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Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

 
Հոդվածում փորձ է արվում ուսումնասիրել մեր երկրում անմի-

ջական ժողովրդաիշխանության ինստիտուտների իրականացման 
որոշ հիմնահարցեր: Ուսումնասիրության ընթացքում անդրադարձ է 
կատարվել գործող իրավակարգավորումներին, հետազոտվող ինս-
տիտուտների վերաբերյալ և՛ տեսության մեջ առկա, և՛ միջազգայնո-
րեն ընդունված մոտեցումներին: Հոդվածում արտացոլվել են ուսում-
նասիրության արդյունքում կատարված եզրահանգումները: 

Բանալի բառեր. անմիջական ժողովրդաիշխանություն, ընտ-
րություններ, հանրաքվե, հավաքներ, էլեկտրոնային ժողովրդավա-
րություն, հանրային քննարկում: 

Անմիջական ժողովրդաիշխանությունը Հայաստանի Հանրապետութ-
յան ժողովրդի սահմանադրորեն ամրագրված և երաշխավորված հնարա-
վորությունն է ինքնուրույն իրականացնելու (կենսագործելու) իր իշխա-
նությունը սեփական շահերն ու պահանջմունքները բավարարելու նպա-
տակով՝ այնպիսի միջոցների օգնությամբ, որոնք սահմանված են ՀՀ գոր-
ծող օրենսդրությամբ:  

Ժողովրդի իշխանության անմիջական իրականացման բարձրագույն 
ձևերից մեկն ազատ ընտրություններն են: Հայաստանի Հանրապետութ-
յունում ընտրությունների իրավական հիմքը կազմում են Սահմանադրութ-
յունը և «ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքը: 

Սահմանադրությամբ ամրագրված են և՛ ակտիվ, և՛ պասիվ ընտրա-
կան իրավունքներին վերաբերող սահմանափակումներ, որոնցից կդի-
տարկենք առավել վիճահարույց դրույթները: Մասնավորապես, պասիվ 
ընտրական իրավունքի իրականացման համար մշտական բնակության 
ցենզի մասով սահմանվել է առնվազն չորս տարվա պահանջ (Սահմա-
նադրություն, 48-րդ հոդվածի 2-րդ մաս), որի վերաբերյալ նախկինում 
մտահոգություններ են հնչել Իրավունքի միջոցով ժողովրդավարության 
Եվրոպական հանձնաժողովի (այսուհետև՝ Վենետիկի հանձնաժողով) և 
ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի կողմից [1]:  
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Վերոնշյալի հետ կապված որոշ միջազգային փաստաթղթերում սահ-
մանվում է, որ «բնակության տևողության պահանջ քաղաքացիների վրա 
կարող է դրվել միայն տեղական կամ տարածքային ընտրությունների հա-
մար» [2, p. 5], «անձինք, ովքեր այլ կերպ բավարարում են ընտրվելու հա-
մար սահմանված պահանջները, չպետք է բացառվեն այնպիսի անողջա-
միտ կամ խտրական պահանջներով, ինչպիսին են (…) բնակության կամ 
ծագման պահանջները» [3, p. 3-4]: Սակայն, միաժամանակ, որոշակի ի-
րավաչափ նպատակներից ելնելով՝ թե՛ վերը նշված փաստաթղթերում [2, 
p. 5], թե՛ ՄԻԵԴ պրակտիկայում չի բացառվում այդպիսի սահմանափա-
կումների կիրառման հնարավորությունը [4]: 

ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված է նաև մեկ այլ սահմանափա-
կում։ Պատգամավոր կարող է ընտրվել միայն ՀՀ քաղաքացի հանդիսա-
ցող անձը, այսինքն՝ երկքաղաքացիները զրկված են պասիվ ընտրական 
իրավունքից։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Թանա-
սեն ընդդեմ Մոլդովայի գործով մանրակրկիտ անդրադառնալով գործի 
փաստական հանգամանքներին և առանձնահատկություններին՝ գտավ, 
որ բազմաքաղաքացիություն ունեցող անձանց բացառումն ընտրվելու ի-
րավունքից անհամաչափ է և խախտում է Մարդու իրավունքների եվրո-
պական համաձայնագրի 1-ին արձանագրության 3-րդ հոդվածը [5]: Սա-
կայն, միջազգային պրակտիկայի վերլուծությունը վկայում է, որ նմանա-
տիպ պահանջներ կան սահմանված նաև այլ երկրներում, օրինակ՝ Բուլ-
ղարիայում, Լիտվայում, Ռուսաստանում, Ադրբեջանում:  

Հարկ է արձանագրել, որ ՄԻԵԴ-ը մի շարք գործերով ընդգծել է որո-
շակի ցենզերի սահմանման հարցում պետությունների ինքնուրույնությու-
նը [6]։ Օրինակ՝ «Մեթյու Մոհինը և Քլերֆայթն ընդդեմ Բելգիայի» գործով 
դատարանն արձանագրել է. «Պետությունները նշանակալի ինքնուրույ-
նություն են վայելում իրենց սահմանադրական կարգերի այն կանոնների 
առումով, որոնք կարգավորում են խորհրդարանի անդամների կարգավի-
ճակը, ներառյալ այն չափանիշները, որոնց հիման վրա զրկվում են 
խորհրդարանում ընտրվելու իրավունքից։ (...) այդ չափանիշները տար-
բերվում են յուրաքանչյուր պետությանը հատուկ պատմական և քաղաքա-
կան գործոններին համապատասխան։ (…) ցանկացած ընտրական հա-
մակարգ պետք է գնահատվի՝ ելնելով դիտարկվող երկրի քաղաքական 
էվոլյուցիայից, այնպես որ այն հատկանիշները, որոնք անթույլատրելի են 
մեկ համակարգի համատեքստում, կարող են արդարացված լինել մեկ այլ 
համակարգի համատեքստում։ Սակայն այդ առումով պետության հայեցո-
ղության շրջանակը սահմանափակվում է 3-րդ հոդվածի հիմնարար 
սկզբունքը հարգելու պարտավորությամբ: 

Կարծում ենք, որ այն երկրները, որոնք որդեգրել են բնակության ցեն-
զի, բազմաքաղաքացիության արգելքի կամ նույնաբնույթ այլ պահանջներ 
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նախատեսելու քաղաքականություն, դա կապում են իրենց ազգային անվ-
տանգության, հավատարմության ապահովման, անկախության պաշտ-
պանության, պետականության պահպանման և նմանատիպ այլ գործոն-
ների հետ։ Պետք է հաշվի առնել այն, որ երկքաղաքացիություն կամ բազ-
մաքաղաքացիություն ունենալու արդյունքում անձինք քաղաքական և 
իրավական պարտավորություններ են ստանձնում նաև այլ պետության 
նկատմամբ։ 

Ուստի, հաշվի առնելով նաև վերը թվարկված գործոնները՝ կարող 
ենք փաստել, որ ՄԻԵԴ-ը դրսևորում է «զգայունություն» անդամ երկրների 
ընտրություններին վերաբերող կանոնների, այդ թվում՝ ընտրական իրա-
վունքին վերաբերող սահմանափակումների նկատմամբ, և յուրաքանչյուր 
կոնկրետ գործ քննության է ենթարկում՝ ելնելով վերջինիս առանձնահա-
տուկ հանգամանքներից: 

Մեր երկրում ընտրելու իրավունքից զրկված են անգործունակ ճանաչ-
ված և դիտավորությամբ կատարված ծանր հանցանքների համար դատա-
պարտված և պատիժը կրող անձինք: Հարկ է նկատել, որ 2005 թ. խմբագ-
րությամբ Սահմանադրության համեմատ, գործող խմբագրությամբ Սահ-
մանադրությունն առաջադիմական կարգավորումներ է բովանդակում, այն 
առումով, որ նախկին խմբագրությամբ Սահմանադրությունն ընտրական 
իրավունքից զրկում էր բոլոր տեսակի հանցագործությունների համար 
ազատազրկման դատապարտված և պատիժը կրող քաղաքացիներին: 

