
Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծով առաջարկվող հիմնական 

իրավունքներին և այլ երաշխիքներին վերաբերող հարցերի մասին 

 

Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը, որն առաջարկում է շուրջ 250 

փոփոխություն, անդրադարձ է կատարում ինչպես հիմնական իրավունքների և 
ազատությունների, այնպես էլ սոցիալ-տնտեսական իրավունքների երաշխիքներին: 

Փաստացի, Սահմանադրությունը հանդիսանում է մեր իրավունքների և ազատությունների 

գլխավոր երաշխիքը, և սահմանադրության փոփոխության նպատակը պետք է լինի գործող 

չափանիշերի զարգացումն ու բարելավումը, սակայն առաջարկված փոփոխությունների 

վերլուծությունը այլ պատկեր է ձևավորում: 

  

Սահմանադրորեն ամրագրելով հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, որոնք ի 
տարբերություն մարդու և քաղաքացու այլ իրավունքների և ազատությունների պատկանում 
են յուրաքանչյուրի անձին ի ծնե, մեր պետությունը ճանաչել է դրանց գերագույն արժեքը և 

ստանձնել է պաշտպանությունը: Պետության կողմից մարդու հիմնական իրավունքների 

ճանաչումը որպես գերագույն արժեք պետք է երաշխավորվի դրանց նվազեցման 

անթույլատրելիությամբ: 

  

Հռչակելով Հայաստանը սոցիալական պետություն և Սահմանադրությամբ ամրագրելով 

սոցիալական երաշխիքները, պետության առաջնային նպատակը պետք է լինի այդ 

երաշխիքների լիարժեք կատարումը և չափանիշների շեմի բարձրացումը: Սակայն 

ներկայացված փոփոխությունները նվազեցնում են ինչպես սոցիալական երաշխիքները, 

այնպես էլ դրանց ապահովման պարտավորությունը պետության կողմից: 

 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐ 

Միջազգային իրավունքի սկզբունքների կիրառումը 

Համաձայն փոփոխությունների նախագծի՝ պետությունը այլևս պարտավոր կլինի «հաշվի 
առնել» միայն միջազգային իրավունքը: 
Այդ մասին վկայում է այն, որ գործող Սահմանադրությունը երաշխավորում է, որ 
Պետությունն ապահովում է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և 
ազատությունների պաշտպանությունը՝ միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու 
նորմերին համապատասխան”:  
Նախագծը սույն հարցին անրադառնում է հետևյալ կերպ․ «հիմնական իրավունքների և 
ազատությունների վերաբերյալ Սահմանադրությունում ամրագրված դրույթները 
մեկնաբանելիս հաշվի է առնվում ՀՀ մասնակցությամբ մարդու իրավունքների վերաբերյալ 
միջազգային պայմանագրերի հիման վրա գործող մարմինների պրակտիկան”: 
Նման խմբագրությունը” նահանջ է համեմատ գործող սկզբունքին: 
Սահմանադրության անմիջական գործողությունը.  
Համաձայն փոփոխությունների նախագծի՝ Սահմանադրությունը կորցնում է 
անմիջականորեն գործողության հնարավորությունը: 



