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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հասարակական կյանքի իրավական կարգավորման գոր-

ծընթացները ներկայումս ընդգրկում են աննախադեպ լայն 

շրջանակներ. իրավական ակտերով ներկայումս կարգավորվում 

են այնպիսի հարաբերություններ, որոնք առավելապես դի-

տարկվում էին, որպես զուտ սովորութային իրավունքի կարգա-

վորման առարկա կամ ընդհանրապես ընկալվում էին, որպես ի-

րավական ուղղվածություն չունեցող: Իրավական կարգավոր-

ման շրջանակների ընդլայնումը մեծապես թելադրված է նաև 

միջազգային իրավաստեղծ զարգացումներով, մասնավորապես 

վերջին տասնամյակներին նկատվում է միջազգային իրավական 

չափանիշների ընդլայնման միտում, ինչն անխուսափելիորեն 

անդրադառնում է ազգային օրենսդրության վերանայման գոր-

ծընթացների վրա: 

Իրավական կարգավորման գործընթացի առանքային նշա-

նակությունը թելադրված է նաև անկախության փաստով. ինք-

նիշխան պետությունն այլևս չի կարող գոյատևել ու հարմարվել 

արհեստականորեն ձևավորված վերպետական կազմակերպութ-

յունների կողմից իջեցված «հրահանգներով», այլ պարտավոր է 

հավուր պատշաճի մշակել իր սեփական իրավական համակար-

գը, որն ունակ կլինի ճշգրիտ համապատասխանել տվյալ պե-

տության ու հասարակության առաջնահերթ շահերին, իրավա-

քաղաքական արժեքների պաշտպանության և, վերջին հաշվով, 

իրավական անվտանգության խնդիրներին: 

Այս հիմնախնդիրների համատեքստում իրավաստեղծ աշ-

խատանքի կարևորությունն անխուսափելիորեն ձեռք է բերում 

արդիական գիտագործնական նշանակություն: Միաժամանակ, 

իրավագիտության մասնագիտության բուհերի ծրագրերում ի-
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րավաստեղծ գործունեության, դրա գործնական հարցադրումնե-

րի առնչությամբ առանձին դեպքերում ուսանողների մոտ համա-

պատասխան ունակությունների ձևավորման վրա դեռևս հա-

մարժեք ուշադրություն չի դարձվում, ինչի արդյունքում իրավա-

գետները ոչ միշտ են իրազեկ լինում մասնագիտական հիշյալ ո-

լորտի գործնական խնդիրներին, ի զորու չեն լինում լիարժեք 

ներգրավվել իրավական ակտերի մշակման, դրանց փորձաքն-

նության, մեկնաբանության ու պարզաբանման աշխատանքնե-

րին և այլն: Բնորոշ է այն, որ անգամ դատական ակտերում եզա-

կի են օրենքի, առավել ևս իրավունքի անալոգիա կիրառելու 

դեպքերը:  

Սույն ուսումնական ձեռնարկը հետապնդում է ուսանողնե-

րին և իրավաստեղծ գործունեությամբ հետաքրքրված մասնա-

գետներին անհրաժեշտ նյութով զինելու և համարժեք խորհր-

դատվություն ցուցաբերելու նպատակ: Ուսումնական ձեռնար-

կում հնարավորինս համակարգված ու ամփոփ տեսքով ներկա-

յացված են վերը նշված հարցադրումների պատասխանները: 

Այս նյութի հիմքում, հիմնականում, դրված է «Նորմատիվ ի-

րավական ակտերի մասին» օրենքը, սակայն դրանում ներառ-

ված են բազմաթիվ գիտագործնական նշանակություն ունեցող 

հարցադրումներ, որոնք հասկանալի պատճառներով չէին կա-

րող տեղ գտնել որևէ օրենսդրական ակտում: Մեծ ուշադրություն 

է դարձվել, հատկապես, իրավական ակտերի մշակման ու փոր-

ձաքննության մեթոդաբանությանը, արդեն իսկ ընդունված ու 

գործող իրավական ակտերի կիրառման արդյունավետության 

գնահատման չափանիշներին և այլն: 

Գործնականում իրավաբանական տեխնիկայի կանոնների, 

ինչպես նաև իրավաստեղծ գործունեության հիմնադրույթների 

ոչ բավարար իրազեկվածությունը հանգեցնում է ոչ միայն զուտ 

տեխնիկական խնդիրների, այլև անհարկի խաթարում է իշխա-
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նությունների բաժանման և հավասարակշռման սահմանադրա-

կան սկզբունքը:  

Մասնավորապես, գործող Սահմանադրությունը Կառավա-

րությանն օժտել է այնպիսի ընդգրկուն հարաբերություններ 

կարգավորելու լիազորությամբ, որոնք նախկինում կարող էին 

կարգավորվել բացառապես օրենքով: Իսկ սա նշանակում է, որ 

Կառավարությունը գործնականում պետք է հնարավորինս զերծ 

մնա այդպիսի հարաբերությունների կարգավորմանը նվիրված 

մեծաքանակ օրինագծեր մշակելու և դրանք անհարկի Ազգային 

ժողով ներկայացնելու գործելաոճից, քանի որ կա առավել գոր-

ծուն և իրավաչափ լծակ՝ օպերատիվ կարգով անարգել ընդունել 

որոշումներ և լիարժեք իրականացնել գործադիր-կարգադրիչ իշ-

խանություն: Մեր դիտարկումներով դեռևս իրեն զգացնել է տա-

լիս նախորդ Սահմանադրությամբ ձևավորված պրակտիկայի ի-

ներցիոն ազդեցությունը:  

Սույն ուսումնական ձեռնարկի անհրաժեշտությունն առա-

վել ընդգծվեց 2018 թ. մարտի 21-ին «Նորմատիվ իրավական ակ-

տերի մասին» օրենքի ընդունմամբ, որով ուժը կորցրած ճանաչ-

վեց 2002 թ. ապրիլի 3-ին ընդունված «Իրավական ակտերի մա-

սին» օրենքը: Հավելենք, որ «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքն ուժի մեջ է մտել 2018 թ. մարտի 28-ին: Մի խոս-

քով, հիշյալ օրենքն ամբողջությամբ ուժի մեջ է, և դրանում նե-

րառված նորամուծությունները համարժեք ընկալելու դեպքում 

միայն հնարավոր կլինի ձեռք բերել անհրաժեշտ ունակություն-

ներ իրավաստեղծ և իրավակիրառ գործունեությունում: 

Ուսումնական ձեռնարկում հանգամանորեն հղումներ են 

արվել և կան մեջբերումներ այն օրենսդրական ակտերից, որոնք 

անմիջականորեն անհրաժեշտ են դասընթացի կոնկրետ թեմա-

ների համալիր լուսաբանման համար: Սա արվել է այն նկատա-

ռումով, որպեսզի սկզբունքորեն ուսումնական ձեռնարկը լիար-
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ժեք բավարար լինի նյութը հիմնական չափանիշներով ընկալե-

լու, խրթին հարցադրումնեը համարժեք յուրացնելու համար: 

Միաժամանակ, որոշ դեպքերում միևնույն հոդվածը ձեռնարկի 

տարբեր հատվածներում հարկ է եղել շարադրել մեկից ավելի 

անգամ, ինչը թելադրված է եղել վերջինիս առանձին նորմերը՝ 

կոնկրետ հարցադրմանը վերաբերող ասպեկտով վերլուծելու 

անհրաժեշտությամբ: Մի խոսքով ընտրվել է այնպիսի մեթոդա-

բանություն, որ նյութը բավարար լինի իրավաստեղծ գործու-

նեության հիմնարար հարցադրումների առնչությամբ համարա-

ժեք պատկերացում կազմելու համար, իսկ օրենսդրական ակտե-

րից օգտվելը հետապնդի սոսկ նյութն առավել խորն ուսումնա-

սիրելու նկատառում։ 

Ամփոփ տեսքով սույն ձեռնարկը միտված է բավարար գի-

տելիքներ փոխանցելու ողջ իրավաստեղծ գործունեության գի-

տագործնական ասպեկտների վերաբերյալ, ձևավորել հմտութ-

յուններ՝ գործնականում իրավական ակտերի պատշաճ նախագ-

ծեր մշակելու, դրանց առնչությամբ փորձաքննություն իրակա-

նացնելու, հանրային լսումներ և հանրային քննարկումներ կազ-

մակերպելու, իրավական ակտերի նախագծերի աշխատանքա-

յին և պաշտոնական քննարկումներ իրականացնելու ոլորտնե-

րում: Այս ձեռնարկը առավելապես հաշվարկված է այն մտայ-

նությամբ, որպեսզի իրավագիտական նախնական գիտելիքներ 

ունեցող անձինք ձեռք բերեն նաև դրանք գործնականում կիրա-

ռելու ունակություններ, մասնավորապես կարողանան կազմել 

ոչ միայն անհատական, այլև նորմատիվ իրավական ակտեր, 

ընդլայնեն իրենց մտածողության խորությունն ու շրջանակն այդ 

ոլորտներում, կարողանան նաև կողմնորոշվել գործնականում 

հաճախ հանդիպող այնպիսի իրավիճակներում, երբ առկա են օ-

րենսդրական բացեր, իրավական ակտերի միջև հակասություն-

ներ, որոշակիության պահանջներին ոչ լիարժեք բավարարող ի-



 

 

11 

րավական ակտերը մեկնաբանելու կամ պարզաբանելու խնդիր-

ներ և այլն: 

Վերջին տարիներին դասընթացի արդյունքների ամփոփու-

մը ցույց է տվել, որ շրջանավարտների մոտ իրավաստեղծ գոր-

ծունեության ոլորտում ձեռք բերված գիտելիքներն ու հմտութ-

յունները մեծ չափով նպաստել են մասնագիտական աշխա-

տանքներն ավելի որակով կատարելուն, ընդ որում, ոչ միայն 

բուն իրավաստեղծ գործընթացների առանձին փուլերում, այլև 

մինչդատական վարույթում և դատավարության ընթացքում օ-

րենսդրության կազուսներն առավել ճշգրիտ լուծելու տեսանկ-

յունից: Բնորոշ է այն, որ իրավակիրառ պրակտիկայի համալիր 

ուսումնասիրությունները, թերևս, վկայում են, որ, օրինակ իրա-

վունքի և օրենքի անալոգիայի կիրառումը, ի տարբերություն 

նախկինի, այլևս բնավ արտառոց երևույթ չէ, այն աստիճանա-

բար լայն տարածում է ստանում նաև դատական պրակտիկա-

յում: 

Կարևոր է նաև ընդգծել, որ սույն ձեռնարկում ներառված 

հարցադրումների ուսումնասիրությունը հնարավորություն է 

տալիս առավել համարժեք պատկերացում ունենալու մեկնաբա-

նության և պարզաբանման ինստիտուտների վերաբերյալ, ակն-

հայտ է դարձել, որ այս ինստիտուտներն այլևս չեն սահմանա-

փակվում սոսկ տեսական հարթությամբ, չեն ընկալվում, սոսկ 

որպես դասագրքային ճշմարտություններ, այլև փորձ է արվում 

գործնականում ինչպես այդ բարդ ինստիտուտներին դիմելու, 

այնպես էլ դրանք գործնականում կիրառելու միջոցներին: Հատ-

կանշական է այն, որ արդեն բացահայտ փորձ է արվում մեկնա-

բանելու Սահմանադրության դրույթները և փոխկապակցելու 

դրանց հետ ողջ պետական ու քաղաքական համակարգի համար 

առանցքային նշանակություն ունեցող հետևանքները: Միաժա-

մանակ, այդ քայլերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դրանք 



 

 

12 

ոչ միշտ են բավարարում անգամ նվազագույն պահանջներին, 

սակայն բուն զարգացումների փաստն արդեն իսկ ողջունելի է, 

իսկ սխալները ժամանակի ընթացքում, անշուշտ, կշտկվեն:  

Վերջապես, սույն ուսումնական ձեռնարկին կցված են իրա-

վիճակային խնդիրներ՝ իրենց պատասխաններով, որոնք կօգնեն, 

որպեսզի նյութը առավել համարժեք յուրացվի։ Ընդ որում, ընտր-

վել են այնպիսի իրավիճակներ, որոնք այս կամ այն կերպ արդեն 

իսկ արտացոլվել են հայրենական իրավակիրառ պրակտիկա-

յում և ուղեկցվել անհարկի կոպիտ սխալներով։ Այս օրինակներն 

ընտրելը, հատկապես, պայմանավորված է այն նկատառումով, 

որ դրանք հնչեղ լինելով հանդերձ, անմիջականորեն ազդեցութ-

յուն են թողնում ուսանողների վրա, իսկ դրանցում առկա կոպ-

տագույն թերություններն ու շեղումները չբացահայտելու դեպ-

քում, դրանք, ցավոք, արմատներ են գցում մասնագիտական ի-

րավագիտակցության ձևավորման ողջ գործընթացում։ 
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ԳԼՈՒԽ 1.  

«ԻՐԱՎԱՍՏԵՂԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ» ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ 

ՆՊԱՏԱԿԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 

1. «Իրավաստեղծ գործունեություն և իրավաբանական  

տեխնիկա» դասընթացի նպատակը և խնդիրները 

 

«Իրավաստեղծ գործունեություն և իրավաբանական տեխ-

նիկա» դասընթացի նպատակը թելադրված է իրավագիտության 

մասնագիտությամբ զբաղվող հանրային ծառայողների, ինչպես 

նաև նշված գործունեության հետ առնչվող այլ ոլորտներում աշ-

խատող մասնագետների համար անհրաժեշտ ամբողջական գի-

տելիքներ ձեռք բերելու անհրաժեշտությամբ։ Խնդիրն այն է, որ 

իրավաբանական կրթության համար նախատեսված ծրագրե-

րում ներառված չեն այնպիսի դասընթացներ, որոնք հնարավո-

րություն կտային ուսանողներին ձեռք բերելու անհրաժեշտ այն-

պիսի հմտություններ, որոնք պիտանի կլինեին կոնկրետ իրա-

վական ակտի նախագծեր կազմելու և փորձաքննություններ ի-

րականացնելու համար, մինչդեռ՝ այդպիսի կարողությունը 

խիստ անհրաժեշտ է իրավաբանի մասնագիտությամբ աշխա-

տող ցանկացած հանրային ծառայողի, ինչպես նաև մասնավոր 

սեկտորում ներգրավված մասնագետի համար։ 

Հանրային ծառայության բնույթն այնպիսին է, որ այս կամ 

այն չափով այն առնչվում է կամ իրավական ակտ ընդունելու, 

կամ արդեն իսկ կազմված իրավական ակտի նախագծի վերա-

բերյալ պաշտոնական փորձագիտական եզրակացություն տալու 

և կիրառման առնչությամբ հետագա քննարկումների հետ։ Ան-

գամ, եթե հազվադեպ հանդիպում են այնպիսի պաշտոններ, ո-



 

 

14 

րոնք սոսկ հեռավոր աղերսներ ունեն իրավաստեղծ գործու-

նեության հետ և, հիմնականում, սահմանափակվում են իրավա-

կիրառ գործունեությամբ, միևնույն է, նրանց ևս հարկ է հավուր 

պատշաճի տիրապետել իրավաստեղծ գործունեության և իրա-

վաբանական տեխնիկայի կանոններին, քանզի դրանք հնարա-

վորություն են տալիս բացահայտելու գործող իրավական ակտե-

րի թերությունները և իրավասու մարմիններին ներկայացնելու 

համապատասխան հիմնավորված առաջարկություններ։ Բացի 

այդ, ցանկացած ոլորտում անխուսափելիորեն անհրաժեշտ է լի-

նում ընդունելու անհատական իրավական ակտեր, իսկ սույն 

դասընթացը հավասարապես վերաբերում է նաև այդ բնույթի 

ակտերի մշակման, ընդունման գործընթացին: Այսպես, օրինակ՝ 

փաստաբանները իրենց գործունեության բերումով պարտավոր 

չեն մշակել իրավական ակտերի նախագծեր, սակայն այս ոլոր-

տում հմտությունները նրանց համար նկատելի չափով անհրա-

ժեշտ են առնվազն հետևյալ չափանիշներով՝  

ա) նրանք պարտավոր են անհրաժեշտ որակով մշակել և 

ընդունել իրենց համակարգում գործող ներքին իրավական ակ-

տերը և  

բ) հարկ եղած դեպքում եզրակացություններ են տալիս այն 

օրինագծերի առնչությամբ, որոնք վերաբերում են իրենց լիազո-

րությունների իրականացմանը: Հավելենք, որ նույն փաստաբան-

ները կարող են նաև իրենք հանդես գալ օրինագծեր մշակելու և 

իրավասու մարմիններին ներկայացնելու նախաձեռնությամբ, 

ինչն առավել արդյունավետ կդարձնի նրանց մասնագիտական 

գործունեությունը: 

Այս դասընթացի նպատակն է ոչ միայն ուսանողներին զինել 

իրավաստեղծ գործունեության իրավական հիմքերի վերաբերյալ 

անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ, այլև փոխանցել վերջիններիս՝ 

իրավական ակտերի նախագծեր կազմելու, ինչպես նաև մշակ-
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ված նախագծերի առնչությամբ անհրաժեշտ խորությամբ փոր-

ձաքննություններ անցկացնելու գործնական մեթոդաբանության 

բաղադրիչները։ Մասնավորապես, գործնական վերլուծություն-

ները ցույց են տալիս, որ անհրաժեշտ մեթոդաբանության բացա-

կայության պայմաններում, անգամ գերազանց տեսական գիտե-

լիքներ ունեցող մասնագետները դժվարանում են արդյունավետ 

իրականացնել վերը նշված բնույթի գործնական աշխատանքնե-

րը։ Այսպես, օրինակ 2001 թ. Կառավարության քննարկմանն էր 

ներկայացվել Կառավարության «Հանրահավաքների անցկաց-

ման մասին» որոշման նախագիծը։ Այս նախագիծը նախապես 

քննարկվել էր մի շարք նախարարություններում ու գերատես-

չություններում, իսկ արդյունքներով ստացվել էին բազմաթիվ ա-

ռաջարկություններ՝ նշված նախագծի բարելավման առնչութ-

յամբ։ Սակայն նախնական քննարկմանը մասնակցած իրավա-

սու մարմիններից միայն Գլխավոր դատախազությունն էր ներ-

կայացրել առարկություններ այն մասին, որ նշված հարաբե-

րություններն ընդհանրապես չէին կարող կարգավորվել Կառա-

վարության որոշմամբ, քանզի խոսքը սահմանադրական ազա-

տության մասին է, որը 2005 թ. փոփոխություններով Սահմա-

նադրությամբ կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով՝ Սահ-

մանադրությամբ նախատեսված հիմքերով։ Ցավոք, հիշյալ 

դրվագը բնավ եզակի չէ և այս օրերին էլ ավելի լայն տարածում է 

ստացել։ 

Այսպիսի, առաջին հայացքից աննշան վրիպումը, գործնա-

կանում հանգեցրել է մարդկային և նյութական ներուժի անհար-

կի ու անտեղի վատնման, ժամանակի կորստի, ինչը, ցավոք, 

բնավ եզակի երևույթ չէ թե օրենսդիր իշխանության և թե գործա-

դիր իշխանության համակարգերում: Բնորոշ է այն, որ, օրինակ, 

միայն ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում 2018 թ. ըն-

թացքում 15 անգամ կատարվել են փոփոխություններ, ինչը նշա-
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նակում է, որ նույնքան անգամ կազմակերպվել են Պետական-ի-

րավական հանձնաժողովի նիստեր, կազմակերպվել են խորհր-

դարանական քննարկումներ և այլն: Ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ 

հմտությունների կիրառման պարագայում այսպիսի անընդունե-

լի երևույթներ չեն լինի, մասնավորապես կխմբավորվեն ստաց-

ված նախագծերը, ծայրահեղ դեպքում կկազմվի 2-3 նախագիծ և 

ըստ այդմ էլ՝ հնարավոր կլինի առավել արդյունավետ կազմա-

կերպել իրավաստեղծ գործունեությունը: Ընդ որում, խնդիրը 

բնավ միայն ներուժի անտեղի վատնումը չէ. անհարկի մեծաքա-

նակ օրինագծերի քննարկման գործընթացն ինքնին ավելորդ 

բարդություններ է ստեղծում դրանք համակարգված ընկալելու, 

դրանցում առկա ներքին հակասություններն ու կրկնությունները 

նկատելու տեսանկյունից: Այլ կերպ ասած, մասնատված իրա-

վաստեղծ գործընթացները անխուսափելիորեն նվազեցնում են 

իրավական ակտերի որակը և առաջացնում այնպիսի լրացուցիչ 

ինստիտուտների կիրառման անհրաժեշտություն, ինչպիսիք են 

մեկնաբանությունը, պարզաբանումը և անալոգիան: Սակայն 

հարկ է նկատել, որ այս վերջին ինստիտուտները կոչված են 

սոսկ ծայրահեղ դեպքերի համար, դրանք նախատեսված են ոչ 

թե որպես օրինաչափություն, այլ որպես բացառություն, քանզի 

դրանք բոլորն էլ այս կամ այն չափով խնդրահարույց են իրա-

վունքի որոշակիության տեսանկյունից: 

Դասընթացի անհրաժեշտությունը առավել ընդգծված է 

դարձել 2015 թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեով ընդունված սահ-

մանադրական փոփոխությունների արդյունքում: Մասնավորա-

պես, 2005 թ. նոյեմբերի 27-ին հանրաքվեով ընդունված սահմա-

նադրական փոփոխությունների արդյունքում Սահմանադրութ-

յամբ սպառիչ սահմանվել էին այն հարաբերությունները, որոնք 

կարող էին կանոնակարգվել բացառապես օրենքներով (83.5. 

հոդված): Այսպիսի իրավիճակը, թեպետ ապահովում էր օրենսդ-



 

 

17 

րական գործունեության շրջանակների անհրաժեշտ հստակութ-

յուն, այնուամենայնիվ, զգալիորեն ծանրաբեռնել էր խորհրդա-

րանին, իսկ Կառավարությունն ակամա առավելապես ստանձ-

նել էր օրինագծեր մշակելու և խորհրդարան ներկայացնելու ա-

ռաքելությունը: 2015 թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեով ընդուն-

ված սահմանադրական փոփոխություններով վերանայվեց այս 

մոտեցումը, իսկ Կառավարությանը վերապահվեց առավել լայն 

շրջանակներով իրավաստեղծ գործունեություն: Սակայն իներ-

ցիայի ուժն այնքան մեծ է, որ Կառավարությունը դեռևս շարու-

նակում է մշակել ու խորհրդարան ներկայացնել օրինագծեր՝ 

այնպիսի հարաբերությունների առնչությամբ, որոնք վերապահ-

ված են հենց իր իրավաստեղծ գործունեության իրավասությանը: 

Այս տեսանկյունից ուսումնական նյութը ևս կոչված է նպաստե-

լու, որպեսզի շահեկանորեն վերանայվի իրավաստեղծ գործու-

նեության պրակտիկան, այն համապատասխանեցվի գործող ի-

րավական համակարգի պահանջներին:  

Գործնականում էական նշանակություն ունի նաև առևտրա-

յին կազմակերպությունների իրավաստեղծ գործունեության հա-

մակողմանի ուսումնասիրությունը, քանզի այս ոլորտում առկա 

օրենսդրական բացերը և կիրառական թերություններն էլ ավելի 

են նպաստել անհարկի շփոթի ձևավորմանը։ Բացի այդ, իրավա-

բաններից շատերն աշխատանքի են անցնում այդպիսի կազմա-

կերպություններում և, բնականաբար, ստանձնում են այդ կազ-

մակերպությունների իրավաստեղծ գործունեության պատաս-

խանատու «բեռը», ինչն էլ ավելի է ընդգծում իրավաստեղծ գոր-

ծունեության հմտություններ ձեռք բերելու անհրաժեշտությունը։ 

Ընդ որում, խոսքը նաև այնպիսի կազմակերպությունների մա-

սին է, որոնք իրականացնում են հանրային ծառայություններ, 

ինչը ենթադրում է անմիջական փոխհարաբերություն՝ ազգաբ-

նակչության լայն շերտերի ու նրանց շահերի հետ: Այս ոլորտում 
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ոչ բավարար գիտելիքներն ու հմտությունները անխուսափելիո-

րեն հանգեցնում են մարդու տարրական իրավունքների զանգ-

վածային խախտումների և, բնականաբար, դատարանների ան-

հարկի մեծ ծանրաբեռնվածությանը:  

Դասընթացի անհրաժեշտությունը թելադրված է նաև այն 

հանգամանքով, որ իրավաստեղծ գործունեության և իրավաբա-

նական տեխնիկայի վերաբերյալ ամփոփ ուսումնական նյութեր, 

առավել ևս դասագրքեր դեռևս չեն հրատարակվել (թերևս, բա-

ցառություն է 2013 թ. հրատարակված «Իրավական ակտերի նա-

խագծերի մշակման մեթոդական ցուցումներ»-ը, որը սակայն չի 

ընդգրկում իրավաստեղծ գործունեության բոլոր էական հար-

ցադրումները, և դրանում արտացոլված չեն 2015 թ. դեկտեմբերի 

6-ի հանրաքվեով ընդունված սահմանադրական փոփոխություն-

ներից բխող հարցադրումները, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրա-

վական ակտերի մասին» օրենքի դրույթները), ինչը բարդացնում 

է գործնականում լրացուցիչ անհրաժեշտ ունակություններ ու 

հմտություններ ձեռք բերելու գործընթացը։  

Սույն դասընթացը, ըստ էության, միջճյուղային բնույթ ունի, 

քանզի, ի տարբերություն հարակից այնպիսի դասընթացների, 

ինչպիսիք են «Սահմանադրական իրավունքը», «Վարչական ի-

րավունքը», «Պետության և իրավունքի տեսությունը» և այլն, այս 

դասընթացի նյութը միաժամանակ և օրենսդիր, և գործադիր, և 

դատական իշխանության ոլորտում իրավաստեղծ գործունեութ-

յան և դրա արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ 

իրավաբանական տեխնիկայի կանոնների համալիր ուսումնա-

սիրության արդյունքներն են։  

Չպետք է անտեսել նաև, որ գործադիր իշխանության շրջա-

նակներում իրավաստեղծ գործունեությունը ևս խիստ սահմա-

նագծված չէ և միշտ չէ, որ հստակ ներառում է բացառապես են-

թաօրենսդրական ակտերի ընդունման գործընթացները։ Ինչպես 
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հայտնի է, Կառավարությունը Սահմանադրությամբ օժտված է օ-

րենսդրական նախաձեռնության իրավունքով, ինչը գործնակա-

նում ձեռք է բերել կիրառման լայն շրջանակներ. ներկայումս Ազ-

գային ժողովի կողմից քննարկվող օրենքների գերակշիռ մասը, 

շուրջ 95 տոկոսը, մշակվում և պաշտոնապես ներկայացվում է 

հենց Կառավարության կողմից։ Իսկ այսպիսի իրավիճակը են-

թադրում է, որ գործադիր իշխանությունում պետք է ընդգրկված 

լինեն իրավաստեղծ գործունեության և իրավաբանական տեխ-

նիկայի կանոնների առավել գիտակ ու արհեստավարժ մասնա-

գետներ։ 

Բնականաբար, 2015 թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեով ըն-

դունված սահմանադրական փոփոխությունների համատեքս-

տում «Իրավական ակտերի մասին» օրենքն այլևս լուրջ հակա-

սությունների մեջ էր հայտնվել Սահմանադրության հետ, ուստի 

արդեն 2018 թ. մարտի 21-ին ընդունվեց «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» օրենքը: Ինչպես արդեն նկատել ենք, սույն ձեռ-

նարկի ներածական հատվածում՝ «Նորմատիվ իրավական ակ-

տերի մասին» օրենքն ամբողջությամբ ուժի մեջ է մտել արդեն 

2019 թ. հուլիսի 1-ից: 
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2. «Իրավաստեղծ գործունեություն և իրավաբանական  

տեխնիկա» դասընթացի կառուցվածքը 

 

Այս դասընթացի կառուցվածքն ընդգրկում է երկու խոշոր 

բաժիններ, որոնցից առաջինը նվիրված է իրավաստեղծ գործու-

նեության էությանը, իրականացման իրավական հիմքերին ու 

կարգին, իսկ երկրորդը՝ հիմնականում իրավաբանական տեխ-

նիկայի կանոններին։ Ընդ որում, կառուցվածքում այս երկու բա-

ժինները ներկայացված են այնպիսի համակարգային հերթակա-

նությամբ, որ հնարավոր լինի, նախ, հանգամանորեն ուսումնա-

սիրելու՝ լայն իմաստով պետական կառավարման տարբեր ո-

լորտներում իրավաստեղծ գործունեությանն առնչվող հարցադ-

րումները, այնուհետև՝ անցնելու այդ աշխատանքների իրակա-

նացման համար անհրաժեշտ գործնական ունակություններ 

ձեռք բերելու համար համապատասխան մեթոդաբանական 

հարցադրումներին։ 

Կառուցվածքում ինքնուրույն հատված են կազմում ինչպես 

իրավաստեղծ գործունեության, այնպես էլ՝ իրավաբանական 

տեխնիկայի կանոնների կիրառմանն առնչվող գործնական մե-

թոդաբանության հարցադրումները։ Սրանք ևս խիստ կարևոր 

են, քանզի պետական կառավարման մշակույթին դեռևս անծա-

նոթ է որոշակի բնույթի գործունեություն իրականացնելու հա-

մար անհրաժեշտ մեթոդական ցուցումների ներդրման փորձը։ 

Որպես կանոն, ելակետ է ընդունվում այն մտայնությունը, ըստ 

որի՝ այդ բնույթի ունակությունները ձեռք են բերվում որոշակի 

փորձի հետ միասին, ուստի անհանգստանալու առանձնակի կա-

րիք չկա, մինչդեռ՝ միասնական մեթոդաբանության բացակա-

յության պայմաններում մեծ հույս կապել ձևավորվելիք փորձի 

հետ, այնքան էլ հեռատես ու իրատեսական քաղաքականություն 

չէ։ Գործնականում անհարկի տարաբնույթ մոտեցումներ են 
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ձևավորվում ոչ միայն տարբեր գերատեսչություններում, այլև 

միևնույն գերատեսչության տարբեր ստորաբաժանումներում, 

իսկ երբեմն էլ՝ միևնույն ստորաբաժանման մասնագետների 

մոտ։ Ինքնին կարծիքների տարբերությունը ողջունելի է, սակայն 

անընդունելի է, երբ դրանք պատշաճ չեն քննարկվում ու հա-

մադրվում, ինչի արդյունքում էապես աճում է հակասական իրա-

վական ակտերի հատվածը: 

Միաժամանակ, անհրաժեշտ է նկատել, որ սույն դասընթա-

ցը նվիրված չէ նշված մեթոդաբանության բոլոր տարրերի սպա-

ռիչ նկարագրությանը՝ դա պետք է անեն կոնկրետ այս կամ այն 

ոլորտում հանրային ծառայության համակարգման համար պա-

տասխանատուները։ Տվյալ դեպքում դասընթացի խնդիրն է բա-

ցահայտել այդ կարգի մեթոդաբանության առավել բարդ, խրթին 

ու միաժամանակ համընդհանուր հարցադրումները, դրանց ա-

ռավել հիմնական և առանցքային նշանակություն ունեցող բա-

ղադրիչները։ Իսկ դրանց վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատ-

վության առկայությունը հնարավորություն կտա, որպեսզի ու-

սանողների մոտ ի հայտ գան ինքնուրույն կերպով մեթոդաբա-

նական ձեռնարկներ մշակելու որոշակի ունակություններ։ 

Այս հարցադրումների համատեքստում էլ դասընթացն ունի 

հետևյալ կառուցվածքը, այն բաղկացած է 10 գլխից, որոնցում 

լուսաբանվել են հետևյալ հարցադրումները՝ 

- «Իրավաստեղծ գործունեություն և իրավաբանական տեխ-

նիկա» դասընթացի նպատակը, խնդիրները և կառուցվածքը,  

- իրավաստեղծ գործունեության սկզբունքներն ու հիմնա-

կան տարրերը,  

- իրավական ակտի հասկացությունը, դրանց տեսակները և 

համակարգը, 

- իրավական ակտերի նախագծերի մշակման իրավական 

ընթացակարգը և մեթոդաբանությունը, 
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- իրավական ակտերի նախագծերի փորձաքննությունը և 

պետական գրանցումը, 

- իրավաբանական (օրենսդրական) տեխնիկայի կանոննե-

րը, 

- իրավական ակտերի հրապարակումն ու ուժի մեջ մտնելը, 

- իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացում-

ներ կատարելը, դրանց գործողությունը դադարեցնելը, գործո-

ղությունը ժամանակի ընթացքում, տարածության մեջ և անձանց 

շրջանակներում, 

- իրավական ակտերի մեկնաբանումը և պարզաբանումը, 

- իրավական ակտերի պետական հաշվառումը և համա-

կարգումը։ 
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ԳԼՈՒԽ 2.  

ԻՐԱՎԱՍՏԵՂԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  

ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ 

 

1. Իրավաստեղծ գործունեության  

հասկացությունը և սկզբունքները 

 

Իրավաստեղծ գործունեության հասկացությունը։ Իրավաս-

տեղծ գործունեությունը հանրային իրավասու մարմինների ի-

րավական գործունեությունն է` ուղղված իրավական ակտերի 

ընդունմանը, լրացմանը, փոփոխմանը և վերացմանը։ Իրավաս-

տեղծ գործունեության անհրաժեշտությունը թելադրված է հա-

սարակական հարաբերությունների կարգավորման և հասարա-

կական կյանքում մարդկանց վարքագծի կանոնակարգման օբ-

յեկտիվ պահանջներով։ Իրավական ակտեր ընդունում են նաև ոչ 

պետական կազմակերպությունները, հասարակական միավո-

րումներն ու կուսակցությունները, սակայն վերջիններիս կողմից 

այդ ակտերի ընդունմանն ուղղված գործունեությունը դասական 

իմաստով չի համարվում «իրավաստեղծ գործունեություն», քան-

զի այն չունի հանրային իշխանական բնույթ, իսկ դրա արդյուն-

քում ընդունված իրավական ակտերը բացառապես միտված են 

դրանք ընդունող կազմակերպությունների ներկազմակերպա-

կան հարաբերությունների կարգավորմանը և չունեն արտաքին 

ներգործության ազդեցություն։  

Խորհրդային շրջանում Նախարարների խորհրդի (կառա-

վարության) կողմից իրականացվող ենթաօրենսդրական ակտե-

րի ընդունմանը անմիջականորեն մասնակցում էին նաև միակ 

քաղաքական կուսակցության բարձրագույն կառույցը՝ ԽՄԿԿ 

ԿԿ-ն և ՀԱՄԽ-ը (արհեստակցական միությունների կենտրոնա-
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կան մարմինը), որոնք ավելի բարձր իրավական ուժ ունեին, քան 

մյուս որոշումները: Ընդ որում, ԽՄԿԿ ԿԿ-ի մասնակցությամբ ո-

րոշումները կանխորոշում էին նաև օրենսդրության հետագա 

զարգացման ուղղությունները, քանի որ ԽՄԿԿ-ն, ըստ ԽՍՀՄ 

Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի՝ հանդիսանում էր «ղեկավար 

և ուղղություն տվող» կուսակցություն: 

Իրավաստեղծ գործունեությունը Հայաստանում սկիզբ է ա-

ռել դեռևս Հայոց առաջին պետականության` Վանի (Արարատ-

յան. թագավորության (մ.թ.ա. 9-րդ դար) կազմավորման շրջա-

նում։ Ընդ որում, պետականության բացակայությունը որոշ չա-

փով խոչընդոտել է իրավաստեղծ գործունեությանը, սակայն 

նույնիսկ այդ պայմաններում, մեծամասամբ՝ միջնադարում 

ստեղծվել են հիրավի պատմամշակութային արժեք ներկայաց-

նող իրավունքի աղբյուրներ, բնորոշ է, հատկապես, Մխիթար 

Գոշի «Դատաստանագիրքը»։ Ըստ հայ իրավագետ Գ. Սաֆարյա-

նի. «.... հին և միջին դարերում իրավաստեղծ գործունեություն ի-

րականացրել են Հայոց արքաները, ազգային-եկեղեցական ժո-

ղովները, Հայոց հայրապետները և մասնավոր անձինք»1։  

Անդրադառնանք իրավաստեղծ գործունեության հիմնական 

հատկանիշներին։ 

Նախ, իրավաստեղծ գործունեությունը բացառապես հան-

րային-իշխանական գործունեություն է։ Հասարակական միավո-

րումները, կուսակցությունները և այլ ոչ պետական կառույցները 

մեկուսացված չեն իրավաստեղծ գործունեությունից, վերջին-

ներս զգալի դերակատարում ունեն իրավական ակտերի մշակ-

ման, հանրային լսումների և այլ բնույթի քննարկումների, ինչ-

պես նաև իրավաստեղծ գործունեության առանձին բաղադրիչնե-

 
1 Տե՛ս Գ.Հ. Սաֆարյան, Իրավունքի պատմության և տեսության հիմնա-

հարցեր/ Գառնիկ Սաֆարյան.- Եր.։ Լիմուշ, 2010, էջեր 510-511։ 
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րի նկատմամբ հասարակական վերահսկողություն իրականաց-

նելու գործընթացներում, սակայն բուն ամբողջական իրավաս-

տեղծ գործունեություն իրականացնելու իրավասությունը բացա-

ռապես վերապահված է հանրային-իշխանական մարմիններին։  

Իրավաստեղծ գործունեության արդյունքում օրենսդրութ-

յամբ սահմանված կարգով իրավական ակտերում ամրագրվում 

են իրավական նորմեր։ Նշված իրավական նորմերը, պայմանա-

վորված հասարակական հարաբերությունների կարգավորման 

առարկայով, ամրագրվում են համապատասխան օրենսդրութ-

յան ճյուղին պատկանող իրավական ակտերով։ Իրավական ակ-

տերը լինում են ինչպես նորմատիվ, այնպես էլ` անհատական։ 

Լայն իմաստով իրավաստեղծ գործունեությունը հասարա-

կության` կառավարման առանցքային նշանակություն ունեցող 

միջոց է, որով ձևավորվում և կյանքի է կոչվում պետական քա-

ղաքականությունը։ Պետությունն իր քաղաքականությունը կա-

րող է համակարգված և արդյունավետ իրականացնել միայն այն 

դեպքում, երբ այն կանխորոշվում է հստակ ամրագրված և պե-

տական հարկադրանքի ուժով երաշխավորված իրավական նոր-

մերով։ Իրավական կարգավորվածությունը հանդիսանում է ժո-

ղովրդաիշխանության կայացման և պաշտպանության կարևոր 

լծակ, ապահովում է իշխանությունների ճյուղերի բաժանման և 

դրանց հակակշռման սկզբունքի իրագործումը, հանրային իշխա-

նության մարմինների գործունեությունը բացառապես իրավուն-

քի գերակայության սկզբունքին ստորադասելը և այլն։ 

Իրավաստեղծ գործունեության որակը հանդիսանում է 

կարևոր ցուցիչ` տվյալ հասարակության ժողովրդավարության, 

քաղաքակրթության, ինչպես նաև իրավական մշակույթի կայաց-

վածության առնչությամբ։ Որքան բարձր է հասարակությունում 

ժողովրդավարության, քաղաքակրթության և ամբողջությամբ 

վերցրած իրավական մշակույթի կայացվածության աստիճանը, 
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այնքան մեծ է որակյալ իրավաստեղծ գործունեության հավանա-

կանությունը։ Իր հերթին իրավաստեղծ գործունեությունը ժո-

ղովրդավարության ինստիտուտների զարգացման կարևոր ե-

րաշխիք է։ 

Իրավաստեղծ գործունեության սկզբունքները։ Իրավաս-

տեղծ գործունեությունն իրականացվում է մի շարք սկզբունքնե-

րին խիստ համապատասխան։ Լինելով պետաիրավական գոր-

ծունեության ինքնուրույն տեսակ, այն, բնականաբար, գտնվում է 

պետական իշխանության գործառույթների իրականացման հիմ-

քում դրված բոլոր հիմնարար սկզբունքների ազդեցության ներ-

քո` իրավունքի գերակայության, իշխանությունների բաժանման 

և իշխանությունների հավասարակշռման և այլն։ Միաժամա-

նակ, իրավաստեղծ գործունեությունը, որպես հանրային իշխա-

նության մարմինների կողմից իրավական ակտերի ընդունմանը, 

փոփոխմանը և վերացմանն ուղղված գործառույթ, իրականաց-

վում է, հատկապես, դրան բնորոշ հատուկ սկզբունքներով, որ-

պիսիք են` գիտականությունը, արհեստավարժությունը, իրա-

վական օրինականությունը, սոցիալական լեգիտիմությունը, ժո-

ղովրդավարությունը և հրապարակայնությունը։ 

Գիտականությունը։ Նկատի ունենալով, որ իրավաստեղծ 

գործունեությունն առնչվում է պետական իշխանության խիստ 

կարևոր ճյուղի` օրենսդիր իշխանության հետ, կարևորվում է 

այն բացառապես խիստ գիտական հիմքերի վրա կառուցելու, գի-

տականորեն հիմնավորված չափանիշներով իրականացնելու 

անհրաժեշտությունը։ Խոսքը վերաբերում է ինչպես իրավաս-

տեղծ գործունեության իրականացման ընթացակարգերին, այն-

պես էլ` դրա արդյունքում ընդունված իրավական ակտերին։ Ա-

ռանց գիտական հիմքերի, ժամանակակից ուսմունքների համա-

լիր հետազոտության իրավական ակտերի մշակման աշխա-

տանքները դատապարտված են ձախողման, քանի որ դրանք 
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կլինեն բացառապես իրավիճակային, և արդեն կարճ ժամանակ 

անց կբացահայտվի դրանց ոչ հեռանկարային ու արդյունավետ 

լինելը: Գիտականության սկզբունքը հնարավորինս բացառում է 

նաև իրավաստեղծ գործունեությունը քաղաքական կամ որևէ 

խմբակային շահերին ծառայեցնելու հնարավորությունը: 

Այս սկզբունքը խիստ կարևոր է նաև այն տեսանկյունից, որ 

այն երաշխավորում է իրավական ակտի անհրաժեշտ որակը, 

այն անաչառ մոնիթորինգի նյութ դարձնելու հնարավորությունը 

և այլն։ 

Արհեստավարժությունը։ Իրավաստեղծ գործունեությունը, 

ըստ էության, մասնագիտական գործունեություն է, թեպետ՝ 

դրանում անհրաժեշտ է ներգրավվել սոցիալական լայն խավերի 

ու քաղաքական ուժերի, այնուամենայնիվ, բուն իրավաստեղծ 

գործունեություն իրականացնելու իրավասությամբ օժտված 

սուբյեկտները պետք է համապատասխանեն արհեստավար-

ժության, ձեռնհասության անհրաժեշտ պահանջների։ Ընդ որում, 

խոսքը բացառապես իրավաստեղծ գործունեության ոլորտում 

հմտությունների մասին է, քանզի իրավագետի մասնակցությամբ 

ցանկացած ոլորտում դրական արդյունքները դեռևս երաշխիք 

չեն, որ դրանք բավարար լինեն իրավաստեղծ որակյալ աշխա-

տանք իրականացնելու տեսանկյունից: Իրավաստեղծ գործու-

նեությունում արհեստավարժությունն անհրաժեշտ է ոչ միայն օ-

րինագծեր մշակելու, այլև դրանց առնչությամբ փորձագիտական 

եզրակացություններ ներկայացնելու, ինչպես նաև որակյալ մո-

նիթորինգ իրականացնելու տեսանկյունից, քանզի միայն այդպի-

սի նախադրյալների առկայության դեպքում է հնարավոր լինում 

լիարժեք հանրային քննարկումներ իրականացնելը: Որքան 

մշակված օրինագիծը որակյալ է, այնքան ավելի արդյունավետ է 

լինում հանրային քննարկումների որակը, քանզի այն առավել 

ըմբռնելի է լինում անհրաժեշտ իրավագիտակցություն չունեցող 
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մարդկանց համար, վերջիններս կարողանում են իրենց մտավոր 

ունակությունների շրջանակներում ներկայացնել դիրքորոշում-

ներ և այլն:  

Իրավական օրինականությունը։ Նախ, անդրադառնանք այն 

հարցին, թե ինչո՞ւ ենք «օրինականություն» ընդունված եզրույթն 

այս դեպքում փոխարինել «իրավական օրինականություն» եզ-

րույթով: Իրավաստեղծ գործունեությունը ոչ միայն պետք է հա-

մապատասխանի զուտ օրենսդրական ակտերով ամրագրված 

պահանջներին (ինչով սահմանափակվում է օրինականության՝ 

օրենսդրությամբ ձևակերպված պահանջը), այլև դրա հիմքում 

պետք է դրվի բացառապես իրավական օրինականության 

սկզբունքը, ինչը ենթադրում է, որ իրավաստեղծ գործունեություն 

իրականացնելիս, նախ, պետք է ընդունվեն բացառապես իրա-

վունքի գերակայությամբ պայմանավորված օրենքներ և այլ իրա-

վական ակտեր, բացի այդ, պետք է ընդունվեն միայն իրավասու 

հանրային մարմինների կամ պաշտոնատար անձանց կողմից՝ 

առանց ապօրինի միջամտության։ Իրավական օրինականության 

սկզբունքի պահանջներից է նաև այն, որ իրավաստեղծ գործու-

նեություն իրականացնելու իրավասությամբ օժտված յուրա-

քանչյուր մարմին պետք է ղեկավարվի այդպիսի գործունեութ-

յուն իրականացնելու ընթացակարգի կանոններով։ Իրավական 

ակտի ընդունման կարգի խախտումը հիմք է այն ոչ իրավաչափ 

(անվավեր կամ առոչինչ) ճանաչելու համար։ Այսպես, օրինակ, 

եթե Կառավարության որոշումն ընդունվում է Կառավարության 

անդամների կեսից ավելիի քվորումը չպահպանելով, ապա այդ-

պիսի որոշումը, անկախ բովանդակային կտրվածքով դրա զուտ 

իրավաչափ լինելուց, առոչինչ է: 

Սոցիալական լեգիտիմությունը և ժողովրդավարությունը։ 

Սոցիալական լեգիտիմության և ժողովրդավարության սկզբուն-

քը բաղկացած է երկու բաղադրիչներից, որոնցից առաջինը փոխ-

կապակցվում է իրավաստեղծ գործունեությունը հասարակութ-



 

 

29 

յան լայն շրջանների կողմից ընդունված, ճանաչված լինելու 

պայմանը, իսկ երկրորդի դեպքում առաջնային նշանակություն է 

ձեռք բերում իրավաստեղծ գործունեությունում սոցիալական 

լայն խմբերի, հասարակական միավորումների ներգրավման, 

հանրության կարծիքը համարժեք հաշվի առնելու անհրաժեշ-

տությունը։ 

Այդ նպատակով իրավաստեղծ գործունեություն իրակա-

նացնելիս, հաճախ նաև օրենսդրությամբ նախատեսված կար-

գով, հարկ է լինում կազմակերպել հանրային լսումներ, քննար-

կումներ, սոցիոլոգիական հարցումներ և այլն։  

Ընդհանրապես, իրավաստեղծ գործունեության լեգիտի-

մության և ժողովրդավարության մասին կարող են դատողութ-

յուններ անել միայն այն դեպքում, երբ ապահովվում է համար-

ժեք համամասնություն՝ հանրաքվեների միջոցով և խորհրդա-

րանի կողմից օրենքներ ընդունելու գործընթացում, մինչդեռ՝ երբ 

գերիշխում է միայն խորհրդարանի կողմից օրինաստեղծ գործու-

նեությունը, որոշակի չափով նվազում է այդ գործունեության լի-

գիտիմությունը:  

Հրապարակայնությունը։ Այս սկզբունքը սերտորեն առնչ-

վում է իրավաստեղծ գործունեության սոցիալական լեգիտիմութ-

յան և ժողովրդավարության հետ, քանզի հրապարակայնորեն, 

թափանցիկ գործելը, կամա, թե ակամա, զուգորդվում է ժողովր-

դավարության ինստիտուտների իրացմամբ։ Այսպես, հենց հրա-

պարակայնության միջոցով է հնարավոր ապահովել իրավաս-

տեղծ գործունությունում հանրության ակտիվ մասնակցության 

անհրաժեշտ պայմանները։ Մյուս կողմից, հրապարակայնութ-

յան սկզբունքը պարտավորեցնում է, որպեսզի իրավաստեղծ 

գործունեություն իրականացնելու, մասնավորապես հանրային 

լսումներ, քննարկումներ և նմանաբնույթ այլ ինստիտուտների 

կիրառման ընթացքում ապահովվի անհրաժեշտ հրապարակայ-
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նությունը, ինչի արդյունքում այդ գործընթացների արդյունքները 

ևս պետք է մատչելի լինեն լայն հանրությանը։  

Հրապարակայնության արդի միջոցները դեռևս չեն համա-

պատասխանում միջազգային իրավական չափանիշներին, ուս-

տի սույն դասընթացում անդրադարձ է արվել նաև այն խնդրին, 

թե ինչ նորամուծություններ են անհրաժեշտ նաև հրապարակայ-

նության սկզբունքը հավուր պատշաճի երաշխավորելու տե-

սանկյունից: 

Հարկ է նաև նկատել, որ հրապարակայնության սկզբունքը 

չի կարող սահմանափակ ընկալավել, այն սոսկ իրավական ակ-

տերի կամ դրանց նախագծերի վերաբերյալ անհրաժեշտ իրազե-

կում ապահովելը չէ: Էական նշանակություն ունի նաև իրավա-

կան ակտերի նախագծերի առնչությամբ հանրային քննարկում-

ների գործոնը: Ընդ որում, հարկ է նկատել, որ հանրային քննար-

կումները բնավ իրավական ակտեր ընդունելու իրավասություն 

ունեցող հանրային իշխանության մարմինների խնդիրը չէ, այն 

ողջ պետական համակարգի և քաղաքացիական հասարակութ-

յան համակարգի առաջնահերթ խնդիրներից է: 

 

 

 

2. Իրավաստեղծ գործունեության իրավական հիմքերը 

 

Իրավաստեղծ գործունեության իրավական կարգավորման 

աղբյուրները հստակ համակարգված չեն, քանզի այն խիստ բազ-

մաբնույթ է և առնչվում է ոչ միայն հանրային իշխանության 

տարբեր մարմինների գործունեության, այլև միմյանցից էապես 

տարբերվող եղանակների ու մեթոդների հետ։ 

Ինչևէ, իրավաստեղծ գործունեության հիմնարար իրավա-

կան դրույթներն ամրագրված են ՀՀ Սահմանադրությամբ, մաս-
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նավորապես հիմնական օրենքով կարգավորված են այնպիսի 

հարաբերություններ, որոնք առնչվում են Սահմանադրության, 

օրենքների և այլ իրավական ակտերի իրավաբանական ուժին ու 

ստորադասությանը (6-րդ հոդված), Ազգային ժողովի կողմից օ-

րենքներ, որոշումներ հայտարարություններ և ուղերձներ ընդու-

նելու կարգին (103-րդ հոդված), Ազգային ժողովում օրենսդրա-

կան նախաձեռնության իրավունքին (109-րդ հոդված), Ազգային 

ժողովի կողմից ընդունված օրենքները Հանրապետության Նա-

խագահի կողմից ստորագրելու և հրապարակելու կարգին ու 

ժամկետին (129-րդ հոդված), վարչապետի ու կառավարության 

մյուս անդամների կողմից իրավական ակտերի ընդունման կար-

գին (152-րդ հոդված), համայնքների ավագանու կողմից ենթաօ-

րենսդրական իրավական ակտերն ընդունելու, ինչպես նաև օ-

րենքով սահմանված դրույքաչափերի շրջանակներում տեղա-

կան հարկեր և տուրքեր սահմանելու կարգին (182-րդ և 185-րդ 

հոդվածներ), Սահմանադրությունն ընդունելու և դրանում փո-

փոխություններ կատարելու, ինչպես նաև հանրաքվեով օրենք-

ներ ընդունելու կարգին (202-208-րդ հոդվածներ) և այլն։  

Հաջորդ կարևոր աղբյուրը, որն ունի համընդհանուր բնույթ 

և հավասարապես վերաբերում է իրավաստեղծ գործունեության 

բոլոր տեսակներին ու այդպիսի գործունեություն իրականացնող 

բոլոր պետական մարմիններին՝ «Նորմատիվ իրավական ակտե-

րի մասին» օրենքն է։ Այս օրենքը վերաբերում է ինչպես իրավաս-

տեղծ գործունեության մի շարք էական հարցադրումների, այն-

պես էլ իրավաբանական տեխնիկայի իրավական կարգավորմա-

նը։ Ընդ որում, իրավաբանական տեխնիկայի հիմնադրույթները 

համակարգված տեսքով ամրագրված են հենց այս օրենսդրա-

կան ակտում։ 

Իրավաստեղծ գործունեության աղբյուրներից է նաև «Ազգա-

յին ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքը, որում 
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հանգամանորեն ու համակարգված կանոնակարգված են օրենս-

դիր մարմնի իրավաստեղծ գործունեության գրեթե բոլոր աս-

պեկտները։  

Այս կամ այն չափով իրավաստեղծ գործունեությանն առնչ-

վող հարաբերությունների կարգավորմանն են նվիրված նաև բա-

զում այլ օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտեր։ Այդպիսի 

ենթաօրենսդրական ակտերից են, օրինակ՝ Կառավարության 

2019 թ. հունիսի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավա-

րության կողմից ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի 

հաշվառման և պահպանման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 

815-Ն որոշումը, Կառավարության 2020 թ. փետրվարի 13-ի «Եվ-

րասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի խորհրդի ի-

րավական բնույթի նորմատիվ իրավական ակտը Հայաստանի 

Հանրապետությունում գործողության մեջ դնելու և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 

19-ի N 1313-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 

152-Ն որոշումը և այլն։ 

Բացի զուտ իրավական կարգավորումից, իրավաստեղծ 

գործունեության որակը բարձրացնելու նկատառումով աստիճա-

նաբար շրջանառության մեջ են դնում մեթոդական ցուցումներ։ 

Այս տեսանկյունից, նպատակահարմար է, որպեսզի ընդհանուր 

այդպիսի ցուցումներից զատ, մշակվեն նաև կոնկրետ գերատես-

չությունների իրավաստեղծ գործունեությանը բնորոշ մեթոդա-

կան ցուցումներ։ 

 

3. Իրավաստեղծ գործունեության տեսակները 

 

Իրավաստեղծ գործունեության դասակարգման հիմքում 

դրվում են մի շարք հատկանիշներ, սակայն առավել տարածված 

է դրա դասակարգումը` ըստ այդպիսի գործունեություն իրակա-
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նացնող սուբյեկտների։ Ընդ որում, նորմատիվ իրավական ակ-

տեր ընդունելու իրավասությամբ օժտված մարմինների համա-

կարգն սպառիչ է և ամրագրված է Սահմանադրության 6-րդ հոդ-

վածի 2-րդ մասով. «Սահմանադրության և օրենքների հիման 

վրա և դրանց իրականացումն ապահովելու նպատակով Սահ-

մանադրությամբ նախատեսված մարմինները կարող են օրեն-

քով լիազորվել ընդունելու ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրա-

վական ակտեր: Լիազորող նորմերը պետք է համապատասխա-

նեն իրավական որոշակիության սկզբունքին»: 

Այս նորմի մեկնաբանության հարցում առկա են որոշակի 

տարաձայնություններ, որոնք արտահայտվել են սահմանադրա-

կան բարեփոխումների հանձնաժողովում: Ընդ որում, այդ տա-

րաձայնությունների արդյունքում դեռևս չի ձևավորվել միասնա-

կան մոտեցում նաև օրինաստեղծ ոլորտում: Մասնավորապես, 

մի տեսակետի համաձայն, նորմատիվ իրավական ակտեր կա-

րող են ընդունել ոչ թե բոլոր սահմանադրական մարմինները, 

այլ միայն այնպիսիք, որոնց կողմից նորմատիվ իրավական ակտ 

ընդունելու լիազորությունը հստակ ամրագված է Սահմանադ-

րությամբ: Ըստ այդմ էլ, այպիսիք են համարվում Ազգային ժողո-

վը, Կառավարությունը, Կառավարության անդամները, ինքնա-

վար մարմինները, Բարձրագույն դատական խորհուրդը, Կենտ-

րոնական ընտրական հանձնաժողովը, Հեռուստատեսության և 

ռադիոյի հանձնաժողովը, Կենտրոնական բանկը և համայնքի ա-

վագանիները: Այլ կերպ ասած, այս տեսակետի համաձայն, ան-

գամ Հանրապետության նախագահն իրավասու չէ ընդունելու 

նորմատիվ իրավական ակտեր: 

Մյուս տեսակետի կողմնակիցները, որոնց նաև ինքս եմ հա-

րում, նորմատիվ իրավական ակտեր կարող են ընդունել բոլոր 

սահմանադրական մարմինները՝ Սահմանադրության և օրենք-

ների հիման վրա իրենց լիազորություններն իրականացնելիս: 
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Վերջին հաշվով, Սահանադրության 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 

նախատեսված չէ որևէ սահմանափակում, ավելին հստակ 

նշվում է, որ խոսքը ոչ միայն Սահմանադրության, այլև օրենքնե-

րի հիման վրա գործելու մասին է, ուստի անհասկանալի է, թե 

ինչ նկատառումով օրենքով սահմանադրական մարմիններին 

չեն կարող վերապահվել նորմատիվ իրավական ակտեր ընդու-

նելու լիազորություն, մանավանդ, որ դա երաշխիք է այդ մար-

մինների կողմից իրենց սահմանադրական լիազորություններն 

անխափան իրացնելու տեսանկյունից:  

Իրավաստեղծ գործունեություն իրականացնելու իրավա-

սություն ունեցող մարմինների ցանկն օրենսդրությամբ ներկա-

յացնելիս հիմք է ընդունվել միաժամանակ և դրանց պետաիրա-

վական կարգավիճակը, և իշխանության այս կամ այն ճյուղին 

պատկանելը, ինչը գործնականում այդ մարմինների դասակարգ-

ման չափանիշների ընկալումը համեմատաբար խրթին է դարձ-

նում։ Թերևս, դա է պատճառը, որ իրավունքի տեսությունում նա-

խապատվությունը տրվում է ոչ այնքան կարգավիճակին, որքան 

այդ մարմինների կողմից իրավաստեղծ գործունեություն իրա-

կանացնելու կարգին (օրինակ` միանձնյա կամ կոլեգիալ)։  

Այսպիսով, ըստ իրավաստեղծ գործունեություն իրականաց-

նելու իրավասություն ունեցող սուբյեկտների, տարբերակում 

ենք`  

1) ժողովրդի անմիջական իրավաստեղծ գործունեություն` 

հանրաքվեի միջոցով։ Հանրաքվեն իրավամբ համարվում է իրա-

վաստեղծ գործունեության առաջատար եղանակը։ Նախ, հենց 

հանրաքվեի միջոցով է ընդունվում պետության հիմնական օ-

րենքը` Սահմանադրությունը (Սահմանադրության 202-րդ հոդ-

ված)։ Նույն կերպ, միայն հանրաքվեի միջոցով են փոփոխութ-

յուններ կատարվում Սահմանադրության որոշ նորմերում՝ Սահ-

մանադրության 1-3-րդ, 7-րդ, 10-րդ և 15-րդ գլուխներում, ինչպես 
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նաև Սահմանադրության 88-րդ հոդվածում, 89-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասի 1-ին նախադասությունում, 90-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 

103-րդ հոդվածի 2-րդ մասում, 108-րդ, 115-րդ, 119-120-րդ, 123-

125-րդ, 146-րդ, 149-րդ և 155-րդ հոդվածներում, 200-րդ հոդվածի 

4-րդ մասում։  

Ինչ վերաբերում է օրենքներին, ապա դրանք հանրաքվեի 

կարող են դրվել Սահմանադրության 204-րդ հոդվածով սահման-

ված կարգով.  

