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ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԸ 
 

Հոդված 4.1. Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի 1-ին, 4-րդ և 6-րդ կետերով 
սահմանված դեպքերում Սահմանադրական դատարան դիմելը 

 1. Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի 1-ին, 4-րդ և 6-րդ կետերով 
սահմանված դեպքերում Սահմանադրական դատարան դիմելու իրավունք 
ունի պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ հինգերորդը: 
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ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ՈՒՂԵՐՁՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 
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ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՐՑԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ 

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԳԵՐԸ 
  

Հոդված 109. Սահմանադրական դատարանի դատավորի 
լիազորությունները դադարեցնելու հարցով 
Սահմանադրական դատարան դիմելու կարգը 

  
1. Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունները 

դադարեցվում են Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ՝ 
անհամատեղելիության պահանջները խախտելու, քաղաքական 



գործունեությամբ զբաղվելու, առողջական վիճակի պատճառով 
պաշտոնավարման անհնարինության, էական կարգապահական խախտում 
կատարելու դեպքերում: 

2. Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունների 
դադարեցման հարցով Սահմանադրական դատարան կարող է դիմել Ազգային 
ժողովը՝ գաղտնի քվեարկությամբ, պատգամավորների ընդհանուր թվի 
ձայների առնվազն երեք հինգերորդով ընդունված որոշմամբ: 

3. Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունների 
դադարեցման հիմքերի առկայության վերաբերյալ եզրակացությունն Ազգային 
ժողովի նախագահին է ներկայացվում «Սահմանադրական դատարանի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: 

4. Ազգային ժողովի նախագահի հանձնարարությամբ՝ Աշխատակազմը 
եզրակացությունը 24 ժամվա ընթացքում ուղարկում է խմբակցություններ, 
որից հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում, նրանք իրավունք ունեն Ազգային ժողով 
ներկայացնելու եզրակացությունում նշված՝ Սահմանադրական դատարանի 
դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով Սահմանադրական 
դատարան դիմելու մասին որոշման նախագիծ:Սահմանադրական 
դատարանի դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով 
Սահմանադրական դատարան դիմելու մասին որոշման նախագիծ կարող է 
ներկայացնել Ազգային ժողովի խմբակցությունը: Եթե Սահմանադրական 
դատարանի դատավորը ձեռք է բերել Կառավարության որոշմամբ 
սահմանված այնպիսի ֆիզիկական արատ կամ հիվանդություն, որի 
հետևանքով այլևս ի վիճակի չէ կատարելու Սահմանադրական դատարանի 
դատավորի լիազորությունները կամ կատարել է էական կարգապահական 
խախտում, ապա Սահմանադրական դատարանի դատավորի 
լիազորությունների դադարեցման վերաբերյալ նախագիծ ներկայացնելու 
իրավունք ունեն խմբակցությունները վերոնշյալ հիմքերի մասին հայտնի 
դառնալուց հետո  երկշաբաթյա ժամկետում: 

5. Գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացությունն ստանալուց կամ 
եզրակացությունը ներկայացնելու ժամկետը լրանալուց հետո նախագիծը 
քննարկվում է Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստերում: 

6. Ազգային ժողովի նիստում հարցի քննարկման ընթացքում 
Սահմանադրական դատարանի դատավորն իրավունք ունի գլխադասային 
հանձնաժողովի ներկայացուցչից հետո ելույթ ունենալու, պատասխանելու 
հարցերին, ինչպես նաև հանդես գալու եզրափակիչ ելույթով: 

7. Եթե հարցի քննարկման սկզբում Սահմանադրական դատարանի 
դատավորն Ազգային ժողովի նիստից բացակայում է, ապա հարցը 
քննարկվում է առանց նրա մասնակցության: 

8. Ազգային ժողովի նախագահը Սահմանադրական դատարանի 
դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով Սահմանադրական 



դատարան դիմելու մասին Ազգային ժողովի որոշումն ստորագրում և 
հրապարակում է անհապաղ: 

9. Ազգային ժողովն իր որոշմամբ կարող է հետ վերցնել Սահմանադրական 
դատարանի դատավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով 
Սահմանադրական դատարան ներկայացված դիմումը: Որոշման նախագիծ 
ներկայացնելու իրավունք ունի խմբակցությունը: Նախագիծը քննարկվում և 
ընդունվում է սույն օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով: 
 

Հոդված 111. Կուսակցության գործունեությունը կասեցնելու կամ 
արգելելու վերաբերյալ հարցով Սահմանադրական 
դատարան դիմելու կարգը 

