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ԱՐՄԱՆ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Հոդվածը նվիրված է ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռ-
նության՝ որպես անմիջական ժողովրդաիշխանության ձևերից մեկի 
հասկացության, էության և բովանդակության բացահայտմանն ու 
հստակեցմանը։ Հոդվածում քննարկվում են հետազոտության առար-
կա հանդիսացող մի շարք տեսական հիմնախնդիրներ: Ուսումնասի-
րության արդյունքում հեղինակը հանգել է մի շարք գիտական եզրա-
հանգումների, որոնք արտացոլված են սույն հոդվածում: 

Բանալի բառեր. քաղաքացիական նախաձեռնություններ, ժո-
ղովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնություն, ժողովրդի իրավունք, 
ինստիտուտ, անմիջական ժողովրդաիշխանություն, քաղաքացինե-
րի առաջարկություններ, հանրաքվե: 

 

Ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունը մեր հանրապե-
տության իրավական համակարգում նոր երևույթ է: Մինչև 2015 թվականն 
այս ինստիտուտը մեր երկրի Սահմանադրությամբ նախատեսված չէր: Այն 
ներդրվեց միայն 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների 
արդյունքում, որով ընտրական իրավունք ունեցող երկու հարյուր հազար 
քաղաքացիների վերապահվեց քաղաքացիական նախաձեռնության կար-
գով ՀՀ Ազգային ժողովին Սահմանադրության և Սահմանադրության 
առանձին գլուխներում ու հոդվածներում փոփոխությունների (202-րդ հոդ-
վածի 1-ին մաս), հարյուր հիսուն հազար քաղաքացիների՝ Սահմա-
նադրության մնացած մասում փոփոխությունների նախագիծ (202-րդ 
հոդվածի 2-րդ մաս) և հիսուն հազար քաղաքացիների՝ օրենքի նախագիծ 
առաջարկելու իրավունք (109-րդ հոդվածի, 6-րդ մաս): 

Տեսական գրականության մեջ քննարկվող ինստիտուտի անվանման 
հետ կապված գոյություն ունեն տարբեր մոտեցումներ, մասնավորապես 
հանդիպում են «քաղաքացիական նախաձեռնություններ», «ժողովրդա-
կան նախաձեռնություններ», «հասարակական նախաձեռնություններ», 
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«քաղաքացիական օրենսդրական նախաձեռնություններ», «քաղաքա-
ցիական իրավաստեղծ նախաձեռնություններ», «ժողովրդական իրավա-
ստեղծ նախաձեռնություններ» հասկացությունները: Առաջին հայացքից 
այս հասկացությունների միջև էական տարբերություններ չկան, սակայն 
նրանց միջև, այնուամենայնիվ, առկա են որոշակի բովանդակային տար-
բերություններ: 

«Նախաձեռնություն» եզրույթի բովանդակությունը հստակ է. նշանա-
կում է «որևէ բան սկսելու՝ ձեռնարկելու ներքին դրդում՝ եռանդ՝ մղում» 
 [1, էջ 1047], «առաջինն սկսելը՝ ձեռնարկելը» [2, էջ 11]: 

«Հասարակական նախաձեռնություն» և «քաղաքացիական նախա-
ձեռնություն» կատեգորիաները, ըստ էության, հոմանիշներ են: 

Ա.Ն. Չերտկովն անդրադառնալով քաղաքացիական նախաձեռնութ-
յան բովանդակությանը՝ նշում է, որ այն չի ենթադրում նախաձեռնության 
որևէ կոնկրետ ձև կամ եղանակ, այլ այն հավաքական եզրույթ է, որը նշա-
նակում է հանրային նշանակություն ունեցող որոշումների կայացման գոր-
ծում հասարակության մասնակցության կապակցությամբ քաղաքացինե-
րից (քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներից) բխող ցան-
կացած նախաձեռնություն [3, с. 111-112]: Ա. Ա. Սերգեևան ուսումնասիրե-
լով ռուսական իրավական համակարգը փաստում է, որ օրենսդրությունը 
նախատեսում է քաղաքացիական տարբեր նախաձեռնությունների որո-
շակի ցանկ, որոնց շարքին կարելի է դասել ժողովրդական իրավաստեղծ 
նախաձեռնությունը, հանրագրերը, քաղաքացիների դիմումները, նրանց 
մասնակցությունը հավաքներին, երթերին, նորմատիվ իրավական ակտե-
րի նախագծերի պաշտոնական քննարկումը զանգվածային լրատվության 
միջոցներով և այլն [4, с. 71-74]: Իսկ հայրենական սոցիոլոգիական հե-
տազոտություններից մեկում նշվում է, որ քաղաքացիական նախաձեռ-
նություն ասելով հասկացվում է կոլեկտիվ կամարտահայտման ոչ բռնի 
ձև, որի միջոցով քաղաքացիների որոշակի խմբի կամ խմբերի կարծիքը 
ներկայացվում է պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառա-
վարման մարմիններին և պահանջվում է դրա լուծում [5, էջ 3]: 