«1. Եթե Ազգային ժողովը մերժում է Սահմանադրության 

109-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված կարգով ներկայաց-

ված օրենքի նախագծի ընդունումը, ապա մերժումից հետո` 

վաթսուն օրվա ընթացքում, օրենքի նախագծի ընդունման նա-

խաձեռնությանը ընտրական իրավունք ունեցող ևս երեք հար-

յուր հազար քաղաքացու միանալու դեպքում նախագիծը դրվում 

է հանրաքվեի, եթե Սահմանադրական դատարանը նախագիծը 

ճանաչում է Սահմանադրությանը համապատասխանող: Քաղա-

քացիական նախաձեռնության մասնակիցների ստորագրութ-

յունների վավերականությունը հաստատում է Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը:  

2. Հանրաքվեի միջոցով ընդունված օրենքները կարող են 

փոփոխվել միայն հանրաքվեով: Նման փոփոխություն կարող է 

կատարվել համապատասխան օրենքի ընդունումից առնվազն 

մեկ տարի հետո:  

3. Հանրաքվեի չեն կարող դրվել այն օրենքների նախագծե-

րը, որոնք վերաբերում են սահմանադրական օրենքների իրա-

վակարգավորման առարկային, պետական բյուջեին, հարկերին, 

տուրքերին, այլ պարտադիր վճարներին, համաներմանը, պե-

տության պաշտպանությանը և անվտանգությանը, միջազգային 

պայմանագրերին, ինչպես նաև Հանրաքվեի մասին օրենքով 

սահմանված այլ հարցերի»։ 
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Սահմանադրության 206-րդ հոդվածով սահմանված է հան-

րաքվեի նշանակման հետևյալ կարգը. քաղաքացիական նախա-

ձեռնության կարգով ներկայացված օրենքի նախագծի վերաբեր-

յալ Սահմանադրական դատարանի կողմից` Սահմանադրութ-

յանը համապատասխանության մասին որոշումն ընդունվելուց, 

ինչպես նաև Ազգային ժողովի կողմից հանրաքվե անցկացնելու 

մասին որոշումն ընդունվելուց հետո` եռօրյա ժամկետում, Հան-

րապետության նախագահը նշանակում է հանրաքվե: Հանրաք-

վեն անցկացվում է հանրաքվե նշանակվելուց ոչ շուտ, քան հի-

սուն, և ոչ ուշ, քան վաթսունհինգ օր հետո:  

Հանրաքվեի դրված ակտն ընդունվում է, եթե դրան կողմ է 

քվեարկում հանրաքվեի մասնակիցների կեսից ավելին, բայց ոչ 

պակաս, քան հանրաքվեներին մասնակցելու իրավունք ունեցող 

քաղաքացիների մեկ քառորդը (Սահմանադրության 207-րդ հոդ-

ված): 

Հանրաքվեի անցկացման սկզբունքների, հանրաքվեի դրվող 

հարցերի շրջանակի, հանրաքվեի անցկացումը բացառող հան-

գամանքների և հանրաքվեի ինստիտուտին առնչվող այլ հարա-

բերությունների իրավական կարգավորմանն է նվիրված «Հան-

րաքվեի մասին» սահմանադրական օրենքը (ընդունվել է 2018 թ. 

մարտի 23-ին): Նշված սահմանադրական օրենքով կարգավոր-

ված է այն հարցերի շրջանակը, որոնք ընդունվում են կամ կա-

րող են ընդունվել հանրաքվեի միջոցով. 

«1. Հանրաքվեի են դրվում` 

1) Սահմանադրության նախագիծը. 

2) Սահմանադրության 1-3-րդ, 7-րդ, 10-րդ և 15-րդ գլուխնե-

րում, ինչպես նաև Սահմանադրության 88-րդ հոդվածում, 89-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասի առաջին նախադասությունում, 90-րդ հոդ-

վածի 1-ին մասում, 103-րդ հոդվածի 2-րդ մասում, 108-րդ, 115-

րդ, 119-րդ, 120-րդ, 123-125-րդ, 146-րդ, 149-րդ և 155-րդ հոդված-
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ներում, 200-րդ հոդվածի 4-րդ մասում փոփոխություններ կա-

տարելու նախագծերը. 

3) վերպետական միջազգային կազմակերպություններին 

Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության, ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխությանը վե-

րաբերող հարցերը. 

4) հանրաքվեի միջոցով ընդունված օրենքում փոփոխութ-

յուն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը: 

2. Հանրաքվեի կարող են դրվել` 

1) Սահմանադրության՝ սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կե-

տով չնախատեսված հոդվածներում փոփոխություններ կատա-

րելու նախագիծը, եթե դրա ընդունումն Ազգային ժողովը մերժել 

է. 

2) քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով ներկայաց-

ված օրենքի նախագիծը, եթե դրա ընդունումն Ազգային ժողովը 

մերժել է: 

3. Հանրաքվեի դրվող հարցը ձևակերպվում է այնպես, որ 

հնարավոր լինի դրան տալու միանշանակ պատասխան» (4-րդ 

հոդված), 

2) կոլեգիալ պետական մարմինների, օրինակ` Ազգային ժո-

ղովի, Կառավարության և այլն, իրավաստեղծ գործունեությունը։ 

Կոլեգիալ պետական մարմինների կողմից իրավաստեղծ գոր-

ծունեություն իրականացնելու առանձնահատկությունն այն է, որ 

իրավական ակտ ընդունելու հիմնական պայման է համարվում 

նիստին դրանց անդամների մասնակցության քվորումը, ինչպես 

նաև կողմ ձայների որոշակի նվազագույն քանակը։ Այսպես, օրի-

նակ՝ Սահմանադրության 103-րդ հոդվածի համաձայն.  

«1. Օրենքները, Ազգային ժողովի որոշումները, հայտարա-

րությունները և ուղերձները, բացառությամբ Սահմանադրութ-

յամբ սահմանված դեպքերի, ընդունվում են քվեարկությանը 
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մասնակցող պատգամավորների ձայների մեծամասնությամբ, ե-

թե քվեարկությանը մասնակցել է պատգամավորների ընդհա-

նուր թվի կեսից ավելին:  

2. Ազգային ժողովի կանոնակարգը, Ընտրական օրենսգիր-

քը, Դատական օրենսգիրքը, Սահմանադրական դատարանի 

մասին օրենքը, Հանրաքվեի մասին օրենքը, Կուսակցություննե-

րի մասին օրենքը և Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին 

օրենքը սահմանադրական օրենքներն են և ընդունվում են պատ-

գամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երեք հինգե-

րորդով: Սահմանադրական օրենքի իրավակարգավորումը 

չպետք է դուրս գա իր առարկայի շրջանակներից:  

3. Սահմանադրությամբ սահմանված դեպքերում, ինչպես 

նաև իր գործունեության կազմակերպման հարցերով Ազգային 

ժողովն ընդունում է որոշումներ:  

4. Ազգային ժողովի որոշումները, հայտարարությունները և 

ուղերձներն ստորագրում և հրապարակում է Ազգային ժողովի 

նախագահը»։  

Բնական է, որ կոլեգիալ կարգով իրավական ակտեր ընդու-

նելու կարգ նախատեսվում է այն դեպքերում, երբ խոսքն առավել 

առանցքային նշանակություն և բարձր իրավաբանական ուժ ու-

նեցող իրավական ակտերի մասին է, և անհրաժեշտ է ապահովել 

լայն ներկայացուցչություն, բացառելով կամ առնվազն մեղմելով 

սուբյեկտիվ հնարավոր շահագրգռվածությունը։ Ընդ որում, բազ-

մակարծության համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու 

նկատառումով, օրենսդիրը սահմանել է բազմապիսի իրավա-

կան լուծումներ: 

Միաժամանակ, սուբյեկտիվ գործոնը մեղմելու նկատառու-

մով հաճախ կոլեգիալ կարգով որոշումների ընդունման համար 

սահմանվում է գաղտնի քվեարկություն: Օրինակ՝ գաղտնի 

քվեարկության մի շարք հիմքեր են նախատեսված Բարձրագույն 
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դատական խորհրդի որոշումների համար՝ «ՀՀ դատական օ-

րենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 94-րդ հոդվածի 5-րդ մա-

սով: Գործնականում այն մոտեցումն է ձևավորվել, որ գաղտնի 

քվեարկությունը, թերևս, բացառում է իրավական ակտերի հիմ-

նավորվածության անհրաժեշտությունը, ինչը բարձրացնում է 

կամայականություն դրսևորելու հնարավորությունը։ Կարծում 

ենք, հնարավոր կամայականություններից, ինչպես նաև ուղղոր-

դումներից խուսափելու նկատառումով, հարկ է որոշումները 

քվեարկության դնել նախապես մշակված հիմնավորումներով, 

որպեսզի հնարավոր լինի դրանք առնվազն բողոքարկել ոչ 

միայն ընթացակարգի խախտումների, այլև հիմնավորումների 

տեսանկյունից, 

3) միանձնյա պետական մարմնի` հանրային իշխանութ-

յամբ օժտված պաշտոնատար անձի, օրինակ` Հանրապետութ-

յան նախագահի, վարչապետի, նախարարների և այլն, իրավաս-

տեղծ գործունեությունը։ Ի տարբերություն նախորդ եղանակի, 

միանձնյա կարգով իրավաստեղծ գործունեությունը, որպես կա-

նոն, չի առնչվում իրավաբանական մեծ ուժ ունեցող իրավական 

ակտերի ընդունման հետ, բնականաբար, դրանք ենթաօրենսդ-

րական ակտեր են, որոնցում մեծամասնություն են կազմում ան-

հատական ակտերը։ Որպես կանոն, այդպիսի իրավասություն 

սահմանվում է այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է ապահովել իշ-

խանական գործառույթների իրականացման օպերատիվություն 

և անհատական պատասխանատվություն։  

Բոլոր այն դեպքերում, երբ միանձնյա կարգով ընդունվող ի-

րավական ակտն առնչվում է մարդու իրավունքների և ազա-

տությունների սահմանափակման կամ պետական կյանքի 

կարևոր ոլորտներին, Սահմանադրությամբ կամ օրենքներով 

սահմանվում են իրավաստեղծ գործունեության ողջամիտ սահ-

մանափակումներ և ընթացակարգեր։ Այսպես, Սահմանադրութ-
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յան 2-րդ գլխում ամրագրված յուրաքանչյուր այնպիսի իրավուն-

քի կամ ազատության դեպքում, որոնց համար կարող են սահ-

մանվել սահմանափակումներ, հստակ ամրագրված են այդ սահ-

մանափակումները հենց այդ իրավունքներն ամրագրող հոդված-

ներով, իսկ 80-րդ հոդվածը սահմանում է ընդհանուր կանոն, որի 

համաձայն, հիմնական իրավունքների և ազատությունների վե-

րաբերյալ 2-րդ գլխում ամրագրված «դրույթների էությունն ան-

խախտելի է»:  

Բացի այդ, Սահմանադրության 75-րդ հոդվածի համաձայն. 

«Հիմնական իրավունքները և ազատությունները կարգավորելիս 

օրենքները սահմանում են այդ իրավունքների և ազատություն-

ների արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ կազ-

մակերպական կառուցակարգեր և ընթացակարգեր»: Այս նորմից 

բխում է, որ բացառապես օրենքներով պետք է սահմանվեն իրա-

վունքների և ազատությունների արդյունավետ իրականացման 

համար անհրաժեշտ կազմակերպական կառուցակարգերն ու 

ընթացակարգերը, իսկ մյուս կառուցակարգերն ու ընթացակար-

գերը կարող են սահմանվել նաև այլ ենթաօրենսդրական ակտե-

րով,  

4) դատարանների իրավաստեղծ գործությունեություն։ Դա-

տարանների իրավաստեղծ գործունեությունն իրականացվում է 

ինչպես դատական ակտեր կայացնելու, այնպես էլ` դատական 

նախադեպի միջոցով: Ինչ վերաբերում է նորմատիվ ակտեր ըն-

դունելուն, ապա այս դեպքում նկատի է ունեցվում վիճարկվող 

նորմատիվ ակտերն անվավեր ճանաչելու մասով կայացված դա-

տական ակտերը։ 

Հաճախ է քննարկվում այն հարցը, թե դատարանները, այդ 

թվում՝ Սահմանադրական դատարանը սոսկ նորմատիվ իրա-

վական ակտը ուժը կորցրած, անվավեր ճանաչելու միջոցով կա-

րո՞ղ են իրականացնել իրավաստեղծ գործունեություն։ Այս դեպ-
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քում տարակուսանքի տեղիք է տալիս այն, որ իբր, օրինակ օրի-

նաստեղծ գործունեություն իրականացնելու միջոցներն են միայն 

օրենքներ ընդունելը, այդ թվում՝ օրենքներ ընդունելու միջոցով 

գործող օրենքների ուժը կորցրած ճանաչելը։ Սակայն հարկ է 

նկատել, որ իրավաստեղծ գործունեությունը որևէ իրավական 

հիմքով սահմանափակված չէ միայն այդպիսիք ընդունելու եղա-

նակով, ընդհանրապես՝ իրավաստեղծ գործունեության բովան-

դակությունը բնորոշվում է ոչ թե գործընթացի եղանակով, այլ 

արդյունքներով։ Ասվածից բխում է, որ եթե օրենքի կամ որևէ այլ 

նորմատիվ իրավական ակտի ուժը դատարանի դատական ակ-

տով ճանաչվում է ուժը կորցրած, ապա գործ ունենք իրավաս-

տեղծ գործունեության հետ։ Պարզապես, այս դեպքում իրավաս-

տեղծ գործունեությունն իրականացվում է արդարադատություն 

իրականացնելու համատեքստում,  

5) տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրավաս-

տեղծ գործունեություն։ Տեղական ինքնակառավարման մարմին-

ների, այն է` համայնքի ավագանու և համայնքի ղեկավարի կող-

մից որոշումներ ընդունվում են միայն օրենքով իրենց վերապահ-

ված լիազորությունների շրջանակում, իսկ նորմատիվ որոշում-

ներ` միայն Սահմանադրությամբ և օրենքներով ուղղակի նա-

խատեսված դեպքերում և սահմաններում։ «Տեղական հանրաք-

վեի մասին» օրենքով (ընդունվել է 2018 թ. հունիսի 13-ին) սահ-

մանված կարգով տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

որոշումները կարող են ընդունվել հանրաքվեով։ Ցավոք, մեր 

երկրում դեռևս չի ձևավորվել տեղական հանրաքվեի ինստիտու-

տի կիրառման անհրաժեշտ պրակտիկա։  

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների 

իրավաբանական ուժին առնչվող հարաբերությունները կարգա-

վորված են Սահմանադրության 182-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 

(այս նորմին արդեն վերևում անդրադարձ եղել է), ինչպես նաև 
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«Տեղական հանրաքվեի մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածով։ Նշված 

հոդվածի 1-ին մասով սահմանված է նաև այն հարցերի շրջանա-

կը, որոնք չեն կարող դրվել տեղական հանրաքվեի. 

«Տեղական հանրաքվեի կարող են դրվել տվյալ համայնքի 

բնակիչների համայնքային նշանակության հանրային հարցերը, 

բացառությամբ՝ 

1) մարդու և քաղաքացու իրավունքներին, ազատություննե-

րին ու պարտականություններին, դրանց իրականացումն ապա-

հովող սահմանադրական երաշխիքների վերացմանը կամ սահ-

մանափակմանը վերաբերող հարցերի. 

2) պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններին պատվիրակված լիազորություններին առնչվող 

հարցերի. 

3) համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի ձևավորմանը վե-

րաբերող հարցերի. 

4) համայնքի բյուջեի ընդունման կամ փոփոխման, ինչպես 

նաև համայնքի ֆինանսական պարտավորությունների կատար-

ման կամ փոփոխման մասին հարցերի. 

5) համայնքի սեփականության օտարման մասին հարցերի. 

6) բնակչության պաշտպանության, առողջությունն ու անվ-

տանգությունն ապահովող արտակարգ և շտապ միջոցառումներ 

ձեռնարկելու մասին հարցերի. 

7) պատմության, մշակույթի, բնության հուշարձաններին և 

արգելանոցներին վնաս հասցնող հարցերի. 

8) տեղական հարկերին, տուրքերին, վճարներին վերաբե-

րող հարցերի. 

9) միջհամայնքային միավորումներ ստեղծելու վերաբերյալ 

հարցերի. 
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10) այն հարցերը, որոնք արդեն իսկ դրվել են տեղական 

հանրաքվեի նախորդ մեկ տարվա ընթացքում և նույնաբովան-

դակ են»: 

Հավելենք, որ տեղական հանրաքվեի դրվող հարցերը հարկ 

է մշակել այնպես, որ դրանց հնարավոր լինի տալ միանշանակ 

պատասխան, առանց լրացուցիչ պարզաբանումների և վերա-

պահումների: 

 

4. Իրավաստեղծ գործունեության փուլերը 

 

Իրավաստեղծ գործունեության փուլը հարաբերականորեն 

ինքնուրույն և ավարտուն գործընթաց է, որտեղ կատարվում են 

իրավական ակտի բովանդակային բաղադրիչները և անհրա-

ժեշտ նախադրյալներ ստեղծվում հաջորդ փուլում դրա կատա-

րելագործման և վերջնական հանգրվանին հասցնելու համար։ Ի-

րավունքի տեսությունում դեռևս չեն ձևավորվել իրավաստեղծ 

գործունեության փուլերի դասակարգման առնչությամբ միաս-

նական մոտեցումներ։ Այս տարաձայնությունը պայմանավոր-

ված է նրանով, որ իրավագետների մի մասը սահմանազատում, 

տարբերակում են իրավակազմավորումը և իրավաստեղծ գոր-

ծունեությունը2։ Ըստ այդմ էլ` իրավակազմավորումը, որպես ա-

ռանձին փուլ ներկայացնող իրավագետներն առաջարկում են ի-

րավաստեղծ գործունեության հետևյալ փուլերը`  

ա) պետական կամքից պաշտոնապես լիազորված անձանց 

անհատական կամքի ձևավորումը (անհատական իրավաստեղծ 

կամք),  

 
2 Մանրամասն տե՛ս Степанян В.В., Теоретические проблемы правообразо-

вания в социалистическом обществе. Ереван, 1986, էջ 34։ Правотворчество в 

СССР. Под редакцией проф. Мицкевича М., 1974, էջեր 34-35։ 
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բ) իրավաստեղծ մարմնի կոլեկտիվ կամքի ձևավորումը և  

գ) իրավաստեղծ կամքի ձևավորումը պետական կամքի։ 

Իրավունքի տեսությունում առավելապես նախապատվութ-

յունը տրվել է այն դիրքորոշմանը, ըստ որի՝ իրավակազմավո-

րումը ևս իրավաստեղծ գործունեության բաղադրիչ է, ինչով էլ 

պայմանավորված է իրավաստեղծ գործունեության փուլերի 

հետևյալ կազմի առաջադրումը`  

ա) իրավաստեղծ նախաձեռնությունը, 

 բ) իրավական ակտի նախագծի քննարկման փուլը, 

գ) իրավական ակտի նախագծի ընդունման փուլը և  

դ) ընդունված իրավական ակտի ստորագրման, գրանցման 

և հրապարակման փուլը։  

Ընդհանուր առմամբ, համաձայնվելով նշված տարբերակի 

հետ, որոշ իրավագետներ, այնուամենայնիվ, փորձել են որոշ 

փուլեր բաղդատել մի քանի փուլերի և դրանց իրավական նշա-

նակությունն ընդգծելու նկատառումով ներկայացնել, որպես 

ինքնուրույն փուլեր, սակայն դրանից էությունը չի փոխվում, քա-

նի որ փուլերի համակարգի բաղադրիչների տեսանկյունից տա-

րաձայնություններ չկան։ Օրինակ, իրավագետների մի մասն ի-

րավաստեղծ նախաձեռնությունը տարանջատում է երեք փուլի`  

ա) նորմատիվ ակտի նախագծի նախապատրաստման մա-

սին համապատասխան որոշում ընդունելը, 

բ) ընդունվելիք ակտի հայեցակարգի մշակումը և  

գ) կոնկրետ նախագծի մշակումը պետական իրավասու 

մարմնի կամ աշխատանքային խմբի կողմից3։  

 
3 Տե՛ս Գ.Հ. Սաֆարյան, Իրավունքի պատմության և տեսության հիմնա-

հարցեր/ Գառնիկ Սաֆարյան.- Եր.։ Լիմուշ, 2010, էջեր 616-617։ 
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Այս նկատառումով էլ ստորև իրավաստեղծ գործունեության 

փուլերը ներկայացնելիս, համամասնորեն կանդրադառնանք 

դրանց կարևոր բաղադրիչներին։ 

Իրավաստեղծ նախաձեռնություն։ Իրավաստեղծ գործու-

նեություն կարող է նախաձեռնել միայն իրավական ակտի նա-

խագիծը իրավասու մարմնի քննարկմանը ներկայացնելու իրա-

վասություն ունեցող սուբյեկտը։ Այսինքն, ցանկացած այլ ոչ պե-

տական կառույց, անգամ մասնավոր անձ, ևս կարող է իրավա-

կան ակտի նախագիծ մշակել, սակայն դա ինքինին որևէ իրա-

վական արժեք ու նշանակություն չի ունենա։ Որպեսզի մշակված 

իրավական ակտի նախագիծը ձեռք բերի իրավական նշանա-

կություն, այն պետք է ներկայացվի քննարկման իրավասու 

մարմնի կողմից։ Սա նշանակում է, որ իրավական ակտի նախա-

ձեռնության իրավունք ունեցող սուբյեկտը կարող է ոչ թե ինքը 

մշակել իրավական ակտի նախագիծը, այլ դա պատվիրել կամ 

հանձնարարել որևէ մասնագիտացված կառույցի, աշխատան-

քային խմբի և այլն։ Գործնականում, որպես կանոն, հենց այդպես 

էլ լինում է, քանի որ իրավական ակտի մշակման գործընթացը, 

ինչպես արդեն նշվեց, ենթադրում է նեղ մասնագիտական գիտե-

լիքների ու ունակությունների առկայություն։ 

Իրավաստեղծ նախաձեռնությամբ օժտված լինելը դեռ չի 

նշանակում, որ նույն այդ սուբյեկտը կարող է նաև քննարկել ու 

ընդունել այդ իրավական ակտը։ Այսպես, օրենսդրական նախա-

ձեռնության իրավասությամբ, պատգամավորներից ու Ազգային 

ժողովի խմբակցություններից բացի, օժտված է նաև Կառավա-

րությունը (Սահմանադրության 109-րդ հոդված), սակայն վեր-

ջինս սոսկ կարող է նախաձեռնել իր կողմից կամ իր պատաս-

խանատվությամբ մշակված օրինագիծն Ազգային ժողով 

քննարկման ներկայացնելու գործընթաց։ Բնականաբար, Ազգա-
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յին ժողովը կարող է մերժել օրինագծի ընդունումը և կաշկանդ-

ված չէ Կառավարության դիրքորոշմամբ։  

Մինչև իրավական ակտի մշակման աշխատանքները, որ-

պես կանոն, իրականացվում են իրավիճակը համարժեքորեն 

պարզելուն ուղղված գիտագործնական վերլուծություններ ու ու-

սումնասիրություններ, սոցիոլոգիական հարցումներ և այլն։ Սա 

անհրաժեշտ է, որպեսզի նախապես կանխորոշվեն մշակվելիք ի-

րավական ակտի նախագծի հիմքում դրվող նպատակները, 

դրանց հասնելու իրավական եղանակները և այլն։  

Իրավական ակտի նախագծի քննարկում։ Իրավական ակտի 

նախագծի մշակման և այն իրավասու մարմնին ներկայացնելու 

նախաձեռնությանը հաջորդում է դրանց պաշտոնական 

քննարկման փուլը։ Իհարկե, իրավական ակտի նախագիծը հա-

ճախ անցնում է ոչ պաշտոնական տարբեր ձևաչափի քննար-

կումներ, սակայն, եթե դրանք նախատեսված չեն օրենսդրութ-

յամբ, որպես քննարկման պարտադիր ընթացակարգեր, ապա 

չեն կարող պաշտոնական իմաստով կոչվել քննարկում և ունե-

նալ իրավական հետևանքներ։ Այդպիսի ոչ պաշտոնական 

քննարկումները խիստ խրախուսելի են, նպաստում են իրավա-

կան ակտի նախագծի որակի բարձրացմանը և, այնուամենայ-

նիվ, դրանք չեն կարող ունենալ կոնկրետ իրավական հետևանք-

ներ։ 

Ժողովրդավարության սկզբունքներին խիստ համահունչ է 

իրավական ակտի նախագծի հանրային քննարկման ինստիտու-

տը, ինչը դեռևս հայրենական իրավական համակարգում անհ-

րաժեշտ կիրառում չունի։ Հրապարակային քննարկումների 

էությունը բնավ չի սահմանափակվում սոսկ դրանց տեքստերը 

զանգվածային լրատվության միջոցներով հրապարակելով, այն 

ենթադրում է իրավասու մարմինների կողմից հանրության ներ-

կայացուցիչների ակտիվ մասնակցությամբ թափանցիկ քննար-
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կումներ։ Պաշտոնական քննարկումների բաղադրիչ կարող է 

համարվել նաև անկախ փորձագետների կողմից իրավական 

ակտերի նախագծերի քննարկումը։ Այս դեպքում փորձագիտա-

կան եզրակացությունը սոսկ ունի խորհրդատվական նշանա-

կություն և կարող է վերաբերել տարաբնույթ չափանիշներով (ի-

րավաբանական, ֆինանսական, գիտատեխնիկական, բնապահ-

պանական, լեզվաոճական և այլն) գնահատումներին։  

Ներկայումս լայն կիրառում ունի նաև առանցքային իրավա-

կան նշանակություն ունեցող օրինագծերը միջազգային փորձա-

գիտական կառույցների քննարկմանը ներկայացնելու պրակտի-

կան, ինչը հնարավորություն է տալիս իրավական ակտի ընդուն-

ման փուլում համամասնորեն հաշվի առնելու ոչ միայն հայրե-

նական իրավագետների, որոնք երբեմն ղեկավարվում են նեղ գե-

րատեսչական կամ քաղաքական շահերով, այլև միջազգային ի-

րավունքի չափանիշների առավել իրազեկ ու անաչառ մասնա-

գետների եզրակացությունը, թեպետ՝ չի բացառվում, որ վերջին-

ներս ևս կաշկանդված լինեն տարածաշրջանային քաղաքական 

շահերով։ 

Իրավական ակտի նախագծի քննարկում և ընդունում։ Իրա-

վական ակտն ընդունելու եղանակը պայմանավորված է տվյալ 

իրավասու մարմնի գործունեության բնույթով։ Այսպես, միանձն-

յա կարգով գործելու դեպքում համապատասխան անձը ստո-

րագրում է իրավական ակտը, ինչի հիմքով այն համարվում է ըն-

դունված, իսկ կոլեգիալ կարգով գործելու դեպքում` իրավական 

ակտի նախագիծը դրվում է քվեարկության։  

Որպես կանոն, կոլեգիալ կարգով ընդունվող իրավական 

ակտերի պարագայում պահանջվում է, որպեսզի ապահովվի այդ 

մարմնի անդամների 2/3-ի մասնակցությունը (այսպես էր նաև 

Կառավարության պարագայում, սակայն, ցավոք, նախապատ-

վությունը տրվեց կեսի ներկա լինելուն, ինչը լրջագույն նահանջ 
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է կոլեգիալության սկզբունքից), որոնցից կեսից ավելին պետք է 

կողմ քվեարկի քննարկման դրված իրավական ակտի նախագ-

ծին։ 

Ընդունված իրավական ակտի ստորագրում, գրանցում և հ-

րապարակում։ Իրավական ակտի ստորագրմամբ, ըստ էության, 

հավաստվում է իրավական ակտի ընդունումը։ Ըստ այդմ էլ` ի-

րավական ակտի ստորագրումը հաջորդում է իրավական ակտի 

ընդունմանը, միաժամանակ, միանձնյա կարգով իրավական 

ակտն ընդունելու դեպքում իրավական ակտի ընդունումը հա-

մընկնում է իրավական ակտի ստորագրման հետ։  

Իրավական ակտը ստորագրելուն առնչվող հարաբերութ-

յունները կարգավորված են «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին օրենքի 20-րդ հոդվածով.  

« 1. Ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերն ստորագ-

րում է Սահմանադրությամբ կամ օրենքով այդպիսի լիազորութ-

յուն ունեցող պաշտոնատար անձը: 

2. Ստորագրությունը դրվում է նորմատիվ իրավական ակ-

տի պաշտոնական տեքստի վերջին էջի տեքստից հետո` նշելով 

պաշտոնատար անձի պաշտոնը, անվան սկզբնատառը, ազգա-

նունը և իրավական ակտի ստորագրման տարին, ամիսը, ամսա-

թիվը և ընդունման վայրը»: 

Իրավական ակտի հերթական գրանցման իրավական հիմքը 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 19-րդ հոդվա-

ծի 1-ին մասն է. «Նորմատիվ իրավական ակտի հերթական 

(գրանցման) համարը սահմանում է նորմատիվ իրավական 

ակտն ընդունող մարմինը` միայն արաբական թվանշաններով: 

Համարների հերթականությունը վերսկսվում է յուրաքանչյուր 

տարվա հունվարի 1-ից: Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրա-

վական ակտերը համարակալվում են միայն ամբողջ թվերով»: 
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Իրավական ակտի հրապարակման վերաբերյալ պահանջն 

ուղղակիորեն առնչվում է վերջինիս ուժի մեջ մտնելու հետ։ Իրա-

վական ակտի հրապարակման պահանջի էական իրավաբանա-

կան նշանակության մասին է խոսում, հատկապես, այն, որ հիշ-

յալ իրավական նորմն անգամ իր ամրագրումն է ստացել Սահ-

մանադրությամբ, որի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, օ-

րենքներն ու նորմատիվ իրավական ակտերն ուժի մեջ են 

մտնում միայն սահմանված կարգով հրապարակվելուց հետո։ 

Իրավական ակտերի հրապարակման ու ուժի մեջ մտնելու 

կարգը հանգամանալից սահմանված է «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածով. 

«1. Նորմատիվ իրավական ակտերն ուժի մեջ են մտնում 

դրանցում սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ շուտ, քան 

դրանց պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օրենքով սահմանված է, որ 

տվյալ նորմատիվ իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապա-

րակվելուց հետո` անմիջապես: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտն ընդունելու իրավասութ-

յուն ունեցող մարմինը պարտավոր է նախատեսել նորմատիվ ի-

րավական ակտի ուժի մեջ մտնելու ավելի ուշ ողջամիտ ժամ-

կետ, բացառությամբ սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված 

նորմատիվ իրավական ակտերի, եթե ակտով սահմանվում են 

այնպիսի իրավակարգավորումներ, որոնց համար անհրաժեշտ է 

հիմնավոր ժամանակահատված, որը հնարավորություն կտա 

հասցեատիրոջը իր վարքագիծը համապատասխանեցնելու սահ-

մանված պահանջներին, կամ սահմանված իրավակարգավո-

րումները վատթարացնում են անձի իրավական վիճակը: 

3. Նորմատիվ իրավական ակտով կարող են սահմանվել 

նորմատիվ իրավական ակտի բաժինների, գլուխների, հոդված-

ների, հոդվածների մասերի, կետերի, ենթակետերի, պարբերութ-
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յունների համար ուժի մեջ մտնելու այլ ժամկետներ, քան նախա-

տեսված է տվյալ նորմատիվ իրավական ակտի ուժի մեջ մտնե-

լու համար: Եթե նորմատիվ իրավական ակտի որոշակի մասով 

այլ ժամկետում ուժի մեջ մտնելու համար նորմատիվ իրավա-

կան ակտը հնարավոր չէ առանձնացնել նորմատիվ իրավական 

ակտի մասերի ձևով, ապա նորմատիվ իրավական ակտն ուժի 

մեջ է մտնում մասնակի: Այս դեպքում պետք է հստակ նշվի այն 

հարաբերությունների շրջանակը, որոնց մասով նորմատիվ իրա-

վական ակտն ուժի մեջ է մտնելու այլ ժամկետում: 

4. Անհետաձգելի համարվող օրենքները, ռազմական կամ 

արտակարգ դրությամբ պայմանավորված նորմատիվ իրավա-

կան ակտերը կարող են ուժի մեջ մտնել հրապարակվելուց հե-

տո` անմիջապես, այդ ակտով նախատեսված լինելու դեպքում: 

5. Նորմատիվ իրավական այն ակտը, որով ուժի մեջ մտնե-

լու ժամկետ նախատեսված չէ, ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտո-

նական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

6. Անհատական իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնում այդ 

ակտի ընդունման մասին այն անձանց առձեռն կամ օրենքով 

սահմանված այլ կարգով պատշաճ իրազեկելու օրվան հաջոր-

դող օրվանից, որոնց ուղղված է ակտը, եթե օրենքով այլ կարգ 

սահմանված չէ: 

7. Ներքին իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապա-

րակմանը հաջորդող օրվանից, բացառությամբ ակտերի, որոնք 

պարունակում են պետական կամ օրենքով պահպանվող այլ 

գաղտնիք: Պետական կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք 

պարունակող ներքին ակտն ուժի մեջ է մտնում այդ ակտի ըն-

դունման մասին այն անձանց առձեռն կամ օրենքով սահմանված 

այլ կարգով պատշաճ իրազեկելու օրվան հաջորդող օրվանից, ո-

րոնց ուղղված է ակտը, եթե օրենքով այլ կարգ սահմանված չէ: 

Ներքին իրավական ակտը հրապարակվում է ընդունող մարմնի 
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պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում առանձին բաժնում 

տեղադրելու միջոցով, իսկ եթե ընդունող մարմինը չունի պաշ-

տոնական ինտերնետային կայքէջ, ապա այն անձանց համար 

տեսանելի և հասանելի վայրում տեղադրելով, որոնց ուղղված է 

այդ ակտը: Ընդունող մարմինը պարտավոր է նշել ակտի հրա-

պարակման օրը: Ընդունող մարմինը պարտավոր է հրապարա-

կել նաև ակտում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուց 

հետո ակտի ինկորպորացված տարբերակը»։  

 

5. Օրենսդրության համակարգումը 

 

Օրենսդրության (իրավունքի) համակարգումը նորմատիվ 

ակտերի կատարելագործմանն ու կարգավորմանն ուղղված գոր-

ծունեություն է՝ դրանց մատչելիությունը, կիրառման արդյունա-

վետությունն ապահովելու նպատակով։ Իրավունքի տեսությու-

նում առավել տարածված են օրենսդրության համակարգման 

հետևյալ տեսակները` կոդիֆիկացիա, կոնսոլիդացիա, ինկոր-

պորացիա։ 

Օրենսդրության համակարգումը հնարավորություն է տա-

լիս լուծելու մի շարք խնդիրներ`  

ա) մատչելի ու առավել արդյունավետ դարձնելու համասեռ 

հարաբերությունների կարգավորմանը նվիրված նորմատիվ ի-

րավական ակտերի կիրառման գործընթացը, 

բ) հնարավորինս բացառել իրավական նորմերի միջև ան-

հարկի հակասությունները և կրկնությունները,  

գ) առավել տեսանելի դարձնել օրենսդրության թերություն-

ներն ու բացերը, ինչպես նաև դրանց վերացման հնարավոր ու-

ղիներն ու եղանակները և այլն։ 

Կոդիֆիկացիան նորմատիվ տարբեր ակտերի միավորումն 

է միասնական, ներքին տրամաբանական կառուցվածք ունեցող 
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ամբողջական ակտում, ինչի արդյունքում փոխվում է դրանց բո-

վանդակությունը և ստեղծվում է մեկ ամբողջական ակտ, օրի-

նակ` Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգիրքը, Հա-

յաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը և այլն։ Ընդ-

հանրապես կոդիֆիկացված օրենսդրական ակտեր են համար-

վում օրենսդրության հիմունքները, օրենսգրքերը, կանոնադ-

րությունները և այլն։ 

Կոդիֆիկացիայի արդյունքում ստեղծվում է միանգամայն 

նոր, ինքնուրույն նորմատիվ իրավական ակտ, այդ նկատառու-

մով էլ այն համարվում է օրենսդրության համակարգման առա-

վել ամբողջական տեսակ։ 

Կոնսոլիդացիան նորմատիվ ակտերի միավորումն է մեկ 

միասնական ակտում, որի արդյունքում այդ նորմատիվ ակտե-

րից յուրաքանչյուրը, պահպանելով իր բովանդակությունը, 

կորցնում է իր ինքնուրույն իրավաբանական նշանակությունը։ 

Այսպիսով, օրենսդրության համակարգման այս տեսակի կիրառ-

մամբ որևէ նորմատիվ իրավական ակտի բովանդակությունը չի 

փոխվում, դրանում փոփոխություններ կամ լրացումներ չեն կա-

տարվում։ Իրավունքի տեսությունում կոնսոլիդացիան համար-

վում է, որպես իրավաստեղծ գործունեության ինքնուրույն տե-

սակ։ 

Թեպետ նորմատիվ իրավական ակտերի բովանդակությու-

նը չի փոխվում, այնուամենայնիվ, օրենսդրության համակարգ-

ման այս տեսակի անհրաժեշտությունը թելադրված է մեծաքա-

նակ նույնական և նույնասեռ նորմատիվ իրավական ակտերը 

մեկ ամբողջական համալիրում միավորելու, դրանց կիրառական 

արդյունավետությունը բարելավելու նկատառումով։ Այսինքն, օ-

րենսդրության համակարգման այս տեսակին դիմելու անհրա-

ժեշտություն է ծագում այն դեպքում, երբ ակնհայտ մեծ քանակ 

են կազմում համասեռ հասարակական հարաբերություններին 
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նվիրված նորմատիվ իրավական ակտերը, մանավանդ, որ 

դրանք նշված հարաբերություններին չեն կարող տալ ամբողջա-

կան լուծում, քանի որ հիշյալ հարաբերությունները միաժամա-

նակ առնչվում են օրենսդրության տարբեր ճյուղերի։ 

Հայրենական օրենսդրությունում կոնսոլիդացիայի կիրառ-

ման փորձ չի ձևավորվել։ Այն լայն տարածում ունի Մեծ Բրիտա-

նիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում և այլն։  

Ինկորպորացիան գործող նորմատիվ իրավական ակտերի 

միավորումն է մեկ ժողովածուի մեջ` առարկայական կամ ժա-

մանակագրական սկզբունքով։ Ինկորպորացիայի հիմնադիրն 

անգլիացի գիտնական Ֆրենսիս Բեկոնն է։ Օրենսդրության հա-

մակարգման այս տեսակը կարող է լինել ինչպես պաշտոնական, 

այնպես էլ` ոչ պաշտոնական։ Նշված տեսակի բարձրագույն ձևը 

հավաք օրինակն է։ 

Ինկորպորացիայի դեպքում միավորվող նորմատիվ իրավա-

կան ակտերը ենթարկվում են միայն տեխնիկական փոփոխութ-

յունների՝ դրանցից հանվում են ուժը կորցրած իրավական նոր-

մերը, չեն նշվում գլուխներն ու նմանաբնույթ այլ հատվածները։ 

Այլ կերպ ասած, ինկորպորացիայի արդյունքում ստեղծված նոր-

մատիվ իրավական ակտն արտաքուստ ձեռք է բերում ինքնու-

րույն, միասնական նորմատիվ իրավական ակտի տեսք, որի կա-

ռուցվածքում բացակայում են կրկնվող իրավական նորմերը, 

գլուխների և այլ հատվածների վերնագրերը և այլն։  

Ինկորպորացիան ներկայումս ևս համալիր կիրառման 

փորձ չունի հայրենական օրենսդրական համակարգում։ Իսկ 

նորմատիվ իրավական ակտերի ոչ պաշտոնական ժողովածու-

ները չեն կարող համարվել ինկորպորացիա, քանի որ դրանում 

յուրաքանչյուր նորմատիվ իրավական ակտ ամբողջովին է նե-

րառվում, առանց անգամ տեխնիկական բնույթի փոփոխություն-

ների։ Ինչ վերաբերում է գործող իրավական ակտերում փոփո-
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խություններ և լրացումներ կատարելու մասին իրավական ակ-

տերին, ապա դրանց հրապարակումից հետո, հրապարակվում է 

նաև հիմնական իրավական ակտի ինկորպորացված տարբերա-

կը։  

Տարիներ առաջ օրենսդրության համակարգման բացակա-

յությունն ինքնին խնդարահարույց չէր, քանի որ իրավական 

կարգավորման շրջանակները, հետևաբար, իրավական ակտերի 

համեմատաբար սակավաքանակությունը չէր խոչընդոտում ի-

րավակիրառ պրակտիկային, սակայն ներկա իրավիճակը, երբ 

հայրենական օրենսդրական ակտերի քանակը կտրուկ աճել է մի 

քանի անգամ, իսկ դրան զուգահեռ ավելացել է վավերացված ու 

հաստատված միջազգային պայմանագրերի քանակը, օրենսդ-

րության համակարգման խնդիրը դարձել է խիստ հրատապ։ 
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ԳԼՈՒԽ 3.  

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴՐԱՆՑ  

ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 

1. Իրավական ակտի հասկացությունը և տեսակները 

 

Իրավական ակտերի տեսակներին և դրանց ստորադասութ-

յանն առնչվող հարաբերությունները միայն ընդհանուր գծերով 

են կանոնակարգված օրենսդրությամբ, ինչն էլ գործնականում ի-

րավակիրառական բնույթի բազմաթիվ բարդությունների ու 

հարցադրումների տեղիք է տալիս։ Այդ իսկ նկատառումով, դա-

սընթացի այս հատվածում կվերլուծվեն նաև այդ խնդիրները։  

Հաջորդիվ լուսաբանված են ոչ թե բոլոր իրավական ակտե-

րը, այլ միայն այնպիսիք, որոնք այս կամ այն նկատառումով 

անհրաժեշտ խորությամբ ու ծավալով լուսաբանված չեն մյուս 

դասընթացներում, ունեն գիտագործնական ընդգծված նշանա-

կություն, ինչպես նաև դրանց առնչությամբ առկա են լրացուցիչ 

լուսաբանման համար անհրաժեշտ հարցադրումներ։ 

Իրավական ակտի հասկացությունը։ Իրավական ակտը Հա-

յաuտանի Հանրապետության ժողովրդի, Հայաuտանի Հանրա-

պետության պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների, պետական կամ համայնքային հիմնարկների, ինչ-

պեu նաև իրավաբանական անձանց, դրանց առանձնացված 

uտորաբաժանումների կամ հիմնարկների` oրենքով նախա-

տեuված դեպքերում և կարգով իրենց լիազորությունների շրջա-

նակում ընդունած պաշտոնական գրավոր փաuտաթուղթ է, որով 

uահմանվում են պարտադիր ճանաչման, պահպանության, 

պաշտպանության, կատարման կամ կիրառման ենթակա իրա-

վունքներ, պարտականություններ, պատաuխանատվություն, 
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uահմանափակումներ կամ այլ կանոններ (այuուհետ` վարքագ-

ծի կանոններ)։ 

Բնականաբար, իրավաբանական անձանց, դրանց առանձ-

նացված ստորաբաժանումների կամ հիմնարկների ու վերջիննե-

րիս պատասխանատու անձանց կողմից ընդունված իրավական 

ակտերը գործում են բացառապես այդ կազմակերպությունների 

շրջանակներում և չեն կարող ունենալ արտաքին ներգործութ-

յուն, սակայն գործնականում այդ ներգործությունը բազմաթիվ 

դեպքերում ակնառու է, ինչը որոշակի լրացուցիչ խնդիրներ է 

հարուցում, որոնք, ցավոք, դեռևս իրենց համալիր լուծումը չեն 

ստացել։ Այսպես, նշված կազմակերպությունների ցանկում ար-

տաքին ներգործության իրավական ակտեր ընդունելու իրավա-

սություն չունեն նաև, այպես կոչված, հանրային ծառայություն ի-

րականացնող կազմակերպությունները, որոնք այս կամ այն չա-

փով օժտված են բնական մենաշնորհային դիրքով (էլեկտրամա-

տակարարման, գազամատակարարման, ջրամատակարարման, 

կապի և այլն)։ Վերջիններս ձևավորված պրակտիկայի շրջա-

նակներում, ըստ էության, սահմանում են ասենք մատակարար-

ման կանոններ, որոնք լավագույն դեպքում ընդգրկված են հա-

ճախորդների հետ կնքվող պայմանագրերում՝ որպես կանոն, 

դրանց հավելվածների տեսքով, իսկ առանձին դեպքերում, 

դրանց առնչությամբ ընդհանուր հղումներ են բովանդակում 

նույն այդ պայմանագրերը։ Արտաքուստ կարող է այն տպավո-

րությունը ստեղծվել, որ հիշյալ կանոնների առնչությամբ գոր-

ծընթացն իրավաչափ է, քանզի հաճախորդներն իրենք են 

ստանձնում այդ պարտավորությունները բացառապես պայմա-

նագրային հիմունքներով, սակայն հարկ է նկատել, որ պայմա-

նագրեր կնքելու բուն գործընթացը գրեթե բացառում է հանրային 

ծառայություններ իրականացնող կազմակերպությունների պայ-

մանագրեր կնքող հաճախորդների՝ մասնավոր քաղաքացիների 
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և իրավաբանական անձանց իրական կամահայտնությունը, 

քանզի վերջիններիս, ըստ էության, «պարտադրվում են» այդ 

պայմանագրերը։ Խնդիրն այն է, որ դրանք, այսպես կոչված, տի-

պային պայմանագրեր են, որոնք առաջադրվում են հաճախորդ-

ներին և գործնականում չեն նախատեսում դրանում արտացոլ-

ված պայմանները վերանայելու հնարավորություն։ Ընդ որում, 

հաճախորդները ևս չեն կարող հրաժարվել այդ պայմանագրե-

րից, քանզի խոսքը տվյալ դեպքում կենսական անհրաժեշտութ-

յան ծառայությունների մասին է, որին այլընտրանք չկա։ 

Այս առնչությամբ, թերևս, լուծումը հետևյալն է. հանրային 

ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների գործու-

նեության մի զգալի հատվածը նպատակահարմար է կանոնա-

կարգել այդ կազմակերպությունների նկատմամբ հսկողական և 

համակարգման լիազորություններ ունեցող պետական մարմին-

ների կողմից։ Բացի այդ, նշված կամակերպությունների հետ 

փոխհարաբերություններում ծագած վեճերի դատական քննութ-

յունը նպատակահարմար է իրականացնել վարչական դատա-

վարության կանոններով, թեպետ դրանք կարող են քննվել նաև 

ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարաններում։ 

Այս դեպքում խոսքը ոչ թե գործող օրենսդրությամբ այդ կազմա-

կերպություններին վարչական մարմնի կարգավիճակ, այլ զուտ 

վերջիններիս մասնակցությամբ դատաքննությունը վարչական 

դատավարության կանոններով իրականացնելու մասին է, որ-

պեսզի ապահովվի օրենքի առջև կողմերի հավասարության, 

մրցակցության սկզբունքները: 

Իրավական ակտին ներկայացվող պահանջները ստորաբա-

ժանվում են ընդհանուրի և հատուկի (վերջիններս ընդունված է 

անվանել նաև օրենսդրական տեխնիկայի կանոններ)։ Օրենսդ-

րությամբ սահմանված են այն իրավունքի սուբյեկտները, որոնք 

իրավասու են ընդունելու իրավական ակտեր: Առաձին դեպքե-
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րում խոսվում է նաև, այսպես կոչված, պատվիրակված լիազո-

րությունների մասին, թեպետ՝ մեր համոզմամբ, կարող է խոսք 

լինել պատվիրակված գործառույթների մասին, քանզի որևէ 

հանրային իշխանության մարմին օժտված չէ ինքնուրույն որո-

շել, թե իրեն Սահմանադրությամբ ու օրենքներով վերապահված 

լիազորությունները որ մարմնին կարող են պատվիրակվել։ Ընդ-

հանրապես, «լիազորությունների պատվիրակում» եզրույթը ա-

ռանձնանում է ներքին հակասությամբ, այն աղերսներ ունի իշ-

խանությունների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի 

հետ։ Յուրաքանչյուր մարմին կարող է գործել իրեն վերապահ-

ված լիազորությունների շրջանակում, անգամ, երբ իրեն պատ-

վիրակում են այլ գործառույթներ, վերջինս պարտավոր է դրանք 

կատարել բացառապես իրեն բնորոշ լիազորությունների միջո-

ցով:  

Ինչևէ, իրավագիտության և գործող օրենսդրության մեջ տա-

րածված «լիազորությունների պատվիրակում» եզրույթը խիստ 

վիճարկելի է։ Մեր դիրքորոշումն այն է, ինչպես նշվեց, որ լիազո-

րությունը չի կարող ամբողջությամբ փոխանցվել մեկ այլ մարմ-

նի, կարող է փոխանցվել այս կամ այն գործառույթի իրականաց-

ման լիազորությունը, ինչը նշանակում է, որ վերջինս այդ գործա-

ռույթը կարող է իրականացնել բացառապես իրեն բնորոշ լիազո-

րություններով և կարգավիճակով։ Այսպես, երբ ասում ենք, որ 

պետությունը պատվիրակում է լիազորություններ տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին, ապա հարկ է նկատի ունե-

նալ, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները ոչ մի պա-

րագայում չեն կարող օժտվել պետական իշխանությամբ, վեր-

ջիններս իրենց վերապահված գործառույթներն արդեն իրակա-

նացնում են տեղական ինքնակառավարմանը բնորոշ լիազո-

րություններով ու ընթացակարգերով։ Իրավունքի այլ սուբյեկտ-

ների կողմից իրավական ակտ ընդունելու դեպքում, դրանք չեն 
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ունենա իրավաբանական ուժ։ Ուստի այս դեպքում տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններն օժտվում են պետական իշ-

խանության մարմիններին բնորոշ գործառույթներ իրականաց-

նելու իրավասությամբ, սակայն այդ գործառույթներն իրակա-

նացնում են իրենց արդեն իսկ վերապահված լիազորությունների 

միջոցով: Իհարկե, լրացուցիչ գործառույթի առկայությունը են-

թադրում է լիազորությունների ծավալի որոշ փոփոխություն, 

սակայն չի փոխվում դրանց բնույթը:  

Միաժամանակ, անհրաժեշտ է քննարկել կարևոր մի հար-

ցադրում ևս. տվյալ դեպքում խոսքը բացառապես իրավական 

ակտի իրավաչափության մասին է: Այս դեպքում անհրաժեշտ է 

նկատել, որ ոչ իրավաչափ ակտը ոչ բոլոր դեպքերում է ունենում 

ոչ իրավաչափ ճանաչված իրավական ակտին բնորոշ հետևանք-

ները։ Պարզապես, որպեսզի ոչ իրավաչափ իրավական ակտը 

շարունակի գործել և դրա հասցեատիրոջ ֆիզիկական կամ իրա-

վաբանական անձի համար չառաջացնի բացասական հեևանք-

ներ, անհրաժեշտ է, որպեսզի առկա լինեն որոշակի պայմաններ: 

Մասնավորապես, հանրային իշխանությանը վստահելու 

սկզբունքից բխում է, որ յուրաքանչյուր մասնավոր անձ կարող է 

վստահել վարչարարություն իրականացնելու իրավասությամբ 

օժտված մարմնի կողմից ընդունված վարչական ակտին, այն 

համարելու իրավաչափ և գործել դրանով ամրագրված վարքագ-

ծի կանոններին համապատասխան, եթե վարչական ակտի հաս-

ցեատերը.  

«ա) համապատաuխան վարչական ակտի ընդունմանը 

հաuել է կաշառքի, uպառնալիքի կամ վարչական մարմնի պաշ-

տոնատար անձին դիտավորյալ մոլորության մեջ գցելու միջո-

ցով. 

բ) համապատաuխան վարչական ակտի ընդունմանը հաuել 

է կեղծ կամ ոչ լրիվ փաuտաթղթեր ներկայացնելու միջոցով. 
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գ) նախապեu իմացել է վարչական ակտի ոչ իրավաչափ լի-

նելու մաuին կամ այդ մաuին պարտավոր էր իմանալ` իր հա-

մար մատչելի տեղեկությունների հիման վրա» («Վարչարարութ-

յան հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 63-

րդ հոդվածի 4-րդ մաս)։ 

Վստահության իրավունքը գործնակամ մեծ նշանակություն 

ունեցող ինստիտուտ է, այն կոչված է նաև որոշակիորեն զսպելու 

հանրային իշխանությունների հնարավոր կամայական գործու-

նեությունը, քանզի վերջիններս հարկադրված են լինում առավել 

զգույշ լինել իրավական ակտերի իրավաչափության հարցում։ 

Մասնավորապես, վստահության իրավունքի դեպքում բացար-

ձակապես չի ծագում ոչ իրավաչափ ակտն անվավեր կամ առո-

չինչ ճանաչելու կարիք, այն շարունակում է գործել։ Եթե իրավա-

կան ակտը ճանաչվում է անվավեր կամ առոչինչ, ապա առն-

վազն կանխվում է դրա հետագա կիրառումը՝ դրանից բխող բո-

լոր բացասական հետևանքները ևս բացառելու պայմանով (ի-

հարկե, տվյալ դեպքում ծագում է ոչ իրավաչափ վարչարարութ-

յամբ պատճառված վնասի փոխհատուցման խնդիրը), սակայն 

այս դեպքում իրավիճակը շատ ավելի բարդ է պետական համա-

կարգի իրավաչափ գործունեությունը երաշխավորելու տեսանկ-

յունից։  

Ընդհանուր պահանջներից է նաև այն, որ իրավական ակտը 

չպետք է հակաuի հավաuար կամ ավելի բարձր իրավաբանա-

կան ուժ ունեցող իրավական ակտերին։ Հավասար իրավաբա-

նական ուժի դեպքում այս կամ այն իրավական ակտին նախա-

պատվություն տալուն առնչվող հարցերը կանոնակարգված են 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 40-րդ հոդվա-

ծով։ Ինչ վերաբերում է տարբեր իրավաբանական ուժ ունեցող ի-

րավական ակտերի հակասությանը, ապա անվերապահորեն 

գործում է առավել բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող իրավա-
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կան ակտը։ Ընդ որում, այս եզրահանգումը բխում է Սահմանադ-

րությամբ ամրագրված այն հիմնադրույթներից, ըստ որոնց.  

«1. Սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանա-

կան ուժ:  

2. Oրենքները պետք է համապատասխանեն սահմանադրա-

կան օրենքներին, իսկ ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավա-

կան ակտերը՝ սահմանադրական օրենքներին և օրենքներին:  

3. Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգա-

յին պայմանագրերի և օրենքների նորմերի միջև հակասության 

դեպքում կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը» 

(5-րդ հոդված)։ 

Ինչ վերաբերում է իրավական ակտերի կոլիզիաների լուծ-

ման կանոններին, դրանք, ինչպես արդեն նշվեց, սահմանված են 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 40-րդ հոդվա-

ծով. 

«1. Նորմատիվ իրավական ակտերի նորմերի միջև կոլի-

զիաների դեպքում, ըստ հերթականության, կիրառվում են 

հետևյալ կանոնները, ընդ որում, յուրաքանչյուր հաջորդ կանոնը 

կիրառվում է, եթե կիրառելի չէ նախորդ կանոնը` 

1) ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ 

իրավական ակտի նորմը. 

2) ընդհանուր նորմի և հատուկ նորմի միջև կոլիզիաների 

դեպքում գործում է հատուկ նորմը, սակայն եթե նորմատիվ ի-

րավական ակտն ունի ընդհանուր և հատուկ մասեր, ապա այդ 

մասերի նորմերի միջև կոլիզիայի դեպքում գործում են ընդհա-

նուր մասի նորմերը. 

3) ավելի վաղ ուժի մեջ մտած նորմատիվ իրավական ակտի 

նորմերը. 

4) ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար բարեն-

պաստ նորմատիվ իրավական ակտի նորմը, եթե այդ նորմի կի-
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րառմամբ չեն շոշափվում այլ անձանց իրավունքները կամ օրի-

նական շահերը»:  

Իրավական ակտը պետք է համապատաuխանի oրենuդրա-

կան տեխնիկայի կանոններին։ Նորմատիվ իրավական ակտի 

ընդունումը պետք է լինի հրապարակային։ Նորմատիվ իրավա-

կան ակտը պետք է կարգավորի միաբնույթ (մեկ ոլորտ կարգա-

վորող) հարաբերություններ։ Այլ անձանց կամ մարմիններին 

արգելվում է կատարել լեզվաոճական, խմբագրական, շարա-

դաuական կամ այլ բնույթի փոփոխություններ իրավաuտեղծ 

մարմնի` վերջնական խմբագրությամբ ընդունած իրավական 

ակտում, բացառությամբ ուղղագրական կամ կետադրական 

uխալների ուղղման։ Uույն մաuի պահանջների խախտմամբ կա-

տարված փոփոխություններն իրավաբանական ուժ չունեն։  

Իրավական ակտի տեսակները, դասակարգման հիմքերը։ 

Իրավական ակտերի դասակարգման հիմքերն ունեն գիտագործ-

նական նշանակություն, դրանք ոչ միայն հնարավորություն են 

տալիս ամբողջական պատկերացում կազմելու իրավական ակ-

տերի առանձին տեսակների հատկանիշների մասին, այլև 

նպաստում են իրավական ակտերի համակարգմանը։ 

1. Մասնավորապես էական նշանակություն ունի, հատկա-

պես, դրանց դասակարգումը՝ ըստ բնույթի ու կիրառման շրջա-

նակների, ինչի արդյունքում տարբերակում ենք նորմատիվ, ան-

հատական, ներքին և անհատական իրավական ակտեր։ Նորմա-

տիվ իրավական ակտի բնորոշումը տրված է «Նորմատիվ իրա-

վական ակտերի մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին 

կետով. «Նորմատիվ իրավական ակտ՝ Հայաuտանի Հանրապե-

տության ժողովրդի, ինչպես նաև Սահմանադրությամբ նախա-

տեսված մարմինների կամ պաշտոնատար անձանց ընդունած 

գրավոր իրավական ակտ, որը պարունակում է վարքագծի պար-

տադիր կանոններ անորոշ թվով անձանց համար»։  
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Իրավական ակտը համարվում է նորմատիվ, եթե պարունա-

կում է թեկուզ մեկ իրավական նորմ։ Նորմատիվ իրավական 

ակտ է համարվում նաև նորմատիվ իրավական ակտում փոփո-

խություններ կամ լրացումներ նախատեuող, ինչպեu նաև նոր-

մատիվ իրավական ակտի կամ դրա մի մաuի գործողությունը 

դադարեցնող իրավական ակտը, նույնիuկ այդ փոփոխություն-

ների կամ լրացումների իրավական նորմ չպարունակելու դեպ-

քում»։ 

Ըստ հիշյալ հոդվածի, նորմատիվ իրավական ակտերն ըն-

դունվում են Սահմանադրության ու օրենքների հիման վրա և դ-

րանց կատարումն ապահովելու նպատակով։ Սա խիստ կարևոր 

նկատառում է, քանի որ գործնականում դեռևս գերիշխում է այն 

թյուր պատկերացումը, ըստ որի՝ իբր նորմատիվ ակտերը կոնկ-

րետացնում կամ զարգացնում են Սահմանադրությունը։ Տվյալ 

դեպքում անտեսվում է այն, որ Սահմանադրությունն ինքնին 

կոնկրետ իրավական ակտ է, պարզապես հաճախ բավարար չա-

փով կոնկրետ չեն պատկերացումները դրա նորմերի վերաբեր-

յալ։ Բացի այդ, եթե խոսքը գնում է իրավական ակտի, այսպես 

կոչված, զարգացվածության մասին, ապա առնվազն հարիր չեն 

այն դատողությունները, ըստ որոնց՝ իբր ընթացիկ օրենքներն ա-

ռավել զարգացած են, քան Սահմանադրությունը։ Բացի այդ, 

այդպիսի ենթատեքստով օգտագործվող «զարգացում» եզրույթը 

կարող է ընկալվել Սահմանադրության դրույթները վերանայե-

լուն ուղղված գործառույթ, ինչն արդեն իրավաչափ չէ։ 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 2-րդ հոդ-

վածի 1-ին մասով սահմանված են ոչ միայն «նորմատիվ իրավա-

կան ակտ» եզրույթի, այլև մի շարք կարևոր եզրույթների բնորո-

շումները, որոնք ունեն ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնա-

կան նկատելի նշանակություն. 
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«2) օրենսդրական ակտ` Հայաստանի Հանրապետության 

ժողովրդի կամ Ազգային ժողովի ընդունած նորմատիվ իրավա-

կան ակտ` Սահմանադրություն, սահմանադրական օրենքներ և 

օրենքներ. 

3) ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական 

ակտ` Սահմանադրության և օրենքների հիման վրա և դրանց ի-

րականացումն ապահովելու նպատակով օրենքով լիազորված 

լինելու դեպքում Սահմանադրությամբ նախատեսված մարմին-

ների ընդունած նորմատիվ իրավական ակտ. 

4) օրենսգիրք` օրենք, որը միավորում է իրավունքի ամ-

բողջ ճյուղի կամ դրա առանձին մասի` համասեռ հասարակա-

կան հարաբերությունները կարգավորող բոլոր կամ հիմնական 

նորմերը. 

5) անհատական իրավական ակտ` նորմատիվ իրավա-

կան ակտի հիման վրա և դրան համապատասխան ընդունված 

գրավոր իրավական ակտ, որը սահմանում է վարքագծի կանոն 

կամ առաջացնում է փաստական հետևանքներ և վերաբերում է 

միայն դրանում անհատապես նշված անձի կամ անձանց. 

6) ներքին իրավական ակտ` նորմատիվ իրավական ակ-

տի հիման վրա և դրան համապատասխան ընդունված իրավա-

կան ակտ, որը սահմանում է վարքագծի կանոն այն անձանց 

խմբի համար, որոնք դա ընդունող մարմնի հետ աշխատանքա-

յին կամ վարչական հարաբերությունների մեջ են կամ օգտվում 

են դա ընդունող մարմնի ծառայություններից կամ աշխատանք-

ներից. 

7) օրենսդրություն` օրենսդրական և ենթաօրենսդրական 

նորմատիվ իրավական ակտերի ամբողջություն. 

8) համատեղ նորմատիվ իրավական ակտ` օրենքով ուղ-

ղակի նախատեսված դեպքում ենթաօրենսդրական նորմատիվ 

իրավական ակտ ընդունելու իրավասություն ունեցող երկու կամ 
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ավելի մարմինների համատեղ ընդունած նորմատիվ իրավական 

ակտ. 

9) կարգավորման ազդեցության գնահատում` նորմատիվ 

իրավական ակտի ընդունման արդյունքով հնարավոր փոփո-

խությունների վերլուծություն, իսկ «Հայաստանի Հանրապե-

տության պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի դեպ-

քում` Կառավարության բյուջետային ուղերձով ներկայացված 

տեղեկատվություն. 

10) հանրային քննարկում` իրավաստեղծ գործընթացին 

հասարակության մասնակցության, գործընթացի թափանցի-

կության և հաշվետվողականության ապահովման նպատակով 

սույն օրենքով սահմանված նորմատիվ իրավական ակտի նա-

խագծի վերաբերյալ հանրության իրազեկման, ինչպես նաև հան-

րային կարծիքը բացահայտելու, դրանց վերաբերյալ դիտողութ-

յուններ և առաջարկություններ ստանալու և դրանք ամփոփելու 

գործընթաց»:  

Այս եզրույթներին մենք դեռ հանգամանորեն կանդրադառ-

նանք՝ սույն դասընթացի համապատասխան հատվածներում, 

սակայն արդեն այս փուլում անհրաժեշտ է դրանց մասին իրա-

զեկված լինել՝ զուտ օրենսդրական բնորոշումների հարթութ-

յամբ: 

Ամփոփելով իրավական ակտերի վերաբերյալ դատողութ-

յունները, կարելի է առաջադրել ըստ իրավաբանական ուժի ի-

րավական ակտերի հետևյալ դասակարգումը՝ 

- Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, 

- Հայաստանի Հանրապետության վավերացված միջազգա-

յին պայմանգրերը, 

- սահմանադրական օրենքները, 

- օրենքները,  

- Սահմանադրական դատարանի որոշումները, 
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- Ազգային ժողովի որոշումները, 

- Հանրապետության նախագահի հրամանագրերը և կար-

գադրությունները, 

- Ազգային ժողովի նախագահի որոշումները և կարգադ-

րությունները, 

- Կառավարության որոշումները, 

- Վարչապետի որոշումները, 

- Բարձրագույն դատական խորհրդի նորմատիվ որոշումնե-

րը, 

- Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի, վե-

րաքննիչ և վճռաբեկ դատարանի դատական ակտերը, 

- Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումները և Կենտրո-

նական բանկի նախագահի որոշումներն ու կարգադրություննե-

րը, 

- Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները, 

- Կարգավորող հանձնաժողովների որոշումները, 

- նախարարների հրամանները, մարզպետների, Երևանի 

քաղաքապետի որոշումները և կարգադրությունները, 

- Հայաստանի Հանրապետության համայնքի ավագանու և 

համայնքի ղեկավարի որոշումները, 

- Հայաստանի Հանրապետության հաստատված միջազգա-

յին պայմանագրերը, 

- Պետական այլ մարմինների, պետական և համայնքային 

հիմնարկների ու իրավաբանական անձանց իրավական ակտե-

րը։ 

Վերը նշված իրավական ակտերի մի մասը կարող է լինել 

ինչպես նորմատիվ, այնպես էլ անհատական: Այսպես, օրինակ 

համայնքի ավագանու կամ համայնքի ղեկավարի որոշումները 

կարող են լինել ինչպես նորմատիվ, այնպես էլ անհատական: 

Միաժամանակ, կան այնպիսի իրավական ակտեր, որոնք կամ 
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միայն նորմատիվ են, կամ միայն անհատական: Օրինակ, օրեն-

քը բացառապես նորմատիվ ակտ է, իսկ կարգադրությունը՝ ան-

հատական և այլն: 

Այս համակարգում ներառված յուրաքանչյուր իրավական 

ակտի բնորոշումը տրված է օրենսդրությամբ, սակայն, հաշվի 

առնելով, որ դրանք համարժեք լուսաբանվել են այլ դասընթաց-

ների շրջանակներում, ստորև քննարկման նյութ կդառնան 

միայն այնպիսիք, որոնց առնչությամբ դեռևս կան ոչ լիարժեք 

միասնական մոտեցումներ, զգացնել է տալիս դրանց էության ոչ 

համարժեք ընկալման խնդիրը և այլն։ 

 

2. Միջազգային պայմանագրերը, որպես  

ՀՀ իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մաս 

 

Հայրենական իրավական համակարգում միջազգային պայ-

մանագրերը Ազգային ժողովում վավերացվել են որոշումներ ըն-

դունելու միջոցով: Սակայն 2015 թ. Սահմանադրության փոփո-

խություններով վերանայվեց այդ կարգը և նախապատվությունը 

տրվեց օրենքին: Այսպես, Սահմանադրության 116-րդ հոդվածի 

2-րդ մասի համաձայն. «Ազգային ժողովը Կառավարության ա-

ռաջարկությամբ միջազգային պայմանագրերը վավերացնում, 

կասեցնում և չեղյալ է հայտարարում օրենքով՝ պատգամավոր-

ների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ»: 

Սահմանադրությամբ, որպես իրավունքի աղբյուր, նախա-

տեսված են ինչպես միջազգային պայմանագրերը, այնպես էլ մի-

ջազգային իրավական պրակտիկան: Մասնավորապես, Սահմա-

նադրության 81-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն. «Հիմնական 

իրավունքների և ազատությունների վերաբերյալ Սահմանադ-

րությունում ամրագրված դրույթները մեկնաբանելիս հաշվի է 

առնվում Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած՝ մարդու 
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իրավունքների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի հիման 

վրա գործող մարմինների պրակտիկան»: 

Նկատենք, որ, ըստ Օրենքի հիշյալ հոդվածի, համընդհա-

նուր ճանաչում գտած են համարվում միջազգային իրավունքի 

այն նորմերն ու uկզբունքները, որոնք իրավաբանորեն հավաuար 

ուժ ունեն բոլոր պետությունների, ներառյալ` Հայաuտանի Հան-

րապետության համար։ 

Նկատի ունենալով, որ Սահմանադրությունում, այնումամե-

նայնիվ, համընդհանուր ճանաչում գտած միջազգային իրավուն-

քի նորմերն ու uկզբունքները անմիջականորեն չեն ճանաչվում 

իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մաս, հարկ է նկատի ու-

նենալ, որ դրանք այլևս չեն կարող կիրառվել: Այս վերապահումը 

հետապնդում է որոշակի նպատակ, այն է՝ կանխել ազգային 

անվտանգության շահերին հակասող իրավանորմերի անկան-

խատեսելի մեկնաբանությամբ կիրառումը: Մասնավորապես, 

խոսքը վերաբերում է այնպիսի միջազգային իրավունքի նորմե-

րին, որոնք ամրագրված չեն Հայաստանի Հանրապետության 

կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերում, մինչդեռ՝ 

լայն կիրառում ունեն միջազգային դատական ատյանների ու այլ 

վերպետական կազմակերպությունների պրակտիկայում: Մաս-

նավորապես, չի բացառվում, որ որևէ սովորութային միջազգա-

յին իրավունքի նորմի նշված ատյաններում տրվի այնպիսի մեկ-

նաբանություն, որի արդյունքում սահմանափակվի ազգային 

ինքնորոշման սկզբունքի կիրառումը Արցախի Հանրապետութ-

յան իրավական կարգավիճակը հստակեցնելու գործընթացում և 

այլն: 

Միջազգային պայմանագրերի նախապատրաստման, բա-

նակցություններ վարելու, կնքման և իրավաբանական ուժի մեջ 

մտնելուն առնչվող հարաբերությունները կարգավորված են 

«Միջազգային պայմանագրերի մասին» օրենքով, որն ընդունվել 



 

 

69 

է 2018թ. մարտի 23-ին։ Նախ, անդրադառնանք «միջազգային 

պայմանագիր» եզրույթի բնորոշմանը, այն տրված է նշված օրեն-

քի 2-րդ հոդվածով. «միջազգային պայմանագիր` Հայաստանի 

Հանրապետության և պայմանավորվող մյուս կողմի (կողմերի) 

միջև մեկ փաստաթղթի կամ փոխկապակցված և միմյանցից ան-

բաժանելի մեկից ավելի փաստաթղթերի տեսքով գրավոր ձևա-

կերպված և միջազգային հանրային իրավունքով կարգավորվող 

համաձայնություն՝ անկախ դրա անվանումից»։ Այսպիսով, գործ-

նականում բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից հրապա-

րակայնորեն հաճախակի հնչող այն տեսակետը, թե իբր «հայ-

տարարություն» անվանումով փաստաթղթերը միջազգային 

պայմանագիր չեն կարող համարվել, որևէ աղերս չունի օրենսդ-

րության հետ։ Մասնավորապես, Արցախյան 44-օրյա պատերազ-

մի արդյունքներով 2020 թ նոյեմբերի 9-ին կնքված «Կրակի դա-

դարեցման մասին» հայտարարությունը և հաջորդիվ ստորագր-

ված նույնանուն փաստաթղթերը դասական իմաստով միջազ-

գային պայմանագրեր են և կարող էին իրավական ուժ ձեռք բե-

րել միայն խորհրդարանում վավերացվելուց հետո։  

Ավելին՝ վարչապետն իրավասու չէ կնքելու որևէ միջազգա-

յին պայմանագիր, քանի դեռ միջազգային պայմանագրի նախա-

գիծը չի անցել ներպետական ընթացակարգերը։ Այսպես, նշված 

օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-4-րդ մասերի համաձայն.  

«1. Միջազգային պայմանագրի կնքման, բազմակողմ միջազ-

գային պայմանագրին միանալու առաջարկության կապակցութ-

յամբ վարչապետի հանձնարարականի հիման վրա այդ հանձ-

նարարականով այլ ժամկետ սահմանված չլինելու դեպքում ի-

րավասու մարմինը 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում մի-

ջազգային պայմանագրի նախագծի հայերեն և օտար լեզուներով 

տեքստը, բազմակողմ միջազգային պայմանագրի դեպքում դրա 

տեքստը և հայերեն թարգմանությունը ներկայացնում է Հայաս-
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տանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության, 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարա-

րության, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախա-

րարության և շահագրգիռ այլ մարմինների քննարկմանը՝ կցելով 

միջազգային պայմանագրի կնքման (դրան միանալու) հիմնավո-

րում: 

2. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նա-

խարարությունը տրամադրում է եզրակացություն միջազգային 

պայմանագրի ստորագրման կամ միանալու արտաքին քաղա-

քական նպատակահարմարության և Հայաստանի Հանրապե-

տության վարած արտաքին քաղաքականությանը և ստանձնած 

միջազգային պարտավորություններին դրա համապատասխա-

նության մասին, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում՝ մի-

ջազգային պայմանագրի կնքման, ուժի մեջ մտնելու, կատար-

ման, փոփոխման, գործողության երկարաձգման և կասեցման 

առնչությամբ։ 

3. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նա-

խարարությունը տրամադրում է եզրակացություն միջազգային 

պայմանագրի նախագծում, բազմակողմ միջազգային պայմա-

նագրում Հայաստանի Հանրապետության օրենքին հակասող, օ-

րենքի փոփոխություն կամ նոր օրենքի ընդունում նախատեսող 

նորմերի, ինչպես նաև միջազգային պայմանագիրը վավերաց-

ման ենթակա դարձնող հիմքերի առկայության մասին: 

4. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարա-

րությունը տրամադրում է եզրակացություն միջազգային պայմա-

նագրի նախագծում, բազմակողմ միջազգային պայմանագրում 

Հայաստանի Հանրապետության համար ֆինանսական պարտա-

վորություններ նախատեսող դրույթների առկայության մասին, 

այդ թվում՝ միջազգային պայմանագրով եկամուտների նվազեց-

ման կամ ծախսերի ավելացման հանգեցնող դրույթների և տվյալ 
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տարվա համար Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողո-

վի ընդունած «Պետական բյուջեի մասին» օրենքում չներառված 

պարտավորությունների մասին»։ 

Հիշյալ օրենքով ակտին առնչվող առավել հիմնարար հարա-

բերությունները կարգավորված են ՀՀ Սահմանադրությամբ, որի 

5-րդ հոդվածի համաձայն, վավերացված միջազգային պայմա-

նագրերի և օրենքների միջև հակասության դեպքում, գերակա-

յում են վավերացված միջազգային պայմանագրերը։ Ցավոք, այս 

կարևոր վերապահումն անտեսվում է ընթացիկ օրենսդրական 

ակտերում, ինչի արդյունքում հաճախ տեղ է գտնում այն ձևա-

կերպումը, ըստ որի՝ «վավերացված միջազգային պայմանագրե-

րի» փոխարեն նախապատվությունը տրվում է պարզապես «մի-

ջազգային պայմանագրեր» եզրույթին, ինչի արդյունքում այն 

թյուր պատկերացումն է ստեղծվում, ըստ որի՝ ցանկացած մի-

ջազգային պայմանագիր, այդ թվում՝ հաստատված միջազգային 

պայմանագիրը, գերակայում են օրենքների նկատմամբ։ 

Թե կոնկրետ որ միջազգային պայմանագրերը պետք է վա-

վերացվեն Ազգային ժողովի կողմից, կարգավորված է ՀՀ Սահ-

մանադրության 116-րդ հոդվածով.  

«1. Ազգային ժողովը վավերացնում, կասեցնում կամ չեղյալ է 

հայտարարում այն միջազգային պայմանագրերը՝  

1) որոնք վերաբերում են մարդու և քաղաքացու հիմնական 

իրավունքներին և ազատություններին, ինչպես նաև պարտակա-

նություններին.  

2) որոնք ունեն քաղաքական կամ ռազմական բնույթ.  

3) որոնք նախատեսում են Հայաստանի Հանրապետության 

անդամակցություն միջազգային կազմակերպությանը.  

4) որոնք Հայաստանի Հանրապետության համար նախատե-

սում են ֆինանսական կամ գույքային պարտավորություններ.  
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5) որոնց կիրառումը նախատեսում է օրենքի փոփոխություն 

կամ նոր օրենքի ընդունում, կամ որոնք պարունակում են օրեն-

քին հակասող նորմեր.  

6) որոնք ուղղակիորեն նախատեսում են վավերացում.  

7) որոնք պարունակում են օրենքի կարգավորմանը ենթա-

կա հարցեր:  

2. Ազգային ժողովը Կառավարության առաջարկությամբ մի-

ջազգային պայմանագրերը վավերացնում, կասեցնում և չեղյալ է 

հայտարարում օրենքով՝ պատգամավորների ընդհանուր թվի 

ձայների մեծամասնությամբ:  

3. Սահմանադրությանը հակասող միջազգային պայմանագ-

րերը չեն կարող վավերացվել»։  

Նկատի ունենալով, որ վերպետական միջազգային կազմա-

կերպություններին միանալու վերաբերյալ միջազգային պայմա-

նագրերի վավերացման համար սկզբունքորեն նոր կարգ է սահ-

մանվել, անդրադառնանք այդ գործընթացի մանրամասներին, ո-

րոնք ամրագրված են «Միջազգային պայմանագրերի մասին» օ-

րենքի 15-րդ հոդվածով. 

«1. Վերպետական միջազգային կազմակերպություններին 

Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության կամ Հայաս-

տանի Հանրապետության տարածքի փոփոխության վերաբեր-

յալ միջազգային պայմանագրերով իրավասու մարմինն է Հա-

յաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարութ-

յունը: 

2. Իրավասու մարմինը վերպետական միջազգային կազ-

մակերպություններին Հայաստանի Հանրապետության անդա-

մակցության կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 

փոփոխության վերաբերյալ միջազգային պայմանագրե-

րի կնքման՝ սույն օրենքի 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով սահման-
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ված ընթացակարգերն իրականացնում է վարչապետի հանձնա-

րարականով: 

3. Իրավասու մարմինը Կառավարություն է ներկայացնում 

վերպետական միջազգային կազմակերպություններին Հայաս-

տանի Հանրապետության անդամակցության կամ Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքի փոփոխության վերաբերյալ մի-

ջազգային պայմանագիրն ստորագրելու մասին Կառավարութ-

յան որոշման նախագիծը՝ սույն օրենքի 7-րդ հոդվածով նախա-

տեսված փաստաթղթերի հետ կցելով՝ 

1) եզրակացություն միջազգային պայմանագրի ստորագր-

ման արտաքին քաղաքական հետևանքների մասին. 

2) արդարադատության նախարարության եզրակացությու-

նը միջազգային պայմանագրի ստորագրման իրավական 

հետևանքների և պայմանագրում Հայաստանի Հանրապետութ-

յան միջազգային իրավազորության և ինքնիշխան իրավունքնե-

րի իրականացման սահմանափակումներ նախատեսող դրույթ-

ների առկայության մասին։ 

4. Վերպետական միջազգային կազմակերպություններին 

Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության կամ Հայաս-

տանի Հանրապետության տարածքի փոփոխության վերաբեր-

յալ միջազգային պայմանագիրն ստորագրվում է սույն օրենքի 

7-րդ հոդվածում նշված որոշման ընդունումից հետո՝ վարչապե-

տի հանձնարարականի հիման վրա և պահպանելով սույն օրեն-

քի 8-րդ և 9-րդ հոդվածներով միջազգային պայմանագրի ստո-

րագրմանը ներկայացվող պահանջները։ 

5. Վերպետական միջազգային կազմակերպություններին 

Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության կամ Հայաս-

տանի Հանրապետության տարածքի փոփոխությանը վերաբե-

րող հարցով հանրաքվե անցկացնելու մասին Ազգային ժողովի 

որոշման նախագիծը Կառավարություն է ներկայացնում Արտա-
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քին գործերի նախարարությունը՝ վարչապետի հանձնարարա-

կանի հիման վրա օրենքով սահմանված կարգով՝ կցելով սույն օ-

րենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասով և սույն հոդվածի 3-րդ մասի 1-

ին և 2-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերը։ 

6. Մինչև վերպետական միջազգային կազմակերպություն-

ներին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության կամ 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխության վե-

րաբերող հարցով հանրաքվե անցկացնելու մասին Ազգային ժո-

ղովի որոշման նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության Ազ-

գային ժողով ներկայացնելը Կառավարությունը, Սահմանադ-

րության 169-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, դիմում է Սահ-

մանադրական դատարան՝ դրանում ամրագրված պարտավո-

րությունների համապատասխանությունը Սահմանադրությանը 

որոշելու նպատակով: 

7. Վերպետական միջազգային կազմակերպություններին 

Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության կամ Հայաս-

տանի Հանրապետության տարածքի փոփոխության վերաբեր-

յալ միջազգային պայմանագիրը վավերացվում է վերպետա-

կան միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի Հան-

րապետության անդամակցությանը կամ Հայաստանի Հանրա-

պետության տարածքի փոփոխությանը վերաբերող հարցերով օ-

րենքով սահմանված կարգով անցկացվող հանրաքվեի միջոցով։ 

8. Վերպետական միջազգային կազմակերպություններին 

Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությանը կամ Հա-

յաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխությանը վերա-

բերող հարցով հանրաքվեի դրական արդյունքների դեպքում հա-

մապատասխան միջազգային պայմանագիրն ուժի մեջ է 

մտնում այդ պայմանագրով նախատեսված կարգով և պահից: 

9. Վերպետական միջազգային կազմակերպություններին 

Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությանը կամ Հա-
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յաստանի Հանրապետության տարածքի փոփոխությանը վերա-

բերող հարցով հանրաքվեի բացասական արդյունքների դեպքում 

համապատասխան միջազգային պայմանագիրը կարող է չե-

ղարկվել սույն օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված կարգով։ 

10. Վերպետական միջազգային կազմակերպություններին 

Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության կամ Հայաս-

տանի Հանրապետության տարածքի փոփոխության վերաբերյալ 

ուժի մեջ մտած միջազգային պայմանագրի գործողության ժամ-

կետը երկարաձգվում, կասեցվում և այն չեղյալ է հայտարարվում 

սույն հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված կարգով: 

11. Վերպետական միջազգային կազմակերպություններին 

Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության վերաբեր-

յալ միջազգային պայմանագրում փոփոխություն նախատե-

սող միջազգային պայմանագիրը ենթակա է սույն հոդվածով 

սահմանված կարգով հանրաքվեի միջոցով վավերացման, եթե 

փոփոխության մասին պայմանագրի վերաբերյալ Սահմանադ-

րական դատարանի որոշման համաձայն փոփոխության մասին 

պայմանագիրը էապես շոշափում է Հայաստանի Հանրապե-

տության ինքնիշխան իրավունքները»: 

Միջազգային պայմանագրերի նախագծերը հաճախ կազմ-

վում են համատեղ աշխատանքային խմբերի կողմից։ Այս դեպ-

քերում նպատակահարմար է բոլոր դեպքերում ունենալ սեփա-

կան տարբերակը և փորձել հենց դա էլ քննարկման հիմնական 

նյութ դարձնել։ Այդպիսի մոտեցումը հնարավորություն է տալիս 

առավել նախապատվելի դիրքերից կազմակերպել բանակցութ-

յունները և տեքստում թողնել առավել շահեկան լուծումները. բո-

լոր դեպքերում ավելի բարդ է նոր դրույթներ առաջարկելը և դ-

րանք տեքստում ներառելը, քան արդեն իսկ պատրաստված 

տեքստում դրանք թողնելու համար հիմնավորումներ բերելը և դ-

րանք թողնելու համար այլ փաստարկներ ներկայացնելը։ Բացի 
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այդ, նախապես կազմված տեքստը վկայում է կողմի առավել 

լուրջ պատրաստվածության մասին և, ընդհանրապես, խնդրին 

ընդգծված լուրջ մոտեցում որդեգրելու մասին։  

Կոնկրետ իրավիճակից ելնելով, չի բացառվում նաև, որ 

պատրաստի նախագիծը բանակցությունների սկզբնական փու-

լում չդրվի քննարկման, որպեսզի չառաջացնի բանակցություն-

ների ընթացքը թելադրելու միտում։  

 

3. Սահմանադրական դատարանի որոշումների  

առանձնահատկությունները 

 

Սահմանադրական դատարանի որոշումներն ունեն ա-

ռանձնահատուկ իրավական նշանակություն և իրավաբանական 

ուժ, քանի որ վերջիններիս միջոցով օրենքները դադարում են ի-

րավաբանական ուժ ունենալ, իսկ առանձին դեպքերում դրանք 

հիմք են՝ համապատասխան փոփոխություններ կատարելու հա-

մար։ 

Սահմանադրական դատարանի որոշումների և եզրակա-

ցությունների սահմանադրական հիմքն է կազմում ՀՀ Սահմա-

նադրության 170-րդ հոդվածը. 

«1. Սահմանադրական դատարանն ընդունում է որոշումներ 

և եզրակացություններ:  

2. Սահմանադրական դատարանի որոշումները և եզրակա-

ցությունները վերջնական են և ուժի մեջ են մտնում հրապարակ-

ման պահից։  

3. Սահմանադրական դատարանն իր որոշմամբ կարող է 

սահմանել Սահմանադրությանը չհամապատասխանող նորմա-

տիվ իրավական ակտի կամ դրա մի մասի իրավաբանական ու-

ժը կորցնելու ավելի ուշ ժամկետ:  
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4. Սահմանադրական դատարանը Սահմանադրության 168-

րդ հոդվածով նախատեսված հարցերի վերաբերյալ, բացառութ-

յամբ 7-րդ կետով նախատեսված հարցի, ընդունում է որոշում-

ներ, իսկ 168-րդ հոդվածի 7-րդ կետով նախատեսված հարցով՝ 

եզրակացություն:  

5. Սահմանադրության 168-րդ հոդվածի 10-րդ և 12-րդ կետե-

րով նախատեսված հարցերով որոշումները, ինչպես նաև եզրա-

կացություններն ընդունվում են Սահմանադրական դատարանի 

դատավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրոր-

դով, մյուս որոշումները՝ ընդհանուր թվի ձայների մեծամաս-

նությամբ:  

6. Եթե Սահմանադրական դատարանի եզրակացությունը 

բացասական է, ապա հարցը դուրս է գալիս իրավասու մարմնի 

քննությունից»: 

Այսպիսով, Սահմանադրական դատարանը եզրակացութ-

յուն է տալիս միայն Հանրապետության նախագահին պաշտո-

նանկ անելու հիմքերի առկայության մասին, մյուս գործերով կա-

յացնում է որոշում։ 

Ինչևէ, «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմա-

նադրական օրենքի 61-րդ հոդվածով ամրագրված են հետևյալ 

հիմնադրույթները.  

«1. Սահմանադրական դատարանը Սահմանադրության 

168-րդ հոդվածով նախատեսված հարցերով, բացառությամբ 7-

րդ կետով նախատեսված հարցի, ընդունում է որոշումներ, իսկ 

168-րդ հոդվածի 7-րդ կետով նախատեսված հարցով՝ եզրակա-

ցություն: 

2. Սահմանադրական դատարանը գործերը դատաքննութ-

յան նախապատրաստելու և դատաքննության հարցերով, ինչ-

պես նաև իր գործունեության կազմակերպման հետ կապված այլ 

հարցերով ընդունում է աշխատակարգային որոշումներ: Աշխա-
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տակարգային որոշումների ընդունման կարգի առանձնահատ-

կությունները սահմանվում են Սահմանադրական դատարա-

նի աշխատակարգով: 

3. Սահմանադրական դատարանի ըստ էության որոշում-

ները և եզրակացությունները վերջնական են և ուժի մեջ են 

մտնում Սահմանադրական դատարանի պաշտոնական կայ-

քէջում հրապարակվելու օրվանից։ Սահմանադրական դատա-

րանի որոշումներն ու եզրակացությունները պարտադիր հրա-

պարակվում են նաև նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտո-

նական հրապարակման օրենքով սահմանված կարգով, ինչպես 

նաև Սահմանադրական դատարանի տեղեկագրում: 

4. Սահմանադրական դատարանի ըստ էության ընդուն-

ված որոշումները պարտադիր են բոլոր պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, դրանց պաշտոնատար ան-

ձանց, ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հա-

մար Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում։ 

5. Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային ո-

րոշումները պարտադիր են դատավարության մասնակիցների և 

դրանց այլ հասցեատերերի համար: 

6. Եթե Սահմանադրական դատարանի եզրակացությունը 

բացասական է, ապա հարցը դուրս է գալիս իրավասու մարմնի 

քննարկումից: 

7. Սահմանադրական դատարանի ակտերը կնքվում 

են Սահմանադրական դատարանի՝ Հայաստանի Հանրապե-

տության զինանշանի պատկերով և իր անվանումով կնիքով»։ 

Սահմանադրական դատարանի որոշումներն ունեն առավել 

լայն նախադեպային նշանակություն, քան՝ վճռաբեկ դատարանի 

որոշումները, քանզի, եթե դրանք անխտիր իրավունքի աղբյուրի 

նշանակություն ունեն իրավունքի բոլոր սուբյեկտների, այդ 

թվում՝ օրենսդիր մարմնի համար, ապա նույնը չի կարելի ասել 
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վճռաբեկ դատարանի որոշումների մասին, որոնք կիրառական 

նշանակություն ունեն բացառապես ստորադաս դատարանների 

պարագայում, այն էլ նկատելի վերապահումով։ Մասնավորա-

պես, «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 10-

րդ հոդվածի 4-րդ մասով ամրագրված է. «Նույնանման փաստե-

րով այլ գործով Վճռաբեկ դատարանի կողմից իրավական նորմի 

մեկնաբանությունից տարբերվող մեկնաբանության դեպքում 

դատարանը պետք է հիմնավորի օրենքի և այլ նորմատիվ իրա-

վական ակտի՝ Վճռաբեկ դատարանի մեկնաբանությունից շեղ-

վելը»:  

Նախկին նույնանուն օրենսգրքի 15-րդ հոդվածով ամրագր-

ված էր. «Որոշակի փաuտական հանգամանքներ ունեցող գոր-

ծով վճռաբեկ դատարանի կամ Մարդու իրավունքների եվրոպա-

կան դատարանի դատական ակտի հիմնավորումները (այդ 

թվում` oրենքի մեկնաբանությունները) պարտադիր են դատա-

րանի համար նույնանման փաuտական հանգամանքներով գոր-

ծի քննության ժամանակ, բացառությամբ այն դեպքի, երբ վեր-

ջինu ծանրակշիռ փաuտարկների մատնանշմամբ հիմնավորում 

է, որ դրանք կիրառելի չեն տվյալ փաuտական հանգամանքների 

նկատմամբ»։ Այս նորմերի համեմատական վերլուծությունը, 

թերևս վկայում է այն մասին, որ ներկայումս դատարանների 

ներքին անկախությանը տրվել է առավել ընդգծված նշանակութ-

յուն: 

Միաժամանակ, ներկայումս Սահմանադրական դատարա-

նի որոշումների իրավական նշանակության հարցում դեռևս 

միանշանակ մոտեցում չի ձևավորվել։ Միատեսակ դիրքորոշում 

չի ձևավորվել նաև դրանց նախադեպային նշանակության առն-

չությամբ։ 

Բոլոր դեպքերում, հարկ է նկատի ունենալ, որ դատական 

ակտը կարող է դասական իմաստով համարվել նախադեպային, 
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եթե առնվազն բավարարում է հետևյալ պահանջներին՝ ա) դա-

տական ակտն ընդունվում է բարձրագույն դատական ատյանի 

կողմից՝ ստորադաս դատական ատյանի որևէ ակտի դեմ բեր-

ված բողոքի քննարկման արդյունքում, բ) այն բովանդակում է 

կիրառվող օրենսդրական ակտի այնպիսի մեկնաբանություն, 

որն, ըստ էության, իրավական նոր նորմ է և հանգեցնում է իրա-

վաստեղծ գործունեության, գ) այն, որպես նորմատիվ իրավա-

կան ակտ, համապարտադիր է, այսինքն՝ պարտադիր է կիրառ-

ման ոչ միայն դատարանների, այլև իրավունքի մյուս սուբյեկտ-

ների համար: 

 

4. Դատական ակտերի առանձնահատկությունները 

 

Դատական ակտերին առնչվող որոշ հիմնադրույթներ օ-

րենսդրությամբ ամրագրված են որպես դատարանների կազմա-

կերպման և գործունեության սկզբունքներ: Այսպես, «ՀՀ դատա-

կան օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 13-րդ հոդվածով 

ամրագրված է.  

«1. Եզրափակիչ դատական ակտը դատարանը կայացնում է 

Հայաստանի Հանրապետության անունից: 

2. Օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը պարտա-

դիր են դրանց հասցեատերերի համար: 

3. Օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը չկատարելն 

առաջացնում է օրենքով նախատեսված պատասխանատվութ-

յուն»: Նկատենք, որ այս նորմը ներկայացված է որպես դատաքն-

նության հրապարակայնության երաշխիք: 

Նշված օրենսգրքի 14-րդ հոդվածում անդրադարձ է արված 

դատական ակտերի բողոքարկմանը և վերանայմանը.  

«1. Առաջին ատյանի դատարանի` օրինական ուժի մեջ 

չմտած դատական ակտի վերաքննության կարգով վերանայման 
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իրավունքն ապահովվում է օրենքով նախատեսված դեպքերում 

և կարգով: 

2. Օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով ապահով-

վում է վերաքննիչ դատարանի` օրինական ուժի մեջ չմտած դա-

տական ակտի դեմ վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու իրավունքը: 

3. Օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը բողո-

քարկվում են օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով»: 

Նույն օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն.  

«Վերաքննիչ դատարանում առաջին ատյանի դատարանի 

եզրափակիչ դատական ակտի դեմ բողոքը քննվում է կոլեգիալ` 

երեք դատավորի կազմով, իսկ այլ դատական ակտերի դեմ բո-

ղոքները՝ միանձնյա»: 

Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ դատական ակտերի 

նկատմամբ հարգանքը վերաբերում է ոչ միայն այլ պաշտոնյա-

ներին, այլև հենց դատավորներին: Բնորոշ է նշված օրենսգրքի 

69-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով ամրագրված նորմը. «... 

զերծ մնալ դատարանի գործողությունները, դատական ակտերը 

հրապարակայնորեն կասկածի տակ առնելուց, բացառությամբ 

օրենքով նախատեսված կամ գիտական ազատության շրջանա-

կում իրականացվող մասնագիտական գործունեության դեպքե-

րի»: 

Գործնականում դատական ակտերի առնչությամբ, ցավոք, 

դեռևս չի ձևավորվել օրենսդրության պահանջները համարժեք 

ընկալելու և դրանց համահունչ գործելու պրակտիկա։ Ըստ այդմ 

էլ՝ հաճախ կարելի է հանդիպել քննչական մարմինների պա-

տասխանատուների, ինչպես նաև բարձրաստիճան դատախազ-

ների կողմից այս կամ այն դատական ակտի ոչ իրավաչափութ-

յան վերաբերյալ հնչեցրած հրապարակային գնահատականներ։ 

Բնորոշ է այն, որ վերջիններս ելակետ են ընդունում այն, որ ի-

րենք անմիջականորեն կապ չունեն դատավորների նշանակման 
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և առաջխաղացման հետ, ուստի զսպվածության վերաբերյալ 

արգելքը իրենց չի վերաբերում, մինչդեռ՝ «ՀՀ դատական օրենս-

գիրք» սահմանադրական օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հա-

մաձայն. «Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմին-

ները և պաշտոնատար անձինք պարտավոր են ձեռնպահ մնալ 

այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են վտանգել կամ 

վնասել դատարանի կամ դատավորի անկախությունը»։ Այսպի-

սով, օրենքը դատարանի կամ դատավորի անկախությանը որևէ 

կերպ վնասելու կամ այն վտանգելու պարտականություն է սահ-

մանում անխտիր բոլոր պետական և անգամ տեղական ինքնա-

կառավարման մարմինների և պաշտոնատար անձանց համար, 

իսկ դատավորների նկատմամբ քրեական հետապնդում հարու-

ցելու և իրականացնելու լիազորություն ունեցող պաշտոնյաների 

պարագայում առավել ևս հիշյալ կանոնը ձեռք է բերում առանձ-

նահատուկ նշանակություն։ 

Թեպետ՝ դատական ակտերի համապարտադիր լինելու 

առնչությամբ բացակայում է որևէ ուղղակի օրենսդրական հիմք, 

այնուամենայնիվ, «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական 

օրենքի 7-րդ հոդվածի վերը նշված դրույթից բխում է, որ բոլոր 

պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները և 

պաշտոնատար անձինք պարտավոր են իրենց գործունեության 

ընթացքում հաշվի նստել դատական ակտերի նախադեպային 

նշանակության հետ։  

 

5. Իրավական ակտերի ստորադասությունը  

 

Օրենքով նախատեսված իրավական ակտերի ստորադա-

սությունն ունի էական նշանակություն, քանզի այն հնարավո-

րություն է տալիս ոչ միայն կանխորոշելու յուրաքանչյուր իրա-

վական ակտի իրավաբանական ուժը՝ իրավական ակտերի հա-
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մակարգի մյուս տարրերի նկատմամբ, այլև դրանց միջև հակա-

սություն ծագելու դեպքում, որոշելու, թե դրանցից որը կարող է 

կիրառվել։ Ինչևէ, այս խնդրի լուծմանն է ուղղված Օրենքի 40-րդ 

հոդվածը. 

«1. Նորմատիվ իրավական ակտերի նորմերի միջև կոլիզիա-

ների դեպքում, ըստ հերթականության, կիրառվում են հետևյալ 

կանոնները, ընդ որում, յուրաքանչյուր հաջորդ կանոնը կիրառ-

վում է, եթե կիրառելի չէ նախորդ կանոնը՝ 

1) ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ ի-

րավական ակտի նորմը. 

2) ընդհանուր նորմի և հատուկ նորմի միջև կոլիզիաների 

դեպքում գործում է հատուկ նորմը, սակայն եթե նորմատիվ ի-

րավական ակտն ունի ընդհանուր և հատուկ մասեր, ապա այդ 

մասերի նորմերի միջև կոլիզիայի դեպքում գործում են ընդհա-

նուր մասի նորմերը. 

3) ավելի ուշ ուժի մեջ մտած նորմատիվ իրավական ակտի 

նորմերը. 

4) ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար բարեն-

պաստ նորմատիվ իրավական ակտի նորմը, եթե այդ նորմի կի-

րառմամբ չեն շոշափվում այլ անձանց իրավունքները կամ օրի-

նական շահերը»: 

Այս կարգավորումը շահեկանորեն տարբերվում է նախկի-

նում նույնաբնույթ հասարակական հարաբերությունների կար-

գավորման նվիրված «Իրավական ակտերի մասին» օրենքի 24-րդ 

հոդվածից, քանի որ նախորդ օրենսգրքով հստակ կարգավոր-

ված չէր միատեսակ իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական 

ակտերի միջև հակասության դեպքում առկա մի քանի հիմքերի 

կիրառման հերթականության հարցը: Այսպես, նշված 24-րդ հոդ-

վածն ուներ հետևյալ շարադրանքը.  
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«1. Հայաuտանի Հանրապետության իրավական ակտերը 

գործում են Հայաuտանի Հանրապետության Uահմանադրության 

եւ uույն oրենքով uահմանված` առավել բարձր իրավաբանական 

ուժ ունեցող ակտերի գերակայության uկզբունքի հիման վրա։ 

2. Իրավական ակտերի միջև հակաuությունների դեպքում 

գործում են Հայաuտանի Հանրապետության Uահմանադրության 

և uույն oրենքով նախատեuված ավելի բարձր իրավաբանական 

ուժ ունեցող իրավական ակտերը, բացառությամբ uույն հոդվածի 

յոթերորդ մաuով նախատեuված դեպքերի։ 

3. Միևնույն մարմնի նոր ընդունած իրավական ակտը 

չպետք է հակաuի նախկինում ընդունված և ուժի մեջ մտած հա-

վաuար իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական ակտերին։ 

Միեւնույն մարմնի ընդունած հավաuար իրավաբանական ուժ 

ունեցող իրավական ակտերի միջեւ հակաuությունների դեպքում 

գործում են ավելի վաղ ուժի մեջ մտած իրավական ակտի նորմե-

րը, բացառությամբ uույն oրենքի 94-րդ հոդվածի չորրորդ մաuի 

երկրորդ պարբերությամբ նախատեuված դեպքի։ 

4. Տարբեր մարմինների ընդունած հավաuար իրավաբանա-

կան ուժ ունեցող նորմատիվ կամ անհատական իրավական ակ-

տերի միջեւ հակաuություն առաջանալու դեպքում գործում է այն 

մարմնի ընդունած իրավական ակտը, որին նման իրավական 

ակտ ընդունելու լիազորությունը տրված է ավելի բարձր իրավա-

բանական ուժ ունեցող իրավական ակտով։ 

5. Նույն իրավական ակտի տարբեր մաuերի միջեւ հա-

կաuությունների դեպքում գործում են այն մաuերի դրույթները, 

որոնք բխում են տվյալ իրավական ակտի էությունից կամ տվյալ 

իրավահարաբերությունները կարգավորող իրավունքի 

uկզբունքներից, բացառությամբ uույն հոդվածի յոթերորդ մաuով 

նախատեuված դեպքերի։ Նույն իրավական ակտի ընդհանուր եւ 
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հատուկ մաuերի միջեւ հակաuության դեպքում գործում են ընդ-

հանուր մաuի դրույթները։ 

6. Հայաuտանի Հանրապետության Ազգային ժողովի ընդու-

նած և հանրաքվեով ընդունված oրենքների միջև հակաuության 

դեպքում գործում են հանրաքվեով ընդունված oրենքի նորմերը։  

7. Հավաuար իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ իրա-

վական ակտերի կամ նույն իրավական ակտի տարբեր մաuերի 

միջև հակաuության դեպքում պետական և տեղական ինքնակա-

ռավարման մարմինները ֆիզիկական ու իրավաբանական ան-

ձանց հետ հարաբերություններում պետք է կիրառեն ֆիզիկա-

կան և իրավաբանական անձանց համար նախընտրելի նորմա-

տիվ իրավական ակտը կամ դրա մաuը։ 

8. Արգելվում է իրավական ակտում նախատեuել հավաuար 

իրավաբանական ուժ ունեցող այլ իրավաբանական ակտերի 

նկատմամբ գերակայության մաuին նորմ։ Նման նորմերն իրա-

վաբանական ուժ չունեն։ 

9. Իրավական ակտում հակաuություն չի համարվում ընդ-

հանուր նորմից բացառության uահմանումը»։  

 Ինչ վերաբերում է «Իրավական ակտերի մասին» օրենքի 94-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված բացառությանը, ապա այն 

հանգում էր հետևյալին. «Մինչև uույն oրենքի ուժի մեջ մտնելն 

ուժի մեջ մտած իրավական ակտերի, ինչպեu նաև uույն oրենքի 

գերակայության վերաբերյալ հարցերը կարգավորվում են uույն 

oրենքով նախատեuված uկզբունքներով, բացառությամբ uույն 

oրենքի 24-րդ հոդվածի երրորդ մաuով նախատեuված դեպքերի։ 

Մինչև uույն oրենքի ուժի մեջ մտնելը միևնույն մարմնի ընդու-

նած և ուժի մեջ մտած հավաuար իրավաբանական ուժ ունեցող 

իրավական ակտերի միջև հակաuությունների դեպքում գործում 

են ավելի ուշ ուժի մեջ մտած իրավական ակտի նորմերը։ Այu 

նորմը տարածվում է նաև uույն oրենքի վրա»։ 
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Այս առնչությամբ ընդգծենք, որ ներկայումս որևէ նշանա-

կություն չի տրվում, թե իրավական ակտերը երբ են ընդունվել՝ 

օրինակ «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի ուժի 

մեջ մտնելուց առաջ, թե հետո, պարզապես այդ օրենքի 40-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով, ինչպես արդեն նկատեցինք, 

կիրառվում են ավելի ուշ ուժի մեջ մտած նորմատիվ իրավական 

ակտի նորմերը: Ընդ որում, նշված օրենքով ևս նախապատվութ-

յունը տրվել էր ավելի վաղ ընդունված նորմատիվ իրավական 

ակտին, սակայն 2021 թ. ապրիլի 19-ին ընդունված թիվ ՀՕ-175-Ն 

օրենքով վերանայվեց հիշյալ մոտեցումը և դարձյալ նախապատ-

վությունը տրվեց խորհրդային իրավական համակարգում ձևա-

վորված համակարգին, երբ գործում էր ավելի ուշ ընդունված ի-

րավական ակտը։  

Արտաքուստ կարող է թվալ, որ առավել տրամաբանական 

է, երբ նախապատվությունը տրվում է ավելի ուշ ընդունվող ի-

րավական ակտին, քանզի այդպիսի իրավական ակտն առավել 

համահունչ է տվյալ պահի հասարակական հարաբերություննե-

րի կարգավորման պահանջներին, սակայն ողջ խնդիրն էլ այն է, 

որ այսպիսի մոտեցումը հղի է իրավական ակտերի անհարկի, 

որևէ կարիքի չբավարարող մեծ քանակի իրավական ակտեր ու-

նենալուն, ինչը չափազանց բարդացնելու է իրավակիրառ պրակ-

տիկան։ Վերջին հաշվով, յուրաքանչյուր դեպքում, իրավակիրառ 

մարմինը կամ պարզապես կատարող իրավունքի սուբյեկտը կա-

րող են և այդ խառնաշփոթ իրավական համակարգի մեջ արդյու-

նավետ չկողմնորոշվել և տեղյակ չլինել, որ տվյալ իրավական 

ակտից հետո ընդունվել է նույն հասարակական հարաբերութ-

յունը կարգավորող այլ իրավական ակտ։ Եվ եթե ավելացնենք 

այն, որ հանրային իշխանության մարմինների գործունեությու-

նում իրավաստեղծ աշխատանքն այնչափ անփույթ է իրակա-

նացվում, որ բնավ բացառություն չէ միմյանց հակասող իրավա-
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կան ակտերի ընդունումը՝ առանց նախկինում գործող իրավա-

կան ակտերն ուժը կորցրած ճանաչելու, ապա պատկերն առա-

վել ամբողջական կլինի։ Վերջապես, չի բացառվում, որ նախկի-

նում ընդունված իրավական ակտերը միտումնավոր քննարկ-

ման առարկա չդարձնեն, որպեսզի համեմատության կտրված-

քով դիրքորոշումներ չառաջադրվեն, չգնահատվի, թե որքանով է 

նոր նախագիծը ավելի բարվոք, քան գործող իրավական ակտը։ 

Սա, ինչ խոսք, անառողջ պետական գործունեության մշակույթ է, 

ինչը սակայն առավել հնարավոր է դառնում վերոհիշյալ օրենսդ-

րական նորամուծության արդյունքում։ Իսկ այսպիսի մշակույթը 

բացառել չի կարելի, քանզի ներկայումս իրավական կոլիզիանե-

րի առատությունը հենց դրա մասին է վկայում։ 

Ի դեպ, գործնականում չի բացառվում, որ միաժամանակ ու-

ժի մեջ մտնեն հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող իրավա-

կան ակտեր (բոլոր դեպքերում, այդպիսի դեպքեր արձանագրվել 

են, ինչը երբեմն հետևանք է տարբեր մարմինների կողմից 

միևնույն հարցի վերաբերյալ միաժամանակ օրինագծեր ներկա-

յացնելու, կամ նախկինում ներկայացված օրինագծի քննարկու-

մը ձգձգելու և ավելի ուշ ներկայացված օրինագծի հետ համա-

տեղ քննարկման դնելու դեպքերում բավարար ուշադրություն 

չդարձնելու հանգամանքով): Այսպիսի դեպքերում կկիրառվի 

նշված օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախա-

տեսված կանոնը: 
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ԳԼՈՒԽ 4.  

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ  

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

1. Իրավական ակտերի նախագծերի մշակման կարգը,  

մեթոդաբանությունը և ֆինանսավորումը 

 

Իրավաստեղծ գործունեությունում իրավական ակտերի նա-

խագծերի մշակման կարգին, հատկապես, մեթոդաբանությանը 

նվիրված հարցերն առավելապես ունեն գործնական բնույթ և 

ընդգծված կարևորություն։ Գործնական վերլուծությունները 

ցույց են տալիս, որ բոլոր այն կառույցներում, որտեղ իրավական 

ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքները պարբերական 

բնույթ են կրում, նպատակահարմար է պատրաստել տվյալ կա-

ռույցի կողմից մշակման ենթակա իրավական ակտերի նախագ-

ծերի պատրաստման մեթոդական ցուցումներ կամ ձեռնարկ, ո-

րում հաշվի կառնվեն տվյալ գերատեսչության կողմից իրակա-

նացվող իրավաստեղծ գործունեության առանձնահատկություն-

ները (մասնավորապես, իրավական ակտերի տեսակները, կար-

գավորման ոլորտները, իրավական ակտերի մշակման աշխա-

տանքներին մասնակցելու համար անձանց պատրաստվածութ-

յունը, այն գերատեսչությունների շրջանակը, որոնք տվյալ իրա-

վական ակտերի առնչությամբ համարվում են շահառու, կարգա-

վորվող ոլորտում նախկինում ընդունված նույնաբնույթ իրավա-

կան ակտերի փաստացի արդյունավետությունը, դրանց կա-

տարման մոնիթորինգի արդյունքները, տվյալ ոլորտին քաջածա-

նոթ արհեստավարժ իրավագետների շրջանակը և այլն)։ Ցավոք, 
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դեռևս տեսական հարթությամբ այդպիսի հստակ ու գործնական 

ուղղվածության վերլուծություններ չեն իրականացվել։ 

Մենք հատուկ անդրադարձանք այն խնդրին, որ յուրաքանչ-

յուր տեսակի իրավական ակտի պատրաստման համար անհրա-

ժեշտ են առանձնահատուկ կանոններ, սակայն դրա հետ մեկ-

տեղ կարելի է առանձնացնել ընդհանուր կանոններ, որոնք պի-

տանի կլինեն բոլոր իրավական ակտերի նախագծերի մշակման 

գործընթացում։ Ստորև ներկայացված են հենց այդ ընդհանուր 

կանոնները, ինչպես նաև դրանց առանձնահատկությունները՝ 

կոնկրետ տեսակի իրավական ակտերի մշակման տեսանկյու-

նից։ Հավելենք նաև, որ սույն ձեռնարկում հանգամանալից անդ-

րադարձ չի լինելու այն կանոններին, որոնք արդեն իսկ ամրագր-

ված են օրենսդրությամբ (այսինքն՝ հանրահայտ են) և պարտա-

դիր պետք է նկատի ունեցվեն՝ անկախ իրավական ակտի տեսա-

կից ու մշակման աշխատանքների կազմակերպման ձևաչափե-

րից։ 

1. Նախ, անհրաժեշտ է հստակ պերզել, թե առաջադրված 

հարցերի իրավական կարգավորումն ինչ տեսակի իրավական 

ակտերով է հնարավոր իրականացնել։ Ընդ որում, դրա համար, 

որպես ուղենիշ են հանդիսանում մի շարք իրավական դրույթ-

ներ: Այսպես, օրինակ՝ Սահմանադրության 73-րդ և 79-րդ հոդ-

վածների համադրմամբ ակնհայտ է դառնում, որ մարդու իրա-

վունքների սահմանափակման, նրանց վիճակի վատթարացման 

վերաբերյալ կարող են ընդունվել ոչ միայն օրենքներ, այլև այլ ի-

րավական ակտեր, սակայն նույնը չի կարելի ասել արդեն մար-

դու հիմնական իրավունքների և ազատությունների առնչութ-

յամբ: Այսպես, Սահմանադրության 73-րդ հոդվածում ամրագր-

ված է. «Անձի իրավական վիճակը վատթարացնող օրենքները և 

այլ իրավական ակտերը (ընդգծումը մերն է) հետադարձ ուժ չու-

նեն», մինչդեռ՝ 79-րդ հոդվածով ամրագրված է հետևյալ նորմը. 
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«Հիմնական իրավունքները և ազատությունները սահմանափա-

կելիս (ընդգծումը մերն է) օրենքները պետք է սահմանեն այդ 

սահմանափակումների հիմքերը և ծավալը, լինեն բավարար չա-

փով որոշակի, որպեսզի այդ իրավունքների և ազատությունների 

կրողները և հասցեատերերն ի վիճակի լինեն դրսևորելու համա-

պատասխան վարքագիծ»:  

Կարևոր վերապահում է ամրագրված նաև Սահմանադ-

րության 75-րդ հոդվածով. «Հիմնական իրավունքները և ազա-

տությունները (ընդգծումը մերն է) կարգավորելիս օրենքները 

սահմանում են այդ իրավունքների և ազատությունների արդյու-

նավետ իրականացման համար անհրաժեշտ կազմակերպական 

կառուցակարգեր և ընթացակարգեր»: Այս հոդվածից բխում է, որ 

«անհրաժեշտ կառուցակարգերը և ընթացակարգերը» պետք է 

սահմանվեն օրենքով, մինչդեռ՝ նույն հիմնական իրավունքների 

և ազատությունների կարգավորմանն առնչվող մյուս այլ հարա-

բերությունները կարող են կարգավորվել նաև ենթաօրենսդրա-

կան ակտերով: Հարկ է նկատել, որ խոսքը բացառապես այնպի-

սի կառուցակարգերի և ընթացակարգերի մասին է, որոնք չեն ու-

ղեկցվում հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահ-

մանափակումներով, այլ սոսկ անդրադառնում են արդեն իսկ 

ամրագրված հիմնական իրավունքների և ազատությունների ի-

րականացման կարգին, իսկ արդեն սահմանափակումներին 

առնչվող օրենսդրական նորմեր սահմանելիս, հարկ է ղեկավար-

վել ինչպես Սահմանադրության 79-րդ հոդվածով, այնպես էլ, 

հատկապես, 78-րդ, 80-81-րդ հոդվածներով։ 

Հավելենք նաև, որ բացի այս ընդհանուր բնույթի նորմերից, 

Սահմանադրությունը բովանդակում է բազմաթիվ այլ նորմեր, ո-

րոնք անմիջականորեն ամրագրում են, թե որ հարաբերություն-

ները կանոնակարգելու համար հարկ է ընդունել միայն օրենք: 

Օրինակ, Սահմանադրության 110-րդ հոդվածի 1-ին մասի հա-
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մաձայն. «Ազգային ժողովը պետական բյուջեն ընդունում է Կա-

ռավարության ներկայացմամբ: Պետական բյուջեն օրենքով 

(ընդգծումը մերն է) սահմանված կարգով ներառում է պետութ-

յան բոլոր եկամուտները և ծախսերը»: 

Եթե կարգավորման ենթակա հարցերի շրջանակը միաբ-

նույթ չէ, այսինքն՝ դրանց մի մասը ենթակա է կարգավորման այլ 

իրավական ակտերի միջոցով, ապա նպատակահարմար է, նախ, 

մշակել առավել բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող իրավա-

կան ակտերը, նոր միայն՝ դրանից բխող իրավական ակտերի 

նախագծերի նախնական տարբերակները։ Ընդ որում, դրանք 

պայմանականորեն կոչվում են նախնական, քանի որ հիմնական 

իրավական ակտի ընդունման արդյունքում հնարավոր են այն-

պիսի փոփոխություններ, որոնք կազդեն նաև դրանից բխող ի-

րավական ակտերի բովանդակության վրա։ 

Ընդհանուր առմամբ, երբ ներկայացվում է օրենքի նախա-

գիծ, որում ներառվում են նաև որոշ հարցեր ենթաօրենսդրական 

ակտերով կարգավորելու վերաբերյալ նորմեր, որպես կանոն, օ-

րենսդիր մարմինը չի խորանում այն հարցում, թե կոնկրետ ինչ 

կանոններով են ապահովվելու ընդունվելիք օրենքի դրույթները, 

մինչդեռ՝ դա էական նշանակություն ունեցող խնդիր է, և օրի-

նաստեղծ մարմնի սահմանադրական կարգավիճակը թելադ-

րում է, որպեսզի վերջինս պահանջի օրենսդրական նախաձեռ-

նության իրավունքից օգտվող սուբյեկտից՝ հստակ հիմնավո-

րումներ ներկայացնի նաև այդ առնչությամբ։  

Այս հարցի առնչությամբ կան տարբեր մոտեցումներ. մի 

մասը գտնում է, որ օրինագծի հետ պետք է նաև ներկայացնել են-

թաօրենսդրական ակտերի նախագծերը, որպեսզի օրենսդիր 

մարմինը վստահ լինի, որ օրինագծին կհաջորդեն կոնկրետ կան-

խատեսելի իրավակարգավորումներ նախատեսող ենթաօրենսդ-

րական ակտեր։ Սակայն, կարծում ենք, որ հիշյալ մոտեցումը 
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բավարար չափով հիմնավորված չէ։ Խնդիրն այն է, որ օրինագծի 