Գործող Սահմանադրությամբ ամրագրված սկզբունքը նշանակում է, որ սահմանադրական 
նորմը պիտի գործի, եթե նույնիսկ դրա կիրառության համար հատուկ իրավական ակտ չկա:  
Ակնհայտ է, որ հիմնական իրավունքների զգալի մասը առ այսօր հնարավոր էր վկայակոչել, 
միայն հղում կատարելով գործող սահմանադրությանը (օրինակ՝ խտրականություն, 
խոշտանգում և այլ): Բացառելով Սահմանադրության անմիջական գործողությունը, շատ 
իրավունքներ կմնան դեկլարատիվ և կյանքի չեն կոչվի: 
Տնտեսական կարգը.  
Համաձայն փոփոխությունների նախագծի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվում 
է հստակ տնտեսական կարգ՝ սոցիալական շուկայական տնտեսություն: 
Տնտեսական կարգի նման ամրագրումը պարտադրում է կոնկրետ ու ֆիքսված տնտեսական 
գաղափարախոսություն, որը կարող է սահմանափակել այլ տնտեսական 
գաղափարախոսություններ ունեցող քաղաքական ուժերի տնտեսական ծրագրեր 
իրականացնելու ազատությունը: Մի շարք եվրոպական սահմանադրություններում (այդ 
թվում՝ Գերմանիայի Հիմնական Օրենքում) տնտեսական կարգի առանձին դրույթները կամ 
բացակայում են կամ բացառապես հիմնված են ազատ շուկայական մրցակցության ու 
մասնավոր սեփականության վրա: Ավելին, սոցիալական պետության բաղադրիչն արդեն 
իսկ ընդգրկված է Սահմանադրության առաջին անփոփոխելի հոդվածում:  
Սահմանդրության “շահառուները” (հասցեատերերը).  
Ինչպես գործող Սահմանդրությունը, այդպես էլ փոփոխությունների նախագիծը 
հասցեագրված է “հայ ժողովրդին”, այլ որ Հայաստանի քաղաքացիներին: 
Ինչպես գործող Սահմանադրությունը, այդպես էլ փոփոխությունների նախագիծը 

վկայակոչում են “հայ ժողովուրդը”, որպես Սահմանադրության սուբյեկտ, դրանով 

հաստատելով “հայ ժողովուրդը”, որպես սահմանադրաիրավական հարաբերությունների 

մասնակից, ինչը չի համապատասխանում իրականությանը: Ակնհայտորեն, “հայ 

ժողովուրդ” եզրույթը համարժեք չէ “Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի”, կամ 

“բնակիչ” եզրույթին: “Հայ ժողովուրդ” սահմանաման ներքո կարելի է դիտարկել այլ 

պետություններում բնակվող, ազգությամբ հայ անձանց: Միևնույն ժամանակ, Հայաստանում 

բնակվող այլ ազգերի ներկայացուցիչները նույպես պետք է հանդիսանան 

սահմանադրաիրավական հարաբերությունների մասնակիցներ: Նման սահմանումը 

խնդրահարույց է և չի համապատասխանում իրավական հստակության սկզբունքին:  
Հայաստանյաց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին.  
Ինչպես գործող Սահմանդրությունը, այդպես էլ փոփոխությունների նախագիծը ճանաչում է 
Հայաստանի Առաքելական եկեղեցու դերը, որպես բացառիկ, այլ ոչ առանձնահատուկ, կամ 
կարևոր: 
Թեև 16-րդ հոդվածում ամրագրվել է կրոնական կազմակերպությունների՝ պետությունից 
անջատ լինելու դրույթր, միևնույն ժամանակ այն հռչակում է  առաքելական եկեղեցու 
բացառիկ առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի 
զարգացման և ազգային ինքնության պահպանման գործում: Համաձայնվելով Վենետիկի 
հանձնաժողովի դիտողության հետ, աշխատանքային խումբը նախագծի անգլերեն 

տարբերակում “բացառիկ” բառը փոխարինել է “առանձնահատուկով”, սակայն հայերեն 

տարբերակում այն մնացել է նույն “բացառիկը”:  



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԵՐ և ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Առաջարկվող Սահմանադրության փոփոխությունների Երկրորդ գլխում փորձ է արվել 
ամրագրել իրավունքներ և ազատություններ, որոնք իրենց էությամբ հիմնական (կամ, ավելի 
հաճախ օգտագործվող` “հիմնական”) իրավունքներ ու ազատություններ չեն հանդիսանում: 
Օրինակ, հոդվածներ. 51. Մարդու իրավունքների պաշտպանին դիմելու իրավունքը, 52. 
Հանրագրեր ներկայացնելու իրավունքը, 56. Գործադուլի իրավունքը, 57. Տնտեսական 
գործունեության ազատությունը և տնտեսական մրցակցության երաշխավորումը: Այս ցանկը 