  
1. Կուսակցության գործունեությունը կասեցնելու կամ արգելելու հարցով 

Սահմանադրական դատարան դիմելու մասին Ազգային ժողովի որոշման 
նախագիծ ներկայացնելու իրավունք ունի խմբակցությունը: 

2. Ազգային ժողովի նախագահը կուսակցության գործունեությունը 
կասեցնելու կամ արգելելու հարցով Սահմանադրական դատարան դիմելու 
մասին Ազգային ժողովի որոշումն ստորագրում և հրապարակում է անհապաղ: 

3. Ազգային ժողովն իր որոշմամբ կարող է հետ վերցնել կուսակցության 
գործունեությունը կասեցնելու կամ արգելելու հարցով Սահմանադրական 
դատարան ներկայացված դիմումը: Որոշման նախագիծ ներկայացնելու 
իրավունք ունի խմբակցությունը: Նախագիծը քննարկվում և ընդունվում է 
սույն օրենքով սահմանված ընդհանուր կարգով: 
 

Բ Ա Ժ Ի Ն  6 
  

ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ԸՆՏՐԵԼՈՒ, ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ, ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ 
ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱԴԱՐՄԱՆ, ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ, ՀԵՏ ԿԱՆՉԵԼՈՒ, 

ԱՆՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՏՆԵԼՈՒ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՆԿ ԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
ՀԱՐՑԵՐԸ 

  
Գ Լ ՈՒ Խ  27 

  
ՊԱՇՏՈՆՈՒՄ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՐՑԵՐԸ 

Հոդված 141. Սահմանադրական դատարանի դատավորների 
ընտրությունը 

  
1. Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրությունն անցկացվում 

է Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը թափուր մնալու 



դեպքում,: իսկ Սահմանադրական դատարանի դատավորի 
պաշտոնավարման ժամկետը կամ 70 տարին լրանալու հիմքով 
լիազորությունները դադարելու դեպքում նշված հիմքերի վրա հասնելուն 
նախորդող վեց ամսվա ընթացքում: 

2. Ազգային ժողովը Սահմանադրական դատարանի ինը դատավորից 
երեքին ընտրում է Հանրապետության նախագահի, երեքին՝ Կառավարության, 
երեքին` դատավորների ընդհանուր ժողովի առաջարկությամբ: 

3. Սահմանադրական դատարանի դատավորների թափուր տեղերի 
համար առաջադրումները կատարում են հաջորդաբար Հանրապետության 
նախագահը, դատավորների ընդհանուր ժողովը և Կառավարությունը՝ 
Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը թափուր մնալուց 
հետո՝ տասնօրյա ժամկետում,: իսկ Սահմանադրական դատարանի 
դատավորի պաշտոնավարման ժամկետը կամ 70 տարին լրանալու հիմքով 
լիազորությունները դադարելու դեպքում Սահմանադրական դատարանի 
նախագահի կողմից համապատասխան տեղեկություն ստանալուց հետո 
տասնօրյա ժամկետում: 

4. Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուն առաջադրվում 
է Ազգային ժողովի նախագահին ուղղված գրավոր դիմումով, որտեղ նշվում են 
Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուի և նրան 
ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձի անունները, ազգանունները: 
Դիմումին կցվում են Սահմանադրությամբ և օրենքով սահմանված 
պահանջների ապահովումը հավաստող փաստաթղթերը: 

5. Թեկնածուի առաջադրման ժամկետը լրանալուց հետո՝ 24 ժամվա 
ընթացքում, Ազգային ժողովի նախագահը հանդես է գալիս Սահմանադրական 
դատարանի դատավորի թեկնածուի, ինչպես նաև ընտրության անցկացման 
օրվա և ժամի մասին հայտարարությամբ, իսկ Սահմանադրության կամ օրենքի 
պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում գրությունը և դրան կից 
ներկայացված փաստաթղթերը վերադարձնում է թեկնածուին առաջադրող 
մարմնին՝ նշելով պատճառների մասին,որն էլ պարտավոր է 5-օրյա 
ժամկետում առաջադրել նոր թեկնածու: 

6. Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության հարցը 
քննարկվում է թեկնածուի առաջադրումից հետո՝ Ազգային ժողովի առաջիկա 
հերթական նիստերում, Կանոնակարգի 136-րդ հոդվածի 5-րդ մասով 
սահմանված կարգով: 