«Հասարակական նախաձեռնություն» եզրույթի ներքո հասկացվում է 
քաղաքացիների կողմից անհատապես կամ կոլեկտիվ (հասարակական 
կազմակերպությունների, միավորումների) իրականացվող ինքնուրույն, 
ակտիվ, հասարակական նշանակություն ունեցող, կառուցողական և կա-
մավոր բնույթի գործողություն, որը հետապնդում է քաղաքական, սոցիա-
լական, մշակութային, տնտեսական կամ այլ նպատակներ [6, с. 9-10]: 

Ինչպես տեսնում ենք՝ այս երկու հասկացություններն իրենց էությամբ 
և բովանդակությամբ նույնական են, ընդգրկում են քաղաքացիական հա-
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սարակության, քաղաքացիների կողմից դրսևորվող բոլոր ակտիվ նախա-
ձեռնությունները, որոնք ուղղված են հանրային շահերի և հետաքրքրութ-
յունների ապահովմանը և դրսևորվում են պետության կառավարմանը 
մասնակցելու, քաղաքացիներին հանրային իշխանության իրականաց-
ման գործընթացում ներգրավելու միջոցով: Մինչդեռ, հայրենական տե-
սական աղբյուրներում, տարբեր հետազոտական աշխատանքներում այս 
եզրույթների գործածությունը բազմիմաստ է, որոշակիացված չէ՝ ինչը 
որոշ դեպքերում հանգեցնում է դրանց նեղ իմաստով կիրառման կամ բո-
վանդակության խեղաթյուրման1 [7, էջեր 150-161], [8, էջեր 27-28]:  

«Ժողովրդական նախաձեռնություն» եզրույթը կապված է «ժողո-
վուրդ» հասկացության հետ, որը ենթադրում է մեկ պետության մեջ միա-
վորված քաղաքացիներին: Վերը հիշատակված մյուս տերմիններից այն 
տարբերվում է նրանով, որ դիտարկվում է որպես ժողովրդի իրավունք, 
իսկ այդ իրավունքի իրականացումը դրսևորվում է պետության ողջ ժո-
ղովրդի կողմից: Այդպիսով այն բխում է ժողովրդաիշխանության գաղա-
փարից և սերտ կապված է ժողովրդաիշխանության սկզբունքի հետ: 

«Իրավաստեղծ նախաձեռնություն» հասկացության վերաբերյալ առ-
կա են տարբեր տեսակետներ. ամենաընդհանուր իմաստով այն նորմա-
տիվ իրավական ակտի նախագծի (օրինագծի) մշակումն է և առաջադրու-
մը իրավասու մարմնի քննարկմանը [9, էջեր 43-46], [10, էջ 183], մեկ այլ 
հեղինակի կարծիքով՝ «իրավաստեղծ նախաձեռնությունը լիազորված 
(ուղղակի կամ անուղղակի) սուբյեկտների գործունեությունն է՝ գործող 
իրավական ակտերի համակարգի փոփոխման հարցը իրավաստեղծ 
մարմնի առջև բարձրացնելու համար» [11, c. 7]:  