կարելի է շարունակել:  
Այնուամենայնիվ, եթե այդ գլխում ամրագրված իրավունքներն ու ազատությունները, ինչ-որ 
տրամաբանությամբ, նախագծում դասվել են հիմնական իրավունքներին ու 
ազատություններին, ապա դրանք ենթակա չեն նվազեցման հանրաքվեի կամ որևէ այլ 
իրադարձության հետևանքով:  
Սեփականության իրավունք.  
Համաձայն փոփոխությունների նախագծի՝ սեփականության իրավունքի երաշքիքները 
նվազեցված են, ինչը հնարավորություն է տալիս զրկել մարդու իր սեփականությունից 
առանց դատարանի որոշման: 
Գործող Սահմանադրությամբ սահմանվում է՝ Ոչ ոքի չի կարելի զրկել սեփականությունից, 
բացառությամբ դատական կարգով՝ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 
Նախագիծը առաջարկում է՝ Անձի սեփականության իրավունքի իրականացումը կարող է 
սահմանափակվել միայն օրենքով` հանրության շահերի և այլոց հիմնական իրավունքների 
և ազատությունների պաշտպանության նպատակով:  
Հավաքների ազատությունը.  
Համաձայն փոփոխությունների նախագծի՝ նվազեցվել է հավաքների ազատության 
երաշխիքները: Մասնավորապես, ինքնաբուխ հավաքների համար անհրաժեշտ կլինի 
նախնական թույլտվություն: 
Գործող Սահմանադրության 29-րդ հոդվածը ավելացրել է դրույթ, ըստ որի օրենքով 
սահմանված դեպքերում բացօթյա տարածքներում կազմակերպվող հավաքներն 
անցկացվում են ողջամիտ ժամկետում կատարված իրազեկման հիման վրա: Ավելացված 
դրույթը սահմանադրական մակարդակում սահմանափակում է ինքնաբուխ հավաքների 
ազատությունը մինչդեռ ժողովրդավարական պրակտիկայում ինքնաբուխ հավաքները 
պետք է դիտարկվեն ոչ թե որպես բացառիկ, այլ սպասելի դրսևորում: 
Ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատվելու իրավունքը. 
Համաձայն փոփոխությունների նախագծի՝ նվազեցվել է մարդու՝ իր վերաբերյալ ցուցմունք 
տալու իրավունքից ազատվելու երաշխիքները: 
 Գործող Սահմանդրությունը սահմանում է. Ոչ ոք պարտավոր չէ ցուցմունք տալ իր, 
ամուսնու կամ մերձավոր ազգականների վերաբերյալ: Օրենքը կարող է նախատեսել 
ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատվելու այլ դեպքեր: 
Նախագիծը սահմանում է՝ Ոչ ոք պարտավոր չէ ցուցմունք տալ իր, ամուսնու կամ 
մերձավոր ազգականների դեմ: Օրենքը կարող է նախատեսել ցուցմունք տալու 
պարտականությունից ազատվելու այլ դեպքեր:   



Այս դեպքում  խնդրահարույց է դառնում այն փաստը, որ սահմանման մեջ արդեն իսկ նշված 
է, որ ցուցմունքը լինելու է “դեմ”, այսինքն, ցուցմունք տալու պարտավորությունից 
ազատվելուց, անձը հաստատում է, որ իր ունեցած տեղեկությունները վկայում են իր “դեմ”: 
Ապացույցների անթույլատրելիությունը.  
Համաձայն փոփոխությունների նախագծի՝ նվազեցվել է ապացույցների թույլատրելիության 
երեշխիքների չափանիշը: 
Գործող Սահմանդրությունը սահմանում է. Արգելվում է օրենքի խախտմամբ ձեռք բերված 
ապացույցների օգտագործումը: 
Նախագիծը սահմանում է՝ Հիմնական իրավունքների խախտմամբ ձեռք բերված կամ արդար 
դատաքննության իրավունքը խաթարող ապացույցի օգտագործումն արգելվում է:  
Ամուսնանալու ազատությունը.  
Համաձայն փոփոխությունների նախագծի՝ նվազեցվել է ամուսնությունների ազատության 
երաշխիքը, սահմանելով “հանրային շահը”, որպես սահմանափակման հիմք: 
Այստեղ ավելացվել է առանձին սահմանափակման հիմք, ըստ որի ամուսնության 
իրավունքը կարող է սահմանափակվել օրենքով՝ հանրային շահերի պաշտպանության 
նպատակով: Հանրային շահի սահմանման բացակայության պարագայում ակնհայտ է, որ 