քննարկման փուլում այն հաճախ ենթարկվում է էական փոփո-

խությունների, ինչի արդյունքում հարկ է լինելու նաև արմատա-

պես վերանայել ենթաօրենսդրական ակտերի նախագծերը, ինչն 

արդեն անհարկի մեծ ծավալի աշխատանք է։ Բացի այդ, տրամա-

բանական չէ, երբ օրինագծի քննարկման փուլում օրենսդիր 

մարմինը այս կամ այն կերպ նախնական գնահատական է տա-

լիս գործադիր իշխանության կողմից իրականացվելիք գործու-

նեությանը, իսկ մասամբ էլ թույլատրում է իրականացնելու որո-

շակի քաղաքականություն՝ գործադիր իշխանության ոլորտում։ 

Օրենսդիր մարմնի այդպիսի գործունեությունը կհակասի իշխա-

նությունների տարանջատման սկզբունքին, իսկ կանխատեսելի 

իրավաստեղծ գործունեություն իրականացնելու երաշխիքը, 

թերևս, կայանում է նրանում,որ օրենքի կիրառումը կախվածութ-

յան մեջ չդրվի ենթաօրենսդրական ակտի ընդունումից (գործնա-

կանում, ցավոք, քիչ չեն դեպքերը, երբ գործադիր իշխանության 

մարմինը այս կամ այն պատճառով այդպես էլ չի ընդունում օ-

րենքով նախատեսված ենթաօրենսդրական ակտեր, ինչի արդ-

յունքում փաստորեն ձախողվում է օրենսդիր մարմնի կողմից 

ընդունված օրենքի կիրառումը)։ Այս տեսանկյունից, կարծում 

ենք, իրավական օրենքի գերակայության սկզբունքին հակասում 

է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 27-րդ հոդ-

վածի 1-ին մասով ամրագրված հետևյալ իրավական նորմը. «Ե-

թե նորմատիվ իրավական ակտի որևէ դրույթ կարող է կատար-

վել միայն այդ նորմատիվ իրավական ակտով նախատեսված այլ 

նորմատիվ իրավական ակտի ընդունմամբ, կամ դրա կատա-

րումն ուղղակիորեն պայմանավորված է նորմատիվ իրավական 

այլ ակտի ընդունմամբ, ապա նորմատիվ իրավական ակտի այդ 

դրույթը գործում է համապատասխան նորմատիվ իրավական 

այլ ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից (ընդգծումը մերն է)»։ Իհար-
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կե, այս դեպքում, ուղղակի չի նշվում, որ իսկ կոնկրետ նորմա-

տիվ իրավական ակտով արդեն սահմանված դրույթը կարող է 

կիրառվել միայն մեկ այլ նորմատիվ իրավական ակտի ընդուն-

ման պարագայում, բայց ակնհայտ է, որ հենց դա է նկատի ունեց-

վում, քանզի միայն ընդունված իրավական ակտը կարող է ուժի 

մեջ մտնել և իրավական հետևանքներ առաջացնել։  

Բացի այդ, հիշյալ նորմում չի ընդգծվում, որ «նորմատիվ ի-

րավական այլ ակտ» կարող է լինել, որպես կանոն, հենց ենթաօ-

րենսդրական նորմատիվ իրավական ակտը, սակայն այս դեպ-

քում ևս ակնհայտ է, որ օրենսդրական նորմատիվ ակտերի կեն-

սագործման համար ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտեր են 

ընդունվում, քանզի հենց դա է ենթաօրենսդրական նորմատիվ 

ակտերի առաքելությունը։ Հակառակ իրավիճակը, երբ ենթաօ-

րենսդրական ակտի կիրառման համար հարկ է լինում օրենք ըն-

դունել, առնվազն հակասում է իշխանությունների բաժանման 

սկզբունքին և օրենսդիր իշխանության մարմնին արհեստակա-

նորեն դնում է գործադիր իշխանության ենթակայության ներքո4։  

Բոլոր դեպքերում, նպատակահարմար է, որպեսզի օրենքի 

նախագիծ ներկայացրած գործադիր իշխանության մարմինը 

հստակ ներկայացնի ընդունվելիք ենթաօրենսդրական նորմա-

տիվ ակտերի հիմնադրույթները, որոնք կդիտարկվեն, որպես 

լրացուցիչ երաշխիք՝ օրենքի հիմնավորվածության և անհրաժեշ-

տության տեսանկյունից: 

 
4 Թերևս, այդպիսի իրավիճակ ստեղծվեց, երբ Կառավարությունը փոփո-

խություն կատարեց իր 2020 թ. սեպտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրա-

պետությունում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին» թիվ 1586-Ն 

որոշման մեջ՝ արգելք սահմանելով իշխանության մարմիններին քննադա-

տության համար, սակայն միայն դրանից հետո Ազգային ժողովը ձեռնա-

մուխ եղավ ինչպես ՀՀ քրեական օրենսգրքում, այնպես էլ Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին օրինագծերի քննարկմանը։ 
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2. Նպատակահարմար է, որպեսզի իրավական նորմեր մշա-

կելիս հավուր պատշաճի ուսումնասիրվեն արդեն իսկ գործող 

այն իրավական ակտերը, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվում են 

կարգավորման առարկային։ Ուսումնասիրության արդյունքնե-

րով հարկ է բացառել իրավական կարգավորումների հակասա-

կան մոտեցումները և կրկնությունները։ Կրկնությունները միշտ 

չէ, որ հենց այդ որակով էլ ընկալվում են. գործնականում եզ-

րույթների կրկնությունների հանդիպելիս իրավակիրառ մար-

միններն այն աստիճան են շփոթում, որ փորձում են տարբեր ի-

մաստ գտնել միևնույն ձևակերպումն ունեցող իրավական նոր-

մերի միջև։ Տրամաբանորեն այդ մարմինների պաշտոնյաները 

սխալ չեն վարվում, նրանք չեն կարող կռահել, որ գործ ունեն խո-

տանի հետ, ինչը տվյալ դեպքում արտահայտվել է իրավական 

նորմերի անհարկի կրկնությամբ։ Շարունակելով նույն տրամա-

բանությամբ ըմբռնել իրավական նորմի բովանդակությունը, 

նրանք փորձում են մեկնաբանության տարբեր մեթոդաբանութ-

յամբ բացահայտել դրանց էությունը, ինչի արդյունքում էլ ավելի 

են խճողում ողջ իրավաստեղծ ու իրավակիրառ գործընթացնե-

րը. մի դեպքում ենթադրվում է, որ ավելի վաղ ընդունված իրա-

վական ակտը հավանաբար այլ իրավիճակի համար է նախա-

տեսված եղել, մեկ այլ դեպքում ենթադրում են, որ նոր իրավա-

կան ակտը փորձել է կատարելագործել նախկինում ընդունված 

իրավական ակտը և նոր բովանդակություն է հաղորդել և այլն։ 

Արդյունքում ստացվում է, որ առաջին հայացքից անմեղ 

կրկնությունը, հանգեցնում է անհարկի հակասական մեկնաբա-

նությունների: 

3. Աշխատանքները կազմակերպելիս, նպատակահարմար 

է, նախ, մշակել իրավական ակտի հիմնադրույթները, իսկ ա-

ռանցքային նշանակություն ունեցող իրավական ակտերի պա-

րագայում՝ հայեցակարգը, որը սակայն չպետք է դոգմատիկ 
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բնույթ կրի և կաշկանդի հետագա ճկուն զարգացումները, այն 

պետք է միայն ընդհանուր ուղենիշի դեր ունենա։ Հայեցակարգն 

անհրաժեշտ է իրավական ակտի կարգավորման առավել հիմ-

նարար ուղղությունները կանխանշելու ու բացառապես այդ 

շրջանակներում գործելու համար, սակայն այն չպետք է խաթա-

րի իրավաստեղծ գործունության բնականոն ընթացքը։ Ավելին, 

եթե ընթացքում ծագում է նաև հայեցակարգի որոշ դրույթներ վե-

րանայելու անհրաժեշտություն, ապա դա ևս կարող է սահման-

ված կարգով իրականացվել, որպեսզի չխոչընդոտի աշխատանք-

ները։ Պարզապես հանրային քննարկումների արդյունքներով 

հավանության արժանացած հայեցակարգի պարագայում, հարկ 

է նույն բնույթի հանրային քննարկումների գործընթաց ապահո-

վել և համարժեք պարզաբանել վերանայումների անհրաժեշ-

տությունը: 

Օրենսդրությամբ մշակված չեն հայեցակարգ մշակելու 

հստակ իրավական չափանիշներ, ուստի սույն հատվածում մենք 

կանդրադառնանք առավելապես տեսությամբ ու գործնական 

հարթությամբ հայտնի մոտեցումներին: Նախ, հայեցակարգում 

անհրաժեշտ է արտացոլել հետևյալ հարցադրումները՝  

ա) օրինագիծը մշակելու պահին տվյալ օրինագծով կարգա-

վորման ենթակա հարաբերությունների կարգավորման առն-

չությամբ առկա վիճակը, ինչպես նաև խնդրի տարբեր ասպեկտ-

ների ու հարցադրումների վերաբերյալ անհրաժեշտ վիճակագ-

րությունը,  

բ) վերանայման ենթակա գործող իրավական ակտերում 

առկա թերությունները, ինչպես նաև դրանց վերանայման անհ-

րաժեշտությունն ընդգծող փաստարկները,  

գ) կոնկրետ իրավական կարգավորման համար անհրա-

ժեշտ իրավական ակտի տեսակի ընտրության հիմնավորումը. 

յուրաքանչյուր դեպքում հարկ է փաստարկել, թե ինչ իրավական 
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չափանիշներով է ընտրվել այս կամ այն տեսակի իրավական 

ակտը,  

դ) այն ծրագրավորված նորամուծությունները, որոնք ա-

ռանցքային նշանակություն ունեն տվյալ իրավակարագավոր-

ման տեսանկյունից,  

ե) իրավական նոր լուծումների արդյունքում ակնկալվող 

արդյունքները, 

զ) այն տեսական ու իրավակիրառ գործունեության վերա-

բերյալ աղբյուրները, որոնք պայմանավորել են տվյալ ոլորտում 

իրավական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, 

է) առկայության դեպքում՝ համապատասխան միջազգային 

փորձի համալիր վերլուծությունը, 

ը) հեղինակավոր փորձագետների եզրակացությունները և 

այլն: 

4. Հարկ է նախագծի մշակման աշխատանքներին ներգրա-

վել այն կառույցի ներկայացուցիչներին, որոնք շահառու են 

տվյալ իրավական ակտի առնչությամբ: Եթե դա ինչ-ինչ պատ-

ճառներով հնարավոր չէ, կամ կարող է դանդաղեցնել աշխա-

տանքները, ապա կարող է մշակված նախագիծն ուղարկվել այդ 

կառույցին և արդեն պատրաստի նախագծի առկայության պա-

րագայում կազմակերպել համատեղ քննարկումներ։ Միաժամա-

նակ, հարկ է նկատի ունենալ, որ տվյալ պարագայում խիստ մե-

ծանում է գերատեսչական շահի ազդեցության վտանգը։ Տվյալ 

դեպքում, գերատեսչական մոտեցումները հարկ է բացահայտել, 

դրանք հաշվի առնել, սակայն ոչ մի դեպքում դրանք չեն կարող 

անվերապահորեն դրվել իրավական ակտի նախագծի հիմքում։ 

Ընդհանրապես, հարկ է հետագայում անցում կատարել՝ ի-

րավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքները վե-

րապահելով բացառապես անկախ փորձագիտական կառույցնե-

րին: Այդպիսի կառույցների բացակայության պարագայում նպա-
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տակահարմար է, որպեսզի աշխատանքային խմբերում ներգ-

րավվեն անկախ մասնագետներ, իսկ արդյունքներով ապահովել 

այլ անկախ փորձագետներից կազմված փորձաքննություն: 

Հարկ է նկատել, որ եթե առանձին գերատեսչությունների 

դեպքում վերջիններիս վերաբերող իրավական ակտերը նպա-

տակահարմար է, ցանկալի է, որպեսզի ներկայացվի դրանց 

քննարկմանը, ապա դատական իշխանության պարագայում՝ 

այն պարտադիր է: Մասնավորապես, ըստ «Դատական օրենս-

գիրք» սահմանադրական օրենքի 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 20-

րդ կետի, Բարձրագույն դատական խորհուրդը. «դատական իշ-

խանությանը վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի նա-

խագծերի վերաբերյալ տալիս է կարծիք»:  

5. Առավել բարդ, արմատական փոփոխություններ նախա-

տեսող իրավական ակտերի նախագծեր մշակելիս, նպատակա-

հարմար է առանձնացնել լուծման ենթակա հարցերի շրջանակը, 

նախնական կարգավորման տարբերակները և դրանց առնչութ-

յամբ փորձագիտական եզրակացություններ ստանալ մասնագի-

տացված միջազգային կառույցներից, օրինակ՝ Վենետիկի հանձ-

նաժողովից։ Նպատակահարմար է նաև մշակման աշխատանք-

ներին ներգրավել հայրենական նեղ մասնագետների, կամ մշակ-

ված նախագծերը ներկայացնել նրանց քննարկմանը։ 

6. Յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է քննարկել 

հետևյալ հարցադրումը. տվյալ իրավական ակտի բնականոն կի-

րառումն ապահովելու նպատակով անհրաժե՞շտ չէ, արդյոք, այլ 

իրավական ակտերում ևս կատարել համապատասխան փոփո-

խություններ կամ լրացումներ, կամ անհրաժե՞շտ չէ, արդյոք, ըն-

դունել նաև նույնպիսի իրավաբանական ուժ ունեցող այլ իրա-

վական ակտեր։ 

Բացի ընդհանուր վերոհիշյալ կանոններից, գործում են նաև 

այլ հատուկ կանոններ, որոնք արդեն բնորոշ են բացառապես 
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կոնկրետ օրենսդրական ակտերի նախագծերի մշակման աշխա-

տանքներին։ Այսպես, եթե անհրաժեշտություն է առաջանում 

քրեական օրենսգրքում կատարելու այնպիսի փոփոխություն, ո-

րի արդյունքում պետք է որևէ հանցատեսակի համար սահման-

վի առավել խիստ պատասխանատվություն, ապա հարկ է նկա-

տի ունենալ, որ հատվածաբար այդպիսի խնդիրները լուծելն ի-

րավաչափ չէ, քանզի կարող է խախտվել միատեսակ խախտում-

ների համար համաչափ պատիժներ նշանակելու պահանջը, 

վերջին հաշվով, կխաթարվի համաչափության սահմանադրա-

կան սկզբունքը։ ՀՀ Սահմանադրության 71-րդ հոդվածի համա-

ձայն.  

«1. Հանցանք կատարած անձի պատժի հիմքը նրա մեղքն է:  

2. Օրենքով սահմանված պատիժը, ինչպես նաև նշանակ-

ված պատժատեսակը և պատժաչափը պետք է համաչափ լինեն 

կատարված արարքին»:  

Այս նկատառումով անհրաժեշտ է առանձնացնել միևնույն 

հանրային վտանգավորությունն ունեցող բոլոր հանցատեսակ-

ները, համադրել միմյանց և ապահովել ամբողջական իրավա-

կան կարգավորում։  

Կարևոր է նաև նկատի ունենալ, որ փոխկապակցված օ-

րենսդրական ակտերում փոփոխություններ չնախատեսելը հա-

ճախ պարզապես բացառում է ընդունված օրենսդրական նորմի 

կիրառումը։ Այսպես, եթե ՀՀ քրեական օրենսգրքում, լրացում 

կատարելու միջոցով սահմանվում է նոր հոդված, ապա հարկ է 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում կատարել համա-

պատասխան լրացում՝ հստակեցնելու համար, թե այդ նոր հոդ-

վածով քրեական գործերը կոնկրետ որ քննչական մարմինը 

պետք է քննի։ Խնդիրն այն է, որ քննչական ենթակայության տե-

սանկյունից, երբեմն որոշ գլուխներում ներառված բոլոր հոդ-

վածներով (այդ թվում՝ լրացում կատարելու արդյունքում ավե-
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լացված հոդվածներով) նախատեսված հանցագործությունների 

քննությունը վերապահված է մեկ քննչական մարմնի, սակայն 

կան նաև բացառություններ, որոնք էլ հենց հարկ է հաշվի առնել։ 

Իրավական ակտի որոշակիության աստիճանը պայմանա-

վորված է ինչպես կարգավորման առարկայով, այնպես էլ տվյալ 

իրավական ակտի տեսակով: Այսպես, որոշակիության անհրա-

ժեշտ աստիճան ապահովելը պարտադիր պայման է, երբ խոսքը 

վերաբերում է անձի իրավական կարգավիճակին: Այսպես, ՀՀ 

Սահմանադրության 79-րդ հոդվածի համաձայն, որոշակիության 

սկզբունքը երաշխավորվում է հետևյալ կերպ. «Հիմնական իրա-

վունքները և ազատությունները սահմանափակելիս (ընդգծումը 

մերն է) օրենքները պետք է սահմանեն այդ սահմանափակումնե-

րի հիմքերը և ծավալը, լինեն բավարար չափով որոշակի, որ-

պեսզի այդ իրավունքների և ազատությունների կրողները և 

հասցեատերերն ի վիճակի լինեն դրսևորելու համապատասխան 

վարքագիծ»: Այսպիսով, հիմնական իրավունքները և ազատութ-

յունները սահմանափակելիս օրենքները պետք է սպառիչ ու 

հստակ ուրվագծեն սահմանափակման կոնկերտ սահմանները և 

որևէ տարընթերցման տեղիք չտան:  

Հարկ է նկատել նաև, որ իրավական որոշակիության 

սկզբունքը հավասարապես վերաբերում է ինչպես իրավունքնե-

րի և ազատությունների սահմանափակմանը, այնպես էլ լիազո-

րություններ սահմանելուն։ Այսպես, Սահմանադրության 6-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն. «Լիազորող նորմերը պետք է 

համապատասխանեն իրավական որոշակիության սկզբունքին»։ 

Ինչ վերաբերում է իրավական ակտի տեսակին, ապա հարկ 

է նկատել, որ օրենքներով կարիք չկա մանրամասն կարգավորել 

այն հարաբերությունները, որոնք ընդհանուր բնույթի են և նա-

խատեսված են լայն շրջանակի ոլորտում առկա հասարակական 

հարաբերությունները կարգավորելու համար: Օրենքը պարզա-
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պես պետք է բավարար չափով որոշակի լինի, որպեսզի ենթաօ-

րենսդրական նորմատիվ կամ անհատական ակտերով հնարա-

վոր լինի ապահովել դրանում ամրագրված նորմերը: Վերևում 

արդեն անդրադարձանք այն խնդրին, որ ՀՀ Սահմանադրությու-

նը ներկայումս լայն իրավական հնարավորություն է ընձեռել 

գործադիր իշխանության մարմիններին և, առաջին հերթին՝ Կա-

ռավարությանը, որպեսզի վերջիններս անհարկի չտարվեն օրի-

նագծեր մշակելու և խորհրդարան ներկայացնելու միտումով, ին-

չը հանգեցնում է խորհրդարանի անհարկի ու անհիմն ծանրա-

բեռնվածությանը, այլ փորձեն իիրենց ենթաօրենսդրական նոր-

մատիվ ակտերով կարգավորել այդ հարաբերությունները: 

 

2. Իրավական ակտերի կարգավորման ազդեցության  

գնահատման էությունը և կիրառական նշանակությունը 

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքը միայն 

ընդհանուր գծերով է կարգավորում նորմատիվ իրավական ակ-

տերի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատման 

ինստիտուտը, մասնավորապես, այդ օրենքի «Նորմատիվ իրա-

վական ակտի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահա-

տումը» վերտառությամբ 5-րդ հոդվածն ամրագրում է.  

«1. Կառավարության սահմանած կարգով և դեպքերում օ-

րենքի կամ Կառավարության որոշման նախագիծը մշակող պե-

տական կառավարման մարմինը կազմակերպում է նախագծի 

կարգավորման ազդեցության գնահատումը: 

2. Ազգային ժողովի պատգամավորի կամ խմբակցության 

կողմից կամ քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով առա-

ջադրված և Ազգային ժողովի կողմից շրջանառված օրենքի նա-

խագիծը կարող է Կառավարության կամ Վարչապետի հանձնա-
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րարությամբ ենթարկվել կարգավորման ազդեցության գնահատ-

ման: 

3. Ըստ բնագավառների` կարգավորման ազդեցության գնա-

հատման իրականացման կարգը, ժամկետները և դեպքերը, դրա 

արդյունքում տրվող եզրակացությանը ներկայացվող պահանջ-

ները սահմանում է Կառավարությունը»: 

Այսպիսով, գործող օրենսդրությամբ նորմատիվ իրավական 

ակտի կարգավորման ազդեցության գնահատման իրավական 

կարգավորման հիմնական բաղադրիչներն են՝ 

ա) իրավական ակտի նախագծի կարգավորման ազդեցութ-

յան գնահատման կազմակերպման պատասխանատուն այդ ի-

րավական ակտը մշակող պետական կառավարման մարմինն է, 

բ) նորմատիվ իրավական ակտի նախագծի ազդեցության 

գնահատման կազմակերպումն իրականացվում է Կառավա-

րության սահմանած կարգով և դեպքերում, 

գ) պարտադիր կարգով նորմատիվ իրավական ակտի նա-

խագծի ազդեցության գնահատման ենթակա են պետական կա-

ռավարման մարմնի կողմից մշակված և Կառավարություն ներ-

կայացրած օրենքների կամ Կառավարության որոշումների նա-

խագծերը, 

դ) Ազգային ժողովի պատգամավորի կամ խմբակցության 

կողմից կամ քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով առա-

ջադրված և Ազգային ժողովի կողմից շրջանառված օրենքի նա-

խագիծը կարող է (ընդգծումը մերն է) ենթարկվել կարգավորման 

ազդեցության գնահատման՝ միայն Կառավարության կամ Վար-

չապետի հանձնարարությամբ, 

զ) Կառավարությունն է սահմանում ըստ բնագավառների` 

կարգավորման ազդեցության գնահատման իրականացման 

կարգը, ժամկետները և դեպքերը, դրա արդյունքում տրվող եզ-

րակացությանը ներկայացվող պահանջները»: 
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Մինչև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի ու-

ժի մեջ մտնելը, նախկինում գործող «Իրավական ակտերի մա-

սին» օրենքով հիշյալ հարաբերությունները կանոնակարգված 

էին առավել հանգամանորեն, և միայն հասարակական հարաբե-

րությունների մի նեղ շրջանակ էր վերապահված Կառավարութ-

յանը: Ինչևէ, իրավահամեմատական վերլուծության տեսանկյու-

նից, նպատակահարմար ենք գտնում անդրադառնալ նաև այդ 

կարգավորումներին: 

Իրավական ակտերի կարգավորման ազդեցության գնա-

հատմանն առնչվող հարաբերությունները կարգավորված էին 

այդ օրենքի 27.1.-րդ հոդվածով։ Սա, ըստ էության, նոր ինստի-

տուտ էր և միտված էր առավել համապարփակ ու արդյունավետ 

դարձնել իրավական ակտի փորձաքննության գործընթացը, բա-

ցահայտել իրավական ակտի ազդեցության բոլոր հնարավոր 

դրսևորումները։ Ըստ նշված հոդվածի 1-ին մասի. «Կարգավոր-

ման ազդեցության գնահատումը նորմատիվ իրավական ակտի 

ընդունման արդյունքում հնարավոր փոփոխությունների վերլու-

ծությունն է, իuկ Հայաuտանի Հանրապետության պետական 

բյուջեի մաuին oրենքի նախագծի դեպքում Հայաuտանի Հանրա-

պետության կառավարության բյուջետային ուղերձով ներկայաց-

ված տեղեկատվությունն է։ Oրենքի, ինչպեu նաև Հայաuտանի 

Հանրապետության կառավարության գործունեության տարեկան 

ծրագրով նախատեuված դեպքերում Հայաuտանի Հանրապե-

տության կառավարության որոշման նախագծերը մշակող մար-

մինը կազմակերպում է նախագծի կարգավորման ազդեցության 

գնահատումը։ Հայաuտանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 

պատգամավորի առաջադրած և Հայաuտանի Հանրապետության 

կառավարության եզրակացությանը ներկայացված oրենքի նա-

խագծի կարգավորման ազդեցության գնահատումը, որը կցվում 

է Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության եզրակա-
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ցությանը, կազմակերպում է Հայաuտանի Հանրապետության 

կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմի-

նը»։ 

Նշված հոդվածի 2-րդ մասը կարգավորում էր նախագիծը 

մշակող մարմնի լիազորությունները նշված գործընթացում. 

«Նախագիծ մշակող մարմինը նախագիծը (բացառությամբ Հա-

յաuտանի Հանրապետության պետական բյուջեի մաuին oրենքի 

նախագծի) ներկայացնում է Հայաuտանի Հանրապետության կա-

ռավարության կողմից uահմանված գործադիր իշխանության 

հանրապետական համապատաuխան մարմիններին (այuու-

հետ` ազդեցության գնահատող)` ֆիզիկական և իրավաբանա-

կան անձանց համար առաջացող վարչարարության հետ կապ-

ված ծախuերի, բնապահպանական, uոցիալական, առողջապա-

հական, տնտեuական, ներառյալ` փոքր և միջին ձեռնարկատի-

րության, մրցակցության, հակակոռուպցիոն, բյուջետային բնա-

գավառներում պարտադիր կարգավորման ազդեցության գնա-

հատումն իրականացնելու նպատակով (ընդգծումը մերն է)։ Եթե 

նախագիծ մշակող մարմինը հանդիuանում էր նշված բնագա-

վառներից որևէ մեկում ազդեցության գնահատող, ապա տվյալ 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատումն իրա-

կանացնում էր նախագիծ մշակող մարմինը։ Նախագիծը, uույն 

մաuով նախատեuված բնագավառներից բացի, այլ բնագավառ-

ների հետ առնչվելու դեպքում նախագիծը մշակող մարմնի նա-

խաձեռնությամբ կարող էր իրականացվել նորմատիվ իրավա-

կան ակտի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատում 

նաև այդ բնագավառների վերաբերյալ։ Նախագիծը մշակող 

մարմնի նախաձեռնությամբ նախագծի կարգավորման ազդե-

ցության գնահատում կարող էին իրականացնել նաև գիտական 

կազմակերպությունները»։ 
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Նշված հոդվածի 3-րդ մասը վերաբերում էր եզրակացության 

բաղադրիչներին. «Ազդեցության գնահատողը նորմատիվ իրա-

վական ակտի նախագիծը uտանալու oրվանից հետո` 15-oրյա 

ժամկետում, իuկ Հայաuտանի Հանրապետության Ազգային ժո-

ղովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված oրենքի նախագ-

ծի դեպքում` 5-oրյա ժամկետում, պարտավոր է իրականացնել 

ազդեցության գնահատում և դրա վերաբերյալ կազմել կարգա-

վորման ազդեցության գնահատման եզրակացություն (այuու-

հետ` եզրակացություն) և այն ներկայացնել նախագիծ մշակող 

մարմնին։ 

Եզրակացությունը ներառում է` 

1) կարգավորման արդյունքները. 

2) նախատեuվող իրավական ակտը չընդունելու դեպքում` 

համապատաuխան բնագավառի վրա ազդեցության գնահատ-

ման արդյունքները. 

3) այն դեպքում, երբ ազդեցության գնահատողի կարծիքով և 

կատարված հաշվարկների ու հետազոտությունների հիման վրա 

առաջարկվում է կարգավորման այնպիuի տարբերակ, որն ավե-

լի բարենպաuտ է համապատաuխան բնագավառի համար, 

նշված տարբերակը` համապատաuխան հիմնավորումներով. 

4) նորմատիվ իրավական ակտի կիրառման արդյունքում 

կանխատեuվող հետևանքները գնահատելու ժամանակացույցը. 

5) տվյալ բնագավառի քաղաքականության, ինչպեu նաև հա-

մեմատական վիճակագրական վերլուծություններ։ 

Ըuտ բնագավառների` կարգավորման ազդեցության գնա-

հատման իրականացման կարգը, ինչպեu նաև նորմատիվ իրա-

վական ակտի կիրառման արդյունքում հետևանքները գնահա-

տելու կարգը uահմանում է Հայաuտանի Հանրապետության կա-

ռավարությունը։ 
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Հայաuտանի Հանրապետության պետական բյուջեի մաuին 

oրենքի նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատման 

եզրակացություն է Հայաuտանի Հանրապետության կառավա-

րության բյուջետային ուղերձը»։ 

Նախկին օրենսդրական կարգավորումները, թերևս, կարող 

են պիտանի լինել մեթոդական տեսանկյունից, այսինքն՝ դրանք 

կարող են ուղենիշ լինել աշխատանքների կազմակերպման հա-

մար։ 

Ըստ էության ազդեցության գնահատման գործառույթը չա-

փազանց բարդ է, իսկ դրա հաջողությունը կախված է ոչ միայն 

գերատեսչական իրազեկվածության, այլև արհեստավարժութ-

յան աստիճանից։ Թերևս, եթե օրինագծեր մշակելը, հիմնակա-

նում իրավագետի մասնագիտական գործունեության արգասիք 

է, ապա տարբեր ոլորտներում ազդեցության գնահատման գոր-

ծընթացը ենթադրում է որոշակի ոլորտներում նեղ մասնագի-

տացում ունեցող անձանց անմիջական մասնակցություն։ Վեր-

ջիններս կարող են հստակ կանխատեսումներ անել այն 

կտրվածքով, թե ինչպիսի բացասական կամ դրական հետևանք-

ներ կարող է ունենալ տվյալ օրինագիծը համապատասխան ո-

լորտում։ Բնականաբար, բացասական եզրակացությունն ինքնին 

հիմք չէ օրինագիծը մերժելու համար, եթե բավարար հիմքեր 

կան հանգելու այն եզրակացության, որ նույն օրինագիծն ընդհա-

նուր առմամբ կոչված է լուծելու առավել կարևոր հիմնախնդիր-

ներ, այլ կերպ ասած՝ ցանկացած արդյունք կամա, թե ակամա 

ուղեկցվում է որոշակի գին վճարելով, պարզապես հարկ է լի-

նում համաչափ գնահատել, թե տվյալ դեպքում ինչպիսի գին է 

վճարվելու, այն ավելի նշանակալի՞ց չէ, քան ակնկալվող արդ-

յունքը և այլն։ 

Բացի այդ, ազդեցության գնահատական տվողը ոչ միայն 

պարտավոր է ճշգրիտ հաշվարկել հնարավոր հետևանքները, 
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այլև բացասական եզրակացության դեպքում առաջադրել այն-

պիսի տարբերակ, որն առավել կատարյալ կլինի և զերծ կմնա 

հնարավոր ավելի լուրջ բացասական հետևանքներից։ Չի բա-

ցառվում, որ մի գերատեսչության կողմից՝ իրեն առաջադրված 

չափանիշների տեսանկյունից կատարյալ թվացող օրինագիծը 

խիստ խոցելի գնահատվի մեկ այլ գերատեսչության կողմից՝ ար-

դեն վերջինիս վերապահված գործառույթների տեսանկյունից, 

սակայն օրենսդրի խնդիրն է հենց համադրել այս եզրակացութ-

յունները և առանձնացնել առավել հիմնավորված ու իրավաչափ 

լուծումները։ Այսպես, օրինակ, ընդունենք առողջապահության 

նախարարությունը որևէ օրինագծի կապակցությամբ առաջադ-

րում է այնպիսի լուծումներ, որոնք առավել արդյունավետ 

կդարձնեն մարդանց բուժզննության ողջ գործընթացը, մինչդեռ՝ 

արդարադատության նախարարությունը գտնում է, որ առա-

ջադրված տարբերակի դեպքում խիստ մեծանում են կոռուպ-

ցիոն և անձնական տվյալների բացահայտման ռիսկերը։ Այս 

դեպքում, պետք է այնպիսի լուծում գտնել, որ բացառվեն կամ 

հնարավորինս մեղմվեն նշված ռիսկերը, իսկ դրա անհնարի-

նության դեպքում պետք է նախապատվությունը տալ մարդու ա-

ռողջության պահպանման սահմանադրական իրավունքի ան-

խափան իրականացմանը։ Իսկ այդ ռիսկերի դեմ պետք է պայ-

քարել այլ եղանակներով, բայց ոչ ի հաշիվ մարդու իրավունքնե-

րի անհիմն սահմանափակման։ 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքով նախա-

տեսված է նաև «Հանրային քննարկումը» վերտառությամբ մի 

ամբողջ գլուխ (վերջինս ընդգրկում է 3-4-րդ հոդվածները), որի 

նորմերը բացառապես վերաբերում են հանրային քննարկումնե-

րին: 

Այսպես, նշված օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն.  
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«1. Օրենսդրական ակտերի նախագծերը ենթակա են հան-

րային քննարկման, բացառությամբ միջազգային պայմանագրի 

վավերացման (դրան միանալու) մասին օրենքի նախագծի: 

2. Այլ նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը հանրա-

յին քննարկման կարող են դրվել նախագիծը մշակող կամ այն 

ընդունող մարմնի նախաձեռնությամբ: 

Նույն օրենքի 4-րդ հոդվածով նախատեսված է հանրային 

քննարկումների պահանջների հետևյալ շրջանակը.  

«1. Հանրային քննարկումը կազմակերպում են ակտն ընդու-

նելու իրավասություն ունեցող մարմինը կամ Կառավարության 

անդամը, ինչպես նաև Կառավարությանը և վարչապետին են-

թակա մարմինները: 

2. Հանրային քննարկումների տևողությունն առնվազն 15 օր 

է: 

3. Հանրային քննարկումներն անցկացվում են սույն հոդվա-

ծով սահմանված մարմնի կողմից նորմատիվ իրավական ակտի 

նախագիծը և դրա ընդունման հիմնավորումը շահագրգիռ մար-

միններ ներկայացնելու հետ միաժամանակ հրապարակելու մի-

ջոցով: 

4. Հանրային քննարկումների անցկացման արդյունքները և 

դրանց հիման վրա լրամշակված նորմատիվ իրավական ակտի 

նախագիծը նույնպես հրապարակվում են: 

5. Հանրային քննարկման ենթակա` հանրային քննարկում 

չանցած Կառավարություն ներկայացված նախագիծը Կառավա-

րությունը կարող է վերադարձնել այն ներկայացնող մարմին: 

6. Հանրային քննարկումների կազմակերպման և անցկաց-

ման կարգը սահմանում է Կառավարությունը»: 

Հանրային քննարկման կազմակերպման և անցկացման 

կարգը ներկայումս սահմանված է Կառավարության 2018 թ. հոկ-

տեմբերի 10-ի «Հանրային քննարկումների կազմակերպման և 
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անցկացման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետութ-

յան կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի թիվ 296-ն ո-

րոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1146-Ն որոշ-

մամբ։ Հիշյալ որոշմամբ, մասնավորապես, առանձնացվել են 

հետևյալ հիմնադրույթները՝ 

- օրենսդրական ակտերի նախագծերը ենթակա են հանրա-

յին քննարկման, բացառությամբ միջազգային պայմանագրի վա-

վերացման (դրան միանալու) մասին օրենքի նախագծի, 

- պետական կառավարման համակարգի մարմինների կող-

մից մշակվող Կառավարության նորմատիվ որոշումների նա-

խագծերը պարտադիր ենթակա են հանրային քննարկման, բա-

ցառությամբ ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարե-

լու մասին Կառավարության որոշումների նախագծերի: Կառա-

վարության ներքին իրավական ակտերի նախագծերը և Կառա-

վարության անդամների կողմից ընդունման ենթակա ներքին ի-

րավական ակտերի նախագծերը ևս Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթակա են 

հանրային քննարկման` բացառությամբ գաղտնիք պարունա-

կողների: Պետական կառավարման համակարգի մարմինների 

կողմից մշակվող Հայաստանի Հանրապետության կառավա-

րության անհատական որոշումների նախագծերը Հայաստանի 

Հանրապետության վարչապետի հանձնարարականի հիման 

վրա ենթակա են հանրային քննարկման, 

- այլ նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը հանրա-

յին քննարկման կարող են դրվել նախագիծը մշակող կամ այն 

ընդունող մարմնի նախաձեռնությամբ, 

- հանրային քննարկումներն իրականացվում են հրապարա-

կայնության, մատչելիության, թափանցիկության և հանրային 

հաշվետվողականության սկզբունքների հիման վրա, 
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- հանրային քննարկումներին կարող է մասնակցել յուրա-

քանչյուր ֆիզիկական և իրավաբանական անձ, 

- հանրային քննարկումների տևողությունն առնվազն 15 օր 

է, եթե հանրային քննարկում իրականացնող մարմինը չի սահ-

մանել ավելի երկար ժամկետ, 

- հանրային քննարկումը պարտադիր իրականացվում է 

քննարկում իրականացնող մարմնի պաշտոնական ինտերնե-

տային կայքում և Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-

տության նախարարության կողմից վարվող իրավական ակտե-

րի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում (այսու-

հետ` միասնական կայք) հրապարակման եղանակով: Հանրային 

քննարկումներ իրականացվում են նաև հանրային լսումների 

կամ հանրային հարցումների ձևով5, 

- հանրային քննարկումներ իրականացնելու նպատակով 

հանրային քննարկում իրականացնող մարմինն իր պաշտոնա-

կան ինտերնետային կայքում և միասնական կայքում հրապա-

րակում է նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծը, իրավական 

ակտի ընդունման հիմնավորումը, ինչպես նաև հանրային 

քննարկումն իրականացնող մարմնի հայեցողությամբ այլ նյու-

թեր և իր պաշտոնական կայքում տեղադրում է միասնական 

 
5 Ցավոք, վերջին շրջանում, Կառավարությունը շրջանցում է հանրությանը 

խիստ հուզող օրինագծերը և Կառավարության որոշման նախագծերը՝ 

հանրային լսումների և հանրային հարցումների եղանակներով հանրային 

քննարկումներ կազմակերպելու անհրաժեշտությունը և բավարարվում է 

սեղմ ժամկետով սոսկ ինտերնետային պաշտոնական կայքերում 

նախագծեր զետեղելով։ Ընդ որում, անտեսվում է նաև այն ակնհայտ 

փաստը, որ անգամ ինտերնետային քննարկումների արդյունքներով 

նախագծերին կողմ քվեարկողները կազմում են, որպես կանոն, 20-25 

տոկոսը, որպիսի պարագայում դրանք ընդունելն արդեն իսկ վկայում է 

հանրային քնարկումների նկատմամբ ձևական վերաբերմունքի մասին։ 
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կայքի համապատասխան հղումը կամ ապահովում է կայքի ավ-

տոմատացված միացումը միասնական կայքին, 

- արդարադատության նախարարությունը համակարգում է 

միասնական կայքի աշխատանքները և իրականացնում է մշտա-

դիտարկում: Մշտադիտարկման արդյունքում արդարադատութ-

յան նախարարությունը կարող է դիմել հանրային քննարկում ի-

րականացնող մարմին, եթե հայտնաբերվել է սույն կարգի կամ 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի պահանջների 

որևէ խախտում: Դիմելուց հետո հնգօրյա ժամկետում հանրային 

քննարկում իրականացնող պետական կառավարման համա-

կարգի մարմինը պետք է ներկայացնի պարզաբանում արձա-

նագրված խախտումների կապակցությամբ, 

- հանրային քննարկումների ընթացքում ֆիզիկական և իրա-

վաբանական անձինք միասնական կայքում կամ հանրային 

քննարկում իրականացնող մարմնի պաշտոնական ինտերնե-

տային կայքում տեղադրված համապատասխան միասնական 

կայքին հղման միջոցով հրապարակված նորմատիվ իրավական 

ակտի նախագծի վերաբերյալ կարող են ներկայացնել իրենց ա-

ռաջարկությունները` նախապես գրանցվելով` նշելով անունը, 

ազգանունը (իրավաբանական անձի անվանումը), էլեկտրոնա-

յին փոստի հասցեն, գաղտնաբառը, ցանկության դեպքում` բնա-

կության (գտնվելու վայրի) հասցեն, հեռախոսահամարը: Առա-

ջարկությունները կարող են ներկայացվել կայքում` առցանց 

լրացման եղանակով կամ գրավոր, այն է` հանրային քննարկում 

իրականացնող մարմնի պաշտոնական ինտերնետային կայքին 

ուղարկելու կամ այդ մարմնին թղթային տարբերակով հանձնե-

լու եղանակով, 

- հանրային քննարկումների ավարտից հետո 15-օրյա ժամ-

կետում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմված ամփո-

փաթերթը, որում պետք է ամբողջությամբ արտացոլված լինեն 
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հանրային քննարկումների արդյունքները և նախագծի` հանրա-

յին քննարկումների արդյունքում լրամշակված տարբերակը` 

բացառությամբ «Հայաստանի Հանրապետության պետական 

բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նա-

խագծի հանրային քննարկումների արդյունքներով կազմված 

ամփոփաթերթի և այդ օրենքի նախագծի լրամշակված տարբե-

րակի, պետք է տեղադրվեն միասնական կայքում,  

- հանրային քննարկում իրականացնող մարմնի նախաձեռ-

նությամբ հանրային լսումներն իրականացվում են տվյալ ոլոր-

տում մասնագիտացված կամ շահագրգիռ անձանց հետ հանդի-

պումների, ինչպես նաև հեռահաղորդակցության հնարավոր մի-

ջոցներով քննարկումների ձևով, 

- հանրային քննարկում իրականացնող մարմինն իր պաշ-

տոնական ինտերնետային կայքում և միասնական կայքում հրա-

պարակում է հայտարարություն հանրային լսման մասին, որը 

պետք է պարունակի հանրային քննարկումների իրականացման 

վայրի, ժամի, ժամկետների, քննարկման թեմայի, ինչպես նաև 

հանրային քննարկմանը մասնակցելու համար շահագրգիռ ան-

ձանց կողմից հանրային քննարկմանը մասնակցելու դիմումների 

ներկայացվող վերջնաժամկետի (եթե, ըստ հանրային քննար-

կում իրականացնող մարմնի, նման դիմում ներկայացնելն անհ-

րաժեշտ է) մասին տեղեկություններ: Ընդ որում, դիմումների ըն-

դունման վերջնաժամկետը չի կարող պակաս լինել, քան հանրա-

յին քննարկումների հայտարարության հրապարակման պահից 

տասը օրը: Հանրային քննարկում իրականացնող մարմինը հան-

րային քննարկումների հայտարարությունը կարող է հրապարա-

կել նաև զանգվածային լրատվության միջոցներով, 

- Հանրային քննարկումներ իրականացնելու նպատակով 

նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծը սույն կարգով սահ-

մանված կարգով հրապարակելուց հետո հանրային քննարկում 
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իրականացնող մարմինը կարող է գրավոր կամ բանավոր ձևով 

հասարակական հարցումներ իրականացնել։ Տվյալ դեպքերում 

հանրային քննարկում իրականացնող մարմնի ներկայացուցիչը 

ներկայացնում է համապատասխան նախագծի համառոտ նկա-

րագիրը և հարցման ենթակա հարցերի շրջանակը: Հարցման 

մասնակիցներն իրենց առաջարկությունները ներկայացնում են 

հարցումն իրականացնողին, 

- հանրային քննարկումների արդյունքում քննարկման 

դրված հարցերի առնչությամբ ստացված յուրաքանչյուր առա-

ջարկության (դիտողության) վերլուծության, ինչպես նաև դրանց 

ամփոփման արդյունքում հանրային քննարկում իրականացնող 

մարմինն ընդունված առաջարկների հիման վրա կատարում է 

նախագծի անհրաժեշտ լրամշակումներ: 

 

3. Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը  

ներկայացնելը և հրապարակելը  

 

Նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծն իրավաuտեղծ 

մարմին քննարկման ներկայացնելիu նախագիծ մշակող մարմի-

նը դրան կցում է` 

1) իրավական ակտի ընդունման հիմնավորումը, ներառյալ` 

տեղեկատվություն այն իրավական ակտերի, ինչպեu նաև նա-

խագիծ մշակող մարմնի հայեցողությամբ` նյութերի վերաբերյալ, 

որոնց հիման վրա կամ որոնցից oգտվելով` մշակվել է նորմա-

տիվ իրավական ակտի նախագիծը, նախագիծը մշակողների ա-

նունները. 

2) տեղեկանք` oրենքի ընդունման առնչությամբ այլ oրենք-

ների ընդունման անհրաժեշտության բացակայության, ինչպեu 

նաև այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշ-

տության կամ բացակայության մաuին. 
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3) տեղեկանք` իրավական ակտն ընդունելու կապակցութ-

յամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի 

բյուջեում ծախuերի և եկամուտների էական ավելացման կամ 

նվազեցման մաuին. 

4) պետական մարմինների մշակած իրավական ակտի նա-

խագծի դեպքում` նախագիծը մշակող մարմնի իրավաբանական 

uտորաբաժանման (իրավաբանի) իրավական-փորձագիտական 

եզրակացությունը. 

5) նախատեuված դեպքում` ազդեցության գնահատողներից 

uտացված եզրակացությունները. 

6) ամփոփաթերթ` նախագծի վերաբերյալ uտացված դիտո-

ղությունների և առաջարկությունների, դրանց ընդունման կամ 

չընդունման վերաբերյալ` չընդունման պատճառների հիմնա-

վորմամբ, ընդ որում` ամփոփաթերթում ներառվում են հանրա-

յին քննարկումների հետեւանքով uտացված այն դիտողություն-

ները և առաջարկությունները, որոնք ընդունվել են։ 

Որոշակի առանձնահատկություն ունի «Հայաuտանի Հան-

րապետության պետական բյուջեի մաuին» oրենքի նախագիծը 

ներկայացնելը, ըստ այդմ էլ՝ այն Ազգային ժողովի քննարկմանը 

ներկայացնելիu, վերը նշված ամփոփաթերթը չի ներկայացվում, 

իuկ պետական բյուջեի մաuին oրենքի նախագծի հանրային 

քննարկումների ընթացքում uտացված` Կառավարության ըն-

դունած դիտողությունների և առաջարկությունների ամփոփա-

թերթը Ազգային ժողով ներկայացնելու կարգը uահմանվում է 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական oրենքով։ 

Եթե oրենքի նախագծով նախատեuված նորմի պահանջի 

կատարումը կարող է միայն իրականացվել այդ նախագծով նա-

խատեuված Կառավարության որոշման կամ իրավական այլ ակ-

տի ընդունմամբ, կամ դրա կատարումն ուղղակիորեն պայմա-

նավորված է իրավական այլ ակտի ընդունմամբ, ապա 
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oրենuդրական նախաձեռնության իրավունքով Կառավարության 

ներկայացրած oրենքի նախագիծն Ազգային ժողովի քննարկմա-

նը ներկայացնելիu դրան կից ներկայացվող իրավական ակտի 

ընդունման հիմնավորման մաuին տեղեկանքում, իuկ 

oրենuդրական նախաձեռնության իրավունքով Ազգային ժողովի 

պատգամավորի կամ խմբակցության ներկայացրած oրենքի նա-

խագծի դեպքում «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադ-

րական oրենքով uահմանված կարգով ներկայացվող Կառավա-

րության եզրակացությունում նշվում է` Կառավարության որոշ-

ման կամ իրավական այլ ակտի ընդունման նախատեuվող ժամ-

կետը։ 

Գործնականում կարող է հարց ծագել, թե ինչպե՞ս պետք է 

վարվել, եթե համապատասխան գործադիր իշխանության մար-

մինը սահմանված ժամկետում չի ընդունում նախատեսված ի-

րավական ակտը։ Այս առնչությամբ, ինչպես արդեն նշվեց, նախ, 

հարկ է նկատել, որ առանց այդ իրավական ակտի, նախատես-

ված իրավական հարաբերությունը հնարավոր չէ իրացնել առա-

վել բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական ակտի նոր-

մը։ Նման դեպքերում, իսկ այդպիսիք չափազանց շատ են, կարող 

է դրվել գործադիր իշխանության համապատասխան մարմնի 

պաշտոնյայի պատասխանատվության հարցը, այդ թվում՝ պատ-

ճառված վնասի հատուցման տեսքով։ Ցավոք, օրենսդրությամբ 

առայժմ կարգավորված է միայն վարչարարությամբ պատճառ-

ված վնասի հատուցման հիմքերն ու կարգը, սակայն, կարծում 

ենք, այս հարցը ևս հանգամանալից կարգավորման կարիք ունի։ 

Վերևում արդեն նշեցինք, որ դրա լուծմանը մեծապես կարող է 

նպաստել այն, որ օրենքներին վերապահվի անմիջականորեն 

գործելու իրավական ունակություն։  

Սակայն, հասկանալի է, որ առանձին դեպքերում խնդիրն 

ամբողջությամբ չի լուծվի, քանզի հարաբերությունների առանձ-
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նահատկություններն այնպիսին են, որ դրանց մի զգալի հատ-

ված կարող է գործնականում ծագել միայն այն դեպքում, երբ ի-

րավաբանական փաստը կոնկրետ ենթաօրենսդրական ակտն է, 

կամ ենթաօրենսդրական ակտով նախատեսված որևէ պայման։ 

Օրինակ, լիցենզիա ձեռք բերելու համար, անհրաժեշտ է առն-

վազն ենթաօրենսդրական ակտով սահմանված կոնկրետ ձեռ-

նարկատիրական գործունեության տեսակի համար տրվող լի-

ցենզիայի ձևաթուղթ, որի վավերապայմանները կարող են սահ-

մանվել միայն ենթաօրենսդրական ակտով և այլն։ Ձեռնարկա-

տերը չի կարող ինքնըստինքյան համարվել լիցենզիա ձեռք բե-

րած, քանզի որոշակի իրավահարբերությունների (օրինակ՝ 

մրցույթի) նա կարող է մասնակցել միայն այն դեպքում, երբ 

փաստացի ունի այդպիսի լիցենզիա։ Ի դեպ, նույնը վերաբերում է 

վարչարարության ոլորտին, երբ որպես վարչական մարմնի կող-

մից անգործություն ցուցաբերելու հետևանք է համարվում վար-

չական ակտն ընդունված համարելը, սակայն գործնականում 

այն որևէ կերպ չի երաշխավորում անձի իրավունքների իրա-

ցումն ու արդյունավետ պաշտպանությունը։ 

Բոլոր դեպքերում, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մա-

սին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նշված հարցի լուծման 

համար առաջադրվել է լուծման հետևյալ տարբերակը.  

«Եթե օրենսդրական ակտով (բացառությամբ Սահմանադ-

րության) սահմանված նորմը կարող է կատարվել միայն այդ ակ-

տով նախատեսված ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական 

ակտի ընդունմամբ, կամ դրա կատարումն ուղղակիորեն պայ-

մանավորված է ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակ-

տի ընդունմամբ, ապա օրենսդրական ակտի անցումային 

դրույթներով սահմանվում են նաև` 
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1) օրենսդրական ակտի այն մասերը, որոնք գործելու են են-

թաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտն ուժի մեջ մտնե-

լու պահից. 

2) ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի ըն-

դունման նախատեսվող ժամկետը»: 

Այս օրենսդրական կարգավորումից բխում է, որ նորմատիվ 

իրավական ակտերը, ինչպես և օրենքները չունեն անմիջական 

կիրառման հատկանիշ, ինչը նախորդ՝ 2005 թ. փոփոխություննե-

րով Սահմանադրության 6-րդ հոդվածով նախատեսված էր սահ-

մանադրական նորմերի համար (ներկայումս այդ հատկանիշը 

վերաբերում է բացառապես մարդու հիմնական իրավունքներն 

ու ազատությունները ամրագրող սահմանադրական նորմերին):  

Միաժամանակ, 17-րդ հոդվածի 9-րդ մասն առանձին աս-

պեկտով անդրադառնում է վերը նշված հարցի լուծմանը. «Եթե 

օրենսդրական ակտով սահմանվում է, որ դրանում նշված ա-

ռանձին հարաբերություններ կարգավորվում են կամ պետք է 

կարգավորվեն ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակ-

տով, ապա ընդունվող օրենսդրական ակտում կոնկրետ նշվում է 

դրանում չկարգավորված հարաբերությունները կարգավորելու 

լիազորություն ունեցող իրավաստեղծ մարմնի անվանումը»: 

Նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծն իրավաuտեղծ 

մարմին ներկայացվելիu նախագծին կարող են կցվել նաև իրա-

վական ակտի մշակման համար հիմք դարձած ֆինանuատն-

տեuական հաշվարկները, վիճակագրական տվյալները, այլ 

փաuտաթղթեր, ինչպեu նաև ներկայացվող նախագծի հիմնա-

վորման համար անհրաժեշտ այլ տվյալներ։  

Որպես կանոն, նախագծի հեղինակները հիմնավորման մեջ 

անդրադառնում են նաև միջազգային փորձին, ինչն ինքնին 

խրախուսելի է, սակայն գործնականում այն հանգեցրել է խե-

ղաթյուրված դրսևորումների։ Նկատի ունենք այն, որ հաճախ 
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նախագծի հեղինակներից՝ միջազգային փորձի վերլուծություն 

պահանջելը դիտարկվում է իբրև պարտադիր բաղադրիչ, ավե-

լին, այն մտայնությունն է, որ այս կամ այն իրավական լուծման 

համանման եղանակները միջազգային փորձին անծանոթ լինե-

լու դեպքում գրեթե իրավաչափ չեն։ Հարկ է նկատել, որ դա չա-

փազանց անհեռատես ու ոչ իրավաչափ պրակտիկա է. վերջին 

հաշվով, ցանկացած իրավական նորույթ, որը հետագայում ձեռք 

է բերել միջազգային ճանաչում ու կիրառում, ևս իր ժամանակին 

միակն է եղել և կիրառվել է մեկ առանձին վերցրած երկրում։ Մի-

ջազգային իրավունքի չափանիշներն ու սկզբունքները ևս դա-

տարկ տեղը չեն ձևավորվում, դրանք ևս կոնկրետ պետություն-

ներում բացահայտված ու փորձություն անցած իրավական լու-

ծումներ են։ Ուստի որևէ մեկը չի կարող հիմնավորել ու պնդել, 

որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական մշակույթը 

անվերապահորեն բացառում է որևէ իրավական կարգավորման 

նորույթ, որ ցանկացած նոր առաջարկվող իրավական նորմ ան-

վերապահորեն պետք է հիմնված լինի միջազգային կոնկրետ 

փորձի վրա։ 

Մյուս կողմից, մեզանում դեռևս բավարար չափով չի ձևա-

վորվել միջազգային փորձից օգտվելու բավարար մշակույթ, ինչի 

արդյունքում հաճախ արհեստականորեն ընդօրինակում ենք ի-

րավական ինստիտուտներ ու իրավական դրութներ, որոնք 

պարզապես չեն գործում մեր իրողության պայմաններում, քան-

զի դրանց մեխանիկական կրկնությունը չի կարող ակնկալվող 

արդյունք երաշխավորել։ Առնվազն անհրաժեշտ է, որպեսզի ի-

րավական լավագույն լուծումները տեղայնացնելիս, ճշգրտորեն 

հաշվի առնենք մեր երկրի սոցիալ-քաղաքական և ֆինանսատն-

տեսական գործոնները, սոցիալ-հոգեբանական ասպեկտները, ի-

րավագիտակցության առանձնահատկությունները և այլն։ Մաս-

նավոր օրինակ՝ եթե որևէ իրավական ինստիտուտի լիարժեք 
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ներդրման համար անխուսափելիորեն անհրաժեշտ են այնպիսի 

ֆինանսատնտեսական ներդրումներ, որոնք պարզապես բացա-

կայում են մեր երկրում, ավելի քան, պարզ պետք է լինի, որ այդ-

պիսի իրավական ինստիտուտները չեն կարող արդյունավետ 

գործել, ավելին, դրանց պարտադրված կիրառումը հանգեցնում է 

վատթար հետևանքների։  
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ԳԼՈՒԽ 5.  

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ  

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ 

 

1. Իրավական ակտերի փորձաքննության և պետական գրանց-

ման կարգը 

 

Իրավական ակտերի փորձաքննության և պետական ակտե-

րի փորձաքննության և պետական գրանցման կարգը սահման-

ված է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 6-8-րդ և 

19-րդ հոդվածներով։ Իրավաuտեղծ մարմին ներկայացված իրա-

վական ակտի նախագծի որակի գնահատման նպատակով իրա-

վաuտեղծ մարմնի որոշմամբ կարող է իրականացվել անկախ 

պաշտոնական (իրավաբանական, ֆինանuական, գիտատեխնի-

կական, բնապահպանական, լեզվաոճական և այլ) փորձաքն-

նություն։ 

Օրենքով նախատեuված դեպքերում և կարգով նորմատիվ 

իրավական ակտերի նախագծերը կամ նորմատիվ իրավական 

ակտերը Հայաuտանի Հանրապետության Uահմանադրությանը, 

Հայաuտանի Հանրապետության oրենքներին և իրավական այլ 

ակտերին համապատաuխանեցնելու, ինչպեu նաև այդ ակտերի 

մշակման ժամանակ «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

oրենքի պահանջների և oրենuդրական տեխնիկայի կանոնների 

պահպանումն ապահովելու նպատակով ենթարկվում են փոր-

ձաքննության: 

Նախ, անդրադառնանք փորձաքննության ինստիտուտին, ո-

րի իրավական հիմքերն են «Նորմատիվ իրավական ակտերի 
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մասին» օրենքի 6-8-րդ հոդվածները: Մասնավորապես, 6-րդ 

հոդվածի համաձայն.  