Օրենսդրական նախաձեռնությունը իրավաստեղծ նախաձեռնության 
տարատեսակ է և իրենից ենթադրում է օրենսդրական նախաձեռնության 
սուբյեկտի կողմից օրենքի նախագիծը խորհրդարան ներկայացնելը և 
խորհրդարանի պարտավորությունը սկսել օրինագծի քննարկումը՝ սահ-
մանված ընթացակարգի համաձայն [12, էջ 165], [13, c. 93], [14, c. 297]: 
Հետևաբար, օրենսդիր մարմինը պարտավոր է քննարկել միայն այն օրի-
նագծերը, որոնք առաջադրվում են օրենսդրական նախաձեռնության 
սուբյեկտի կողմից, այլ կերպ ասած՝ ամեն ինչ կախված է նրանից, թե 
կոնկրետ սուբյեկտներին պատկանող այս իրավունքը կանոնակարգված 
է նորմատիվ իրավական ակտերով, թե ոչ: Ինչպես արդարացիորեն նշում 

                                        
1 Այստեղ հեղինակը քաղաքացիական նախաձեռնության ինստիտուտը ներկայաց-

նում է միայն որպես քաղաքացիների կողմից անմիջականորեն օրենսդրական և 
սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու հնարավորություն, ինչն անհարկի 
նեղացնում է այս ինստիտուտի բովանդակությունը: 
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է Վ. Ե. Չիրկինը. «կազմել օրինագիծը և առաջարկել այն (օրինակ՝ փոս-
տով ուղարկել խորհրդարան) կարող է ցանկացած ֆիզիկական կամ իրա-
վաբանական անձ, բայց խորհրդարանն ամենևին պարտավոր չէ քննար-
կել նման տեքստը։ Նա պարտավոր է քննարկել միայն այն օրինագծերը, 
որոնք ներկայացրել են այն մարմինները և անձինք, որոնց Սահմանադ-
րությունը (այլ օրենք) վերապահել է օրենսդրական նախաձեռնության 
իրավունք» [15, c. 276]: 

Բացի դրանից, սահմանադրական իրավունքի տեսության մեջ գերիշ-
խող է համարվում այն մոտեցումը, որի համաձայն՝ իրավաստեղծ նախա-
ձեռնության իրականացման միակ ձևը համապատասխան մարմնին ար-
դեն կառուցվածքային առումով ձևակերպված նորմատիվ իրավական 
ակտի նախագծի առաջադրումն է [16, c. 5], [17, c. 15-16], [18, c. 19]: 

Ինչպես տեսնում ենք՝ իրավաստեղծ նախաձեռնության մասին խոսե-
լու համար պարտադիր պայման է նորմատիվ ակտի նախագծի առկայութ-
յունը։ Հենց դրանում էլ կարելի է տեսնել այս ինստիտուտի տարբերութ-
յունը մնացած քաղաքացիական նախաձեռնություններից: 

Ճշմարտացի է նաև Դ. Ա. Կովաչևի այն պնդումը, ըստ որի «օրենսդրա-
կան նախաձեռնության իրավունքի» հասկացության բովանդակությունը, 
որպես էական հատկանիշ, ներառում է ներկայացված օրինագիծը քննար-
կելու ներկայացուցչական մարմնի պարտականությունը միայն այն դեպ-
քում, եթե նշված է օրենքում տվյալ պարտականությունը [19, c. 178]: 

Վերոգրյալի հիման վրա կարող ենք փաստել, որ ժողովրդի իրավաս-
տեղծ նախաձեռնությամբ հանդես գալու իրավունքը պետք է ամրագրված 
լինի օրենսդրությամբ, որպեսզի վերջինս կարողանա լիարժեք կերպով 
իրականացնել իր այդ իրավունքը, իսկ դրան համապատասխան՝ իրավա-
սու սուբյեկտն էլ ունենա պարտավորություն քննարկելու այն: 

Կարծում ենք, որ ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունը 
դիտարկելով որպես ժողովրդի իրավունք, այդպիսով ընդգծվում է վերջի-
նիս նախահիմքը (ժողովրդաիշխանության սկզբունքը): Միևնույն ժամա-
նակ, ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունը հանդիսանում է 
նաև ժողովրդաիշխանության իրականացման ձև, դրա առանձին ինստի-
տուտ, որի կենսագործվում է պետության ժողովրդի և կոնկրետ քաղաքա-
ցիների կողմից, որոնք օժտված են իրավաստեղծ նախաձեռնությամբ 
հանդես գալու իրավունքով: Ինչպես Սահմանադրության մեկնաբանութ-
յուններում նշում են դրա հեղինակները` «ժողովրդաիշխանությունը հան-
դես է գալիս ժողովրդի ինքնորոշման և ինքնակառավարման ձևերով, 
որին հավասար հիմքերով կարող են մասնակցել բոլոր քաղաքացիները: 
Ժողովրդաիշխանության սուբյեկտը ողջ ժողովուրդն է: Սակայն կախված 
ժողովրդաիշխանության իրականացման ձևի յուրահատկություններից` 
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«ժողովուրդ» հասկացության ներքո նկատի է առնվում նաև ընտրողների 
(քաղաքացիների) զանգվածը» [20, էջ 56]: 

