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08.06.2015թ. 

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ ԵՎ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 

ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

1. Սահմանադրության նախագծի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի ձևակերպումը հստակ չէ, թվում է, թե 

դրա երկու նախադասություները միմյանց հետ կապ չունեն, չեն հաջորդում միմյանց, չնայած 

երկուսն էլ նույն միտք են արտահայտում՝ միջազգային իրավունքի նորմերի գերակայություն 

ներպետական օրենսդրության նկատմամբ:  

Անհրաժեշտ է վերաձևակերպել և միավորել այդ երկու նախադասությունները: 

 

2. Նախագծի 10-րդ հոդվածում ամրագրված «սոցիալական շուկայական տնտեսություն» 

ձևակերպումը, ըստ տնտեսագիտության մասնագիտական գրականության և մասնագետների 

պնդման, չափազանց ուտոպիստական և ինքնահակասական հասկացություն է: 

Հնարավոր չէ ունենալ շուկայական տնտեսություն, որը հիմնված է հավասարության և ազատ 

մրցակցության վրա, և սոցիալական հատկանիշի հիման վրա միջամտություն ունենալ շուկայի 

վրա: Դա առնվազն ոչ բնական, արհեստական միջամտություն է, որը ոչ մի դրական արդյունքի չի 

հանգեցնում: Բացի այդ, ռիսկ է առաջանում՝ պետության կողմից անհարկի միջամտության: 

Նախընտրելի է սահմանել շուկայական տնտեսություն ունենալու գաղափարը` վստահ լինելով, որ 

դա հնարավոր է իրագործել:     

 

3. Նախագծի 17-րդ հոդվածում ամրագրված «հատուկ համաձայնագիր» հասկացությունն օտար է 

ՀՀ օրենսդրությանը, ավելին՝ իրավական ակտի տեսակի ընտրությունը համաձայնագրի օգտին 

որոշելը զուրկ է հիմնավորումից: Ենթադրյալ իրավական ակտը կարող է լինել միայն օրենքի 

տեսքով:   

 

4. Նախագծի 23-րդ հոդվածում ամրագրված «բացարձակապաես անհրաժեշտ» հասկացությունը 

հակասության մեջ է նույն հարցի վերաբերյալ ՀՀ Քրեական օրենսգրքի ձևակերպմանը, որտեղ 

գործածվում է «անհրաժեշտ պաշտպանություն» հասկացությունը: Անհրաժեշտ է 

համապատասխանեցնել այդ հասկացությունները:  

 

5. Նախագծի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասում ամրագրված «Մարմնական պատիժներն արգելվում են» 

ձևակերպումը տեղիք է տալիս եզրակացնելու, որ հոգեկան կամ հոգեբանական պատիժներ կարող 

են իրականացվել, որպիսի հավանակությունն ուղղակիորեն հակասում է ինչպես նախագծում, 
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այնպես էլ գործող Սահմանադրությամբ ամրագրված խոշտանգումների արգելքին և մարդու 

հիմնարար այլ իրավունքներին:  

 

6. Հաշվի առնելով, որ ՀՀ ողջ օրենսդրությամբ որպես «իրավաչափ» հասկացության հականիշ 

գործածվում է «ոչ իրավաչափ» հասկացությունը, առաջարկվում է նախագծի 26-րդ հոդվածի 4-րդ 

մասում գործածված «անիրավաչափ» հասկացությունը փոխարինել հիշյալ «ոչ իրավաչափ» 

հասկացությամբ: 

 

7. Նախագծի 30-րդ հոդվածում ամրագրված մասնավոր և անձնական կյանքի անձեռնմխելիության 

սահմանափակման հիմք սահմանված «երկրի տնտեսական բարեկեցություն»-ը չի պարունակում 

հիմնավորում, պատճառաբանություն՝ այդ իրավունքի սահմանափակման համատեքստում: 

 

8. Նախագծի 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասում ամրագրված նորամուծությունը՝ օրենքի միջոցով 

բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունքի սահմանափակման հնարավորություն 

նախատեսելու առումով, պարունակում է մեծ ռիսկ, որը, կարծում եմ արդարացված չէ: Պետք է 