«1. Պետական-իրավական փորձաքննությունը (այսուհետ` 

փորձաքննություն) իրականացվում է Սահմանադրությանը և 

սույն օրենքին նորմատիվ իրավական ակտի նախագծի համա-

պատասխանությունը որոշելու նպատակով: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծը փորձաքննութ-

յան է ենթարկվում արդարադատության ոլորտում Կառավա-

րության քաղաքականությունը մշակող և իրականացնող նախա-

րարությունում (այսուհետ` նախարարություն), որից հետո 

տրվում է եզրակացություն: 

3. Օրենսդրական և ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավա-

կան ակտերի նախագծերը պարտադիր ենթակա են փորձաքն-

նության, բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված դեպքե-

րի: 

4. Նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծը հիմնավորման 

հետ մեկտեղ փորձաքննության են ուղարկում համապատաս-

խան ակտն ընդունելու իրավասություն ունեցող մարմինը կամ 

Կառավարության անդամը, ինչպես նաև Կառավարությանը կամ 

վարչապետին ենթակա մարմինները: 

5. Փորձաքննության ներկայացվող նորմատիվ իրավական 

ակտին կցվող հիմնավորման մեջ շարադրվում են կարգավոր-

ման ենթակա ոլորտի կամ խնդրի սահմանումը, առկա իրավի-

ճակը (եթե կիրառելի է), կարգավորման նպատակները, ակնկալ-

վող արդյունքը, ակտի նորմատիվ բնույթի հիմնավորվածությու-

նը: 

6. Նորմատիվ իրավական ակտի նախագծի փորձաքննութ-

յան եզրակացությունը տրվում է նորմատիվ իրավական ակտի 

նախագիծը նախարարություն մուտքագրվելու օրվան հաջորդող 

15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե այլ բան նախատես-
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ված չէ սույն օրենքով: Առավել բարդ կամ ծավալուն նորմատիվ 

իրավական ակտի նախագծի փորձաքննության եզրակացության 

ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև 10 աշխատանքային օ-

րով, որի մասին տեղեկացվում են նախագիծը ներկայացնողնե-

րը: 

7. Եթե սույն հոդվածով նախատեսված ժամկետներում նա-

խարարությունը փորձագիտական եզրակացություն չի տալիս 

ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի նախագծի 

վերաբերյալ կամ չի երկարաձգում եզրակացության տրամադր-

ման ժամկետը, ապա ակտն ընդունող մարմինն այն կարող է ըն-

դունել և ուղարկել հրապարակման` առանց փորձագիտական 

եզրակացության»: 

Նշված իրավական նորմի վերլուծությունը հնարավորութ-

յուն է տալիս առանձնացնելու փորձաքննության հետևյալ հիմ-

նադրույթները՝ 

ա) պետական-իրավական փորձաքննություն (այսուհետ՝ 

փորձաքննություն) իրականացվում է միայն տվյալ նախագծի՝ 

Սահմանադրությանը, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակ-

տերի մասին» օրենքի հետ համապատասխանությունը որոշելու 

համար, 

բ) փորձաքննությունը իրականացնում է Արդարադատութ-

յան նախարարությունը, որպես արդարադատության ոլորտում 

Կառավարության քաղաքականությունը մշակող և իրականաց-

նող նախարարություն, որի արդյունքներով տալիս է եզրակա-

ցություն, 

գ) բացառությամբ «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

օրենքով նախատեսված դեպքերի, օրենսդրական և ենթաօ-

րենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերը ենթակա են փոր-

ձաքննության, 
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դ) նախագիծը և կից հիմնավորումը փորձաքննության ու-

ղարկելու պատասխանատվությունը կրում է համապատասխան 

ակտն ընդունելու իրավասություն ունեցող մարմինը կամ Կա-

ռավարության անդամը, 

ե) հիմնավորման մեջ շարադրվում են կարգավորման են-

թակա ոլորտի կամ խնդրի սահմանումը, առկա իրավիճակը (ե-

թե կիրառելի է), կարգավորման նպատակները, ակնկալվող 

արդյունքը, ակտի նորմատիվ բնույթի հիմնավորվածությունը, 

զ) փորձաքննության եզրակացությունը տրվում է նախագի-

ծը արդարադատության նախարարություն մուտքագրվելու օր-

վան հաջորդող 15 աշխատանքային օրվա ընացքում, եթե «Նոր-

մատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքով այլ բան նախա-

տեսված չէ: Առավել բարդ ու ծավալուն նախագծերի պարագա-

յում փորձաքննության ժամկետը կարող է երկարացվել մինչև 10 

աշխատանքային օրով, որի մասին տեղյակ է պահվում հասցեա-

տերը, 

է) եթե փորձաքննության համար նախատեսված ժամկե-

տում արդարադատության նախարարությունը չի տալիս փոր-

ձաքննություն կամ չի երկարացնում նշված ժամկետը, ապա 

ակտն ընդունող մարմինը ձեռք է բերում այդ իրավական ակտն 

առանց փորձաքննության ընդունելու իրավասություն: 

Նշված օրենքի 7-րդ հոդվածը սահմանում է այն ակտերի 

շրջանակը, որոնք ենթակա չեն փորձաքննության.  

«1. Փորձաքննության չեն ենթարկվում ռազմական և արտա-

կարգ դրություն հայտարարելու մասին Կառավարության որո-

շումների նախագծերը: 

2. Փորձաքննության չեն ենթարկվում պարտադիր պահուս-

տավորման նորմատիվի կամ հատուկ տնտեսական նորմատիվ-

ների սահմանմանը, Կենտրոնական բանկի կողմից բանկային 

տոկոսի հաշվարկային դրույքի չափը սահմանելուն ուղղված` 
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Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումների նախագծերը: Եթե 

ֆինանսական շուկաներում առկա են զգալի ցնցումներ, կամ առ-

կա է դրանց տեղի ունենալու իրական վտանգ, կամ հայտարար-

ված է ռազմական կամ արտակարգ դրություն, ապա Կենտրոնա-

կան բանկը կարող է բանկերի տնտեսական նորմատիվների 

սահմանման և ֆինանսական գործառնությունների սահմանա-

փակումների վերաբերյալ որոշումները չուղարկել պարտադիր 

փորձաքննության: 

3. Փորձաքննության չեն ենթարկվում հանրաքվե կամ ընտ-

րություններ նշանակելու վերաբերյալ նորմատիվ իրավական 

ակտերի, ինչպես նաև ընտրությունների ժամանակահատվա-

ծում (ընդգծումը մերն է) Կենտրոնական ընտրական հանձնաժո-

ղովի նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը: 

4. Փորձաքննության չեն ենթարկվում սակագների, պարտա-

դիր վճարների, դրանց դրույքաչափերի վերաբերյալ Հայաստա-

նի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավո-

րող հանձնաժողովի որոշումների նախագծերը»: 

Վերջապես, նշված օրենքի 8-րդ հոդվածով կարգավորվում 

են ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի նա-

խագծերի պարտադիր փորձաքննության առնչվող հարաբերութ-

յունները. 

«1. Եթե ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտե-

րի նախագծերի վերաբերյալ, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ 

մասով նախատեսվածների, տրվել է բացասական եզրակացութ-

յուն, ապա համապատասխան ենթաօրենսդրական նորմատիվ 

իրավական ակտն ընդունելու իրավասություն ունեցող մարմինը 

փորձաքննությամբ հայտնաբերված թերությունները վերացնե-

լուց հետո այն ընդունում և ուղարկում է պաշտոնական հրապա-

րակման: Փորձաքննության բացասական եզրակացությանը չհա-
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մաձայնելու դեպքում ակտը կարող է ուղարկվել հրապարակ-

ման` գրավոր տեղյակ պահելով նախարարությանը: 

2. Եթե փոխվարչապետի, նախարարի կամ պետական կա-

ռավարման համակարգի այլ մարմինների ենթաօրենսդրական 

նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ տրվել 

է բացասական եզրակացություն, ապա համապատասխան են-

թաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտն ընդունելու ի-

րավասություն ունեցող մարմինն այն կարող է ընդունել և ու-

ղարկել պաշտոնական հրապարակման` փորձաքննությամբ 

հայտնաբերված թերությունները վերացնելուց հետո: Փորձաքն-

նության բացասական եզրակացությանը չհամաձայնելու դեպ-

քում համապատասխան ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտն 

ընդունելու իրավասություն ունեցող մարմինը կարող է նախա-

գիծը և բացասական եզրակացությունը ներկայացնել վարչապե-

տի քննարկմանը: Վարչապետի` փորձաքննության բացասական 

եզրակացությանը չհամաձայնելու դեպքում ակտն ընդունելու ի-

րավասություն ունեցող մարմինը այն կարող է ուղարկել հրա-

պարակման` գրավոր տեղյակ պահելով նախարարությանը 

վարչապետի դիրքորոշման մասին: 

3. Եթե նախարարությունը գտնում է, որ հրապարակված 

ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտը չի համապա-

տասխանում Սահմանադրության կամ սույն օրենքի պահանջնե-

րին, ապա դիմում է դատարան` սույն օրենքի պահանջների 

խախտմամբ ընդունված ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրա-

վական ակտն անվավեր ճանաչելու համար»: 

Հարկ ենք համարում նկատել, որ նախորդ՝ «Իրավական ակ-

տերի մասին» օրենքով արդարադատության նախարարությանը 

փորձաքննության ասպեկտով վերապահված էին ավելի լայն 

լիազորություններ, մասնավորապես, բացառությամբ անկախ 

հանձնաժողովների, մյուս բոլոր մարմինները պարտավոր էին 
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շտկել նախագիծը՝ փորձաքննության մեջ արտացոլված դիտո-

ղություններին համահունչ, որևէ այլ վերապահում, այդ թվում՝ 

վարչապետին դիմելը, նախատեսված չէր, ինչն առավել հիմնա-

վորված էր: Վերջին հաշվով, նեղ մասնագիտական փորձաքն-

նություն իրականացնելու արդյունքում Արդարադատության 

նախարարության եզրակացությունը վարչապետի կողմից ան-

տեսելը զուրկ է որևէ տրամաբանական ու իրավաչափ հիմնավո-

րումից: Նման դեպքերում տարաձայնություն ծագելու պարագա-

յում, առավել իրավաչափ կլիներ դրա քննարկումը վերապահել 

վարչական դատարանին: 

Ինչ վերաբերում է վարչապետի կողմից Արդարադատութ-

յան նախարարության եզրակացության հետ չհամաձայնվելու 

արդյունքում իրավական ակտը հրապարակելուց հետո Արդա-

րադատության նախարարին, նշված իրավական ակտը անվա-

վեր ճանաչելու համար դատարան դիմելու իրավասությանը, ա-

պա այն ոչ միայն խնդրահարույց է, հաշվի առնելով վերադասի և 

ստորադասի միջև հարաբերությունների նրբությունը, ինչպես 

նաև օրինականության տեսանկյունից: Խնդիրն այն է, որ ՀՀ վար-

չական դատավարության օրենսգրքով պետական մարմինների 

կողմից վարչական դատարան դիմելու բոլորովին այլ չափանիշ-

ներ են սահմանված. «Վարչական դատարան կարող են դիմել 

նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները 

կամ պաշտոնատար անձինք` ընդդեմ վարչական մարմնի, եթե 

համարում են, որ այդ մարմնի վարչական ակտով, գործողութ-

յամբ կամ անգործությամբ խախտվել կամ անմիջականորեն կա-

րող են խախտվել պետության կամ համայնքի այն իրավունքնե-

րը, որոնց պաշտպանության լիազորությունը դրված է իրենց 

վրա, եթե այդ վեճը ենթակա չէ լուծման վերադասության կար-

գով» (3-րդ հոդվածի 3-րդ մաս): 
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Մեջբերված նորմի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

քննարկվող դեպքն աղերսներ չունի ՀՀ վարչական դատավա-

րության օրենսգրքի հիշյալ նորմի հետ, մասնավորապես, այդ 

նորմում խոսքը բացառապես այն վեճերի մասին է, որ ենթակա 

չէ լուծման վերադասության կարգով և պետք է առնչվի պետութ-

յան կամ համայնքի իրավունքների խախտմանը: Ասվածից 

ստացվում է, որ եթե նորմատիվ ակտն իրավաչափ չէ, սակայն 

առնվազն որևէ կերպ չի առնչվում պետության կամ համայնքի ի-

րավունքներին, ապա չի կարող լինել դատաքննության առար-

կա: 

Բացի այդ, սկզբունքորեն քննարկվող դեպքում վեճը ոչ թե 

վարչապետի և Արդարադատության նախարարության, այլև նա-

խագիծը ներկայացնող մարմնի և Արդարադատության նախա-

րարության միջև է, ուղղակի արհեստական կարգավորումներով 

Վարչապետին վերապահվել է «արբիտրի» դեր, ինչը բնավ չի 

բխում վերջինիս կարգավիճակից: 

Մի խոսքով, տարաձայնությունն անմիջապես դատական 

քննության առարկա դարձնելու փոխարեն, օրենսդիրն անհարկի 

նախապատվությունը տվել է վարչապետին և նախարարին ար-

հեստական բանավեճի մեջ ներքաշվելուն, որի լուծման տարբե-

րակն արդեն հազիվ թե դատական քննությունը լինի, այն էլ՝ Ար-

դարադատության նախարարի նախաձեռնությամբ: Ընդհանրա-

պես, դատարան դիմելու իրավունքը վերապահվում է այն կող-

մին, ում իրավունքները ոտնահարվել են, անտեսվել, ոչ թե այն 

կողմին, որի գործողությունները, անգործությունը կամ իրավա-

կան ակտը վիճահարույց են գնահատվել:  

 

2. Օրենսդրական ակտերի նախագծերի պետական  

իրավական փորձաքննության առանձնահատկությունները 
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Վերհիշենք, որ «օրենսդրական ակտ» եզրույթը, «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին« օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-

րդ կետի համաձայն, ներառում է հետևյալ իրավական ակտերը՝ 

Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամ Ազգային ժողո-

վի ընդունած նորմատիվ իրավական ակտը` Սահմանադրութ-

յունը, սահմանադրական օրենքները և օրենքները:  

Ընդունվող Սահմանադրության նախագիծը կամ դրանում 

փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու նախագիծը են-

թակա չէ պարտադիր փորձաքննության, որպես կանոն, այդ նա-

խագծերը ներկայացվում են միջազգային փորձաքննության, 

մասնավորապես՝ Վենետիկի հանձնաժողով:  

Սահմանադրության մեջ փոփոխությունների նախագծերի 

վերաբերյալ, անկախ այն հանգամանքից, ընդունվելու է Ազգա-

յին Ժողովում, թե հանրաքվեի միջոցով, նախապես պետք է ներ-

կայացվի Սահմանադրական դատարան։ Մասնավորապես 

«Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օ-

րենքի 72-րդ հոդվածի համաձայն, մինչև Սահմանադրության 

փոփոխությունների նախագծի, ինչպես նաև հանրաքվեի դրվող 

իրավական ակտերի նախագծերի ընդունումը վերպետական մի-

ջազգային կազմակերպություններին անդամակցության կամ 

տարածքի փոփոխությանը վերաբերող հարցերով Սահմանադ-

րական դատարան է դիմում Ազգային ժողովը, իսկ քաղաքացիա-

կան նախաձեռնության կարգով հանրաքվեի դրվող օրենքի նա-

խագծի հարցով Սահմանադրական դատարան է դիմում քաղա-

քացիական նախաձեռնության լիազոր ներկայացուցիչը: Սահ-

մանադրական դատարանը որոշում է ընդունում դիմումը մուտ-

քագրելուց ոչ ուշ, քան երեք ամիս հետո: Սահմանադրական դա-

տարանի պատճառաբանված աշխատակարգային որոշմամբ 

գործի քննության ժամկետը կարող է երկարաձգվել, բայց ոչ ավե-

լի, քան երեք ամսով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Սահմա-
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նադրության փոփոխությունների նախագծի սահմանադրակա-

նությունը գնահատվում է նախագծի` Սահմանադրության ան-

փոփոխելի հոդվածներին համապատասխանության տեսանկ-

յունից. այս դեպքում Սահմանադրական դատարանը որոշում է 

ընդունում դիմումը մուտքագրելուց հետո` տասնհինգօրյա ժամ-

կետում` առանց ժամկետը երկարաձգելու հնարավորության: 

Նշված գործերով Սահմանադրական դատարանն ընդունում 

է հետևյալ որոշումներից որևէ մեկը. 1) նախագիծը Սահմանադ-

րությանը համապատասխանող ճանաչելու մասին կամ 2) նա-

խագիծը ամբողջությամբ կամ մասամբ Սահմանադրությանը 

հակասող ճանաչելու մասին: 

Այսպիսով, Սահմանադրական դատարանը Սահմանադ-

րության փոփոխությունների նախագիծը գնահատում է բացա-

ռապես Սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածներին 

(դրանք են՝ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 203-րդ հոդվածները) համապա-

տասխանության տեսանկյունից։ Այս փոփոխությունը կատար-

վել է 2020 թ. հունիսի 3-ին ընդունված սահմանադրական օրեն-

քով։ Ըստ էության, այդպիսով փորձ է արվել ընդլայնելու Ազգա-

յին ժողովի լիազորությունների շրջանակը և հնարավորություն 

ընձեռնելու, որպեսզի վերջինս կարողանա ընդունել նաև Սահ-

մանադրության այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հակասութ-

յան մեջ կլինեն Սահմանադրության այն հոդվածների հետ, ո-

րոնք անփոփոխ չեն, բայց կարող են փոփոխվել միայն հանրաք-

վեի միջոցով։ Այս կերպ փորձ է արվել շրջանցել հանրաքվեով 

փոփոխություն ենթակա սահմանադրական նորմերը, կաշկանդ-

ված չլինել դրանցով և դրանք փոփոխության ենթարկելու մասին 

առանձնակի չմտահոգվել։ Սակայն անտեսվել է այն կարևոր 

հիմնահարցը, որ Սահմանադրության այդպիսի նորմերին հա-

կասող իրավական նորմերն արդեն իսկ հակասության մեջ են 

անփոփոխ համարվող առնվազն 1-ին հոդվածի հետ, որով Հա-
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յաստանի Հանրապետությունը հռչակվում է որպես իրավական 

պետություն։ Միաժամանակ, որպեսզի այս հարցադրումը երբևէ 

քննարկման առարկա չդառնա, Ազգային ժողովում որոշեցին, որ 

Սահմանադրական դատարանի առանձին դատավորների լիա-

զորությունների դադարեցման վերաբերյալ Սահմանադրության 

փոփոխությունների նախագիծն ընդհանրապես չպետք է ներկա-

յացվի Սահմանադրական դատարանի քննարկմանը։ Ընդ որում, 

Սահմանադրական դատարան չներկայացնելու դիրքորոշումը 

ոչ թե ամրագրվեց համապատասխան օրենսդրական փոփո-

խությամբ, այլ պարզապես արվեց քաղաքական հայտարարութ-

յուն այն մասին, որ Սահմանադրական դատարանը կաշկանդ-

ված է այդ նախագծով և ի զորու չէ ընդունելու անաչառ որոշում։ 

Այս հարցադրումները, հաշվի առնելով դասավանդման մեթոդա-

բանությունը և առարկան, անհրաժեշտ խորությամբ նպատակա-

հարմար չէ լուսաբանել սույն ձեռնարկում, քանզի խոսքը, մեր 

համոզմամբ, բացառապես քաղաքական ուղղվածության որո-

շումների մասին է, որոնց համատեքստում սահմանադրական 

նորմերի մեկնաբանությունը պարզապես հարմարեցվում է քա-

ղաքական կամ անձնական նեղ շահերին։ 

Այժմ քննարկենք այն դեպքերը, երբ օրենքների նախագծերի 

հեղինակները պատգամավորներն են կամ խորհրդարանի 

խմբակցությունները: Այս դեպքում, այդ նախագծերը Ազգային 

ժողովի նախագահն ուղարկում է վարչապետին, որն էլ մակագ-

րում է արդարադատության նախարարին՝ փորձաքննության եզ-

րակացություն ներկայացնելու համար: 

Արդարադատության նախարարի կողմից փորձաքննության 

եզրակացությունը կազմվում և ներկայացվում է Կառավարութ-

յան քննարկմանը, որի հիման վրա Կառավարությունը կայաց-

նում է որոշում: Այդ որոշմամբ Կառավարությունը կարող է 

հայտնել նախագծի առնչությամբ իր անվերապահ դրական դիր-



 

 

130 

քորոշումը, կամ ներկայացնել որոշ վերապահումներ կամ ընդ-

հանրապես առարկել այդպիսի նախագծի ընդունման դեմ: 

Կառավարության որոշման համար արդարադատության 

նախարարի փորձաքննության եզրակացությունը միայն խորհր-

դատվական նշանակություն ունի, այսինքն՝ Կառավարությունը 

կարող է որոշում կայացնել նաև արդարադատության նախարա-

րի դիրքորոշմանը ոչ համահունչ, սակայն բոլոր դեպքերում 

պարտավոր է այդ փորձաքննության եզրակացությունը ևս ու-

ղարկել Ազգային ժողով:  

Միաժամանակ, հարկ է նկատել, որ Ազգային ժողովի պատ-

գամավորները կամ խմբակցությունները կարող են հանդես գալ 

միայն այնպիսի օրենքների ընդունման նախաձեռնությամբ, ո-

րոնք ներկայացնելու բացառիկ լիազորությունը Սահմանադ-

րությամբ վերապահված չէ Կառավարությանը (օրինակ՝ պետա-

կան բյուջեի նախագծի մասին, համաներման մասին, վարչա-

տարածքային բաժանման մասին և այլն): 

Միաժամնակ, հարկ է նկատել, որ Կառավարությունը կաշ-

կանդված չէ վերը նշված սահմանափակումներով, քանզի վեր-

ջինս կարող է օրինագծեր ներկայացնել ցանկացած հարաբե-

րությունների կարգավորման վերաբերյալ, որոնք վերապահված 

են Ազգային ժողովի իրավասությանը։ Սա իշխանությունների 

բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքից նահանջ չէ, քանի 

որ խոսքը բացառապես օրենսդրական նախաձեռնության մասին 

է, իսկ ներկայացված նախագծերի ընդունման լիազորությունը, 

բոլոր դեպքերում, վերապահված է խորհրդարանին։ Ինչ վերա-

բերում է առանձին հարցերով օրենսդրական նախաձեռնության 

իրավունքը միայն Կառավարությանը վերապահելուն, ապա այս 

դեպքում ընդգծվում է ոչ այնքան Կառավարության արտոնյալ 

կարգավիճակը, որքան վերջինիս պատասխանատվությունը։ Այլ 

կերպ ասած, Կառավարությունը չի կարող պատճառաբանել, որ 
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ինքը առանցքային հարցերում հարկադրված է եղել գործել 

խորհրդարանի «թելադրանքով», այլ ինքն է ներկայացնում իր 

համար ընդունելի կանոնները, ինքն էլ ստանձնում է պատաս-

խանատվություն դրանց իրագործման համար։ 

 

3. Նորմատիվ իրավական ակտի հերթական  

(գրանցման) համարը 

 

Նորմատիվ իրավական ակտի հերթական (գրանցման) հա-

մարը և բնույթը նշելը կարգավորված է «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» օրենքի 19-րդ հոդվածով,  

«1. Նորմատիվ իրավական ակտի հերթական (գրանցման) 

համարը սահմանում է նորմատիվ իրավական ակտն ընդունող 

մարմինը` միայն արաբական թվանշաններով: Համարների հեր-

թականությունը վերսկսվում է յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 

1-ից: Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերը հա-

մարակալվում են միայն ամբողջ թվերով: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտի հերթական համարից ան-

միջապես հետո իրավական ակտում իրավական ակտն ընդու-

նող մարմինը «Ն» (նորմատիվ) տառով նշում է կատարում դրա 

նորմատիվ բնույթի մասին: Այլ իրավական ակտերում ակտի 

բնույթի մասին նշումը կատարվում է «Ա» տառով՝ անհատական 

իրավական ակտի դեպքում, «Լ» տառով՝ ներքին (լոկալ) իրավա-

կան ակտի դեպքում»: 

Ինչպես նկատում ենք, նորմատիվ իրավական ակտերի հեր-

թական համարը, որը նաև այդ ակտը գրանցելու համարն է, ինչ-

պես նաև բնույթը նշելը ունի էական գործնական նշանակութ-

յուն: Հերթական համարը նշելն անհրաժեշտ է իրավական ակ-

տերը հաշվառելու, դրանցից օգտվելու, մասնավորաապես 
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հղումներ անելու, վերջին հաշվով, դրանք համակարգման նպա-

տակով անհատականացնելու համար:  

Ինչ վերաբերում է բնույթը նշելուն, ապա հարկ է նկատել, 

որ դա ունի էական գործնական նշանակություն այն տեսանկյու-

նից, որ ոչ միայն պարզապես բացահայտվում է տվյալ իրավա-

կան ակտի նորմատիվ բնույթը, կամ դրա բացակայությունը, այլև 

կանխորոշվում են մի շարք կարևոր նշանակություն ունեցող ի-

րավական հետևանքներ: Մասնավորապես, նորմատիվ ակտերի 

ուժի մեջ մտնելու կարգը արմատապես տարբերվում է անհա-

տական ակտերի ուժի մեջ մտնելու կարգից: Տարբեր է նաև 

դրանք վարչական կամ դատական կարգով վիճարկելու կարգը և 

այլն: Թերևս, դա է պատճառը, որ «Նորմատիվ իրավական ակ-

տերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, նոր-

մատիվ ակտերին բնորոշ ոչ բոլոր դրույթներն են կիրառելի ան-

հատական և ներքին իրավական ակտերի պարագայում: Նշված 

հոդվածից բխում է, որ ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավա-

կան ակտերին վերաբերող դրույթներից տարածվում են անհա-

տական և ներքին իրավական ակտերի վրա միայն հետևյալ 

դրույթները՝ 

ա) օրենսդրական տեխնիկայի կանոնները,  

բ) նորմատիվ իրավական ակտի կառուցվածքին ներկայաց-

վող պահանջները,  

գ) նորմատիվ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լ-

րացումներ կատարելու, նորմատիվ իրավական ակտերի գործո-

ղությունը դադարեցնելու կարգը,  

դ) ժամկետների հաշվարկման կանոնները:  

Ընդ որում, այս դրույթները ոչ թե տարածվում են անվերա-

պահորեն, այլ միայն այն դեպքում՝ երբ այլ բան սահմանված չէ 

օրենքով կամ այն նորմատիվ իրավական ակտով, որով նախա-
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տեսվել է անհատական կամ ներքին իրավական ակտի ընդու-

նումը: 
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ԳԼՈՒԽ 6.  

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ (ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ) ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ 

ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

 

1. Իրավական ակտին ներկայացվող  

ընդհանուր պահանջները 

 

Մինչ իրավաբանական տեխնիկայի կանոններին անդրա-

դառնալը, հարկ է նկատել, որ դրանց հիմքում ընկած են իրավա-

կան ակտին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները, որոնք ի-

րենց ամրագրումն են ստացել «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածով։ Այլ կերպ ասած, Օրենքում ևս ի-

րավական ակտին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները դի-

տարկվում են, որպես օրենսդրական ակտի ընդհանուր դրույթ-

ներ։ 

Ընդհանուր պահանջներն ունեն հետևյալ շրջանակը.  

ա) նորմատիվ իրավական ակտի կարգավորումը չպետք է 

դուրս գա իր առարկայի շրջանակներից, 

բ) նորմատիվ իրավական ակտը չպետք է հակասի հավա-

սար կամ ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմա-

տիվ իրավական ակտերին, 

գ) համատեղ ընդունվող նորմատիվ իրավական ակտերի 

նկատմամբ կիրառվում են օրենքի լիազորող նորմում որպես ըն-

դունող մարմին առաջինը նշված իրավաստեղծ մարմնի` նոր-

մատիվ իրավական ակտին ներկայացվող պահանջները: 

Բնականաբար, գործնականում չափազանց դժվար է կան-

խորոշել նորմատիվ իրավական ակտի կարգավորման հստակ 

շրջանակները, ավելին՝ գրեթե հնարավոր չէ առանձնացնել որևէ 

օրենսդրական ակտ, որում անվիճելիորեն ներառված լինեն 
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միայն տվյալ իրավական ակտի կարգավորման առարկային վե-

րաբերող հարաբերությունները: Այսպես, ՀՀ քրեական դատա-

վարության օրենսգրքում ներառված են հանցագործությամբ 

պատճառված վնասի հատուցմանն առնչվող քաղաքացիական 

հայց ներկայացնելու և քննելու վերաբերյալ նորմեր, որոնք առա-

վելապես վերաբերում են ՀՀ քաղաքացիական դատավարության 

օրենսգրքի առարկային: Պարզապես հաճախ «կարգավորման ա-

ռարկայի շրջանակ» հասկացության մեջ ներառվում են այնպիսի 

նորմեր, որոնք առավել ամբողջական ու կանխաատեսելի են 

դարձնում իրավական կարգավորումը, ինչը, կարծում եմ, իրա-

վաչափ է:  

Հիշյալ սկզբունքից ոչ իրավաչափ շեղում կարող է համար-

վել այն մոտեցումը, երբ միևնույն նորմատիվ իրավական ակ-

տում անհարկի ներառվում են միմյանց հետ որևէ անմիջական 

առնչություն չունեցող իրավական նորմերը: Այսպիսի կարգավո-

րումը ոչ միայն պարզապես հակասում է «Նորմատիվ իրավա-

կան ակտերի մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի պահանջներին, այլև 

գործնականում բարդացնում է իրավակիրառ պրակտիկան, 

քանզի դժվար է լինում կիրառման համար փնտրելու տվյալ հա-

րաբերության կարգավորման համար անհրաժեշտ իրավական 

նորմը:  

Մյուս կողմից, չի կարելի այս հարցում ևս ծայրահեղություն-

ների դիմել և ակնկալել, որ այս կամ այն օրենսդրական ակտը 

պետք է կարգավորի բացառապես մի իրավունքի ճյուղին վերա-

բերող հասարակական հարաբերություններ: Խիստ բացառիկ 

դեպքերում, երբ համալիր իրավական կարգավորումը փոխկա-

պակցված է նաև մի քանի իրավունքի ճյուղերին առնչվող նորմե-

րի հետ, կարելի է և ողջամտորեն ներառել այլ իրավունքի ճյու-

ղերին առնչվող իրավանորմեր, պարզապես բոլոր դեպքերում 

անհրաժեշտ է ապահովել ներքին տրամաբանական կապը:  
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2. Իրավական ակտի լեզուն 

 

Իրավական ակտի լեզվին առնչվող հարաբերությունները 

կարգավորված են «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օ-

րենքի 10-րդ հոդվածով։ Դրանք հանգում են հետևյալին. 

«1. Նորմատիվ իրավական ակտերը շարադրվում են պետա-

կան լեզվով` հայերենով: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտերում օտարերկրյա կազմա-

կերպությունների անվանումները, ֆիզիկական անձանց անուն-

ները, աշխարհագրական օբյեկտների անունները, դրանց հա-

պավումները, ինչպես նաև թարգմանության ոչ ենթակա իրավա-

կան, ֆինանսական, տեխնիկական և այլ տերմինները (եզրույթ-

ները) գրվում են հայերեն տառադարձությամբ: Անհրաժեշտութ-

յան դեպքերում հայերեն հապավումների կամ տերմինների հետ 

փակագծերում կարող են կիրառվել նաև լատիներեն կամ օտա-

րալեզու հապավումներ կամ տերմիններ: 

3. Նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանվող ձևաթղթե-

րը կարող են շարադրվել օտար լեզվով կամ հայերենով` օտար 

լեզվի զուգորդմամբ»։  

Կառավարության համաձայնությամբ` քաղաքացիական ա-

վիացիայի և ատոմային էներգիայի բնագավառներում կարող են 

ընդունվել oտար լեզվով ներքին իրավական ակտեր, և այդ իրա-

վական ակտերի դրույթները պետք է տարածվեն միայն տվյալ 

բնագավառներում գործունեություն իրականացնող այն անձանց 

վրա, որոնց ծառայողական պարտականությունների մեջ է 

մտնում oտար լեզվի իմացությունը։ 

Իրավական ակտերի լեզուն պետք է լինի պարզ, հuտակ և 

մատչելի։ Իրավական ակտերում չի թույլատրվում հնացած և 

բազմիմաuտ բառերի ու արտահայտությունների, պատկերավոր 
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համեմատությունների, այլաբանությունների, չափազանցութ-

յունների, փոխաբերական իմաuտով բառերի կամ արտահայ-

տությունների, թաքնված ենթատեքuտերի, ինչպեu նաև oտարա-

լեզու տերմինների անհարկի oգտագործումը։ Իրավական ակ-

տում բազմիմաuտ բառ oգտագործվելու դեպքում պետք է uահ-

մանվի, թե բառը որ իմաuտով է oգտագործվում։ 

Իրավական ակտի դրույթները պետք է ընկալվեն միանշա-

նակ, ապահովեն հուզական չեզոքություն։ Նորմատիվ իրավա-

կան ակտում միևնույն հաuկացությունը uահմանելիu կամ 

միևնույն միտքն արտահայտելիu պետք է կիրառվեն միևնույն 

բառերը, տերմինները կամ բառակապակցությունները` որոշակի 

հերթականությամբ։ Իրավական ակտում տարբեր հաuկացութ-

յունները չեն կարող oգտագործվել միևնույն տերմինով։ Նորմա-

տիվ իրավական ակտի ոճն իմպերատիվ-հրամայական ու պաշ-

տոնական է։ 

Իրավական ակտում պետք է պահպանվեն հայոց լեզվի քե-

րականական և շարահյուսական կանոնները։  

Իրավական ակտերի թարգամանության կանոնները սահ-

մանված են «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 

22-րդ հոդվածով. 

«1. Օրենսդրության պաշտոնական թարգմանությունը հայե-

րենից օտար լեզու իրականացնում է: 

2. Պաշտոնական թարգմանությամբ նորմատիվ իրավական 

ակտի վերևի ձախ անկյունում թարգմանության լեզվով գրվում 

են «ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բառերը, ինչպես 

նաև թարգմանությունը կատարած մարմնի անվանումը: 

3. Պաշտոնական թարգմանության տեքստն ստորագրում է 

արդարադատության ոլորտում Կառավարության քաղաքակա-

նությունը մշակող և իրականացնող նախարարը: 
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4. Նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական թարգմա-

նության իրականացման կարգը սահմանում է Կառավարությու-

նը»։ 

Նկատենք, որ այս դեպքում «նախարարություն» եզրույթը 

համարժեք է «Արդարադատության նախարարություն» եզրույ-

թին, քանզի վերջինիս ղեկավարը հանդիսանում է արդարադա-

տության ոլորտում Կառավարության քաղաքականությունը 

մշակող և իրականացնող պաշտոնյան: 

 

3. Իրավական ակտի վավերապայմանները, կառուցվածքը,  

իրավական ակտերի մասերը 

 

Իրավական ակտի վավերապայմաններին ներկայացվող 

պահանջներն ամրագրված են «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածով. 

«1. Նորմատիվ իրավական ակտի վավերապայմաններն են` 

1) ընդունող մարմնի կամ պաշտոնատար անձի անվանու-

մը. 

2) ընդունման տարին, ամիսը, ամսաթիվը. 

3) վերնագիրը. 

4) հերթական (գրանցման) համարը և նշում դրա բնույթի 

մասին. 

5) տեսակի անվանումը. 

6) ստորագրող պաշտոնատար անձի (անձանց) պաշտոնը, 

անվան սկզբնատառը, ազգանունը, ստորագրությունը (ստորագ-

րությունները), ստորագրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը և վայ-

րը»: 

Թեպետ՝ վերը նշված հոդվածում խոսվում է իրավական ակ-

տի (տվյալ դեպքում, խոսքը նորմատիվ իրավական ակտի վավե-

րապայմանների մասին է, սակայն դրանք տարածվում են նաև 
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անհատական ու ներքին իրավական ակտերի վրա) վավերա-

պայմաններից՝ իրավական ակտի ընդունման տարվա, ամսվա և 

ամսաթվի մասին, սակայն իրավական ակտի վավերապայման-

ներից է նաև այդ իրավական ակտի ուժի մեջ մտնելու տարվա, 

ամսվա և ամսաթվի նշումը: Ընդ որում, ուժի մեջ մտնելու ժամ-

կետը միշտ չէ, որ հստակ արտացոլված է իրավական ակտի 

տեքստում, երբեմն այն պայմանավորված է օբյեկտիվ գործոննե-

րով՝ երբ կստորագրվի, երբ պաշտոնապես կհրապարակվի և 

այլն: 

Իրավական ակտի կառուցվածքին առնչվող հարաբերութ-

յունները կարգավորված են «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածով։ Իրավական ակտի կառուցված-

քին վերաբերող հարցերն ունեն էական գործնական նշանակութ-

յուն, նախ, այն բացառում է տարաբնույթ այնպիսի մոտեցումնե-

րը, որոնք կարող են հանգեցնել օրենսդրական ակտերի կիրա-

ռական նշանակության նվազեցմանը, հնարավորություն է տա-

լիս ներքին հակասությունների դեպքում կողմնորոշվել և իրա-

վաչափ լուծումներ առաջադրել և այլն։ Ընդ որում, կառուցված-

քին ներկայացվող միասնական պահանջների առկայությունը 

հնարավորություն է տալիս, որպեսզի դրանցում փոփոխություն-

ներ և լրացումներ կատարելիս, ևս պահպանվեն միասնական 

կանոնները, մատչելի ու պարզ լինի այդպիսի աշխատանքի կա-

տարումը և այլն։  

Ինչևէ, վերը նշված 13-րդ հոդվածին համապատասխան, ի-

րավական ակտի կառուցվածքին ներկայացվող օրենսդրական 

պահանջներն ամփոփ տեսքով հանգում են հետևյալին.  

«1. Նորմատիվ իրավական ակտը կարող է պարունակել նա-

խաբան, որը սահմանում է իրավական ակտի ընդունման նպա-

տակներն ու պատճառները: Նախաբանը չի շարադրվում առան-

ձին հոդվածով, չի համարակալվում և չի բաժանվում հոդվածնե-



 

 

140 

րի (կետերի): Նախաբանով չեն սահմանվում նորմատիվ դրույթ-

ներ: Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտը ունե-

նում է նախաբան, որում նշվում է օրենսդրական իրավական 

ակտի հոդվածը կամ մասը, որը ներառում է Սահմանադրության 

6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված լիազորող նորմեր: Են-

թաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտ կարող է ընդուն-

վել նաև այն օրենսդրական ակտի հիման վրա, որն ընդունվել, 

սակայն դեռևս ուժի մեջ չի մտել, եթե օրենսդրական ակտով (բա-

ցառությամբ Սահմանադրության) սահմանված նորմը կարող է 

կատարվել միայն այդ ակտով նախատեսված ենթաօրենսդրա-

կան նորմատիվ իրավական ակտի ընդունմամբ, կամ դրա կա-

տարումն ուղղակիորեն պայմանավորված է ենթաօրենսդրական 

նորմատիվ իրավական ակտի ընդունմամբ: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտը ունենում է հիմնական մաս, 

որում շարադրվում են իրավական նորմերը: 

3. Նորմատիվ իրավական ակտը ունենում է եզրափակիչ 

մաս, եթե սահմանվում են` 

1) նորմատիվ իրավական ակտն ուժի մեջ մտնելու ժամկետ-

ները. 

2) գործողության ժամկետները, երբ նորմատիվ իրավական 

ակտը կամ դրա առանձին մասը նախատեսված է սահմանա-

փակ ժամկետով գործողության համար (ժամանակավոր ակտ 

կամ ժամանակավոր դրույթ): Այս դեպքում նշվում է ակտի կամ 

դրա առանձին մասի գործողության հստակ ժամկետը: 

4. Նորմատիվ իրավական ակտն ունենում է անցումային 

դրույթներ, եթե` 

1) նորմատիվ իրավական ակտը լրիվ գործողության մեջ 

դնելու համար պահանջվում են ժամկետներ կամ որոշակի պայ-

մաններ, կամ 
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2) որոշակի ժամկետների (սահմանափակ ժամանակահատ-

վածի) կամ նորմատիվ իրավական ակտի հիմնական մասով 

սահմանված պայմանների համար անհրաժեշտ է սահմանել ի-

րավական ակտի հիմնական մասով սահմանված նորմերից 

տարբերվող այլ նորմեր, կամ 

3) նորմատիվ իրավական ակտի հիմնական մասով սահ-

մանված նորմերի ուժի մեջ մտնելուց հետո անհրաժեշտ է սահ-

մանել ըստ որոշակի անձանց շրջանակի կամ տարածքի` ակտի 

հիմնական մասով սահմանված նորմերի գործողության համար 

այլ նորմեր: 

5. Եթե օրենսդրական ակտով (բացառությամբ Սահմանադ-

րության) սահմանված նորմը կարող է կատարվել միայն այդ ակ-

տով նախատեսված ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական 

ակտի ընդունմամբ, կամ դրա կատարումն ուղղակիորեն պայ-

մանավորված է ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակ-

տի ընդունմամբ, ապա օրենսդրական ակտի անցումային 

դրույթներով սահմանվում են նաև` 

1) օրենսդրական ակտի այն մասերը, որոնք գործելու են են-

թաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտն ուժի մեջ մտնե-

լու պահից. 

2) ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի ըն-

դունման նախատեսվող ժամկետը: 

6. Նորմատիվ իրավական ակտը պարունակում է անցումա-

յին դրույթներ, եթե անձի իրավական վիճակը բարելավող նոր-

մատիվ իրավական ակտին նախատեսվում է տալ հետադարձ 

ուժ, կամ անձի իրավական վիճակը բարելավող իրավական ակ-

տին հետադարձ ուժ տալու համար անհրաժեշտ է սահմանել 

համապատասխան նորմեր: Այս դեպքում նորմատիվ իրավա-

կան ակտի անցումային դրույթներով սահմանվում են` 
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1) նորմատիվ իրավական ակտը կամ դրա այն մասերը, ո-

րոնց տրվում է հետադարձ ուժ. 

2) հետադարձ ուժ տալու իրավակարգավորումների (ժամ-

կետների, պայմանների, անձանց շրջանակի) համար անհրա-

ժեշտ համապատասխան նորմեր: 

7. Նորմատիվ իրավական ակտի եզրափակիչ մասը և անցու-

մային դրույթները կարող են շարադրվել առանձին գլուխների 

կամ հոդվածների կամ կետերի ձևով` սույն օրենքով սահման-

ված կարգով: 

8. Նորմատիվ իրավական ակտերում բացառվում են իրավա-

կան նորմերի անհիմն կրկնությունները և ներքին հակասութ-

յունները: 

9. Նորմատիվ իրավական ակտով հաստատվող կանոննե-

րը, կանոնադրությունները, կարգերը, ցանկերը, աղյուսակները և 

այլն ամրագրվում են (կամ ձևակերպվում են) նորմատիվ իրա-

վական ակտի անբաժանելի մաս համարվող հավելվածների 

ձևով: Հավելվածներն առանց տվյալ նորմատիվ իրավական ակ-

տի իրավաբանական ուժ չունեն: Նորմատիվ իրավական ակտի 

համապատասխան մասերը հղում են պարունակում այդ հավել-

վածներին»:  

Այս դեպքում օրենսդիրը (13-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 

2-րդ կետեր) առանձնացրել է նորմատիվ իրավական ակտի ու-

ժեի մեջ մտնելու և գործողության ժամկետներ: Կարծում ենք, ի-

րավաչափ չէ նախատեսել իրավական ուժի մեջ մտնելու «ժամ-

կետներ», քանի որ իրավական ակտը ուժի մեջ է մտնում կոնկ-

րետ որոշված օրը, իսկ դրա առանձին նորմեր կարող են գործո-

ղության մեջ դրվել տարբեր ժամկետներում: Ցավոք, հայրենա-

կան իրավունքի տեսությունում դեռևս առկա է շփոթ, ըստ որի՝ 

իրավական ուժի մեջ մտնելն անհարկի երբեմն նույնացվում է 

գործողության հետ, մինչդեռ՝ դրանց իրավական նշանակությու-
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նը խիստ տարբեր է: Իրավական ակտի կամ դրա առանձին նոր-

մերի գործողության համար կարող է ավելի ուշ ժամկետ ընտրել, 

սակայն իրավական ակտը պետք է ուժի մեջ մտած լինի մինչ 

այդ, որպեսզի կարողանա իրավական հիմք հանդիսանալ նույն 

այդ իրավական ակտի կիրառման համար, հակառակ պարագա-

յում ստացվում է, որ նախապատրաստական աշխատանքների 

մի զգալի հատված, այդ թվում՝ ֆինանսական միջոցների ծախ-

սերը, կատարվում են դեռևս իրավական ուժ չունեցող իրավա-

կան ակտի հիման վրա, ինչը որևէ կերպ իրավաչափ համարվել 

չի կարող: 

Սույն թեմային առնչվող հարցադրման տեսանկյունից որո-

շակի անորոշություն կա նաև նշված 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 

առնչությամբ: Այսպես, այդ մասում խոսվում է այն օրենսդրա-

կան ակտերի մասին, որոնց առանձին նորմեր կարող են կիրառ-

ման մեջ դրվել միայն համապատասխան իրավական ակտի ըն-

դունմամբ, ընդ որում, որպես բացառություն համարվում է Սահ-

մանադրությունը: 

Նախ, հարկ է նկատել, որ Սահմանադրությունը ամբող-

ջությամբ բացառություն սահմանելն իրավաչափ չէ, քանի որ 

գործող Սահմանադրության նորմերն այլևս ամբողջ ծավալով 

անմիջականորեն գործելու հատկանիշ չունեն, ինչը նախատես-

ված էր 2005 թ. փոփոխություններով Սահմանադրության 6-րդ 

հոդվածով: Գործող Սահմանադրության միայն այն նորմերն են 

անմիջականորեն գործում, որոնք վերաբերում են մարդու հիմ-

նական իրավունքներին և ազատություններին (Սահմանադ-

րության 3-րդ հոդված): Բացի այդ, հարկ էր հստակեցնել նաև 

այն հարցի պատասխանը, թե ինչպես պետք է վարվի իրավակի-

րառ մարմինը, եթե օրենսդրական ակտում նշված ժամկետում չի 

ընդունվում այն համապատասխան իրավական ակտը, որի կա-
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տարման հետ է փոխկապակցված տվյալ օրենսդրական ակտի 

որոշակի նորմը: 

Իրավական ակտերի մասերին նվիրված է «Նորմատիվ իրա-

վական ակտերի մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածը. 

«1. Օրենսդրական ակտերը կարող են ունենալ ընդհանուր և 

հատուկ մասեր: Տվյալ դեպքում օրենսդրական ակտի ընդհանուր 

մասը կազմող նորմերը նախորդում են հատուկ մասը կազմող 

նորմերին: Ընդհանուր և հատուկ մասերում ընդգրկվում են օ-

րենսդրական ակտի բովանդակությամբ համասեռ գլուխները, 

բաժինները: Ընդհանուր և հատուկ մասերը չեն համարակալ-

վում: Ընդհանուր և հատուկ մասերի վերնագրերն են համապա-

տասխանաբար` «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍ» և «ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍ»: Վեր-

նագրերի վերջում որևէ կետադրական նշան չի դրվում: 

2. Օրենսդրական ակտերում նորմերը շարադրվում են հեր-

թական համար ունեցող հոդվածների տեսքով: Հոդվածի համա-

րից առաջ գրվում է «Հոդված» բառը: 

3. Օրենսդրական ակտերում հոդվածները բաժանվում են 

«մասեր» կոչվող միայն համարակալված պարբերությունների: 

Հոդվածների մասերը կարող են բաժանվել միայն համարակալ-

ված կետերի, կետերը` միայն համարակալված ենթակետերի: 

4. Օրենսդրական ակտերում բովանդակությամբ համասեռ 

հոդվածները միավորվում են գլուխներում: Գլուխները կարող են 

միավորվել բաժիններում, իսկ բաժինները` մասերում: Անհրա-

ժեշտության դեպքում բաժինները կարող են բաժանվել ենթաբա-

ժինների՝ միավորելով առանձին գլուխներ: 

5. Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերում 

դրույթները շարադրվում են հերթական համար ունեցող կետերի 

տեսքով: Կետերը կարող են բաժանվել միայն համարակալված 

ենթակետերի, իսկ ենթակետերը` միայն համարակալված պար-

բերությունների: Կետերը համարակալվում են արաբական 
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թվանշաններով, որոնք տեքստից բաժանվում են միջակետով: 

Ենթակետերը համարակալվում են արաբական թվանշաններով, 

որոնք տեքստից բաժանվում են փակագծով: Պարբերությունները 

համարակալվում են հայերենի այբուբենի փոքրատառերով, ո-

րոնք տեքստից բաժանվում են միջակետով: 

6. Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերում 

բովանդակությամբ համասեռ կետերը կարող են միավորվել 

գլուխներում: Գլուխները կարող են միավորվել բաժիններում: 

7. Օրենսդրական ակտի հոդվածները, մասերը և կետերը 

համարակալվում են արաբական թվանշաններով: Հոդվածում 

ենթակետերը համարակալվում են հայերենի այբուբենի փոքրա-

տառերով: Հոդվածների և մասերի համարները տեքստից բա-

ժանվում են միջակետերով, իսկ հոդվածների կետերի համարնե-

րը` փակագծերով: Հոդվածում ենթակետի` հայերենի այբուբենի 

փոքրատառերով նշված համարները տեքստից բաժանվում են 

միջակետով: 

8. Օրենսդրական ակտի հոդվածները ունենում են վերնագ-

րեր, բացառությամբ փոփոխություն կամ լրացում նախատեսող 

օրենսդրական ակտերի: Հոդվածների վերնագրերը համապա-

տասխանում են հոդվածների բովանդակությանը: Հոդվածների 

վերնագրերի վերջում որևէ կետադրական նշան չի դրվում: Հոդ-

վածի մասերը, կետերը և ենթակետերը վերնագիր չեն ունենում: 

9. Ենթաօրենսդրական նորմատիվ ակտերում կետերը, են-

թակետերը և պարբերությունները վերնագրեր չեն ունենում: 

10. Նորմատիվ իրավական ակտի բաժիններն ու գլուխները 

համարակալվում են արաբական թվանշաններով: Բաժիններն 

ու գլուխները ունենում են վերնագրեր, որոնք պետք է համապա-

տասխանեն դրանց բովանդակությանը: Գլուխների և բաժինների 

վերնագրերը գրվում են մեծատառերով, և վերնագրերի վերջում 

որևէ կետադրական նշան չի դրվում: 
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11. Նորմատիվ իրավական ակտում փոփոխություններ կամ 

լրացումներ կատարելիս փոփոխվող կամ լրացվող իրավական 

ակտի բաժինների, գլուխների, հոդվածների, մասերի, կետերի, 

ենթակետերի, պարբերությունների համարների փոփոխություն 

չի կատարվում: Նորմատիվ իրավական ակտի բաժինների, 

գլուխների, հոդվածների, մասերի, կետերի, ենթակետերի կամ 

պարբերությունների միջև համապատասխանաբար նոր բաժին, 

գլուխ, հոդված, մաս, կետ, ենթակետ կամ պարբերություն կարող 

է լրացվել միայն լրացուցիչ համարով: 

12. Նորմատիվ իրավական ակտի բաժնի, գլխի, հոդվածի, 

մասի, կետի, ենթակետի կամ պարբերության գործողության դա-

դարեցման դեպքում իրավական ակտի մյուս բաժինների, գլուխ-

ների, հոդվածների, մասերի, կետերի, ենթակետերի կամ պարբե-

րությունների համարները համապատասխանաբար չեն փո-

փոխվում: Նորմատիվ իրավական ակտի գործողությունը դադա-

րեցված բաժնի, գլխի, հոդվածի, մասի, կետի, ենթակետի կամ 

պարբերության փոխարեն նույն համարով այլ բաժին, գլուխ, 

հոդված, մաս, կետ, ենթակետ կամ պարբերություն չի կարող ըն-

դունվել»։  

Վերլուծենք վերը նշված հոդվածի մի շարք էական նշանա-

կություն ունեցող դրույթները: Նախ, նորամուծությունն այն է, որ 

նորմատիվ իրավական ակտերում այլևս չեն կարող լինել չհա-

մարակալված պարբերություններ (14-րդ հոդվածի 3-րդ մաս), 

ինչն արվել է այն նկատառումով, որպեսզի հղումները լինեն ա-

ռավել հստակ և որոշակի: Այսպես, երբ առանձին մասի կամ կե-

տի պարբերություններ նախկինում չէին համարակալվում, 

հղում անելիս, հաճախ այդպես էլ նշվում էր, օրինակ՝ «3-րդ 

պարբերություն», սակայն խնդիրն այն է, որ պարբերությունը 

նորմատիվ իրավական ակտի կառուցվածքային տարր չէ, ուստի 

առավել իրավաչափ է համարվում դրանց համարակալումը: Բա-
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ցի այդ, առավել կանխատեսելի ու համարժեք ընկալելի է դառ-

նում իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու ողջ գործընթացը, ընդ որում, նշված հոդվածում 

միանշանակ ամրագրված է, որ իրավական ակտում փոփոխութ-

յուններ կամ լրացումներ կատարելիս փոփոխվող կամ լրացվող 

իրավական ակտի բաժինների, գլուխների, հոդվածների, մասե-

րի, կետերի, ենթակետերի, պարբերությունների համարների 

փոփոխություն չի կատարվում: Սա նշանակում է, որ եթե հարկ է 

3-րդ և 4-րդ մասերի միջև ավելացնել նոր մաս, ապա այն հարկ 

կլինի համարակալել՝ 3.1. մաս: 

 

4. Իրավական ակտի տեքստի ընդունման օրը  

 

Իրավական ակտի ընդունման օրվան առնչվող հարաբե-

րությունները կարգավորված են ինչպես «Նորմատիվ իրավա-

կան ակտերի մասին» օրենքով, «Ագային ժողով կանոնակարգ» 

սահմանադրական օրենքով, այնպես էլ մի շարք օրենսդրական 

ու ենթաօրենսդրական ակտերով: Ազգային ժողովի որոշման ըն-

դունման oր է համարվում դրա` Ազգային ժողովի կողմից վերջ-

նական խմբագրությամբ ընդունվելու oրը, ինչը հավաստվում է 

քվեարկության արդյունքների արձանագրմամբ։ 

Կառավարության որոշման ընդունման oր է համարվում 

դրա` Կառավարության կողմից վերջնական խմբագրությամբ 

ընդունվելու oրը։ 

Կենտրոնական բանկի խորհրդի իրավական ակտերի ըն-

դունման oր է համարվում դրա` Կենտրոնական բանկի խորհրդի 

կողմից վերջնական խմբագրությամբ ընդունվելու oրը։ Կարգա-

վորող հանձնաժողովների իրավական ակտերի ընդունման oր է 

համարվում դրա` այդ հանձնաժողովների կողմից վերջնական 

խմբագրությամբ ընդունվելու oրը։ 
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Համայնքի ավագանու որոշման ընդունման oր է համարվում 

դրա` համայնքի ավագանու կողմից վերջնական խմբագրութ-

յամբ ընդունվելու oրը։ 

Իրավական այլ ակտերի ընդունման oր է համարվում 

դրանց տեքuտերն իրավաuու պաշտոնատար անձանց կողմից 

uտորագրվելու oրը։ 

Հանրաքվեներով ընդունված իրավական ակտերի ընդուն-

ման oրը որոշվում է հանրաքվեների մաuին oրենքներով և uույն 

oրենքով նախատեuված կարգով։ 

Իրավական ակտի ընդունման օրը հստակեցնելը և դրա 

հաշվարկի հիմքում իրավական չափանիշներ դնելը թելադրված 

է վերջինիս իրավական նշանակությամբ։ Ճիշտ է, իրավական 

ակտի ընդունմամբ այն դեռևս իրավաբանական ուժ ձեռք չի բե-

րում, սակայն այդ օրը հստակեցնելը կարևոր է, որպեսզի հնա-

րավոր լինի հստակ հաշվարկել, թե որ պահից պետք է հաշ-

վարկվի այն ստորագրելու համար նախատեսված ժամկետը և 

այլն։ 

Այս կտրվածքով անդրադառնանք նաև իրավական ակտի 

ստորագրման հարցին, որը կարգավորված է «Նորմատիվ իրա-

վական ակտերի մասին» օրենքի 20-րդ հոդվածով. 

«1. Նորմատիվ իրավական ակտի հերթական (գրանցման) 

համարը սահմանում է նորմատիվ իրավական ակտն ընդունող 

մարմինը` միայն արաբական թվանշաններով: Համարների հեր-

թականությունը վերսկսվում է յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 

1-ից: Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերը հա-

մարակալվում են միայն ամբողջ թվերով: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտի հերթական համարից ան-

միջապես հետո իրավական ակտում իրավական ակտն ընդու-

նող մարմինը «Ն» (նորմատիվ) տառով նշում է կատարում դրա 

նորմատիվ բնույթի մասին»: 
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Ի տարբերություն անհատական և ներքին իրավական ակ-

տերի, նորմատիվ իրավական ակտերի տեքստը ստորագրելը 

հաճախ համարժեք չէ դրանց ընդունմանը, քանի որ, ինչպես ար-

դեն նշվեց, օրինակ՝ Ազգային ժողովի կողմից օրենքն ընդունված 

է համարվում քվեարկության արդյունքներն էլեկտրոնային կամ 

սահմանված կարգով արձանագրելու պահից, իսկ ստորագրութ-

յունը կարող է հաջորդել այդ գործընթացին: 

 

5. Իրավական ակտի անվանման հիշատակումը  

և վերնագիրը 

 

Իրավական ակտի անվանման հիշատակմանն առնչվող 

հարաբերությունները կարգավորված են «Նորմատիվ իրավա-

կան ակտերի մասին» օրենքի 18-րդ հոդվածով։ Ըստ այդ հոդվա-

ծի. 