Ժողովրդի կողմից իր իրավաստեղծ նախաձեռնության իրավունքը 
իրականացնելու արդյունքում առաջանում է յուրատեսակ իրավահարաբե-
րություն, որի սուբյեկտները մի կողմից այս իրավահարաբերությանը մաս-
նակցող՝ ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիներն են, մյուս կողմից՝ 
հանրային իշխանության մարմինները, որոնք լիազորված են կատարելու 
որոշակի գործողություններ այս իրավունքի կիրառման գործընթացում: 
Որպես այս իրավահարաբերության օբյեկտ հանդես են գալիս այն հասա-
րակական հարաբերությունները, որոնք առաջանում են ժողովրդական 
իրավաստեղծ նախաձեռնություններն իրականացնելիս, օրինակ՝ իրավա-
սու մարմնին ներկայացված նորմատիվ իրավական ակտի ընդունումը 
կամ մերժումը, իսկ իրավահարաբերության բովանդակությունը կազմում 
են դրա սուբյեկտների փոխադարձ այնպիսի իրավունքներն ու պարտա-
կանությունները, ինչպիսիք են՝ քաղաքացիների կողմից օրենսդրության 
պահանջներին համապատասխանող նախագծի ներկայացումը, ներկա-
յացման ընթացակարգային պահանջների պահպանումը, իսկ մյուս կող-
մից՝ իրավասու մարմնի պարտականությունն ընդունելու և քննարկելու 
ներկայացված նախագիծը: 

Ընդհանրացնելով վերոգրյալը՝ կարող ենք փաստել, որ որպես ժո-
ղովրդի իրավունք ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունն իրե-
նից ենթադրում է ժողովրդի (որոշակի քանակի քաղաքացիների) նորմա-
տիվ իրավական ակտով ամրագրված հնարավորությունն իրականացնե-
լու իրավական նշանակություն ունեցող այնպիսի գործողություններ, 
որոնք ուղղված են նորմատիվ իրավական ակտի ընդունմանը, փոփոխ-
մանը կամ գործողության դադարեցմանը և ենթակա են պարտադիր 
քննարկման հանրային իշխանության իրավասու մարմնի կողմից: 

«Ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնություն» հասկացությունը 
տարածված է ռուսական սահմանադրական իրավունքում: Այն օգտա-
գործվում է քաղաքացիների կողմից իրավաստեղծագործությամբ առաջ 
քաշվող բոլոր ակտերի նկատմամբ [21, c. 197]: Մ. Ա. Լիպչանսկայան 
առաջարկում է ժողովրդական նախաձեռնություն եզրույթն օգտագործել 
այն դեպքում, երբ խոսքը վերաբերում է դաշնային մակարդակում իրա-
վաստեղծ նախաձեռնության իրականացման մասին, որում որպես նախա-
ձեռնության սուբյեկտ հանդես է գալիս ՌԴ ժողովուրդը, իսկ ռեգիոնալ կամ 
տեղական մակարդակներում հեղինակն օգտագործում է այլ եզրույթներ  
[22, c. 189]: 

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ժողովրդական իրավաստեղծ 
նախաձեռնությունը բարդ ինստիտուտ է, որը ենթադրում է, որ որոշակի 
թվով քաղաքացիներ կարող են ներկայացնել Սահմանադրության կամ 
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այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու համար առա-
ջարկություն՝ իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացուցչական 
մարմնին առաջադրելու կամ հանրաքվեի դնելու միջոցով [23, p. 784]: 
«Ժողովրդական նախաձեռնություն» հասկացությունն է օգտագործվում 
նաև այս ինստիտուտն ամրագրող Ավստրիայի, Շվեյցարիայի, Իսպանիայի, 
Բրազիլիայի և մի շարք այլ երկրների սահմանադրություններում: 