7. Սահմանադրական դատարանի դատավորն ընտրվում է գաղտնի 
քվեարկությամբ, պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք 
հինգերորդով: 

8. Եթե Սահմանադրական դատարանի դատավորը չի ընտրվում, ապա 
քվեարկությունից հետո՝ տասնօրյա ժամկետում, իրավասու մարմինը 
առաջադրում է նոր թեկնածու: 
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ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԱԴԱՐԵԼՈՒ, 

ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ, ՀԵՏ ԿԱՆՉԵԼՈՒ, ԱՆՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՏՆԵԼՈՒ ԵՎ 
ՊԱՇՏՈՆԱՆԿ ԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՐՑԵՐԸ 

Հոդված 151. Հանրապետության նախագահին պաշտոնանկ անելու 
կարգը 

  
1. Հանրապետության նախագահը կարող է պաշտոնանկ արվել պետական 

դավաճանության, այլ ծանր հանցագործության կամ Սահմանադրության 
կոպիտ խախտման համար: 

2. Հանրապետության նախագահին պաշտոնանկ անելու մասին Ազգային 
ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնելու իրավունք ունի խմբակցությունը: 

3. Հարցն Ազգային ժողովում քննարկվում է Կանոնակարգի 149-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով, հետևյալ տարբերությամբ՝ 

1) հիմնական զեկուցողից հետո ելույթ կարող է ունենալ և հարցերին 
պատասխանել, ինչպես նաև եզրափակիչ ելույթ ունենալ Հանրապետության 
նախագահը. 

2) եզրափակիչ ելույթում, հիմնական զեկուցողի առաջարկով, 
Հանրապետության նախագահին պաշտոնանկ անելու հիմքերի առկայության 
մասին եզրակացություն ստանալու համար, Ազգային ժողովը, 
պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ ընդունված 
որոշմամբ, դիմում է Սահմանադրական դատարան, և հարցի քննարկումն 
ընդմիջվում է մինչև Սահմանադրական դատարանի եզրակացության 
ստանալը: Եթե Սահմանադրական դատարան դիմելու մասին Ազգային 
ժողովի որոշումը չի ընդունվում, ապա նախագիծը հանվում է 
շրջանառությունից: 

4. Եթե Սահմանադրական դատարանի եզրակացությամբ 
Հանրապետության նախագահին պաշտոնանկ անելու հիմքերը բացակայում 
են, ապա Հանրապետության նախագահին պաշտոնանկ անելու մասին հարցի 
քննարկումը համարվում է ավարտված, Ազգային ժողովի որոշման 
նախագիծը հանվում է շրջանառությունից, և այն փաստերը, որոնք հերքվել են 
Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ Հանրապետության Նախագահին 
պաշտոնանկ անելու մասին Ազգային ժողովի նախագծի հիմքում չեն կարող 
դրվել: 

5. Եթե Սահմանադրական դատարանի եզրակացությամբ 
Հանրապետության նախագահին պաշտոնանկ անելու հիմքերն առկա են, 
ապա եզրակացությունը ստանալուց հետո հարցի քննարկումը՝ 

1) վերսկսվում է Ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստերում, կամ 



2) կարող է վերսկսվել այդ հարցով նախաձեռնված Ազգային ժողովի 
արտահերթ նստաշրջանում կամ նիստում: 

6. Քննարկումը վերսկսվելու դեպքում մինչև տասական րոպե տևողությամբ 
ելույթներով կարող են հանդես գալ խմբակցությունների ներկայացուցիչները և 
Հանրապետության նախագահը, որից հետո անցկացվում է քվեարկություն: 

7. Սահմանադրական դատարանի եզրակացության հիման վրա 
Հանրապետության նախագահին պաշտոնանկ անելու մասին Ազգային 
ժողովի որոշումն ընդունվում է գաղտնի քվեարկությամբ, պատգամավորների 
ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով: 

8. Ազգային ժողովի նախագահը Հանրապետության նախագահին 
պաշտոնանկ անելու մասին Ազգային ժողովի որոշումն ստորագրում և 
հրապարակում է անհապաղ: 

9. Ազգային ժողովն իր որոշմամբ կարող է հետ վերցնել Հանրապետության 
նախագահին պաշտոնանկ անելու մասին Սահմանադրական դատարան 
ներկայացված դիմումը: Որոշման նախագիծ ներկայացնելու իրավունք ունի 
խմբակցությունը: Նախագիծը քննարկվում և ընդունվում է սույն օրենքով 
սահմանված ընդհանուր կարգով: 
 


