 Absatz 4 der Verfassung tritt am 

1. Januar 2017 in Kraft.
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6. Die Bestimmungen in Artikel 108, Artikel 113 Absatz 2, Artikeln 115, 117-120, 
122 und Kapitel 5-8, 12-15 treten am Tag des Amtsantritts des neu gewählten Präsi-
denten der Republik in Kraft. Bis dahin gelten die Bestimmungen der entsprechenden 
Artikel der Verfassung mit Änderungen vom Jahr 2005.

Artikel 210. Anpassung der Gesetze an Verfassungsänderungen 
1. Das Wahlgesetzbuch wird an die Verfassung angepasst und tritt am 1. Juni 2016 

in Kraft.
2. Die Geschäftsordnung der Nationalversammlung, das Verfassungsgesetz 

über Parteien und das Verfassungsgesetz über den Verteidiger der Menschenrechte 
werden an die Verfassung angepasst und treten bis zum Tag der Eröffnung der 
ersten Sitzungsperiode der Nationalversammlung der nächsten Legislaturperiode 
in Kraft.

3. Die anderen Verfassungsgesetze werden an die Verfassung angepasst und treten 
am Tag des Amtsantritts des neu gewählten Präsidenten der Republik in Kraft.

4. Das Gesetz über örtliche Selbstverwaltung wird an die Verfassung angepasst und 
tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

5. Die Gesetze über die Staatsanwaltschaft, das Fernsehen und den Rundfunk, den 
Rechnungshof und die Zentralbank werden an die Verfassung angepasst und treten am 
Tag des Amtsantritts des neu gewählten Präsidenten der Republik in Kraft.

Artikel 211. Frist der Wahl des Präsidenten der Republik
Die erste Wahl des Präsidenten der Republik Armenien erfolgt in dem durch Arti-

kel 125 der Verfassung bestimmten Verfahren frühestens vierzig und spätestens dreißig 
Tage vor Beendigung der Befugnisse des Präsidenten der Republik. Im dritten Wahl-
gang wird der Kandidat, der die meisten Stimmen erhalten hat, zum Präsidenten der 
Republik gewählt.

Artikel 212. Rücktritt der Regierung
Am Tag des Amtsantritts des neu gewählten Präsidenten der Republik erklärt die Re-

gierung ihren Rücktritt. Der Präsident der Republik nimmt den Rücktritt der Regierung 
unverzüglich an.

Artikel 213. Amtsführung der Mitglieder und des Präsidenten des Verfas-
sungsgerichts

Solange Kapitel 7 der Verfassung nicht in Kraft getreten ist, üben der ernannte Präsi-
dent und die ernannten Mitglieder des Verfassungsgerichts ihr Amt bis zum Ablauf der 
durch die Verfassung mit Änderungen vom Jahr 2005 bestimmten Frist ihrer Befugnisse 
weiter aus. Nach In-Kraft-Treten des Kapitels 7 der Verfassung werden die Kandidaten 
für vakante Stellen der Richter des Verfassungsgerichts von dem Präsidenten der Repu-
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blik, der Vollversammlung der Richter und der Regierung in dieser Reihenfolge vorge-
schlagen.

Artikel 214. Bildung des Obersten Gerichtsrates
1. Der Oberste Gerichtsrat wird laut Artikel 174 der Verfassung nach In-Kraft-Treten 

der entsprechenden Bestimmungen des Gerichtsgesetzbuchs spätestens einen Monat 
vor Beendigung der Befugnisse des Präsidenten der Republik gebildet.

2. Die Befugnisse der Mitglieder des Justizrates enden und der Oberste Gerichtsrat 
übernimmt seine Befugnisse am Tag der Beendigung der Befugnisse des Präsidenten 
der Republik.

3. Die Nationalversammlung und die Vollversammlung der Richter wählen die je-
weiligen drei Mitglieder der ersten Besetzung des Obersten Gerichtsrates auf fünf und 
die jeweiligen zwei Mitglieder auf drei Jahre.

Artikel 215. Amtsführung der Richter, der Gerichtsvorsitzenden und der Vor-
sitzenden der Kammern des Kassationsgerichts

1. Solange Kapitel 7 der Verfassung nicht in Kraft getreten ist, üben die ernannten 
Richter ihr Amt bis zum Ablauf der durch die Verfassung mit Änderungen vom Jahr 
2005 bestimmten Frist ihrer Befugnisse weiter aus.

2. Solange Kapitel 7 der Verfassung nicht in Kraft getreten ist, üben die ernannten 
Gerichtsvorsitzenden und die Vorsitzenden der Kammern des Kassationsgerichts ihr 
Amt weiter aus, bis die Gerichtsvorsitzenden und die Vorsitzenden der Kammern des 
Kassationsgerichts in dem durch Artikel 166 der Verfassung bestimmten Verfahren er-
nannt oder gewählt werden, und zwar spätestens innerhalb von sechs Monaten nach der 
Bildung des Obersten Gerichtsrates.

3. Wenn die vor In-Kraft-Treten des Kapitels 7 der Verfassung ernannten Gerichts-
vorsitzenden und die Vorsitzenden der Kammern des Kassationsgerichts in dem Verfah-
ren und der Frist, die durch Artikel 166 der Verfassung bestimmt sind, nicht zu den Vor-
sitzenden der betreffenden Gerichte und der Kammern des Kassationsgerichts ernannt 
oder gewählt werden, so arbeiten sie in ihren Gerichten als Richter weiter.

Artikel 216. Amtsführung des Generalstaatsanwalts
Solange Kapitel 8 der Verfassung nicht in Kraft getreten ist, übt der ernannte Gene-

ralstaatsanwalt sein Amt bis zum Ablauf der durch die Verfassung mit Änderungen vom 
Jahr 2005 bestimmten Frist ihrer Befugnisse weiter aus.

Artikel 217. Amtsführung der Gemeinderäte und des Gemeindevorstehers
Solange Kapitel 9 der Verfassung nicht in Kraft getreten ist, üben die gewählten Ge-

meinderäte und der gewählte Gemeindevorsteher ihr Amt bis zum Ablauf der durch die 
Verfassung mit Änderungen vom Jahr 2005 bestimmten Frist ihrer Befugnisse weiter 
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aus. Die Bestimmung im letzten Satz von Artikel 182 Absatz 4 der Verfassung findet 
Anwendung nach den Wahlen der Organe der örtlichen Selbstverwaltung, die nach In-
Kraft-Treten des Gesetzes über örtliche Selbstverwaltung durchgeführt wurden.

Artikel 218. Amtsführung des Verteidigers der Menschenrechte
Solange Kapitel 10 der Verfassung nicht in Kraft getreten ist, übt der ernannte Ver-

teidiger der Menschenrechte sein Amt bis zum Ablauf der durch die Verfassung mit 
Änderungen vom Jahr 2005 bestimmten Frist ihrer Befugnisse weiter aus.

Artikel 219. Bildung der Zentralen Wahlkommission
Die Zentrale Wahlkommission wird in dem in Kapitel 11 der Verfassung bestimmten 

Verfahren bis 1. November 2016 gebildet. Solange Kapitel 11 der Verfassung nicht in 
Kraft getreten ist, enden die Befugnisse der ernannten Mitglieder der Zentralen Wahl-
kommission mit Bildung der Zentralen Wahlkommission.

Artikel 220. Amtsführung der Mitglieder der in Kapiteln 12-14 der Verfassung 
vorgesehenen Organe

Nach In-Kraft-Treten der Kapitel 12-14 der Verfassung üben die Mitglieder der in 
diesen Kapiteln vorgesehenen Organe ihr Amt bis zum Ablauf der durch die Verfassung 
mit Änderungen vom Jahr 2005 und durch Gesetze bestimmten Frist ihrer Befugnisse 
weiter aus. Die Mitglieder der Kontrollkammer üben ihr Amt als Mitglieder des Rech-
nungshofes weiter aus.“

Artikel 2. Die Änderungen dieser Verfassung treten am Tag nach ihrer offiziellen 
Verkündung in Kraft.
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AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION 
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Article 1. The Constitution of the Republic of Armenia of 5 July 1995, with the 
amendments of 2005, shall be amended as follows:

“The Armenian people – taking as a basis the fundamental principles of the 
Armenian Statehood and the nation-wide objectives enshrined in the Declaration on 
the Independence of Armenia, having fulfilled the sacred behest of its freedom-loving 
ancestors for the restoration of the sovereign state, committed to the strengthening and 
prosperity of the fatherland, with a view of ensuring the freedom of generations, general 
well-being and civic solidarity, assuring the allegiance to universal values – hereby 
adopt the Constitution of the Republic of Armenia.

CHAPTER 1
FUNDAMENTALS OF THE CONSTITUTIONAL ORDER

Article 1. The Republic of Armenia is a sovereign, democratic, social state governed 
by the rule of law.

Article 2. In the Republic of Armenia, the power belongs to the people.

The people shall exercise their power through free elections, referenda, as well 
as through state and local self-government bodies and officials provided for by the 
Constitution.

Usurpation of power by any organisation or individual shall be a crime.

Article 3. The Human Being, His or Her Dignity, Basic Rights and Freedoms
1. The human being shall be the highest value in the Republic of Armenia. The 

inalienable dignity of the human being shall constitute the integral basis of his or her 
rights and freedoms.

2. The respect for and protection of the basic rights and freedoms of the human being 
and the citizen shall be the duty of the public power.

3. The public power shall be restricted by the basic rights and freedoms of the human 
being and the citizen as a directly applicable law.

Article 4. The Principle of Separation and Balance of Powers
State power shall be exercised in conformity with the Constitution and the laws, 

based on the separation and balance of the legislative, executive and judicial powers.
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Article 5. The Hierarchy of Legal Norms
1. The Constitution shall have supreme legal force.
2. Laws must comply with constitutional laws, whereas secondary regulatory legal 

acts must comply with constitutional laws and laws.
3. In case of conflict between the norms of international treaties ratified by the 

Republic of Armenia and those of laws, the norms of international treaties shall apply.

Article 6. The Principle of Lawfulness
1. State and local self-government bodies and officials shall be entitled to perform 

only such actions for which they are authorised under the Constitution or laws.
2. Bodies provided for by the Constitution may, based on the Constitution and laws 

and with the purpose of ensuring the implementation thereof, be authorised by law 
to adopt secondary regulatory legal acts. Authorising norms must comply with the 
principle of legal certainty.

3. Laws and secondary regulatory legal acts shall enter into force after being 
promulgated as prescribed by law.

Article 7.  The Principles of the Right of Suffrage
Elections of the National Assembly and of community councils of elders, as well 

as referenda shall be held on the basis of universal, equal, free and direct suffrage, by 
secret ballot.

Article 8. Ideological Pluralism and Multiparty System
1. Ideological pluralism and a multiparty system shall be guaranteed in the Republic 

of Armenia.
2. Political parties shall be formed and operate freely. Equal legal opportunities shall 

be guaranteed by law for the activities of political parties.
3. Political parties shall promote the formulation and expression of the political will 

of the people.
4. The structure and activities of political parties may not contradict the democratic 

principles.

Article 9. Guaranteeing Local Self-Governance
Local self-governance shall be guaranteed in the Republic of Armenia as one of the 

essential fundamentals of democracy.

Article 10. Guaranteeing Ownership
1. All forms of ownership shall be recognised and equally protected in the Republic 

of Armenia.
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2. The subsoil and water resources shall fall under the exclusive ownership of the 
State.

Article 11. Economic Order
The basis of economic order in the Republic of Armenia shall be the social market 

economy, which shall be based on private ownership, freedom of economic activities and 
free economic competition, and through the state policy be aimed at general economic 
well-being and social justice.

Article 12. Preservation of the Environment and Sustainable Development
1. The State shall promote the preservation, improvement and restoration of the 

environment, the reasonable utilisation of natural resources, guided by the principle 
of sustainable development and taking into account the responsibility before future 
generations.

2. Everyone shall be obliged to take care of the preservation of the environment.

Article 13. Foreign Policy
The foreign policy of the Republic of Armenia shall be implemented on the basis of 

international law, with the aim of establishing good neighbourly and mutually beneficial 
relations with all States.

Article 14. The Armed Forces and Defence
1. The armed forces of the Republic of Armenia shall ensure the defence, security, 

territorial integrity and inviolability of the borders of the Republic of Armenia.
2. The armed forces of the Republic of Armenia shall maintain neutrality in political 

matters and shall be under civilian control.
3. Every citizen shall be obliged to take part, as prescribed by law, in the defence of 

the Republic of Armenia.

Article 15.  Promotion of Culture, Education and Science, Protection of the 
Armenian Language and Cultural Heritage

1. The State shall promote the development of culture, education and science.
2. The Armenian language and cultural heritage shall be under the care and protection 

of the State.

Article 16. Protection of the Family
Family – being the natural and basic unit of the society, the basis for the preservation 

and reproduction of the population, as well as motherhood and childhood – shall be 
under special protection and care of the State.
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Article 17. The State and Religious Organisations
1. The freedom of activities of religious organisations shall be guaranteed in the 

Republic of Armenia.
2. Religious organisations shall be separate from the State.

Article 18. The Armenian Apostolic Holy Church
1. The Republic of Armenia shall recognise the exceptional mission of the Armenian 

Apostolic Holy Church, as a national church, in the spiritual life of the Armenian people, 
in the development of their national culture and preservation of their national identity.

2. The relations between the Republic of Armenia and the Armenian Apostolic Holy 
Church may be regulated by law.

Article 19. Ties with the Armenian Diaspora
1. The Republic of Armenia shall, together with the Armenian Diaspora, implement 

a policy targeted at the development of comprehensive ties and preservation of the 
Armenian identity, promote repatriation.

2. The Republic of Armenia shall, based on international law, contribute to the 
preservation of the Armenian language, Armenian historical and cultural values and to 
the development of Armenian educational and cultural life in other states.

Article 20. The State Language of the Republic of Armenia
The state language of the Republic of Armenia shall be the Armenian language.

Article 21. Symbols of the Republic of Armenia
1. The flag of the Republic of Armenia shall be tricolour, with equal horizontal 

stripes of red, blue and orange.
2. The Coat of Arms of the Republic of Armenia shall be as follows: in the centre, a 

shield with the representation of Mount Ararat with Noah’s Ark and the Coats of Arms 
of the four kingdoms of historical Armenia. The shield is held by an eagle and a lion, 
whereas a sword, a branch, a corn sheaf, a chain and a ribbon are depicted under the 
shield.

3. The detailed description of the flag and Coat of Arms shall be prescribed by law.
4. The anthem of the Republic of Armenia shall be prescribed by law.

Article 22. The Capital of the Republic of Armenia
The capital of the Republic of Armenia is Yerevan.
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CHAPTER 2
BASIC RIGHTS AND FREEDOMS 

OF THE HUMAN BEING AND THE CITIZEN

Article 23. Human Dignity
Human dignity is inviolable.

Article 24. Right to Life
1. Everyone shall have the right to life.
2. No one may be arbitrarily deprived of his or her life.
3. No one may be sentenced or subjected to death penalty.

Article 25. Right to Physical and Mental Integrity
1. Everyone shall have the right to physical and mental integrity.
2. The right to physical and mental integrity may be restricted only by law, for the 

purpose of state security, preventing or disclosing crimes, protecting public order, health 
and morals or the basic rights and freedoms of others.

3. In the fields of medicine and biology, eugenic practices, making the human organs 
and tissues a source of financial gain, the reproductive cloning of a human being shall 
be particularly prohibited.

4. No one may be subjected to scientific, medical or other experiments without his 
or her freely and clearly expressed consent. The person shall be priorly informed about 
the potential consequences of such experiments.

Article 26. Prohibition of Torture, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment

1. No one may be subjected to torture, inhuman or degrading treatment or punishment.
2. Corporal punishments shall be prohibited.
3. Persons deprived of liberty shall have the right to humane treatment.

Article 27. Personal Liberty
1. Everyone shall have the right to personal liberty. No one may be deprived of 

personal liberty otherwise than in the following cases and as prescribed by law:
(1) the person has been sentenced by a competent court for committing a criminal 

offence;
(2) the person has failed to obey a legitimate court order;
(3) for the purpose of ensuring the fulfilment of a certain obligation prescribed by 

law;
(4) for the purpose of bringing a person before a competent authority where there 
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exists a reasonable suspicion that the person has committed a criminal offence, or a 
justified necessity of preventing the committal of a criminal offence by the person or his 
or her fleeing after having done so;

(5) for the purpose of placing a minor under educational supervision or bringing him 
or her before a competent authority;

(6) for the purpose of preventing the spread of contagious diseases dangerous for the 
public, as well as the danger posed by persons with mental disorder, drug addicts and 
alcoholics;

(7) for the purpose of preventing the unauthorised entry of a person into the Republic 
of Armenia, or for deporting or extraditing a person to another state.

2. Everyone deprived of personal liberty shall be promptly informed, in a language 
which he or she understands, about the reasons for deprivation of liberty, whereas in 
case a criminal charge is brought – also about the charge.

3. Everyone deprived of personal liberty shall be entitled to have the person of his or 
her choice be immediately informed thereon. The exercise of this right may be delayed 
only in the cases, under the procedure and within the time limits prescribed by law, for 
the purpose of preventing or disclosing crimes.

4. If within a reasonable time period upon depriving of liberty but no later than 
within 72 hours the court fails to render a decision on authorising further confinement of 
a person deprived of liberty on the ground referred to in point 4 of part 1 of this Article, 
he or she shall be immediately released.

5. Everyone deprived of personal liberty shall have the right to challenge the 
legitimacy of depriving him or her of liberty, whereon the court shall render a decision 
within a short time period and shall order his or her release if the deprivation of liberty 
is non legitimate.

6. No one may be deprived of personal liberty merely on the ground of inability to 
fulfil civil-law obligations.

Article 28. General Equality before the Law
Everyone shall be equal before the law.

Article 29. Prohibition of Discrimination
Discrimination based on sex, race, skin colour, ethnic or social origin, genetic 

features, language, religion, world view, political or other views, belonging to a national 
minority, property status, birth, disability, age, or other personal or social circumstances 
shall be prohibited.
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Article 30. Legal Equality of Women and Men
Women and men shall enjoy legal equality.

Article 31. Inviolability of Private and Family Life, Honour and Good Reputation
1. Everyone shall have the right to inviolability of his or her private and family life, 

honour and good reputation.
2. The right to inviolability of private and family life may be restricted only by 

law, for the purpose of state security, economic welfare of the country, preventing or 
disclosing crimes, protecting public order, health and morals or the basic rights and 
freedoms of others.

Article 32. Inviolability of the Home
1. Everyone shall have the right to inviolability of the home.
2. The right to inviolability of the home may be restricted only by law, for the purpose 

of state security, economic welfare of the country, preventing or disclosing crimes, 
protecting public order, health and morals or the basic rights and freedoms of others.

3. A home may be searched only upon a court decision, in the cases and under the 
procedure prescribed by law. Other cases of restricting the right to inviolability of the 
home upon court decision may be prescribed by law.

Article 33. Freedom and Secrecy of Communications
1. Everyone shall have the right to freedom and secrecy of correspondence, telephone 

conversations and other means of communication.
2. Freedom and secrecy of communication may be restricted only by law, for the 

purpose of state security, economic welfare of the country, preventing or disclosing 
crimes, protecting public order, health and morals or the basic rights and freedoms of 
others.

3. The secrecy of communication may be restricted only upon court decision, except 
where it is necessary for the protection of state security and is conditioned by the 
particular status of communicators prescribed by law.

Article 34. Protection of Personal Data
1. Everyone shall have the right to protection of data concerning him or her.
2. The processing of personal data shall be carried out in good faith, for the purpose 

prescribed by law, with the consent of the person concerned or without such consent in 
case there exists another legitimate ground prescribed by law.

3. Everyone shall have the right to get familiar with the data concerning him or her 
collected at state and local self-government bodies and the right to request correction 
of any inaccurate data concerning him or her, as well as elimination of data obtained 
illegally or no longer having legal grounds.
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4. The right to get familiar with personal data may be restricted only by law, for the 
purpose of state security, economic welfare of the country, preventing or disclosing 
crimes, protecting public order, health and morals or the basic rights and freedoms of 
others.

5. Details related to the protection of personal data shall be prescribed by law.

Article 35. Freedom to Marry
1. A woman and a man having attainted the marriageable age shall have the right to 

marry and form a family with free expression of their will. The marriageable age and the 
procedure for marriage and divorce shall be prescribed by law.

2. A woman and a man are entitled to equal rights as to marriage, during marriage 
and at its dissolution.

3. Freedom to marry may be restricted only by law with the aim of protecting health 
and morals.

Article 36. Rights and Obligations of Parents
1. Parents shall have the right and obligation to take care of the upbringing, education, 

health, comprehensive and harmonious development of their children.
2. Deprivation or restriction of parental rights may be exercised only by law, upon 

court decision, for the purpose of protecting the vital interests of the child.
3. Adults capable of working shall be obliged to take care of their parents who are 

incapable of working and are in need. Details shall be prescribed by law.

Article 37. Rights of the Child
1. A child shall have the right to freely express his or her opinion which, in accordance 

with the age and maturity of the child, shall be taken into consideration in matters 
concerning him or her.

2. In matters concerning the child, primary attention must be given to the interests 
of the child.

3. Every child shall have the right to maintain regular personal relations and direct 
contacts with his or her parents, except for the cases where pursuant to a court decision 
it is against the interests of the child. Details shall be prescribed by law.

4. Children left without parental care shall be under the care and protection of the 
State.

Article 38. Right to Education
1. Everyone shall have the right to education. The programmes and duration of 

compulsory education shall be prescribed by law. Secondary education within state 
educational institutions shall be free of charge.

2. Everyone shall, in the cases and under the procedure prescribed by law, have 
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the right to receive free education on a competitive basis within state higher and other 
vocational education institutions.

3. Higher education institutions shall, within the scope prescribed by law, have the 
right to self-governance, including academic and research freedom.

Article 39. Right of a Human Being to Act Freely
A human being shall be free to do anything that does not violate the rights of others 

and does not contradict the Constitution and laws. No one may bear obligations that are 
not prescribed by law.

Article 40. Right to Freedom of Movement
1. Everyone lawfully within the territory of the Republic Armenia shall have the 

right to freedom of movement and choice of place of residence.
2. Everyone shall have the right to leave the Republic of Armenia.
3. Every citizen and everyone having the right to lawfully reside in the Republic of 

Armenia shall have the right to enter the Republic of Armenia.
4. The right to freedom of movement may be restricted only by law, for the purpose 

of state security, preventing or disclosing crimes, protecting public order, health and 
morals or the basic rights and freedoms of others. The right of a citizen to enter the 
Republic of Armenia shall not be subject to restriction.

Article 41. Freedom of Thought, Conscience and Religion
1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. 

This right shall include the freedom to change religion or belief and, either alone or 
in community with others and in public or in private, the freedom to manifest them in 
preaching, church ceremonies, other rites of worship or in other forms.

2. The expression of freedom of thought, conscience and religion may be restricted 
only by law for the purpose of state security, protecting public order, health and morals 
or the basic rights and freedoms of others.

3. Every citizen shall have the right to replace military service with alternative 
service, as prescribed by law, if it contradicts the religious faith or belief thereof.

4. Religious organisations shall enjoy legal equality and shall be vested with 
autonomy. The procedure for the establishment and operation of religious organisations 
shall be prescribed by law.

Article 42. Freedom of Expression of Opinion
1. Everyone shall have the right to freely express his or her opinion. This right 

shall include freedom to hold own opinion, as well as to seek, receive and disseminate 
information and ideas through any media, without the interference of state or local self-
government bodies and regardless of state frontiers.
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2. The freedom of the press, radio, television and other means of information shall 
be guaranteed. The State shall guarantee the activities of independent public television 
and radio offering diversity of informational, educational, cultural and entertainment 
programmes.

3. Freedom of expression of opinion may be restricted only by law, for the purpose 
of state security, protecting public order, health and morals or the honour and good 
reputation of others and other basic rights and freedoms thereof.

Article 43. Freedom of Creation
Everyone shall have the freedom of literary, artistic, scientific and technical creation.

Article 44. Freedom of Assembly
1. Everyone shall have the right to freely participate and organise peaceful, unarmed 

assemblies.
2. Outdoor assemblies shall be held in the cases prescribed by law on the basis of 

notification given within a reasonable time period. Notification shall not be required for 
holding spontaneous assemblies.

3. The law may prescribe restrictions on the exercise of the right to freedom of 
assembly for judges, prosecutors, investigators, as well as servicemen of the armed 
forces, national security, the police and other militarised bodies.

4. The conditions and procedure for the exercise and protection of the freedom of 
assembly shall be prescribed by law.

5. The right to freedom of assembly may be restricted only by law, for the purpose of 
state security, preventing crimes, protecting public order, health and morals or protecting 
the basic rights and freedoms of others.

Article 45. Freedom of Associations
1. Everyone shall have the right to freedom of association with others, including the 

right to form and join trade unions for the protection of labour interests. No one may be 
compelled to join any private association.

2. The procedure for the establishment and operation of associations shall be 
prescribed by law.

3. The freedom of associations may be restricted only by law, for the purpose of state 
security, protecting public order, health and morals or the basic rights and freedoms of 
others.

4. The activities of associations may be suspended or prohibited only upon court 
decision, in the cases and under the procedure prescribed by law.
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Article 46. Right to Establish a Political Party and Join a Political Party
1. Every citizen shall have the right to establish a political party together with other 

citizens and the right to join any political party. No one may be compelled to join any 
political party.

2. Judges, prosecutors and investigators may not be members of a political party. The 
law may prescribe restrictions on the right to establish a political party and the right to 
join any political party for servicemen of the armed forces, national security, the police 
and other militarised bodies.

3. Political parties shall publish annual reports on the sources of their financial means 
and expenditures, as well as on their property.

4. The activities of a political party may, in the cases prescribed by law, be suspended 
upon the decision of the Constitutional Court. Political parties advocating violent 
overthrow of the constitutional order or using violence for the purpose of overthrowing 
the constitutional order shall be unconstitutional and shall be subject to prohibition upon 
the decision of the Constitutional Court.

Article 47. Right to Citizenship of the Republic of Armenia
1. A child born to citizens of the Republic of Armenia shall be a citizen of the 

Republic of Armenia.
2. Every child with one of the parents holding citizenship of the Republic of Armenia 

shall have the right to acquire citizenship of the Republic of Armenia.
3. Armenians by national origin shall have the right to acquire citizenship of the 

Republic of Armenia upon settling in the territory of the Republic Armenia.
4. Armenians by national origin shall acquire citizenship of the Republic of Armenia 

through a simplified procedure prescribed by law.
5. A citizen of the Republic of Armenia may not be deprived of citizenship. A citizen 

of the Republic of Armenia may not be deprived of the right to change citizenship.
6. The procedure for exercising the rights prescribed by this Article, the other grounds 

for acquiring citizenship of the Republic of Armenia, and the grounds for termination 
thereof shall be prescribed by law.

7. The rights prescribed by parts 2-4, as well as by the second sentence of part 5 of 
this Article may be restricted only by law, for the purpose of state security, preventing 
or disclosing crimes, as well as protecting other public interests.

8. Citizens of the Republic of Armenia, while beyond borders of the Republic of 
Armenia, shall be under the protection of the Republic of Armenia on the basis of 
international law.
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Article 48. Right of Suffrage and Right to Participate in a Referendum
1. Citizens of the Republic of Armenia having attained the age of eighteen on the day 

of an election to the National Assembly or on the day of a referendum, shall have the 
right to elect and the right to participate in the referendum.

2. Everyone who has attained the age of twenty-five, has held citizenship of only the 
Republic of Armenia for the preceding four years, has been permanently residing in the 
Republic for the preceding four years, has the right of suffrage and has command of the 
Armenian language, may be elected as a Deputy of the National Assembly.

3. Citizens of the Republic of Armenia having attained the age of eighteen on the day 
of election or referendum shall have the right to elect and be elected during the elections 
of local self-government bodies, and the right to participate in a local referendum. 
The law may prescribe the right of persons not holding citizenship of the Republic 
of Armenia to take part in the elections of local self-government bodies and in local 
referenda.

4. Persons declared, upon civil judgment of the court having entered into legal force, 
as having no active legal capacity, as well as persons sentenced and those serving the 
sentence, upon criminal judgment having entered into legal force, for a grave criminal 
offence committed intentionally shall not be entitled to elect or be elected or participate 
in a referendum. Persons sentenced and those serving the sentence, upon criminal 
judgment having entered into legal force, for other criminal offences shall not be entitled 
to elect as well.

Article 49. Right to Join Public Service
Every citizen shall have the right to join public service on general grounds. Details 

shall be prescribed by law.

Article 50. Right to Proper Administrative Action
1. Everyone shall have the right to impartial and fair examination by administrative 

bodies of a case concerning him or her, within a reasonable time period.
2. In the course of administrative proceedings everyone shall have the right to get 

familiar with all documents concerning him or her, except for the secrets guarded by 
law.

3. State and local self-government bodies and officials shall be obliged to hear the 
person prior to the adoption of an interfering individual act thereon, except for the cases 
prescribed by law.

Article 51. Right to Receive Information
1. Everyone shall have the right to receive information and get familiar with documents 

relating to the activities of state and local self-government bodies and officials.
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2. The right to receive information may be restricted only by law, for the purpose of 
protecting public interests or the basic rights and freedoms of others.

3. The procedure for receiving information, as well as the grounds for liability of 
officials for concealing information or for unjustified refusal of providing information 
thereby shall be prescribed by law.

Article 52. Right to Apply to the Human Rights Defender
Everyone shall have the right to receive the assistance of the Human Rights Defender 

in the event of violation of his or her rights and freedoms, enshrined by the Constitution 
and laws, on the part of state and local self-government bodies and officials, whereas 
in the cases prescribed by the Law on the Human Rights Defender – also on the part of 
organisations. Details shall be prescribed by law.