«Ընտրվելու իրավունք չունենալն ազատ ընտրությունների իրավունքի 
սահմանափակում է. այդ իսկ պատճառով՝ այն պետք է հիմնվի իրավունքի 
հստակ նորմերի վրա, հետապնդի օրինական նպատակ և պահպանի հա-
մաչափության սկզբունքը: (…) Համաչափությունը սահմանափակում է ոչ 
միայն այն դեպքերը, երբ սահմանափակումն ընդունելի է, այլ նաև՝ սահ-
մանափակման տևողությունը. այն պահանջում է, որ հաշվի առնվեն այն-
պիսի հանգամանքներ, ինչպիսիք են` հանցագործության բնույթն ու ծան-
րությունը և/կամ պատժի տևողությունը» [7, p. 29]: Պատահական չէ, որ 
դատապարտված անձանց ընտրական իրավունքների ընդհանուր, 
առանց տարբերակման սահմանափակումը ՄԻԵԴ պրակտիկայում [8] 
դիտարկվում է որպես անձի ընտրական իրավունքի խախտում: 

Վերոգրյալ վերլուծությունը թույլ է տալիս փաստել, որ ընդհանուր առ-
մամբ մեր երկրում ընտրություններին վերաբերող քննարկվող իրավա-
կարգավորումները համապատասխանում են ժամանակակից մոտեցում-
ներին և համահունչ են ՄԻԵԴ պրակտիկային, սակայն այս ոլորտում 
դեռևս մնում են մի շարք վիճարկելի հիմնախնդիրներ, որոնք նաև հետա-
գա տեսական իմաստավորման կարիք ունեն: 
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Ժողովրդաիշխանության անմիջական իրականացման բարձրագույն 
ձև է հանդիսանում նաև հանրաքվեն, որը քաղաքացիների համազգային 
քվեարկությունն է օրինագծի կամ օրենքի, ինչպես նաև հանրային նշա-
նակության հարցի վերաբերյալ: 

Հանրաքվեի ինստիտուտի արժեքն ու նշանակությունը ժողովրդաիշ-
խանության համակարգում ընդգծվում է բազմաթիվ իրավաբան գիտնա-
կանների կողմից [9, էջեր 5-8], [10, с. 6-7], [11, с. 22-25], [12, с. 11-21], [13, с. 14]: 

Միևնույն ժամանակ, տեսության մեջ հանդիպում են մոտեցումներ 
այս ինստիտուտի վտանգավոր կողմերի վերաբերյալ: Հանրաքվեի ընձե-
ռած հնարավորությունը չպետք է գերագնահատել, քանի որ բարդ համա-
կարգային որոշումները գրեթե անհնար է դնել նման քվեարկության: Թեև 
հաճախ է խոսվում այս ինստիտուտի դրական կողմերի մասին, սակայն 
պետք է հաշվի առնել նաև այն բացասական հանգամանքը, որ ժողովուր-
դը իր բազմաշերտայնությամբ և դրանով պայմանավորված՝ կոնկրետ 
հարցին վերաբերող ոչ կոմպետենտ գիտելիքներով միշտ չէ, որ կարող է 
լիարժեք և պատշաճ իրացնել իր այս իրավունքը: Ժողովուրդն ընտրելով 
իր ներկայացուցչական մարմինը՝ խորհրդարանը, այդպիսով, ի թիվս այ-
լոց, վերջինիս պատվիրակում է մի շարք հանրային նշանակության հար-
ցերի լուծումը, ուստի հանրաքվեի ինստիտուտը կիրառելու ցանկացած 
դեպքում հարկ է ցուցաբերել բալանսավորված մոտեցում:  