նկատի ունենալ, որ ինչպես գործող Սահմանադրոթւյամբ, այնպես էլ սույն նախագծով արդեն 

սահմանված է դատարանի որոշմամբ բնակարանի խուզարկության հնարավորություն, որը 

բավարար է հետապնդվող իրավաչափ նպատակներին հասնելու համար: 

 

9. Նախագծի 35-րդ հոդվածի 3-րդ մասում ամրագրված «անաշխատունակ և կարիքավոր» 

ձևակերպման վերլուծությունից բխում է, որ ծնողների խնամքի մասով երեխաների 

պարտականության ծագման համար պարտադիր է նշված երկու հատկանիշենրի միաժամանակյա 

առկայություն: Սակայն ծնողների խնամքն առաջին հերթին ենթադրում է նրանց 

անաշխատունակության և անօգնական լինելու վիճակ՝ մի կողմ թողնելով նյութական դրությունը և 

նյութական կարիքները: Ծնողների խնամքն առավելապես բարոյական կատեգորիա է, որը չի 

կարելի կախման մեջ դնել նյութական վիճակից:   

Ուստի նպատակահարմար է հիշյալ ձևակերպման մեջ «և» շաղկապը փոխարինել «կամ» 

շաղկապով: 

Բացի այդ, հոդվածի նույն մասում ամրագրված «Մանրամասները սահմանվում են օրենքով» 

ձևակերպումը չի համապատասխանում իրավական ակտին, առավել ևս բարձրագույն օրենքին 

բնորոշ և հարիր լեզվաոճական պահանջներին, ուստի այն անհրաժեշտ է վերաձևակերպել: 

 

10. Նախագծի 36-րդ հոդվածի 4-րդ մասում անհրաժեշտ է ավելացնել «և հովանավորության» բառը՝ 

ամրագրելով պետության նյութական պարտավորությունը առանց ծնողական խնամքի մնացած 

երեխաների նկատմամբ:  

 

11. Նախագծի 39-րդ հոդվածի վերնագրում «Երկրից դուրս գալու և երկիր վերադառնալու 

իրավունքը» ձևակերպումն անհրաժեշտ է հանել, քանի որ այն ազատ տեղաշարժման իրավունքի 

բաղկացուցիչն է, ներառվում է այդ իրավունքի մեջ: 
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12. Նախագծի 41-րդ հոդվածում ավանդական խոսքի ազատության իրավունքը փոխարինվել է 

կարծիքի իրավունքով, ոնդ որում՝ երկրորդն ավելի սահմանափակ հասկացություն է, քան 

առաջինը: Ուստի անհրաժեշտ է հոդվածը վերաձևակերպել՝ սահմանելով խոսքի ազատության 

իրավունքը: 

 

Բացի այդ, նշված հոդվածում անհասկանալի ձևով միախառնվել են կարծիք ունենալու և 

տեղեկատվություն ստանալու՝ միմյանցով չպայմանավորված և միմյանցից անկախ իրավունքները, 

ինչն անընդունելի է: 

 

Հոդվածում հստակ չի ամրագրվել իրավասու մարմիններից տեղեկատվություն պահանջելու և 

ստանալու իրավունքը, վերջիններիս պարտականությունը՝ այդ իրավունքն ապահովելու հարցում: 

Նախագծի այս հոդվածի խրթին և անորոշ ու անհստակ ձևակերպումը չի արտացոլում ոչ խոսքի, 

կարծիքի ազատության, ոչ էլ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը: Այն ամբողջությամբ 

ենթակա է խմբագրման: 

 

13. Նախագծի 48-րդ հոդվածում ընտրելու իրավունքից զրկված անձանց թվում սահմանվել են 

ծանր հանցագործության համար դատապարտված անձինք, սակայն «մոռացվել են» առանձնապես 

ծանր հանցագործության համար դատապարտվածները: 

 

14. Նախագծի 50-րդ հոդվածում տեղ գտած տեղեկություններ ստանալու իրավունքը ոչ միայն 

տեղեկատվության ազատության իրավունքին շփոթության աստիճանի նման անհաջող 

ձևակերպում է, այլև իրականում վերջինիս պարտադիր բաղադրիչներից է: Անհրաժեշտ է նշված 

հոդվածի բովանդակային մասը տեղափոխել տեղեկատվության ազատության իրավունքը 

սահմանող հոդված: 