Article 53. Right to Submit Petition
Everyone shall have the right to submit, either individually or jointly with others, 

petition to state and local self-government bodies and officials and to receive an 
appropriate reply within a reasonable time period. Details shall be prescribed by law.

Article 54. Right to Political Asylum
Everyone subjected to political persecution shall have the right to seek political 

asylum in the Republic of Armenia. The procedure and conditions for granting political 
asylum shall be prescribed by law.

Article 55. Prohibition of Expulsion or Extradition
1. No one may be expelled or extradited to a foreign state, if there is a real danger 

that the given person may be subjected to death penalty, torture, inhuman or degrading 
treatment or punishment in that country.

2. A citizen of the Republic of Armenia may not be extradited to a foreign state, except 
for the cases provided for by the international treaties ratified by the Republic of Armenia.

Article 56. Right to Preserve National and Ethnic Identity
1. Everyone shall have the right to preserve his or her national and ethnic identity.
2. Persons belonging to national minorities shall have the right to preserve and 

develop their traditions, religion, language and culture.
3. Exercise of the rights prescribed in this Article shall be regulated by law.

Article 57. Freedom to Choose Employment and Labour Rights
1. Everyone shall have the right to free choice of employment.
2. Every worker shall have the right to protection against unjustified dismissal from 

work. The grounds for dismissal from work shall be prescribed by law.
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3. Dismissal from work due to reasons related to maternity shall be prohibited. Every 
employed woman shall, in case of pregnancy and child delivery, have the right to a paid 
leave. Every employed parent shall, in case of birth of a child or adoption of a child, 
have the right to a leave. Details shall be prescribed by law.

4. Admission of children under the age of sixteen to permanent employment shall be 
prohibited. The procedure and conditions for admission to temporary employment shall 
be prescribed by law.

5. Compulsory or forced labour shall be prohibited. The following shall not be 
considered as compulsory or forced labour:

(1) work performed, in accordance with law, by a sentenced person;
(2) military or alternative service;
(3) any work required in emergency situations posing danger to the life or well-being 

of the population.

Article 58. Right to Strike
1. Workers shall have the right to strike for the protection of their economic, social 

and labour interests. The procedure for holding a strike shall be prescribed by law.
2. The right to strike may be restricted only by law, for the purpose of protecting 

public interests or the basic rights and freedoms of others.

Article 59. Freedom of Economic Activities and Guaranteeing Economic 
Competition

1. Everyone shall have the right to engage in economic, including entrepreneurial 
activities. The conditions and procedure for exercising this right shall be prescribed by 
law.

2. Restriction of competition, the possible types of monopoly and the permitted extent 
thereof may be prescribed only by law, for the purpose of protecting public interests.

3. Abuse of monopoly or dominant position in the market, as well as unfair com-
petition and anti-competitive agreements shall be prohibited.

Article 60. Right of Ownership
1. Everyone shall have the right to possess, use and dispose of legally acquired 

property at his or her discretion.
2. The right to inherit shall be guaranteed.
3. The right of ownership may be restricted only by law, for the purpose of protecting 

public interests or the basic rights and freedoms of others.
4. No one may be deprived of ownership except through judicial procedure, in the 

cases prescribed by law.
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5. Alienation of property with a view to ensuring overriding public interests shall be 
carried out in exceptional cases and under the procedure prescribed by law, only with 
prior and equivalent compensation.

6. Foreign citizens and stateless persons shall not enjoy the right of ownership over 
land, except for the cases prescribed by law.

7. Intellectual property shall be protected by law.
8. Everyone shall be obliged to pay taxes and duties prescribed in accordance with 

law and make other mandatory payments to the state or community budget.

Article 61.  Right to Judicial Protection and the Right to Apply to International 
Bodies for the Protection of Human Rights

1. Everyone shall have the right to effective judicial protection of his or her rights 
and freedoms.

2. Everyone shall, in accordance with the international treaties of the Republic of 
Armenia, have the right to apply to international bodies for the protection of human 
rights and freedoms with regard to the protection of his or her rights and freedoms.

Article 62. Right to Compensation for Damage
1. Everyone shall have the right to compensation for damage inflicted through 

a non legitimate action or inaction of state and local self-government bodies and 
officials, whereas in the cases prescribed by law – also the right to compensation for 
damage inflicted through legitimate administration. The conditions and procedure for 
compensation for damage shall be prescribed by law.

2. Where a person sentenced, upon a criminal judgment entered into legal force, for 
the committal of a criminal offence has been acquitted on the ground of a new or newly 
emerged circumstance proving the non legitimate nature of his or her sentence, this 
person shall have the right to receive compensation in accordance with law where it is 
not proven that the timely detection of that circumstance fully or partially depended on 
the given person.

Article 63. Right to Fair Trial
1. Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his or her case, within 

a reasonable time period, by an independent and impartial court.
2. The judicial proceedings or a part thereof may, in the cases and under the procedure 

prescribed by law, be held behind closed doors upon a court decision, for the purpose of 
protecting the private life of the participants of proceedings, the interests of minors or 
interests of justice, as well as state security, public order or morals.

3. The use of evidence obtained in violation of basic rights or that undermining the 
right to fair trial shall be prohibited.
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Article 64. Right to Receive Legal Aid
1. Everyone shall have the right to receive legal aid. Legal aid shall be provided at 

the expense of state funds in the cases prescribed by law.
2. Advocacy based on independence, self-governance and legal equality of 

advocates shall be guaranteed with a view of ensuring legal aid. The status, rights and 
responsibilities of advocates shall be prescribed by law.

Article 65. Right to Be Exempt from the Obligation to Testify
No one shall be obliged to testify about himself or herself, his or her spouse or 

close relatives if it is reasonably assumed that it may be used against him or her or 
against them in the future. The law may prescribe other cases of being exempt from the 
obligation to testify.

Article 66. Presumption of innocence
Anyone charged with a crime shall be presumed innocent until proven guilty as 

prescribed by law, upon criminal judgment of the court entered into legal force.

Article 67. Right to Be Defended Against a Charge
Everyone accused of a crime shall have:
(1) the right to be promptly and thoroughly informed, in a language which he or she 

understands, of the nature of and grounds for the charge brought;
(2) the right to defend himself or herself personally or be defended through an 

advocate chosen thereby;
(3) the right to have adequate time and opportunities to prepare his or her defence 

and to communicate with the advocate chosen thereby;
(4) the right to question persons testifying against him or her, or have these persons 

questioned, as well as have the persons testifying in his or her favour to be summoned 
and interrogated under the same conditions as those for the persons having testified 
against him or her;

(5) the right to avail of the services of a translator, free of charge, in case he or she 
does not have command of the Armenian language.

Article 68. Prohibition of Double Jeopardy
1. No one may be tried twice for the same act.
2. The provisions of part 1 of this Article shall not prevent the review of a case in 

accordance with law in case of availability of new or newly emerged circumstances, or 
where there have been fundamental shortcomings in the examination of the case which 
could affect the outcome of the case.
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Article 69. Right of a Sentenced Person to Appeal
Everyone sentenced for committal of a criminal offence shall have the right to 

have the criminal judgment, rendered against him or her, reviewed by superior judicial 
instance, on the grounds and under the procedure prescribed by law.

Article 70. Right to Seek Pardon
Every convict shall have the right to seek pardon, including mitigation of the imposed 

punishment. Details shall be prescribed by law.

Article 71. Principle of Guilt and Principle of Proportionality of Punishments
1. Guilt shall be the ground for punishment of a person having committed a criminal 

offence.
2. The punishment prescribed by law, as well as the type and size of the punishment 

imposed must be proportionate to the committed act.

Article 72. Principle of Lawfulness in Defining Crimes and Imposing 
Punishments

No one shall be sentenced for an action or inaction not deemed to be a crime at 
the time of committal. A punishment more severe than that applicable at the time of 
committing the criminal offence may not be imposed. A law decriminalising an act or 
mitigating the punishment therefor shall have retroactive effect.

Article 73. Retroactive Effect of Laws and Other Legal Acts
1. Laws and other legal acts deteriorating the legal condition of a person shall not 

have retroactive effect.
2. Laws and other legal acts improving the legal condition of a person shall have 

retroactive effect where these acts so provide for.

Article 74.  Applicability of Basic Rights and Freedoms with Respect to Legal 
Persons

The basic rights and freedoms shall also extend to legal persons to the extent these 
rights and freedoms, by virtue of their nature, are applicable thereto.

Article 75. Organisational Mechanisms and Procedures for the Exercise of 
Basic Rights and Freedoms

When regulating basic rights and freedoms, laws shall define organisational 
mechanisms and procedures necessary for effective exercise of these rights and 
freedoms.
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Article 76. Restrictions on Basic Rights and Freedoms During State of 
Emergency or Martial Law

During state of emergency or martial law, basic rights and freedoms of the human 
being and the citizen – with the exception of those referred to in Articles 23-26, 28-
30, 35-37, part 1 of Article 38, part 1 of Article 41, part 1, first sentence of part 5 and 
part 8 of Article 47, Article 52, part 2 of Article 55, Article 56, Article 61, Articles 
63-72 of the Constitution – may be temporarily suspended or subjected to additional 
restrictions under the procedure prescribed by law, only to the extent required by the 
existing situation within the framework of international commitments undertaken with 
respect to derogations from obligations during state of emergency or martial law.

Article 77. Prohibition of Abuse of Basic Rights and Freedoms
The use of basic rights and freedoms for the purpose of violent overthrow of the 

constitutional order, incitement of national, racial or religious hatred or propaganda of 
violence or war shall be prohibited.

Article 78. Principle of Proportionality
The means chosen for restricting basic rights and freedoms must be suitable and 

necessary for achievement of the objective prescribed by the Constitution. The means 
chosen for restriction must be commensurate to the significance of the basic right or 
freedom being restricted.

Article 79. Principle of Certainty
When restricting basic rights and freedoms, laws must define the grounds and extent 

of restrictions, be sufficiently certain to enable the holders and addressees of these rights 
and freedoms to display appropriate conduct.

Article 80.  Inviolability of the Essence of the Provisions on Basic Rights and 
Freedoms

The essence of the provisions on basic rights and freedoms enshrined in this Chapter 
shall be inviolable.

Article 81. Basic Rights and Freedoms and International Legal Practice
1. The practice of bodies operating on the basis of international treaties on human 

rights, ratified by the Republic of Armenia, shall be taken into account when interpreting 
the provisions concerning basic rights and freedoms enshrined in the Constitution.

2. Restrictions on basic rights and freedoms may not exceed the restrictions prescribed 
by international treaties of the Republic of Armenia.
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CHAPTER 3

LEGISLATIVE GUARANTEES AND MAIN OBJECTIVES OF STATE 
POLICY IN SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL SPHERES

Article 82. Working Conditions
Every worker shall, in accordance with law, have the right to healthy, safe and decent 

working conditions, to limitation of maximum working hours, to daily and weekly rest, 
as well as to annual paid leave.

Article 83. Social Security
Everyone shall, in accordance with law, have the right to social security in cases of 

maternity, having many children, sickness, disability, accidents at work, need of care, 
loss of bread-winner, old-age, unemployment, loss of employment, and in other cases.

Article 84. Decent Living and Minimum Salary
1. Every person in need and the elderly shall, in accordance with law, have the right 

to a decent living.
2. The minimum salary shall be prescribed by law.

Article 85. Health Care
1. Everyone shall, in accordance with law, have the right to health care.
2. The law shall prescribe the list of free of charge basic medical services and the 

procedure for the provision thereof.

Article 86. Main Objectives of State Policy
The main objectives of state policy in the economic, social and cultural spheres shall 

be as follows:
(1) improving the business environment and promoting entrepreneurship;
(2) promoting the employment of the population and improving the working 

conditions;
(3) fostering housing construction;
(4) promoting actual equality between women and men;
(5) promoting birth and having many children;
(6) creating favourable conditions for the full and comprehensive development of 

individuality in children;
(7) implementing programmes for population’s health care and improvement, 

creating conditions for effective and affordable medical services;
(8) implementing programmes for disability prevention, treatment, rehabilitation of 

persons with disability, promoting the participation of persons with disability in public life;
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(9) protecting consumer rights and exercising supervision over the quality of goods, 
services and works;

(10) ensuring proportional territorial development;
(11) ensuring development of physical culture and sports;
(12) promoting the participation of youth in political, economic and cultural life;
(13) ensuring development of free of charge higher and other vocational education;
(14) ensuring development of fundamental and applied sciences;
(15) contributing to free access by everyone to national and universal values;
(16) promoting charity for the establishment, financing of cultural, educational, 

scientific, health care, athletic, social and other institutions, as well as for ensuring 
financial independence thereof.

Article 87. Fulfilment of Main Objectives of State Policy
1. Within the framework of their competences and possibilities, state and local self-

government bodies shall be obliged to fulfil the objectives prescribed by Article 86 of 
the Constitution.

2. Within the framework of the report provided for by Article 156 of the Constitution, 
the Government shall submit information regarding fulfilment of the objectives 
prescribed by Article 86 of the Constitution.

CHAPTER 4

NATIONAL ASSEMBLY

Article 88. Status and Functions of the National Assembly
1. The National Assembly shall be the representative body of the people.
2. The National Assembly shall implement the legislative power.
3. The National Assembly shall exercise supervision over the executive power, shall 

adopt the State Budget and perform other functions prescribed by the Constitution.
4. The powers of the National Assembly shall be prescribed by the Constitution.
5. The National Assembly shall operate in accordance with its Rules of Procedure.

Article 89. Composition of the National Assembly and Procedure for the 
Election Thereto

1. The National Assembly shall be composed of at least one hundred and one 
Deputies.

2. Representatives of national minorities shall be allocated with seats in the National 
Assembly under the procedure prescribed by the Electoral Code.
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3. The National Assembly shall be elected through proportional electoral system. 
The Electoral Code shall guarantee formation of stable parliamentary majority. Where 
stable parliamentary majority is not formed as a result of elections or through formation 
of a political coalition, a second round of election may be held. In case of holding 
a second round of elections, the formation of new alliances shall be permitted. The 
restrictions on, conditions and procedure for formation of political coalition shall be 
prescribed by the Electoral Code.

Article 90. Term of Powers of the National Assembly
1. The National Assembly shall be elected for a term of five years.
2. In case of regular elections, the term of powers of the newly-elected National 

Assembly shall commence at the time of opening the first session of the newly-elected 
National Assembly convened on the day of expiry of the term of powers of the National 
Assembly of previous convocation.

3. In case a newly-elected National Assembly is not formed prior to the expiry of the 
powers of the existing National Assembly, the term of powers of the existing National 
Assembly shall expire and the term of powers of the newly-elected National Assembly 
shall commence after the formation of newly-elected National Assembly, at the time 
of opening the first session of the newly-elected National Assembly convened on the 
second Monday.

4. In case the elections to the National Assembly have been held within the time 
period prescribed by part 2 of Article 91 of the Constitution due to martial law or state 
of emergency, the term of powers of the existing National Assembly shall expire and 
the term of powers of the newly-elected National Assembly shall commence after the 
formation of the newly-elected National Assembly, at the time of opening the first 
session of the National Assembly convened on the second Monday.

5. In case of extraordinary elections, the term of powers of the existing National 
Assembly shall expire and the term of powers of the newly-elected National Assembly 
shall commence after the formation of the newly-elected National Assembly, at the time 
of opening the first session of the National Assembly convened on the second Monday.

6. The fact of formation of the National Assembly shall be established in accordance 
with the Electoral Code.

Article 91. Regular Elections to the National Assembly
1. Regular elections to the National Assembly shall be held not earlier than sixty 

and not later than fifty days prior to the expiry of the term of powers of the National 
Assembly.

2. Elections to the National Assembly shall not be held during martial law or state 
of emergency. In this case regular elections to the National Assembly shall be held not 
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earlier than fifty and not later than sixty-five days after the end of martial law or state 
of emergency.

Article 92. Extraordinary Elections to the National Assembly
1. Extraordinary elections to the National Assembly shall be held after the dissolution 

of the National Assembly in the cases prescribed by part 3 of Article 149, parts 3 and 4 
of Article 151 of the Constitution.

2. Extraordinary elections to the National Assembly shall be held not earlier than 
thirty and not later than forty-five days after the dissolution of the National Assembly.

Article 93. Calling Elections to the National Assembly
Regular and extraordinary elections to the National Assembly shall be called by the 

President of the Republic.

Article 94. Representation Mandate
Deputies shall represent the whole people, shall not be bound by imperative mandate, 

shall be guided by their conscience and convictions.

Article 95. Incompatibility of Parliamentarian Mandate
A Deputy may not hold any position, not related to his or her status, within state 

or local self-government bodies, or any position within commercial organisations, 
engage in entrepreneurial activities or perform other paid work, except for scientific, 
educational and creative work.

Article 96. Immunity of a Deputy
1. A Deputy may not, during his or her term of powers or thereafter, be prosecuted or 

held liable for an opinion expressed or voting within the framework of parliamentarian 
activities.

2. Criminal prosecution may be initiated against a Deputy only upon the consent of 
the National Assembly. A Deputy may not be deprived of liberty without the consent 
of the National Assembly, except for the case of having been caught at the time of 
committing a criminal offence or immediately thereafter. In such case, deprivation of 
liberty may not last more than seventy-two hours. The Chairperson of the National 
Assembly shall be immediately notified of the deprivation of liberty of the Deputy.

Article 97.  Amount of Remuneration of Deputies and Other Guarantees for the 
Activities thereof

The amount of remuneration of Deputies and other guarantees for the activities 
thereof shall be prescribed by law.
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Article 98. Discontinuation and Termination of Powers of a Deputy
1. The powers of a Deputy shall discontinue upon expiry of the term of powers of 

the National Assembly, in case of loss of citizenship of the Republic of Armenia or 
acquisition of citizenship of another State, entry into force of a criminal judgment on 
sentencing him or her to imprisonment, entry into force of a civil judgment on declaring 
him or her as having no active legal capacity, as missing or dead, in case of his or her 
death, or resignation.

2. The powers of a Deputy shall be terminated in case of unexcused absence from at 
least half of the votings held during each half of the calendar year, as well as in case of 
violating the requirements of Article 95 of the Constitution.

Article 99. Regular Session of the National Assembly
Regular sessions of the National Assembly shall be convened twice a year, from the 

third Monday of January to the third Thursday of June, and from the second Monday of 
September to the third Thursday of December.

Article 100. Extraordinary Session and Sitting of the National Assembly
1. An extraordinary session or sitting of the National Assembly shall be convened by 

the Chairperson of the National Assembly upon the initiative of at least one fourth of the 
total number of Deputies, or of the Government.

2. The extraordinary session or sitting shall be held according to the agenda and time 
period defined by the initiator.

Article 101. Publicity of Sittings of the National Assembly
1. Sittings of the National Assembly shall be public.
2. The National Assembly shall, upon recommendation of at least one fifth of the 

total number of Deputies or of the Government, hold a closed sitting upon the decision 
rendered by majority of votes of the total number of Deputies. Voting during a closed 
sitting shall be prohibited.

Article 102. Quorum of Sittings of the National Assembly
A sitting of the National Assembly shall have quorum if more than half of the total 

number of Deputies have registered in the beginning of the sitting.

Article 103. Adoption of Laws, National Assembly Decisions, Statements and 
Addresses

1. Laws, National Assembly decisions, statements and addresses, except for the cases 
prescribed by the Constitution, shall be adopted by majority of votes of the Deputies 
participating in the voting, provided that more than half of the total number of Deputies 
have participated in the voting.
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2. The Rules of Procedure of the National Assembly, the Electoral Code, the Judicial 
Codes, the Law on the Constitutional Court, the Law on Referendum, the Law on 
Political Parties and the Law on the Human Rights Defender shall be constitutional laws 
and be adopted by at least three fifths of votes of the total number of Deputies. Legal 
regulation of a constitutional law must not extend beyond the scope of its subject matter.

3. The National Assembly shall adopt decisions in the cases prescribed by the 
Constitution, as well as on matters related with the organising of its activities.

4. The National Assembly decisions, statements and addresses shall be signed and 
promulgated by the Chairperson of the National Assembly.

Article 104.  Chairperson and Deputy Chairpersons of the National Assembly, 
and the Council of the National Assembly

1. The National Assembly shall elect from among its members the Chairperson of 
the National Assembly and three deputies thereof. One of the deputies shall be elected 
from among the Deputies included in the opposition factions. The Chairperson of the 
National Assembly and the deputies thereof shall be elected and recalled by majority of 
votes of the total number of Deputies.

2. The Chairperson of the National Assembly shall represent the National Assembly 
and ensure normal operation thereof.

3. Council of the National Assembly shall be formed within the National Assembly 
and shall be composed of the National Assembly Chairperson, deputies thereof, one 
representative from each faction and the chairpersons of standing committees. The 
Council of the National Assembly shall approve the draft agendas for regular sessions 
and sittings, as well as exercise other powers provided for by the Rules of Procedure of 
the National Assembly.

Article 105. Factions of the National Assembly
1. The factions shall contribute to the formation of the political will of the National 

Assembly.
2. The faction shall include Deputies only of the same political party or alliance of 

political parties.

Article 106. Standing Committees of the National Assembly
1. The National Assembly shall establish standing committees for preliminary 

discussion of draft laws and other issues falling under its competence and for submission 
of opinions thereon to the National Assembly, as well as for the exercise of parliamentary 
supervision. Not more than twelve standing committees may be established within the 
National Assembly.
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2. Seats within standing committees shall be allocated in proportion to the number 
of Deputies included in factions. The positions of chairpersons of standing committees 
shall be distributed among factions in proportion to the number of Deputies included in 
the faction.

Article 107. Ad Hoc Committees of the National Assembly
Ad hoc committees may be established upon the decision of the National Assembly 

for the discussion of drafts of individual laws, National Assembly decisions, statements 
and addresses, as well as issues relating to parliamentarian ethics, and for submission of 
opinions thereon to the National Assembly.

Article 108. Inquiry Committees of the National Assembly
1. Upon the request of at least one fourth of the total number of Deputies, an inquiry 

committee of the National Assembly shall be established by virtue of law for the purpose 
of clarifying facts about issues falling under the competence of the National Assembly 
and those of public interest, as well as for submitting them to the National Assembly.

2. Seats within an inquiry committee shall be allocated in proportion to the number 
of Deputies included in factions. The number of the members of inquiry committee shall 
be determined by the National Assembly. The inquiry committee shall be chaired by one 
of the Deputies submitting the request.

3. Upon the request of at least one fourth of the members of inquiry committee, 
state and local self-government bodies and officials shall be obliged to provide to the 
committee the necessary information related to the field of competence of the committee, 
provided that the provision thereof is not prohibited by law.

4. The powers of an inquiry committee in the spheres of defence and security may 
be exercised only by the competent standing committee of the National Assembly, upon 
the request of at least one third of the total number of Deputies.

5. Details related to the activities of inquiry committees shall be prescribed by the 
Rules of Procedure of the National Assembly.

Article 109. Legislative Initiative
1. A Deputy, a faction of the National Assembly and the Government shall have the 

right to legislative initiative.
2. The author of a legislative initiative may, at any time, recall the draft law submitted 

thereby.
3. If, according to the opinion of the Government, a draft law significantly reduces 

the revenues of the State Budget or increases state expenditures, then, upon the request 
of the Government, this law may be adopted by majority of votes of the total number 
of Deputies.
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4. A draft law deemed to be urgent upon the decision of the Government shall be 
either adopted or rejected within a period of two months.

5. Draft laws for which the Government has the exclusive right to legislative initiative 
may be put to vote only with the corrections acceptable for the Government.

6. At least fifty thousand citizens having the right of suffrage shall be entitled to 
propose, upon popular initiative, a draft law to the National Assembly.

Article 110.  Adoption of the State Budget
1. The National Assembly shall adopt the State Budget upon submission of the 

Government. The State Budget shall include all revenues and expenditures as prescribed 
by law.

2. The Government shall submit the draft State Budget to the National Assembly at 
least ninety days prior to the beginning of the fiscal year.

3. The State Budget shall be adopted prior to the beginning of the fiscal year. In case 
the State Budget is not adopted within this time period, the expenditures shall, until the 
adoption of the State Budget, be made in accordance with the proportions of the budget 
for the previous year.

Article 111. Supervision over the State Budget Performance
1. The National Assembly shall exercise supervision over the State Budget 

performance, as well as over the use of loans and credits received from foreign states 
and international organisations.

2. The National Assembly shall, upon availability of an opinion of the Audit Chamber, 
discuss and adopt a decision on the annual report relating to the performance of the State 
Budget submitted by the Government.

Article 112. Oral and Written Questions of Deputies
1. In one of the sittings convened during the sittings week of the regular session, 

members of the Government shall answer the oral questions of the Deputies. The 
National Assembly shall not adopt decisions in respect of the questions of the Deputies.

2. Deputies shall have the right to address written questions to the members of the 
Government. The answers to written questions shall not be presented at the sitting of 
the National Assembly.

Article 113. Interpellations
1. Factions of the National Assembly shall have the right to address the members 

of the Government with written interpellations. The members of the Government shall 
respond to interpellations not later than within thirty days after the receipt thereof.

2. The responses to interpellations shall be presented at the sitting of the National 
Assembly. The response to an interpellation shall be discussed upon the recommendation 
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of a faction. Where as a result of discussions a proposal for seeking non-confidence 
against the Prime Minister is submitted by at least one third of the total number of 
Deputies, the provisions of Article 115 of the Constitution shall apply. As a result of an 
interpellation, the National Assembly may recommend the Prime Minister to discuss 
the issue of an individual member of the Government holding the office in the future.

Article 114. Discussions on Urgent Topics
In one of the sittings convened during the sittings week of the regular session, 

discussions on urgent topics of public interest may be held upon the request of at least 
one fourth of the total number of Deputies.

Article 115. Seeking Non-Confidence Against the Prime Minister
1. A draft decision of the National Assembly on seeking non-confidence against the 

Prime Minister may be submitted by at least one third of the total number of Deputies 
only in the case when a candidate for a new Prime Minister is simultaneously nominated 
by the draft decision.

2. The draft decision of the National Assembly on seeking non-confidence against 
the Prime Minister shall be put to vote not earlier than forty-eight and not later than 
seventy-two hours upon the submission thereof. The decision shall be adopted by 
majority of votes of the total number of Deputies, by roll-call voting. In case of adoption 
of the decision, the Prime Minister is considered to have submitted resignation. The 
provisions of parts 2-4 of Article 149 of the Constitution shall not be applicable in this 
case.

3. Non-confidence may be sought against the Prime Minister not earlier than one 
year after his or her appointment. In case the draft decision of the National Assembly 
on seeking non-confidence against the Prime Minister is not adopted, such draft may be 
submitted not earlier than after six months.

4. A draft decision of the National Assembly on seeking non-confidence against the 
Prime Minister may not be submitted or discussed during state of emergency or martial law.

Article 116. Ratification, Suspension or Revocation of International Treaties
1. The National Assembly shall ratify, suspend and revoke international treaties:
(1) which concern the basic rights and freedoms of the human being and the citizen, 

as well as obligations thereof;
(2) which have a political or military nature;
(3) which envisage the membership of the Republic of Armenia to an international 

organisation;
(4) which envisage financial or property-related obligations for the Republic of 

Armenia;
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(5) the application of which implies amendments to a law or adoption of a new law, 
or include norms contradicting the law;

(6) which directly envisage ratification;
(7) which contain issues subject to regulation by law.
2. The National Assembly shall, upon recommendation of the Government, ratify, 

suspend and revoke international treaties through a law, by majority of votes of the total 
number of Deputies.

3. International treaties contradicting the Constitution may not be ratified.

Article 117. Amnesty
The National Assembly may, upon recommendation of the Government, adopt a law 

on amnesty, by majority of votes of the total number of Deputies.

Article 118. Declaring War and Establishing Peace
1. The National Assembly may, upon recommendation of the Government, adopt a 

decision on declaring war or establishing peace, by majority of votes of the total number 
of  Deputies.

2. In case of impossibility to convene a sitting of the National Assembly, the 
Government shall decide on the issue of declaring war.

Article 119. Martial Law
1. In the event of an armed attack against the Republic of Armenia or imminent 

danger thereof or declaration of war, the Government shall declare martial 
law, deliver an address to the people, as well as may call for general or partial 
mobilisation.

2. In case of declaration of martial law, a special sitting of the National Assembly 
shall be immediately convened by virtue of law.

3. The National Assembly may lift martial law or cancel the implementation of 
measures provided for under the legal regime of martial law, by majority of votes of the 
total number of Deputies.

4. The legal regime of martial law shall be prescribed by a law adopted by majority 
of votes of the total number of Deputies.

Article 120. State of Emergency
1. In the event of an imminent danger posed to the constitutional order, the 

Government shall declare a state of emergency, take measures resulting from the 
situation and address the people thereon.

2. In case of declaration of a state of emergency, a special sitting of the National 
Assembly shall be immediately convened by virtue of law.
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3. The National Assembly may lift the state of emergency or cancel the implementation 
of measures provided for under the legal regime of state of emergency, by majority of 
votes of the total number of Deputies.

4. The legal regime of state of emergency shall be prescribed by a law adopted by 
majority of votes of the total number of Deputies.

Article 121. Administrative-Territorial Units and Division
The administrative-territorial units of the Republic of Armenia shall be the marzes 

[regions] and the communities. Upon submission of the Government, the administrative-
territorial division shall be prescribed by law.

Article 122. Autonomous Bodies
1. In order to ensure exercise of the basic rights and freedoms of the human being and 

the citizen, as well as to protect public interests of fundamental significance prescribed 
by the Constitution, autonomous bodies may be established by a law adopted by majority 
of votes of the total number of Deputies.

2. The members of autonomous bodies shall be appointed by majority of votes of the 
total number of Deputies.

3. Autonomous bodies may be vested by law with the competence of adopting 
secondary regulatory legal acts.

4. The powers of autonomous bodies, guarantees for independence, the requirements 
set forth for the members and the rules of operation thereof shall be prescribed by law.