Այս ինստիտուտի հասկացության հստակ բնորոշումը մեր երկրի 
օրենսդրությամբ սահմանված չէ: Այն բնորոշելու նպատակով հարկ ենք 
համարում անդրադարձ կատարել մեր երկրի իրավական համակարգում 
տեղ գտած վերաբերելի ձևակերպումներին: Մասնավորապես, ՀՀ Սահ-
մանադրության 109-րդ հոդվածում, ինչպես նաև դրան համապատաս-
խան՝ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 
65-րդ հոդվածում ժողովրդական օրենսդրական նախաձեռնության վերա-
բերյալ ամրագրված ձևակերպումների վերլուծությունից հետևում է, որ 
այն ընտրական իրավունք ունեցող հիսուն հազար քաղաքացիներին 
պատկանող իրավունք է, որն իրականացվում է նույն սահմանադրական 
օրենքով օրենսդրական նախաձեռնության համար սահմանված ընդհա-
նուր պահանջներին համապատասխան և «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ սահ-
մանադրական օրենքով սահմանված կարգով: Նույնաբնույթ մոտեցում-
ներ են ամրագրվել նաև Սահմանադրություն ընդունելու կամ փոփոխելու 
նախաձեռնության համար: 

Ընդհանուր առմամբ, ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությու-
նը որպես ինստիտուտ ներառում է այնպիսի իրավական նորմերի ամբող-
ջություն, որոնք կարգավորում են նորմատիվ իրավական ակտի ընդուն-
ման միջոցով հասարակական հարաբերությունների կարգավորմանն 
ուղղված ժողովրդի (որոշակի քանակի քաղաքացիների) նախաձեռնութ-
յան՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով քննարկման (որոշման կա-
յացման) համար պարտադիր իրականացման ընթացակարգը: 

Տեսական մակարդակում այս ինստիտուտի հետ կապված հաճախ 
քննարկվող հիմնահարցերից է վերջինիս ժողովրդաիշխանության կոնկ-
րետ ձևին պատկանելության հարցը: Ս. Բադալյանի կարծիքով՝ «ժողովր-
դական օրենսդրական նախաձեռնությունը (հեղ. ժողովրդական իրավաս-
տեղծ նախաձեռնության տարածված տեսակներից մեկը) անմիջական 
ժողովրդաիշխանության ձևերից մեկն է և իրենից ներկայացնում է ընտ-
րական իրավունք ունեցող անձանց խմբի իրավունքն օրենսդիր մարմնում 
հանդես գալու օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որը խորհրդարանի 
կողմից ենթակա է պարտադիր քննարկման» [24, էջ 86]: 

Ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունը՝ որպես անմիջա-
կան ժողովրդաիշխանության կամ ժողովրդավարության ինստիտուտ են 
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դիտարկում նաև մի շարք արտասահմանյան գիտնականներ [25, c. 44], 
[26, c. 33], [27, c. 88], [28], [29], [30]: Հատկանշական է, որ այդ տեսա-
կետն է արտահայտել նաև ՌԴ սահմանադրական դատարանն իր 2010 
թվականի ապրիլի 8-ի հմ․454-О-О որոշմամբ [31]: 

Կարծում ենք, որ ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնության 
ինստիտուտը ժողովրդաիշխանության այս կամ այն ձևին դասելու համար 
կարևոր նախապայման է հանդիսանում կոնկրետ երկրում այս ինստիտու-
տի իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները: Միջազգա-
յին պրակտիկան վկայում է, որ ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռ-
նությունների իրականացման հարցում գործում են տարբեր կառուցակար-
գեր [32, c. 197]:  