«1. Սահմանադրության փոփոխության անվանումը հիշա-

տակելիս կամ այլ իրավական ակտում նշելիս, հղումներ կատա-

րելիս (այսուհետ` հիշատակելիս) դրանում հետևյալ հաջորդա-

կանությամբ ներառվում են «Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրության» բառերը, դրա ընդունման տարին, ամիսը 

(տառերով), ամսաթիվը և «փոփոխություններ» բառը: 

2. Սահմանադրական օրենքի լրիվ անվանումը հիշատակե-

լիս հետևյալ հաջորդականությամբ ներառվում են սահմանադ-

րական օրենքի վերնագիրը, սահմանադրական օրենքի ընդուն-

ման տարին, ամիսը (տառերով), ամսաթիվը, հերթական համա-

րը և «սահմանադրական օրենք» բառը: Սահմանադրական օրեն-

քի կրճատ անվանումը հիշատակելիս դրանում հետևյալ հաջոր-

դականությամբ ներառվում են սահմանադրական օրենքի վեր-

նագիրը, «սահմանադրական օրենք» բառերը: 
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3. Օրենքի լրիվ անվանումը հիշատակելիս հետևյալ հաջոր-

դականությամբ ներառվում են օրենքի վերնագիրը, օրենքի ըն-

դունման տարին, ամիսը (տառերով), ամսաթիվը, հերթական 

համարը և «օրենք» բառը: Օրենքի կրճատ անվանումը հիշատա-

կելիս դրանում նշվում է օրենքի վերնագիրը: 

4. Սահմանադրական օրենք հանդիսացող օրենսգրքի լրիվ 

անվանումը հիշատակելիս դրանում հետևյալ հաջորդականութ-

յամբ ներառվում են օրենքի ընդունման տարին, ամիսը (տառե-

րով), ամսաթիվը, օրենսգրքի վերնագիրը և «սահմանադրական 

օրենք» բառերը: Սահմանադրական օրենք հանդիսացող օ-

րենսգրքի կրճատ անվանումը հիշատակելիս դրանում նշվում է 

օրենսգրքի վերնագիրը: 

5. Սահմանադրական օրենք չհանդիսացող օրենսգրքի լրիվ 

անվանումը հիշատակելիս հետևյալ հաջորդականությամբ նե-

րառվում են օրենքի ընդունման տարին, ամիսը (տառերով), ամ-

սաթիվը, օրենսգրքի վերնագիրը և «օրենսգիրք» բառը, եթե վեր-

նագիրը չի ներառում այն: Սահմանադրական օրենք չհանդիսա-

ցող օրենսգրքի կրճատ անվանումը հիշատակելիս նշվում է օ-

րենսգրքի վերնագիրը և «օրենսգիրք» բառը, եթե վերնագիրը չի 

ներառում այն: 

6. Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի լրիվ 

անվանումը հիշատակելիս դրանում հետևյալ հաջորդականութ-

յամբ ներառվում են այդ ակտն ընդունող մարմնի անվանումը, 

ընդունման տարին, ամիսը (տառերով), ամսաթիվը, ակտի վեր-

նագիրը, ակտի հերթական համարը, բնույթը և տեսակը: Ենթաօ-

րենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի կրճատ անվանումը 

հիշատակելիս դրանում հետևյալ հաջորդականությամբ ներառ-

վում են այդ ակտն ընդունող մարմնի անվանումը, ընդունման 

տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ակտի հերթական համարը, բնույթը 

և տեսակը»: 
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Այս հոդվածով առաջադրված հիմնական նորույթն այն է, որ 

այսուհետ «Հայաստանի Հանրապետություն» բառերը կարող են 

օգտագործվել բացառապես Սահմանադրության պարագայում, 

իսկ մյուս դեպքերում, օրինակ՝ սահմանադրական օրենքների և 

օրենքների առնչությամբ այդ բառերը այլևս չեն օգտագործվում: 

Գործնականում հարկ է ուշադիր լինել այս հարցում, քանի որ 

դեռևս սահմանադրական օրենքների և օրենքների անվանումնե-

րը նշելիս թույլ են տրվում սխալ ձևակերպումներ, մասնավորա-

պես իներցայի ուժով օգտագործվում են «Հայաստանի Հանրա-

պետություն» բառերը: 

Գործնականում այս հարցում նկատվում է հրապարակա-

խոսական հարթությամբ տարաձայնություն, ընդ որում, այն տե-

սակետն է հայտնվում, թե իբր «Հայաստանի Հանրապետություն» 

բառերը չգրելը կարող է շփոթ առաջացնել, բացի այդ, այդպիսի 

կանոնը որոշակի աղերսներ ունի ինքնիշխանության հետ։ Մինչ-

դեռ՝ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված լինելու փաստն ինք-

նին բավարար է անհարկի շփոթը բացառելու համար, պարզ է, 

որ Ազգային ժողովը չէր կարող, օրինակ՝ այլ պետության անու-

նից օրենք ընդունել։ Բացի այդ, «Հայաստանի Հանրապետութ-

յուն» բառերը նշելով չէ, որ ամրացնում են ինքնիշխանության 

գաղափարը, քանզի ինքնին հասկանալի է, որ Հայաստանի Հան-

րապետությունում ընդունվում են այդ պետության օրենքները, 

իսկ հատուկ ընդգծելը, թերևս, մի ավելորդ գործոն է՝ ինքնիշխա-

նությունը իբր կասկածի տակ չդնելու տեսանկյունից։ Բնորոշ է 

այն, որ ԽՍՀՄ-ի օրոք հատուկ շեշտվել է «Հայկ. ԽՍՀ օրենք», ին-

չը տրամաբանական էր, քանզի մի կողմից հարկ էր օրենքները 

սահմանազատել ԽՍՀ միության, ինչպես նաև մյուս միութենա-

կան հանրապետությունների նույնանուն օրենքներից, բացի այդ 

այդպիսի «շեշտադրումը» լիովին համապատասխանում էր 

խորհրդային ցուցադրական քաղաքականությանը։ 
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Հավելենք, որ միջազգային փորձը ևս վկայում է պետության 

անունը չգրելու նպատակահարմարության մասին, իսկ ինչ վե-

րաբերում է այլ երկրների նույնանուն օրենքներից տարբերելու 

անհրաժեշտությանը, ապա ոչ պաշտոնական նյութերում պար-

զապես կարելի է հստակեցնել, որ խոսքը Ազգային ժողովի կող-

մից ընդունված սահմանադրական օրենքի կամ օրենքի մասին է։ 

 

6. Իրավաբանական հասկացությունների,  

տերմինների և հղումների կիրառումը 

 

Իրավաբանական հասկացությունների, տերմինների կի-

րառմանն առնչվող հարաբերությունները կարգավորված են 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 15-րդ հոդվա-

ծով։ Ըստ այդ հոդվածի. 

«1. Նորմատիվ իրավական ակտում կիրառվում են նորմա-

տիվ իրավական ակտերով սահմանված կամ հանրածանոթ 

հասկացություններ կամ տերմիններ: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտում միևնույն միտքն արտա-

հայտելիս կիրառվում են միևնույն բառերը, տերմինները կամ 

բառակապակցությունները` որոշակի հերթականությամբ: 

3. Եթե նորմատիվ իրավական ակտում օգտագործվում են 

նոր կամ բազմիմաստ կամ այնպիսի հասկացություններ կամ 

տերմիններ, որոնք առանց պարզաբանման միանշանակ չեն ըն-

կալվում, կամ այլ նորմատիվ ակտով տրված է այդ հասկացութ-

յունների կամ տերմինների այլ սահմանում, ապա տվյալ ակտով 

տրվում են այդ ակտի էությունից բխող դրանց սահմանումները: 

Սահմանումները պետք է լինեն այնպիսին, որ ապահովեն 

դրանց միատեսակ ու միանշանակ ընկալումն ու կիրառումը: 

4. Նույն նորմատիվ իրավական ակտում միևնույն հասկա-

ցության կամ տերմինի բովանդակությունը տարբեր իմաստնե-
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րով կրկնվելու դեպքում կիրառվում է հասկացության կամ տեր-

մինի այն բովանդակությունը, որը բխում է տվյալ իրավական 

ակտի էությունից կամ տվյալ իրավահարաբերությունը կարգա-

վորող իրավունքի սկզբունքներից»: 

Այսպիսով, իրավական ակտում պետք է կիրառվեն նորմա-

տիվ իրավական ակտերով uահմանված կամ հանրածանոթ 

հաuկացություններ կամ տերմիններ։ Եթե նորմատիվ իրավա-

կան ակտում կիրառվում են նոր կամ բազմիմաuտ կամ այնպիuի 

հաuկացություններ կամ տերմիններ, որոնք առանց պարզաբան-

ման միանշանակ չեն ընկալվում, ապա այդ իրավական ակտով 

պետք է տրվեն դրանց uահմանումները։ Այս դեպքում հարկ է 

նկատել, որ տվյալ տերմինին տրված սահմանումը, որպես կա-

նոն, կիրառելի է միայն այդ իրավական ակտի սահմաններում և 

չի կարող հավասարապես կիրառելի լինել նաև այլ իրավական 

ակտերի կողմից կարգավորվող հարաբերությունների պարա-

գայում: Այլ իրավական ակտերով կարգավորվող հարաբերութ-

յունների նկատմամբ նույնանուն հասկացությունների վերաբեր-

յալ բնորոշումները կարող են կիրառվել միայն երկու դեպքում՝ 

ա) երբ դա ուղղակի սահմանված է համապատասխան իրա-

վական ակտով և  

բ) երբ կան օրենքի անալոգիա կիրառելու բավարար հիմքեր։ 

Կարևոր է նաև իրավական ակտերում որոշ շաղկապների և 

բառերի կիրառման իրավական նշանակությանն առնչվող հար-

ցադրումը: Այս հարցի կարգավորմանը նվիրված է «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածը։  

Ինչևէ, այդ հոդվածով ամրագրված է, որ նորմատիվ իրավա-

կան ակտում նորմի կիրառման համար թվարկված բոլոր պայ-

մանների առկայությունը պարտադիր է, եթե իրավական ակ-

տում` 
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1) նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է միայն «և» 

կամ «ու» շաղկապով բաժանված պայմաններով, կամ 

2) նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է միայն ստո-

րակետերով բաժանված պայմաններով, կամ 

3) նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է ստորակե-

տերով և «և» կամ «ու» շաղկապով բաժանված պայմաններով: 

Եթե նորմատիվ իրավական ակտում թվարկված բոլոր պայ-

մանների առկայությունը պարտադիր է, ապա չի կարող կիրառ-

վել «կամ» շաղկապը: 

Ըստ նշված հոդվածի 3-րդ մասի՝ նորմատիվ իրավական 

ակտում նորմի կիրառման համար թվարկված բոլոր պայմաննե-

րից բավական է միայն մեկի կամ թվարկված պայմաններից 

առնվազն մեկի առկայությունը, եթե իրավական ակտում` 

1) նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է «կամ» շաղ-

կապով բաժանված պայմաններով, կամ 

2) նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է ստորակե-

տերով և «կամ» շաղկապով բաժանված պայմաններով: 

Կարևոր են նաև «և» կամ «ու» շաղկապների կիրառման կա-

նոնները. որոնք ամրագրված են նշված հոդվածի 4-6-րդ կետե-

րով: Մասնավորապես, եթե նորմատիվ իրավական ակտում 

թվարկված բոլոր պայմաններից բավական է միայն մեկի առկա-

յությունը, ապա չի կարող կիրառվել «և» կամ «ու» շաղկապը, 

կամ դրանք չեն կարող բաժանվել ստորակետով կամ կետադրա-

կան այլ նշանով: Եթե նորմատիվ իրավական ակտում նշված 

նորմի կիրառումը պայմանավորված է ստորակետերով կամ «և» 

կամ «ու», ինչպես նաև «կամ» շաղկապով բաժանված պայմաննե-

րով, ապա ստորակետերով կամ «և» կամ «ու» շաղկապներով բա-

ժանված պայմանների մասով այդ նորմի կիրառման համար 

անհրաժեշտ է բոլոր պայմանների առկայությունը, իսկ «կամ» 

շաղկապով բաժանված պայմանների մասով բավական է 
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թվարկված պայմաններից առնվազն մեկի առկայությունը: Եթե 

նորմատիվ իրավական ակտում նշված նորմի կիրառումը պայ-

մանավորված է առանձնացված կետերով բաժանված պայման-

ներով, և այդ կետերն իրարից առանձնացված չեն ստորակետով 

կամ «և» կամ «ու» կամ «կամ» շաղկապով, ապա այդ նորմի կի-

րառման համար բավարար է պայմաններից առնվազն մեկի առ-

կայությունը, եթե այլ բան չի բխում տվյալ նորմի բովանդակութ-

յունից: 

Նշված հոդվածում անդրադարձ է արված «ինչպես նաև» 

բառերի իրավական նշանակությանը. եթե նորմատիվ իրավա-

կան ակտում նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է «ինչ-

պես նաև» բառերով բաժանված պայմաններով, ապա «ինչպես 

նաև» բառերից հետո շարադրված պայմանները համարվում են 

նախկին պայմանների հետ չկապված պայմաններ: 

Վերջապես, բացահայտված է իրավական ակտում եզակի և 

հոգնակի թվով բառերի կիրառման իմաստները. եթե նորմատիվ 

իրավական ակտում բառը նշված է եզակի թվով, ապա դա տա-

րածվում է նաև այդ բառի հոգնակիի վրա և ընդհակառակը, եթե 

տվյալ իրավական ակտով այլ բան նախատեսված չէ, կամ ուղ-

ղակի այլ բան չի բխում այդ իրավական ակտի բովանդակությու-

նից: 

Հղումների կիրառմանն առնչվող հարաբերությունները 

կարգավորված են «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օ-

րենքի 17-րդ հոդվածով. 

«1. Նույն մարմնի ընդունած նույն տեսակի նորմատիվ իրա-

վական ակտերում չպետք է անհիմն կրկնվեն գործող նորմատիվ 

իրավական ակտերով սահմանված նորմերը: 

2. Նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված նորմերի 

անհիմն կրկնություններից խուսափելու նպատակով իրավական 

ակտում կիրառվում են հղումներ: Հղումները նորմատիվ իրա-
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վական ակտի հոդվածներում, մասերում, կետերում, ենթակետե-

րում, պարբերություններում նորմատիվ իրավական այլ ակտի 

հոդվածներին, մասերին, կետերին, ենթակետերին, պարբերութ-

յուններին, ինչպես նաև նորմատիվ իրավական այլ ակտերին 

կամ դրանց առանձին դրույթներին կիրառվում են նաև, երբ անհ-

րաժեշտ է ընդգծել այդ դրույթների փոխադարձ կապը: 

3. Հղումները կատարվում են միայն հիմնական ակտին կամ 

հիմնական ակտի մասերին: Նորմատիվ իրավական ակտում 

փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու մասին իրավա-

կան ակտին հղումներ կատարվում են միայն այն դեպքում, երբ 

փոփոխություններ կամ լրացումներ նախատեսող իրավական 

ակտը, փոփոխություններից կամ լրացումներից բացի, պարու-

նակում է հիմնական իրավական ակտում չպարունակվող այլ 

նորմեր` այդ նորմերի մասով: 

4. Հղումները կատարվում են հստակ և ուղղակի: 

5. Արգելվում է կատարել` 

1) անորոշ հղումներ, մասնավորապես միևնույն ակտի այլ 

մասերին հղումներ կատարելիս չեն կարող առանձին կիրառվել 

«վերոհիշյալ», «վերոգրյալ», «նախկինում նշված», «նման», «սրա-

նով», «նշված», «սույնում», «սույնով» բառերը. 

2) շրջանաձև հղումներ, երբ նորմը, որին հղում է կատար-

վում, իր հերթին հղում է կատարում նախորդ նորմին. 

3) շարունակական հղումներ, երբ նորմը, որին հղում է կա-

տարվում, իր հերթին հղում է կատարում մեկ այլ նորմի: 

6. Օրենսդրական ակտերի մասերին հղում կատարելիս 

նշվում են օրենսդրական ակտի կրճատ անվանումը, ակտի հոդ-

վածի հերթական համարը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` 

նաև հոդվածի մասի համարը, հոդվածի մասի կետի կամ ենթա-

կետի համարը: 
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7. Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտի մասե-

րին հղում կատարելիս նշվում են իրավական ակտի կրճատ ան-

վանումը, կետի, ենթակետի կամ պարբերության համարը: 

8. Հղում կատարելիս նորմատիվ իրավական ակտի լրիվ 

անվանումը հիշատակվում է նորմատիվ իրավական ակտում 

փոփոխություններ կամ լրացումներ նախատեսող կամ նորմա-

տիվ իրավական ակտի գործողությունը դադարեցնող ակտում: 

Մյուս դեպքերում նորմատիվ իրավական այլ ակտի հղումներ 

կատարելիս կարող է նշվել իրավական ակտի կրճատ անվանու-

մը: 

9. Եթե օրենսդրական ակտով սահմանվում է, որ դրանում 

նշված առանձին հարաբերություններ կարգավորվում են կամ 

պետք է կարգավորվեն ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավա-

կան ակտով, ապա ընդունվող օրենսդրական ակտում կոնկրետ 

նշվում է դրանում չկարգավորված հարաբերությունները կար-

գավորելու լիազորություն ունեցող իրավաստեղծ մարմնի ան-

վանումը»։ 

Հղումների կիրառման պահանջները վերաբերում են հենց ի-

րավական ակտերի տեքստերին, սակայն գործնականում այս 

կանոնները իրավական արժեք և նշանակություն ունեն նաև ի-

րավական այլ փաստաթղթերի ու գիտական աշխատանքների 

պարագայում: 

 

7. Իրավաբանական տեխնիկայի մյուս կանոնները 

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքը, որպես ի-

րավաբանական կամ օրենսդրական տեխնիկայի կանոններ է 

ամրագրել հետևյալ պահանջները՝ 

- նորմատիվ իրավական ակտում բացատրությունների կամ 

ծանոթագրությունների տեքստը տրվում է առանձին հոդվածնե-



 

 

158 

րի, մասերի, կետերի, ենթակետերի կամ պարբերությունների 

տեսքով, 

- արգելվում են նորմատիվ իրավական ակտում կատարել 

բառերի կամ տերմինների անհարկի կրճատումներ, ինչպես նաև 

բառերի կամ տերմինների հապավումներ, 

- արգելվում են պետական և տեղական ինքնակառավար-

ման մարմինների անվանումների կրճատումները, բացառութ-

յամբ Սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսվածների, 

- նորմատիվ իրավական ակտում հաճախակի կիրառվող 

երկար արտահայտությունները նույն նորմատիվ իրավական 

ակտում կարող են սահմանվել կրճատ տարբերակով` իրավա-

կան ակտում առաջին իսկ կիրառումից հետո նախատեսելով 

կամ տվյալ արտահայտության սահմանումը, կամ փակագծե-

րում նշելով կրճատ տարբերակը, 

- նորմատիվ իրավական ակտում տարեթիվը և ամսաթիվը 

գրվում են թվերով, իսկ ամիսը` տառերով: «Թվական» բառը և դ-

րա հոլովաձևերը գրվում են ամբողջությամբ, 

- նորմատիվ իրավական ակտում ժամկետ սահմանելիս 

անհրաժեշտ է հստակ նշել ժամկետի սկիզբն ու ավարտը: Եթե 

ժամկետը նշված է ամսաթվերով, ապա ժամկետի վերջին օրը ևս 

պետք է հաշվարկվի այդ ժամկետում: Եթե իրավական ակտով 

սահմանված ժամկետի հաշվարկը կատարվում է ոչ թե ըստ օ-

րացուցային օրերի, այլ աշխատանքային օրերով, ապա դա 

պետք է հատուկ նշվի: Ժամերը գրվում են թվերով` քսանչորս-

ժամյա ռեժիմով: Ժամերը նշելիս ժամը և րոպեն արտահայտող 

թվերի միջև դրվում է երկու կետ, իսկ դրանցից առաջ նշվում է 

«ժամը» բառը,  

- իրավական ակտերի նախագծի առաջին էջի վերևի աջ 

անկյունում պետք է գրվի «ՆԱԽԱԳԻԾ» բառը: 
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Նկատենք, որ թվարկված կանոնները՝ «այլ կանոններ» եզ-

րույթով ներկայացնելը բացատրվում է ոչ թե դրանց ոչ էական 

նշանակությամբ, այլ այն հանգամանքով, որ դրանք չեն վերաբե-

րում որևէ կոնկրետ հատկանիշի և դասակարգման տեսանկյու-

նից առավել նպատակահարմար է համարվել դրանք խմբավո-

րել, որպես լրացուցիչ կանոններ: 

Այսպիսով, ամփոփելով իրավական ակտի իրավաբանա-

կան կամ օրենսդրական տեխնիկայի պահանջները, կարող ենք 

ներկայացնել հետևյալ հիմնական կանոնները՝ 

1) իրավական ակտը չպետք է հակասի հավասար կամ ավե-

լի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական ակտի, 

2) իրավական ակտը չպետք է դուրս գա իր կարգավորման 

առարկայի շրջանակներից, 

3) իրավական ակտը, որպես կանոն, շարադրվում է պետա-

կան լեզվով՝ հայերենով, 

4) իրավական ակտը պետք է կազմվի օրենսդրությամբ սահ-

մանված վավերապայմաններին համապատասխան, 

5) իրավական ակտի վերնագիրը պետք է համապատաս-

խանի բովանդակությանը, 

6) իրավական ակտի կառուցվածքը պետք է համապատաս-

խանի օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին, 

7) իրավական ակտում բոլոր դրույթները պետք է բաժան-

ված լինեն համարակալված մասերի, կետերի կամ ենթակետերի, 

առանց համարակալման պարբերություններ չպետք է լինեն, 

8) իրավական ակտում կիրառվում են իրավական ակտերով 

սահմանված կամ հանրածանոթ հասկացություններ և տերմին-

ներ, 

9) իրավական ակտում «և», «ու», «կամ» շաղկապների և «ինչ-

պես նաև» բառերի կիրառումն ունի հստակ իրավական նշանա-

կություն, 
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10) նորմատիվ իրավական ակտում հղումներ անելիս 

չպետք է անհիմն կրկնվեն գործող նորմատիվ իրավական ակտե-

րով սահմանված նորմերը, 

11) իրավական ակտի անվանումը և դրա հիշատակումը 

պետք է ստույգ համապատասխանի օրենսդրությամբ նախա-

տեսված պահանջներին, 

12) իրավական ակտի հերթական (գրանցման) համարը և բ-

նույթը նշելիս, իրավական ակտն ընդունող մարմինը արաբա-

կան թվանշաններով սահմանում է իրավական ակտի հերթա-

կան (գրանցման) համարը և «Ն» կամ «Ա» տառերի միջոցով բա-

ցահայտում է դրանց նորմատիվ կամ անհատական բնույթը,  

13) իրավական ակտի տեքստն ստորագրում է Սահմանադ-

րությամբ կամ օրենքով այդպիսի լիազորություն ունեցող պաշ-

տոնատար անձը, 

14) իրավական ակտերում բացատրությունների կամ ծանո-

թագրությունների տեքստը տրվում է առանձին հոդվածների, 

մասերի, կետերի, ենթակետերի կամ պարբերությունների տես-

քով, 

15) արգելվում է իրավական ակտերի տեքստերում բառերի 

կամ տերմինների անհարկի կրճատումները կամ դրանց հապա-

վումները, 

16) արգելվում է պետական և տեղական ինքնակառավար-

ման մարմինների անվանումների կրճատումը, բացառությամբ 

Սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսվածների, 

17) իրավական ակտերի պաշտոնական թարգմանության 

դեպքում, իրավական ակտի ձախ անկյունում թարգմանության 

լեզվով գրվում են «ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բա-

ռերը, ինչպես նաև թարգմանություն կատարած մարմնի անվա-

նումը: 
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Նկատենք, որ պետական մարմինների անվանումները հա-

պավումներով չգրելու պահանջը բացառապես վերաբերում է ի-

րավական ակտերին, բոլոր այլ փաստաթղթերում հապավումնե-

րը (օրինակ «ԱԺ»՝ Ազգային ժողով, «ՍԴ»՝ Սահմանադրական 

դատարան և այլն) անարգել թույլատրվում են։ Պարզապես հարկ 

է ընդունելի եղանակներով բացահայտել հապավումների բո-

վանդակությունը, մասնավորապես դա կարելի է անել տեքստի 

սկզբնական հատվածում՝ շարադրելով բոլոր հապավումները և 

դրանց լրիվ անվանումները կամ անմիջապես տեքստում մեկ 

անգամ շարադրել լրիվ անվանումը իսկ արդեն փակագծերում 

վերապահում անել, թե ինչ հապավում է օգտագործվելու։ 

Ձեռնարկի այս հատվածում պարզապես շարադրեցինք ա-

ռավել ընդհանուր կանոնները, որոնց առանձին վավերապայ-

մաններին արդեն անդրադարձել ենք վերևում: Հավելենք, որ այս 

պահանջները սպառիչ չեն, և իրենց իրավասության շրջանակնե-

րում հանրային իշխանության մարմինները կարող են նախատե-

սել լրացուցիչ պահանջներ, պայմանով, որ դրանք չհակասեն օ-

րենքով ամրագրված նորմերին: 
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ԳԼՈՒԽ 7.  

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆ ՈՒ ՈՒԺԻ 

ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ 

 

1. Իրավական ակտերի հրապարակումը 

 

Իրավական ակտի հրապարակման իրավական նշանա-

կությունը սերտորեն առնչվում է վերջինիս իրավաբանական ու-

ժի մեջ մտնելու հետ։ Մասնավորապես, «Նորմատիվ իրավական 

ակտերի մասին» օրենքի 25-րդ հոդվածով սահմանված է.  

«1. Նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական հրա-

պարակումն իրականացվում է նախարարության կողմից վար-

վող նորմատիվ իրավական ակտերի հրապարակման միասնա-

կան կայքում (այսուհետ` միասնական կայք) հրապարակելու 

միջոցով: 

2. Պաշտոնական հրապարակման օրը ակտի վերջնական 

խմբագրությամբ ընդունված կամ ստորագրված, հրապարակ-

ման ենթակա ամբողջական տեքստն առաջին անգամ միասնա-

կան կայքում հրապարակելու օրն է: 

3. Նախարարությունը պարտավոր է երկու աշխատանքա-

յին օրվա ընթացքում ապահովել նորմատիվ իրավական ակտն 

ընդունած մարմնի կողմից` սահմանված կարգով ներկայացված 

նորմատիվ իրավական ակտերի միասնական կայքում հրապա-

րակելը, ինչպես նաև նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտո-

նական ինկորպորացիան: 

4. Պաշտոնական հրապարակումն իրականացվում է այն 

տեսքով, ինչ տեսքով դրանք ուղարկվել են հրապարակման: Այլ 

անձանց կամ մարմիններին արգելվում է կատարել լեզվաոճա-

կան, խմբագրական, շարադասական կամ այլ բնույթի փոփո-
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խություններ իրավաստեղծ մարմնի` վերջնական խմբագրութ-

յամբ ընդունած նորմատիվ իրավական ակտում, բացառությամբ 

ուղղագրական կամ կետադրական սխալների ուղղման, որոնց 

ուղղման դեպքում տեքստի բովանդակությունը չի փոխվում: 

5. Եթե նորմատիվ իրավական ակտի հրապարակումից հե-

տո դրա տեքստում հայտնաբերվում են վրիպակներ կամ տեխ-

նիկական բնույթի այնպիսի սխալներ, որոնց ուղղման դեպքում 

տեքստի բովանդակությունը չի փոխվում, ապա նորմատիվ իրա-

վական ակտը հրապարակման ուղարկած մարմնի դիմումով 

նախարարությունը նորմատիվ իրավական ակտի տեքստում ի-

րականացնում է համապատասխան ուղղում` կատարելով 

նշում` ուղղում կատարած լինելու վերաբերյալ: 

6. Նորմատիվ իրավական ակտերն ընդունող մարմնի կող-

մից նորմատիվ իրավական ակտերը հրապարակման ներկա-

յացնելու կարգը, միասնական կայքում դրանք հրապարակելու, 

դրանցում ուղղում կատարելու և պաշտոնական ինկորպորա-

ցիայի կարգը սահմանվում են արդարադատության ոլորտում 

Կառավարության քաղաքականությունը մշակող և իրականաց-

նող նախարարի հրամանով»։ 

Այսպիսով, սույն օրենսդրական նորմով հրապարակումը 

այլևս նույնացվում է ոչ թե թղթային տարբերակով տպագրելու 

(այս կարգը գործել է «Իրավական ակտերի մասին» օրենքին հա-

մապատասխան), այլ բացառապես Արդարադատության նախա-

րարության կողմից վարվող նորմատիվ իրավական ակտերի 

հրապարակման միասնական կայքում տվյալ նորմատիվ իրա-

վական ակտը հրապարակելու հետ: 

Կարևոր է նկատել նաև, որ հրապարակվելուց հետո Արդա-

րադատության նախարարությունն անգամ իրավասու չէ ինքնու-

րույն ուղղել ակնհայտ վրիպակներն ու տեխնիկական բնույթի 

սխալները. դրանք կարող են ուղղվել միայն արդարադատության 
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նախարարությանն ուղղված՝ հրապարակման ուղարկած մարմ-

նի դիմումի հիման վրա: 

Բոլոր այն իրավական ակտերը, որոնք գաղտնի են, հրապա-

րակվում են միայն այն անձանց շրջանակում, որոնք թույլտվութ-

յուն ունեն ծանոթանալու այդ իրավական ակտի հետ: Ընդ որում, 

այդ ակտը կիրառվում է միայն վերջիններիս առնչությամբ և պա-

տասխանատվություն է առաջացնում միայն նրանց համար: 

Գործնականում հիշյալ փաստաթղթերի հրապարակումը չի ի-

րականացվում դասական եղանակով՝ որևէ տեղեկագրում զետե-

ղելու միջոցով, այլ հանձնվում է վերը նշված անձանց ստորագ-

րությանը, ինչը համարվում է հրապարակման եղանակ: Պետա-

կան գաղտնիք բովանդակող ակտերի հրապարակման առանձ-

նահատկություններին կանդրադառնանք հաջորդ պարագրա-

ֆում։ 

 

2. Իրավական ակտերի ուժի մեջ մտնելը 

 

Իրավական ակտերի ուժի մեջ մտնելու ընդհանուր կանոն-

ները, ինչպես նաև դրանցից յուրաքանչյուրի հրապարակման ու 

ուժի մեջ մտնելու առանձնահատուկ կանոնները սահմանված են 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 23-24-րդ հոդ-

վածներով։ 

Նորմատիվ իրավական ակտերն ուժի մեջ են մտնում դրան-

ցում սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ շուտ, քան դրանց 

պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, բացա-

ռությամբ այն դեպքերի, երբ օրենքով սահմանված է, որ տվյալ 

նորմատիվ իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակվե-

լուց հետո՝ անմիջապես։ 

«Իրավական ակտերի մասին» օրենքով սահմանված էր, որ 

իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց իրավունքները կամ 
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ազատությունները uահմանափակող կամ պատաuխանատվութ-

յուն uահմանող կամ պատաuխանատվությունը խuտացնող կամ 

պարտականություններ uահմանող և փոփոխող կամ պարտա-

կանությունների կատարման կարգ uահմանող կամ փոփոխող, 

իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց գործունեության 

նկատմամբ հuկողության կամ վերահuկողության կարգ uահմա-

նող կամ փոփոխող, ինչպեu նաև դրանց իրավական վիճակն այլ 

կերպ վատթարացնող նորմատիվ իրավական ակտերն ուժի մեջ 

էին մտնում դրանց պաշտոնական հրապարակման oրվան հա-

ջորդող տաuներորդ oրը, եթե այդ նորմատիվ իրավական ակտե-

րով ավելի ուշ ժամկետ նախատեuված չէր կամ եթե uույն oրեն-

քով ուղղակի այլ բան նախատեuված չէր։ Այս վերապահումը 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքից հանված է, 

դրա փոխարեն Օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ մասով առաջադր-

վել է առավել ընդհանուր նորմ. «Նորմատիվ իրավական ակտն 

ընդունելու իրավասություն ունեցող մարմինը պարտավոր է նա-

խատեսել նորմատիվ իրավական ակտի ուժի մեջ մտնելու ավելի 

ուշ ողջամիտ ժամկետ, բացառությամբ սույն հոդվածի 4-րդ մա-

սով սահմանված նորմատիվ իրավական ակտերի, եթե ակտով 

սահմանվում են այնպիսի իրավակարգավորումներ, որոնց հա-

մար անհրաժեշտ է հիմնավոր ժամանակահատված, որը հնա-

րավորություն կտա հասցեատիրոջը իր վարքագիծը համապա-

տասխանեցնելու սահմանված պահանջներին, կամ սահմանված 

իրավակարգավորումները վատթարացնում են անձի իրավա-

կան վիճակը»: Կարծում ենք, ներկա իրավակարգավորումն ա-

ռավել հիմնավորված է ու առավել ընդգրկուն, պարզապես հարկ 

է հետևողական լինել այդ հարցում և անձանց կողմից իրենց 

վարքագիծը համապատասխանեցնելու առնչությամբ անհարկի 

չտրվեն սուբյեկտիվ անհիմն ենթադրությունների: 
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Նորմատիվ իրավական այն ակտը, որում ուժի մեջ մտնելու 

ժամկետ նախատեuված չէ, ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնա-

կան հրապարակման oրվան հաջորդող տաuներորդ oրը։ Ինչպես 

արդեն նկատեցինք, օրենքով uահմանված կարգով չհրապարակ-

ված կամ ուժի մեջ չմտած նորմատիվ իրավական ակտերն իրա-

վաբանական ուժ չունեն (իրավական հետևանքներ չեն առաջաց-

նում եւ իրավահարաբերությունների կարգավորման համար ի-

րավական հիմք չեն)։ 

 

3. Օրենքների և ԱԺ որոշումների հրապարակման  

ու ուժի մեջ մտնելու կարգը 

 

Նախ, նկատենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահ-

մանադրությունը և Հայաuտանի Հանրապետության Uահմա-

նադրության փոփոխությունները հրապարակվում և ուժի մեջ են 

մտնում Հայաuտանի Հանրապետության Uահմանադրությամբ 

եւ «Հանրաքվեի մաuին» oրենքով uահմանված կարգով։  

Օրենքների հրապարակմանն առնչվող հարաբերություննե-

րի վրա տարածվում են «Նորմատիվ իրավական ակտերի մա-

սին» օրենքի 23-րդ հոդվածի դրույթները, որոնց արդեն անդրա-

դարձանք։ 

Հայաuտանի Հանրապետությունում oրենքները uտորագ-

րում և հրապարակում է Հանրապետության նախագահը` Հա-

յաuտանի Հանրապետության Uահմանադրությամբ և «Ազգային 

ժողով կանոնակարգ» սահմանադրական oրենքով uահմանված 

կարգով։  

Ազգային ժողովի որոշումների հրապարակման և դրանց ու-

ժի մեջ մտնելու կարգը սահմանված է «Ազգային ժողովի կանո-

նակարգ» օրենքով, որի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետի հա-

մաձայն, այդ որոշումները, ինչպես նաև ուղերձները ստորագ-
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րում է Ազգային ժողովի նախագահը: Նույն հոդվածի 3-րդ մասի 

համաձայն, իր լիազորություններն իրականացնելիս Ազգային 

ժողովի նախագահն ընդունում է որոշումներ և կարգադրութ-

յուններ, որոնք երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տե-

ղադրվում են Ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային 

կայքում (www.parliament.am): Բոլոր դեպքերում, Ազգային ժո-

ղովի կողմից որոշումներ և ուղերձներ ընդունելու կարգն ամ-

փոփ սահմանված է նշված օրենքի 4-րդ բաժնի նորմերով: Մաս-

նավորապես, 97-րդ հոդվածով սահմանված է. 

«1. Սահմանադրությամբ սահմանված դեպքերում, ինչպես 

նաև իր գործունեության կազմակերպման հարցերով Ազգային 

ժողովն ընդունում է որոշումներ: 

2. Աշխատակարգը, ինչպես նաև Ազգային ժողովի գործու-

նեության կազմակերպման հարցերով այլ որոշումներն ընդուն-

վում են Կանոնակարգով նախատեսված դեպքերում և կարգով: 

3. Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ կամ Ազգային ժողո-

վի որոշման ընդունման վերաբերյալ առաջարկ ներկայացնելու 

իրավունք ունեն Սահմանադրությամբ կամ Կանոնակարգով 

նախատեսված անձինք: 

4. Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը կարող է Կանոնա-

կարգով սահմանված կարգով դրվել շրջանառության մեջ կամ 

ներկայացվել Ազգային ժողովի նիստի ընթացքում: 

5. Ազգային ժողովի որոշման ընդունման վերաբերյալ առա-

ջարկը Կանոնակարգով ուղղակիորեն նախատեսված դեպքե-

րում ներկայացվում է Ազգային ժողովի նիստի ընթացքում: 

6. Ազգային ժողովի որոշման նախագիծն Ազգային ժողովում 

քննարկվում է մեկ ընթերցմամբ»:  

Միաժամանակ, նշված սահմանադրական օրենքով սահ-

մանված են առանձին տեսակի որոշումների ընդունման առանձ-

նահատկությունները: Այսպես, նշված օրենքի 74-րդ հոդվածի 7-

http://www.parliament.am/
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րդ մասի համաձայն, Կառավարությանը վստահություն հայտնե-

լու մասին որոշումն ընդունվում է պատգամավորների ընդհա-

նուր թվի ձայների մեծամասնությամբ՝ անվանական քվեարկութ-

յամբ: Ընդ որում, այս իրավակարգավորման հիմքում ընկած է 

Սահմանադրության նույնաբնույթ նորմ բովանդակող 115-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասը:  

    

4. Այլ իրավական ակտերի հրապարակման  

ու ուժի մեջ մտնելու կարգը 

 

Այլ իրավական ակտերը հրապարակվում և ուժի մեջ են 

մտնում ընդհանուր կանոնների համաձայն, որոնք ամրագրված 

են «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 23-րդ հոդ-

վածով։ Միաժամանակ, առանձին օրենքներով սահմանված են 

առանձնահատկություններ, որոնց մի մասին անդրադարձ է ար-

ված ուսումնական ձեռնարկի սույն հատվածում: 

Նախ, էական առանձնահատկություններ են նախատեսված 

նշված օրենքի 24-րդ հոդվածով՝ Եվրասիական տնտեսական 

միության հանձնաժողովի իրավական ակտերը գործողության 

մեջ դնելու համար.  

«1. Եվրասիական տնտեսական միության Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի նորմատիվ իրավական բնույթի 

ակտերը, «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» մի-

ջազգային պայմանագրին համապատասխան, Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում ենթակա են անմիջական կիրա-

ռության: 

2. Եվրասիական տնտեսական միության Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի նորմատիվ իրավական բնույթի 

ակտերը «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայ-

մանագրի 110-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն թարգմանվե-
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լուց հետո Կառավարության սահմանած իրավասու մարմնի 

կողմից ուղարկվում են հրապարակման: 

3. Եվրասիական տնտեսական միության Եվրասիական 

տնտեսական հանձնաժողովի նորմատիվ իրավական բնույթի 

ակտերը թարգմանության, հրապարակման ուղարկելու և հրա-

պարակման կարգը սահմանում է Կառավարությունը»: 

Այս իրավակարգավորման էությունն այն է, որ բացառվի 

նշված միջազգային կազմակերպության իրավական ակտերը, ո-

րոնք, ի դեպ, ընդունվում և հրապարակվում են բացառապես 

ռուսերեն, անմիջականորեն գործողության մեջ դնելու իրավա-

կան հնարավորությունը, ինչը պետության ինքնիշխանության 

սկզբունքի երաշխիքներից է: 

Միաժամանակ առկա են որոշ առանձնահատկություններ, 

որոնց կանդրադառնանք ստորև։ Այսպես, Սահմանադրական 

դատարանի որոշումների հրապարակման համար գործում է 

հետևյալ կարգը. «Սահմանադրական դատարանի ըստ էության 

որոշումները և եզրակացությունները 

վերջնական են և ուժի մեջ են մտնում Սահմանադրական դա-

տարանի պաշտոնական կայքէջում հրապարակվելու օրվա-

նից։ Սահմանադրական դատարանի որոշումներն ու եզրա-

կացությունները պարտադիր հրապարակվում են նաև նորմա-

տիվ իրավական ակտերի պաշտոնական հրապարակման օրեն-

քով սահմանված կարգով, ինչպես նաև Սահմանադրական դա-

տարանի տեղեկագրում» («Սահմանադրական դատարանի մա-

սին» սահմանադրական օրենքի 61-րդ հոդվածի 3-րդ մաս)։ 

Նշված օրենքի մեկ այլ՝ 31-րդ հոդվածը հանգամանորեն 

կարգավորում է վիճարկվող իրավական ակտի կամ դրույթի 

գործողությունը կասեցնելու մասին որոշումը հրապարակելուն 

առնչվող հարաբերությունները. 
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«1. Գործը քննության ընդունելուց հետո Սահմանադրա-

կան դատարանը դիմող կողմի միջնորդությամբ կամ իր նախա-

ձեռնությամբ մինչև գործի դատաքննության ավարտը կարող է 

կասեցնել այն իրավական ակտի կամ դրույթի գործողությունը, 

որի սահմանադրականությունը վիճարկվում է, եթե կասեց-

ման մասին որոշում չընդունելը կարող է հանգեցնել անդառ-

նալի կամ ծանր հետևանքների կողմերից մեկի կամ հանրության 

համար: 

2. Վիճարկվող իրավական ակտի կամ դրույթի գործողութ-

յան կասեցման մասին աշխատակարգային որոշումն ուժի մեջ 

է մտնում որոշումը Սահմանադրական դատարանի պաշտո-

նական կայքէջում հրապարակելուն հաջորդող օրվանից: Այդ ո-

րոշումն անհապաղ հրապարակվում է նաև Հայաստանի Հան-

րապետության հրապարակային ծանուցումների 

http://www.azdarar.am պաշտոնական ինտերնետային կայքում, 

իսկ համապատասխան տեղեկատվությունը 24 ժամվա ընթաց-

քում հաղորդվում է հանրային հեռուստատեսությամբ և ռադիո-

յով»: 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 

օրենքի 22-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն, ավագանու հայ-

տարարությունները և ուղերձները մեկշաբաթյա ժամկետում 

ստորագրում և հրապարակում է քաղաքապետը: 

  

5. Հրապարակման ոչ ենթակա իրավական ակտերը,  

անհատական և ներքին իրավական ակտերի  

ուժի մեջ մտնելը 

 

Հրապարակման ոչ ենթակա իրավական ակտերն են կամ 

դրանց առանձին այն մաuերը, որոնք պարունակում են պետա-

կան կամ oրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք։  
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Դրանք պարտադիր են կատարման իրավաբանական, ֆի-

զիկական և պաշտոնատար անձանց համար` uահմանված կար-

գով այդ իրավական ակտերին նրանց իրազեկվելու կամ ծանո-

թանալու պահից, եթե այդ իրավական ակտով ավելի ուշ ժամ-

կետ նախատեuված չէ։ 

Հրապարակման ոչ ենթակա իրավական ակտի հերթական 

համարի վերջում` իրավական ակտի բնույթը uահմանող տառից 

հետո, իրավական ակտն ընդունող մարմնի կողմից դրվում են 

«Գ» (գաղտնի) կամ «ՀԳ» (հույժ գաղտնի) կամ «ՀԿ» (հատուկ 

կարևորության) տառերը։ 

Հրապարակման ոչ ենթակա իրավական ակտերի խախտ-

ման համար, դրանց բովանդակությանը սահմանված կարգով 

չծանոթացած անձինք ենթակա չեն պատասխանատվության: 

Միաժամանակ, եթե իրավասու մարմինները պաշտոնապես 

պարզաբանում են, որ հրապարակման համար նախատեսված 

նյութը բովանդակում է հրապարակման համար ոչ ենթակա 

գաղտնիք, սակայն նյութը, այնուամենայնիվ, հրապարակվում է, 

դա բավարար հիմք է պատասխանատվության ենթարկելու հա-

մար: 

Պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկատ-

վությանը, այդ թվում՝ այդպիսի տեղեկատվություն բովանդակող 

իրավական ակտերի շրջանառության հետ առնչվող հասարա-

կական հարաբերությունների իրավական կարգավորմանը 

նվիրված են «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» 

(ընդունվել է 1996 թ. դեկտեմբերի 3-ին), «Բանկային գաղտնիքի 

մասին» (ընդունվել է 1996 թ. հոկտեմբերի 7-ին) օրենքները, ՀՀ 

քաղաքացիական օրենսգիրքը (ընդունվել է 1998 թ. մայիսի 5-ին) 

և այլն: Ինչևէ, Օրենքի 23-րդ հոդվածի 3.1. մասի համաձայն. «Պե-

տական կամ օրենքով պահպանվող այլ գաղտնիք պարունակող 

իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնում այդ ակտի օրինակը կամ 
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դրա համապատասխան քաղվածքը հասցեատերերին առձեռն 

հանձնելու օրվան հաջորդող օրվանից, եթե այդ ակտով ավելի 

ուշ ժամկետ սահմանված չէ: Ընդ որում, եթե ակտի հասցեատե-

րերը մեկից ավելի են, ապա յուրաքանչյուր հասցեատիրոջ հա-

մար ակտն ուժի մեջ է մտնում այն իրեն տրամադրելու պահից»։ 

Ինչ վերաբերում է անհատական և ներքին իրավական ակ-

տերին, ապա դրանց կարգավորմանը նվիրված են Օրենքի 23-րդ 

հոդվածի 6-7-րդ մասերը։ Այսպես, անհատական իրավական 

ակտն ուժի մեջ է մտնում այդ ակտի ընդունման մասին այն ան-

ձանց առձեռն կամ օրենքով սահմանված այլ կարգով պատշաճ 

իրազեկելու օրվան հաջորդող օրվանից, որոնց ուղղված է ակտը, 

եթե օրենքով այլ կարգ սահմանված չէ: 

Ներքին իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնում հրապարակ-

մանը հաջորդող օրվանից, եթե դրանով ավելի ուշ ժամկետ սահ-

մանված չէ, կամ համապատասխան անձանց պատշաճ կարգով 

իրազեկելու օրվան հաջորդող օրվանից: Ներքին իրավական 

ակտը հրապարակվում է ընդունող մարմնի պաշտոնական ին-

տերնետային կայքէջում առանձին բաժնում տեղադրելու միջո-

ցով, իսկ եթե ընդունող մարմինը չունի պաշտոնական ինտերնե-

տային կայքէջ, ապա այն անձանց համար տեսանելի և հասանե-

լի վայրում տեղադրելով, որոնց ուղղված է այդ ակտը: Ընդունող 

մարմինը պարտավոր է նշել ակտի հրապարակման օրը: Ընդու-

նող մարմինը պարտավոր է հրապարակել նաև ակտում փոփո-

խություններ և լրացումներ կատարելուց հետո ակտի ինկորպո-

րացված տարբերակը 

 

6. Իրավական ակտերի պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հրա-

պարակման եղանակներն ու կարգը 
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Նախորդ պարագրաֆներում բացառապես անդրադարձ է 

արվել պաշտոնական հրապարակմանն առնչվող իրավական 

հիմքերին: Ինչպես արդեն նկատեցինք, դրանց վերաբերում է ոչ 

միայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքը, այլև մի 

քանի այլ օրենսդրական ակտեր, որոնք կանոնակարգում են ա-

ռանձին իրավական ակտերի հրապարակման առանձնահատ-

կությունները: 

Սակայն գործնականում չի բացառվում, երբ իրավական ակ-

տերը հրապարակում են նաև ոչ պաշտոնական ընթացակար-

գով: Հարկ է նկատել, որ իրավական ակտերի ոչ պաշտոնական 

հրապարակման համար հատուկ լիցենզիա կամ թույլտվություն 

չի պահանջվում, սակայն, հաշվի առնելով իրավական ակտերի 

կիրառական խիստ պատասխանատու նշանակությունը, սահ-

մանված է, որ ոչ պաշտոնական հրապարակումներում, տեքստի 

յուրաքանչյուր էջի ձախ անկյունում լինեն «Ոչ պաշտոնական» 

բառերը: 

Վերը նշված պահանջը վերաբերում է ինչպես թղթային 

տարբերակով տպագրություններին, այնպես էլ էլեկտրոնային 

տարբերակով կայքերում զետեղելուն: 

Ոչ պաշտոնական հրապարակումներն առավելապես ունեն 

գիտահետազոտական կամ հանրության իրազեկվածությունը 

բարձրացնելու ուղղվածություն: Մասնավորապես, ոչ պաշտո-

նական հրապարակումների միջոցով հնարավոր է լինում կազ-

մել այս կամ այն ոլորտին անմիջականորեն առնչվող իրավա-

կան ակտերի ժողովածուներ կամ քաղվածքներ ներկայացնել 

դրանցից:  

Իրենց լիազորություններն իրականացնելիս դրանց վրա 

հղումներ չեն կարող անել իրավասու պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք: 

Եթե հանրային իշխանության հետ կապված որևէ գործառույթ ի-
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րականացնելիս պետական կամ տեղական ինքնակառավարման 

մարմինները և պաշտոնատար անձինք ոչ պաշտոնական հրա-

պարակված իրավական ակտերի վրա հղումներ անելիս, խնդիր-

ներ են ունենում (օրինակ՝ պարզվում է, որ դրանցում եղել են 

այնպիսի վրիպակներ, որոնց իրազեկ լինելու դեպքում այլ որո-

շում կկայացվեր կամ այլ գործողություն կկատարվեր), պատաս-

խանատվություն են կրում՝ ըստ հետևանքների: 

Բոլոր դեպքերում, կարծում ենք, ոչ պաշտոնական հրապա-

րակումների անհրաժեշտությունը ներկայումս նկատելի չէ, քան-

զի պաշտոնական հրապարակումները նույնչափ հասանելի են և 

ուղեկցվում են ժամանակակից որոնողական և համակարգման 

եղանակներով։  

 

7. Իրավական ակտերի պահանջների  

կատարումն ու իրազեկումը 

 

Ըստ «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 27-

րդ հոդվածի՝ եթե նորմատիվ իրավական ակտի որևէ դրույթ կա-

րող է կատարվել միայն այդ նորմատիվ իրավական ակտով նա-

խատեսված այլ նորմատիվ իրավական ակտի ընդունմամբ, կամ 

դրա կատարումն ուղղակիորեն պայմանավորված է նորմատիվ 

իրավական այլ ակտի ընդունմամբ, ապա նորմատիվ իրավա-

կան ակտի այդ դրույթը գործում է համապատասխան նորմա-

տիվ իրավական այլ ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից: Արգելվում 

է նորմատիվ իրավական ակտով նախատեսել հավասար իրա-

վաբանական ուժ ունեցող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի 

նկատմամբ գերակայության մասին նորմ: Նորմատիվ իրավա-

կան ակտերի ընդունման իրավասության փոխանցումն այլ մար-

մինների արգելվում է: 
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Իրավական ակտի իրազեկման գործընթացը բաղկացած է 

երկու փուլից՝  

ա) իրավական ակտերի նախագծերի իրազեկում և  

բ) ընդունված իրավական ակտի իրազեկում: 

Իրավական ակտերի նախագծերի իրազեկման գործընթացն 

առավելապես կապված է դրանց հանրային քննարկումների 

հետ, ուստի օրենսդրությամբ այդ խնդրին անդրադարձն արված 

է հենց այդ համատեքստում. «հանրային քննարկում` իրավաս-

տեղծ գործընթացին հասարակության մասնակցության, գործըն-

թացի թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահով-

ման նպատակով սույն օրենքով սահմանված նորմատիվ իրա-

վական ակտի նախագծի վերաբերյալ հանրության իրազեկման, 

ինչպես նաև հանրային կարծիքը բացահայտելու, դրանց վերա-

բերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ստանալու և դ-

րանք ամփոփելու գործընթաց» («Նորմատիվ իրավական ակտե-

րի մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետ):  

Ինչ վերաբերում է արդեն իսկ ընդունված իրավական ակ-

տերի իրազեկմանը, ապա, ինչպես արդեն նշվեց, դրանք հրա-

պարակվում են պաշտոնական կայքերում: Ընդ որում, առանձին 

դեպքերում իրազեկումն ապահովում է ոչ թե սոսկ իրավական 

ակտերի ողջամիտ քարոզչություն, անհրաժեշտ իրավագիտակ-

ցության ձևավորում, այլև ունի հստակ իրավական նշանակութ-

յուն: Այսպես, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի

 23-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն. «Անհատական ի-

րավական ակտն ուժի մեջ է մտնում այդ ակտի ընդունման մա-

սին այն անձանց առձեռն կամ օրենքով սահմանված այլ կարգով 

պատշաճ իրազեկելու օրվան հաջորդող օրվանից, որոնց ուղղ-

ված է ակտը, եթե օրենքով այլ կարգ սահմանված չէ»:  

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 42-րդ 

հոդվածի 7-րդ մասն անդրադառնում է նաև պարզաբանումների 
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քննարկման ընթացքի մասին իրազեկմանը, մասնավորապես 

դրանում ամրագրված է, որ պաշտոնական պարզաբանումը 

տրվում է դիմումն ստանալուն հաջորդող ոչ ուշ, քան 15 աշխա-

տանքային օրվա ընթացքում: Պաշտոնական պարզաբանումը 

կարող է երկարաձգվել ևս 15 աշխատանքային օրով` այդ մասին 

իրազեկելով պաշտոնական պարզաբանում պահանջող անձին: 

 

8. Նորմատիվ իրավական ակտերով  

սահմանված ժամկետի որոշումը 

 

Ժամկետների հաշվարկին «Նորմատիվ իրավական ակտե-

րի մասին» օրենքով վերապահվել է էական նշանակություն. ա-

ռանձին օրենսդրական ակտերով, ինչպես օրինակ՝ դատավա-

րական օրենսգքերով հնարավորինս հանգամանորեն կարգա-

վորված են ժամկետների հաշվարկին առնչվող հարաբերութ-

յունները, սակայն դրանք ոչ միշտ են կիրառելի իրավական ակ-

տերի պարագայում, ուստի այդ հարաբերությունների ինքնու-

րույն կարգավորումը համարվում է խիստ անհրաժեշտ ու իրա-

վաչափ: 

Ինչևէ, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 

«Ժամկետների հաշվումը» վերտառությամբ 7-րդ գլխում ներառ-

ված են այդ հարաբերությունների կարգավորմանը նվիրված եր-

կու հոդվածներ՝ 31-րդը և 32-րդը: 31-րդ հոդվածով, մասնավորա-

պես կարգավորված են նորմատիվ իրավական ակտով սահման-

ված ժամկետի որոշման ընդհանուր կանոնները:  

Նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ժամկետնե-

րը հաշվարկվում են տարիներով, ամիսներով, օրերով և ժամե-

րով: Տարիներով, ամիսներով կամ օրերով հաշվարկվող ժամ-

կետների ընթացքն սկսվում է այն օրացուցային տարվա, ամսվա, 

ամսաթվի կամ վրա հասած իրադարձության հաջորդ օրվանից, 
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որով որոշված է դրա ժամկետի սկիզբը: Տարիներով հաշվարկ-

վող ժամկետը լրանում է ժամկետի վերջին տարվա համապա-

տասխան ամսին և ամսաթվին: Ամիսներով հաշվարկվող ժամ-

կետը լրանում է ժամկետի վերջին ամսվա համապատասխան 

ամսաթվին: Եթե ամիսներով հաշվարկվող ժամկետը լրանում է 

այն ամսին, որը չունի համապատասխան ամսաթիվ, ապա ժամ-

կետը լրանում է այդ ամսվա վերջին օրը: Կես տարով որոշված 

ժամկետի նկատմամբ կիրառվում են ամիսներով հաշվարկվող 

ժամկետների կանոնները: Տարվա եռամսյակներով հաշվարկվող 

ժամկետի նկատմամբ կիրառվում են ամիսներով հաշվարկվող 

ժամկետի կանոնները: Եռամսյակը համարվում է երեք ամսին 

հավասար, իսկ եռամսյակների հաշվարկը կատարվում է տար-

վա սկզբից: Կես ամսով որոշվող ժամկետը դիտվում է որպես օ-

րերով հաշվարկվող ժամկետ և հավասար է 15 օրվա: 

Օրերով հաշվարկվող ժամկետը լրանում է այդ ժամկետի 

վերջին օրը: Եթե ժամկետի ավարտը պայմանավորված է վրա 

հասած իրադարձությամբ, ապա այն ավարտված է համարվում 

վրա հասած իրադարձության օրվա հաջորդ օրվանից, որով ո-

րոշված է ժամկետի ավարտը: Եթե կոնկրետ իրավահարաբե-

րությունը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտով սահ-

մանված է ժամկետների հաշվարկման այլ կարգ, ապա տվյալ 

ակտով կարգավորվող իրավահարաբերությունների ժամանակ 

կիրառվում է այդ նորմատիվ իրավական ակտով սահմանված 

ժամկետների հաշվարկման կարգը: Եթե ժամկետի հաշվարկը 

պայմանավորված է պետական կամ տեղական ինքնակառա-

վարման մարմինների գործունեությամբ պայմանավորված իրա-

դարձության վրա հասնելու փաստով, ապա այդ մարմինը պար-

տավոր է իրադարձության վրա հասնելու մասին տեղեկատվութ-

յունը հրապարակել իր պաշտոնական ինտերնետային կայքէ-

ջում: 
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Հաջորդ՝ 32-րդ հոդվածը վերաբերում է ժամկետի վերջին օ-

րը գործողություններ կատարելու կարգին, մասնավորապես այդ 

հոդվածով սահմանված է, որ եթե ժամկետը սահմանվել է որևէ 

գործողություն կատարելու համար, ապա այդ գործողությունը 

կարող է կատարվել մինչև ժամկետի վերջին օրվա ժամը 24:00-ն: 

Եթե այդ գործողությունը պետք է կատարվի որևէ կազմակեր-

պությունում կամ պետական կամ տեղական ինքնակառավար-

ման մարմնում, ապա ժամկետը լրանում է այն ժամին, երբ այդ 

մարմնում կամ կազմակերպությունում սահմանված կանոննե-

րով դադարեցվում են համապատասխան գործառնությունները: 

Մինչև ժամկետի վերջին օրվա ժամը 24:00-ն կապի կազմակեր-

պությանը հանձնված փաստաթղթերը համարվում են ժամկե-

տում հանձնված: Եթե ժամկետի վերջին օրը ոչ աշխատանքային 

օր է, ապա ժամկետի ավարտի օր է համարվում դրան հաջորդող 

աշխատանքային օրը: 

Իրավական ակտերով սահմանված ժամկետների հաշվար-

կի կանոններն ունեն գործնական էական նշանակություն, մաս-

նավորապես դրանք հնարավորություն տալիս պարզելու դրանց 

նորմերի գործողության տևողությունը, դրանցում ամրագրված 

դրույթների վիճարկման ժամանակային սահմանափակումները 

և այլն: 
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ԳԼՈՒԽ 8.  