 CHAPTER 5

PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Article 123. Status and Functions of the President of the Republic
1. The President of the Republic shall be the head of the State.
2. The President of the Republic shall observe the compliance with the Constitution.
3. In the course of exercising his or her powers, the President of the Republic shall 

be impartial and shall be guided exclusively by state-wide and nation-wide interests.
4. The President of the Republic shall perform his or her functions through the 

powers prescribed by the Constitution.

Article 124.  Term of Powers of and Requirements Set Forth for the President 
of the Republic

1. The President of the Republic shall be elected for a term of seven years.
2. Everyone having attained the age of forty, having held citizenship of only the 

Republic of Armenia for the preceding six years, having been permanently residing in 
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the Republic of Armenia for the preceding six years, having the right of suffrage and 
having command of the Armenian language may be elected as President of the Republic.

3. The same person may be elected as President of the Republic only once.
4. The President of the Republic may not hold any other position, engage in 

entrepreneurial activities or perform other paid work.
5. In the course of exercising his or her powers, the President of the Republic may 

not hold membership in any political party.

Article 125. Procedure for Electing the President of the Republic
1. The President of the Republic shall be elected by the National Assembly.
2. Regular elections of the President of the Republic shall be held not earlier than 

forty and not later than thirty days prior to the expiry of the powers of the President of 
the Republic.

3. At least one fourth of the total number of Deputies shall have the right to nominate 
a candidate for the President of the Republic.

4. The candidate having received at least three fourths of votes of the total number of 
Deputies shall be elected as President of the Republic. In case President of the Republic 
is not elected, a second round of elections shall be held wherein all candidates having 
taken part in the first round may participate. In the second round, the candidate having 
received at least three fifths of votes of the total number of Deputies shall be elected 
as President of the Republic. In case President of the Republic is not elected, a third 
round of elections shall be held wherein the two candidates having received a greater 
number of votes in the second round may participate. In the third round, the candidate 
having received the majority of votes of the total number of Deputies shall be elected as 
President of the Republic.

5. In case President of the Republic is not elected, a new election for the President of 
the Republic shall be held within a period of ten days.

6. The details related to the procedure for electing the President of the Republic shall 
be prescribed by the Rules of Procedure of the National Assembly.

Article 126. Extraordinary Election of the President of the Republic
In the event of removal from office of the President of the Republic, impossibility 

to exercise the powers thereby, resignation or death thereof, an extraordinary election 
of the President of the Republic shall be held not earlier than twenty-five and not later 
than thirty-five days after the office of the President of the Republic becomes vacant.

Article 127. Assuming Office by the President of the Republic
1. The President of the Republic shall assume office on the day of expiry of powers 

of the previous President of the Republic.
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2. The President of the Republic elected through extraordinary elections shall assume 
office on the tenth day after having been elected.

3. The President of the Republic shall assume office by taking the following oath 
to the people at a special sitting of the National Assembly: “Assuming the office of 
the President of the Republic of Armenia, I hereby swear to remain faithful to the 
Constitution of the Republic of Armenia, to be impartial in the exercise of my powers, 
to be guided only by state-wide and nation-wide interests, and to invest all of my efforts 
for strengthening national unity.”

Article 128. Address of the President of the Republic
The President of the Republic may deliver an address to the National Assembly on 

issues falling under his or her competence.

Article 129. Signature and Promulgation of Law
1. The President of the Republic shall sign and promulgate a law adopted by the 

National Assembly within a period of twenty-one days, or shall apply within the same 
time period to the Constitutional Court for the purpose of determining the compliance 
of the law with the Constitution.

2. In case the Constitutional Court decides that the law complies with the Constitution, 
the President of the Republic shall sign and promulgate the law within a period of five 
days.

3. In case the President of the Republic fails to fulfil the requirements prescribed by 
this Article, the Chairperson of the National Assembly shall sign and promulgate the 
law within a period of five days.

Article 130. Accepting the Resignation of the Government
In the cases prescribed by Article 158 of the Constitution, the President of the 

Republic shall immediately accept the resignation of the Government.

Article 131. Changes in the Composition of the Government
The President of the Republic shall, upon recommendation of the Prime Minister, 

make changes in the composition of the Government.

Article 132.  Powers of the President of the Republic in the Area of Foreign 
Policy

1. In the cases and under the procedure prescribed by law, the President of the 
Republic shall:

(1) conclude international treaties, upon recommendation of the Government;
(2) appoint and recall diplomatic representatives to foreign states and international 

organisations, upon recommendation of the Prime Minister;
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(3) receive the letters of credence and letters of recall of diplomatic representatives 
to foreign states and international organisations.

2. Upon recommendation of the Government, the President of the Republic shall, 
in the cases and under the procedure prescribed by law, approve, suspend or revoke 
international treaties not requiring ratification.

3. Upon recommendation of the Prime Minister, the President of the Republic shall, in 
the cases and under the procedure prescribed by law, confer the highest diplomatic ranks.

Article 133. Powers of the President of the Republic in the Area of Armed Forces
1. Upon recommendation of the Prime Minister, the President of the Republic shall, 

in the cases and under the procedure prescribed by law, appoint and dismiss the supreme 
command of the armed forces and of other troops.

2. Upon recommendation of the Prime Minister, the President of the Republic shall, 
in the cases and under the procedure prescribed by law, confer the highest military ranks.

Article 134. Deciding on Issues Related to Citizenship
The President of the Republic shall, in the cases and under the procedure prescribed 

by law, decide on issues in respect of granting and terminating citizenship of the 
Republic of Armenia.

Article 135. Granting Pardon
The President of the Republic shall decide on the issue of granting pardon to convicts 

in the cases and under the procedure prescribed by law.

Article 136. Decorating with Awards and Conferring Honorary Titles
The President of the Republic shall, in the cases and under the procedure prescribed 

by law, decorate with orders and medals of the Republic of Armenia, and confer 
honorary titles.

Article 137. Conferring the Highest Class Ranks
The President of the Republic shall, in the cases and under the procedure prescribed 

by law, confer the highest class ranks.

Article 138. Temporary Appointment of Officials
In case the National Assembly fails to elect appropriate officials under the procedure 

prescribed by part 3 of Article 174, part 1 of Article 177, part 1 of Article 192, part 2 of 
Article 195, part 2 of Article 197, part 2 of Article 199 and part 1 of Article 201 of the 
Constitution within a period of three months, the President of the Republic shall, prior 
to the election thereof by the National Assembly, appoint acting officials on the grounds 
and under the procedure prescribed by law.
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Article 139. Decrees and Executive Orders of the President of the Republic
1. In the course of exercising his or her powers, the President shall adopt decrees and 

executive orders.
2. The President of the Republic may, within a period of three days, return the 

relevant act with his or her objections to the authority submitting the proposal or filing 
a motion, in the cases prescribed by Articles 131-137, part 3 of Article 155, parts 3, 4, 
6 and 7 of Article 166 of the Constitution. In case this objection is not accepted by the 
competent authority, the President of the Republic shall sign the relevant act or apply to 
the Constitutional Court.

3. In case the President of the Republic fails to fulfil the requirements prescribed by 
part 2 of this Article, the relevant act shall enter into force by virtue of law.

Article 140. Immunity of the President of the Republic
1. The President of the Republic shall be immune.
2. During the term of his or her powers and thereafter, the President of the Republic 

may not be prosecuted and subjected to liability for actions deriving from his or her 
status.

3. The President of the Republic may be subjected to liability for actions not related 
with his or her status only after the expiry of the powers thereof.

Article 141. Removal of the President of the Republic from Office
1. The President of the Republic may be removed from office for treason, another 

grave crime, or gross violation of the Constitution.
2. For the purpose of obtaining an opinion on the existence of grounds for removing 

the President of the Republic from office, the National Assembly shall apply to the 
Constitutional Court, upon a decision adopted by majority of votes of the total number 
of Deputies.

3. The decision to remove the President of the Republic from office shall be adopted 
by the National Assembly, on the basis of the opinion of the Constitutional Court, by at 
least two thirds of votes of the total number of Deputies.

Article 142. Resignation of the President of the Republic
The President of Republic shall submit his or her resignation to the National 

Assembly. The resignation shall be considered as accepted upon publication thereof as 
prescribed by law.

Article 143. Impossibility of Exercising the Powers of the President of the 
Republic

In case of serious illness of the President of Republic or other insurmountable 
obstacles to the exercise of his or her powers, which result in lasting impossibility of 
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exercising his or her powers, the Constitutional Court shall, based on the request of 
the Government, take a decision on the impossibility of exercise of the powers of the 
President of the Republic.

Article 144. Temporary Exercise of the Powers of the President of the Republic
In case of removal from office, impossibility of exercise of the powers, resignation 

or death of the President of the Republic, before the newly-elected President of the 
Republic assumes the office the powers of the President of the Republic shall be 
exercised by the Chairperson of the National Assembly.

Article 145. Ensuring the Activities of the President of the Republic
1. The procedure for formation of the Staff to the President of the Republic shall be 

prescribed by law. In the cases and under the procedure prescribed by law, the President 
of the Republic shall make appointments to the positions of the Staff to the President of 
the Republic.

2. The amount of remuneration and the procedure for provision of services and 
ensuring the security of the President of the Republic shall be prescribed by law.

CHAPTER 6

GOVERNMENT

Article 146. Status and Functions of the Government
1. The Government shall be the supreme body of the executive power.
2. The Government shall, based on its programme, develop and implement the 

domestic and foreign policies of the State.
3. The Government shall exercise general management of the bodies of the state 

administration system.
4. The powers of the Government shall be prescribed by the Constitution and laws. 

The matters pertaining to the executive power and not reserved to state administration 
bodies or other local self-government bodies shall fall under the competence of the 
Government.

Article 147. Composition and Structure of the Government
1. The Government shall be composed of the Prime Minister, Deputy Prime Ministers 

and ministers.
2. The list of ministries and the rules of operation of the Government shall be 

prescribed by law, upon submission by the Government. The number of Deputy Prime 
Ministers may not exceed three, whereas that of the ministers may not exceed eighteen.
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Article 148. Requirements Set Forth for the Members of the Government
1. A member of the Government must meet the requirements set forth for a Deputy.
2. The incompatibility requirements prescribed for a Deputy shall extend to 

the member of the Government. The law may prescribe additional incompatibility 
requirements therefor.

Article 149. Election and Appointment of the Prime Minister
1. Immediately after commencement of the term of powers of the newly-elected 

National Assembly, the President of the Republic shall appoint as Prime Minister 
the candidate nominated by the parliamentary majority formed under the procedure 
prescribed by Article 89 of the Constitution.

2. In case the Prime Minister submits a resignation or in other cases of the office 
of the Prime Minister becoming vacant, the factions of the National Assembly shall be 
entitled to nominate candidates for Prime Minister within a period of seven days after 
accepting the resignation of the Government. The National Assembly shall elect the 
Prime Minister by majority of votes of the total number of Deputies.

3. In case Prime Minister is not elected, a new election of Prime Minister shall be 
held seven days after voting, wherein the candidates for Prime Minister nominated by 
at least one third of the total number of Deputies shall be entitled to participate. In case 
Prime Minister is not elected by majority of votes of the total number of Deputies, the 
National Assembly shall be dissolved by virtue of law.

4. The election of the Prime Minister shall be held by roll-call voting.
5. The President of the Republic shall immediately appoint as Prime Minister the 

candidate elected by the National Assembly.

Article 150. Formation of the Government
The Government shall be formed within a period of fifteen days following appointment 

of the Prime Minister. The Prime Minister shall, within a period of five days following 
his or her appointment, propose to the President of the Republic candidates for Deputy 
Prime Ministers and ministers. The President of the Republic shall, within a period 
of three days, either appoint Deputy Prime Ministers and ministers, or apply to the 
Constitutional Court. The Constitutional Court shall examine the application and take a 
decision within a period of five days. If the President of the Republic fails to fulfil the 
requirements prescribed by this Article within a period of three days, the corresponding 
Deputy Prime Minister or minister shall be deemed to be appointed by virtue of law.

Article 151. Programme of the Government
1. The Prime Minister shall, within a period of twenty days following formation of 

the Government, submit to the National Assembly the Programme of the Government.
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2. The National Assembly shall approve the Programme of the Government within a 
period of seven days, by majority of votes of the total number of Deputies.

3. In case the National Assembly does not approve the Programme of the Government 
and does not elect a new Prime Minister in accordance with parts 2 and 3 of Article 149 
of the Constitution, the National Assembly shall be dissolved by virtue of law. If the 
National Assembly elects the Prime Minister, yet again does not approve the Programme 
of the Government, the National Assembly shall be dissolved by virtue of law.

4. Part 3 of this Article shall not extend to the Programme of the Government formed 
in accordance with Article 115 of the Constitution. In case the Programme of this 
Government is not approved, the National Assembly shall be dissolved by virtue of law.

Article 152.  Competences of the Prime Minister and of Other Members of the 
Government

1. The Prime Minister shall, within the framework of the Programme of the 
Government, determine the main directions of policy of the Government, manage the 
activities of the Government and coordinate the work of the members of the Government. 
The Prime Minister may give assignments to the members of the Government in respect 
of specific issues. The Prime Minister shall head the Security Council and the procedure 
for the formation and rules of operation thereof shall be prescribed by law.

2. Deputy Prime Ministers shall, upon assignment of the Prime Minister, coordinate 
individual fields of the activities of the Government. One of the Deputy Prime Ministers 
shall substitute the Prime Minister, under the procedure defined by the Prime Minister, 
during his or her absence.

3. Each minister shall independently manage the field of activities entrusted to the 
ministry.

4. The members of the Government shall be entitled to adopt secondary regulatory 
legal acts.

Article 153. Sittings and Decisions of the Government
1. Sittings of the Government shall be convened and chaired by the Prime Minister.
2. Decisions of the Government shall be signed by the Prime Minister.
3. The Government shall be entitled to adopt secondary regulatory legal acts.

Article 154. Economic and Financial Policies
1. The Government shall implement a single state policy on financial and economic, 

credit and tax matters.
2. The Government shall administer state property.
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Article 155. Armed Forces
1. The armed forces shall fall under the subordination of the Government. The 

decision on the use of armed forces shall be taken by the Government. In case of urgent 
necessity, the Prime Minister shall, upon recommendation of the Minister of Defence, 
take a decision on the use of armed forces and shall immediately inform the members 
of the Government thereon.

2. The main directions of the defence policy shall be prescribed by the Security 
Council. The Minister of Defence shall manage the armed forces within the framework 
of these main directions.

3. The highest military official of the armed forces shall be the Chief of General 
Staff, which shall be appointed by the President of the Republic, upon recommendation 
of the Prime Minister, for the term prescribed by law. In a non-war situation, the Chief 
of General Staff shall be subordinate to the Minister of Defence.

4. At the time of war, the Prime Minister shall act as the Commander-in-Chief of the 
armed forces.

5. The subordination and management of the armed forces, as well as other details 
shall be prescribed by law.

Article 156. Annual Report of the Government to the National Assembly
The Government shall submit a report for each year to the National Assembly in 

respect of the implementation process of its Programme and the results thereof.

Article 157. Issue of the Confidence in the Government
1. With respect to the adoption of a draft law submitted by the Government, the 

Government may raise the issue of its confidence. The draft decision on seeking 
confidence in the Government shall be put to vote not later than within seventy-two 
hours upon the submission thereof. The decision shall be adopted by majority of votes 
of the total number of Deputies, by roll-call voting.

2. In case the draft decision on seeking confidence in the Government is adopted, the 
draft law submitted by the Government shall be deemed adopted.

3. The Government may raise the issue of its confidence with respect to the draft law 
not more than twice within the same session.

4. The Government may not raise the issue of its confidence with respect to the 
adoption of a draft constitutional law.

5. The Government may not raise the issue of its confidence during martial law or 
state of emergency.
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Article 158. Resignation of the Government
The Government shall submit its resignation to the President of the Republic on the 

day of the first session of newly-elected National Assembly, of not seeking confidence in 
the Government, not approving the Programme of the Government, the Prime Minister 
submitting a resignation or the office of the Prime Minister becoming vacant.

The members of the Government shall continue performing their duties until a new 
Government is formed.

Article 159. Bodies of State Administration System
The bodies of the state administration system shall be the ministries, as well as other 

bodies subordinate to the Government, the Prime Minister and ministries, the procedure 
for the formation and powers whereof shall be prescribed by law.

Article 160. Implementation of the Territorial Policy of the Government
1. The Government shall implement its territorial policy in marzes through marz 

governors.
2. Marz governors shall be appointed and dismissed by the Government. Marz 

governors shall co-ordinate the activities of the territorial subdivisions of state 
administration bodies, except for the cases prescribed by law.

3. Specifics of territorial administration in Yerevan shall be prescribed by law.

Article 161. Public Council
The Public Council shall be an advisory body of the Government. The procedure for 

the formation and rules of operation of the Public Council shall be prescribed by law.

CHAPTER 7

COURTS AND THE SUPREME JUDICIAL COUNCIL

Article 162. Administration of Justice
1. In the Republic of Armenia, justice shall be administered only by courts in 

compliance with the Constitution and laws.
2. Any interference with the administration of justice shall be prohibited.

Article 163. Courts
1. The Constitutional Court, the Court of Cassation, courts of appeal, courts of first 

instance of general jurisdiction, as well as the Administrative Court shall operate in the 
Republic of Armenia. Other specialised courts may be established in the cases provided 
for by law.

2. Establishment of extraordinary courts shall be prohibited.
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Article 164. Status of a Judge
1. When administering justice, a judge shall be independent, impartial and act only 

in accordance with the Constitution and laws.
2. A judge may not be held liable for the opinion expressed or judicial act rendered 

during administration of justice, except where there are elements of crime or disciplinary 
violation.

3. Criminal prosecution of a judge of the Constitutional Court with respect to the 
exercise of his or her powers may be initiated only upon the consent of the Constitutional 
Court. A judge of the Constitutional Court may not be deprived of liberty, with respect 
to the exercise of his or her powers, without the consent of the Constitutional Court, 
except where he or she has been caught at the time of or immediately after committing a 
criminal offence. In this case, deprivation of liberty may not last more than seventy-two 
hours. The Chairperson of the Constitutional Court shall be immediately notified of the 
deprivation of liberty of a judge of the Constitutional Court.

4. Criminal prosecution of a judge with respect to the exercise of his or her 
powers may be initiated only upon the consent of the Supreme Judicial Council. 
A judge may not be deprived of liberty, with respect to the exercise of his or her 
powers, without the consent of the Supreme Judicial Council except where he or she 
has been caught at the time of or immediately after committing a criminal offence. 
In this case, deprivation of liberty may not last more than seventy-two hours. The 
Chairperson of the Supreme Judicial Council shall be immediately notified of the 
deprivation of liberty of a judge.

5. The grounds and procedure for subjecting a judge to disciplinary liability shall be 
prescribed by the Law on the Constitutional Court and the Judicial Code.

6. A judge may not hold any position not related to his or her status in other state or 
local self-government bodies, any position in commercial organisations, or engage in 
entrepreneurial activities or perform other paid work, except for scientific, educational 
and creative work. The Law on the Constitutional Court and the Judicial Code may 
prescribe additional incompatibility requirements.

7. A judge may not engage in political activities.
8. The powers of a judge shall discontinue upon expiry of the term of powers thereof, 

in cases of loss of citizenship of the Republic of Armenia or acquisition of citizenship 
of another State, entry into force of a criminal judgment of conviction rendered against 
him or her, termination of criminal prosecution on non-acquitting grounds, entry into 
force of a civil judgment on declaring him or her as having no active legal capacity, as 
missing or dead, in case of his or her resignation or death.

9. In cases of violation of incompatibility requirements, engaging in political 
activities, impossibility of holding office for health reasons, in case of committing 
essential disciplinary violation the powers of a judge of the Constitutional Court shall 
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be terminated upon the decision of the Constitutional Court, whereas the powers of a 
judge – upon the decision of the Supreme Judicial Council.

10. The remuneration of a judge shall be determined in compliance with his or her 
high status and responsibility. The amount of remuneration of a judge shall be prescribed 
by law.

11. Details related to the status of judges shall be prescribed by the Law on the 
Constitutional Court and the Judicial Code.

Article 165. Requirements Set Forth for the Candidates for Judges
1. A lawyer with higher education, having attained the age of forty, holding citizenship 

of only the Republic of Armenia, having the right of suffrage, with high professional 
qualities and at least fifteen years of professional work experience may be elected as a 
judge of the Constitutional Court.

2. A lawyer with higher education, having attained the age of forty, holding citizenship 
of only the Republic of Armenia, having the right of suffrage, with high professional 
qualities and at least ten years of professional work experience may be appointed as a 
judge of the Court of Cassation.

3. A lawyer with higher education, holding citizenship of only the Republic of 
Armenia, having the right of suffrage may be appointed as a judge of a court of first 
instance and a court of appeal.

4. The candidates for judges must have command of the Armenian language.
5. The Law on the Constitutional Court and the Judicial Code may prescribe 

additional requirements to the candidates for judges.

Article 166. Procedure for Election and Appointment of Judges
1. Judges of the Constitutional Court shall be elected by the National Assembly for 

a term of twelve years, by at least three fifths of votes of the total number of Deputies. 
The Constitutional Court shall be composed of nine judges, of which three judges shall 
be elected upon recommendation of the President of the Republic, three judges upon 
recommendation of the Government, and three judges upon recommendation of the 
General Assembly of Judges. The General Assembly of Judges may nominate only 
judges. The same person may be elected as a judge of the Constitutional Court only 
once.

2. The Constitutional Court shall elect the Chairperson and Deputy Chairperson of 
the Constitutional Court from among its members for a term of six years, without the 
right to be re-elected.

3. Judges of the Court of Cassation shall, upon recommendation of the National 
Assembly, be appointed by the President of the Republic. The National Assembly shall 
elect the nominated candidate by at least three fifths of votes of the total number of 
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Deputies, from among the three candidates nominated by the Supreme Judicial Council 
for each seat of a judge.

4. The chairpersons of the chambers of the Court of Cassation shall be appointed by 
the President of the Republic, upon recommendation of the Supreme Judicial Council, 
from among the members of corresponding chamber, for a term of six years. The same 
person may be elected as chairperson of a chamber of the Court of Cassation only once.

5. The National Assembly shall elect the Chairperson of the Court of Cassation, by 
majority of votes of the total number of Deputies, upon recommendation of the Supreme 
Judicial Council, from among the members of the Court of Cassation, for a term of six 
years. The same person may be elected as Chairperson of the Court of Cassation only 
once.

6. Judges of the courts of first instance and courts of appeal shall be appointed by 
the President of the Republic, upon recommendation of the Supreme Judicial Council.

7. The chairpersons of the courts of first instance and courts of appeal shall be 
appointed by the President of the Republic, upon recommendation of the Supreme 
Judicial Council, from among the members of the corresponding court, for a term of 
three years. The chairperson of the court may not be re-appointed to this position within 
three years following the expiry of his or her term of office.

8. Judges shall hold office until attaining the age of sixty-five, whereas judges of the 
Constitutional Court – until attaining the age of seventy.

9. Details related to the election and appointment of judges shall be prescribed by the 
Law on the Constitutional Court and the Judicial Code.

Article 167. The Constitutional Court
1. Constitutional justice shall be administered by the Constitutional Court, ensuring 

the supremacy of the Constitution.
2. When administering justice the Constitutional Court shall be independent and 

shall abide by only the Constitution.
3. The powers of the Constitutional Court shall be prescribed by the Constitution, 

whereas the procedure for the formation and rules of operation thereof shall be prescribed 
by the Constitution and the Law on the Constitutional Court.

Article 168. Powers of the Constitutional Court
The Constitutional Court, as prescribed by the Law on the Constitutional Court, 

shall:
(1) determine the compliance of laws, decisions of the National Assembly, decrees 

and executive orders of the President of the Republic, decisions of the Government and 
the Prime Minister, and secondary regulatory legal acts with the Constitution;
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(2) prior to the adoption of draft amendments to the Constitution, as well as draft 
legal acts put to referendum, determine the compliance thereof with the Constitution;

(3) prior to the ratification of an international treaty, determine the compliance of the 
commitments enshrined therein with the Constitution;

(4) settle disputes arising between constitutional bodies with respect to the 
constitutional powers thereof;

(5) settle disputes related to decisions adopted upon the results of a referendum, 
those of the elections of the National Assembly and President of the Republic;

(6) render a decision on termination of the powers of a Deputy;
(7) render an opinion on the existence of grounds for removing the President of the 

Republic from office;
(8) render a decision on the impossibility of exercising the powers of the President 

of the Republic;
(9) decide on the issue of subjecting a judge of the Constitutional Court to disciplinary 

liability;
(10) decide on termination of the powers of a judge of the Constitutional Court;
(11) decide on giving consent for initiating criminal prosecution against a judge of 

the Constitutional Court or depriving him or her of liberty with respect to the exercise 
of his or her powers;

(12) render a decision, in the cases prescribed by law, on suspending or prohibiting 
the activities of a political party.

Article 169. Applying to the Constitutional Court
1. The following may apply to the Constitutional Court:
(1) the National Assembly – in the cases prescribed by point 12 of Article 168 of the 

Constitution, and in the case prescribed by point 7 of Article 168 of the Constitution 
upon the decision adopted by majority of votes of the total number of Deputies, whereas 
in the case prescribed by point 10 of Article 168 of the Constitution upon the decision 
adopted by at least three fifths of votes of the total number of Deputies;

(2) at least one fifth of the total number of Deputies – in the cases prescribed by 
points 1, 4 and 6 of Article 168 of the Constitution;

(3) a faction of the National Assembly – in respect of disputes related to decisions 
adopted upon the results of a referendum and those of the election of the President of 
the Republic;

(4) the President of the Republic – in the cases prescribed by part 1 of Article 129, part 
2 of Article 139, Article 150, as well as points 1 and 4 of Article 168 of the Constitution;

(5) the Government – in the cases prescribed by points 1, 4, 8 and 12 of Article 168 
of the Constitution;



198

(6) the Supreme Judicial Council – in the cases prescribed by point 4 of Article 168 
of the Constitution;

(7) local self-government bodies – with regard to compliance with the Constitution 
of regulatory legal acts listed in point 1 of Article 168 of the Constitution, violating their 
constitutional rights, as well as in the cases prescribed by point 4 of Article 168 of the 
Constitution;

(8) everyone – under a specific case where the final act of court is available, all 
judicial remedies have been exhausted, and he or she challenges the constitutionality 
of the relevant provision of a regulatory legal act applied against him or her upon this 
act, which has led to the violation of his or her basic rights and freedoms enshrined in 
Chapter 2 of the Constitution, taking into account also the interpretation of the respective 
provision in law enforcement practice;

(9) the Prosecutor General – in respect of the constitutionality of provisions of 
regulatory legal acts related to specific proceedings administered by the prosecutor’s 
office, as well as in the case prescribed by point 11 of Article 168 of the Constitution;

(10) the Human Rights Defender – in respect of the compliance of the regulatory 
legal acts listed in point 1 of Article 168 of the Constitution with the provisions of 
Chapter 2 of the Constitution;

(11) political parties or alliances of political parties having participated in the 
elections to the National Assembly – in respect of disputes related to decisions adopted 
upon the results of elections to the National Assembly;

(12) candidates for the President of the Republic – in respect of disputes related to 
decisions adopted upon the results of election of the President of the Republic;

(13) at least three judges of the Constitutional Court – in the case prescribed by point 
9 of Article 168 of the Constitution.

2. The National Assembly shall, in the cases prescribed by point 2 of Article 168 
of the Constitution, apply to the Constitutional Court in respect of amendments to the 
Constitution, membership in supranational international organisations, or territorial 
changes. The authorised representative of a popular initiative shall apply to the 
Constitutional Court with regard to the issue of a draft law put to referendum upon 
popular initiative.

3. In the case prescribed by point 3 of Article 168 of the Constitution, the Government 
shall apply to the Constitutional Court.

4. Courts shall apply to the Constitutional Court in respect of the constitutionality 
of the regulatory legal act applicable in a specific case they are seized of, if they have 
reasonable doubts on the constitutionality thereof and find that the adjudication of the 
case is possible only through the application of the regulatory legal act.

5. In the case prescribed by point 6 of Article 168 of the Constitution, the Council of 
the National Assembly shall apply to the Constitutional Court.
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6. The details related to the procedure for applying to the Constitutional Court shall 
be prescribed by the Law on the Constitutional Court.

7. The Constitutional Court shall examine a case only in case of availability of the 
relevant application.

Article 170. Decisions and Opinions of the Constitutional Court
1. The Constitutional Court shall adopt decisions and opinions.
2. The decisions and opinions of the Constitutional Court shall be final and shall 

enter into force upon their promulgation.
3. The Constitutional Court may, upon its decision, prescribe a later time period for 

repealing a regulatory legal act or a part thereof not complying with the Constitution.
4. The Constitutional Court shall render decisions on the issues provided for by 

Article 168 of the Constitution, except for the issue provided for by point 7, whereas it 
shall render opinions on the issue provided for by point 7 of Article 168.

5. Decisions on the issues provided for by points 10 and 12 of Article 168 of the 
Constitution, as well as opinions shall be adopted by at least two thirds of votes of the 
total number of judges of the Constitutional Court; the other decisions shall be adopted 
by majority of votes of the total number thereof.

6. Where the opinion of the Constitutional Court is negative, the issue shall be 
excluded from the examination of the competent authority.

Article 171. The Court of Cassation
1. In the Republic of Armenia the supreme court instance shall be the Court of 

Cassation, except for the field of constitutional justice.
2. The Court of Cassation, by way of revision of judicial acts within the scope of 

powers prescribed by law, shall:
(1) ensure the uniform application of laws or other regulatory legal acts;
(2) eliminate the fundamental violations of human rights and freedoms.

Article 172. The Courts of Appeal
The courts of appeal shall be the court instance reviewing, within the scope of powers 

prescribed by law, the judicial acts of the courts of first instance.