Գտնում ենք, որ հանրաքվեի՝ որպես ժողովրդի անմիջական կամա-
հայտնության բարձրագույն ձևի կիրառման օրենսդրական կառուցակար-
գերը պետք է լինեն խիստ հիմնավորված, փաստարկված՝ հիմքում դնելով 
ներկայացուցչական ժողովրդաիշխանության հետ այս երկու ձևերի ներ-
դաշնակ համադրման ու հավասարակշռված փոխգործակցության մոտե-
ցումը՝ հաշվի առնելով երկուստեք առկա դրական և բացասական կողմերը: 

Մեր երկրում հանրաքվեին առնչվող հիմնական դրույթներն ամրագր-
ված են Սահմանադրության 15-րդ գլխում, իսկ այս ինստիտուտի հետ 
կապված հարաբերություններն առավել մանրամասն կարգավորվում են 
«Հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրա-
կան օրենքով:  

Սահմանադրաիրավական կարգավորումների համակարգային վեր-
լուծությունը վկայում է, որ սահմանադիրը նոր սահմանադրության ըն-
դունման կամ Սահմանադրության մեջ փոփոխությունների իրականաց-
ման մեխանիզմում պարտադիր է դիտարկել Ազգային ժողովի՝ որպես 
Հայաստանի ժողովրդի գլխավոր ներկայացուցչական մարմնի դերակա-
տարումը: Մեր կարծիքով, այսպիսի մոտեցումն ընդունելի է: 

Այս կարգավորումը համապատասխանում է Վենետիկի հանձնաժո-
ղովի և ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ սահմանադրական 
օրենքի նախագծի վերաբերյալ միասնական կարծիքում արտահայտած 
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այն դիրքորոշմանը, որ հանրաքվեն հարկ է դիտարկել որպես լրացում 
ներկայացուցչական ժողովրդավարությանը [14, p. 6]: 

Լ.Ս. Ժակաևան, այս հարցը դիտարկելով պետական իշխանության 
իրականացման ժամանակ բնակչության շահերի առավելագույն հաշվառ-
ման դիրքերից, կողմ է համապետական հանրաքվեն՝ որպես Սահմանադ-
րության ընդունման և սահմանադրական փոփոխությունների վերաբեր-
յալ խորհրդարանի որոշումների օրինականության ամրապնդման 
կառուցակարգ օգտագործելու գաղափարին: «Սահմանադրական գոր-
ծընթացին պետք է անպայմանորեն մասնակցի երկրի խորհրդարանը, 
քանի որ այն ոչ միայն կոչված է իր օրենսդրական գործունեության մեջ 
ելնելու ժողովրդի ներկայացուցչականության սկզբունքներից, այլև ունի 
բավարար կազմակերպական-իրավական միջոցներ սահմանադրական 
բարեփոխումների ոլորտում նախագծային աշխատանք կատարելու հա-
մար» [15, с. 28]: 

Իսկ ահա Է. Բ. Մուհամեդջանովն ընդհանրապես անընդունելի է հա-
մարում հանրաքվեի կիրառումը Սահմանադրության ընդունման կամ 
դրանում փոփոխություններ կատարելու համար: Նա նշում է, որ «Սահմա-
նադրությունը բարդ փաստաթուղթ է, ուստի դրա յուրաքանչյուր նորմ պա-
հանջում է հավասարակշռված քննարկում և իմաստավորում։ Հանրաքվեի 
անցկացմամբ դրան հասնել հնարավոր չէ» [16, с. 32-33]: 

Վենետիկի հանձնաժողովը սահմանադրական փոփոխություններին 
վերաբերող իր զեկույցում ընդգծում է, որ ժողովրդավարության ժամանա-
կակից գաղափարին համապատասխան՝ ազգային խորհրդարանը հան-
դիսանում է սահմանադրական փոփոխությունների համար ամենահար-
մար հարթակը [17, p. 36]: 

