
ՀՀ Սահմանադրություն 

Հոդված 115. Վարչապետին անվստահություն հայտնելը 

1. Վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին Ազգային ժողովի որոշման 

նախագիծ կարող է ներկայացնել պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ 

երրորդը միայն այն դեպքում, եթե որոշման նախագծով միաժամանակ առաջարկվում է 

նոր վարչապետի թեկնածու: 

 

2. Վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին Ազգային ժողովի որոշման 

նախագիծը քվեարկության է դրվում այն ներկայացվելուց ոչ շուտ, քան քառասունութ, եւ 

ոչ ուշ, քան յոթանասուներկու ժամ հետո: Որոշումն ընդունվում է պատգամավորների 

ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ՝ անվանական քվեարկությամբ: Որոշման 

ընդունման դեպքում համարվում է, որ վարչապետը հրաժարական է ներկայացրել: Այս 

դեպքում Սահմանադրության 149-րդ հոդվածի 2-4-րդ մասերի դրույթները կիրառելի չեն: 

3. Վարչապետին անվստահություն կարելի է հայտնել նրա նշանակումից ոչ շուտ, քան 

մեկ տարի հետո: Եթե վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին Ազգային 

ժողովի որոշման նախագիծը չի ընդունվում, ապա նման նախագիծ կարող է 

ներկայացվել ոչ շուտ, քան վեց ամիս հետո: 

4. Արտակարգ կամ ռազմական դրության ժամանակ վարչապետին անվստահություն 

հայտնելու մասին Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ չի կարող ներկայացվել կամ 

քննարկվել: 

 

Հոդված 149. Վարչապետի ընտրությունը եւ նշանակումը 

1. Հանրապետության նախագահը նորընտիր Ազգային ժողովի լիազորությունների 

ժամկետն սկսվելուց հետո անհապաղ վարչապետ է նշանակում Սահմանադրության 89-

րդ հոդվածով սահմանված կարգով ձեւավորված խորհրդարանական մեծամասնության 

ներկայացրած թեկնածուին: 

2. Վարչապետի հրաժարական ներկայացնելու կամ վարչապետի պաշտոնը թափուր 

մնալու այլ դեպքերում Կառավարության հրաժարականն ընդունվելուց հետո` յոթնօրյա 

ժամկետում, Ազգային ժողովի խմբակցություններն իրավունք ունեն առաջադրելու 

վարչապետի թեկնածուներ: Ազգային ժողովը վարչապետին ընտրում է 

պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ: 

3. Վարչապետ չընտրվելու դեպքում քվեարկությունից յոթ օր հետո անցկացվում է 

վարչապետի նոր ընտրություն, որին մասնակցելու իրավունք ունեն պատգամավորների 

ընդհանուր թվի առնվազն մեկ երրորդի առաջադրած վարչապետի թեկնածուները: Եթե 



պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ վարչապետ չի 

ընտրվում, ապա Ազգային ժողովն արձակվում է իրավունքի ուժով: 

4. Վարչապետի ընտրությունն անցկացվում է անվանական քվեարկությամբ: 

5. Հանրապետության նախագահն անհապաղ վարչապետ է նշանակում Ազգային ժողովի 

կողմից ընտրված թեկնածուին: 

 

Հոդված 158. Կառավարության հրաժարականը 

Կառավարությունը Հանրապետության նախագահին ներկայացնում է իր հրաժարականը 

նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի, Կառավարությանը վստահություն 

չհայտնելու, Կառավարության ծրագրին հավանություն չտալու, վարչապետի կողմից 

հրաժարական ներկայացվելու կամ վարչապետի պաշտոնը թափուր մնալու օրը: 

Կառավարության անդամները շարունակում են իրենց պարտականությունների 

կատարումը մինչեւ նոր Կառավարության կազմավորումը: 

 

 

Ազգային ժողովում  

«Իմ քայլը> խմբակցությունն ունի 88 պատգամավոր 

«Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցությունն ունի 24 պատգամավոր 

«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցությունն ունի 17 պատգամավոր 

Խմբակցություններում չընդրկված 3 պատգամավոր 

Ընդամենը 132 պատգամավոր 

 

ՀՀ օրենքը ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին 

Հոդված 17. Ռազմական դրության գործողության դադարեցումը 

  

1. Ռազմական դրություն հայտարարելու համար հիմք ծառայած հանգամանքների 

վերացման դեպքում ռազմական դրությունը կարող է ամբողջությամբ կամ 

մասնակիորեն դադարեցվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

որոշմամբ, որի մասին բնակչությունն իրազեկվում է սույն օրենքով սահմանված` 

ռազմական դրություն հայտարարելու մասին տեղեկացվելու կարգով: 



Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանն ուղղված որևէ առանձին 

միջոցառման իրականացումն Ազգային ժողովի կողմից չեղյալ հայտարարվելու դեպքում 

դադարում է այդ միջոցառման հետագա իրականացումը, իսկ Ազգային ժողովի կողմից 

ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանն ուղղված բոլոր 

միջոցառումների իրականացումը չեղյալ հայտարարվելու դեպքում ռազմական 

դրությունը դադարում է, որի մասին բնակչությունն անհապաղ իրազեկվում է մամուլով 

և զանգվածային լրատվության մյուս միջոցներով: 

2. Ռազմական դրության իրավական ռեժիմն ապահովելու նպատակով ընդունված և 

ֆիզիկական ու իրավաբանական անձանց իրավունքների և ազատությունների 

ժամանակավոր սահմանափակումներ նախատեսող՝ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության որոշումները կիրառվում են միայն ռազմական դրության 

գործողության ժամկետի ընթացքում և ուժը կորցրած են ճանաչվում ռազմական 

դրության գործողության դադարեցման հետ միաժամանակ՝ առանց այդ մասին հատուկ 

իրազեկելու: 

(17-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 15.11.17 ՀՕ-197-Ն) 
 

 

ՀՀ կառավարության 2020թ․ սեպտեմբերի 27-ի 1586 որոշումից, ՀՀ ամբողջ տարածքում 

ռազմական դրություն հայտարարելու մասին 

III. ՀԱՎԱՔՆԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԱԴՈՒԼՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ 

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԳԵԼՔՆԵՐԸ 

  

8. Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում արգելվում է հավաքների և 

գործադուլների կազմակերպումը, անցկացումը և դրանց մասնակցելը: 

 