Article 173. The Supreme Judicial Council
The Supreme Judicial Council shall be an independent state body that guarantees the 

independence of courts and judges.
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 Article 174. Composition and Procedure for the Formation of the Supreme 
Judicial Council

1. The Supreme Judicial Council shall be composed of ten members.
2. Five members of the Supreme Judicial Council shall be elected by the General 

Assembly of Judges, from among judges having at least ten years of experience as a 
judge. Judges from all court instances must be included in the Supreme Judicial Council. 
A member elected by the General Assembly of Judges may not act as chairperson of a 
court or chairperson of a chamber of the Court of Cassation.

3. Five members of the Supreme Judicial Council shall be elected by the National 
Assembly, by at least three fifths of votes of the total number of Deputies, from among 
academic lawyers and other prominent lawyers holding citizenship of only the Republic 
of Armenia, having the right of suffrage, with high professional qualities and at least 
fifteen years of professional work experience. The member elected by the National 
Assembly may not be a judge.

4. Members of the Supreme Judicial Council shall be elected for a term of five years, 
without the right to be re-elected.

5. The Judicial Code may prescribe incompatibility requirements for the members of 
the Supreme Judicial Council elected by the National Assembly.

6. The Judicial Code may prescribe a requirement on the suspension of powers of 
judge-members while holding office in the Supreme Judicial Council.

7. The Supreme Judicial Council shall, within the time limits and under the procedure 
prescribed by the Judicial Code, elect a Chairperson of the Council, successively from 
among the members elected by the General Assembly of Judges and the National 
Assembly.

8. Details related to the formation of the Supreme Judicial Council shall be prescribed 
by the Judicial Code.

Article 175. Powers of the Supreme Judicial Council
1. The Supreme Judicial Council shall:
(1) draw up and approve the lists of candidates for judges, including candidates 

subject to promotion;
(2) propose to the President of the Republic the candidates for judges subject to 

appointment, including those subject to appointment by way of promotion;
(3) propose to the President of the Republic the candidates for chairpersons of courts 

and the candidates for chairpersons of chambers of the Court of Cassation, subject to 
appointment;

(4) propose to the National Assembly the candidates for judges and for Chairperson 
of the Court of Cassation;

(5) decide on the issue of secondment of judges to another court;
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(6) decide on giving consent for initiating criminal prosecution against a judge or 
depriving him or her of liberty with respect to the exercise of his or her powers;

(7) decide on the issue of subjecting a judge to disciplinary liability;
(8) decide on the issue of terminating the powers of judges;
(9) approve its estimate of expenditures as well as those of the courts, and submit 

them to the Government, in order to include them in the Draft State Budget as prescribed 
by law;

(10) form its staff in accordance with law.
2. In case of discussing the issue of subjecting a judge to disciplinary liability, as well 

as in other cases prescribed by the Judicial Code, the Supreme Judicial Council shall 
act as a court.

3. The Supreme Judicial Council shall, in the cases and under the procedure prescribed 
by law, adopt secondary regulatory legal acts.

4. Other powers and rules of operation of the Supreme Judicial Council shall be 
prescribed by the Judicial Code.

CHAPTER 8

PROSECUTOR’S OFFICE AND INVESTIGATION BODIES

Article 176. Prosecutor’s Office
1. The Prosecutor’s Office shall be a unified system, headed by the Prosecutor 

General.
2. The Prosecutor’s Office, in the cases and under the procedure prescribed by law, 

shall:
(1) instigate criminal prosecution;
(2) exercise oversight over the lawfulness of pre-trial criminal proceedings;
(3) pursue a charge at court;
(4) appeal against the civil judgments, criminal judgments and decisions of courts;
(5) exercise oversight over the lawfulness of applying punishments and other 

coercive measures.
3. The Prosecutor’s Office shall, in exclusive cases and under the procedure 

prescribed by law, bring an action to court with regard to protection of state interests.
4. The Prosecutor’s Office shall act within the scope of powers vested therein by the 

Constitution, on the basis of law.
5. The procedure for the formation and rules of operation of the Prosecutor’s Office 

shall be prescribed by law.
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Article 177. The Prosecutor General
1. The Prosecutor General shall be elected by the National Assembly, upon 

recommendation of the competent standing committee of the National Assembly, by at 
least three fifths of votes of the total number of Deputies, for a term of six years. The 
same person may not be elected as Prosecutor General for more than two consecutive 
terms.

2. A lawyer with higher education, having attained the age of thirty-five, holding 
citizenship of only the Republic of Armenia, having the right of suffrage, with high 
professional qualities and at least ten years of professional work experience may be 
elected as Prosecutor General. The law may prescribe additional requirements for the 
Prosecutor General.

3. The National Assembly may, in the cases prescribed by law, remove the Prosecutor 
General from office by at least three fifths of votes of the total number of Deputies.

Article 178. Investigation Bodies
1. Investigation bodies shall, in the cases and under the procedure prescribed by law, 

organise and implement pre-trial criminal proceedings.
2. The status, powers, procedure for the formation and rules of operation of 

investigation bodies shall be prescribed by law.

 CHAPTER 9

LOCAL SELF-GOVERNANCE

Article 179. Right to Local Self-Governance
1. Local self-governance shall be the right and capacity of local self-government 

bodies to decide, under their own responsibility, on public issues of community 
importance – in the interests of residents of the community and in compliance with the 
Constitution and laws.

2. Local self-governance shall be exercised in communities.

Article 180. Community
1. Community shall be the entirety of residents within one or several settlements.
2. Community shall be a legal person under public law.

Article 181. Elections of Local Self-Government Bodies
1. Local self-government bodies shall be the Council of Elders and the head of 

community, which shall be elected for a term of five years. Direct or indirect election 
of the head of community may be prescribed by the Electoral Code. In case of direct 
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election of the head of community, the principles of electoral law prescribed by Article 
7 of the Constitution shall apply.

2. The procedure for elections of local self-government bodies shall be prescribed 
by the Electoral Code.

Article 182. Community Tasks, and Powers of Local Self-Government Bodies
1. Local self-government bodies shall have own powers, for the purpose of performing 

the mandatory and voluntary tasks of a community, as well as those delegated by the 
State. The mandatory tasks of a community shall be prescribed by law, whereas voluntary 
tasks shall be prescribed upon decisions of the Council of Elders of a community.

2. The powers of state bodies may, for the purpose of more effective implementation 
thereof, be delegated by law to local self-government bodies.

3. The Council of Elders of a community shall, as prescribed by law, adopt secondary 
regulatory legal acts subject to enforcement within the territory of the community.

4. The head of community shall execute the decisions of the Council of Elders of 
the community, shall carry out the general management of the staff of community. The 
head of community shall be responsible before the Council of Elders of the community.

5. The powers of local self-government bodies shall be prescribed by law.

Article 183. Direct Participation in the Administration of Community Affairs
1. Residents of a community may directly participate in the administration of 

community affairs, by resolving public issues of community importance through a local 
referendum.

2. The procedure for holding a local referendum, as well as other ways of direct 
participation of residents of a community in the administration of community affairs 
shall be prescribed by law.

Article 184. Community Ownership
1. A community shall have the right of ownership over land as well as other property.
2. The land located in the territory of a community shall be under the ownership of 

the community, except for the land owned by the State as well as by natural and legal 
persons.

3. The Council of Elders of a community shall dispose of the community property 
as prescribed by law.

Article 185. Community Budget, Local Taxes, Duties and Payments
1. A community shall have its own budget which shall be approved by the Council of 

Elders of the community upon submission of the head of community.
2. The procedure for community budget revenue formation and expenditures shall 

be prescribed by law.
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3. The Council of Elders of a community shall establish local taxes and duties within 
the scope of the rates prescribed by law.

4. The Council of Elders of a community may establish payments to be made to the 
community budget for the services rendered by the community.

Article 186. Financing of Community
1. With a view of performing the mandatory tasks of a community, the law shall 

prescribe tax and non-tax sources which are necessary for ensuring the implementation 
of these tasks.

2. The powers delegated to communities by the State shall be subject to mandatory 
financing from the State Budget.

3. The State shall, to the extent possible, allocate funds aimed at ensuring the 
proportional development of communities.

Article 187. Local Self-Governance in Yerevan
Yerevan is a community. The specifics of local self-governance in Yerevan shall be 

prescribed by law.

Article 188. Legal and Professional Oversight
1. The authorised body of the Government shall, in the cases and under the procedure 

prescribed by law, exercise legal oversight over the implementation of the own tasks of 
a community.

2. The authorised bodies of the Government shall, in the cases and under the procedure 
prescribed by law, exercise legal and professional oversight over the implementation of 
the powers delegated by the State.

Article 189. Inter-Community Unions
1. With a view of raising the efficiency of local self-governance, the Councils of 

Elders of communities may establish inter-community unions. In view of public interests, 
inter-community unions may be established also by law, upon recommendation of the 
Government.

2. An inter-community union may exercise only the powers reserved thereto by law 
or by the decisions of the Councils of Elders of communities. An inter-community union 
shall be a legal person under public law.

Article 190. Merger and Division of Communities
In view of public interests, communities may be merged or divided by law. When 

adopting a relevant law, the National Assembly shall be obliged to hear the opinion of 
these communities.
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 CHAPTER 10

HUMAN RIGHTS DEFENDER

Article 191. Functions and Powers of the Human Rights Defender
1. The Human Rights Defender shall be an independent official who observes the 

maintenance of human rights and freedoms on the part of state and local self-government 
bodies and officials, whereas in the cases prescribed by the Law on the Human Rights 
Defender – also on the part of organisations, as well as contributes to the restoration of 
violated rights and freedoms and improvement of the regulatory legal acts related to 
human rights and freedoms.

2. The Human Rights Defender shall submit to the National Assembly an annual 
communication on his or her activities and state of protection of human rights and 
freedoms. The communication may contain recommendations regarding legislative 
measures or measures of other nature.

3. State and local self-government bodies and officials shall be obliged to provide the 
Human Rights Defender, as prescribed by law, the necessary documents, information 
and clarifications, as well as assist in the activities thereof.

4. Other powers of the Human Rights Defender shall be prescribed by the Law on 
the Human Rights Defender.

Article 192. Election of the Human Rights Defender
1. The Human Rights Defender shall be elected by the National Assembly, upon 

recommendation of the competent standing committee of the National Assembly, by at 
least three fifths of votes of the total number of Deputies, for a term of six years.

2. Everyone with higher education, complying with the requirements set forth for a 
Deputy and enjoying high reputation among the public may be elected as Human Rights 
Defender.

Article 193. Guarantees for the Activities of the Human Rights Defender
1. The right of immunity prescribed for a Deputy shall extend to the Human Rights 

Defender. The National Assembly shall decide on giving consent for instigating criminal 
prosecution against the Human Rights Defender or depriving him or her of liberty by at 
least three fifths of votes of the total number of Deputies.

2. The incompatibility requirements prescribed for a Deputy shall extend to the 
Human Rights Defender.

3. The Human Rights Defender may not, during his or her term of powers, hold 
membership in any political party or otherwise engage in political activities. He or she 
must show political restraint in public speeches.
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4. The State shall ensure due financing of the activities of the Human Rights Defender.
5. The powers of the Human Rights Defender shall discontinue upon expiry of the 

term of his or her powers, in cases of loss of citizenship of the Republic of Armenia or 
acquisition of citizenship of another State, entry into force of a criminal judgment of 
conviction rendered against him or her, entry into force of a civil judgment on declaring 
him or her as having no active legal capacity, as missing or dead, in case of his or her 
death or resignation.

6. Other guarantees for the activities of the Human Rights Defender shall be 
prescribed by the Law on the Human Rights Defender.

CHAPTER 11

CENTRAL ELECTORAL COMMISSION

Article 194.  Functions and Powers of the Central Electoral Commission and 
the System of Electoral Commissions

1. The Central Electoral Commission shall be an independent state body, which 
organises the elections of the National Assembly and local self-government bodies, 
referenda, as well as exercises supervision over the lawfulness thereof.

2. The Central Electoral Commission shall, in the cases and under the procedure 
prescribed by law, adopt secondary regulatory legal acts.

3. The Central Electoral Commission shall submit to the National Assembly a 
communication on its activities.

4. The system of electoral commissions, the powers, procedure for the formation 
and rules of operation, guarantees for the activities of electoral commissions shall be 
prescribed by the Electoral Code.

Article 195. Composition and Procedure for the Formation of the Central 
Electoral Commission

1. The Central Electoral Commission shall be composed of seven members.
2. The Chairperson and other members of the Central Electoral Commission shall 

be elected by the National Assembly, upon recommendation of the competent standing 
committee of the National Assembly, by at least three fifths of votes of the total number 
of Deputies, for a term of six years. The same person may not be elected as a member, 
including as Chairperson, of the Central Electoral Commission for more than two 
consecutive terms.

3. Everyone with higher education and complying with the requirements set forth for 
a Deputy may be elected as a member of the Central Electoral Commission.
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4. The incompatibility requirements prescribed for a Deputy shall extend to the 
members of the Central Electoral Commission. The law may prescribe additional 
incompatibility requirements therefor.

5. The members of the Central Electoral Commission may not, during their terms 
of powers, hold membership in any political party or otherwise engage in political 
activities. They must show political restraint in public speeches.

6. In case of violation of any of the conditions referred to in parts 4 and 5 of this Article, 
the powers of a member of the Central Electoral Commission shall be terminated by the 
National Assembly, by at least three fifths of votes of the total number of Deputies.

CHAPTER 12

TELEVISION AND RADIO COMMISSION

Article 196. Functions and Powers of the Television and Radio Commission
1. The Television and Radio Commission shall be an independent state body, which 

ensures the freedom, independence and plurality of broadcasting media, exercises 
supervision over the activities of television and radio companies.

2. The Television and Radio Commission shall allocate air frequencies on public and 
competitive basis.

3. The Television and Radio Commission shall exercise supervision over the 
diversity of informational, educational, cultural and entertainment programmes on 
public television and radio.

4. The Television and Radio Commission shall submit to the National Assembly an 
annual communication on its activities and on the state of freedom of information on 
television and radio.

5. The Television and Radio Commission shall adopt secondary regulatory legal acts 
in the cases and under the procedure prescribed by law.

6. The powers, rules of operation and guarantees for the activities of the Television 
and Radio Commission shall be prescribed by law.

Article 197. Composition and Procedure for the Formation of Television and 
Radio Commission

1. The Television and Radio Commission shall be composed of seven members.
2. Members of the Television and Radio Commission shall be elected by the 

National Assembly, upon recommendation of the competent standing committee of the 
National Assembly, by at least three fifths of votes of the total number of Deputies, for 
a term of six years. The Television and Radio Commission shall elect a Chairperson of 
the Commission from among its members. The same person may not be elected as a 
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member, including as Chairperson, of the Television and Radio Commission for more 
than two consecutive terms.

3. Everyone who has higher education, complies with the requirements set forth for 
a Deputy, who is a prominent specialist in the field of mass media may be elected as 
a member of the Television and Radio Commission. The law may prescribe additional 
requirements to the members of the Commission.

4. The incompatibility requirements prescribed for a Deputy shall extend to the 
members of the Television and Radio Commission. The law may prescribe additional 
incompatibility requirements therefor.

5. Members of the Television and Radio Commission may not, during their terms 
of powers, hold membership in any political party or otherwise engage in political 
activities. They must show political restraint in public speeches.

6. In case of violation of any of the conditions referred to in parts 4 and 5 of this 
Article, the powers of a member of the Television and Radio Commission shall be 
terminated by the National Assembly, by at least three fifths of votes of the total number 
of Deputies.

CHAPTER 13

AUDIT CHAMBER

Article 198. Functions and Powers of the Audit Chamber
1. The Audit Chamber shall be an independent state body, which conducts audit, in 

the field of public finance and ownership, over the lawfulness and effectiveness of the 
use of State Budget and community budgets funds, loans and credits received, as well as 
state- and community-owned property. The Audit Chamber shall be entitled to conduct 
inspections of legal persons only in the cases prescribed by law.

2. The Audit Chamber shall act on the basis of the action plan approved thereby.
3. The Audit Chamber shall submit to the National Assembly:
(1) an annual communication on the activities thereof;
(2) the opinion on the State Budget performance;
(3) current opinions in the cases prescribed by law.
4. The powers, rules of operation and guarantees for the activities of the Audit 

Chamber shall be prescribed by law.

Article 199. Composition and Procedure for the Formation of Audit Chamber
1. The Audit Chamber shall be composed of seven members.
2. The Chairperson and other members of the Audit Chamber shall be elected by 

the National Assembly, upon recommendation of the competent standing committee of 
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the National Assembly, by at least three fifths of votes of the total number of Deputies, 
for a term of six years. The same person may not be elected as a member, including as 
Chairperson, of the Audit Chamber for more than two consecutive terms.

3. Everyone with higher education and complying with the requirements set forth 
for a Deputy may be elected as a member of the Audit Chamber. The law may prescribe 
additional requirements to the members of the Audit Chamber.

4. The incompatibility requirements prescribed for a Deputy shall extend to the 
members of the Audit Chamber. The law may prescribe additional incompatibility 
requirements therefor.

5. Members of the Audit Chamber may not, during their terms of powers, hold 
membership in any political party or otherwise engage in political activities. They must 
show political restraint in public speeches.

6. In case of violation of any of the conditions referred to in parts 4 and 5 of this 
Article, the powers of a member of the Audit Chamber shall be terminated by the 
National Assembly, by at least three fifths of votes of the total number of Deputies.

CHAPTER 14

CENTRAL BANK

Article 200. Main Objectives and Functions of the Central Bank
1. The national bank of the Republic of Armenia shall be the Central Bank. The 

Central Bank shall be independent when performing the functions vested therein by the 
Constitution and law.

2. The main objective of the Central Bank is to ensure price and financial stability.
3. The Central Bank shall develop, approve and implement monetary policy 

programmes.
4. The Central Bank shall issue the currency of the Republic of Armenia – the 

Armenian Dram.
5. The Central Bank shall adopt secondary regulatory legal acts in the cases and 

under the procedure prescribed by law.
6. The Central Bank shall submit to the National Assembly an annual communication 

on its activities.
7. Other objectives, tasks, rules of operation and guarantees for the activities of the 

Central Bank shall be prescribed by law.

Article 201. Chairperson and the Board of the Central Bank
1. The Board of the Central Bank shall be composed of the Chairperson of the 

Central Bank, two deputies thereof and five members. The Chairperson of the 
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Central Bank shall be elected by the National Assembly, upon recommendation of 
the competent standing committee of the National Assembly, by at least three fifths 
of votes of the total number of Deputies, for a term of six years. The same person 
may not be elected as Chairperson of the Central Bank for more than two consecutive 
terms. The other members of the Board of the Central Bank shall be elected by the 
National Assembly, upon recommendation of the competent standing committee of 
the National Assembly, by majority of votes of the total number of Deputies, for a 
term of six years.

2. Everyone with higher education and complying with the requirements set forth for 
a Deputy may be elected as a member of the Board of the Central Bank. The law may 
prescribe additional requirements to the members of the Board of the Central Bank.

3. The incompatibility requirements prescribed for a Deputy shall extend to the 
Chairperson of the Central Bank and other members of the Board. The Chairperson of 
the Central Bank and other members of the Board shall be entitled to hold positions, by 
virtue of their status, in commercial organisations and foundations.

4. Members of the Board of the Central Bank may not, during their terms of office, 
hold membership in any political party or otherwise engage in political activities. They 
must show political restraint in public speeches.

5. In case of violation of any of the conditions referred to in parts 3 and 4 of this 
Article, the powers of the Chairperson of the Central Bank shall be terminated by the 
National Assembly, by at least three fifths of votes of the total number of Deputies, 
whereas those of the other members – by majority of votes of the total number of 
Deputies.

6. The powers of the Chairperson of the Central Bank, deputy chairpersons and 
members of the Board shall be prescribed by law.

CHAPTER 15

ADOPTION OF AND AMENDMENT TO THE CONSTITUTION, 
AND REFERENDUM

Article 202. Adoption of and Amendment to the Constitution
1. The Constitution and amendments to Chapters 1-3, 7, 10 and 15 of the Constitution, 

as well as to Article 88, to the first sentence of part 3 of Article 89, to part 1 of Article 90, 
to part 2 of Article 103, to Articles 108, 115, 119-120, 123-125, 146, 149 and 155, and 
to part 4 of Article 200 of the Constitution shall be adopted only through a referendum. 
At least one third of the total number of Deputies, the Government or two hundred 
thousand citizens having the right of suffrage shall have the right to the initiative of 
adopting or amending the Constitution. The National Assembly shall adopt the decision 
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on putting the draft to referendum by at least two thirds of votes of the total number of 
Deputies.

2. Except for the Articles specified in part 1 of this Article, amendments to other 
Articles of the Constitution shall be adopted by the National Assembly, by at least two 
thirds of votes of the total number of Deputies. At least one fourth of the total number 
of Deputies, the Government or one hundred fifty thousand citizens having the right of 
suffrage shall have the right to corresponding initiative.

3. In case the National Assembly does not adopt the draft of the amendments to the 
Constitution provided for in part 2 of this Article, it may be put to referendum upon the 
decision adopted by at least three fifths of votes of the total number of Deputies.

Article 203. Non-Amendable Articles of the Constitution
Articles 1, 2, 3 and 203 of the Constitution shall not be subject to amendment.

Article 204. Referendum on the Draft Law Submitted Upon Popular Initiative
1. If the National Assembly rejects the adoption of the draft law submitted under the 

procedure prescribed by part 6 of Article 109 of the Constitution, then the draft shall be 
put to referendum where an additional three hundred thousand citizens having the right 
of suffrage join the initiative of adopting the draft law, within a period of sixty days 
following the rejection, and where the Constitutional Court recognizes the given draft as 
complying with the Constitution. The Central Electoral Commission shall approve the 
validity of the signatures of the participants of the popular initiative.

2. Laws adopted through a referendum may be amended only through a referendum. 
Such amendments may be made at least one year after the adoption of the respective 
law.

3. Draft laws concerning the subject matter of legal regulation of constitutional laws, 
the State Budget, taxes, duties, other compulsory payments, amnesty, State defence 
and security, international treaties, as well as other issues prescribed by the Law on 
Referendum may not be put to referendum.

Article 205. Referenda on Accession by the Republic of Armenia to 
Supranational International Organisations and on Territorial 
Changes of the Republic of Armenia

1. The issues related with the accession by the Republic of Armenia to supranational 
international organisations, as well as those related with territorial changes of the 
Republic of Armenia shall be resolved through referenda.

2. The decision on holding a referendum in the case prescribed by part 1 of this 
Article shall, upon recommendation of the Government, be adopted by the National 
Assembly, by majority of votes of the total number of Deputies.
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Article 206. Calling a Referendum
The President of the Republic shall call a referendum within a period of three days 

following the adoption by the Constitutional Court of a decision on compliance with the 
Constitution of a draft law submitted upon popular initiative, as well as the adoption by 
the National Assembly of a decision on holding a referendum. The referendum shall be 
held not earlier than fifty and not later than sixty-five days after calling a referendum.

Article 207. Adoption of an Act Put to Referendum
An act put to referendum shall be adopted in case more than half of the participants 

of the referendum, but not less than one fourth of citizens with the right to participate in 
referenda, have voted in favour.

Article 208. Prohibition on Holding a Referendum
Referendum shall not be held during martial law or state of emergency.

CHAPTER 16

FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 209. Entry into Force of Individual Provisions of the Constitution
1. Chapters 1-3, part 2 of Article 103, Chapter 9, except for the provision of the last 

sentence of part 4 of Article 182, as well as Chapter 10 of the Constitution shall enter 
into force on the day following the promulgation of the amendments to the Constitution 
in the Official Journal of the Republic of Armenia.

2. The provisions of Chapter 4 of the Constitution with the amendments of 2005, 
except for Article 83.5, shall have effect until the opening day of the first session of 
subsequent convocation of the National Assembly.

3. The provisions of Articles 88, 90-102, parts 1, 3 and 4 of Article 103, Articles 104-
107, 109-112, part 1 of Article 113, Articles 114, 116 and 121 shall enter into force from 
the opening day of the first session of subsequent convocation of the National Assembly. 
Starting from the opening day of the first session of subsequent convocation of the 
National Assembly until the newly-elected President of the Republic assumes office, 
the provisions of relevant Articles prescribed by the Constitution with the amendments 
of 2005 shall continue having effect.

4. Article 89 of the Constitution, as well as Chapter 11 of the Constitution shall enter 
into force from 1 June 2016.

5. The provision of the last sentence of part 4 of Article 182 of the Constitution shall 
enter into force from 1 January 2017.

6. The provisions of Article 108, part 2 of Article 113, Articles 115, 117-120 and 
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122, as well as Chapters 5-8, 12-15 shall enter into force on the day the newly-elected 
President of the Republic assumes office. Theretofore, the relevant provisions of the 
Constitution with the amendments of 2005 shall continue having effect.

Article 210.  Bringing Laws into Compliance with the Amendments of the 
Constitution

1. The Electoral Code shall be brought into compliance with the Constitution and 
shall enter into force from 1 June 2016.

2. The Rules of Procedure of the National Assembly, the Constitutional Law on 
Political Parties and the Constitutional Law on the Human Rights Defender shall be 
brought into compliance with the Constitution and shall enter into force prior to the 
opening day of the first session of subsequent convocation of the National Assembly.

3. Other constitutional laws shall be brought into compliance with the Constitution and 
shall enter into force on the day the newly-elected President of the Republic assumes office.

4. The Law on Local Self-Governance shall be brought into compliance with the 
Constitution and shall enter into force from 1 January 2017.

5. The Laws on Prosecutor’s Office, on Television and Radio, on Audit Chamber, 
and on Central Bank shall be brought into compliance with the Constitution and shall 
enter into force on the day the newly-elected President of the Republic assumes office.

Article 211. Time Period for the Election of President of the Republic
First elections of the President of the Republic shall, as prescribed by Article 125 

of the Constitution, be held not earlier than forty and not later than thirty days prior to 
the expiry of powers of the President of the Republic. The candidate having received a 
greater number of votes in the third round of election of the President of the Republic 
shall be elected as President of the Republic.

Article 212. Resignation of the Government
The Government shall submit its resignation on the day the newly-elected President 

of the Republic assumes office. The President of the Republic shall immediately accept 
the resignation of the Government.

Article 213. Holding Office on the Part of the Members and Chairperson of 
the Constitutional Court

The Chairperson and members of the Constitutional Court appointed prior to the 
entry into force of Chapter 7 of the Constitution shall continue holding office until the 
expiry of the term of their powers specified in the Constitution with the amendments 
of 2005. After entry into force of Chapter 7 of the Constitution, the nominations for 
vacant positions of judges of the Constitutional Court shall be made successively by the 
President of the Republic, the General Assembly of Judges, and the Government.
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Article 214. Formation of the Supreme Judicial Council
1. The Supreme Judicial Council shall, in conformity with Article 174 of the 

Constitution, be formed after entry into force of relevant provisions of the Judicial 
Code, not later than one month prior to the expiry of the powers of the President of the 
Republic.

2. The powers of the members of the Council of Justice shall discontinue, whereas 
the Supreme Judicial Council shall assume its powers on the day of expiry of the powers 
of the President of the Republic.

3. The National Assembly and the General Assembly of Judges shall each elect the 
corresponding three members of the first composition of the Supreme Judicial Council 
for a term of five years, whereas the two members for a term of three years.

Article 215. Holding Office on the Part of Judges, Chairpersons of Courts and 
Chairpersons of Chambers of the Court of Cassation

1. The judges appointed prior to the entry into force of Chapter 7 of the Constitution 
shall continue holding office until the expiry of the term of their powers, specified in the 
Constitution with the amendments of 2005.

2. The chairpersons of courts and the chairpersons of chambers of the Court of 
Cassation appointed prior to the entry into force of Chapter 7 of the Constitution shall 
continue holding office until the appointment or election of chairpersons of courts and 
chairpersons of chambers of the Court of Cassation under the procedure prescribed 
by Article 166 of the Constitution, which shall be carried out not later than within six 
months following the formation of the Supreme Judicial Council.

3. Where the chairpersons of courts appointed prior to the entry into force of Chapter 
7 of the Constitution, as well as the chairpersons of chambers of the Court of Cassation 
are not appointed as chairpersons of relevant courts and as chairpersons of chambers of 
the Court of Cassation under the procedure and within time limits prescribed by Article 
166 of the Constitution, they shall continue holding office as judges in relevant courts.

Article 216. Holding Office on the Part of the Prosecutor General
The Prosecutor General appointed prior to the entry into force of Chapter 8 of the 

Constitution shall continue holding office until the expiry of the term of his or her 
powers, specified in the Constitution with the amendments of 2005.

Article 217. Holding Office on the Part of the Members of the Council of 
Elders of a Community and Head of Community

The members of the Council of Elders of a community and head of community elected 
prior to the entry into force of Chapter 9 of the Constitution shall continue holding 
office until the expiry of the term of their powers, specified in the Constitution with the 
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amendments of 2005. The provision prescribed in the last sentence of part 4 of Article 
182 of the Constitution shall be applied after the elections of local self-government 
bodies, held following the entry into force of the Law on Local Self-Governance.

Article 218. Holding Office on the Part of the Human Rights Defender
The Human Rights Defender appointed prior to the entry into force of Chapter 10 of 

the Constitution shall continue holding office until the expiry of the term of his or her 
powers, specified in the Constitution with the amendments of 2005.

Article 219. Formation of the Central Electoral Commission
The Central Electoral Commission shall be formed prior to 1 November 2016, 

under the procedure prescribed by Chapter 11 of the Constitution. The powers of the 
members of the Central Electoral Commission appointed prior to the entry into force of 
Chapter 11 of the Constitution shall discontinue upon formation of the Central Electoral 
Commission.

Article 220. Holding Office on the Part of the Bodies Provided for by Chapters 
12-14 of the Constitution

After entry into force of Chapters 12-14 of the Constitution, the members of the 
bodies provided for by these Chapters shall continue holding office until the expiry of 
the term of their powers, specified in the Constitution with the amendments of 2005 and 
laws. The members of the Control Chamber shall continue holding office as members 
of the Audit Chamber.”.