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ 

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ, ԴՐԱՆՑ  

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼԸ,  

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ, ՏԱ-

ՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԵՎ ԱՆՁԱՆՑ  

ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

 

 

1. Իրավական ակտերում փոփոխություններ և  

լրացումներ կատարելու կանոնները 

 

Իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելուն առնչվող հարաբերությունների կարգավորմանը 

նվիրված են «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 

33-րդ և 34-րդ հոդվածները: Մասնավորապես, 33-րդ հոդվածով 

բացահայտված է նորմատիվ իրավական ակտի փոփոխություն-

ների և լրացումների էությունը: Այսպես, այդ հոդվածի համա-

ձայն, նորմատիվ իրավական ակտում փոփոխությունները կա-

տարվում են դրա առանձին` 

1) բառեր, թվեր կամ կետադրական նշաններ այլ բառերով, 

թվերով կամ կետադրական նշաններով փոխարինելու միջոցով, 

2) բառեր, թվեր կամ նախադասություններ հանելու միջո-

ցով, 

3) բաժիններ, գլուխներ, հոդվածներ, մասեր, կետեր, ենթա-

կետեր, պարբերություններ կամ նախադասություններ նոր 

խմբագրությամբ շարադրելու միջոցով, 

4) բաժինների, գլուխների, հոդվածների, մասերի, կետերի, 

ենթակետերի կամ պարբերությունների գործողությունը դադա-
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րեցնելու միջոցով: Փոփոխություններն իրականացվում են նոր-

մատիվ իրավական ակտերի գործողության դադարեցման հա-

մար նախատեսված կարգով ու պայմաններով և առաջացնում են 

իրավական ակտի գործողության դադարեցման համար նախա-

տեսված համապատասխան հետևանքներ: 

Նորմատիվ իրավական ակտում լրացումներ կատարվում 

են դրանում նոր բաժիններ, գլուխներ, հոդվածներ, մասեր, կե-

տեր, ենթակետեր, պարբերություններ, նախադասություններ, 

բառեր, թվեր կամ կետադրական նշաններ լրացնելու միջոցով: 

Հաջորդ՝ 34-րդ հոդվածով սահմանված են նորմատիվ իրա-

վական ակտերում փոփոխությունններ և լրացումներ կատարե-

լու ընդհանուր կանոնները: Նորմատիվ իրավական ակտերում 

փոփոխություն կամ լրացում կատարում է միայն այդ նորմատիվ 

իրավական ակտն ընդունած մարմինը կամ դրա իրավահաջոր-

դը: 

Նորմատիվ իրավական ակտում փոփոխություն կամ լրա-

ցում կարող է կատարվել միայն նույն տեսակի և բնույթի նորմա-

տիվ իրավական ակտով: Օրենսգրքերում փոփոխություն կամ 

լրացում կատարվում է օրենքով: Նորմատիվ իրավական ակ-

տում կատարվող փոփոխությունների կամ լրացումների ձևը 

(տեսքը) պետք է համապատասխանի փոփոխվող կամ լրացվող 

իրավական ակտի ձևին (տեսքին): Եթե նորմատիվ իրավական 

ակտում կատարվում են ծավալուն փոփոխություններ կամ լրա-

ցումներ, ապա ակտը կարող է ամբողջությամբ շարադրվել նոր 

խմբագրությամբ: 

Սահմանված կարգով պաշտոնապես հրապարակված և ու-

ժի մեջ մտած փոփոխություններ կամ լրացումներ նախատեսող 

նորմատիվ իրավական ակտում փոփոխությունների կամ լրա-

ցումների մասով փոփոխություն կամ լրացում չի կատարվում: 
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Նոր փոփոխությունները կամ լրացումները կատարվում են 

միայն հիմնական ակտում: 

Փոփոխություն կամ լրացում կարող է կատարվել նաև սահ-

մանված կարգով պաշտոնապես հրապարակված, սակայն ուժի 

մեջ չմտած նորմատիվ իրավական ակտում կամ դրա ուժի մեջ 

չմտած մասում, իսկ այն դեպքում, երբ ակտն արդեն ինկորպո-

րացվել է՝ ապա հիմնական նորմատիվ իրավական ակտում: 

Համատեղ ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերում 

փոփոխություններն ու լրացումները կատարվում են ակտն ըն-

դունած մարմինների կամ դրանց իրավահաջորդների համատեղ 

ընդունած նորմատիվ իրավական ակտով: 

 

 

2. Իրավական ակտերի գործողության ժամկետը  

և գործողությունը ժամանակի ընթացքում 

 

Ժամանակի մեջ իրավական ակտերի գործողության, ինչ-

պես նաև իրավական ակտերի գործողության ժամկետին վերա-

բերող հարաբերությունները կարգավորված են «Նորմատիվ ի-

րավական ակտերի մասին» օրենքի համապատասխանաբար՝ 

28-րդ և 30-րդ հոդվածներով։ Նորմատիվ իրավական ակտի գոր-

ծողության ժամկետն անuահմանափակ է, եթե տվյալ իրավա-

կան ակտում կամ դրա գործողության մեջ դնելու մաuին իրավա-

կան ակտում ուղղակի ժամկետ նախատեuված չէ։ Գործողութ-

յան ժամկետ կարող է uահմանվել ողջ ակտի կամ դրա առանձին 

մաuերի համար։ Այu դեպքում պետք է նշվի ակտի կամ դրա ա-

ռանձին մաuի գործողության հuտակ ժամկետը։ Մինչև uահման-

ված ժամկետի ավարտը, ակտն ընդունող մարմինը կարող է եր-

կարաձգել ակտի գործողության ժամկետը կամ դրան հաղորդել 

անժամկետ բնույթ։  
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Իրավական ակտի առանձին հոդվածների կամ դրանց ա-

ռանձին մասերի որոշակի ժամկետով գործելու դեպքերը բազ-

մազան են, սակայն գործնականում առավել հաճախակի են ան-

ցումային դրույթներում ներառված նորմերը։ Տվյալ դեպքում դրա 

անհրաժեշտությունը պայմանավորված է լինում այն հանգա-

մանքով, որ նոր ընդունված իրավական ակտերի որոշ նորմեր 

ընդունվում են սոսկ մի իրավիճակից մեկ այլ իրավիճակի բնա-

կանոն անցումն ապահովելու նկատառումով։ Երբեմն կոնկրետ 

ժամկետ չի սահմանվում, այլ գործողությունը փոխկապակցվում 

է որևէ իրավական նշանակություն ունեցող իրադարձության 

հետ: Այսպես, Սահմանադրության 209-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն. «2005 թվականի փոփոխություններով Սահմանադ-

րության 4-րդ գլխի դրույթները, բացառությամբ 83,5-րդ հոդվածի, 

գործում են մինչև Ազգային ժողովի հաջորդ գումարման առաջին 

նստաշրջանի բացման օրը»: Այս դեպքում, ինչպես տեսնում ենք, 

կոնկրետ ժամկետ նախատեսված չէ, այլ գործողության ժամկե-

տը փոխկապակցված է Ազգային ժողովի հաջորդ գումարման ա-

ռաջին նստաշրջանի բացման օրվա հետ: Սկզբունքորեն այդ օրը 

հայտնի է (քանի որ որոշված է առաջին նստաշրջանի բացման օ-

րը որոշելու ընդհանուր կարգը), սակայն գործնականում չի բա-

ցառվում, որ ինչ-ինչ պատճառներով նախատեսված օրը նիստ 

տեղի չունենա, ուստի նոր իրավական կարգավորումը գործնա-

կանում չի կարող կիրառվել ու ուժի մեջ մտած համարվել:  

Իրավական ակտերի գործողությունը ժամանակի մեջ։ Իրա-

վական ակտի գործողությունը, որպես կանոն, տարածվում է 

դրա ուժի մեջ մտնելուց հետո գործող հարաբերությունների վրա: 

Իրավական ակտի գործողությունը տարածվում է մինչև դրա ու-

ժի մեջ մտնելը ծագած հարաբերությունների վրա, այuինքն` ունի 

հետադարձ ուժ միայն տվյալ Սահմանադրությամբ, oրենքով, 

ինչպեu նաև իրավական ակտով նախատեuված դեպքերում։  
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Հետադարձ ուժ չի կարող տրվել իրավաբանական կամ ֆի-

զիկական անձանց իրավունքները կամ ազատությունները uահ-

մանափակող, դրանց իրականացման կարգը խuտացնող կամ 

պատաuխանատվություն uահմանող կամ պատաuխանատվութ-

յունը խuտացնող կամ պարտականություններ uահմանող կամ 

պարտականությունների կատարման կարգ uահմանող կամ խu-

տացնող, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց գործու-

նեության նկատմամբ հuկողության կամ վերահuկողության 

կարգ uահմանող կամ խuտացնող, ինչպեu նաև նրանց իրավա-

կան վիճակն այլ կերպ վատթարացնող իրավական ակտերին։ 

Իրավական ակտի հետադարձ ուժին վերաբերող հարաբե-

րությունները կարգավորված են Սահմանադրության համապա-

տասխանաբար 72-րդ և 73-րդ հոդվածներով: Մասնավորապես, 

Սահմանադրության 72-րդ հոդվածին համապատասխան. «Ոչ ոք 

չի կարող դատապարտվել այնպիսի գործողության կամ անգոր-

ծության համար, որը կատարման պահին հանցագործություն չի 

հանդիսացել: Չի կարող նշանակվել ավելի ծանր պատիժ, քան 

այն, որը ենթակա էր կիրառման հանցանք կատարելու պահին: 

Արարքի պատժելիությունը վերացնող կամ պատիժը մեղմացող 

օրենքն ունի հետադարձ ուժ»: 

Եթե խոսքը վերաբերում է այնպիսի իրավական ակտերի, ո-

րոնցում անձի վիճակը որևէ կերպ բարելավող նորմը չի վերաբե-

րում պատժից ազատելուն կամ պատասխանատվությունը մեղ-

մացնելուն, ապա դրա հետադարձ ուժը կարող է որոշվել հենց 

այդ իրավական ակտով, սակայն, երբ նշված իրավական ակտն 

առնչվում է պատժից ազատելու կամ պատասխանատվությունը 

մեղմացնելու հետ, ապա անմիջականորեն գործում է սահմա-

նադրական նորմը, որի համաձայն վերջիններս անվերապահո-

րեն ձեռք են բերում հետադարձ ուժ:  
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Հավելենք, որ Սահմանադրության 73-րդ հոդվածով ամ-

րագրված է հետևյալ դրույթը. «Անձի իրավական վիճակը բարե-

լավող օրենքները և այլ իրավական ակտերը հետադարձ ուժ ու-

նեն, եթե դա նախատեսված է այդ ակտերով»: Այսպիսով, Սահ-

մանադրությամբ հստակեցվել է և անձի իրավական վիճակը բա-

րելավող օրենքների շրջանակից հանել է այնպիսիք, որոնք վե-

րաբերում են պատասխանատվությունը վերացնելուն կամ մեղ-

մելուն:  

Իրավական ակտում կատարված փոփոխությունների կամ 

լրացումների, բացառությամբ նրա առանձին մաuերը վերացված 

կամ անվավեր կամ չեղյալ ճանաչելու դեպքերի, գործողությունը 

տարածվում է դրա ուժի մեջ մտնելուց հետո ծագած հարաբե-

րությունների վրա, եթե uույն oրենքով, այլ oրենքներով, ինչպեu 

նաև փոփոխություններ կամ լրացումներ նախատեuող իրավա-

կան ակտով այլ բան նախատեuված չէ։ 

Մինչև փոփոխություններ կամ լրացումներ նախատեuող ի-

րավական ակտի ուժի մեջ մտնելը ծագած հարաբերությունների 

վրա տարածվում են մինչև փոփոխությունները կամ լրացում-

ներն ուժի մեջ մտնելը գործող նորմերը, եթե uույն oրենքով կամ 

փոփոխություններ կամ լրացումներ նախատեuող իրավական 

ակտով այլ բան նախատեuված չէ։ 

Ուժը կորցրած իրավական ակտի գործողությունը տարած-

վում է մինչեւ դրա ուժը որցնելու oրը ծագած հարաբերություն-

ների վրա, եթե uույն oրենքով կամ ակտն ուժը կորցրած ճանաչե-

լու մաuին իրավական ակտով այլ բան նախատեuված չէ։ 

Հետադարձ ուժ ունեցող իրավական ակտի կիրառմամբ 

անձն ազատվում է նախկինում կիրառված պատաuխանատ-

վության միջոց կամ իրավունքի uահմանափակում նախատեuող 

անհատական ակտերի կատարման պարտականությունից։ Հե-

տադարձ ուժ ունեցող իրավական ակտի ընդունումը հիմք չէ ան-
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ձի նկատմամբ նախկինում կիրառված պատաuխանատվության 

միջոցի կամ իրավունքի uահմանափակման կատարման շրջա-

դարձի, այuինքն` վճարված գումարի վերադարձման, վերացված 

իրավունքի (լիցենզիայի, մրցույթին մաuնակցության և այլն) վե-

րականգնման համար, եթե տվյալ ակտով ուղղակիորեն uահ-

մանված չէ հակառակը։ Այս դեպքում բացառություն են այն իրա-

վունքները, որոնք սահմանափակվել են պատասխանատվութ-

յան շրջանակներում: 

Իրավական ակտի գործողության կասեցումը: Իրավական 

ակտի կասեցմանն առնչվող հարաբերությունները կարգավոր-

ված են «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 35-րդ 

հոդվածով, ըստ որի՝ իրավաստեղծ մարմնի, դրա իրավահաջոր-

դի կամ համապատասխան լիազորություններով օժտված մարմ-

նի որոշմամբ նորմատիվ իրավական ակտի կամ նորմատիվ ի-

րավական ակտի մասի գործողությունը կարող է կասեցվել 

միայն օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով: Այս կարգա-

վորման մեջ վիճահարույց է մնում «իրավահաջորդ» մարմնի 

հարցը: Հարկ է նկատել, որ տվյալ դեպքում խոսքը հանրային 

հարաբերությունների մասին է, ուստի մասնավոր իրավունքում 

քաջածանոթ «իրավահաջորդ» եզրույթը կիրառելի չէ: Որպեսզի 

յուրաքանչյուր դեպքում պարզենք, թե կարող է այս կամ այն 

մարմինը հանդես գալ, որպես իրավահաջորդ, ապա հարկ է հա-

մադրել իր կարգավիճակը դադարեցրած և տվյալ պահին գործող 

հանրային իշխանության մարմինների կամ պաշտոնատար ան-

ձանց լիազորությունների շրջանակը: Եվ տվյալ գործող հանրա-

յին իշխանության մարմինը կամ պաշտոնյան հանդիսանում է ի-

րավահաջորդ միայն այն լիազորությունների կտրվածքով, որոնք 

համահունչ են եղել նաև իր կարգավիճակը դադարեցրած հան-

րային իշխանության մարմնի կամ պաշտոնատար անձի լիազո-

րությունների հետ:  
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Նորմատիվ իրավական ակտերի կասեցման լիազորությամբ 

օժտված են նաև Սահմանադրական դատարանը և վարչական 

դատարանը, երբ վարույթ են ընդունում և քննում նշված ակտերի 

նորմերը վիճարկելու վերաբերյալ դիմումներ։ 

Իրավական ակտի գործողության դադարեցումը: Իրավա-

կան ակտի կասեցմանն առնչվող հարաբերությունները կարգա-

վորված են «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 36-

րդ հոդվածով, ըստ որի՝ նորմատիվ իրավական ակտի, բացա-

ռությամբ Սահմանադրության, գործողությունը դադարեցվում է` 

1) նորմատիվ իրավական ակտն ուժը կորցրած ճանաչվելու 

դեպքում. 

2) նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր ճանաչվելու դեպ-

քում. 

3) նորմատիվ իրավական ակտը չեղյալ ճանաչվելու դեպ-

քում: 

Այս դեպքում, նորամուծությունը, թերևս, նորմատիվ իրավա-

կան ակտը չեղյալ ճանաչելն է, որի բնորոշումը, ընդհանուր գծե-

րով, տրված է Օրենքի 38.1. հոդվածով, ըստ որի՝ նորմատիվ ի-

րավական ակտը չեղյալ է ճանաչվում իրավաստեղծ մարմնի, 

դրա իրավահաջորդի կամ համապատասխան լիազորություննե-

րով օժտված մարմնի համապատասխան նորմատիվ իրավական 

ակտով, եթե այլևս նպատակահարմար չէ ընդունված, սակայն 

դեռևս ուժի մեջ չմտած ակտի կիրառումը։ 

Նկատենք, որ նորմատիվ իրավական ակտն ուժը կորցրած 

ճանաչելու, ինչպես նաև անվավեր ճանաչելու իրավական հիմ-

քերն ու հետևանքները նախատեսված են վերը նշված օրենքի 37-

րդ և 38-րդ հոդվածներով, որոնք անդրադարձ է արված ստորև: 

Եթե նորմատիվ իրավական ակտի գործողությունը դադա-

րեցվելու է դրանով կարգավորվող հարաբերությունների միայն 

որոշակի մասով, որը հնարավոր չէ առանձնացնել նորմատիվ ի-
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րավական ակտի մասերի ձևով, ապա նորմատիվ իրավական 

ակտի գործողությունը դադարեցվում է մասնակի: Այս դեպքում 

անհրաժեշտ է նորմատիվ իրավական ակտի գործողությունը 

դադարեցնող ակտում հստակ նշել այն հարաբերությունների 

շրջանակը, որոնց մասով դադարեցվում է նորմատիվ իրավա-

կան ակտի գործողությունը: Նորմատիվ իրավական ակտի գոր-

ծողության դադարեցմամբ դադարեցվում է նաև այդ նորմատիվ 

իրավական ակտում փոփոխություններ և լրացումներ կատարե-

լու մասին նորմատիվ իրավական ակտի գործողությունը: Նոր-

մատիվ իրավական ակտի գործողության դադարեցման մասին 

նորմատիվ իրավական ակտ ընդունելու դեպքում գործողությու-

նը դադարեցված նորմատիվ իրավական ակտով կամ դրա հա-

մաձայն գործողությունը դադարեցված նորմատիվ իրավական 

ակտերի գործողությունը չի վերականգնվում: 

Նորմատիվ իրավական ակտի գործողության դադարեցումը 

այն ընդունած մարմինը կամ նրա իրավահաջորդը կամ համա-

պատասխան լիազորություններով օժտված մարմինը կատա-

րում է նույն տեսակի կամ բնույթի նորմատիվ իրավական ակ-

տով, այդ թվում՝ օրենսգրքերի գործողությունը դադարեցվում է 

համապատասխան օրենքով: 

Նորմատիվ իրավական ակտերի գործողությունը դադարեց-

նելու վերաբերյալ կանոնները կիրառվում են նաև դրանց մասե-

րի գործողությունների դադարեցման ժամանակ: Նորմատիվ ի-

րավական ակտի մասի գործողության դադարեցումը չի հանգեց-

նում այդ նորմատիվ իրավական ակտի կամ դրա այլ մասերի 

գործողության դադարեցման, բացառությամբ այդ մասով հաս-

տատված հավելվածի: 

Համատեղ ընդունված նորմատիվ իրավական ակտի գործո-

ղությունը կարող է դադարեցվել նորմատիվ իրավական ակտն 
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ընդունած մարմինների կամ դրանց իրավահաջորդների համա-

տեղ նորմատիվ իրավական ակտով:  

Իրավական ակտն ուժը կորցրած ճանաչելը: Ինչպես արդեն 

նշվեց, իրավական ակտի ուժը կորցնելուն առնչվող հարաբե-

րությունները կարգավորված են «Նորմատիվ իրավական ակտե-

րի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածով, ըստ որի՝ նորմատիվ իրա-

վական ակտը, բացառությամբ Սահմանադրության, ուժը կորց-

րած է ճանաչվում իրավաստեղծ մարմնի, դրա իրավահաջորդի 

կամ համապատասխան լիազորություններով օժտված մարմնի 

որոշմամբ: Ժամկետային, գործողության կատարմամբ կամ 

փաստի առաջացմամբ սահմանափակված նորմատիվ իրավա-

կան ակտի համար նախատեսված ժամկետը լրանալու, գործո-

ղության կատարմամբ կամ փաստի առաջացմամբ նորմատիվ ի-

րավական ակտը համարվում է ուժը կորցրած: Այդպիսի դեպքե-

րում նորմատիվ իրավական ակտն ուժը կորցրած ճանաչելու վե-

րաբերյալ առանձին նորմատիվ իրավական ակտ չի ընդունվում: 

Եթե նորմատիվ իրավական ակտը հակասում է հետագայում ու-

ժի մեջ մտած ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նոր-

մատիվ իրավական ակտին, ապա իրավաստեղծ մարմինը, բա-

ցառությամբ Ազգային ժողովի և հանրաքվեով ընդունված օրենք-

ների, պարտավոր է իր ընդունած նորմատիվ իրավական ակտն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին կամ փոփոխություն կամ լրա-

ցում կատարելու մասին ընդունել նորմատիվ իրավական ակտ 

ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ իրավա-

կան ակտերն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո` երկու ամսվա 

ընթացքում, եթե ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող 

նորմատիվ իրավական ակտով այլ ժամկետ նախատեսված չէ: 

Իրավաստեղծ մարմնի` առանց իրավահաջորդի գործու-

նեության դադարման դեպքում դրա նորմատիվ իրավական ակ-

տերն ուժը կորցրած են ճանաչվում իրավական ակտն ընդունող 
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մարմնի լուծարման պահից, եթե իրավաստեղծ մարմնի գործու-

նեության դադարեցման մասին իրավական ակտով այլ բան նա-

խատեսված չէ: 

Նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր ճանաչելը: Իրա-

վական ակտի ուժը կորցնելուն առնչվող հարաբերությունները 

կարգավորված են «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օ-

րենքի 38-րդ հոդվածով, ըստ որի՝ նորմատիվ իրավական ակտն 

անվավեր է ճանաչվում իրավաստեղծ մարմնի, դրա իրավահա-

ջորդի կամ համապատասխան լիազորություններով օժտված 

մարմնի ակտով, եթե ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավա-

կան ակտը ընդունվել կամ գործել է` հակասելով ավելի բարձր 

իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ իրավական ակտի: 

Անվավեր ճանաչված նորմատիվ իրավական ակտն իր իրավա-

կան ուժը կորցնում է այն անվավեր ճանաչելու մասին ակտի ու-

ժի մեջ մտնելու պահից (ex nunc), բացառությամբ սույն հոդվածի 

3-րդ մասով սահմանված դեպքերի: Անվավեր ճանաչված նոր-

մատիվ իրավական ակտն իր իրավական ուժը կարող է կորցնել 

այդ իրավական ակտի ընդունման պահից, իսկ այն դեպքում, երբ 

անվավերության հիմքն առաջացել է նորմատիվ իրավական 

ակտն ընդունելուց հետո, ապա անվավերության հիմքի առա-

ջացման պահից (ex tunc)` հանրային շահերի պաշտպանությու-

նից ելնելով` անվավեր ճանաչելու մասին ակտով ուղղակիորեն 

նախատեսելու դեպքում: 

Նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր ճանաչելու մասին 

նորմատիվ իրավական ակտով լուծվում են` 

1) նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր ճանաչելու 

հետևանքով անձանց խախտված իրավունքները ճանաչելու կամ 

մինչև խախտումը եղած իրավական վիճակը վերականգնելու 

հարցերը. 



 

 

190 

2) անձանց իրավունքը խախտող կամ դրա խախտման հա-

մար վտանգ ստեղծող գործողությունները կասեցնելու կամ վե-

րացնելու հարցերը. 

3) անվավեր ճանաչված նորմատիվ իրավական ակտն ըն-

դունելու և անվավեր ճանաչելու հետևանքով պատճառված 

վնասները հատուցելու հարցերը: 

Նորմատիվ իրավական ակտն անվավեր ճանաչվելու դեպ-

քում ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձինք պարտավոր 

չեն անվավեր ճանաչված նորմատիվ իրավական ակտի հիման 

վրա իրենց տրամադրված իրավունքներից, ազատություններից, 

արտոնություններից օգտվելու հետևանքով պետությանը կամ 

համայնքին պատճառած վնասները հատուցել կամ վերականգ-

նել: 

 

 

 

3. Իրավական ակտերի գործողությունը տարածության մեջ 

 

Իրավական ակտի գործողությունը տարածության մեջ։ Այս 

հարցը կանոնակարգված է «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածով. «Նորմատիվ իրավական ակ-

տերի գործողությունը տարածվում է Հայաստանի Հանրապե-

տության ամբողջ տարածքի վրա, եթե այլ բան սահմանված չէ 

այդ նորմատիվ իրավական ակտով, կամ դրա էությունից չի 

բխում, որ դրա գործողությունը տարածվում է միայն որոշակի 

տարածքի վրա»։ Հայաuտանի Հանրապետության Uահմանադ-

րությունը, Հայաuտանի Հանրապետության Uահմանադրության 

փոփոխությունները, oրենքների, Ազգային ժողովի որոշումների, 

Սահմանադրական դատարանի որոշումների, Հանրապետութ-

յան Նախագահի հրամանագրերի եւ կարգադրությունների, Ազ-
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գային ժողովի նախագահի որոշումների, Կառավարության որո-

շումների, վարչապետի որոշումների, գերատեuչական ակտերի, 

բացառությամբ մարզպետների և Երևանի քաղաքապետի նոր-

մատիվ որոշումների, գործողությունը, որպես կանոն, տարած-

վում է Հայաuտանի Հանրապետության ողջ տարածքի վրա։ 

Հայաuտանի Հանրապետության մարզպետների նորմատիվ 

որոշումների գործողությունը տարածվում է միայն տվյալ մար-

զի, իuկ Երևանի քաղաքապետի նորմատիվ որոշումների գործո-

ղությունը` միայն Երևան քաղաքի վարչական տարածքի վրա։ 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների նորմատիվ ի-

րավական ակտերի գործողությունը տարածվում է համապա-

տաuխան համայնքի տարածքի վրա։ 

Անհատական իրավական ակտերի գործողությունը տա-

րածվում է Հայաuտանի Հանրապետության ողջ տարածքի վրա, 

եթե այդ իրավական ակտով այլ բան նախատեuված չէ։ Ներքին 

իրավական ակտի գործողությունը տարածվում է միայն ներքին 

իրավական ակտով ուղղակի նախատեuված անձանց վրա։ 

Այս դեպքում պարզաբանման կարիք ունի «տարածք» եզ-

րույթը: Օրենսդրությամբ այս եզրույթի բնորոշումը հստակ 

տրված չէ, ինչն էլ հաճախ անհարկի տարամեկնաբանություննե-

րի տեղիք է տալիս: Շփոթի տեղիք է տալիս, հատկապես այն ի-

րավական կարգավորումը, որը որոշակի իրավական հետևանք-

ներ է փոխկապակցում ՀՀ դրոշի տակ գտնվող կամ ՀՀ տարբե-

րանշանը կրող նավի կամ թռիչքում գտնվող օդանավի կամ օդա-

յին սարքերի վրա իրավախախտում կատարելու դեպքերի հետ: 

Այսպես, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ մասի հա-

մաձայն. «Հայաստանի Հանրապետության դրոշի տակ գտնվող 

կամ Հայաստանի Հանրապետության տարբերանշանը կրող նա-

վի կամ թռիչքում գտնվող օդանավի կամ օդային այլ սարքի վրա 

հանցանք կատարած անձը, անկախ դրա գտնվելու վայրից, են-



 

 

192 

թակա է քրեական պատասխանատվության Հայաստանի Հան-

րապետության քրեական օրենսգրքով, եթե Հայաստանի Հանրա-

պետության միջազգային պայմանագրով այլ բան նախատեսված 

չէ: Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով պա-

տասխանատվություն է կրում նաև այն անձը, ով հանցանք է կա-

տարել Հայաստանի Հանրապետության ռազմական նավի կամ 

օդանավի վրա` անկախ դրա գտնվելու վայրից»: 

Ըստ էության, նույն մոտեցումն է որդեգրվել նաև 2021 թ. մա-

յիսի 5-ին ընդունված ՀՀ քրեական օրենսգրքի (ուժի մեջ է մտնել 

2022 թ. հուլիսի 1-ից) 11-րդ հոդվածով.  

«1. Հայաստանի Հանրապետության դրոշի ներքո գտնվող 

կամ տարբերանշանը կրող քաղաքացիական նավի կամ թռիչքի 

մեջ գտնվող քաղաքացիական օդանավի կամ այլ թռչող սարքի 

վրա քրեական օրենքով նախատեսված արարք կատարած ան-

ձի քրեական պատասխանատվության հարցը, անկախ դրա 

գտնվելու վայրից, լուծվում է Հայաստանի Հանրապետութ-

յան քրեական օրենսգրքով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Հա-

յաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով: 

2. Հայաստանի Հանրապետության ռազմական կամ կառա-

վարական նավի կամ պետական օդանավի կամ այլ թռչող սար-

քի (ռազմական, ոստիկանական, մաքսային) վրա քրեական օ-

րենքով նախատեսված արարք կատարած անձի քրեական պա-

տասխանատվության հարցը, անկախ դրա գտնվելու վայրից, 

լուծվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգր-

քով»։  

Նույնաբնույթ իրավական կարգավորումներ են բովանդա-

կում նաև այլ երկրների օրենսդրական ակտերը: Ավելին, հա-

ճախ, յուրովի մեկնաբանելով նշված նորմերը, տվյալ երկրների 

իրավակիրառ մարմինները փորձում են մեկնաբանել նշված ի-

րավական նորմերն այնպես, որ իբր նշված փոխադրամիջոցները 
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կամ այդպիսի տարբերանշաններ կրող տարածքները ևս հա-

մարվում են տվյալ պետության տարածք:  

Տվյալ դեպքում հարկ է նկատել, որ պետության տարածքը 

բացառապես վերջինիս պետական սահմանով ընդգրկված տա-

րածքն է, որի սահմանումը, մեր պարագայում, տրված է «Պետա-

կան սահմանի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածով.  

«Պետական սահմանի տեղորոշումը և փոփոխումը կատար-

վում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմա-

նագրերով և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով: 

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագ-

րերի հիման վրա, պետական սահմանի ստուգման արդյունքում, 

պետական սահմանի փոփոխում պարունակող, պետական սահ-

մանը տեղորոշող փաստաթղթերը գործողության մեջ են դրվում 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապա-

տասխան: 

Պետական սահմանը, եթե Հայաստանի Հանրապետության 

միջազգային պայմանագրերով այլ բան նախատեսված չէ, տեղո-

րոշվում է` 

ա) ցամաքում` ըստ ռելիեֆի բնորոշ կետերի ու գծերի կամ 

պարզ տեսանելի կողմնորոշիչների. 

բ) գետերում (վտակներում)` դրանց կենտրոնով կամ գետի 

գլխավոր գետաբազկի կենտրոնով. 

գ) ջրավազաններում` այն ուղիղ գծով, որը պետական սահ-

մանի ելքերը միացնում է ջրավազանի ափերին. 

դ) հիդրոհանգույցների ջրավազաններում` պետական սահ-

մանի այն գծին համապատասխան, որն անցնում էր այդ տեղան-

քով մինչեւ դրանք լցնելը. 

ե) երկաթուղային եւ ավտոճանապարհային կամուրջների, 

ամբարտակների վրա ու այլ կառույցներում` այդ կառույցների 
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կենտրոնով կամ դրանց տեխնոլոգիական առանցքով` անկախ 

պետական սահմանի անցումից: 

Գետով (վտակով), ջրավազանով անցնող պետական սահ-

մանը չի տեղաշարժվում ինչպես դրանց ափերի գծագրության 

կամ ջրի մակարդակի փոփոխման, այնպես էլ գետի (վտակի) 

հունն այս կամ այն կողմ խոտորվելու դեպքում»: 

Բոլոր այն տարածքների ու փոխադրամիջոցների վրա, ո-

րոնցում տեղադրված են պետության դրոշն ու տարբերանշան-

ները, տարածվում է տվյալ պետության իրավազորությունն այն-

քանով, որքանով, որ դա չի հակասում այն պետության ինքնիշ-

խանությանը, միջազգային պայմանագրերին ու օրենսդրությա-

նը, որի պետական սահմաններում է ընգրկված տվյալ տարած-

քը:  

 

4. Իրավական ակտերի գործողությունն  

անձանց նկատմամբ 

 

Հայաuտանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական 

ակտերի գործողությունը տարածվում է Հայաuտանի Հանրապե-

տության` ի դեմu դրա մարմինների, Հայաuտանի Հանրապե-

տության քաղաքացիների, Հայաuտանի Հանրապետության իրա-

վաբանական անձանց, Հայաuտանի Հանրապետության հա-

մայնքների` ի դեմu դրանց մարմինների, Հայաuտանի Հանրա-

պետության տարածքում գտնվող oտարերկրյա քաղաքացիների 

եւ քաղաքացիություն չունեցող անձանց, միջազգային կազմա-

կերպությունների, oտարերկրյա իրավաբանական անձանց, Հա-

յաuտանի Հանրապետությունում գործող oտարերկրյա իրավա-

բանական անձանց և միջազգային կազմակերպությունների ա-

ռանձնացված uտորաբաժանումների, ինչպեu նաև oտարերկրյա 

պետություններում գտնվող Հայաuտանի Հանրապետության դի-
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վանագիտական, հյուպատոuական և այլ ներկայացուցչություն-

ների վրա, եթե այդ իրավական ակտով այլ բան նախատեuված 

չէ։ 

Հայաuտանի Հանրապետության միջազգային պայմանագ-

րերի և միջազգային իրավունքի նորմերի համաձայն, oրենքներն 

ու նորմատիվ իրավական այլ ակտերը կարող են չկիրառվել 

oտարերկրյա պետությունների կամ միջազգային կազմակեր-

պությունների դիվանագիտական և որոշ այլ ներկայացուցչութ-

յունների աշխատակիցների նկատմամբ։ 

Որոշ դեպքերում օտարերկրացիների նկատմամբ օրենսդ-

րական ակտերը կիրառվում են, սակայն այնպիսի վերապա-

հումներով, որոնք նախատեսված են կամ միջազգային պայմա-

նագրերով կամ դիվանագիտական ճանապարհով ձեռք բերված 

պայմանավորվածության համաձայն: Մասնավորապես, դիվա-

նագիտական ճանապարհով ձեռք բերված պայմանավորվա-

ծության առնչությամբ համապատասխան դրույթներ է բովան-

դակում քրեական դատավարության օրենսդրությունը: 

Միաժամանակ, հարկ է նկատել, որ դիվանագիտական 

պայմանավորվածությունների շրջանակը խիստ սահմանափակ 

է, այն չի կարող ներառել այնպիսի հարաբերությունների կար-

գավորում, որոնք վերապահված են վավերացման ենթակա մի-

ջազգային պայմանագրերին։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապե-

տությունը ԱՄՆ-ի հետ չունի իրավական համագործակցության 

այնպիսի պայմանագիր, որով կարգավորված լիներ անձին 

հանձնելու ընթացակարգը, իսկ դա նշանակում է, որ ԱՄՆ-ում 

հանցագործություն կատարած և Հայաստանի Հանրապետութ-

յունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի 

կարող դիվանագիտական պայմանավորվածության հիմքով 

հանձնվել ԱՄՆ։ Այս դեպքում, պարզապես կարող է քրեական 

գործը փոխանցվել Հայաստանի իրավասու մարմիններին, որոնք 
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արդեն Հայաստանում կարող են լրիվ ծավալով իրականացնել 

մինչդատական վարույթ։ Ընդ որում, նմանաբնույթ գործերով Հա-

յաստանի Հանրապետության դատական ատյանները ևս կարող 

են իրականացնել դատավարություն։ 
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ԳԼՈՒԽ 9.  

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ  

ԵՎ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ 

 

1. Իրավական ակտերի մեկնաբանումը 

 

Իրավական ակտերի մեկնաբանմանն առնչվող հարաբե-

րությունները կարգավորված են «Նորմատիվ իրավական ակտե-

րի մասին» օրենքի 41-րդ հոդվածով. «Նորմատիվ իրավական 

ակտի նորմը մեկնաբանվում է` հաշվի առնելով նորմատիվ ի-

րավական ակտն ընդունելիս այն ընդունող մարմնի նպատակը` 

ելնելով դրանում պարունակվող բառերի և արտահայտություն-

ների տառացի նշանակությունից, ամբողջ հոդվածի, գլխի, բաժ-

նի կարգավորման համատեքստից, այն նորմատիվ իրավական 

ակտի դրույթներից, ի կատարումն որի ընդունվել է այդ ակտը, 

տվյալ նորմատիվ իրավական ակտով սահմանված սկզբունքնե-

րից, իսկ այդպիսի սկզբունքներ սահմանված չլինելու դեպքում` 

տվյալ իրավահարաբերությունը կարգավորող իրավունքի ճյուղի 

սկզբունքներից»։  

Եթե իրավական ակտն ընդունվել է ի կատարումն կամ հա-

մաձայն նույն կամ ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող 

իրավական ակտի, ապա այդ ակտը մեկնաբանվում է` առաջին 

հերթին հիմք ընդունելով ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ու-

նեցող ակտի դրույթներն ու uկզբունքները։ 

Նշված իրավակարգավորումներից բխում է, որ հայրենա-

կան իրավական համակարգում նախապատվությունը տրվել է 

«մեկնաբանություն» եզրույթի այնպիսի բնորոշմանը, որի դեպ-

քում չի կարող ձևավորվել դասական իմաստով նախադեպային 

իրավունք, ինչը հենց բնորոշ է մայրցամաքային իրավական հա-
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մակարգին, որին գերակշիռ մասով հարում է մեր իրավական 

համակարգը: Նախկինում, մասնավորապես, «Իրավական ակ-

տերի մասին» օրենքի 86-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, 

բնորոշումն էլ ավելի սահմանափակ էր. «Իրավական ակտը մեկ-

նաբանվում է դրանում պարունակվող բառերի և արտահայ-

տությունների տառացի նշանակությամբ` հաշվի առնելով oրեն-

քի պահանջները։ Իրավական ակտի մեկնաբանությամբ չպետք է 

փոփոխվի դրա իմաuտը»։ Այսպիսի բնորոշումը կաշկանդում էր, 

օրինակ՝ Վճռաբեկ դատարանին կայացնելու լիարժեք նախադե-

պային դատական ակտեր, քանի որ հիշյալ դատական ակտերը 

պետք է բովանդակեն միանգամայն նոր նորմատիվ իրավական 

նորմեր, որպիսի պարագայում այնքան էլ տեղին չէ սահմանա-

փակվել միայն բառերի և արտահայտությունների տառացի նշա-

նակությամբ:  

Բնական է, որ մեկնաբանությամբ չի կարող փոխվել իրա-

վական ակտի իմաստը, սակայն իրավական ակտի բովանդա-

կությունը բացահատելիս, հարկ է լինում լրացնել դրա իմաստին 

առնչվող առանձին բաղադրիչներ, որպեսզի առավել ամբողջա-

կան դառնան իրավական ակտի կարգավորման սահմանները, 

իրավահարաբերության սուբյեկտների շրջանակը և այլն: «Իրա-

վական ակտի իմաստը չփոխելու» արգելքի սահմանները հարա-

բերական են. դատական նախադեպի դասական ընկալումներին 

հարող երկրներում մեկնաբանությունները կարող են այն աստի-

ճանի ընդգրկուն լինել, որ, ըստ էության, սահմանեն մեր պատ-

կերացմամբ տվյալ իրավական ակտի կարգավորումների հետ 

աղերսներ չունեցող նոր կանոններ: Տվյալ դեպքում «իմաստ» եզ-

րույթին տրվում է չափազանց լայն մեկնաբանություն, այն ըն-

կալվում է «էություն» եզրույթին համարժեք իմաստով, այսինքն՝ 

առանցքային է համարվում տվյալ իրավական նորմի էությունը 

չխաթարելը, ինչը ենթադրում է, որ որոշակի սահմաններում կա-
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րող են մասնակի փոխվել նաև իրավական ակտի իմաստային ո-

րոշ բաղադրիչներ՝ առանց խաթարելու առանցքային իմաստը: 

Բոլոր դեպքերում հարկ է նկատի ունենալ, որ մեկնաբա-

նության դեպքում չի կարելի այդչափ խիստ սահմանափակում-

ներ նախատեսել, հակառակ պարագայում մեկնաբանության և 

պարզաբանման միջև՝ զուտ օրենսդրի տեսանկյունից, չի կարելի 

որևէ տարբերություն արձանագրել, քանզի երկու դեպքում էլ չի 

փոխվում իրավական իմաստը, պարզապես հստակեցվում և բա-

ցահայտվում է դրա բովանդակությունը: 

Սակայն, գործող օրենքը ևս ամբողջովին չի լուծել խնդիրը, 

քանի որ մեկնաբանությունը, դասական իմաստով, հանդիսա-

նում է իրավաստեղծ գործունեություն՝ ի տարբերություն պար-

զաբանման, մինչդեռ՝ վերը նշված բնորոշումն ուղղակիորեն 

կարգավորում է մեկնաբանությունների իրավական նշանակութ-

յունը, չի ամրագրում դրանց համապարտադիր լինելու բնույթը: 

Այս պարագայում շարունակում է մնալ անհարկի անորոշութ-

յուն իրավական ակտերի մեկնաբանության իրավական արժեքի 

առնչությամբ: 

 

2. Իրավական ակտերի պարզաբանումը 

 

Օրենսդրությունն առավել հանգամանորեն կարգավորել է 

նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական պարզաբան-

մանն առնչվող հարաբերությունները, մասնավորապես «Նորմա-

տիվ իրավական ակտերի պաշտոնական պարզաբանումը» վեր-

տառությամբ 11-րդ գլխի նորմերով կարգավորված են երեք 

խումբ հարաբերություններ՝ 

ա) նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական պարզա-

բանման էությունը և պարզաբանման իրավասու մարմինները, 
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բ) նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական պարզա-

բանման ակտի էությունը և դրա հրապարակման կարգը, 

գ) նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական պարզա-

բանման հետևանքները: 

Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական պարզաբան-

ման էությունը և պարզաբանման իրավասու մարմինները: Այս 

հարցերը կարգավորված են «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 42-րդ հոդվածով: Նորմատիվ իրավական ակտի 

պաշտոնական պարզաբանումը նորմատիվ իրավական ակտի 

դրույթների իմաստի պարզմանն ուղղված գործընթաց է` դրանց 

ոչ բավարար հստակության, տարաբնույթ ընկալման, ինչպես 

նաև նորմատիվ իրավական ակտի կիրառման բնագավառում 

ծագած հարցերի պարզման անհրաժեշտության դեպքերում: 

Օրենսդրական ակտի (բացառությամբ Սահմանադրության) 

և Կառավարության որոշման վերաբերյալ պաշտոնական պար-

զաբանում կարող է տալ ակտը կիրառող պետական կառավար-

ման համակարգի մարմինը, բացառությամբ հարկային և մաք-

սային հարաբերություններ կարգավորող օրենսդրական ակտի 

կամ Կառավարության որոշման վերաբերյալ պաշտոնական 

պարզաբանումների, որոնք տրամադրում է Կառավարության 

կողմից լիազորված՝ ֆինանսական բնագավառում պետական 

կարգավորում իրականացնող պետական մարմինը՝ իր սահմա-

նած կարգով: Նշված ակտերի վերաբերյալ պաշտոնական պար-

զաբանում տալու պետական կառավարման համակարգի մար-

մինների ցանկը և համապատասխան բնագավառները  սահման-

վում են Կառավարության որոշմամբ: Մեկ բնագավառի 

վերաբերյալ պարզաբանումներ տալու իրավունք ունի միայն 

մեկ մարմին, կամ պարզաբանում կարող են տալ մի քանի իրա-

վասու մարմիններ` համատեղ: Մեկ հարցի վերաբերյալ պաշտո-

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=144335
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նական պարզաբանում կարող է տրվել միայն մեկ անգամ, եթե 

նախկինը հետ չի կանչվել: 

Սահմանադրությամբ սահմանված մարմինները տալիս են 

իրենց ոլորտային օրենսդրական ակտերի պաշտոնական պար-

զաբանումը, բացառությամբ դատական համակարգի մարմիննե-

րի: 

Ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի վերա-

բերյալ պաշտոնական պարզաբանում տալիս են ակտն ընդունե-

լու իրավասություն ունեցող մարմինները, բացառությամբ Ազ-

գային ժողովի ընդունած ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրա-

վական ակտերի: 

Դատարանի կողմից գործը վարելուն (գործի քննությանը) 

վերաբերող դատավարական նորմերի վերաբերյալ պաշտոնա-

կան պարզաբանում չի տրամադրվում 

Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական պարզաբա-

նումը կարող է իրականացվել պարզաբանող մարմնի նախա-

ձեռնությամբ, այլ պետական և տեղական ինքնակառավարման 

մարմնի միջնորդությամբ կամ ֆիզիկական կամ իրավաբանա-

կան անձանց դիմումի հիման վրա: 

Պաշտոնական պարզաբանում ստանալու համար ֆիզիկա-

կան կամ իրավաբանական անձն իր դիմումում նշում է Օրենքի 

42-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հարցերով պարզաբա-

նում ստանալու անհրաժեշտության մասին` նշելով առաջադր-

ված հարցերի իրավական հիմքերը, սեփական շահագրգռվա-

ծությամբ` այն իրավիճակը, որի կապակցությամբ անհրաժեշ-

տություն է առաջացել ստանալու պարզաբանում, ինչպես նաև 

հարցի պարզաբանման իր տարբերակը: 

Պաշտոնական պարզաբանումը տրվում է դիմումն ստանա-

լուն հաջորդող ոչ ուշ, քան 15 աշխատանքային օրվա ընթաց-

քում: Պաշտոնական պարզաբանումը կարող է երկարաձգվել ևս 
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15 աշխատանքային օրով` այդ մասին իրազեկելով պաշտոնա-

կան պարզաբանում պահանջող անձին: Նշված ժամկետում 

պաշտոնական պարզաբանում չստանալու դեպքում դիմող անձն 

իրավասու է նորմատիվ իրավական ակտի պահանջներն իրա-

կանացնելիս առաջնորդվելու իր ներկայացրած պարզաբանման 

տարբերակով: 

Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական պարզաբան-

ման էությունը և դրա հրապարակման կարգը: Այս հարցերը 

կարգավորված են «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օ-

րենքի 43-րդ հոդվածով: Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտո-

նական պարզաբանման ակտը ունենում է ընդունման օր (ամսա-

թիվ, ամիս, տարեթիվ), հերթական համար և վերնագիր: 

Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական պարզաբան-

ման ակտը բաղկացած է ներածական, նկարագրական, պատճա-

ռաբանական և եզրափակիչ մասերից: 

Ներածական մասում նշվում են պարզաբանող մարմնի ան-

վանումը, նորմատիվ իրավական ակտի վավերապայմանները, 

որում ամրագրված է պարզաբանվող դրույթը, Օրենքի 42-րդ 

հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված հիմքը, այսինքն՝ դիմումը: 

Նկարագրական մասում տրվում է իրավական նորմի 

բովանդակությունը: Պատճառաբանական մասում նշվում է 

եզրահանգումներին հասնելու հիմնավորումը կամ 

հետևություններին հանգելու ընթացքը, եզրափակիչ մասում` 

իրավական նորմի վերաբերյալ պաշտոնական պարզաբանումը: 

Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական 

պարզաբանման ակտն ստորագրում է համապատասխան 

մարմնի ղեկավարը: Պաշտոնական պարզաբանման ակտի մեկ 

օրինակը դրա ստորագրման օրվան հաջորդող օրն ուղարկվում 

է սույն օրենքով սահմանված նորմատիվ իրավական ակտերի 

համար նախատեսված պաշտոնական հրապարակման: 

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150549
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150549
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Սահմանված կարգով հրապարակվելուց հետո պաշտոնա-

կան պարզաբանումը պարտադիր բնույթ չունի, սակայն պետա-

կան կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հա-

րաբերություններում անձինք իրավունք ունեն առաջնորդվելու 

պաշտոնական պարզաբանումով, իսկ պաշտոնական պարզա-

բանում տված իրավասու մարմինը պարտավոր է առաջնորդվել 

իր տված պարզաբանումով: 

Պարզաբանում տված իրավասու մարմինն իրավունք ունի 

հետ կանչելու պաշտոնական պարզաբանումը և այն փոխարի-

նելու նոր պարզաբանմամբ, եթե տեղի է ունեցել հանգամանքնե-

րի էական փոփոխություն: 

Դրույթի վերաբերյալ պաշտոնական պարզաբանումը կա-

րող է կիրառվել մինչև համապատասխան նորմատիվ դրույթի 

փոփոխությունը կամ գործողության դադարեցումը, եթե իրավա-

սու մարմինը հետ չի կանչել: 

Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական պարզաբան-

ման հետևանքները: Այս հարցերը կարգավորված են «Նորմա-

տիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 44-րդ հոդվածով: Եթե 

պաշտոնական պարզաբանում ստանալու համար դիմում ներ-

կայացրած անձն առաջնորդվել է սույն օրենքի պահանջների 

պահպանմամբ տրված պաշտոնական պարզաբանմամբ, ապա 

այդ պարզաբանման և իրավասու մարմնի` հետագայում տված 

պարզաբանման միջև հակասության կամ իր նկատմամբ գործո-

ղություններ կատարելիս, որոշումներ կայացնելիս դրանով չա-

ռաջնորդվելու դեպքում անձն ազատվում է սխալ պարզաբան-

ման հետևանքով թույլ տրված խախտումների համար նախա-

տեսված պատասխանատվությունից: 

Իրավասու մարմինների տված պաշտոնական սխալ պար-

զաբանման հետևանքով պատճառված վնասի համար օրենքով 
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սահմանված կարգով պատասխանատվություն է կրում Հայաս-

տանի Հանրապետությունը կամ համապատասխան համայնքը: 

 

3. Իրավական ակտերի կիրառման անալոգիան 

 

Իրավական ակտերի անալոգիան մինչ այդ ինստիտուտի օ-

րենսդրական համալիր կարգավարումը, այս կամ այն ասպեկ-

տով կարգավորվել է միայն առանձին սակավաթիվ օրենսդրա-

կան ակտերով (ինչպես օրինակ, Հայաստանի Հանրապետութ-

յան քաղաքացիական օրենսգրքով), սակայն ներկայումս այն հա-

մակարգված իրավական կարգավորում է ստացել «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին օրենքի 39-րդ հոդվածով: Իսկ մինչ 

նշված օրենքի ընդունումը, հիշյալ իրավական ինստիտուտը 

կարգավորվում էր «Իրավական ակտերի մասին» օրենքի 88-րդ -

հոդվածով։ 

Եթե օրենսդրության մեջ բացակայում է կոնկրետ հասարա-

կական հարաբերությունը կարգավորող իրավական նորմը, սա-

կայն օրենսդրությամբ սահմանված է համանման հարաբերութ-

յունները կարգավորող այլ իրավական նորմ, ապա այդպիսի հա-

րաբերությունների նկատմամբ (եթե դա չի հակասում դրանց 

էությանը) կիրառվում են համանման հարաբերություններ կար-

գավորող իրավական նորմերը (օրենքի անալոգիա): Օրենսդ-

րության մեջ կոնկրետ հասարակական հարաբերությունը կար-

գավորող իրավական նորմի բացակայության և օրենքի անալո-

գիայի կիրառման անհնարինության դեպքում այդպիսի հարա-

բերությունների նկատմամբ կիրառվում են իրավունքի տվյալ 

ճյուղի սկզբունքները կամ տվյալ իրավահարաբերության էութ-

յանը համապատասխան իրավունքի ընդհանուր սկզբունքները 

(իրավունքի անալոգիա): 
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Օրենքի կամ իրավունքի անալոգիա չի կարող կիրառվել, ե-

թե դրանով սահմանափակվում են անձանց իրավունքները, ա-

զատությունները, կամ նրանց համար նախատեսվում է նոր 

պարտականություն կամ պատասխանատվություն, կամ 

խստացվում են նրանց նկատմամբ կիրառվող պատասխանատ-

վության, հարկադրանքի միջոցները կամ դրանց կիրառման 

կարգը, հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների վճար-

ման կարգը, անձանց գործունեության նկատմամբ հսկողություն 

ու վերահսկողություն իրականացնելու պայմանները և կարգը: 

Օրենքի անալոգիան և իրավունքի անալոգիան կարող են 

կիրառվել միայն, եթե տվյալ օրենքով չի արգելվում անալոգիայի 

կիրառումը: Սա, մեր համոզմամբ, անհիմն վերապահում է, քան-

զի ընդհանուր պայմաններն արդեն իսկ սահմանված են, ուստի 

չէր կարելի նախատեսել, որ օրենքով սահմանվեն ոչնչով չպայ-

մանավորված լրացուցիչ սահմանափակումներ։ 

Այսպես, գործնականում անալոգիայի կիրառման առնչութ-

յամբ ձևավորվել են ոչ իրավաչափ պատկերացումներ, մասնա-

վորապես հաճախ հիմք է ընդունվում այն մոտեցումը, ըստ որի՝ 

քրեական իրավունքի դեպքում չի թույլատրվում անալոգիան, 

ինչը նաև նախատեսված է օրենսդրությամբ, մինչդեռ քաղաքա-

ցիական իրավունքի դեպքում՝ թույլատրվում է: Իրականում, 

քրեական օրենսդրությունը չէր կարող բացառություն լինել, քա-

նի որ քրեական օրենսգրքում ևս կարող են լինել այնպիսի նոր-

մեր, որոնք անհրաժեշտ ամբողջականությամբ չեն կարգավո-

րում բոլոր անհրաժեշտ հասարակական հարաբերությունները, 

իսկ օրենքի անալոգիան արգելելու արդյունքում անհարկի սահ-

մանափակվում են կասկածյալի, մեղադրյալի կամ ամբաստան-

յալի իրավունքները։ 

Նկատենք, որ անալոգիա թուլատրվում է նաև քրեական դա-

տավարության, վարչական վարույթի դեպքերում, եթե, իհարկե, 



 

 

206 

չեն խախտվում օրենսդրությամբ սահմանված վերը նշված պա-

հանջները: Վերը նշված թերի պատկերացումները գործնակա-

նում հանգեցրել են անալոգիայի կիրառման խիստ սահմանա-

փակ դեպքերի: Այս ոչ այնքան խրախուսելի վիճակը պայմանա-

վորված է նաև համապատասխան մասնագիտական գիտելիքնե-

րի և փորձի ակնհայտ պակասով, ինչից բխում է, որ իրավունքի 

կիրառման ոլորտում ներգրավված անձանց վերապատրաստ-

ման ծրագրերում հարկ է ներառել անալոգիայի նրբություններին 

վերաբերող հատուկ դասընթացներ:  

Օրենքի և իրավունքի անալոգիայի կիրառման դեռևս չձևա-

վորված պրակտիկայի անընդունելի հետևանքներից է նաև այն, 

որ անհարկի ծանրաբեռնվում են իրավաստեղծ մարմինները, 

մեծանում է գործնական էական արժեք չունեցող իրավական 

ակտերի շրջանակը՝ բարդացնելով իրավակիրառ աշխատանքը։ 
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ԳԼՈՒԽ 10.  

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

1. Իրավական ակտերի հաշվառումը 

 

Իրավական ակտերի հաշվառմանն առնչվող 

հարաբերությունները կանոնակարգված են «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածով։ Ըստ այդ 

հոդվածի, նորմատիվ իրավական ակտն ընդունող մարմինը 

պարտավոր է սահմանված կարգով իրականացնել իր կողմից 

ընդունված իրավական ակտերի ներքին հաշվառում և 

պահպանում: Ընդունող մարմինը հաշվառված նորմատիվ 

իրավական ակտերը պահում է անժամկետ: Նորմատիվ 

իրավական ակտերի հաշվառումը և պահպանումն 

իրականացվում են ընդունող մարմնի սահմանած կարգով: 

Նորմատիվ իրավական ակտերի հաշվառման համար 

պատրաստվում են համապատասխան մատյաններ, որոնք բաց 

են բոլոր մարմինների, իրավաբանական կամ ֆիզիկական 

անձանց համար։ Շահագրգիռ ցանկացած անձ կարող է 

ծանոթանալ ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերին, 

բացառությամբ պետական կամ oրենքով uահմանված այլ 

գաղտնիք պարունակողներից։ 

Նորմատիվ իրավական ակտերի հաշվառման մատյանից 

գրավոր տեղեկությունները կարող են տրվել առձեռն կամ 

փոuտով։ Իրավական ակտերի հաշվառման մատյանից 

տեղեկություններ տալու համար գանձվում է պետական տուրք` 

oրենքով uահմանված չափով։ 
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Հավելենք, որ էլեկտրոնային եղանակով նորմատիվ 

իրավական ակտերի պահպանելու ներկայիս 

հնարավորությունների պարագայում, նպատակահարմար է 

նաև նախատեսել դրանց պահպանությունը հիշյալ եղանակով:  

 

 

2. Իրավական ակտերի ընդունման, հրապարակման և 

կիրառման կարգի պահանջների նկատմամբ հսկողությունն ու 

դրանց խախտման համար պատասխանատվությունը 

  

Օրենքով նախատեuված իրավական ակտերի ընդունման, 

հրապարակման կամ կիրառման կարգի պահանջների 

խախտում հայտնաբերած յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի 

դիմել իրավական ակտն ընդունող, հրապարակող կամ 

հրատարակող մարմին կամ դրա վերադաu մարմին (եթե դա 

ունի վերադաu մարմին) կամ արդարադատության նախարարին 

կամ դատարան` պահանջելով oրենքով նախատեuված 

միջոցներ ձեռնարկել խախտումները վերացնելու համար և այդ 

մաuին տալ համապատաuխան տեղեկատվություն։ 

Uույն oրենքի պահանջների պահպանման նկատմամբ 

հuկողություն իրականացնում են նաև արդարադատության 

նախարարը կամ Կառավարության լիազորած պետական 

կառավարման այլ մարմինների ղեկավարները` oրենքով 

նախատեuված իրենց լիազորությունների շրջանակներում։ 

Արդարադատության նախարարը պարտավոր է 

հuկողություն իրականացնել uույն oրենքի պահանջների 

խախտմամբ հրապարակված, հրատարակված կամ կիրառվող 

իրավական ակտերը հայտնաբերելու համար։ 

Արդարադատության նախարարը պարտավոր է uույն oրենքով 

uահմանված միջոցառումներ ձեռնարկել uույն մաuի առաջին 
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պարբերությունում նշված իրավական ակտերն անվավեր, ուժը 

կորցրած կամ իրավաբանական ուժ չունեցող ճանաչելու 

համար։ 

Արդարադատության նախարարն իրավաuու է 

գերատեuչական կամ տեղական ինքնակառավարման 

իրավական ակտ, ինչպեu նաև ներքին իրավական ակտ 

ընդունելու իրավաuություն ունեցող մարմիններում, 

բացառությամբ իրավաբանական անձանց, ծանոթանալ 

իրավական ակտերի հաշվառման մատյանին և պահանջել 

դրանց ընդունած իրավական ակտերի պատճենները։ 

Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի դիմել դատարան` 

oրենքի խախտմամբ ընդունված, հրապարակված կամ 

կիրառվող իրավական ակտերն անվավեր ճանաչելու 

պահանջով։ Սա օրենսդրական դրույթ է, որը սակայն հակասում 

է վարչական դատավարության օրենսդրությանը և զուրկ է 

սահմանադրական հիմնավորումից. վիճարկվել կարող է միայն 

այն իրավական ակտը, որը խախտում կամ կարող է խախտել 

անձի իրավունքները կամ ազատությունները։ 

Օրենսդրությամբ կարգավորված են նաև նորմատիվ 

իրավական ակտերի պահանջների կատարմանն առնչվող 

հարաբերությունները.  