Մեր երկրում այս ինստիտուտը դրսևորվում է հետևյալ կերպ. օրինակ՝ 
օրենսդրական նախաձեռնության դեպքում քաղաքացիները մշակում են 
օրենքի նախագիծը, ձևավորում են նախաձեռնող խումբ, իրականացնում 
են որոշակի հանրային իրազեկման աշխատանքներ՝ ստորագրություննե-
րի հավաքման համար, դիմում են Կենտրոնական ընտրական հանձնա-
ժողով, որից հետո նախագիծը ներկայացնում են Ազգային ժողովին: Ազ-
գային ժողովն արդեն օրենսդրական գործընթացի ընդհանուր կանոննե-
րի համաձայն՝ ընդունում կամ մերժում է օրինագիծը: Մերժումից հետո 
նախաձեռնող խումբը կարող է շարունակել գործընթացը, և անհրաժեշտ 
թվով ստորագրություններ հավաքելու, և Սահմանադրական դատարանի 
կողմից օրինագիծը Սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչե-
լու դեպքում հարցը դրվում է հանրաքվեի: 

Այս բոլոր միմյանց հաջորդող գործողությունները դիտարկելով մեկ 
միասնական «շղթայի» մեջ՝ կարող ենք փաստել, որ մեր հանրապետութ-
յան օրենսդրությունը որդեգրել է ժողովրդաիշխանության անմիջական և 
ներկայացուցչական ձևերի փոխկապակցված և միմյանցից փոխկախված 
մոտեցում:  

Հայաստանում այս ինստիտուտի իրականացման կառուցակարգերն 
ու ընթացակարգերն առավելապես հիմնված են ժողովրդի անմիջական 
կամարտահայտության վրա: Այդ մասին են վկայում վերևում նշված 
«շղթայի» սկզբնական փուլում անմիջականորեն քաղաքացիների կողմից 
իրականացվող մի շարք գործողություններ, ընդ որում քաղաքացիների 
իրավաստեղծ նախաձեռնության արդյունքում ներկայացված նախագծի 
քննարկման պարտադիրությունը իրավասու մարմինների կողմից հան-
դես է գալիս դրա հիմնարար հատկանիշներից մեկը, քանի որ միայն 
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քննարկման պարտադիր լինելը կարող է թույլ տալ լիարժեք իրականաց-
նել անմիջական ժողովրդաիշխանության իրականացման այս ձևը: Այնու-
հետև դրան հաջորդում է բարձրագույն ներկայացուցչական մարմնի (կամ 
կախված իրավաստեղծ նախաձեռնության բնույթից՝ այլ իրավասու 
մարմնի) իրավաստեղծ նախաձեռնության քննարկման պարտականութ-
յունը: Որի արդյունքով էլ պայմանավորված այս գործընթացը կա՛մ եզրա-
փակվում է, կա՛մ կրկին ժողովրդի կամքի ուղղակի արտահայտման միջո-
ցով շարունակվում է, օրինագիծը դրվում է հանրաքվեի և վերջնարդյուն-
քում ընդունվում է համապարտադիր բնույթ ունեցող որոշում: 

Այսպիսով, մենք համաձայն ենք այն հեղինակների հետ, ովքեր ժո-
ղովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունը դիտարկում են որպես ան-
միջական ժողովրդաիշխանության իրականացման ձև, իհարկե, ընդունե-
լով վերջինիս անմիջական կապը ներկայացուցչական ժողովրդաիշխա-
նության հետ: 

Առանձին հետաքրքիր հիմնահարց է հանդիսանում նաև հանրային 
իշխանության մարմիններին ուղղված օրենսդրական փոփոխությունների 
վերաբերյալ քաղաքացիների առաջարկությունների, դիմումների կամ 
հանրագրերի և ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունների հա-
րաբերակցության հարցը: 

Որոշ հեղինակներ նշում են այս ինստիտուտների կապի մասին  
[33, c. 324], [34, c. 9-15], Ռ. Վ. Ենգիբարյանը ժողովրդական իրավա-
ստեղծ նախաձեռնությունը դիտարկում է որպես հանրային իշխանության 
մարմիններին քաղաքացիների դիմումներ ներկայացնելու իրավունքի բա-
ղադրատարր [35, c. 288], իսկ Ա.Ա. Դվորակը ժողովրդական իրավաս-
տեղծ նախաձեռնությունը դասում է «դիմումների հատուկ տեսակի» շար-
քին [36, c. 116]: Սակայն, պետք է նշել, որ արդի ժամանակաշրջանում 
առկա միտումները հանգեցրել են նրան, որ ժողովրդաիշխանության այս 
երկու ձևերը հանդիսանում են առանձին ինստիտուտներ, թեև չենք կա-
րող բացառել դրանց միջև առկա սերտ կապը:  