Article 2. The amendments to this Constitution shall enter into force from the day 
following its official promulgation.
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ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

 
Статья 1. Конституцию Республики Армения от 5 июля 1995 года с учетом 

изменений 2005 года изложить в следующей редакции:

“Армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах армян-
ской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декла-
рации о независимости Армении, осуществивший священный завет своих сво-
бодолюбивых предков о восстановлении суверенного государства, предан-
ный делу укрепления могущества и процветания Родины, во имя обеспече-
ния свободы поколений, общего благосостояния, гражданского согласия, под-
тверждая свою верность общечеловеческим ценностям, принимает Конститу-
цию Республики Армения.

ГЛАВА 1
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

Статья 1. Республика Армения – суверенное, демократическое, социаль-
ное, правовое государство.

Статья 2. Власть в Республике Армения принадлежит народу.
Народ осуществляет свою власть посредством свободных выборов, рефе-

рендумов, а также через предусмотренные Конституцией государственные 
органы, органы местного самоуправления и должностных лиц.

Присвоение власти какой-либо организацией или личностью является пре-
ступлением.

Статья 3. Человек, его достоинство, основные права и свободы
1. В Республике Армения человек – высшая ценность. Неотчуждаемое до-

стоинство человека – неотъемлемая основа его прав и свобод.
2. Уважение и защита основных прав и свобод человека и гражданина – 

обязанности публичной власти.
3. Публичная власть ограничена основными правами и свободами челове-

ка и гражданина, являющимися непосредственно действующим правом.

Статья 4. Принцип разделения и баланса властей
Государственная власть осуществляется в соответствии с Конституцией и 

законами – на основе разделения и баланса законодательной, исполнитель-
ной и судебной властей.
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Статья 5. Иерархия правовых норм
1. Конституция обладает высшей юридической силой.
2. Законы должны соответствовать конституционным законам, а подзакон-

ные нормативные правовые акты – конституционным законам и законам.
3. В случае противоречия между нормами международных договоров, ра-

тифицированных Республикой Армения, и законов Республики Армения при-
меняются нормы международных договоров.

Статья 6. Принцип законности
1. Государственные органы, органы местного самоуправления и должност-

ные лица правомочны выполнять только те действия, на которые они уполно-
мочены Конституцией или законами.

2. Органы, предусмотренные Конституцией, на основе Конституции и зако-
нов и в целях обеспечения их осуществления могут быть уполномочены зако-
ном на принятие подзаконных нормативных правовых актов. Уполномочива-
ющие нормы должны соответствовать принципу правовой определенности.

3. Законы и подзаконные нормативные правовые акты вступают в силу пос-
ле их опубликования в установленном законом порядке.

Статья 7. Принципы избирательного права
Выборы в Национальное Собрание и советы старейшин общин, а также ре-

ферендумы проводятся на основе общего, равного, свободного и прямого из-
бирательного права – тайным голосованием.

Статья 8. Идеологический плюрализм и многопартийная система
1. В Республике Армения гарантируются идеологический плюрализм и 

многопартийная система.
2. Партии формируются и действуют свободно. Законом гарантируются 

равные правовые возможности деятельности для партий.
3. Партии способствуют формированию и выражению политической воли 

народа.
4. Структура и деятельность партий не могут противоречить демократичес-

ким принципам.

Статья 9. Гарантия местного самоуправления
В Республике Армения гарантируется местное самоуправление как одна из 

существенных основ демократии.

Статья 10. Гарантия собственности
1. В Республике Армения признаются и равным образом защищаются все 

формы собственности.
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2. Недра и водные ресурсы являются исключительной собственностью го-
сударства.

Статья 11. Экономический строй
Основой экономического строя Республики Армения является социальная 

рыночная экономика, основанная на частной собственности, свободе эконо-
мической деятельности, свободной экономической конкуренции и направ-
ленная посредством государственной политики на общее экономическое бла-
госостояние и социальную справедливость.

Статья 12. Охрана окружающей среды и устойчивое развитие
1. Государство стимулирует охрану, улучшение и восстановление окружаю-

щей среды, рациональное использование природных ресурсов, руководству-
ясь принципом устойчивого развития и учитывая ответственность перед буду-
щими поколениями.

2. Каждый обязан проявлять заботу об охране окружающей среды.

Статья 13. Внешняя политика
Внешняя политика Республики Армения осуществляется на основе между-

народного права в целях установления добрососедских, взаимовыгодных от-
ношений со всеми государствами.

Статья 14. Вооруженные силы и оборона
1. Вооруженные силы Республики Армения обеспечивают защиту, безопас-

ность, территориальную целостность и неприкосновенность границ Республи-
ки Армения.

2. Вооруженные силы Республики Армения соблюдают нейтралитет в по-
литических вопросах и находятся под гражданским контролем.

3. Каждый гражданин обязан в установленном законом порядке участво-
вать в защите Республики Армения.

Статья 15.  Стимулирование развития культуры, образования, науки, за-
щита армянского языка и культурного наследия

1. Государство стимулирует развитие культуры, образования и науки.
2. Армянский язык и армянское культурное наследие находятся под опекой 

и защитой государства.

Статья 16. Защита семьи
Семья как естественная и базовая ячейка общества, основа сохранения и 

воспроизводства населения, а также материнство и детство находятся под 
особой защитой и покровительством государства.
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Статья 17. Государство и религиозные организации
1. В Республике Армения гарантируется свобода деятельности религиоз-

ных организаций.
2. Религиозные организации отделены от государства.

Статья 18. Армянская Апостольская Святая Церковь
1. Республика Армения признает исключительную миссию Армянской 

Апос тольской Святой Церкви как национальной церкви в духовной жизни ар-
мянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения 
его национальной самобытности.

2. Отношения Республики Армения и Армянской Апостольской Святой 
Церкви могут регулироваться законом.

Статья 19. Связи с армянской Диаспорой
1. Республика Армения осуществляет с армянской Диаспорой политику, на-

правленную на развитие всесторонних связей и сохранение армянства, спо-
собствует репатриации.

2. Республика Армения на основе международного права способствует со-
хранению армянского языка, армянских исторических и культурных ценнос-
тей, развитию армянской образовательной и культурной жизни в других госу-
дарствах.

Статья 20. Государственный язык Республики Армения
Государственный язык Республики Армения – армянский язык.

Статья 21. Символы Республики Армения
1. Флаг Республики Армения – трехцветный, с равными горизонтальными 

полосами красного, синего, оранжевого цвета.
2. Герб Республики Армения – в центре на щите изображена гора Арарат с 

Ноевым ковчегом и гербы четырех царств исторической Армении. Щит под-
держивают орел и лев, а под щитом изображены меч, ветвь, сноп колосьев, 
цепь и лента.

3. Подробное описание Флага и Герба устанавливается законом.
4. Гимн Республики Армения устанавливается законом.

Статья 22. Столица Республики Армения
Столица Республики Армения – город Ереван.
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ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Статья 23. Достоинство человека
Достоинство человека неумаляемо.

Статья 24. Право на жизнь
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Никто не может быть произвольно лишен жизни.
3. Никто не может быть приговорен к смертной казни или подвергнут смерт-

ной казни.

Статья 25. Право на физическую и психическую неприкосновенность
1. Каждый имеет право на физическую и психическую неприкосновенность.
2. Право на физическую и психическую неприкосновенность может быть ог -

раничено только законом – в целях государственной безопасности, пре-
дупреждения или раскрытия преступлений, защиты общественного порядка, 
здоровья и нравственности или основных прав и свобод других лиц.

3. В областях медицины и биологии в частности запрещаются евгенические 
опыты, превращение органов и тканей человека в источник прибыли, репро-
дуктивное клонирование человека.

4. Никто не может быть подвергнут научным, медицинским или иным опы-
там без свободно и четко выраженного им согласия. Человек предварительно 
извещается о возможных последствиях таких опытов.

Статья 26. Запрет на пытки, бесчеловечное или унижающее обращение 
или наказание

1. Никто не может подвергаться пыткам и бесчеловечному или унижающе-
му обращению или наказанию.

2. Телесные наказания запрещаются.
3. Лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение.

Статья 27. Личная свобода
1. Каждый имеет право на личную свободу. Никто не может быть лишен 

личной свободы иначе, чем в следующих случаях и установленном законом 
порядке:

1) когда лицо осуждено за совершение преступления компетентным судом;
2) за неподчинение правомерному распоряжению суда;
3) в целях обеспечения выполнения определенной обязанности, установ-

ленной законом;
4) в целях обеспечения явки лица в компетентный орган при обоснован-
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ном подозрении в совершении им преступления либо при обоснованной не-
обходимости в целях предупреждения совершения лицом преступления или 
побега после его совершения;

5) в целях передачи несовершеннолетнего под воспитательный надзор или 
обеспечение его явки в компетентный орган;

6) в целях предотвращения распространения опасных для общества зараз-
ных заболеваний, а также опасности, исходящей от лиц, имеющих психичес-
кое расстройство, алкоголиков или наркоманов;

7) в целях предупреждения незаконного въезда лица в Республику Арме-
ния либо высылки лица или его передачи другому государству.

2. Каждое лицо, лишенное личной свободы, немедленно извещается о при-
чинах лишения свободы, а в случае предъявления уголовного обвинения – 
также об обвинении на понятном ему языке.

3. Каждое лицо, лишенное личной свободы, имеет право, чтобы избранное 
им лицо немедленно было извещено об этом. Осуществление этого права мо-
жет быть отложено только в случаях, порядке и на срок, установленные зако-
ном – в целях предупреждения или раскрытия преступлений.

4. Если в отношении лица, лишенного свободы на основании пункта 4 час-
ти 1 настоящей статьи, суд в разумный срок с момента лишения свободы, од-
нако не позднее чем в течение семидесяти двух часов не выносит решения о 
разрешении на его дальнейшее содержание в заключении, то оно немедлен-
но освобождается.

5. Каждое лицо, лишенное личной свободы, имеет право на оспаривание 
правомерности лишения его свободы, о чем суд в сжатые сроки выносит ре-
шение и распоряжается о его освобождении, если лишение свободы являет-
ся неправомерным.

6. Никто не может быть лишен личной свободы только по той причине, что 
он не в состоянии исполнять гражданско-правовые обязательства.

Статья 28. Всеобщее равенство перед законом
Все равны перед законом.

Статья 29. Запрет дискриминации
Запрещается дискриминация в зависимости от пола, расы, цвета кожи, эт-

нического или социального происхождения, генетических признаков, языка, 
религии, мировоззрения, политических или иных взглядов, принадлежности 
к национальному меньшинству, имущественного положения, рождения, ин-
валидности, возраста либо иных обстоятельств личного или социального ха-
рактера.
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Статья 30. Равноправие женщин и мужчин
Женщины и мужчины равноправны.

Статья 31.  Неприкосновенность частной и семейной жизни, чести и доб-
рого имени

1. Каждый имеет право на неприкосновенность своей частной и семейной 
жизни, чести и доброго имени.

2. Право на неприкосновенность частной и семейной жизни может быть 
ограничено только законом – в целях государственной безопасности, эконо-
мического благополучия страны, предупреждения или раскрытия преступле-
ний, защиты общественного порядка, здоровья и нравственности или основ-
ных прав и свобод других лиц.

Статья 32. Неприкосновенность жилища
1. Каждый имеет право на неприкосновенность жилища.
2. Право на неприкосновенность жилища может быть ограничено только 

законом – в целях государственной безопасности, экономического благополу-
чия страны, предупреждения или раскрытия преступлений, защиты общест-
венного порядка, здоровья и нравственности или основных прав и свобод 
других лиц.

3. Обыск в жилище может производиться только по решению суда – в случа-
ях и порядке, установленных законом. Законом могут устанавливаться другие 
случаи ограничения права на неприкосновенность жилища по решению суда.

Статья 33. Свобода и тайна сообщения
1. Каждый имеет право на свободу и тайну переписки, телефонных перего-

воров и иных форм сообщений.
2. Свобода и тайна сообщения могут быть ограничены только законом – в 

целях государственной безопасности, экономического благополучия страны, 
предупреждения или раскрытия преступлений, защиты общественного по-
рядка, здоровья и нравственности или основных прав и свобод других лиц.

3. Тайна сообщения может быть ограничена только по решению суда, за 
исключением случаев, когда это необходимо для защиты государственной бе-
зопасности и обусловлено установленным законом особым статусом сообща-
ющихся лиц.

Статья 34. Защита персональных данных
1. Каждый имеет право на защиту касающихся его данных.
2. Обработка персональных данных должна производиться добросовест-

но, с установленной законом целью, с согласия лица или без такого согласия 
– при наличии установленного законом иного правомерного основания.
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3. Каждый имеет право на ознакомление с данными, собранными о нем 
в государственных органах и органах местного самоуправления, и на требо-
вание исправления недостоверных данных, а также на уничтожение данных, 
приобретенных незаконным путем или более не имеющих правовых основа-
ний.

4. Право на ознакомление с персональными данными может быть ограни-
чено только законом – в целях государственной безопасности, экономическо-
го благополучия страны, предупреждения или раскрытия преступлений, за-
щиты общественного порядка, здоровья и нравственности или основных прав 
и свобод других лиц.

5. Подробности, касающиеся защиты персональных данных, устанавлива-
ются законом.

Статья 35. Свобода вступления в брак
1. Женщина и мужчина, достигшие брачного возраста, имеют право на 

вступление в брак и создание семьи при обоюдном свободном изъявлении 
своей воли. Брачный возраст, порядок вступления в брак и расторжения бра-
ка устанавливаются законом.

2. При вступлении в брак, в браке, при расторжении брака женщина и муж-
чина имеют равные права.

3. Свобода вступления в брак может быть ограничена только законом – в 
целях защиты здоровья и нравственности.

Статья 36. Права и обязанности родителей
1. Родители имеют право и обязаны заботиться о воспитании, образова-

нии, здоровье, полноценном и гармоничном развитии своих детей.
2. Лишение родительских прав или их ограничение может осуществлять-

ся только по закону, решению суда – в целях обеспечения жизненных интере-
сов ребенка.

3. Совершеннолетние трудоспособные лица обязаны заботиться о своих 
нетрудоспособных и нуждающихся родителях. Подробности устанавливают-
ся законом.

Статья 37. Права ребенка
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, которое в соот-

ветствии с возрастом и уровнем зрелости ребенка учитывается в касающихся 
его вопросах.

2. В вопросах, касающихся ребенка, интересам ребенка должно быть уде-
лено первоочередное внимание.

3. Каждый ребенок имеет право на сохранение нормальных личных взаи-
моотношений и непосредственное общение со своими родителями, за исклю-
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чением случая, когда это согласно решению суда противоречит интересам ре-
бенка. Подробности устанавливаются законом.

4. Дети, оставшиеся без родительского попечения, находятся под опекой и 
защитой государства.

 Статья 38. Право на образование
1. Каждый имеет право на образование. Программы и продолжительность 

обязательного образования устанавливаются законом. В государственных 
учебных заведениях среднее образование бесплатное.

2. Каждый имеет право в установленных законом случаях и порядке полу-
чать бесплатное образование в государственных высших и иных специальных 
образовательных заведениях на конкурсной основе.

3. Высшие учебные заведения в установленных законом пределах имеют 
право на самоуправление, включая академическую свободу и свободу иссле-
дований.

Статья 39. Право человека на свободу действий
Человек свободен делать все то, что не нарушает прав других лиц и не про-

тиворечит Конституции и законам. Никто не может нести не установленные 
законом обязанности.

Статья 40. Право на свободное передвижение
1. Каждое лицо, находящееся на территории Республики Армения на за-

конных основаниях, имеет право на свободное передвижение и выбор места 
жительства.

2. Каждый имеет право на выезд за пределы Республики Армения.
3. Каждый гражданин и каждое лицо, имеющее право проживать в Респуб-

лике Армения на законных основаниях, имеет право на въезд в Республику 
Армения.

4. Право на свободное передвижение может быть ограничено только зако-
ном – в целях государственной безопасности, предупреждения или раскрытия 
преступлений, защиты общественного порядка, здоровья и нравственнос ти 
или основных прав и свобод других лиц. Право гражданина на въезд в Рес-
публику Армения ограничению не подлежит.

Статья 41. Свобода мысли, совести и религии
1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право 

включает в себя свободу изменения религии или убеждений и свободу их вы-
ражения в форме проповеди, церковных церемоний, иных культовых обря-
дов или в иных формах как единолично, так и сообща с другими и публично 
или в частном порядке.
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2. Выражение свободы мысли, совести и религии может быть ограничено 
только законом – в целях государственной безопасности, защиты обществен-
ного порядка, здоровья и нравственности или основных прав и свобод дру-
гих лиц.

3. Каждый гражданин, вероисповеданию или религиозным убеждениям 
которого противоречит военная служба, имеет право на замену ее альтерна-
тивной службой в установленном законом порядке.

4. Религиозные организации равноправны и наделены автономностью. 
Порядок создания и деятельности религиозных организаций устанавливает-
ся законом.

Статья 42. Свобода выражения мнения
1. Каждый имеет право на свободное выражение своего мнения. Это пра-

во включает в себя свободу иметь собственное мнение, а также свободу поис-
ка, получения и распространения сведений и идей через какое-либо средство 
информации без вмешательства государственных органов и органов местно-
го самоуправления и независимо от государственных границ.

2. Гарантируется свобода печати, радио, телевидения и других средств ин-
формации. Государство гарантирует деятельность независимого обществен-
ного телевидения и общественного радио, предлагающих разнообразие пе-
редач информационного, образовательного, культурного и развлекательного 
характера.

3. Свобода выражения мнения может быть ограничена только законом – в 
целях государственной безопасности, защиты общественного порядка, здоро-
вья и нравственности или чести и доброго имени, а также основных прав и 
свобод других лиц.

Статья 43. Свобода творчества
Каждый обладает свободой литературного, художественного, научного и 

технического творчества.

 Статья 44. Свобода собраний
1. Каждый имеет право на свободное участие и организацию мирных со-

браний без оружия.
2. Собрания, организуемые под открытым небом, в установленных законом 

случаях проводятся на основании уведомления, представленного в разум ный 
срок. Для проведения спонтанных собраний уведомления не требуется.

3. Законом могут устанавливаться ограничения на осуществление права на 
свободу собраний судей, прокуроров, следователей, а также служащих воо-
руженных сил, национальной безопасности, полиции и других военизирован-
ных органов.



233

4. Условия и порядок осуществления и защиты свободы собраний устанав-
ливаются законом.

5. Свобода собраний может быть ограничена только законом – в целях госу-
дарственной безопасности, предупреждения преступлений, защиты общест-
венного порядка, здоровья и нравственности или основных прав и свобод 
других лиц.

Статья 45. Свобода объединений
1. Каждый имеет право на свободное объединение с другими лицами, 

включая право на создание в целях защиты трудовых интересов профессио-
нальных союзов и на вступление в них. Никто не может быть принужден к 
вступлению в какое-либо частное объединение.

2. Порядок создания и деятельности объединений устанавливается законом.
3. Свобода объединений может быть ограничена только законом – в целях 

государственной безопасности, защиты общественного порядка, здоровья и 
нравственности или основных прав и свобод других лиц.

4. Деятельность объединений может быть приостановлена или запрещена 
в установленных законом случаях и порядке – только по решению суда.

Статья 46. Право на создание партий и вступление в партию
1. Каждый гражданин имеет право на создание с другими гражданами пар-

тий и на вступление в какую-либо партию. Никто не может быть принужден к 
вступлению в какую-либо партию.

2. Судьи, прокуроры и следователи не могут быть членами партии. Зако-
ном могут устанавливаться ограничения права на создание партий служащи-
ми вооруженных сил, национальной безопасности, полиции и других воени-
зированных органов и их вступление в какую-либо партию.

3. Партии опубликовывают годовые отчеты об источниках своих финансо-
вых средств и расходах, а также о своем имуществе.

4. В установленных законом случаях деятельность партии может быть при-
остановлена по постановлению Конституционного Суда. Партии, которые про-
поведуют насильственное свержение конституционного строя или применя-
ют насилие в целях свержения конституционного строя, являются антиконсти-
туционными и подлежат запрету по постановлению Конституционного Суда.

Статья 47. Право на гражданство Республики Армения
1. Ребенок, родившийся от граждан Республики Армения – гражданин Рес-

публики Армения.
2. Каждый ребенок, один из родителей которого является гражданином 

Республики Армения, имеет право на приобретение гражданства Республи-
ки Армения.



234

3. Армяне по национальности имеют право на приобретение гражданства 
Республики Армения с момента проживания в Республике Армения.

4. Армяне по национальности приобретают гражданство Республики Арме-
ния в установленном законом упрощенном порядке.

5. Гражданин Республики Армения не может быть лишен гражданства. 
Гражданин Республики Армения не может быть лишен права изменения граж-
данства.

6. Порядок осуществления установленных настоящей статьей прав, иные 
основания приобретения, а также основания для прекращения гражданства 
Республики Армения устанавливаются законом.

7. Права, установленные частями 2-4, а также вторым предложением части 
5 настоящей статьи, могут быть ограничены только законом – в целях государ-
ственной безопасности, предупреждения или раскрытия преступлений, а так-
же защиты иных общественных интересов.

8. Граждане Республики Армения за пределами границ Республики Арме-
ния на основе международного права находятся под защитой Республики Ар-
мения.

Статья 48. Избирательное право и право на участие в референдуме
1. Граждане Республики Армения, достигшие на день выборов в Нацио-

нальное Собрание или референдума восемнадцати лет, имеют право изби-
рать и участвовать в референдуме.

2. Депутатом Национального Собрания может быть избрано каждое лицо, 
достигшее двадцати пяти лет, последние четыре года являющееся граждани-
ном только Республики Армения, последние четыре года постоянно прожива-
ющее в Республике Армения, обладающее избирательным правом и владею-
щее армянским языком.

3. Во время выборов в органы местного самоуправления право избирать и 
быть избранными, участвовать в местном референдуме имеют граждане Рес-
публики Армения, достигшие на день выборов или референдума восемнад-
цати лет. Законом может устанавливаться право на участие в выборах в орга-
ны местного самоуправления и в местных референдумах лиц, не имеющих 
гражданства Республики Армения.

4. Право избирать и быть избранными, а также участвовать в референдуме 
не имеют лица, признанные по вступившему в законную силу решению суда 
недееспособными, а также лица, осужденные за умышленно совершенные 
тяжкие преступления по вступившему в законную силу приговору и отбываю-
щие наказание. Права быть избранными не имеют также лица, осужденные 
за совершение других преступлений по вступившему в законную силу приго-
вору и отбывающие наказание.
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Статья 49. Право поступления на публичную службу
Каждый гражданин имеет право поступления на публичную службу на об-

щих основаниях. Подробности устанавливаются законом.

Статья 50. Право на надлежащее администрирование
1. Каждый имеет право на беспристрастное, справедливое рассмотрение 

административными органами касающихся его дел в разумный срок.
2. Каждый в ходе административного производства имеет право ознакам-

ливаться со всеми касающимися его документами, за исключением охраняе-
мых законом тайн.

3. Государственные органы, органы местного самоуправления и должност-
ные лица до принятия в отношении лица индивидуального акта вмешатель-
ства обязаны выслушать его, за исключением установленных законом случа-
ев.

Статья 51. Право на получение информации
1. Каждый имеет право на получение информации и ознакомление с доку-

ментами о деятельности государственных органов, органов местного самоуп-
равления и должностных лиц.

2. Право на получение информации может быть ограничено только зако-
ном – в целях защиты общественных интересов или основных прав и свобод 
других лиц.

3. Порядок получения информации, а также основания ответственности 
должностных лиц за сокрытие информации или необоснованный отказ в ее 
предоставлении устанавливаются законом.

Статья 52. Право на обращение к Защитнику прав человека
Каждый имеет право на получение содействия Защитника прав человека в 

случае нарушения государственными органами, органами местного самоуп-
равления и должностными лицами, а в установленных Законом о Защитнике 
прав человека случаях также организациями своих прав и свобод, закреплен-
ных Конституцией и законами. Подробности устанавливаются законом.

Статья 53. Право на подачу петиции
Каждый имеет право на подачу индивидуально или совместно с другими 

лицами петиции государственным органам, органам местного самоуправле-
ния и должностным лицам и на получение надлежащего ответа в разумный 
срок. Подробности устанавливаются законом.
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Статья 54. Право на политическое убежище
Каждое лицо, подвергающееся политическому преследованию, имеет пра-

во искать политического убежища в Республике Армения. Порядок и условия 
предоставления политического убежища устанавливаются законом.

Статья 55. Запрет на высылку или выдачу
1. Никто не может быть выслан или выдан иностранному государству, если 

существует реальная угроза того, что данное лицо может подвергнуться в дан-
ной стране смертной казни, пыткам, бесчеловечному или унижающему обра-
щению или наказанию.

2. Гражданин Республики Армения не может быть выдан иностранному го-
сударству, за исключением случаев, предусмотренных международными до-
говорами, ратифицированными Республикой Армения.

Статья 56.  Право на сохранение национальной и этнической самобытности
1. Каждый имеет право на сохранение своей национальной и этнической 

самобытности.
2. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право на 

сохранение и развитие своих традиций, религии, языка и культуры.
3. Осуществление установленных настоящей статьей прав регулируется за-

коном.

Статья 57. Свобода выбора труда и трудовые права
1. Каждый имеет право на свободный выбор труда.
2. Каждый работник имеет право на защиту в случае необоснованного уволь-

нения с работы. Основания для увольнения с работы устанавливаются зако-
ном.

3. Запрещается увольнение с работы по причинам, связанным с материн-
ством. Каждая работающая женщина в случае беременности и родов имеет 
право на оплачиваемый отпуск. Каждый работающий родитель в случае рож-
дения ребенка или усыновления (удочерения) ребенка имеет право на отпуск. 
Подробности устанавливаются законом.

4. Запрещается прием на постоянную работу детей в возрасте до шестнад-
цати лет. Порядок и условия их приема на временную работу устанавливают-
ся законом.

5. Запрещается обязательный или принудительный труд. Не считается обя-
зательным или принудительным трудом:

1) работа, которую в соответствии с законом выполняет осужденное лицо;
2) военная или альтернативная служба;
3) любая работа, которая требуется во время чрезвычайных ситуаций, угро-

жающих жизни или благополучию населения.
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Статья 58. Право на забастовку
1. Работники имеют право на забастовку в целях защиты своих экономичес-

ких, социальных или трудовых интересов. Порядок проведения забастовки 
устанавливается законом.

2. Право на забастовку может быть ограничено только законом – в целях 
защиты общественных интересов или основных прав и свобод других лиц.

Статья 59.  Свобода экономической деятельности и гарантия экономичес-
кой конкуренции

1. Каждый имеет право на занятие экономической деятельностью, включая 
занятие предпринимательской деятельностью. Условия и порядок осущест-
вления этого права устанавливаются законом.

2. Ограничение конкуренции, возможные виды монополии и их допусти-
мые размеры могут устанавливаться только законом – в целях защиты общест-
венных интересов.

3. Запрещается злоупотребление монопольным или доминирующим поло-
жением на рынке, недобросовестная конкуренция и антиконкурентные согла-
шения.

Статья 60. Право собственности
1. Каждый имеет право на владение, пользование и распоряжение при-

обретенной на законном основании собственностью по своему усмотрению.
2. Право наследования гарантируется.
3. Право собственности может быть ограничено только законом – в целях 

защиты интересов общества или основных прав и свобод других лиц.
4. Никто не может быть лишен собственности иначе как в судебном поряд-

ке – в установленных законом случаях.
5. Отчуждение собственности в целях обеспечения приоритетных интере-

сов общества осуществляется в установленных законом исключительных слу-
чаях и порядке, только с предварительной и равноценной компенсацией.

6. Правом собственности на землю не пользуются иностранные граждане и 
лица, не имеющие гражданства, за исключением случаев, установленных за-
коном.

7. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
8. Каждый обязан уплачивать установленные в соответствии с законом на-

логи, пошлины, производить другие обязательные платежи, зачисляемые в 
государственный или общинный бюджет.
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Статья 61.  Право на судебную защиту и право на обращение в междуна-
родные органы по защите прав человека

1. Каждый имеет право на эффективную судебную защиту своих прав и сво-
бод.

2. Каждый в соответствии с международными договорами Республики Ар-
мения имеет право на обращение в международные органы по защите прав и 
свобод человека с прошением о защите своих прав и свобод.

Статья 62. Право на возмещение вреда
1. Каждый имеет право на возмещение вреда, причиненного неправомер-

ными действиями или бездействием, а в установленных законом случаях – 
также правомерным администрированием государственных органов, органов 
местного самоуправления и должностных лиц. Условия и порядок возмеще-
ния вреда устанавливаются законом.

2. Если осужденное за совершение преступления вступившим в закон-
ную силу приговором суда лицо оправдано на основании того, что новое или 
вновь открывшееся обстоятельство доказывает неправомерность его осужде-
ния, то это лицо имеет право на получение возмещения в соответствии с зако-
ном, если не доказывается, что своевременное выявление этого обстоятель-
ства полностью или частично зависело от данного лица.

Статья 63. Право на справедливое судебное разбирательство
1. Каждый имеет право на справедливое, публичное разбирательство не-

зависимым и беспристрастным судом своего дела в разумный срок.
2. Судебное производство или его часть в установленных законом случаях и 

порядке может по решению суда проводиться при закрытых дверях – в целях 
защиты частной жизни участников судебного производства, интересов несо-
вершеннолетних или правосудия, а также государственной безопасности, об-
щественного порядка или нравственности.

3. Запрещается использование доказательства, полученного с нарушением 
основных прав или нарушающего право на справедливое судебное разбира-
тельство.

Статья 64. Право на получение юридической помощи
1. Каждый имеет право на получение юридической помощи. В установлен-

ных законом случаях юридическая помощь оказывается за счет государствен-
ных средств.