«1. Եթե նորմատիվ իրավական ակտի որևէ դրույթ կարող է 

կատարվել միայն այդ նորմատիվ իրավական ակտով 

նախատեսված այլ նորմատիվ իրավական ակտի ընդունմամբ, 

կամ դրա կատարումն ուղղակիորեն պայմանավորված է 

նորմատիվ իրավական այլ ակտի ընդունմամբ, ապա նորմատիվ 

իրավական ակտի այդ դրույթը գործում է համապատասխան 

նորմատիվ իրավական այլ ակտն ուժի մեջ մտնելու պահից: 



 

 

210 

2. Արգելվում է նորմատիվ իրավական ակտով նախատեսել 

հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող այլ նորմատիվ 

իրավական ակտերի նկատմամբ գերակայության մասին նորմ: 

3. Նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման 

իրավասության փոխանցումն այլ մարմինների արգելվում է» 

(«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 27-րդ 

հոդված)։ 

Նշված հոդվածի 1-ին մասի դրույթի առնչությամբ հարկ է 

նկատել, որ հաճախ այդպիսի խնդիր առաջանում է օրենքների 

կիրառման կտրվածքով, երբ կոնկրետ օրենքի նորմի կիրառումը 

փոխկապակցվում է Կառավարության որոշման կատարման 

հետ, սակայն Կառավարությունը տևական ժամանակով չի 

ընդունում համապատասխան իրավական ակտը: Այդպիսի 

դեպքերում, տվյալ իրավիճակում վնաս կրած կամ 

անմիջականորեն վնաս կրելու սպառնալիքի տակ գտնվող 

անձինք կարող են վարչադատավարական կարգով վիճարկել 

Կառավարության անգործությունը: 
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ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ 

  

1. Հանրային քննարկման կազմակերպման իրավական նշա-

նակությունը 

Իրավիճակի նկարագրությունը 

Ֆինանսների նախարարությունը Կառավարություն է ներ-

կայացրել «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքում փոփոխութ-

յուն կատարելու մասին օրենքի նախագիծ՝ առանց հանրային 

քննարկում կազմակերպելու։ Կառավարության նիստին Ֆի-

նանսների նախարարը հանրային քննարկում չկազմակերպելու 

հանգամանքը բացատրում է օրենքի նախագծի խիստ հրատա-

պությամբ, ինչն ընդունվում է ի գիտություն և օրենքի նախագի-

ծը, հավանության արժանանալուց հետո, ներկայացվում է Ազ-

գային ժողով, որտեղ և ընդունվում է օրենքը։  

Հարցերը 

- հանրային քննարկում չանցած օրենքի նախագիծը կարո՞ղ 

էր դրվել Կառավարության քննարկմանը, բացի այդ, կարո՞ղ էր 

ընդունվել Ազգային ժողովի կողմից, 

- հանրային քննարկում չանցած և Ազգային ժողովում ըն-

դունված օրենքը կարո՞ղ է նշված հիմքով ճանաչվել Սահմանադ-

րությանը հակասող։ 
 

2. Հանրապետության նախագահի կողմից Սահմանադրա-

կան դատարան դիմելու իրավական հիմքերը 

Իրավիճակի նկարագրությունը 

Հանրապետության նախագահը ստորագրում է «ՀՀ քրեա-

կան օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու 

մասին» օրենքը, սակայն որոշ ժամանակ անց, վերլուծելով 

նշված օրենքի կիրառման ընթացքում ձևավորված պրակտիկան 

և դրան տրված գործնական պարզաբանումները, ինչպես նաև 
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փաստելով «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրեն-

քի հետ հակասությունները, հանգում է այն եզրակացության, որ 

նշված օրենքի սահմանադրականության հարցով հարկ է դիմել 

Սահմանադրական դատարան։  

Հարցերը 

- օրենքն ստորագրելուց հետո, կարող է նույն օրենքի սահ-

մանադրականության հարցով Հանրապետության նախագահը 

դիմել Սահմանադրական դատարան, եթե կարող է, ապա ի՞նչ 

հիմքերով, 

- սահմանադրական օրենքի և օրենքի միջև հակասության 

հիմքով Հանրապետության նախագահը կարո՞ղ է օրենքի սահ-

մանադրականության հարցով դիմել Սահմանադրական դատա-

րան։ 

 

3. Օրինագծի առնչությամբ իրավասու մարմնի բացասական 

եզրակացության իրավական հետևանքները 

Իրավիճակի նկարագրությունը 

Արդարադատության նախարարը Կառավարության 

քննարկմանն է ներկայացնում «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահ-

մանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կա-

տարելու մասին» օրենքի նախագիծ՝ դրան կցելով նշված օրի-

նագծի վերաբերյալ Բարձրագույն դատական խորհրդի բացա-

սական եզրակացությունը։ Կառավարության նիստում օրենքի 

նախագիծը հավանության է արժանանում և որոշվում է օրենսդ-

րական նախաձեռնության հիմքով այն ներկայացնել Ազգային 

ժողով։  

Հարցերը 

- կարո՞ղ էր Բարձրագույն դատական խորհրդի բացասա-

կան եզրակացության պարագայում, արդարադատության նա-

խարարը Կառավարության քննարկմանը ներկայացնել նշված օ-
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րինագիծը, և իրավասո՞ւ էր, արդյոք, Կառավարությունը հավա-

նության արժանացնել օրինագիծը և որոշմամբ ուղարկել Ազգա-

յին ժողով, 

- բացի բացասական եզրակացություն ներկայացնելուց, ի՞նչ 

միջոցներ կարող է ձեռնարկել Բարձրագույն դատական խոր-

հուրդը՝ իր տեսանկյունից անհիմն օրինագծի ընդունումը կան-

խելու նկատառումով։ 

 

4. Օրենքի բացի դեպքում, հնարավոր լուծումները 

Իրավիճակի նկարագրությունը 

Քաղաքացիական գործի քննության փուլում դատավորը 

հանգում է այն եզրակացության, որ կոնկրետ գործի քննության 

համար օրենսդրությամբ բացակայում են անհրաժեշտ դատա-

վարական կանոնները, մինչդեռ՝ նույնանման այլ գործերի 

քննության համար ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օ-

րենսգրքով սահմանված են սպառիչ կանոններ։ Ելնելով ստեղծ-

ված իրավիճակից, դատավորը կասեցնում է գործի վարույթը և 

օրենքի սահմանադրականության հարցով դիմում է Սահմանադ-

րական դատարան։  

Հարցերը 

- օրենքի բացի հիմքով, ցանկացած դեպքում, դատավորն ի-

րավասո՞ւ է կասեցնելու գործի վարույթը և դիմելու Սահմանադ-

րական դատարան՝ տվյալ օրենքի նորմի բացի հիմքով սահմա-

նադրականության հարցով, 

- բացի անհրաժեշտ հիմքերի առկայության դեպքում Սահ-

մանադրական դատարան դիմելուց, ինչպե՞ս պետք է վարվի դա-

տավորը, եթե գործի քննության ընթացքում պարզում է, որ կի-

րառման ենթակա օրենքը բացեր ունի։ 
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5. Նորմատիվ իրավական ակտի դրույթի կատարումը, երբ 

դրանով նախատեսված է այլ նորմատիվ իրավական ակտի ըն-

դունում 

Իրավիճակի նկարագրությունը 

Դիմելով ֆինանսների նախարարություն, իրավաբանական 

անձի տնօրենը պահանջում է իրավաբանական անձի նկատ-

մամբ կիրառել վերջինիս վիճակը բարելավելող օրենքը։ Ֆի-

նանսների նախարարությունից պատասխանում են, որ այդ օ-

րենքի բարելավող դրույթները կարող են կատարվել միայն դրա-

նով նախատեսված Կառավարության համապատասխան որոշ-

ման ընդունմամբ, մինչդեռ՝ այդպիսի որոշում դեռևս չի ընդուն-

վել, թեպետ՝ լրացել է այն ընդունելու առավելագույն ժամկետը։  

Հարցերը 

- հիմնավորվա՞ծ է, արդյոք, ֆինանսների նախարարության 

պատասխանը, 

- ինչպե՞ս կարող է իր իրավունքները պաշտպանել իրա-

վունքի սուբյեկտը, որի նկատմամբ վիճակը բարելավող օրենքը 

չի կիրառվում այն պատճառաբանությամբ, որ վերջինիս կատա-

րումը պայմանավորված է այլ նորմատիվ իրավական ակտի ըն-

դունմամբ, մինչդեռ՝ այն դեռևս չի ընդունվել։ 

 

6. Հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական ակ-

տերի միջև կոլիզիայի լուծման հիմքերը 

Իրավիճակի նկարագրությունը 

Իրավասու պաշտոնյան կոնկրետ իրավահարաբերության 

նկատմամբ կիրառման ենթակա օրենք ընտրելիս, պարզում է, որ 

այն հակասում է ավելի ուշ ընդունված մեկ այլ օրենքի, որպիսի 

պարագայում՝ «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 

40-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն, կիրառման են-

թակա է ավելի ուշ ընդունված օրենքը։ Սակայն, հաշվի առնելով, 
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որ ավելի վաղ ընդունված օրենքում ամրագրված է վերապա-

հում, ըստ որի՝ այն գերակայում է հավասար իրավաբանական 

ուժ ունեցող մյուս օրենքներին, կիրառում է հենց այդ օրենքը։  

Հարցերը 

- իրավաչա՞փ է եղել, արդյոք, իրավասու պաշտոնյայի դիր-

քորոշումը, 

- եթե որևէ նորմատիվ իրավական ակտով սահմանված է, 

որ այլ իրավական ակտերով սահմանված նորմերը գործում են 

այնքանով, որքանով որ չեն հակասում տվյալ նորմատիվ իրա-

վական ակտին, ապա կարո՞ղ ենք արձանագրել, որ խոսքը իրա-

վունքի կոլիզիայի դասական դրսևորման մասին է։ 

 

7. Արտակարգ կամ ռազմական դրություն հայտարարելու ո-

րոշման իրավական ամրագրումը 

Իրավիճակի նկարագրությունը 

Կառավարության կողմից արտակարգ կամ ռազմական 

դրություն հայտարարելու հիմքով իրավունքի ուժով Ազգային 

ժողովի հատուկ նիստ է գումարվում, և քննարկման արդյունքնե-

րով որոշվում է, որ ներկայացված որոշումը չի բովանդակում 

այնպիսի միջոցառումներ, որոնք հիմք հանդիսանային արտա-

կարգ դրությունը կամ ռազմական դրությունն ամբողջությամբ 

կամ առանձին միջոցառումների իրականացումը չեղյալ հայտա-

րարելու համար։ Մեկ շաբաթ անց, Կառավարությունն իր նա-

խաձեռնությամբ կատարում է մի շարք փոփոխություններ և լ-

րացումներ նշված որոշումներում։  

Հարցերը 

- իրավասո՞ւ է, արդյոք, Կառավարությունը, Ազգային ժողո-

վի հատուկ նիստից հետո ինքնուրույն կատարել փոփոխութ-

յուններ կամ լրացումներ, և վերջիններս կունենա՞ն, արդյոք, ի-

րավաբանական ուժ, 
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- եթե Կառավարությունը Ազգային ժողովի հատուկ նիստից 

հետո նշված որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու անհրաժեշտություն է տեսնում, ապա ինչ ընթացա-

կարգով կարող է դա իրականացնել։ 

 

8. Փաստի առաջացմամբ անհատական իրավական ակտի 

ուժը կորցնելը 

Իրավիճակի նկարագրությունը 

Բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշում է ընդունում 

Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի նկատմամբ 

քրեական հետապնդում հարուցելու հիմքով վերջինիս լիազո-

րությունները կասեցնելու մասին։ Այդ որոշման բողոքարկման 

արդյունքներով առաջին ատյանի դատարանը կայացնում է որո-

շում՝ քրեական հետապնդում հարուցելու մասին որոշումը ոչ ի-

րավաչափ ճանաչելու վերաբերյալ։ Դատարանի որոշումը կա-

յացման պահից մտնում է ուժի մեջ։  

Հարցերը 

- Բարձրագույն դատական խորհրդի «Նախագահի լիազո-

րությունները կասեցնելու մասին» որոշման ուժը կորցրած ճա-

նաչելն ի՞նչ ընթացակարգով է կատարվում, մասնավորապես, 

անհրաժե՞շտ է, արդյոք, որպեսզի կայացվի որոշման ուժը կորց-

րած ճանաչելու մասին որոշում, 

- նորմատիվ իրավական ակտերի գործողությունը դադա-

րեցնելու մասին կանոնները տարածվո՞ւմ են, արդյոք, անհատա-

կան ակտերի վրա։ 

9. Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի 

քննարկման ընթացակարգը 

Իրավիճակի նկարագրությունը 

Ազգային ժողովը քննարկում է և, առանց Սահմանադրական 

դատարան դիմելու, ընդունում է Սահմանադրության փոփո-
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խությունների նախագիծը, պատճառաբանելով, որ Սահմանադ-

րական դատարան դիմելը հայեցողական լիազորություն է, ուս-

տի կարող է և չդիմել, իսկ հայեցողական լիազորության շրջա-

նակում չեն դիմել, քանի որ նախագիծն անմիջականորեն վերա-

բերում է դատական այդ ատյանի դատավորների հետագա կար-

գավիճակի վատթարացմանը, որպիսի հարցում դատավորները 

չեն կարող անաչառ լինել։  

Հարցերը 

- տվյալ դեպքում Սահմանադրական դատարան դիմելը հա-

յեցողակա՞ն լիազորություն է,  

- դատավորի՝ գործի քննությանը մասնակցելու անհնարի-

նության հարցի լուծումը վերապահվա՞ծ է Ազգային ժողովին։ 
 

10. Միջազգային պայմանագրերի կնքման և վավերացման 

ընթացակարգը 

Իրավիճակի նկարագրությունը 

2020 թ. նոյեմբերի 9-ին ստորագրվել է «Կրակի դադարեց-

ման» եռակողմ հայտարարություն՝ Հայաստանի Հանրապե-

տության, Ադրբեջանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշ-

նության միջև։ Այդ փաստաթղթի 9-րդ կետի համաձայն. «Տրանս-

պորտային հաղորդակցության հսկողությունն իրականացնում 

են ՌԴ ԱԴԾ Սահմանապահ ծառայության մարմինները: Կողմե-

րի համաձայնությամբ կապահովվի նոր տրանսպորտային հա-

ղորդակցություն, որը կկապի Նախիջևանի Ինքնավար Հանրա-

պետությունը և Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները»։ Հայտարա-

րությունը չի անցել ներպետական համաձայնեցում և չի վավե-

րացվել այն պատճառաբանությամբ, որ այն վավերացման են-

թակա միջազգային պայմանագիր չէ։  

Հարցերը 
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- արդյո՞ք, միջազգային հանրային իրավունքով կարգավոր-

վող գրավոր համաձայնագիրը, անկախ դրա անվանումից, մի-

ջազգային պայմանագիր է, միջազգային պայմանագիր կարելի՞ է 

կնքել, առանց ներպետական համաձայնեցման, 

- նշված Հայտարարության 9-րդ կետը հանդիսանո՞ւմ է, 

արդյոք, ռազմական կամ քաղաքական բնույթի։ 

 

11. Սահմանադրության անմիջական գործողության սահ-

մանները 

Իրավիճակի նկարագրությունը 

Առաջին ատյանի դատարանում քաղաքացիական գործով 

հայցվորը միջնորդում է կասեցնել գործի վաույթը և կիրառման 

ենթակա օրենքի սահմանադրականության հարցով դիմել Սահ-

մանադրական դատարան։ Դատավորը, պատճառաբանելով, որ 

քննարկման առարկա օրենքը առերևույթ հակասում է Սահմա-

նադրությանը և հարաբերակցվում է Սահմանադրությամբ ամ-

րագրված մարդու հիմնական իրավունքների և ազատություննե-

րի հետ, իսկ դրանց վերաբերյալ նորմերը, Սահմանադրության 

3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հիմքով, գործում են անմիջականորեն, 

ուստի կարիք չկա դիմելու Սահմանադրական դատարան, պար-

զապես անհրաժեշտության դեպքում գործով կկիրառվեն ոչ թե օ-

րենքի, այլ Սահմանադրության նորմերը։  

Հարցերը 

- հիմնավորվա՞ծ է, արդյոք, դատավորի որոշման պատճա-

ռաբանությունը, կարո՞ղ էր նշված իրավիճակում դատավորն 

ինքնուրույն գնահատել օրենքի սահմանադրականությունը և ո-

րոշել այն կիրառելու կամ չկիրառելու հարցը, 

- կոնկրետ ի՞նչ է նշանակում սահմանադրական նորմի ան-

միջական գործողությունը, որ դեպքում է այն գործնական կիրա-

ռում ունենում։ 



 

 

219 

 

12. Պաշտոնական պարզաբանման կարգի խախտման 

հետևանքները 

Իրավիճակի նկարագրությունը 

Շրջանցելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օ-

րենքի 42-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, օրենսդրական ակտի վերա-

բերյալ պարզաբանում է տալիս կոնկրետ այդ օրենսդրական ակ-

տի առնչությամբ պարզաբանում տալու իրավասություն չունե-

ցող պետական մարմինը, սակայն, այնուամենայնիվ, այն անց-

նում է պաշտոնական հրապարակման փուլը։ Իրավաբանական 

անձը տվյալ պարզաբանմամբ հետևողականորեն առաջնորդվե-

լու արդյունքում պարզաբանում տված մարմնի հետ փոխհարա-

բերությունում թույլ է տալիս ոչ իրավաչափ արարք։ Սակայն 

վերջինս պատճառաբանում է, որ իրավասու չէր պարզաբանում 

տալ, հետևաբար, դրանով առաջնորդվելու պարագայում, իրա-

վաբանական անձը չի կարող ազատվել պատասխանատվութ-

յունից։  

Հարցերը 

- կարո՞ղ է պաշտոնական պարզաբանում տված պետական 

մարմնի պատճառաբանությունը իրավաչափ համարվել,  

- ինչպիսի՞ն կլիներ հետևանքը, եթե պաշտոնական պար-

զաբանում տար իրավասու պետական մարմինը, բայց այն լիներ 

սխալ։ 

 

13. Նորմատիվ իրավական ակտում որոշ շաղկապների կի-

րառման իրավական նշանակությունը 

Իրավիճակի նկարագրությունը 

ՀՀ քրեական 110-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, ինքնասպանութ-

յան հասցնելու որակյալ տեսակը սահմանված է հետևյալ կերպ. 
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«Նույն արարքը, որը կատարվել է հանցավորից նյութական կամ 

այլ կախվածության մեջ գտնվող անձի նկատմամբ»։  

Վերլուծելով նշված հոդվածը, փաստաբանը բողոքարկում է 

իր պաշտպանյալի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարու-

ցելը, պատճառաբանելով, որ տուժողը գտնվել է իր պաշտպան-

յալից սոսկ նյութական կախվածության մեջ, մինչդեռ՝ օրենքը 

նախատեսում է դրանից զատ՝ նաև որևէ այլ կախվածություն։  

Հարցերը 

- հիմնավորվա՞ծ է, ադյոք, փաստաբանի դիրքորոշումը, 

- ո՞ր շաղկապի դեպքում են իրավական նորմով նախատես-

ված բոլոր պայմանները համարվում պարտադիր։ 

 

14. Պաշտոնական հրապարակման իրականացման կարգը 

Իրավիճակի նկարագրությունը 

Արդարադատության նախարարությունը, իրականացնելով 

օրենքի պաշտոնական հրապարակում, պարզում է, որ դրանում 

առկա են որոշ վրիպակներ և տեխնիկական բնույթի սխալներ։ 

Հաշվի առնելով օրենքի հրատապությունը, արդարադատության 

նախարարությունը, պատճառաբանելով, որ այդ վրիպակներն ու 

տեխնիկական սխալները ուղղելու դեպքում տեքստի բովանդա-

կությունը չի փոխվում, այդ մասին տեղյակ է պահում նորմատիվ 

իրավական ակտն ընդունած իրավասու մարմնին, այնուհետև, 

ինքնուրույն ուղղում է դրանք և իրականացնում հրապարակում։  

Հարցերը 

- իրավաչա՞փ է վարվել, արդյոք, արդարադատության նա-

խարարությունը, մասնավորապես, եթե պարզվում է, որ առկա 

վրիպակները և տեխնիկական բնույթի սխալներն ուղղելը չի 

հանգեցնում իրավական ակտի բովանդակության փոփոխությա-

նը, ապա կարո՞ղ են դրանք անարգել ուղղվել,  
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- ինչպե՞ս է փաստվում ուղղում կատարելը արդարադա-

տության նախարարության կողմից։ 

 

15. Օրենքի հետադարձ ուժի իրավական հիմքերը 

Իրավիճակի նկարագրությունը 

Վարչական մարմինը, պատճառաբանելով, որ վարչական 

զանցանքի համար պատասխանատվությունը մեղմացնող օրեն-

քը կարող է հետադարձ ուժ ունենալ միայն այն դեպքում, երբ դա 

ուղղակիորեն նախատեսված է այդ օրենքով, զանցառուի նկատ-

մամբ կիրառում է զանցանքը կատարելու պահին գործող խիստ 

օրենքը։ Ըստ վարչական մարմնի՝ Սահմանադրության 72-րդ 

հոդվածին, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մա-

սին» օրենքի 28-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան` 

հետադարձ ուժ ունի միայն արարքի պատժելիությունը վերաց-

նող կամ պատիժը մեղմացնող օրենքը, մինչդեռ՝ տվյալ դեպքում, 

խոսքը ոչ թե պատժի, այլ վարչական պատասխանատվության 

մասին է։  

Հարցերը 

- իրավաչա՞փ է, արդյոք, վարչական մարմնի պատճառա-

բանությունը,  

- որո՞նք են արարքի պատժելիությունը վերացնող կամ պա-

տիժը մեղմացնող հանգամանքները։ 

 

16. Սահմանադրական օրենքի և օրենքի փոխհարաբերակ-

ցությունը 

Իրավիճակի նկարագրությունը 

Դատավարության փուլում կողմը միջնորդում է դատավո-

րին՝ կասեցնել գործի վարույթը և դիմել Սահմանադրական դա-

տարան կիրառան ենթակա «ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմա-

նադրական օրենքի սահմանադրականության հարցով։ Որպես 
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փաստարկ, կողմը մատնանշում է այն, որ քննարկման առարկա 

սահմանադրական օրենքը դուրս է եկել իր կարգավորման ա-

ռարկայից, ինչի արդյունքում դրանում ներառվել է կարգավոր-

ման առարկային չվերաբերող իրավական նորմ, որն էլ հակա-

սության մեջ է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի հետ։ 

Սակայն դատարանը մերժում է միջնորդությունը՝ պատճառա-

բանելով, որ մատնանշված փաստարկը չի առնչվում սահմա-

նադրականության հետ։  

Հարցերը 

- հիմնավորվա՞ծ է, արդյոք, դատարանի իրավական դիրքո-

րոշումը, մասնավորապես, կարգավորման առարկայից դուրս 

գալը սահմանադրական կարգավորման հա՞րց է, 

- ընդհանրապես սահմանադրական օրենքի և օրենքի միջև 

հակասություն արձանագրելու դեպքում, ինչպես պետք է վարվի 

դատավորը, եթե սահմանադրական օրենքը դուրս չի եկել իր 

կարգավորման առարկայից։ 

 

 

 

17. Միջազգային պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելու 

կարգը 

Իրավիճակի նկարագրությունը 

Ազգային ժողովը, հիմք ընդունելով այն, որ նախկինում վա-

վերացված միջազգային պայմանագիրը ստեղծված իրավիճա-

կում հակասում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային 

անվտանգության շահերին, քննարկման է ընդունում այն և կա-

յացնում տվյալ միջազգային պայմանագիրը չեղյալ հայտարա-

րեու մասին օրենք։ Հանրապետության նախագահը, որևէ նկա-

տառում չունենալով օրենքի բովանդակային ասպեկտների առն-

չությամբ, զուտ ընթացակարգային տեսանկյունից առերևույթ 



 

 

223 

խախտումներ փաստագրելու հիմքով հրաժարվում է ստորագրել 

օրենքը և վերջինիս սահմանադրականության հարցով դիմում է 

Սահմանադրական դատարան։  

Հարցերը 

- իրավաչա՞փ է, արդյոք, Հանրապետության նախագահի ի-

րավական դիրքորոշումը, վերջինս իրավասո՞ւ է սահմանադրա-

կանության հարց բարձրացնել, եթե ընդունենք խախտվել է որևէ 

ընթացակարգային նորմ, և քննարկվող դեպքում, առկա՞ է ընթա-

ցակարգային առերևույթ խախտում,  

- քվեարկության ինչպիսի՞ շեմ է սահմանված նշված բնույթի 

օրենք ընդունելու համար։ 

 

18. Կուսակցության գործունեությունը դադարեցնելու իրա-

վական հիմքը 

Իրավիճակի նկարագրությունը 

Ազգային ժողովը, քննարկելով կուսակցության գործու-

նեությունը արգելելու հարցով Սահմանադրական դատարան 

դիմելու մասին որոշում կայացնելու Կառավարության նախա-

ձեռնությունը, բավարարում է այն և ընդունում համապատաս-

խան որոշում, որն էլ ստորագրում և հրապարակում է Ազգային 

ժողովի նախագահը։ Սահմանադրական դատարանում կուսակ-

ցությունը, որպես փաստարկ է նշում այն, որ խախտվել է «Ազ-

գային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 111-րդ 

հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգը, ըստ որի՝ այդպիսի ո-

րոշման նախագիծ կարող է ներկայացնել միայն խմբակցությու-

նը, իսկ Կառավարությունն իրավասու էր անմիջապես դիմել 

Սահմանադրական դատարան։ 

Հարցերը 

- հիմնավորվա՞ծ է, արդյոք, կուսակցության դիրքորոշումը,  
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- «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրեն-

քի այնպիսի նորմի խախտումը, որն արտացոլված չէ Սահմա-

նադրությամբ, բավարա՞ր հիմք է, որպեսզի Սահմանադրական 

դատարանը բավարարի դիմումը։ 
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ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ 
 

1. Հանրային քննարկման կազմակերպման իրավական նշա-

նակությունը 

Պատասխանները 

- «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 4-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, հանրային քննարկումը կազմա-

կերպում են ակտն ընդունելու իրավասություն ունեցող մարմինը 

կամ Կառավարության անդամը, ինչպես նաև Կառավարությանը 

և վարչապետին ենթակա մարմինները։ Նույն հոդվածի 5-րդ մա-

սի համաձայն, հանրային քննարկման ենթակա` հանրային 

քննարկում չանցած Կառավարություն ներկայացված նախագի-

ծը Կառավարությունը կարող է վերադարձնել այն ներկայացնող 

մարմին: Այսպիսով, հանրային քննարկում չանցած օրենքի նա-

խագիծը չէր կարող դրվել քննարկման, այն կամ պետք է վերա-

դարձվեր այն ներկայացնող մարմին կամ պետք է որոշում կա-

յացվեր այն հանրային քննարկման ներկայացնելու համար։ 

Ազգային ժողովը իրավասու չէր միայն այդ հիմքով օրենքի 

նախագիծը վերադարձնել Կառավարություն։ Ազգային ժողովը 

կարող է արձանագրել խախտումը և արձագանքել վերահսկո-

ղության լծակների կիրառման համատեքստում, 

- հանրային քննարկում չանցած և Ազգային ժողովում ըն-

դունված օրենքը նշված հիմքով չի կարող ճանաչվել Սահմա-

նադրությանը հակասող, քանի որ Սահմանադրության 103-րդ 

հոդվածով սահմանված պահանջների ցանկում հանրային 

քննարկումը ներառված չէ։ 

 

 

2. Հանրապետության նախագահի կողմից Սահմանադրա-

կան դատարան դիմելու իրավական հիմքերը 
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Պատասխանները 

- օրենքն ստորագրելուց հետո, նույն օրենքի սահմանադրա-

կանության հարցով Հանրապետության նախագահը իրավասու է 

դիմել Սահմանադրական դատարան, ստորագրելն ինքնին ար-

գելք չէ։ Տվյալ դեպքում, անվերապահորեն ներքին հակասակա-

նություն փաստելն իրավաչափ չէ, քանզի օրենքի սահմանադ-

րականության հետ կապված խնդիրներ կարող են հետագայում 

ի հայտ գալ տարբեր հիմքերով, օրինակ՝ ա) օրենքը համարժեք 

չի ընկալվել և հանգեցրել է հակասահմանադրական իրավակի-

րառ պրակտիկայի, բ) մեկ այլ գործով, տվյալ ստորագրված օ-

րենքի առարկայի առնչությամբ Սահմանադրական դատարանի 

իրավական դիրքորոշումների համատեքստում հիմքեր են ծագել 

վերանայելու այդ օրենքի սահմանադրականության վերաբերյալ 

մոտեցումները և այլն, 

- ինքնին սահմանադրական օրենքի և օրենքի միջև հակա-

սության հիմքով Հանրապետության նախագահը չի կարող օրեն-

քի սահմանադրականության հարցով դիմել Սահմանադրական 

դատարան։ Միաժամանակ, եթե պարզում է, որ հակասության 

պատճառն այն է, որ սահմանադրական օրենքը դուրս է եկել իր 

կարգավորման առարկայից, ապա կարող է Սահմանադրական 

դատարանում վիճարկել սահմանադրական օրենքի սահմա-

նադրականությունը՝ Սահմանադրության 103-րդ հոդվածի 2-րդ 

մասով ամրագրված հիմքով. «Սահմանադրական օրենքի իրա-

վակարգավորումը չպետք է դուրս գա իր առարկայի շրջանակ-

ներից»։ 

 

3. Օրինագծի առնչությամբ իրավասու մարմնի բացասական 

եզրակացության իրավական հետևանքները 

Պատասխանները 
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- Բարձրագույն դատական խորհրդի բացասական եզրակա-

ցության պարագայում, արդարադատության նախարարը կարող 

էր Կառավարության քննարկմանը ներկայացնել նշված օրինա-

գիծը, և Կառավարությունը իրավասու էր հավանության արժա-

նացնել օրինագիծը և որոշմամբ ուղարկել Ազգային ժողով։ Պար-

զապես, այս դեպքում, Կառավարությունը պարտավոր է կցել օ-

րինագծին նաև Բարձրագույն դատական խորհրդի բացասական 

եզրակացությունը և հիմնավորումների մեջ անդրադառնալ այդ 

եզրակացության փաստարկներին, 

- բացի բացասական եզրակացություն ներկայացնելուց, 

Բարձրագույն դատական խորհուրդը՝ իր տեսանկյունից անհիմն 

օրինագծի ընդունումը, ինչպես նաև ընդունվելու դեպքում կիրա-

ռումը կանխելու նկատառումով՝ ա) կարող է միջնորդել Ազգային 

ժողովին, որպեսզի վերջինս նախագիծը ներկայացնի միջազգա-

յին փորձաքննության, բ) կարող է ինքն իր նախաձեռնությամբ 

դիմել միջազգային փորձաքննության կառույցներին, գ) կարող է 

դիմել հայրենական բարձրակարգ մասնագետներին՝ եզրակա-

ցություն ստանալու ակնկալիքով, դ) կարող է դիմել Հանրապե-

տության նախագահին, որպեսզի վերջինս չստորագրի սահմա-

նադրական օրենքը և դիմի Սահմանադրական դատարան, ե) 

կարող է մարդու իրավունքներին առնչվող նորմերի առնչութ-

յամբ դիմել Մարդու իրավունքների պաշտպանին, որպեսզի վեր-

ջինս ուժի մեջ մտած սահմանադրական օրենքի սահմանադրա-

կանության հարցով դիմի Սահմանադրական դատարան և այլն։ 

 

 

4. Օրենքի բացի դեպքում, հնարավոր լուծումները 

Պատասխանները 

- օրենքի նորմի բացի հիմքով, ցանկացած դեպքում, դատա-

վորն իրավասու չէ կասեցնելու գործի վարույթը և դիմելու Սահ-
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մանադրական դատարան՝ տվյալ օրենքի նորմի սահմանադրա-

կանության հարցով, քանի որ օրենքի բացն ինքնին սահմանադ-

րականության խնդիր չի առաջացնում, եթե այդ բացը հնարավոր 

չէ լուծել այլ իրավաչափ եղանակներով, 

- բացի անհրաժեշտ հիմքերի առկայության դեպքում Սահ-

մանադրական դատարան դիմելուց, դատավորը, եթե գործի 

քննության ընթացքում պարզում է, որ կիրառման ենթակա օրեն-

քը բացեր ունի, կարող է կոնկրետ իրավիճակի հնարավորութ-

յուններով պայմանավորված, կիրառել հետևյալ իրավաչափ մի-

ջոցները՝ ա) մեկնաբանի իրավական նորմը, բ) կիրառի օրենքի 

անալոգիա, գ) կիրառի իրավունքի անալոգիա և այլն։ 

 

5. Նորմատիվ իրավական ակտի դրույթի կատարումը, երբ 

դրանով նախատեսված է այլ նորմատիվ իրավական ակտի ըն-

դունում 

Պատասխանները 

- ֆինանսների նախարարության պատասխանը հիմնավոր-

ված է, այն բխում է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օ-

րենքի 27-րդ հոդվածից. «Եթե նորմատիվ իրավական ակտի որևէ 

դրույթ կարող է կատարվել միայն այդ նորմատիվ իրավական 

ակտով նախատեսված այլ նորմատիվ իրավական ակտի ըն-

դունմամբ, կամ դրա կատարումն ուղղակիորեն պայմանավոր-

ված է նորմատիվ իրավական այլ ակտի ընդունմամբ, ապա նոր-

մատիվ իրավական ակտի այդ դրույթը գործում է համապատաս-

խան նորմատիվ իրավական այլ ակտն ուժի մեջ մտնելու պա-

հից», 

- օրենքը չկիրառելու արդյունքում վնաս կրած ֆիզիկական 

կամ իրավաբանական անձը կարող է դիմել վարչական դատա-

րան՝ ոչ իրավաչափ վարչարարությամբ պատճառված վնասի 

հատուցման պահանջով։ Բացի այդ, կարող է դիմել նորմատիվ 
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իրավական ակտ ընդունելու պարտականություն ունեցող մարմ-

նին՝ այդպիսի ակտ ընդունելու պահանջով, և կախված արդ-

յունքներից, արդեն կարող է դիմել վարչական դատարան՝ հա-

մապատասխան տեսակի հայցադիմումով։ 

 

6. Հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական ակ-

տերի միջև կոլիզիայի լուծման հիմքերը  

Պատասխանները 

- Իրավասու պաշտոնյան նկարագրված իրավիճակում 

սխալ է վարվել, նա պարտավոր էր ղեկավարվել «Նորմատիվ ի-

րավական ակտերի մասին» օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-

րդ կետով։ Ինչ վերաբերում է այն պատճառաբանությանը, թե ա-

վելի վաղ ընդունված օրենքում ամրագրված է վերապահում, 

ըստ որի՝ այն գերակայում է հավասար իրավաբանական ուժ ու-

նեցող մյուս օրենքներին, ապա հարկ է նկատել, որ «Նորմատիվ 

իրավական ակտերի մասին» օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն, արգելվում է նորմատիվ իրավական ակտով նախա-

տեսել հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող այլ նորմատիվ 

իրավական ակտերի նկատմամբ գերակայության մասին նորմ, 

- իրավունքի կոլիզիայի դասական դրսևորում չէ, քանի որ 

խոսքն այնպիսի իրավիճակի մասին է, երբ բացառապես տվյալ 

օրենքով կարգավորման ենթակա հարաբերությունների վրա 

նույն այդ օրենքով նախատեսվում է, որ կարող են տարածվել 

նաև այլ հարաբերությունների կարգավորման համար նախա-

տեսված իրավական նորմերը, որպիսի պարագայում արդեն վե-

րապահում նախատեսելն իրավաչափ է։ 

 

7. Արտակարգ կամ ռազմական դրություն հայտարարելու ո-

րոշման իրավական ամրագրումը 

Պատասխանները 
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- Կառավարությունը իրավասու չէ Ազգային ժողովի հա-

տուկ նիստից հետո ինքնուրույն կատարել փոփոխություններ 

կամ լրացումներ, հակառակ պարագայում վերջիններս չեն ունե-

նա իրավաբանական ուժ, քանի որ ինչպես Սահմանադրութ-

յամբ, այնպես էլ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադ-

րական օրենքով այդպիսի լիազորություն սահմանված չէ, իսկ 

Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, պե-

տական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշ-

տոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի 

գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադ-

րությամբ կամ օրենքներով,  

- լրացուցիչ միջոցառումներ նախատեսելու դեպքում, դրանք 

կարող են իրավաբանական ուժ ստանալ միայն Ազգային ժողովի 

լրացուցիչ հատուկ նիստում սահմանված կարգով քննարկում 

անցնելուց հետո, որպեսզի երաշխավորվի լրացուցիչ միջոցա-

ռումները չեղյալ հայտարարելու Ազգային ժողովի լիազորության 

իրացումը։ Հակառակ պարագայում ստացվում է, որ Ազգային 

ժողովի հատուկ նիստին ներկայացվում է սոսկ սահմանափակ 

միջոցառումների վերաբերյալ մի ձևական տարբերակ, իսկ դրա-

նից հետո արդեն անարգել փորձ է արվում էականորեն ընդլայ-

նել մարդու իրավունքների և ազատությունների սահմանափա-

կումների և միջոցառումների շրջանակը։ 

8. Փաստի առաջացմամբ անհատական իրավական ակտի 

ուժը կորցնելը  

Պատասխանները 

- Բարձրագույն դատական խորհրդի «Նախագահի լիազո-

րությունները կասեցնելու մասին» որոշումը ուժը կորցնում է 

փաստի առաջացմամբ, այն է՝ որպես փաստ արդեն իսկ գոյութ-

յուն չունի որպես մեղադրյալ առաջադրելու մասին որոշումը, ո-

րը դիտարկվել է իբրև քրեական հատպնդման հարուցում։ Իսկ 
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«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվա-

ծի 2-րդ մասի համաձայն. «Ժամկետային, գործողության կա-

տարմամբ կամ փաստի առաջացմամբ (ընդգծումը մերն է) սահ-

մանափակված նորմատիվ իրավական ակտի համար նախա-

տեսված ժամկետը լրանալու, գործողության կատարմամբ կամ 

փաստի առաջացմամբ նորմատիվ իրավական ակտը համար-

վում է ուժը կորցրած: Նման դեպքերում նորմատիվ իրավական 

ակտն ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ առանձին նորմա-

տիվ իրավական ակտ չի ընդունվում (ընդգծումը մերն է)»,  

- այո, նորմատիվ իրավական ակտերի գործողությունը դա-

դարեցնելու մասին կանոնները տարածվում են նաև անհատա-

կան ակտերի վրա, եթե այլ բան սահմանված չէ օրենքով կամ 

այն նորմատիվ իրավական ակտով, որով նախատեսվել է անհա-

տական իրավական ակտի ընդունում, ինչը նախատեված է 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 1-ին հոդվածի 

2-րդ մասով։ Տվյալ դեպքում որևէ վերապահում սահմանված չէ։ 

 

 

 

 

9. Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի 

քննարկման ընթացակարգը 

Պատասխանները 

- Սահմանադրական դատարան դիմելը Ազգային ժողովի 

հայեցողական լիազորությունը չէ, Սահմանադրության 169-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն. «Սահմանադրության 168-րդ 

հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված դեպքերում Սահմանադրա-

կան դատարան դիմում է Ազգային ժողովը` Սահմանադրության 

փոփոխությանը, վերպետական միջազգային կազմակերպութ-

յուններին անդամակցությանը կամ տարածքի փոփոխությանը 
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վերաբերող հարցերով»։ Լիազորությունը, ի տարբերություն 

մասնավոր անձի իրավունքի, ոչ միայն հնարավոր, այլև պար-

տադիր վարքագիծ է, ուստի քննարկվող դեպքում Ազգային ժո-

ղովը պարտավոր է դիմել Սահմանադրական դատարան, 

- դատավորի՝ գործի քննությանը մասնակցելու անհնարի-

նության հարցի լուծումը վերապահված չէ Ազգային ժողովին, 

ուստի վերջինս չի կարող այդպիսի հանգամանքին իրավական 

գնահատական տալ և այն փոխկապակցել իր որոշման հետ, այդ 

հարցի լուծումը վերապահված է Սահմանադրական դատարա-

նին։ Այսպես, «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմա-

նադրական օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն. 

«Սահմանադրական դատարանի դատավորի` գործի քննությա-

նը մասնակցելու անհնարինության հարցը Սահմանադրական 

դատարանը լուծում է գործը քննության ընդունելու մասին աշ-

խատակարգային որոշման շրջանակներում»։ 

 

 

 

10. Միջազգային պայմանագրերի կնքման և վավերացման 

ընթացակարգը 

Պատասխանները 

- «Միջազգային պայմանագրերի մասին» օրենքի 2-րդ հոդ-

վածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի համաձայն, միջազգային հան-

րային իրավունքով կարգավորվող գրավոր համաձայնագիրը, 

անկախ դրա անվանումից, միջազգային պայմանագիր է։ Միջազ-

գային պայմանագիր չի կարելի կնքել, առանց ներպետական հա-

մաձայնեցման, դա կհակասի նշված օրենքի 5-րդ հոդվածին, 

մասնավորապես՝ նախապես անհրաժեշտ է ստանալ երեք նա-

խարարությունների (արտաքին գործերի, արդարադատության և 

ֆինանսների) եզրակացությունները։ 
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- նշված Հայտարարության 9-րդ կետը հանդիսանում է ռազ-

մական բնույթի, քանի որ օտար պետության զինված ուժերին վե-

րապահվում է Հայաստանի տարածքում վերահսկողական գոր-

ծառույթ իրականացնելու լիազորություն, ըստ այդմ էլ՝ Սահմա-

նադրության 116-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիմքով, այն 

պարտադիր ենթակա է վավերացման։ 

 

11. Սահմանադրության անմիջական գործողության սահ-

մանները 

Պատասխանները 

- դատավորի որոշման պատճառաբանությունը հիմնավոր-

ված չէ, նշված իրավիճակում դատավորը չէր կարող ինքնուրույն 

գնահատել օրենքի սահմանադրականությունը և որոշել այն կի-

րառելու կամ չկիրառելու հարցը։ Եթե դատավորը գտնում է, որ 

կիրառման ենթակա օրենքը կամ այլ իրավական ակտը հակա-

սում է Սահմանադրությանը, ապա կարող է կասեցնել գործի 

վարույթը և այդ հարցով դիմել Սահմանադրական դատարան, 

սակայն ընդհանուր իրավասության դատարանն օժտված չէ օ-

րենքի կամ իրավական ակտի սահմանադրականությունը որո-

շելու իրավասությամբ, 

- սահմանադրական նորմի անմիջական գործողությունը 

նշանակում է, որ այն կարող է գործել, եթե վերջինիս կիրառման 

համար անհրաժեշտ օրենքները ինչ-ինչ պատճառներով չեն ըն-

դունվել, ինչն էլ երաշխավորում է դրանց գործնական կիրառու-

մը։ Օրինակ, եթե սահմանված լինի հավաքների ազատության ի-

րավունքը, սակայն օրենքով կանոնակարգված չլինեն այդ իրա-

վունքների սահմանափակումները, ապա նշված իրավունքը 

կգործի Սահմանադրության ուժով՝ առանց որևէ սահմանափա-

կումների։ Այս տեսանկյունից, օրենքներն օժտված չեն անմիջա-

կան կիրառման հատկությամբ։ 
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12. Պաշտոնական պարզաբանման կարգի խախտման 

հետևանքները 

Պատասխանները 

- պաշտոնական պարզաբանում տված պետական մարմնի 

պատճառաբանությունը իրավաչափ համարվել չի կարող, քանի 

որ այս դեպքում գործում է վստահության իրավունքը, որի պա-

րագայում հասցեատերը իրավունք ունի ողջամտորեն վստահե-

լու պետական մարմնի վարչարարության արդյունքում կայաց-

րած վարչական ակտի իրավաչափությանը, բացառությամբ 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մա-

սին» օրենքի 63-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպքե-

րի.  

«4. Վարչական ակտի հասցեատերը վարչական ակտի գո-

յությանը վստահելու իրավունք չունի, եթե նա` 

ա) համապատասխան վարչական ակտի ընդունմանը հա-

սել է կաշառքի, սպառնալիքի կամ վարչական մարմնի պաշ-

տոնատար անձին դիտավորյալ մոլորության մեջ գցելու միջո-

ցով. 

բ) համապատասխան վարչական ակտի ընդունմանը հա-

սել է կեղծ կամ ոչ լրիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու միջոցով. 

գ) նախապես իմացել է վարչական ակտի ոչ իրավաչափ լի-

նելու մասին կամ այդ մասին պարտավոր էր իմանալ` իր հա-

մար մատչելի տեղեկությունների հիման վրա», 

- եթե պաշտոնական պարզաբանում տար իրավասու պե-

տական մարմինը, բայց այն լիներ սխալ, ապա վրա կհասներ 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 44-րդ հոդվա-

ծով նախատեսված հետևանքը.  

«1. Եթե պաշտոնական պարզաբանում ստանալու համար 

դիմում ներկայացրած անձն առաջնորդվել է սույն օրենքի պա-
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հանջների պահպանմամբ տրված պաշտոնական պարզաբան-

մամբ, ապա այդ պարզաբանման և իրավասու մարմնի` հետա-

գայում տված պարզաբանման միջև հակասության կամ իր 

նկատմամբ գործողություններ կատարելիս, որոշումներ կայաց-

նելիս դրանով չառաջնորդվելու դեպքում անձն ազատվում է 

սխալ պարզաբանման հետևանքով թույլ տրված խախտումների 

համար նախատեսված պատասխանատվությունից: 

2. Իրավասու մարմինների տված պաշտոնական սխալ պար-

զաբանման հետևանքով պատճառված վնասի համար օրենքով 

սահմանված կարգով պատասխանատվություն է կրում Հայաս-

տանի Հանրապետությունը կամ համապատասխան համայնքը»։ 

 

13. Նորմատիվ իրավական ակտում որոշ շաղկապների կի-

րառման իրավական նշանակությունը 

Պատասխանները 

- փաստաբանի դիրքորոշումը հիմնավորված չէ, քանի որ 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 16-րդ հոդվա-

ծի 3-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն, «կամ» շաղկապով բաժան-

ված պայմաններից՝ իրավական նորմի կիրառման համար բա-

վական է մեկը, 

- իրավական նորմով նախատեսված բոլոր պայմանները հա-

մարվում են պարտադիր՝ «Նորմատիվ իրավական ակտերի մա-

սին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դեպքե-

րում.  

«1. Նորմատիվ իրավական ակտում նորմի կիրառման հա-

մար թվարկված բոլոր պայմանների առկայությունը պարտադիր 

է, եթե իրավական ակտում` 

1) նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է միայն «և» 

կամ «ու» շաղկապով բաժանված պայմաններով, կամ 
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2) նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է միայն ստո-

րակետերով բաժանված պայմաններով, կամ 

3) նշված նորմի կիրառումը պայմանավորված է ստորակե-

տերով և «և» կամ «ու» շաղկապով բաժանված պայմաններով»։ 

 

14. Պաշտոնական հրապարակման կարգը 

Պատասխանները 

- ոչ, իրավաչափ չի վարվել արդարադատության նախարա-

րությունը, մասնավորապես, եթե պարզվում է, որ առկա վրի-

պակների և տեխնիկական բնույթի սխալներն ուղղելը չի հան-

գեցնում իրավական ակտի բովանդակության փոփոխությանը, 

ապա, միևնույն է, ինքնուրույն չէր կարող դրանք ուղղել, դա կա-

րող էր անել նորմատիվ իրավական ակտը հրապարակման ու-

ղարկած մարմնի դիմումով. «Եթե նորմատիվ իրավական ակտի 

հրապարակումից հետո դրա տեքստում հայտնաբերվում են 

վրիպակներ կամ տեխնիկական բնույթի այնպիսի սխալներ, ո-

րոնց ուղղման դեպքում տեքստի բովանդակությունը չի փոխ-

վում, ապա նորմատիվ իրավական ակտը հրապարակման ու-

ղարկած մարմնի դիմումով, ապա նախարարությունը նորմա-

տիվ իրավական ակտի տեքստում իրականացնում է համապա-

տասխան ուղղում» («Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օ-

րենքի 25-րդ հոդվածի 5-րդ մաս),  

- արդարադատության նախարարության կողմից ուղղում 

կատարելը փաստվում է հատուկ նշում կատարելով՝ ուղղման 

վերաբերյալ, ինչը բխում է դարձյալ «Նորմատիվ իրավական ակ-

տերի մասին» օրենքի 25-րդ հոդվածի 5-րդ մասից։ 

 

15. Օրենքի հետադարձ ուժի իրավական հիմքերը 

Պատասխանները 
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- վարչական մարմնի պատճառաբանությունը և ըստ այդմ էլ՝ 

կայացված որոշումն իրավաչափ չէ։ Թեպետ՝ Սահմանադրության 

72-րդ հոդվածին, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

մասին» օրենքի 28-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան` 

հետադարձ ուժ ունի միայն արարքի պատժելիությունը վերացնող 

կամ պատիժը մեղմացնող օրենքը, այնուամենայնիվ, ինչպես 

Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախադեպա-

յին որոշումներով, այնպես էլ Սահմանադրական դատարանի ի-

րավական դիրքորոշումներով ամրագրվել է, որ քրեական պա-

տասխանատվության երաշխիքները հավասարապես տարած-

վում են նաև վարչական պատասխանատվության վրա, 

- արարքի պատժելիությունը վերացնող միակ հանգամանքն 

այն է, երբ տվյալ արարքի համար ամբողջությամբ վերացվում է 

պատիժը, մինչդեռ՝ պատիժը մեղմացնող հանգամանքների 

շրջանակը լայն է՝ ա) մեղմացվում է պատասխանատվության 

տեսակը, օրինակ՝ քրեական պատժի փոխարեն նախատեսվում 

է վարչական տույժ, բ) միևնույն պատասխանատվության տեսա-

կի շրջանակում մեղմացվում է սանկցիայի խստությունը, օրի-

նակ՝ 500 հազար դրամ առավելագույն չափի տուգանքի փոխա-

րեն սահմանվում է 100 հազար դրամ, գ) միևնույն պատասխա-

նատվության տեսակի շրջանակում մեղմացվում է տույժի տե-

սակը, օրինակ՝ տուգանքը փոխարինվում է նախազգուշացմամբ, 

դ) ավելանում են դիսպոզիտիվ տարրերը, օրինակ՝ տվյալ հոդ-

վածով սահմանադրական կարգի տապալումը որակվում է հան-

ցանք, եթե այն կատարվում է իշխանությունը զավթելու նպա-

տակով և այլն։ 

 

16. Սահմանադրական օրենքի և օրենքի փոխհարաբերակ-

ցությունը 

Պատասխանները 
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- դատարանի իրավական դիրքորոշումը հիմնավորված չէ, 

կարգավորման առարկայից դուրս գալը սահմանադրական կար-

գավորման հարց է։ Այսպես, Սահմանադրության 103-րդ հոդվա-

ծի 2-րդ մասի համաձայն. «Սահմանադրական օրենքի իրավա-

կարգավորումը չպետք է դուրս գա իր առարկայի շրջանակնե-

րից», 

- սահմանադրական օրենքի և օրենքի միջև հակասություն 

արձանագրելու դեպքում, եթե սահմանադրական օրենքը դուրս 

չի եկել իր կարգավորման առարկայից, դատավորը պարտավոր 

է ղեկավարվել սահմանադրական օրենքով, ինչը բխում է «Նոր-

մատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 40-րդ հոդվածի 1-

ին մասի 1-ին կետի համաձայն.  

«1. Նորմատիվ իրավական ակտերի նորմերի միջև կոլիզիա-

ների դեպքում, ըստ հերթականության, կիրառվում են հետևյալ 

կանոնները, ընդ որում, յուրաքանչյուր հաջորդ կանոնը կիրառ-

վում է, եթե կիրառելի չէ նախորդ կանոնը՝ 

1) ավելի բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող նորմատիվ ի-

րավական ակտի նորմը ….»։ 
 

17. Միջազգային պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելու 

կարգը 

Պատասխանները 

- Հանրապետության նախագահի իրավական դիրքորոշումը 

իրավաչափ է, վերջինս իրավասու է սահմանադրականության 

հարց բարձրացնել, եթե ընդունենք խախտվել է որևէ ընթացա-

կարգային նորմ, իսկ քննարկվող դեպքում, առկա է ընթացա-

կարգային առերևույթ խախտում, մասնավորապես խախտվել է 

Սահմանադրության 116-րդ հոդվածի 2-րդ մասը. «Ազգային ժո-

ղովը Կառավարության առաջարկությամբ միջազգային պայմա-
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նագրերը վավերացնում, կասեցնում և չեղյալ է հայտարարում օ-

րենքով», 

- նշված բնույթի օրենք կարող է ընդունվել պատգամավոր-

ների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ, ինչը ևս նա-

խատեսված է Սահմանադրության 116-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ 

 

18. Կուսակցության գործունեությունը դադարեցնելու իրա-

վական հիմքը 

Պատասխանները 

- այո, կուսակցության դիրքորոշումը հիմնավորված է, 

տվյալ դեպքում խախտվել է «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» 

սահմանադրական օրենքի 111-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահ-

մանված կարգը, ըստ որի՝ այդպիսի որոշման նախագիծ կարող է 

ներկայացնել միայն խմբակցությունը, 

- «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրեն-

քի խախտմամբ ընդունված որոշումը հակասահմանադրական է, 

քանի որ Սահմանադրության 88-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համա-

ձայն. «Ազգային ժողովը գործում է իր կանոնակարգին համա-

պատասխան (ընդգծումը մերն է)»։ Այս նորմով առնվազն երկու 

խումբ հասարակական հարաբերություններ են կարգավորվում, 

նախ, սահմանվում է Ազգային ժողովի գործունեության օրենսդ-

րական հիմքը, այնուհետև՝ ամրագրվում է վավերապայման, 

ըստ որի՝ Ազգային ժողովը պետք է գործի այդ օրենսդրական ակ-

տին համապատասխան, այսինքն՝ այս դեպքում սահմանադրա-

կան օրենքին համապատասխան գործելը սահմանված է, որպես 

սահմանադրական դրույթ՝ ի տարբերություն Սահմանադրութ-

յամբ սահմանված այլ դեպքերի, երբ պարզապես կանոնակարգ-

ված է, թե այս կամ այն սահմանադրական մարմնի գործունեութ-

յան հիմքը որ օրենսդրական ակտն է։ 
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 
 

Նորմատիվ ակտեր 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (ըն-

դունվել է 1995 թ. հուլիսի 5-ին, փոփոխություններ են կատարվել 

2005 թ. նոյեմբերի 27-ին և 2015 թ. դեկտեմբերի 6-ին)։ 

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիա (1950 թ. նո-

յեմբերի 4)։ 

Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին մի-

ջազգային դաշնագիր` կից կամընտիր արձանագրությամբ (1966 

թ. դեկտեմբերի 16)։ 

Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների 

մասին միջազգային դաշնագիր (1966 թ. դեկտեմբերի 16)։ 

«Հայաստանի անկախության մասին» հռչակագրին համա-

պատասխան ընդունված օրենսդրական ակտերի մասին» Հա-

յաստանի Հանրապետության օրենքը (ընդունվել է 1990 թ. դեկ-

տեմբերի 10-ին)։ 

«Նախկին ԽՍՀՄ, ՀԽՍՀ, Հայաստանի Հանրապետության մի 

շարք օրենքներ և Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն 

խորհրդի մի շարք իրավական ակտեր ուժը կորցրած ճանաչելու 

մասին» օրենքը (ընդունվել է 2006 թ. նոյեմբերի 28-ին)։ 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենք 

(ընդունվել է 2016 թ. դեկտեմբերի 16-ին)։ 

«Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրա-

կան օրենք (ընդունվել է 2018 թ. հունվարի 17-ին)։ 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենք (ընդունվել 

է 2018 թ. մարտի 21-ին)։ 

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք (ընդունվել է 

2013 թ. դեկտեմբերի 5-ին)։ 
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«ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենք (ըն-

դունվել է 2018 թ. փետրվարի 7-ին)։ 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 

մասին» օրենք (ընդունվել է 2004 թ. փետրվարի 18-ին)։ 

«Միջազգային պայմանագրերի մասին» օրենք (ընդունվել է 

2018 թ. մարտի 23-ին)։ 

Ազգային ժողովի 2016 թ. դեկտեմբերի 16-ի «Հայաստանի 

Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակարգը հաստա-

տելու մասին» թիվ ԱԺՈ-267-Ն որոշումը։ 

Կառավարության 2009 թ. հոկտեմբերի 22-ի «Նորմատիվ ի-

րավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն բնագավա-

ռում կարգավորման ազդեցության գնահատման իրականացման 

կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1205-Ն որոշումը։ 

Կառավարություն 2009 թ. նոյեմբերի 19-ի «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիա-

կան ավիացիայի գլխավոր վարչությանն օտար լեզվով նորմա-

տիվ իրավական ակտեր ընդունելու համար համաձայնություն 

տալու մասին» թիվ 1318-Ա որոշումը։ 

Կառավարություն 2015 թ. սեպտեմբերի 25-ի «Պաշտոնական 

ինկորպորացիայի ենթարկված նորմատիվ իրավական ակտերի 

էլեկտրոնային ժողովածու կազմելու եվ տրամադրելու կարգն ու 

ժամկետները սահմանելու և իրավական ակտերի պաշտոնա-

կան ինկորպորացիայի իրականացման կարգը հաստատելու 

մասին» թիվ 1084-Ն որոշումը։ 

Կառավարություն 2018 թ. հուլիսի 19-ի «Նորմատիվ իրավա-

կան ակտերի պաշտոնական թարգմանության իրականացման 

կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառա-

վարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի n 1245-ն որոշումն 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 815-Ն որոշումը։ 
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Կառավարության 2018 թ. հոկտեմբերի 10-ի «հանրային 

քննարկումների կազմակերպման եվ անցկացման կարգը սահ-

մանելու և հայաստանի հանրապետության կառավարության 

2010 թվականի մարտի 25-ի թիվ 296-ն որոշումն ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» թիվ 1146-Ն որոշումը։ 

Կառավարության 2019 թ. հունիսի 20-ի «Հայաստանի Հան-

րապետության կառավարության կողմից ընդունված նորմատիվ 

իրավական ակտերի հաշվառման և պահպանման կարգը հաս-

տատելու մասին» թիվ 815-Ն որոշումը։ 

Կառավարության 2020 թ. փետրվարի 13-ի «Եվրասիական 

տնտեսական միության հանձնաժողովի խորհրդի իրավական 

բնույթի նորմատիվ իրավական ակտը Հայաստանի Հանրապե-

տությունում գործողության մեջ դնելու և Հայաստանի Հանրա-

պետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի n 

1313-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 152-Ն ո-

րոշումը։ 

 

Մասնագիտական գրականություն 

Արդարադատության իրավունքի իրացումը Հայաստանի 

Հանրապետության դատական համակարգում։ (Մոնիտորինգի 

արդյունքներ), Գ.Ղազինյան, Վ.Քոչարյան, Հ.Ղուկասյան, Ա.Հա-

րությունյան, Վ.Ենգիբարյան, - Եր., Ասողիկ, 2009 թ. - 220 էջ։ 

Ավագյան Ռ.Օ., Հայ իրավական մտքի գանձարան, Երևան, 

2002թ. – 507 էջ։ 

Ապիյան Ն., Օրինականությունը և անձի իրավունքների ամ-

րապնդումն իրավական պետության պայմաններում, «Օրինա-

կանություն», Երևան, 2004թ., № 26, էջեր 9-14: 

Դանիելյան Գ.Բ., Իրավական որոշակիության, իրավունքի 

անալոգիայի (համանմանության) և իրավական ակտի մեկնա-

բանության փոխհարաբերության արդի հիմնախնդիրները, 
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«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Իրավագիտություն, Հասա-

րակական գիտություններ, № 2(20), Երևան – 2016, էջ 3-17: 

Դանիելյան Գ. Բ., Իրավունքների իրացման ու պաշտպա-

նության իրավական մշակույթի վերաիմաստավորման արդի ու-

ղենիշները, «ԼՂՀ դատական իշխանություն. իրավական տեղե-

կատվական-վերլուծական հանդես», Գիտական ամսագիր, 2017, 

№ 1(23), էջ 18-27: 

Դանիելյան Գ.Բ., Հասարակության ներքին հակասություն-

ների սահմանադրաիրավական արտացոլումը, «Բանբեր Երևա-

նի համալսարանի», Հասարակական գիտություններ, Շարք 3՝ Ի-

րավագիտություն, № 1(142), Երևան – 2014, էջ 3-12։ 

Դանիելյան Գ.Բ., Իրավական կոլիզիաների և օրենսդրական 

բացերի հաղթահարման արդի հիմնահարցերը, «ԵՊՀ իրավագի-

տության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գի-

տաժողովի նյութերի ժողովածու», 1(3)2019, Գլխ. խմբ.՝ Գ.Ս. Ղա-

զինյան. – Եր.: ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան - 2020., էջ 5-26: 

Դանիելյան Գ.Բ., ԵԱՏՄ-ի մարմինների որոշումների իրա-
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