Ե.Պ. Գույդան նշում է, որ օրենսդիրը օրենսդրական նախաձեռնութ-
յան իրավունքի ներքո հասկանում է հենց նախագծերի ներկայացումը, 
իսկ դրանց մշակման կամ ընդունման անհրաժեշտությանը վերաբերող 
առաջարկները օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքին չեն վերա-
բերում: Նման մոտեցումն ընդունելի է, քանի որ կախված, թե այդ առա-
ջարկը ենթադրում է սկզբնական նախագծային աշխատանքի կատարում, 
թե արդեն ձևակերպված նախագծի ընդունման կոնկրետ առաջարկ, 
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տարբեր են նաև դրանց իրականացման կառուցակարգերն ու արդյունք-
ները [37, c. 64]։  

Նմանատիպ մոտեցում է ամրագրված նաև ՀՀ օրենսդրության մեջ, 
այն իմաստով, որ թե՛ Սահմանադրության, թե՛ «Ազգային ժողովի կանո-
նակարգ» սահմանադրական օրենքի վերաբերելի իրավանորմերում գոր-
ծածվում է «նախագիծ» եզրույթը: Իսկ իրավական ակտ ընդունելու կամ 
դրանում փոփոխություն կատարելու առաջարկությունը կամ գաղափարը, 
ինքնին, չեն կարող դիտարկվել որպես իրավական ակտի նախագիծ՝ 
առնվազն ֆորմալ առումով դրան չհամապատասխանելու պատճառով: 
Եթե անդրադառնանք ընդհանրապես «նախագիծ» բառի բացատրութ-
յանը՝ կտեսնենք, որ այն նշանակում է «որևէ փաստաթղթի՝ ակտի նախ-
նական տեքստ» [2, էջ 8], «որևէ պաշտոնական փաստաթղթի՝ բանաձևի, 
որոշման, օրենքի և նախնական շարադրանք» [1, էջ 1045]: 

Այս երկու քննարկվող հասկացությունների իրավական հետևանքնե-
րի մասով ևս առկա են տարբերություններ: Մի շարք դեպքերում, երբ քա-
ղաքացիները հանրային իշխանության մարմիններին կոլեկտիվ կարգով 
ներկայացնում են առաջարկություն՝ որպես որևէ խնդրի լուծում, դրանք 
շատ հաճախ լուծվում են իրավակիրառ պրակտիկայում կամ իրավասու 
մարմինը ինքն է ձեռնամուխ լինում համապատասխան իրավական ակտի 
նախագծի մշակմանը, իսկ ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնութ-
յուն դեպքում քաղաքացիները ուղղակիորեն առաջադրում են իրենց ներ-
կայացրած նորմատիվ իրավական ակտն ընդունելու պահանջ:  

Պետք է ընդգծել, որ ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությու-
նը սկիզբ է դնում բավականին բարդ և լայնածավալ գործընթացի, որը 
պահանջում է բովանդակային և ընթացակարգային տարբեր մեխանիզմ-
ների կիրարկում՝ պայմանավորված վերջինիս հիմնարար բնույթով, իսկ 
առաջարկությանը, որպես կանոն, հաջորդում է պարզ ընթացակարգ: 

Որոշակի հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև քննարկվող ինստի-
տուտի և հանրաքվեների հարաբերակցության հարցը: Առաջին հերթին, 
այս ինստիտուտների ընդհանրությունները դրսևորվում են նրանում, որ 
երկու դեպքում էլ ենթադրվում է «ժողովրդի անմիջական մասնակցություն 
նորմաստեղծ գործունեությանը և համապետական հարցերի լուծմանը» 
[38, c. 19]: Թերևս այսպիսի ընդհանրություններով է առաջնորդվել նաև 
օրենսդիրը, երբ ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնության ինստի-
տուտի իրավակարգավորման մի շարք հարցեր վերապահել է «Հանրաք-
վեի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքին: 
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Հանրաքվեի և ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնության վե-
րաբերյալ գործող օրենսդրության պայմաններում ստացվում է, որ հան-
րային հետաքրքրություն ներկայացնող որևէ հարց ժողովրդի անմիջա-
կան նախաձեռնությամբ հանրաքվեի դնելու միակ կառուցակարգը հան-
դիսանում է այդ հարցը իրավական ակտի (գերակշիռ դեպքերում՝ օրենքի) 
նախագծի ձևով ձևակերպելը և ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռ-
նության ինստիտուտի ընձեռած հնարավորություններով այն շրջանա-
ռելը: Ընդ որում՝ այս ինստիտուտի միջոցով հարցը կարող է լուծվել նաև 
Ազգային ժողովի կողմից համապատասխան որոշման կայացման 
արդյունքում, բայց եթե օրենսդիրն ընդունի քաղաքացիների կամքին հա-
կառակ որոշում, ապա արդեն իսկ քննարկված կառուցակարգի միջոցով 
ժողովուրդն այդ հարցը կարող է դարձնել հանրաքվեի առարկա:  