2. В целях обеспечения юридической помощи гарантируется адвокатская 
деятельность, основанная на независимости, самоуправлении и равноправии 
адвокатов. Статус, права и обязанности адвокатов устанавливаются законом.
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Статья 65. Право на освобождение от обязанности дачи показаний
Никто не обязан давать показания о себе, супруге или близких родственни-

ках, если разумно предполагается, что впоследствии они могут быть использо-
ваны против него или них. Законом могут устанавливаться иные случаи осво-
бождения от обязанности дачи показаний.

Статья 66. Презумпция невиновности
Обвиняемый в преступлении считается невиновным, пока его вина не до-

казана в установленном законом порядке – по вступившему в законную силу 
приговору суда.

Статья 67. Право на защиту от обвинения
Каждый обвиняемый в преступлении имеет:
1) право на немедленное и обстоятельное уведомление о характере и 

основании предъявленного обвинения на понятном ему языке;
2) право на защиту лично или через выбранного им адвоката;
3) право иметь достаточно времени и возможностей для подготовки своей 

защиты, общения с выбранным им адвокатом;
4) право на опрос лиц, дающих показания против него, либо на то, чтобы 

эти лица были опрошены, а также на то, чтобы лица, дающие показания в его 
пользу, были вызваны и допрошены на тех же условиях, что и лица, давшие 
показания против него;

5) право на пользование бесплатными услугами переводчика, если он не 
владеет армянским языком.

Статья 68. Запрет на повторное осуждение
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же деяние.
2. Положения части 1 настоящей статьи не препятствуют пересмотру дела в 

соответствии с законом, если имеются новые или вновь открывшиеся обстоя-
тельства либо во время следствия по делу имели место фундаментальные не-
достатки, которые могли повлиять на результат дела.

Статья 69. Право осужденного на обжалование
Каждое лицо, осужденное за совершение преступления, имеет право на 

пересмотр вышестоящей судебной инстанцией вынесенного в его отношении 
приговора на основаниях и в порядке, установленных законом.

Статья 70. Право на прошение о помиловании
Каждый осужденный имеет право на прошение о помиловании, включая 

право на прошение о смягчении назначенного наказания. Подробности уста-
навливаются законом.
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Статья 71. Принцип вины и принцип соразмерности наказания
1. Основание для наказания лица, совершившего преступление – его вина.
2. Установленное законом наказание, а также назначенные вид наказания 

и мера наказания должны быть соразмерны совершенному деянию.

Статья 72. Принцип законности при установлении преступлений и назна-
чении наказаний

Никто не может быть осужден за такое действие или бездействие, кото-
рое в момент совершения не являлось преступлением. Не может быть назна-
чено более строгое наказание, чем то, которое подлежало применению в мо-
мент совершения преступления. Закон, отменяющий наказуемость деяния 
или смягчающий наказание, имеет обратную силу.

Статья 73. Обратная сила законов и иных правовых актов
1. Законы и иные правовые акты, ухудшающие правовое положение лица, 

обратной силы не имеют.
2. Законы и иные правовые акты, улучшающие правовое положение лица, 

имеют обратную силу, если это предусмотрено этими актами.

Статья 74. Применимость основных прав и свобод к юридическим лицам
Основные права и свободы распространяются также на юридических лиц 

постольку, поскольку эти права и свободы применимы к ним по своей сути.

 Статья 75. Организационные механизмы и процедуры осуществления 
основных прав и свобод

При регулировании основных прав и свобод законами устанавливаются 
организационные механизмы и процедуры, необходимые для эффективного 
осуществления этих прав и свобод.

Статья 76.  Ограничения основных прав и свобод во время чрезвычайно-
го или военного положения

Во время чрезвычайного или военного положения основные права и свобо-
ды человека и гражданина, за исключением указанных в статьях 23-26, 28-30, 
35-37, части 1 статьи 38, части 1 статьи 41, части 1, первом предложении части 
5 и части 8 статьи 47, статье 52, части 2 статьи 55, статьях 56, 61, 63-72 Консти-
туции могут быть в установленном законом порядке временно приостанов-
лены или подвергнуты дополнительным ограничениям лишь настолько, на-
сколько этого требует ситуация – в пределах международных обязательств, 
принятых в отношении отклонения от обязательств во время чрезвычайного 
или военного положения.
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Статья 77. Запрет на злоупотребление основными правами и свободами
Запрещается использование основных прав и свобод в целях насильствен-

ного свержения конституционного строя, разжигания национальной, расовой, 
религиозной ненависти, пропаганды насилия или войны.

Статья 78. Принцип соразмерности
Меры, выбранные для ограничения основных прав и свобод, должны быть 

пригодными и необходимыми для достижения цели, установленной Консти-
туцией. Меры, выбранные для ограничения, должны быть соразмерны значе-
нию ограничиваемых основных прав и свобод.

Статья 79. Принцип определенности
При ограничении основных прав и свобод законы должны устанавливать 

основания и объем этих ограничений, быть в достаточной мере определен-
ными, чтобы носители и адресаты этих прав и свобод были в состоянии про-
являть соответствующее поведение.

Статья 80. Незыблемость сути положений об основных правах и свободах
Суть закрепленных в настоящей главе положений об основных правах и 

свободах незыблема.

Статья 81. Основные права и свободы и международная правовая прак-
тика

1. При толковании положений об основных правах и свободах, закреплен-
ных в Конституции, учитывается практика органов, действующих на осно-
вании международных договоров о правах человека, ратифицированных 
Респуб ликой Армения.

2. Ограничения основных прав и свобод не могут превышать ограничения, 
установленные международными договорами Республики Армения.

ГЛАВА 3
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, 

СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ СФЕРАХ

Статья 82. Условия труда
Каждый работник в соответствии с законом имеет право на здоровые, бе-

зопасные и достойные условия труда, ограничение максимального рабочего 
времени, ежедневный и еженедельный отдых, а также ежегодный оплачива-
емый отпуск.
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Статья 83. Социальное обеспечение
Каждый в соответствии с законом имеет право на социальное обеспече-

ние в случае материнства, многодетности, болезни, инвалидности, несчаст-
ных случаев на месте работы, нужды в уходе, потери кормильца, старости, 
безработицы, потери работы и иных случаях.

Статья 84. Достойное существование и минимальная заработная плата
1. Каждый нуждающийся человек и человек в преклонном возрасте в соот-

ветствии с законом имеет право на достойное существование.
2. Размер минимальной заработной платы устанавливается законом.

Статья 85. Охрана здоровья
1. Каждый в соответствии с законом имеет право на охрану здоровья.
2. Законом устанавливается перечень основных бесплатных медицинских 

услуг и порядок их оказания.

Статья 86. Основные цели политики государства
Основными целями политики государства в экономической, социальной и 

культурной сферах являются:
1) улучшение деловой среды и стимулирование предпринимательства;
2) стимулирование занятости населения и улучшение условий труда;
3) стимулирование жилищного строительства;
4) стимулирование фактического равенства между женщинами и мужчи-

нами;
5) стимулирование рождаемости и многодетности;
6) создание благоприятных условий для полного и всестороннего развития 

индивидуальности детей;
7) осуществление программ по охране и улучшению здоровья населения, 

создание условий для эффективного и доступного медицинского обслужива-
ния;

8) осуществление программ по предупреждению, лечению инвалидности, 
восстановлению здоровья инвалидов, стимулирование участия инвалидов в 
общественной жизни;

9) защита интересов потребителей, контроль за качеством товаров, услуг и 
работ;

10) равномерное территориальное развитие;
11) развитие физкультуры и спорта;
12) стимулирование участия молодежи в политической, экономической и 

культурной жизни;
13) развитие бесплатного высшего и иного профессионального образова-

ния;
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14) развитие фундаментальной и прикладной науки;
15) способствование свободному приобщению каждого к национальным и 

общечеловеческим ценностям;
16) стимулирование благотворительности в целях учреждения, финанси-

рования культурных, образовательных, научных, здравоохранительных, спор-
тивных, социальных и иных учреждений, а также в целях обеспечения их фи-
нансовой независимости.

Статья 87. Реализация основных целей политики государства
1. Государственные органы и органы местного самоуправления в пределах 

своих правомочий и возможностей обязаны реализовывать цели, установлен-
ные статьей 86 Конституции.

2. Правительство в рамках доклада, предусмотренного статьей 156 Консти-
туции, представляет информацию о реализации целей, установленных ста-
тьей 86 Конституции.

ГЛАВА 4
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Статья 88. Статус и функции Национального Собрания
1. Национальное Собрание – представительский орган народа.
2. Национальное Собрание осуществляет законодательную власть.
3. Национальное Собрание осуществляет контроль в отношении исполни-

тельной власти, принимает государственный бюджет и осуществляет иные 
функции, установленные Конституцией.

4. Полномочия Национального Собрания устанавливаются Конституцией.
5. Национальное Собрание действует в соответствии со своим Регламентом.

Статья 89.  Состав Национального Собрания и порядок выборов в Нацио-
нальное Собрание

1. Национальное Собрание состоит как минимум из ста одного депутата.
2. В Национальном Собрании в порядке, установленном Избирательным 

кодексом, выделяются места для представителей национальных меньшинств.
3. Национальное Собрание избирается по пропорциональной избиратель-

ной системе. Избирательным кодексом гарантируется формирование ста-
бильного парламентского большинства. Если по итогам выборов или посред-
ством образования политической коалиции стабильное парламентское боль-
шинство не формируется, то может быть проведен второй тур выборов. В слу-
чае проведения второго тура допускается формирование новых альянсов. 
Ограничения, условия и порядок образования политической коалиции уста-
навливаются Избирательным кодексом.
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Статья 90. Срок полномочий Национального Собрания
1. Национальное Собрание избирается сроком на пять лет.
2. В случае очередных выборов срок полномочий вновь избранного Нацио-

нального Собрания начинается с момента открытия первой сессии вновь из-
бранного Национального Собрания, созванной в день истечения срока полно-
мочий Национального Собрания предыдущего созыва.

3. Если до завершения полномочий действующего Национального Собра-
ния вновь избранное Национальное Собрание не формируется, то срок пол-
номочий действующего Национального Собрания завершается и срок полно-
мочий вновь избранного Национального Собрания начинается с момента от-
крытия первой сессии вновь избранного Национального Собрания, созванной 
во второй понедельник после формирования вновь избранного Националь-
ного Собрания.

4. Если по причине военного или чрезвычайного положения выборы в На-
циональное Собрание были проведены в срок, установленный частью 2 ста-
тьи 91 Конституции, то срок полномочий действующего Национального Со-
брания завершается и срок полномочий вновь избранного Национального Со-
брания начинается с момента открытия первой сессии вновь избранного На-
ционального Собрания, созванной во второй понедельник после формирова-
ния вновь избранного Национального Собрания.

5. В случае внеочередных выборов срок полномочий действующего Нацио-
нального Собрания завершается и срок полномочий вновь избранного Нацио -
нального Собрания начинается с момента открытия первой сессии вновь из-
бранного Национального Собрания, созванной во второй понедельник после 
формирования вновь избранного Национального Собрания.

6. Факт формирования Национального Собрания подтверждается в соот-
ветствии с Избирательным кодексом.

Статья 91. Очередные выборы в Национальное Собрание
1. Очередные выборы в Национальное Собрание проводятся не ранее чем 

за шестьдесят и не позднее чем за пятьдесят дней до истечения срока полно-
мочий Национального Собрания.

2. Выборы в Национальное Собрание во время военного или чрезвычайно-
го положения не проводятся. В этом случае очередные выборы в Националь-
ное Собрание проводятся не ранее чем через пятьдесят и не позднее чем че-
рез шестьдесят пять дней после окончания военного или чрезвычайного по-
ложения.
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Статья 92. Внеочередные выборы в Национальное Собрание
1. Внеочередные выборы в Национальное Собрание проводятся после рос-

пуска Национального Собрания в случаях, установленных частью 3 статьи 149, 
частями 3 и 4 статьи 151 Конституции.

2. Внеочередные выборы в Национальное Собрание проводятся не ранее 
чем через тридцать и не позднее чем через сорок пять дней после роспуска 
Национального Собрания.

Статья 93. Назначение выборов в Национальное Собрание
Очередные и внеочередные выборы в Национальное Собрание назначает 

Президент Республики.

Статья 94. Представительский мандат
Депутат представляет весь народ, не обременен императивным мандатом, 

руководствуется своей совестью и убеждениями.

Статья 95. Несовместимость депутатского мандата
Депутат не может занимать не обусловленной своим статусом должно-

сти в других государственных органах или органах местного самоуправления, 
какой-либо должности в коммерческих организациях, заниматься предпри-
нимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме 
научной, образовательной и творческой работы.

Статья 96. Неприкосновенность депутата
1. Депутат в течение и после срока своих полномочий не может подвергать-

ся преследованию и привлекаться к ответственности за выраженное в рамках 
депутатской деятельности мнение или голосование.

2. Уголовное преследование в отношении депутата может быть возбужде-
но только с согласия Национального Собрания. Депутат не может быть лишен 
свободы без согласия Национального Собрания, за исключением случая, ког-
да он был пойман в момент совершения преступления или непосредственно 
после этого. В этом случае лишение свободы не может продолжаться более 
семидесяти двух часов. О лишении депутата свободы немедленно сообщает-
ся Председателю Национального Собрания.

Статья 97. Размер оплаты и другие гарантии деятельности депутата
Размер оплаты и другие гарантии деятельности депутата устанавливают-

ся законом.

Статья 98. Завершение и прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата завершаются в случаях истечения срока полномо-

чий Национального Собрания, утраты им гражданства Республики Армения 
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или приобретения гражданства другого государства, вступления в законную 
силу приговора о его осуждении к лишению свободы, вступления в законную 
силу решения суда о признании его недееспособным, безвестно отсутствую-
щим или умершим, его смерти, отставки.

2. Полномочия депутата прекращаются в случаях неуважительного отсут-
ствия как минимум на половине голосований в течение каждого календарно-
го полугодия, а также нарушения требований статьи 95 Конституции.

Статья 99. Очередные сессии Национального Собрания
Очередные сессии Национального Собрания созываются два раза в год – с 

третьего понедельника января до третьего четверга июня и со второго поне-
дельника сентября до третьего четверга декабря.

 Статья 100. Внеочередная сессия и внеочередное заседание Националь-
ного Собрания

1. Внеочередную сессию или внеочередное заседание Национального Со-
брания созывает Председатель Национального Собрания по инициативе как 
минимум одной четверти от общего числа депутатов или Правительства.

2. Внеочередная сессия или внеочередное заседание проводится по по-
вестке и в срок, установленные инициатором.

Статья 101. Открытость заседаний Национального Собрания
1. Заседания Национального Собрания являются открытыми.
2. По предложению как минимум одной пятой от общего числа депута-

тов или Правительства Национальное Собрание постановлением, принятым 
большинством голосов от общего числа депутатов, проводит закрытое засе-
дание. Голосование на закрытом заседании запрещено.

Статья 102.  Правомочность заседаний Национального Собрания
Заседание Национального Собрания правомочно, если в начале заседания 

зарегистрировано более половины от общего числа депутатов.

Статья 103. Принятие законов и принятие постановлений, заявлений и 
посланий Национального Собрания

1. Законы, а также постановления, заявления и послания Национального 
Собрания, за исключением случаев, установленных Конституцией, принима-
ются большинством голосов депутатов, участвующих в голосовании, если в го-
лосовании приняло участие более половины от общего числа депутатов.

2. Регламент Национального Собрания, Избирательный кодекс, Судебный 
кодекс, Закон о Конституционном Суде, Закон о референдуме, Закон о парти-
ях и Закон о Защитнике прав человека являются конституционными законами 
и принимаются как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депута-
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тов. Правовое регулирование конституционного закона не должно выходить 
за рамки своего предмета.

3. Национальное Собрание в установленных Конституцией случаях, а так-
же по вопросам организации своей деятельности принимает постановления.

4. Постановления, заявления и послания Национального Собрания подпи-
сывает и опубликовывает Председатель Национального Собрания.

Статья 104. Председатель Национального Собрания, его заместители и 
Совет Национального Собрания

1. Национальное Собрание избирает из своего состава Председателя Наци-
онального Собрания и трех его заместителей. Один из заместителей избира-
ется из числа депутатов, включенных в состав оппозиционных фракций. Пред-
седатель Национального Собрания и его заместители избираются и отзывают-
ся большинством голосов от общего числа депутатов.

2. Председатель Национального Собрания представляет Национальное Со-
брание и обеспечивает его нормальную деятельность.

3. В Национальном Собрании формируется Совет Национального Собра-
ния, в состав которого входят Председатель Национального Собрания, его за-
местители, по одному представителю от фракций и председатели постоян-
ных комиссий. Совет Национального Собрания утверждает проекты повесток 
дня очередных сессий и заседаний, а также осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные Регламентом Национального Собрания.

Статья 105. Фракции Национального Собрания
1. Фракции способствуют формированию политической воли Националь-

ного Собрания.
2. Во фракции включаются только депутаты одной и той же партии или 

одного и того же альянса партий.

Статья 106. Постоянные комиссии Национального Собрания
1. Национальное Собрание для предварительного обсуждения проектов 

законов, иных вопросов, входящих в его компетенцию, и представления за-
ключений по ним в Национальное Собрание, а также для осуществления пар-
ламентского контроля создает постоянные комиссии. В Национальном Собра-
нии может быть создано не более двенадцати постоянных комиссий.

2. Места в постоянных комиссиях распределяются пропорционально чис-
лу депутатов, включенных во фракции. Должности председателей постоянных 
комиссий распределяются между фракциями пропорционально числу депута-
тов, включенных во фракции.
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Статья 107. Временные комиссии Национального Собрания
Для обсуждения проектов отдельных законов, обсуждения постановлений, 

заявлений и посланий Национального Собрания, а также касающихся депутат-
ской этики вопросов и представления в Национальное Собрание заключений 
по ним постановлением Национального Собрания могут создаваться времен-
ные комиссии.

Статья 108. Следственные комиссии Национального Собрания
1. По требованию как минимум одной четверти от общего числа депута-

тов в целях установления фактов, касающихся вопросов, входящих в компе-
тенцию Национального Собрания и представляющих общественный интерес, 
и с целью их представления в Национальное Собрание в силу права создается 
следственная комиссия Национального Собрания.

2. Места в следственной комиссии распределяются пропорционально чис-
лу депутатов, включенных во фракции. Число членов следственной комиссии 
определяет Национальное Собрание. В следственной комиссии председа-
тельствует один из депутатов, представивших требование.

3. Государственные органы, органы местного самоуправления и должност-
ные лица обязаны по требованию как минимум одной четверти членов след-
ственной комиссии предоставлять комиссии необходимые сведения, относя-
щиеся к сфере компетенции комиссии, если предоставление этих сведений не 
запрещено законом.

4. Полномочия следственной комиссии в области обороны и безопасности 
может осуществлять только компетентная постоянная комиссия Националь-
ного Собрания – по требованию как минимум одной трети от общего числа 
депутатов.

5. Подробности деятельности следственной комиссии устанавливаются 
Рег ламентом Национального Собрания.

Статья 109. Законодательная инициатива
1. Правом законодательной инициативы обладают депутат, фракция На-

цио нального Собрания и Правительство.
2. Автор законодательной инициативы может в любое время отозвать про-

ект представленного им закона.
3. Если согласно заключению Правительства проект закона существенным 

образом уменьшает доходы государственного бюджета или увеличивает рас-
ходы государства, то по требованию Правительства этот закон может быть 
принят большинством голосов от общего числа депутатов.

4. Проект закона, который постановлением Правительства сочтен неотлож-
ным, принимается или отклоняется в двухмесячный срок.
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5. Проекты законов, исключительное право законодательной инициати-
вы по которым принадлежит Правительству, могут ставиться на голосование 
только с поправками, приемлемыми для Правительства.

6. Как минимум пятьдесят тысяч граждан, обладающих избирательным 
правом, имеют право на предложение Национальному Собранию проекта за-
кона в порядке гражданской инициативы.

Статья 110. Принятие государственного бюджета
1. Национальное Собрание по представлению Правительства принимает 

государственный бюджет. Государственный бюджет в установленном законом 
порядке включает все доходы и расходы государства.

2. Правительство представляет в Национальное Собрание проект государ-
ственного бюджета как минимум за девяносто дней до начала бюджетного 
года.

3. Государственный бюджет принимается до начала бюджетного года. В 
случае непринятия государственного бюджета в этот срок расходы до приня-
тия государственного бюджета производятся в пропорциях бюджета за пре-
дыдущий год.

Статья 111. Контроль за исполнением государственного бюджета
1. Национальное Собрание осуществляет контроль за исполнением госу-

дарственного бюджета, а также за использованием займов и кредитов, полу-
ченных от иностранных государств и международных организаций.

2. Национальное Собрание при наличии заключения Аудиторской палаты 
рассматривает представленный Правительством годовой отчет об исполне-
нии государственного бюджета и принимает по нему постановление.

Статья 112. Устные и письменные вопросы депутатов
1. На одном из заседаний, созываемых в течение недели заседаний оче-

редной сессии, члены Правительства отвечают на устные вопросы депутатов. 
Национальное Собрание по вопросам депутатов постановлений не принима-
ет.

2. Депутаты имеют право направлять членам Правительства письменные 
вопросы. На заседании Национального Собрания ответы на письменные воп-
росы не представляются.

 Статья 113. Интерпелляции
1. Фракции Национального Собрания имеют право обращаться к членам 

Правительства с письменными интерпелляциями. Члены Правительства отве-
чают на письменные интерпелляции не позднее чем в течение тридцати дней 
после их получения.
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2. Ответы на интерпелляции представляются на заседании Национально-
го Собрания. Ответ на интерпелляцию обсуждается по предложению фрак-
ции. Если по результатам обсуждения как минимум одна треть от обще-
го числа депутатов представляет предложение о выражении недоверия 
Премьер-министру, то применяются положения статьи 115 Конституции. По 
результатам интерпелляции Национальное Собрание может предложить 
Премьер-министру рассмотреть вопрос дальнейшего пребывания в долж-
ности отдельного члена Правительства.

Статья 114. Обсуждение актуальной темы
На одном из заседаний, созываемых в течение недели заседаний очеред-

ной сессии, по требованию как минимум одной четверти от общего числа де-
путатов может быть проведено обсуждение актуальной темы, представляю-
щей общественный интерес.

Статья 115. Выражение недоверия Премьер-министру
1. Проект постановления Национального Собрания о выражении недове-

рия Премьер-министру может быть представлен как минимум одной третью 
от общего числа депутатов только в том случае, если проектом постановления 
одновременно предлагается кандидатура нового Премьер-министра.

2. Проект постановления Национального Собрания о выражении недове-
рия Премьер-министру ставится на голосование не ранее чем через сорок во-
семь и не позднее чем через семьдесят два часа после его представления. По-
становление принимается большинством голосов от общего числа депутатов 
– поименным голосованием. В случае принятия постановления считается, что 
Премьер-министр подал в отставку. В этом случае положения частей 2-4 ста-
тьи 149 Конституции не применимы.

3. Недоверие Премьер-министру может быть выражено не ранее чем че-
рез один год после его назначения. Если проект постановления Националь-
ного Собрания о выражении недоверия Премьер-министру не принимается, 
то такой проект может быть представлен не ранее чем через шесть месяцев.

4. Проект постановления Национального Собрания о выражении недове-
рия Премьер-министру не может быть представлен во время чрезвычайного 
или военного положения.

Статья 116. Ратификация, приостановление и денонсация международ-
ных договоров

1. Национальное Собрание ратифицирует, приостанавливает или денонси-
рует международные договоры:

1) которые относятся к основным правам и свободам, а также обязаннос-
тям человека и гражданина;
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2) которые носят политический или военный характер;
3) которые предусматривают членство Республики Армения в междуна-

родной организации;
4) которые предусматривают для Республики Армения финансовые или 

имущественные обязательства;
5) применение которых предусматривает изменение закона или принятие 

нового закона, либо те, которые содержат нормы, противоречащие закону;
6) которые непосредственно предусматривают ратификацию;
7) которые содержат вопросы, подлежащие регулированию законом.
2. Национальное Собрание по предложению Правительства ратифицирует, 

приостанавливает и денонсирует международные договоры по закону – боль-
шинством голосов от общего числа депутатов.

3. Международные договоры, противоречащие Конституции, не могут 
быть ратифицированы.

Статья 117. Амнистия
Национальное Собрание по предложению Правительства большинством 

голосов от общего числа депутатов может принять закон об амнистии.

Статья 118. Объявление войны и установление мира
1. Национальное Собрание по предложению Правительства может принять 

большинством голосов от общего числа депутатов постановление об объявле-
нии войны или установлении мира.

2. В случае невозможности созыва заседания Национального Собрания 
воп рос объявления войны решает Правительство.

Статья 119. Военное положение
1. В случае вооруженного нападения на Республику Армения, наличия не-

посредственной угрозы нападения или объявления войны Правительство 
объявляет военное положение, обращается с посланием к народу и может 
объявить общую или частичную мобилизацию.

2. В случае объявления военного положения в силу права немедленно со-
зывается специальное заседание Национального Собрания.

3. Национальное Собрание большинством голосов от общего числа депу-
татов может отменить военное положение или объявить недействительным 
осуществление мер, предусмотренных правовым режимом военного положе-
ния.

4. Правовой режим военного положения устанавливается законом, кото-
рый принимается большинством голосов от общего числа депутатов.
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Статья 120. Чрезвычайное положение
1. В случае непосредственной опасности, угрожающей конституционному 

строю, Правительство объявляет чрезвычайное положение, принимает меры, 
исходя из ситуации, и обращается с посланием об этом к народу.

2. В случае объявления чрезвычайного положения в силу права немедлен-
но созывается специальное заседание Национального Собрания.

3. Национальное Собрание большинством голосов от общего числа депута-
тов может отменить чрезвычайное положение или объявить недействитель-
ным осуществление мер, предусмотренных правовым режимом чрезвычай-
ного положения.

4. Правовой режим чрезвычайного положения устанавливается законом, 
который принимается большинством голосов от общего числа депутатов.

Статья 121. Административно-территориальные единицы и админис тра-
тивно-территориальное деление

Административно-территориальными единицами Республики Армения 
являются марзы и общины. Административно-территориальное деление по 
представлению Правительства устанавливается законом.

Статья 122. Автономные органы
1. В целях обеспечения осуществления основных прав и свобод человека и 

гражданина, а также защиты установленных Конституцией общественных ин-
тересов, имеющих фундаментальное значение, законом, принятым большин-
ством голосов от общего числа депутатов, могут создаваться автономные ор-
ганы.

2. Члены автономных органов назначаются большинством голосов от об-
щего числа депутатов.

3. Законом автономным органам может быть предоставлено правомочие 
на принятие подзаконных нормативных правовых актов.

4. Полномочия, гарантии независимости автономных органов, требования, 
предъявляемые к их членам, и порядок деятельности устанавливаются зако-
ном.

 ГЛАВА 5
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ

Статья 123. Статус и функции Президента Республики
1. Президент Республики – глава государства.
2. Президент Республики следит за соблюдением Конституции.
3. Президент Республики при осуществлении своих полномочий беспри-
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страстен и руководствуется исключительно общегосударственными и обще-
национальными интересами.

4. Президент Республики осуществляет свои функции посредством полно-
мочий, установленных Конституцией.

Статья 124. Срок полномочий Президента Республики и предъявляемые 
к нему требования

1. Президент Республики избирается сроком на семь лет.
2. Президентом Республики может быть избрано каждое лицо, достигшее 

сорока лет, последние шесть лет являющееся гражданином только Республи-
ки Армения, последние шесть лет постоянно проживающее в Республике Ар-
мения, обладающее избирательным правом и владеющее армянским языком.

3. Одно и то же лицо может быть избрано Президентом Республики толь-
ко один раз.

4. Президент Республики не может занимать какой-либо иной должности, 
заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачи-
ваемую работу.

5. Президент Республики в ходе осуществления своих полномочий не мо-
жет быть членом какой-либо партии.

Статья 125. Порядок выборов Президента Республики
1. Президент Республики избирается Национальным Собранием.
2. Очередные выборы Президента Республики проводятся не ранее чем за 

сорок и не позднее чем за тридцать дней до завершения полномочий Прези-
дента Республики.

3. Право на выдвижение кандидата в Президенты Республики имеет как 
минимум одна четверть от общего числа депутатов.

4. Президентом Республики избирается кандидат, который получил не ме-
нее трех четвертей голосов от общего числа депутатов. Если Президент Рес-
публики не избирается, то проводится второй тур выборов, в котором могут 
принять участие все кандидаты, принявшие участие в первом туре. Во втором 
туре Президентом Республики избирается кандидат, который получил не ме-
нее трех пятых голосов от общего числа депутатов. Если Президент Республи-
ки не избирается, то проводится третий тур выборов, в котором могут при-
нять участие два кандидата, получившие наибольшее число голосов во вто-
ром туре. В третьем туре Президентом Республики избирается кандидат, по-
лучивший большинство голосов от общего числа депутатов.

5. Если Президент Республики не избирается, то в десятидневный срок про-
водятся новые выборы Президента Республики.

6. Подробности порядка выборов Президента Республики устанавливаются 
Регламентом Национального Собрания.
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Статья 126. Внеочередные выборы Президента Республики
Внеочередные выборы Президента Республики проводятся не ранее чем 

через двадцать пять и не позднее чем через тридцать пять дней после от-
крытия вакансии на должность Президента Республики в случаях отрешения 
от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти 
Президента Республики.

Статья 127. Вступление в должность Президента Республики
1. Президент Республики вступает в должность в день завершения полно-

мочий предыдущего Президента Республики.
2. Президент Республики, избранный посредством внеочередных выборов, 

вступает в должность на десятый день после избрания.
3. Президент Республики вступает в должность на специальном заседании 

Национального Собрания с принесением народу следующей присяги: “Всту-
пая в должность Президента Республики, клянусь: быть верным Конституции 
Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспри-
страстным, руководствоваться только общегосударственными и общенацио-
нальными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления нацио-
нального единства”.