 

15. Նախագծի 55-րդ հոդվածի վերնագրի  առաջին հատվածը պետք է ձևակերպել որպես 

«Աշխատանքի ազատություն», որը ենթադրում է աշխատանքի ընտրության ազատությունը և այլ 

բաղադրիչներ:   

Նախագծի վերնագրում նշված է «Այլընտրանքային ծառայություն», սակայն բովանդակության մեջ 

բացակայում է որևէ կարգավորում այդ մասին: Ամեն դեպքում այլընտրանքային ծառայության 

վերաբերյալ դրույթները սույն հոդվածում չպետք է ներառվեն: 

 

16. Նախագծի 57-րդ հոդվածում սահմանված «ձեռնարկատիրական գործունեություն» և 

«տնտեսական գործունեություն» հասկացությունները ոչ միայն հակասում են ՀՀ օրենսդրությանը, 

այլև ամբողջությամբ չեն արտացոլում համապատասխան գործունեության բնորոշ 

հատկանիշները: Անհրաժեշտ հասկացությունը «գործարարական գործունեություն» 

հասկացությունն է:    

 

17. Նախագծի 58-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված անձի սեփականության՝ հանրային 

շահերին ծառայելու ձևակերպումը ոչ միայն հստակ և կանխատեսելի չէ, այլև լուրջ սպառնալիք է 

անձի սեփականության իրավունքին: 
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Հոդվածի 4-րդ մասի ձևակերպումը հստակ և որոշակի չէ, սահմանված չէ, որ խոսքը գերակա 

հանրային շահի դեպքում անձին սեփականության իրավունքից զրկելու ընթացակարգի մասին է: 

Անհրաժեշտ է վերաձևակերպել:  

 

Հարկային պարտավորությունները կատարելու պարտականությունը բովանդակային առումով 

կապված չէ սեփականության իրավունքի հետ, ուստի այն պետք է առանձին հոդվածով սահմանվի: 

 

Օտարերկրացիներին և քաղաքացիություն չունեցող անձանց հողի նկատմամբ սեփականության 

իրավունք ձեռք բերելու հնարավորություն նախատեսելը ազգային և պետական անվտանգության 

հետ խնդիրներ կարող է առաջացնել, ուստի պետք է 6-րդ մասը ամբողջությամբ հանել հոդվածից: 

 

18. Նախագծի 59-րդ հոդվածը պետք է վերաբերի ոչ միայն դատական արդյունավետ 

պաշտպանությանը, այլև այլ՝ արտադատական միջոցներին: Հոդվածում պետք է կատարել 

համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ: 

 

19. Նախագծի 59-րդ և 61-րդ հոդվածները պետք է միավորել. երկուսն էլ ըստ էության նույն հարցն 

են կարգավորում, սակայն այլ բառերով: Ավելին՝ թվում է, թե դրանք միմյանցից տարբեր 

իրողություններ են, սակայն դա այդպես չէ: 

 

Բացի այդ, 59-րդ և 61-րդ հոդվածներն ընդհատվել են 60-րդ հոդվածով, որը կարգավորում է 

վնասների հատուցում ստանալու իրավունքը, որը իրավական ակտի տրամաբանական 

հաջորդականությամբ շարադրման խախտում է: 

 

60-րդ հոդվածը պետք չէ սահմանել առանձին, դրա բովանդակային մասը պետք է տեղափոխվի 

պետական մարմինների և պաշտոնատար անձանց՝ պատշաճ վարչարարությանը վերաբերող 

հոդված: 

 

20. Նախագծի 63-րդ հոդվածում կրկին անցում է կատարվել 1995թ. Սահմանադրությամբ 

ամրագրված ձևակերպմանը՝ սահմանելով իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականի դեմ ցուցմունք 

չտալու իրավունքը:  

 

Կարծում եմ ակնհայտ է, որ անձի իրավունքներից առավել շատ բխում է, որ նա կարողանա 

ցուցմունք չտալ իր, ամուսնու կամ մերձավոր ազգականի վերաբերյալ, որն ավելի լայն 

հասկացություն է: Նշված հոդվածն անհրաժեշտ է վերաձևակերպել: 

 

 

Կազմող՝ Սերինե Խաչատրյան  

 