այս դրույթը կարող է տեղ տալ բազմաթիվ չարաշահումների: 
Անմեղության կանխավարկածը.  
Համաձայն փոփոխությունների նախագծի՝ նվազեցվել է մարդու անմեղ համարվելու 
չափանիշը, փոխորինելով պարտադիր դատական ակտի առկայությունը՝ օրենքով 
սահմանված կարգի վրա: 
Այս հոդվածից դուրս է մնացել գործող Սահմանադրության 21-րդ հոդվածում ամրագրված 
այն դրույթը, ըստ որի հանցագործության մեջ մեղադրվողի մեղքը համարվում է 
հաստատված դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով: Խմբագրված 
ձևակերպման համաձայն՝ հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, 
քանի դեռ նրա մեղքն ապացուցված չէ օրենքին համապատասխան՝ այսպիսով նույնացնելով 
հոդվածը` ՄԻԵԿ-ի 6-րդ հոդվածի երկրորդ մասի շարադրանքի հետ: Այսպիսով, այս 
դեպքում ևս իջեցվել է հիմնական իրավական սկզբունքի պաշտպանվածության շեմը 

(օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը):  

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ և ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ և ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ 

Սոցիալական, տնտեսական և մշակութային իրավունքներին վերաբերող դրույթներն 

առանձնացվել և զետեղվել են Նախագծի 3-րդ գլխում:  

Համեմատելով գործող Սահմանադրությամբ ամրագրված սոցիական ապահովության, 

առողջության պահպանման և այլ իրավունքները նախագծով ներկայացված 

առաջարկությունների հետ, լուրջ մտահոգություն է առաջացնում այն փաստը, որ գործող 

Սահմանադրությամբ ամրագրված երաշխիքները նախագծում իրջեցված են օրենքի 

մակարդակի, իսկ պետության կողմից ստանձնած պարտավորությունները՝ հանդես են 

գալիս որպես “պետության նպատակներ”:  



Վերոհիշյալ մոտեցումը կոնցեպտուալ առումով արտահայտված է ամբողջ գլխում, տարբեր 

եզրույթների և շարադրանքների տեսքով: Որպես օրինակ, կարելի է բերել հետևյալ 

հոդվածները՝   

Սոցիալական ապահովություն.  
Համաձայն փոփոխությունների նախագծի՝ սահմանադրականից՝ օրենքի մակարդակին է 
իջեցված սոցիալական իրավունքների ամբողջ ծավալի սահմանումը: 
Այնինչ, գործող Սահմանադրությունը ամրագրում  է, որ “Յուրաքանչյուր ոք ունի ծերության, 

հաշմանդամության, հիվանդության, կերակրողին կորցնելու, գործազրկության և օրենքով 

նախատեսված այլ դեպքերում սոցիալական ապահովության իրավունք”: Օրենքով 

սահմանվում են վերոհիշյալի ձևերն ու չափը:  

Աշխատանքի իրավունք.  

Համաձայն փոփոխությունների նախագծի՝ սահմանադրականից՝ օրենքի մակարդակին է 
իջեցված աշխատանքի իրավունքի երաշխավորումը: 
Սույն իրավունքի վերաբերյհալ նույնպես, գործող Սահմանադրությունը սահմանում է 

աշխատողի իրավունքները, կապված նվազագույն աշխատավարձի և աշխատանքի 

պայմանների հետ: Կրկին, Նախագիծը հղում է անում օրենքի վրա, և հետևաբար չի 

երաշխավորում իրավունքն ինքնին:  

Առողջության պահպանությունը.  
Համաձայն փոփոխությունների նախագծի՝ սահմանադրականից՝ օրենքի մակարդակին է 
իջեցված առողջության պահպանության երաշխիքները: 
Գործող Սահմանդրությունը սահմանում է իրավունքը, իսկ օրենքին` ուղղում վերոհիշյալի 

մեխանիզմերի սահմանումները: Նախագիծը ամբողջությամբ հղում է անում օրենքի վրա, 

այսինքն, կարող ենք տրամաբանել, որ առողջության իրավունքը չի երաշխավորվում, քանի 

որ օրենքը կաշկանդված չէ ոչ մի տեսակի երաշխավորված իրավունքով: 