Այս առումով արդիական է Յու.Գ. Բարաբաշի դիրքորոշումը, ըստ 
որի՝ «թույլ տալով հանրաքվեն օգտագործել որպես նոր սահմանադրա-
կան կարգի հաստատման ինքնուրույն միջոց, մենք չպետք է մոռանանք, 
թե որքան մանիպուլյատիվ է հասարակական կարծիքը և որքան սահմա-
նափակ են «հանրաքվեային» որոշումների կայացման հնարավորություն-
ները, որպեսզի այսպիսի իրավիճակներում զերծ մնանք խորհրդարանի 
կողմից Սահմանադրության նախագիծը նախնական հավանության ար-
ժանացնելուց» [18, с. 57]։  

Հանրաքվեն, ըստ էության, ոչ միայն իրավական, այլ նաև քաղաքա-
կան ինստիտուտ է, և այդ համատեքստում այն տեսակետը, ըստ որի՝ 
հանրաքվեն առաջարկվում է օգտագործել որպես Սահմանադրության և 
սահմանադրական փոփոխությունների ընդունման վերաբերյալ խորհրդա-
րանի որոշումների ամրագրման կառուցակարգ, մեզ համար նախընտրելի է։  
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«Հանրաքվեի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի ուսումնասի-
րությունը վկայում է, որ օրենսդիրը զերծ է մնացել համապետական հան-
րաքվեի բնորոշումը սահմանելուց: Միայն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մա-
սում հիշատակվում է, որ հանրաքվեն ժողովրդի կողմից անմիջականորեն 
իր իշխանության իրականացման ձևերից է: Ստացվում է, որ օրենսդրա-
կան մակարդակում առկա չէ հանրաքվեի հասկացության և բովանդա-
կության վերաբերյալ իրավական նորմ, որը կընդգրկեր նաև հանրաքվեի 
այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են՝ հանրաքվեի առարկան, հանրաք-
վեի սուբյեկտները, այդ սուբյեկտների կամարտահայտության եղանակը, 
կամարտահայտության իրավական հետևանքները: 

«Հանրաքվեի մասին» նախկին օրենքում «հանրաքվե» եզրույթի բնո-
րոշումն ավելի հստակ էր. դրանով սահմանվում էր հանրաքվեի առարկա-
յի շրջանակը, կամարտահայտության եղանակը [19]: Ընդ որում՝ նախկին 
իրավակարգավորումից բխում էր հետաքրքիր մոտեցում, մասնավորա-
պես՝ «հասարակական կարծիքի բացահայտում» եզրույթի ներքո նախա-
տեսվում էր խորհրդատվական բնույթ ունեցող հանրաքվեի անցկացման 
հնարավորություն: 

Հատկանշական է, որ տեղական հանրաքվեի իրականացման հետ 
կապված հարաբերությունները կարգավորող «Տեղական հանրաքվեի 
մասին» օրենքում տեղական հանրաքվեն բնորոշվում է որպես համայնքի 
գործերի կառավարմանն անմիջականորեն մասնակցելու եղանակ, որն ի-
րականացվում է տվյալ համայնքի բնակիչների համայնքային նշանակութ-
յան հանրային հարցերով քվեարկության միջոցով (2-րդ հոդված, 1-ին 
մաս): Ի տարբերություն համապետականի՝ տեղական հանրաքվեի այս-
պիսի բնորոշման պարագայում սահմանվում են որոշակի հատկանիշներ, 
մասնավորապես, տեղական հանրաքվեի առարկան՝ համայնքային նշա-
նակության հանրային հարցերն են, սուբյեկտները՝ տվյալ համայնքի բնա-
կիչները, իսկ կամարտահայտության եղանակը՝ քվեարկությունը:  