Статья 128. Послание Президента Республики
Президент Республики может обращаться с посланием к Национальному 

Собранию по вопросам, входящим в его компетенцию.

Статья 129. Подписание и обнародование закона
1. Президент Республики подписывает и обнародует принятый Националь-

ным Собранием закон в двадцатиоднодневный срок или в тот же срок обра-
щается в Конституционный Суд по вопросу определения соответствия закона 
Конституции.

2. Если Конституционный Суд постановляет, что закон соответствует Кон-
ституции, то Президент Республики в пятидневный срок подписывает и обна-
родует закон.

3. Если Президент Республики не выполняет требований, установленных 
настоящей статьей, то Председатель Национального Собрания в пятидневный 
срок подписывает и обнародует закон.

Статья 130. Принятие отставки Правительства
Президент Республики немедленно принимает отставку Правительства в 

случаях, установленных статьей 158 Конституции.
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Статья 131. Изменения в составе Правительства
Президент Республики по предложению Премьер-министра вносит изме-

нения в состав Правительства.

Статья 132. Полномочия Президента Республики в области внешней по-
литики

1. Президент Республики в установленных законом случаях и порядке:
1) заключает по предложению Правительства международные договоры;
2) назначает и отзывает по предложению Премьер-министра дипломати-

ческих представителей в иностранных государствах и международных орга-
низациях;

3) принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических предста-
вителей иностранных государств и международных организаций.

2. Президент Республики по предложению Правительства в установленных 
законом случаях и порядке утверждает, приостанавливает или денонсирует 
международные договоры, не требующие ратификации.

3. Президент Республики по предложению Премьер-министра в установ-
ленных законом случаях и порядке присваивает высшие дипломатические 
ранги.

Статья 133. Полномочия Президента Республики в сфере вооруженных 
сил

1. Президент Республики по предложению Премьер-министра в установ-
ленных законом случаях и порядке назначает и освобождает высший команд-
ный состав вооруженных сил и других войск.

2. Президент Республики по предложению Премьер-министра в установ-
ленных законом случаях и порядке присваивает высшие воинские звания.

Статья 134. Решение вопросов, относящихся к гражданству
Президент Республики в установленных законом случаях и порядке решает 

вопросы, относящиеся к присвоению гражданства Республики Армения и пре-
кращению гражданства Республики Армения.

Статья 135. Помилование
Президент Республики в установленных законом случаях и порядке реша-

ет вопрос помилования осужденных.

Статья 136. Награждение и присвоение почетных званий
Президент Республики в установленных законом случаях и порядке наг-

раждает орденами и медалями Республики Армения, присваивает почетные 
звания.
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Статья 137. Присвоение высших классных чинов
Президент Республики в установленных законом случаях и порядке при-

сваивает высшие классные чины.

Статья 138. Временное назначение должностных лиц
Если Национальное Собрание в трехмесячный срок не избирает соответ-

ствующих должностных лиц в порядке, установленном частью 3 статьи 174, 
частью 1 статьи 177, частью 1 статьи 192, частью 2 статьи 195, частью 2 статьи 
197, частью 2 статьи 199 и частью 1 статьи 201 Конституции, то до их избрания 
Национальным Собранием Президент Республики на основаниях и в порядке, 
установленных законом, назначает лиц, временно исполняющих должност-
ные обязанности.

Статья 139. Указы и распоряжения Президента Республики
1. Президент Республики при осуществлении своих полномочий издает 

у казы и распоряжения.
2. Президент Республики в случаях, установленных статьями 131-137, час-

тью 3 статьи 155, частями 3, 4, 6 и 7 статьи 166 Конституции, может в трехднев-
ный срок возвратить соответствующий акт со своими возражениями в орган, 
представивший предложение или обратившийся с ходатайством. Если компе-
тентный орган эти возражения не принимает, то Президент Республики под-
писывает соответствующий акт или обращается в Конституционный Суд.

3. Если Президент Республики не выполняет требований, установленных 
частью 2 настоящей статьи, то соответствующий акт в силу права вступает в 
силу.

Статья 140. Неприкосновенность Президента Республики
1. Президент Республики обладает неприкосновенностью.
2. Президент в течение и после срока своих полномочий не может под-

вергаться преследованию и привлекаться к ответственности за действия, обу-
словленные его статусом.

3. Президент Республики может привлекаться к ответственности за дей-
ствия, не связанные с его статусом, только после завершения своих полномо-
чий.

Статья 141. Отрешение от должности Президента Республики
1. Президент Республики может быть отрешен от должности за государ-

ственную измену, иное тяжкое преступление или грубое нарушение Консти-
туции.

2. Для получения заключения о наличии оснований для отрешения от 
должности Президента Республики Национальное Собрание постановлени-
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ем, принятым большинством голосов от общего числа депутатов, обращает-
ся в Конституционный Суд.

3. Национальное Собрание выносит постановление об отрешении от долж-
ности Президента Республики на основании заключения Конституционного 
Суда как минимум двумя третями голосов от общего числа депутатов.

Статья 142. Отставка Президента Республики
Президент Республики подает прошение о своей отставке в Национальное 

Собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в поряд-
ке, установленном законом.

Статья 143. Невозможность исполнения полномочий Президента Респуб-
лики

В случаях тяжелой болезни Президента Республики или наличия иных не-
преодолимых препятствий для исполнения его полномочий, из-за которых 
исполнение его полномочий становится невозможным на продолжительное 
время, Конституционный Суд на основании заявления Правительства выносит 
постановление о невозможности исполнения полномочий Президента Рес-
публики.

Статья 144. Временное исполнение полномочий Президента Республики
В случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномо-

чий, отставки или смерти Президента Республики до вступления в должность 
новоизбранного Президента Республики полномочия Президента Республики 
исполняет Председатель Национального Собрания.

Статья 145. Обеспечение деятельности Президента Республики
1. Порядок формирования Аппарата Президента Республики устанавлива-

ется законом. Президент Республики в установленных законом случаях и по-
рядке производит назначения на должности Аппарата Президента Республи-
ки.

2. Размер оплаты, порядок обслуживания и обеспечения безопасности 
Президента Республики устанавливается законом.
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ГЛАВА 6

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Статья 146. Статус и функции Правительства
1. Правительство – высший орган исполнительной власти.
2. Правительство на основе своей программы разрабатывает и осуществля-

ет внутреннюю и внешнюю политику государства.
3. Правительство осуществляет общее руководство органами системы госу-

дарственного управления.
4. Полномочия Правительства устанавливаются Конституцией и закона-

ми. К компетенции Правительства относятся все касающиеся исполнительной 
власти вопросы, которые не закреплены за иными органами государственно-
го управления или местного самоуправления.

Статья 147. Состав и структура Правительства
1. Правительство состоит из Премьер-министра, вице-премьеров и минист-

ров.
2. Перечень министерств и порядок деятельности Правительства по пред-

ставлению Правительства устанавливаются законом. Число вице-премьеров 
не может превышать трех, а министров – восемнадцати.

Статья 148. Требования, предъявляемые к члену Правительства
1. Член Правительства должен соответствовать требованиям, предъявляе-

мым к депутату.
2. На члена Правительства распространяются требования несовмести-

мости, установленные для депутата. Законом для него могут устанавливаться 
дополнительные требования несовместимости.

Статья 149. Избрание и назначение Премьер-министра
1. Президент Республики после начала срока полномочий новоизбранно-

го Национального Собрания немедленно назначает Премьер-министром кан-
дидата, представленного парламентским большинством, сформированным в 
порядке, установленном статьей 89 Конституции.

2. В случае отставки Премьер-министра или в других случаях открытия ва-
кансии на должность Премьер-министра фракции Национального Собрания в 
семидневный срок после принятия отставки Правительства имеют право вы-
двигать кандидатов в Премьер-министры. Национальное Собрание избирает 
Премьер-министра большинством голосов от общего числа депутатов.

3. В случае неизбрания Премьер-министра через семь дней после голосо-
вания проводятся новые выборы Премьер-министра, право на участие в ко-
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торых имеют кандидаты в Премьер-министры, выдвинутые как минимум 
одной третью от общего числа депутатов. Если Премьер-министр не избира-
ется большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное Со-
брание распускается в силу права.

4. Выборы Премьер-министра проводятся поименным голосованием.
5. Президент Республики немедленно назначает Премьер-министром кан-

дидата, избранного Национальным Собранием.

Статья 150. Формирование Правительства
Правительство формируется в пятнадцатидневный срок после назначения 

Премьер-министра. Премьер-министр в пятидневный срок после своего на-
значения предлагает Президенту Республики кандидатуры вице-премьеров и 
министров. Президент Республики в трехдневный срок либо назначает вице-
премьеров и министров, либо обращается в Конституционный Суд. Консти-
туционный Суд рассматривает обращение и принимает постановление в пя-
тидневный срок. Если Президент Республики не выполняет установленных 
настоящей статьей требований в трехдневный срок, то соответствующий 
вице-премьер или министр считается назначенным в силу права.

Статья 151. Программа Правительства
1. Премьер-министр в двадцатидневный срок после формирования Прави-

тельства представляет в Национальное Собрание программу Правительства.
2. Национальное Собрание одобряет программу Правительства в семи-

дневный срок большинством голосов от общего числа депутатов.
3. Если Национальное Собрание не одобряет программы Правительства и 

не избирает нового Премьер-министра в соответствии с частями 2 и 3 статьи 
149 Конституции, то Национальное Собрание распускается в силу права. Если 
Национальное Собрание избирает Премьер-министра, однако вновь не одо-
бряет программы Правительства, то Национальное Собрание распускается в 
силу права.

4. Часть 3 настоящей статьи не распространяется на программу Правитель-
ства, сформированного в соответствии со статьей 115 Конституции. Если про-
грамма этого Правительства не одобряется, то Национальное Собрание рас-
пускается в силу права.

Статья 152. Правомочия Премьер-министра и других членов Правитель-
ства

1. Премьер-министр в рамках программы Правительства определяет основ-
ные направления политики Правительства, руководит деятельностью Прави-
тельства и координирует работу членов Правительства. Премьер-министр 
может давать членам Правительства поручения по конкретным вопросам. 
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Премьер-министр возглавляет Совет безопасности, порядок формирования и 
деятельности которого устанавливается законом.

2. Вице-премьеры по поручению Премьер-министра осуществляют коорди-
нацию отдельных сфер деятельности Правительства. Один из вице-премьеров 
в установленном Премьер-министром порядке заменяет Премьер-министра 
во время его отсутствия.

3. Каждый министр самостоятельно руководит сферой деятельности, за-
крепленной за министерством.

4. Члены Правительства правомочны принимать подзаконные норматив-
ные правовые акты.

Статья 153. Заседания и постановления Правительства
1. Заседания Правительства созывает и ведет Премьер-министр.
2. Постановления Правительства подписывает Премьер-министр.
3. Правительство правомочно принимать подзаконные нормативные пра-

вовые акты.

Статья 154. Экономическая и финансовая политика
1. Правительство осуществляет единую государственную финансово-

экономическую, кредитную и налоговую политику.
2. Правительство управляет государственной собственностью.

Статья 155. Вооруженные силы
1. Вооруженные силы находятся в подчинении Правительства. Постановле-

ние о применении вооруженных сил принимает Правительство. В случае без-
отлагательной необходимости постановление о применении вооруженных 
сил по предложению министра обороны выносит Премьер-министр и немед-
ленно сообщает об этом членам Правительства.

2. Основные направления политики в области обороны устанавливает Со-
вет безопасности. Министр обороны осуществляет руководство вооруженны-
ми силами в рамках этих основных направлений.

3. Высшим военным должностным лицом вооруженных сил является на-
чальник Генерального штаба, которого по предложению Премьер-министра 
назначает Президент Республики на срок, установленный законом. В невоен-
ное время начальник Генерального штаба подчиняется министру обороны.

4. Во время войны Верховным Главнокомандующим вооруженными сила-
ми является Премьер-министр.

5. Подробности подчиненности вооруженных сил, руководства ими, а так-
же иные подробности устанавливаются законом.
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Статья 156. Ежегодный доклад Правительства Национальному Собранию
Правительство представляет в Национальное Собрание доклад о ходе и об 

итогах выполнения своей программы за каждый год.

Статья 157. Вопрос доверия Правительству
1. Правительство в связи с принятием представленного им проекта закона мо-

жет поставить вопрос о доверии ему. Проект постановления о выражении дове-
рия Правительству ставится на голосование не позднее чем в течение семидесяти 
двух часов после его представления. Постановление принимается большинством 
голосов от общего числа депутатов – поименным голосованием.

2. В случае принятия проекта постановления о выражении доверия Прави-
тельству представленный Правительством проект закона считается принятым.

3. Правительство в связи с проектом закона может ставить вопрос о дове-
рии себе не более чем дважды в течение одной и той же сессии.

4. Правительство не может ставить вопроса о доверии себе в связи с приня-
тием проекта конституционного закона.

5. Правительство не может ставить вопроса о доверии себе во время воен-
ного или чрезвычайного положения.

Статья 158. Отставка Правительства
Правительство подает прошение о своей отставке Президенту Республики 

в день первой сессии новоизбранного Национального Собрания, выражения 
недоверия Правительству, неодобрения программы Правительства, подачи 
Премьер-министром прошения об отставке или открытия вакансии Премьер-
министра. Члены Правительства продолжают исполнение своих обязанностей 
до формирования нового Правительства.

Статья 159. Органы системы государственного управления
Органами системы государственного управления являются министерства, 

а также иные органы, находящиеся в подчинении Правительства, Премьер-
министра и министерств, порядок формирования и полномочия которых уста-
навливаются законом.

Статья 160. Реализация территориальной политики Правительства
1. Правительство реализует свою территориальную политику в марзах че-

рез марзпетов.
2. Марзпетов назначает и освобождает Правительство. Марзпеты коорди-

нируют деятельность территориальных подразделений органов государствен-
ного управления, за исключением случаев, установленных законом.

3. Особенности территориального управления в Ереване устанавливаются 
законом.
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 Статья 161. Общественный Совет
Общественный совет является консультативным органом Правительства. 

Порядок формирования и деятельности Общественного совета устанавлива-
ется законом.

 

ГЛАВА 7

СУДЫ И ВЫСШИЙ СУДЕБНЫЙ СОВЕТ

Статья 162. Осуществление правосудия
1. В Республике Армения правосудие осуществляют только суды – в соот-

ветствии с Конституцией и законами.
2. Запрещается какое-либо вмешательство в осуществление правосудия.

Статья 163. Суды
1. В Республике Армения действуют Конституционный Суд, Кассационный 

суд, апелляционные суды, суды первой инстанции общей юрисдикции, а так-
же Административный суд. В предусмотренных законом случаях могут созда-
ваться специализированные суды.

2. Запрещается создание чрезвычайных судов.

Статья 164. Статус судьи
1. Судья при осуществлении правосудия независим, беспристрастен и дей-

ствует только в соответствии с Конституцией и законами.
2. Судья не может быть привлечен к ответственности за выраженное при 

осуществлении правосудия мнение или вынесенный судебный акт, за исклю-
чением случая, когда имеют место признаки преступления или дисциплинар-
ного нарушения.

3. Уголовное преследование в отношении судьи Конституционного Суда 
в связи с осуществлением им своих полномочий может возбуждаться толь-
ко с согласия Конституционного Суда. Судья Конституционного Суда в связи с 
осуществлением своих полномочий не может быть лишен свободы без согла-
сия Конституционного Суда, за исключением случаев, когда он пойман в мо-
мент совершения преступления или непосредственно после этого. В этом слу-
чае лишение свободы не может длиться более семидесяти двух часов. О ли-
шении судьи Конституционного Суда свободы немедленно ставится в извест-
ность Председатель Конституционного Суда.

4. Уголовное преследование в отношении судьи в связи с осуществлени-
ем им своих полномочий может возбуждаться только с согласия Высшего су-
дебного совета. Судья в связи с осуществлением своих полномочий не может 
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быть лишен свободы без согласия Высшего судебного совета, за исключением 
случаев, когда он пойман в момент совершения преступления или непосред-
ственно после этого. В этом случае лишение свободы не может длиться более 
семидесяти двух часов. О лишении судьи свободы немедленно ставится в из-
вестность Председатель Высшего судебного совета.

5. Основания и порядок привлечения судьи к дисциплинарной ответствен-
ности устанавливаются Законом о Конституционном Суде и Судебным кодек-
сом.

6. Судья не может занимать не обусловленной своим статусом долж ности в 
иных государственных органах или органах местного самоуправления, какой-
либо должности в коммерческих организациях, заниматься предпринима-
тельской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу, кроме на-
учной, образовательной и творческой работы. Законом о Конституционном 
Суде и Судебным кодексом могут устанавливаться дополнительные требова-
ния несовместимости.

7. Судья не может заниматься политической деятельностью.
8. Полномочия судьи прекращаются в случаях истечения срока полномо-

чий, утраты им гражданства Республики Армения или получения гражданства 
другого государства, вступления в законную силу вынесенного в его отноше-
нии обвинительного приговора или прекращения в его отношении уголовно-
го преследования по неоправдывающим основаниям, вступления в законную 
силу решения суда о признании его недееспособным, безвестно отсутствую-
щим или умершим, его отставки, смерти.

9. Полномочия судьи Конституционного Суда – по постановлению Консти-
туционного Суда, а полномочия судьи – по решению Высшего судебного со-
вета прекращаются в случаях нарушения требований несовместимости, заня-
тия политической деятельностью, невозможности пребывания в должности 
по состоянию здоровья, а также совершения существенного дисциплинарно-
го нарушения.

10. Для судьи устанавливается оплата, соответствующая его высокому ста-
тусу и ответственности. Размер оплаты судьи устанавливается законом.

11. Подробности, касающиеся статуса судей, устанавливаются Законом о 
Конституционном Суде и Судебным кодексом.

Статья 165. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи
1. Судьей Конституционного Суда может быть избран юрист, которому ис-

полнилось сорок лет, являющийся гражданином только Республики Армения, 
обладающий избирательным правом, высокими профессиональными качест-
вами, имеющий как минимум пятнадцатилетний опыт работы по профессии и 
высшее образование.
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2. Судьей Кассационного суда может быть назначен юрист, которому ис-
полнилось сорок лет, являющийся гражданином только Республики Армения, 
обладающий избирательным правом, высокими профессиональными качест-
вами, имеющий как минимум десятилетний опыт работы по профессии и выс-
шее образование.

3. Судьей суда первой инстанции и апелляционного суда может быть наз-
начен юрист, являющийся гражданином только Республики Армения, облада-
ющий избирательным правом, имеющий высшее образование.

4. Кандидаты в судьи должны владеть армянским языком.
5. Для кандидатов в судьи Законом о Конституционном Суде и Судебным 

кодексом могут устанавливаться дополнительные требования.

Статья 166. Порядок избрания и назначения судей
1. Судей Конституционного Суда избирает Национальное Собрание как ми-

нимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов – сроком на двенад-
цать лет. Конституционный суд состоит из девяти судей, трое из которых из-
бираются по предложению Президента Республики, трое – Правительства, 
трое – по предложению Общего собрания судей. Общее собрание судей мо-
жет предлагать только судей. Одно и то же лицо может быть избрано судьей 
Конституционного Суда только один раз.

2. Конституционный Суд избирает Председателя и заместителя Председа-
теля Конституционного Суда из своего состава сроком на шесть лет – без пра-
ва на переизбрание.

3. Судей Кассационного суда по предложению Национального Собрания 
назначает Президент Республики. Национальное Собрание избирает предла-
гаемого кандидата как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депу-
татов из числа трех кандидатов, представленных Высшим судебным советом 
на каждое место судьи.

4. Председателей палат Кассационного суда по предложению Высшего су-
дебного совета из состава соответствующей палаты назначает Президент Рес-
публики сроком на шесть лет. Одно и то же лицо может быть назначено пред-
седателем палаты Кассационного суда только один раз.

5. Председателя Кассационного суда по предложению Высшего судебно-
го совета из состава Кассационного суда избирает Национальное Собрание 
большинством голосов от общего числа депутатов сроком на шесть лет. Одно 
и то же лицо может быть избрано председателем Кассационного суда только 
один раз.

6. Судей судов первой инстанции и апелляционных судов назначает Прези-
дент Республики – по предложению Высшего судебного совета.
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7. Председателей судов первой инстанции и апелляционных судов по пред-
ложению Высшего судебного совета из состава соответствующего суда назна-
чает Президент Республики сроком на три года. Председатель суда в тече-
ние трех лет после истечения срока своего пребывания в должности не может 
быть вновь назначен на эту должность.

8. Судьи пребывают в должности до исполнения шестидесяти пяти лет, а су-
дьи Конституционного Суда – до исполнения семидесяти лет.

9. Подробности, касающиеся избрания и назначения судей, устанавлива-
ются Законом о Конституционном Суде и Судебным кодексом.

Статья 167. Конституционный Суд
1. Конституционное правосудие осуществляет Конституционный Суд, обес-

печивая верховенство Конституции.
2. При осуществлении правосудия Конституционный Суд независим и под-

чиняется только Конституции.
3. Полномочия Конституционного Суда устанавливаются Конституцией, а 

порядок его формирования и деятельности – Конституцией и Законом о Кон-
ституционном Суде.

Статья 168. Полномочия Конституционного Суда
Конституционный Суд в порядке, установленном законом о Конституцион-

ном Суде:
1) определяет соответствие законов, постановлений Национального Со-

брания, указов и распоряжений Президента Республики, постановлений, под-
законных нормативных правовых актов Правительства и Премьер-министра 
Конституции;

2) до принятия проекта изменений в Конституции, а также выносимых на 
референдум проектов правовых актов определяет их соответствие Конститу-
ции;

3) определяет до ратификации международного договора соответствие 
Конституции закрепленных в нем обязательств;

4) разрешает споры между конституционными органами, возникающие в 
связи с их конституционными полномочиями;

5) разрешает споры, связанные с решениями, принятыми по результатам 
референдума, выборов в Национальное Собрание, Президента Республики;

6) выносит постановление по вопросу прекращения полномочий депутата;
7) дает заключение о наличии оснований для отрешения от должности 

Президента Республики;
8) выносит постановление о невозможности исполнения полномочий Пре-

зидента Республики;
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9) решает вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи 
Конституционного Суда;

10) решает вопрос о прекращении полномочий судьи Конституционного 
Суда;

11) решает вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного преследова-
ния в отношении судьи Конституционного Суда или на лишение его свободы в 
связи с исполнением им своих полномочий;

12) выносит в установленных законом случаях постановление о приоста-
новлении или запрете деятельности партии.

Статья 169. Обращение в Конституционный Суд
1. В Конституционный Суд могут обращаться:
1) Национальное Собрание – по постановлению, принятому большинством 

голосов от общего числа депутатов – в случаях, установленных пунктом 12 ста-
тьи 168 Конституции, в случае, установленном пунктом 7 статьи 168 Консти-
туции, а в случае, установленном пунктом 10 статьи 168 Конституции – по по-
становлению, принятому как минимум тремя пятыми голосов от общего чис-
ла депутатов;

2) как минимум одна пятая от общего числа депутатов – в случаях, установ-
ленных пунктами 1, 4 и 6 статьи 168 Конституции;

3) фракция Национального Собрания – по спорам, связанным с решения-
ми, принятыми по результатам референдума и выборов Президента Респу-
блики;

4) Президент Республики – в случаях, установленных частью 1 статьи 129, 
частью 2 статьи 139, статьей 150, а также пунктами 1 и 4 статьи 168 Конститу-
ции;

5) Правительство – в случаях, установленных пунктами 1, 4, 8 и 12 статьи 
168 Конституции;

6) Высший судебный совет – в случаях, установленных пунктом 4 статьи 168 
Конституции;

7) органы местного самоуправления – по вопросу соответствия перечис-
ленных в пункте 1 статьи 168 Конституции нарушающих их конституционные 
права нормативных правовых актов Конституции, а также в случаях, установ-
ленных пунктом 4 статьи 168 Конституции;

8) каждое лицо – по конкретному делу, когда имеется окончательный акт 
суда, исчерпаны все средства судебной защиты и оспаривается конституци-
онность примененного в его отношении этим актом положения норматив-
ного правового акта, что привело к нарушению его основных прав и свобод, 
закреп ленных в Главе 2 Конституции, с учетом также толкования, данного со-
ответствующему положению в правоприменительной практике;
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9) Генеральный прокурор – по вопросам конституционности положений 
нормативных правовых актов, касающихся конкретного производства, осу-
ществляемого Прокуратурой, а также в случае, установленном пунктом 11 ста-
тьи 168 Конституции;

10) Защитник прав человека – по вопросам соответствия перечисленных в 
пункте 1 статьи 168 Конституции нормативных правовых актов положениям 
Главы 2 Конституции;

11) партии или альянсы партий, принявшие участие в выборах в Нацио-
нальное Собрание, – по спорам, связанным с решениями, принятыми по ре-
зультатам выборов в Национальное Собрание;

12) Кандидаты в Президенты Республики – по спорам, связанным с реше-
ниями, принятыми по результатам выборов Президента Республики;

13) не менее трех судей Конституционного Суда – в случае, установленном 
пунктом 9 статьи 168 Конституции.

2. В случаях, установленных пунктом 2 статьи 168 Конституции, Националь-
ное Собрание обращается в Конституционный Суд по вопросам, относящим-
ся к изменениям в Конституции, членству в надгосударственных международ-
ных организациях или изменению территории. По вопросу проекта закона, 
выносимого на референдум в порядке гражданской инициативы, в Конститу-
ционный Суд обращается уполномоченный представитель гражданской ини-
циативы.

3. В случае, установленном пунктом 3 статьи 168 Конституции, в Конститу-
ционный Суд обращается Правительство.

4. Суды обращаются в Конституционный Суд по вопросу конституционно-
сти нормативного правового акта, подлежащего применению по конкретному 
делу, находящемуся в их производстве, если имеют обоснованные подозре-
ния относительно его конституционности и считают, что разрешение данного 
дела возможно только посредством применения этого нормативного право-
вого акта.

5. В случае, установленном пунктом 6 статьи 168 Конституции, в Конститу-
ционный Суд обращается Совет Национального Собрания.

6. Подробности порядка обращения в Конституционный Суд устанавлива-
ются Законом о Конституционном Суде.

7. Конституционный Суд рассматривает дело только при наличии соответ-
ствующего обращения.

Статья 170. Постановления и заключения Конституционного Суда
1. Конституционный Суд принимает постановления и дает заключения.
2. Постановления и заключения Конституционного Суда окончательны и 

вступают в силу с момента их опубликования.
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3. Конституционный Суд может своим постановлением устанавливать бо-
лее поздний срок утраты правовой силы нормативного правового акта или его 
части, не соответствующей Конституции.

4. Конституционный Суд принимает постановления по вопросам, преду-
смотренным статьей 168 Конституции, за исключением вопроса, предусмот-
ренного пунктом 7, а по вопросу, предусмотренному пунктом 7 статьи 168 
Конституции, – заключение.

5. Постановления по вопросам, предусмотренным пунктами 10 и 12 статьи 
168 Конституции, а также заключения принимаются как минимум двумя тре-
тями голосов от общего числа судей Конституционного Суда, другие постанов-
ления – большинством голосов от их общего числа.

6. Если заключение Конституционного Суда отрицательное, то вопрос сни-
мается с рассмотрения компетентного органа.

Статья 171. Кассационный суд
1. В Республике Армения высшей судебной инстанцией, за исключением 

сферы конституционного правосудия, является Кассационный суд.
2. Кассационный суд в пределах установленных законом полномочий по-

средством пересмотра судебных актов:
1) обеспечивает единообразное применение законов и иных нормативных 

правовых актов;
2) устраняет фундаментальные нарушения прав и свобод человека.

Статья 172. Апелляционные суды
Апелляционные суды являются судебной инстанцией, пересматривающей 

в пределах установленных законом полномочий судебные акты судов первой 
инстанции.

Статья 173. Высший судебный совет
Высший судебный совет является независимым государственным органом, 

который гарантирует независимость судов и судей.

Статья 174. Состав и порядок формирования Высшего судебного совета
1. Высший судебный совет состоит из десяти членов.
2. Пятерых членов Высшего судебного совета избирает Общее собрание су-

дей из состава судей, имеющих как минимум десятилетний опыт работы су-
дьей. В Высший судебный совет должны включаться судьи из судов всех ин-
станций. Член, избранный Общим собранием судей, не может являться пред-
седателем суда или председателем палаты Кассационного суда.

3. Пятерых членов Высшего судебного совета избирает Национальное Со-
брание как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов из чис-
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ла юристов-ученых и других авторитетных юристов, являющихся гражданами 
только Республики Армения, обладающих избирательным правом, высокими 
профессиональными качествами и имеющих как минимум пятнадцатилетний 
опыт работы по профессии. Член, избранный Национальным Собранием, не 
может быть судьей.

4. Члены Высшего судебного совета избираются сроком на пять лет – без 
права на переизбрание.

5. Для членов Высшего судебного совета, избранных Национальным Со-
бранием, Судебным кодексом могут устанавливаться требования несовмес-
тимости.

6. Судебным кодексом может устанавливаться требование о приостановле-
нии полномочий судей-членов в течение их пребывания в должности в Выс-
шем судебном совете.

7. Высший судебный совет на срок и в порядке, установленные Судебным 
кодексом, избирает из своего состава председателя Совета – поочередно из 
членов, избранных Общим собранием судей и Национальным Собранием.

8. Подробности формирования Высшего судебного совета устанавливают-
ся Судебным кодексом.