Վերոնշյալ պնդումն ավելի արտահայտիչ է դարձնում ժողովրդական 
իրավաստեղծ նախաձեռնության և հանրաքվեի փոխկապված լինելու 
հանգամանքը: 

Ամփոփելով՝ կարող ենք կատարել հետևյալ եզրահանգումները՝ 
1. ժողովրդական, քաղաքացիական բազմատեսակ նախաձեռնութ-

յունների մեջ ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունն առանձ-
նանում է նրանով, որ ուղղված է նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծ 
ներկայացնելու միջոցով օրենսդրության մեջ փոփոխություններ իրակա-
նացնելուն, 

2. որպես ժողովրդի իրավունք այն իրենից ենթադրում է ժողովրդի 
(որոշակի քանակի քաղաքացիների) նորմատիվ իրավական ակտով ամ-
րագրված հնարավորությունն իրականացնելու իրավական նշանակութ-
յուն ունեցող այնպիսի գործողություններ, որոնք ուղղված են նորմատիվ 
իրավական ակտի ընդունմանը, փոփոխմանը կամ գործողության դադա-
րեցմանը և ենթակա են պարտադիր քննարկման հանրային իշխանութ-
յան իրավասու մարմնի կողմից, 

3. ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունը, որպես ժողովր-
դաիշխանության ինստիտուտ, ներառում է այնպիսի իրավանորմերի ամ-
բողջություն, որոնք կարգավորում են նորմատիվ իրավական ակտի ըն-
դունման միջոցով հասարակական հարաբերությունների կարգավոր-
մանն ուղղված ժողովրդի (որոշակի քանակի քաղաքացիների) նախաձեռ-
նության՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով քննարկման (որոշման 
կայացման) համար պարտադիր իրականացման ընթացակարգը, 
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4. ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունը հարկ է դիտարկել 
որպես անմիջական ժողովրդաիշխանության իրականացման ձև՝ ընդունե-
լով վերջինիս անմիջական կապը ներկայացուցչական ժողովրդաիշխա-
նության հետ, 

5. գործող օրենսդրության պայմաններում հանրային հետաքրքրութ-
յուն ներկայացնող որևէ հարց ժողովրդի անմիջական նախաձեռնությամբ 
հանրաքվեի դնելու միակ կառուցակարգը հանդիսանում է այդ հարցը 
իրավական ակտի (գերակշիռ դեպքերում՝ օրենքի) նախագծի ձևով ձևա-
կերպելը և ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնության ինստիտուտի 
ընձեռած հնարավորություններով այն շրջանառելը: 
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ НАРОДНОЙ 
ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

АРМАН ТАДЕВОСЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

 
Статья посвящена раскрытию и уточнению понятия, сущности и 

содержания народной правотворческой инициативы как одной из форм 
непосредственного народовластия. В статье рассматривается ряд 
теоретических проблем, являющихся предметом исследования. В 
результате исследования автор пришел к ряду научных выводов, 
которые отражены в научной статье. 

Ключевые слова: гражданские инициативы, народная правотвор-
ческая инициатива, право народа, институт, непосредственное народо-
властие, предложения граждан, референдум. 
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The article is devoted to the disclosure and clarification of the concept, 

essence and content of the popular law-making initiative as one of the forms 
of direct democracy. The article discusses a number of theoretical problems 
that are the subject of this research. As a result of the research, the author 
came to a number of scientific conclusions, which were reflected in the 
present article. 
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