Статья 175. Полномочия Высшего судебного совета
1. Высший судебный совет:
1) составляет и утверждает списки кандидатур судей, включая списки кан-

дидатур, подлежащих продвижению;
2) предлагает Президенту Республики кандидатуры судей, подлежащих 

наз начению, включая кандидатуры судей, подлежащих назначению в поряд-
ке продвижения;

3) предлагает Президенту Республики кандидатуры председателей судов 
и председателей палат Кассационного суда, которые подлежат назначению;

4) предлагает Национальному Собранию кандидатуры судей и председате-
ля Кассационного суда;

5) решает вопрос о командировании судей в другой суд;
6) решает вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного преследова-

ния в отношении судьи или на лишение его свободы в связи с осуществлени-
ем им своих полномочий;

7) решает вопрос о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности;
8) решает вопрос о прекращении полномочий судей;
9) утверждает сметы своих расходов, а также расходов судов и представ-

ляет их в Правительство для включения в установленном законом порядке в 
проект государственного бюджета;

10) формирует в соответствии с законом свой Аппарат.
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2. Высший судебный совет в случае рассмотрения вопроса о привлечении 
судьи к дисциплинарной ответственности, а также в других случаях, установ-
ленных Судебным кодексом, выступает в качестве суда.

3. Высший судебный совет в случаях и порядке, установленных законом, 
принимает подзаконные нормативные правовые акты.

4. Иные полномочия и порядок деятельности Высшего судебного совета 
устанавливаются Судебным кодексом.

ГЛАВА 8

ПРОКУРАТУРА И СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

Статья 176. Прокуратура
1. Прокуратура является единой системой, которой руководит Генераль-

ный прокурор.
2. Прокуратура в установленных законом случаях и порядке:
1) возбуждает уголовное преследование;
2) осуществляет надзор за законностью досудебного уголовного производ-

ства;
3) поддерживает обвинение в суде;
4) опротестовывает решения, приговоры и постановления судов;
5) осуществляет надзор за законностью применения наказаний и иных мер 

принуждения.
3. Прокуратура в установленных законом исключительных случаях и поряд-

ке возбуждает в суде иск о защите государственных интересов.
4. Прокуратура действует на основании закона – в пределах полномочий, 

закрепленных за ней Конституцией.
5. Порядок формирования и деятельности Прокуратуры устанавливается 

законом.

Статья 177. Генеральный прокурор
1. Генеральный прокурор избирается Национальным Собранием по пред-

ложению компетентной постоянной комиссии Национального Собрания как 
минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов сроком на шесть 
лет. Одно и то же лицо не может быть избрано Генеральным прокурором бо-
лее двух раз подряд.

2. Генеральным прокурором может быть избран юрист, которому испол-
нилось тридцать пять лет, являющийся гражданином только Республики Ар-
мения, обладающий избирательным правом, высокими профессиональными 
качествами, имеющий как минимум десятилетний опыт работы по профессии 
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и высшее образование. Законом в отношении Генерального прокурора могут 
устанавливаться дополнительные требования.

3. Национальное Собрание в установленных законом случаях может отре-
шить от должности Генерального прокурора как минимум тремя пятыми голо-
сов от общего числа депутатов.

Статья 178. Следственные органы
1. Следственные органы в установленных законом случаях и порядке орга-

низуют и осуществляют досудебное уголовное производство.
2. Статус, полномочия, порядок формирования и деятельности следствен-

ных органов устанавливаются законом.

 ГЛАВА 9

 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Статья 179. Право на местное самоуправление
1. Местное самоуправление – это право и способность органов местного 

самоуправления в соответствии с Конституцией и законами решать под соб-
ственную ответственность общественные вопросы общинного значения, исхо-
дя из интересов населения общины.

2. Местное самоуправление осуществляется в общинах.

Статья 180. Община
1. Община – это общность жителей одного или нескольких населенных пунк -

тов.
2. Община – это юридическое лицо публичного права.

Статья 181. Выборы в органы местного самоуправления
1. Органами местного самоуправления являются совет старейшин общины 

и глава общины, которые избираются сроком на пять лет. Избирательным ко-
дексом могут устанавливаться прямые или косвенные выборы главы общины. 
В случае прямых выборов главы общины применяются принципы избиратель-
ного права, установленные статьей 7 Конституции.

2. Порядок выборов в органы местного самоуправления устанавливается 
Избирательным кодексом.

Статья 182. Задачи общины и полномочия органов местного самоуправ-
ления

1. Полномочия органов местного самоуправления бывают собственными – 
в целях решения обязательных и добровольных задач общины, а также деле-
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гированными государством. Обязательные задачи общины устанавливаются 
законом, а добровольные – решениями совета старейшин общины.

2. В целях наиболее эффективного осуществления полномочий государ-
ственных органов эти полномочия законом могут быть делегированы орга-
нам местного самоуправления.

3. Совет старейшин общины в установленном законом порядке принима-
ет подзаконные нормативные правовые акты, которые подлежат исполнению 
на территории общины.

4. Глава общины выполняет решения совета старейшин общины, осущест-
вляет общее руководство аппаратом общины. Глава общины несет ответствен-
ность перед советом старейшин общины.

5. Полномочия органов местного самоуправления устанавливаются зако-
ном.

Статья 183. Непосредственное участие в управлении делами общины
1. Жители общины могут принимать непосредственное участие в управле-

нии делами общины – посредством решения общественных вопросов общин-
ного значения местным референдумом.

2. Порядок проведения местного референдума, а также другие способы 
непосредственного участия жителей общины в управлении делами общины 
устанавливаются законом.

Статья 184. Собственность общины
1. Община имеет право собственности на землю, а также на иное иму-

щество.
2. Земля на территории общины, за исключением земель, принадлежащих 

государству, а также физическим и юридическим лицам, является собствен-
ностью общины.

3. Совет старейшин общины распоряжается собственностью общины в по-
рядке, установленном законом.

Статья 185. Бюджет общины, местные налоги, пошлины и платежи
1. Община имеет свой бюджет, который по представлению главы общины 

принимает совет старейшин общины.
2. Порядок формирования доходов и осуществления расходов бюджета об-

щины устанавливается законом.
3. Совет старейшин общины устанавливает местные налоги и пошлины в 

пределах установленных законом ставок.
4. Совет старейшин общины может устанавливать за оказанные общиной 

услуги платежи, подлежащие поступлению в бюджет общины.
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Статья 186. Финансирование общины
1. В целях решения обязательных задач общины законом устанавливаются 

такие налоговые и неналоговые источники, которые необходимы для обеспе-
чения осуществления этих задач.

2. Делегированные государством общинам полномочия подлежат обяза-
тельному финансированию из государственного бюджета.

3. Государство в пределах своих возможностей выделяет средства для 
обес печения равномерного развития общин.

Статья 187. Местное самоуправление в Ереване
Ереван – община. Особенности местного самоуправления в Ереване уста-

навливаются законом.

Статья 188. Правовой и профессиональный контроль
1. Уполномоченный орган Правительства в установленных законом случа-

ях и порядке осуществляет правовой контроль за осуществлением собствен-
ных задач общины.

2. Уполномоченные органы Правительства в установленных законом слу-
чаях и порядке осуществляют правовой и профессиональный контроль за осу-
ществлением полномочий, делегированных государством.

Статья 189. Межобщинные объединения
1. В целях повышения эффективности местного самоуправления советы 

старейшин общин могут создавать межобщинные объединения. Исходя из 
общественных интересов, межобщинные объединения могут создаваться 
также законом, по предложению Правительства.

2. Межобщинное объединение может осуществлять только полномочия, 
которые закреплены за ним законом или решениями советов старейшин об-
щин.

3. Межобщинное объединение является юридическим лицом публичного 
права.

Статья 190. Объединение и разделение общин
Общины могут объединяться или разделяться согласно закону, исходя из 

общественных интересов. Национальное Собрание при принятии соответ-
ствующего закона обязано заслушивать мнение этих общин.
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ГЛАВА 10

ЗАЩИТНИК ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Статья 191. Функции и полномочия Защитника прав человека
1. Защитник прав человека является независимым должностным лицом, 

которое следит за соблюдением прав и свобод человека государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами, а в 
случаях, установленных Законом о Защитнике прав человека, – также органи-
зациями, содействует восстановлению нарушенных прав и свобод, совершен-
ствованию нормативных правовых актов, касающихся прав и свобод.

2. Защитник прав человека представляет в Национальное Собрание еже-
годный доклад о своей деятельности, состоянии защиты прав и свобод чело-
века. Доклад может содержать предложения относительно законодательных 
мер или мер иного характера.

3. Государственные органы, органы местного самоуправления и должност-
ные лица обязаны в установленном законом порядке предоставлять Защитни-
ку прав человека необходимые документы, сведения и разъяснения, а также 
оказывать содействие его работе.

4. Иные полномочия Защитника прав человека устанавливаются Законом о 
Защитнике прав человека.

Статья 192. Выборы Защитника прав человека
1. Защитника прав человека по предложению компетентной постоянной 

комиссии Национального Собрания избирает Национальное Собрание – как 
минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов – сроком на шесть 
лет.

2. На должность Защитника прав человека может быть избрано любое 
лицо, имеющее высшее образование, соответствующее требованиям, предъ-
являемым к депутатам, пользующееся большим авторитетом в обществе.

Статья 193. Гарантии деятельности Защитника прав человека
1. На Защитника прав человека распространяется право на неприкосновен-

ность, установленное в отношении депутата. Национальное Собрание решает 
вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отноше-
нии Защитника прав человека или на лишение его свободы как минимум тре-
мя пятыми голосов от общего числа депутатов.

2. На Защитника прав человека распространяются требования несовмести-
мости, установленные в отношении депутата.

3. Защитник прав человека в период осуществления своих полномочий не 
может быть членом какой-либо партии или заниматься политической дея-
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тельностью каким-либо иным образом. Он должен проявлять политическую 
сдержанность в публичных выступлениях.

4. Государство обеспечивает надлежащее финансирование деятельности 
Защитника прав человека.

5. Полномочия Защитника прав человека прекращаются в случаях истече-
ния срока его полномочий, утраты им гражданства Республики Армения или 
приобретения гражданства другого государства, вступления в законную силу 
вынесенного в его отношении обвинительного приговора, вступления в за-
конную силу решения суда о признании его недееспособным, безвестно от-
сутствующим или умершим, его смерти, отставки.

6. Иные гарантии деятельности Защитника прав человека устанавливаются 
Законом о Защитнике прав человека.

ГЛАВА 11

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Статья 194.  Функции, полномочия Центральной избирательной комис-
сии и система избирательных комиссий

1. Центральная избирательная комиссия является независимым государ-
ственным органом, который организует выборы в Национальное Собрание и 
органы местного самоуправления, референдумы, а также осуществляет кон-
троль за их законностью.

2. Центральная избирательная комиссия в установленных законом случаях 
и порядке принимает подзаконные нормативные правовые акты.

3. Центральная избирательная комиссия представляет в Национальное Со-
брание доклад о своей деятельности.

4. Система избирательных комиссий, полномочия, порядок формирования 
и деятельности, гарантии деятельности избирательных комиссий устанавли-
ваются Избирательным кодексом.

Статья 195.  Состав и порядок формирования Центральной избиратель-
ной комиссии

1. Центральная избирательная комиссия состоит из семи членов.
2. Председателя и других членов Центральной избирательной комиссии по 

предложению компетентной постоянной комиссии Национального Собрания 
избирает Национальное Собрание – как минимум тремя пятыми голосов от 
общего числа депутатов – сроком на шесть лет. Одно и то же лицо не может 
быть избрано членом, в том числе председателем Центральной избиратель-
ной комиссии более двух раз подряд.
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3. Членом Центральной избирательной комиссии может быть избрано каж-
дое лицо, имеющее высшее образование и соответствующее требованиям, 
предъявляемым к депутатам.

4. На членов Центральной избирательной комиссии распространяются 
требования несовместимости, установленные в отношении депутатов. Зако-
ном для них могут устанавливаться дополнительные требования несовмести-
мости.

5. Члены Центральной избирательной комиссии в период осуществления 
своих полномочий не могут быть членами какой-либо партии или заниматься 
политической деятельностью каким-либо иным образом. Они должны прояв-
лять политическую сдержанность в публичных выступлениях.

6. В случае нарушения одного из условий частей 4 и 5 настоящей статьи На-
циональное Собрание прекращает полномочия члена Центральной избира-
тельной комиссии – как минимум тремя пятыми голосов от общего числа де-
путатов.

ГЛАВ А 12

КОМИССИЯ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИО

Статья 196. Функции и полномочия Комиссии по телевидению и радио
1. Комиссия по телевидению и радио является независимым государствен-

ным органом, который обеспечивает свободу, независимость и разнообразие 
вещаемых средств информации, контролирует деятельность телекомпаний и 
радиокомпаний.

2. Комиссия по телевидению и радио выделяет эфирные частоты гласно и 
в конкурсном порядке.

3. Комиссия по телевидению и радио осуществляет контроль за обеспече-
нием на Общественном телевидении и радио разнообразия программ инфор-
мационного, образовательного, культурного и развлекательного характера.

4. Комиссия по телевидению и радио представляет в Национальное Собра-
ние ежегодный доклад о своей деятельности, а также о состоянии свободы 
информации на телевидении и радио.

5. Комиссия по телевидению и радио в установленных законом случаях и 
порядке принимает подзаконные нормативные правовые акты.

6. Полномочия, порядок и гарантии деятельности Комиссии по телевиде-
нию и радио устанавливаются законом.
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Статья 197.  Состав и порядок формирования Комиссии по телевидению 
и радио

1. Комиссия по телевидению и радио состоит из семи членов.
2. Членов Комиссии по телевидению и радио по представлению компе-

тентной постоянной комиссии Национального Собрания избирает Нацио-
нальное Собрание как минимум тремя пятыми голосов от общего числа де-
путатов – сроком на шесть лет. Комиссия по телевидению и радио из своего 
сос тава избирает председателя Комиссии. Одно и то же лицо не может быть 
избрано членом, в том числе председателем Комиссии по телевидению и ра-
дио более двух раз подряд.

3. Членом Комиссии по телевидению и радио может быть избрано каж-
дое лицо, имеющее высшее образование и соответствующее требованиям, 
предъявляемым к депутатам, являющееся авторитетным специалистом в сфе-
ре массовой информации. Законом в отношении членов Комиссии могут уста-
навливаться дополнительные требования.

4. На членов Комиссии по телевидению и радио распространяются требо-
вания несовместимости, установленные в отношении депутатов. В их отноше-
нии законом могут устанавливаться дополнительные требования несовмести-
мости.

5. Члены Комиссии по телевидению и радио в период осуществления своих 
полномочий не могут быть членами какой-либо партии или заниматься поли-
тической деятельностью каким-либо иным образом. Они должны проявлять 
политическую сдержанность в публичных выступлениях.

6. В случае нарушения одного из условий частей 4 и 5 настоящей статьи На-
циональное Собрание прекращает полномочия члена Комиссии по телевиде-
нию и радио – как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов.

ГЛАВА 13

АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА

Статья 198. Функции и полномочия Аудиторской палаты
1. Аудиторская палата является независимым государственным органом, 

который осуществляет аудит в сфере общественных финансов и обществен-
ной собственности в отношении законности и эффективности использования 
средств государственного бюджета и общинных бюджетов, полученных зай-
мов и кредитов, государственной и общинной собственности. Аудиторская па-
лата имеет право на проведение проверок у юридических лиц только в уста-
новленных законом случаях.
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2. Аудиторская палата действует на основании утвержденной ею програм-
мы деятельности.

3. Аудиторская палата представляет в Национальное Собрание:
1) ежегодный доклад о своей деятельности;
2) заключение об исполнении государственного бюджета;
3) текущие заключения – в установленных законом случаях.
4. Полномочия, порядок и гарантии деятельности Аудиторской палаты уста-

навливаются законом.

Статья 199. Состав и порядок формирования Аудиторской палаты
1. Аудиторская палата состоит из семи членов.
2. Председателя и других членов Аудиторской палаты по предложению 

компетентной постоянной комиссии Национального Собрания избирает На-
циональное Собрание как минимум тремя пятыми голосов от общего числа 
депутатов – сроком на шесть лет. Одно и то же лицо не может быть избрано 
членом, в том числе председателем Аудиторской палаты более двух раз под-
ряд.

3. Членом Аудиторской палаты может быть избрано каждое лицо, имею-
щее высшее образование и соответствующее требованиям, предъявляемым 
к депутатам. Законом в отношении членов Аудиторской палаты могут устанав-
ливаться дополнительные требования.

4. На членов Аудиторской палаты распространяются требования несовмес-
тимости, установленные в отношении депутатов. В их отношении законом мо-
гут устанавливаться дополнительные требования несовместимости.

5. Члены Аудиторской палаты в период осуществления своих полномочий 
не могут быть членами какой-либо партии или заниматься политической дея-
тельностью каким-либо иным образом. Они должны проявлять политическую 
сдержанность в публичных выступлениях.

6. В случае нарушения одного из условий частей 4 и 5 настоящей статьи 
Национальное Собрание прекращает полномочия члена Аудиторской палаты 
как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов.

ГЛАВА 14

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

Статья 200. Основные цели и функции Центрального банка
1. Национальным банком Республики Армения является Центральный 

банк. Центральный банк независим при осуществлении функций, закреплен-
ных за ним Конституцией и законом.
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2. Основными целями Центрального банка являются обеспечение стабиль-
ности цен и финансовой стабильности.

3. Центральный банк разрабатывает, утверждает и реализует программы 
денежно-кредитной политики.

4. Центральный банк осуществляет эмиссию валюты Республики Армения 
– армянский драм.

5. Центральный банк в установленных законом случаях и порядке прини-
мает подзаконные нормативные правовые акты.

6. Центральный банк представляет в Национальное Собрание ежегодный 
доклад о своей деятельности.

7. Иные цели, задачи, порядок и гарантии деятельности Центрального бан-
ка устанавливаются законом.

Статья 201. Председатель и Совет Центрального банка
1. Совет Центрального банка состоит из Председателя Центрального бан-

ка, двух его заместителей и пяти членов. Председателя Центрального банка по 
предложению компетентной постоянной комиссии Национального Собрания 
избирает Национальное Собрание – как минимум тремя пятыми голосов от об-
щего числа депутатов – сроком на шесть лет. Одно и то же лицо не может быть 
избрано председателем Центрального банка более двух раз подряд. Других 
членов Совета Центрального банка по предложению компетентной постоянной 
комиссии Национального Собрания избирает Национальное Собрание – боль-
шинством голосов от общего числа депутатов – сроком на шесть лет.

2. Членом Совета Центрального банка может быть избрано каждое лицо, 
имеющее высшее образование и соответствующее требованиям, предъявля-
емым к депутатам. Законом в отношении членов Совета Центрального банка 
могут устанавливаться дополнительные требования.

3. На Председателя Центрального банка и других членов Совета Централь-
ного банка распространяются требования несовместимости, установленные в 
отношении депутатов. Председатель Центрального банка и другие члены Со-
вета Центрального банка имеют право занимать обусловленные их статусом 
должности в коммерческих организациях и фондах.

4. Члены Совета Центрального банка в период осуществления своих полно-
мочий не могут быть членами какой-либо партии или заниматься политичес-
кой деятельностью каким-либо иным образом. Они должны проявлять поли-
тическую сдержанность в публичных выступлениях.

5. В случае нарушения одного из условий частей 3 и 4 настоящей статьи На-
циональное Собрание прекращает полномочия Председателя Центрального 
банка – как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов, а дру-
гих членов – большинством голосов от общего числа депутатов.
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6. Полномочия Председателя, заместителей Председателя Центрального 
банка и членов Совета Центрального банка устанавливаются законом.

ГЛАВА 15

ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ И РЕФЕРЕНДУМ

Статья 202. Принятие Конституции и изменения
1. Конституция и изменения к главам 1-3, 7, 10 и 15 Конституции, а также 

к статье 88, в первом предложении части 3 статьи 89, части 1 статьи 90, части 
2 статьи 103, статьях 108, 115, 119-120, 123-125, 146, 149 и 155, части 4 ста-
тьи 200 Конституции принимаются только посредством референдума. Право 
инициативы принятия или внесения изменений в Конституцию имеют как ми-
нимум одна треть от общего числа депутатов, Правительство или двести ты-
сяч граждан, обладающих избирательным правом. Национальное Собрание 
принимает постановление о вынесении проекта на референдум как минимум 
двумя третями голосов от общего числа депутатов.

2. Изменения к другим статьям Конституции, за исключением статей, ука-
занных в части 1 настоящей статьи, принимает Национальное Собрание – как 
минимум двумя третями голосов от общего числа депутатов. Право на соот-
ветствующую инициативу имеют как минимум одна четверть от общего числа 
депутатов, Правительство или сто пятьдесят тысяч граждан, обладающих из-
бирательным правом.

3. Если Национальное Собрание не принимает проект предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи изменений в Конституции, то он может быть выне-
сен на референдум постановлением, принятым как минимум тремя пятыми 
голосов от общего числа депутатов.

Статья 203. Неизменяемые статьи Конституции
Статьи 1, 2, 3 и 203 Конституции изменениям не подлежат.

Статья 204. Референдум по проекту закона, представленного в порядке 
гражданской инициативы

1. Если Национальное Собрание отклоняет принятие проекта закона, пред-
ставленного в порядке, установленном частью 6 статьи 109 Конституции, то 
проект выносится на референдум в случае присоединения к инициативе по 
принятию проекта закона еще трехсот тысяч обладающих избирательным 
правом граждан в течение шестидесяти дней после его отклонения, если Кон-
ституционный Суд признает проект соответствующим Конституции. Действи-
тельность подписей участников гражданской инициативы подтверждает Цен-
тральная избирательная комиссия.
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2. Законы, принятые посредством референдума, могут изменяться толь-
ко референдумом. Такое изменение может вноситься не ранее чем через год 
пос ле принятия соответствующего закона.

3. На референдум не могут выноситься проекты законов, которые относят-
ся к предмету правового регулирования конституционных законов, государ-
ственному бюджету, налогам, пошлинам, иным обязательным платежам, ам-
нистии, обороне и безопасности государства, международным договорам, а 
также иным вопросам, установленным Законом о референдуме.

Статья 205. Референдумы по вопросам членства Республики Армения в 
надгосударственных международных организациях и изме-
нения территории Республики Армения

1. Вопросы, касающиеся членства Республики Армения в надгосударствен-
ных международных организациях, а также изменения территории Республи-
ки Армения, решаются посредством референдумов.

2. В случае, установленном частью 1 настоящей статьи, постановление о 
проведении референдума по предложению Правительства принимает Нацио-
нальное Собрание – большинством голосов от общего числа депутатов.

Статья 206. Назначение референдума
Президент Республики назначает референдум в трехдневный срок после 

принятия Конституционным Судом постановления о соответствии представ-
ленного в порядке гражданской инициативы проекта закона Конституции, а 
также после принятия Национальным Собранием постановления о проведе-
нии референдума. Референдум проводится не ранее чем через пятьдесят и 
не позднее чем через шестьдесят пять дней после назначения референдума.

Статья 207. Принятие акта, вынесенного на референдум
Акт, вынесенный на референдум, принимается, если за него проголосо-

вало более половины участников референдума, но не менее одной четверти 
граждан, имеющих право участия в референдумах.

Статья 208. Запрет на проведение референдума
Во время военного или чрезвычайного положения референдум не прово-

дится.
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ГЛАВА 16

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 209. Вступление в силу отдельных положений Конституции
1. Главы 1-3, часть 2 статьи 103, Глава 9, за исключением положения пос-

леднего предложения части 4 статьи 182, а также Глава 10 Конституции всту-
пают в силу на следующий день после опубликования изменений в Конститу-
ции в “Официальных ведомостях Республики Армения”.

2. Положения Главы 4 Конституции с изменениями 2005 года, за исключе-
нием статьи 83.5, действуют до дня открытия первой сессии Национального 
Собрания следующего созыва.

3. Положения статьи 88, статей 90-102, частей 1, 3 и 4 статьи 103, статей 
104-107, 109-112, части 1 статьи 113, статей 114, 116 и 121 Конституции всту-
пают в силу со дня открытия первой сессии Национального Собрания следую-
щего созыва. Начиная со дня открытия первой сессии Национального Собра-
ния следующего созыва, до вступления в должность новоизбранного Прези-
дента Рес публики продолжают действовать положения соответствующих ста-
тей, установленных Конституцией с изменениями 2005 года.

4. Статья 89 Конституции, а также Глава 11 Конституции вступают в силу с 1 
июня 2016 года.

5. Положение последнего предложения части 4 статьи 182 Конституции 
вступает в силу с 1 января 2017 года.

6. Положения статьи 108, части 2 статьи 113, статей 115, 117-120, 122, а так-
же Главы 5-8, 12-15 Конституции вступают в силу в день вступления в долж-
ность новоизбранного Президента Республики. До этого продолжают дей-
ствовать соответствующие положения Конституции с изменениями 2005 года.

Статья 210.  Приведение законов в соответствие с изменениями в Консти-
туции

1. Избирательный кодекс приводится в соответствие с Конституцией и всту-
пает в силу с 1 июня 2016 года.

2. Регламент Национального Собрания, Конституционный закон о партиях 
и Конституционный закон о Защитнике прав человека приводятся в соответ-
ствие с Конституцией и вступают в силу до дня открытия первой сессии Нацио-
нального Собрания следующего созыва.

3. Иные конституционные законы приводятся в соответствие с Конституци-
ей и вступают в силу в день вступления в должность новоизбранного Прези-
дента Республики.

4. Закон о местном самоуправлении приводится в соответствие с Конститу-
цией и вступает в силу с 1 января 2017 года.
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5. Законы о Прокуратуре, телевидении и радио, Аудиторской палате и Цен-
тральном банке приводятся в соответствие с Конституцией и вступают в силу в 
день вступления в должность новоизбранного Президента Республики.

Статья 211.  Срок выборов Президента Республики
Первые выборы Президента Республики в порядке, установленном ста-

тьей 125 Конституции, проводятся не ранее чем за сорок и не позднее чем 
за тридцать дней до завершения полномочий Президента Республики. В тре-
тьем туре выборов Президента Республики Президентом Республики избира-
ется кандидат, получивший наибольшее число голосов.

Статья 212. Отставка Правительства
В день вступления в должность новоизбранного Президента Республики 

Правительство подает в отставку. Президент Республики немедленно прини-
мает отставку Правительства.

Статья 213.  Пребывание в должности членов и председателя Конституци-
онного Суда

Председатель и члены Конституционного Суда, назначенные до вступле-
ния в силу Главы 7 Конституции, продолжают пребывать в должности до исте-
чения срока своих полномочий, установленного Конституцией с изменениями 
2005 года. После вступления в силу Главы 7 Конституции выдвижение на ва-
кантные места судей Конституционного Суда осуществляют последовательно 
Президент Республики, Общее собрание судей и Правительство.

Статья 214. Формирование Высшего судебного совета
1. Высший судебный совет в соответствии со статьей 174 Конституции фор-

мируется после вступления в силу соответствующих положений Судебного ко-
декса – не позднее чем за один месяц до завершения полномочий Президен-
та Республики.

2. Полномочия членов Совета правосудия прекращаются, а Высший судеб-
ный совет вступает в свои полномочия в день завершения полномочий Пре-
зидента Республики.

3. Национальное Собрание и Общее собрание судей избирают по три соот-
ветствующих члена первого состава Высшего судебного совета сроком на пять 
лет, а по два члена – сроком на три года.

Статья 215.  Пребывание в должности судей, председателей судов и пред-
седателей палат Кассационного суда

1. Судьи, назначенные до вступления в силу Главы 7 Конституции, продол-
жают пребывать в должности до истечения срока своих полномочий, установ-
ленного Конституцией с изменениями 2005 года.
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2. Председатели судов и председатели палат Кассационного суда, назна-
ченные до вступления в силу Главы 7 Конституции, продолжают пребывать 
в должности до назначения или избрания в установленном статьей 166 Кон-
ституции порядке председателей судов и председателей палат Кассационного 
суда, которое осуществляется не позднее чем в течение шести месяцев пос ле 
формирования Высшего судебного совета.

3. Если председатели судов, а также председатели палат Кассационного 
суда, назначенные до вступления в силу Главы 7 Конституции, не назначаются 
председателями соответствующих судов и палат Кассационного суда в поряд-
ке и сроки, установленные статьей 166 Конституции, то они продолжают пре-
бывать в должности в соответствующих судах в качестве судей.

Статья 216. Пребывание в должности Генерального прокурора
Генеральный прокурор, назначенный до вступления в силу Главы 8 Консти-

туции, продолжает пребывать в должности до истечения срока своих полно-
мочий, установленного Конституцией с изменениями 2005 года.

Статья 217. Пребывание в должности членов совета старейшин общины 
и главы общины

Члены совета старейшин общины и глава общины, избранные до вступле-
ния в силу Главы 9 Конституции, продолжают пребывать в должности до ис-
течения срока своих полномочий, установленного Конституцией с изменени-
ями 2005 года. Положение, установленное последним предложением части 4 
статьи 182 Конституции, применяется после выборов в органы местного само-
управления, проведенных после вступления в силу Закона о местном самоуп-
равлении.

Статья 218. Пребывание в должности Защитника прав человека
Защитник прав человека, назначенный до вступления в силу Главы 10 Кон-

ституции, продолжает пребывать в должности до истечения срока своих пол-
номочий, установленного Конституцией с изменениями 2005 года.

Статья 219. Формирование Центральной избирательной комиссии
Центральная избирательная комиссия формируется до 1 ноября 2016 года 

в порядке, установленном Главой 11 Конституции. Полномочия членов Цен-
тральной избирательной комиссии, назначенных до вступления в силу Главы 
11 Конституции, прекращаются с момента формирования Центральной изби-
рательной комиссии.
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Статья 220. Пребывание в должности членов органов, предусмотренных 
главами 12-14 Конституции

После вступления в силу глав 12-14 Конституции члены органов, предусмот-
ренных этими главами, продолжают пребывать в должности до истечения 
срока своих полномочий, установленного Конституцией с изменениями 2005 
года и законами. Члены Контрольной палаты продолжают пребывать в долж-
ности в качестве членов Аудиторской палаты”.

Статья 2. Настоящие изменения в Конституции вступают в силу на следую-
щий день после их официального опубликования.
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