Հարկ է արձանագրել, որ վերոնշյալ հատկանիշներից առերևույթ որո-
շակի տարընկալումների տեղիք կարող է տալ տեղական հանրաքվեի 
առարկան՝ համայնքային նշանակության հանրային հարցերը, քանի որ 
այդ հարցերի սպառիչ ցանկը օրենսդրությամբ սահմանված չէ, փոխարենը 
նույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասում սպառիչ սահմանված են այն հար-
ցերը, որոնք չեն կարող դրվել տեղական հանրաքվեի: Սակայն կարծում 
ենք՝ այսպիսի մոտեցումը հիմնավորված է այն առումով, որ համայնքի 
առջև ծառացած հարցերը կարող են լինել բազմաբնույթ և բազմատեսակ, 
և կախված ժամանակի հրամայականից պարբերաբար փոփոխվել՝ չկրելով 
մշտական բնույթ: Այս մոտեցման հետ համահունչ է նաև ՀՀ սահմանադրա-
կան դատարանի ՍԴՈ-1593 որոշմամբ արտահայտած դիրքորոշումը [20]:  
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Հանրաքվեի օրենսդրական բնորոշման բացակայության պայմաննե-
րում, այդուհանդերձ, գործող օրենսդրության վերլուծությունից պարզ է 
դառնում, որ համապետական հանրաքվեի առարկայի շրջանակը սպառիչ 
է և սահմանափակ: Հստակ սահմանված են այն հարցերը, որոնք պար-
տադիր պետք է դրվեն հանրաքվեի, այն  հարցերը, որոնք Ազգային ժո-
ղովի կողմից մերժվելու դեպքում կարող են դրվել հանրաքվեի, և այն հար-
ցերը, որոնք չեն կարող դրվել հանրաքվեի:  

Միաժամանակ, թեև օրենսդրությունը ուղղակիորեն չի նախատեսում 
համապետական հանրաքվեի իրավական հետևանքների վերաբերյալ որ-
ևէ իրավական նորմ, սակայն, վերջինիս ուսումնասիրությունը ցույց է տա-
լիս, որ հանրաքվեի առարկայի շրջանակով պայմանավորված՝ այն առա-
ջացնում է միայն պարտադիր իրավական հետևանքներ: Իսկ ահա տեղա-
կան հանրաքվեի պարագայում նախատեսվում է նաև խորհրդատվական 
բնույթ ունեցող հանրաքվեի անցկացման հնարավորություն կապված հա-
մայնքների միավորման կամ բաժանման հետ: 

Սահմանադրության 44-րդ հոդվածում ամրագրված՝ խաղաղ, առանց 
զենքի հավաքներին ազատորեն մասնակցելու և դրանք կազմակերպելու 
իրավունքի իրացման ապահովմանն է ուղղված «Հավաքների ազատութ-
յան մասին» օրենքը, իսկ հավաքներ անցկացնելու և կազմակերպելու 
սահմանված կանոնները խախտելու դեպքում համապատասխան վարչա-
կան պատասխանատվություն է նախատեսված Վարչական իրավախախ-
տումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքով: 

«Հավաքների ազատության մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասը 
բնորոշում է «հավաք» հասկացությունը որպես՝ երկու կամ ավելի անձանց 
խաղաղ և առանց զենքի ժամանակավոր ներկայությունը որևէ վայրում` 
հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ ընդհանուր 
կարծիք ձևավորելու կամ արտահայտելու մտադրությամբ: Օրենսդրութ-
յամբ ամրագրված բնորոշման հիման վրա կարող ենք առանձնացնել հա-
վաքի այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են՝ խաղաղ և առանց զենքի 
անցկացումը, ժամանակավոր բնույթը, մասնակիցների հավաքվելը մեկ 
վայրում կամ երթը՝ մեկ վայրից մյուսը տեղաշարժվելը (նույն հոդվածի 3-րդ 
մասը): Հավաքի «առարկա» պետք է հանդիսանա հանրային հետաքրք-
րություն ներկայացնող հարցը, իսկ հավաքի նպատակը պետք է լինի այդ 
հարցի շուրջ ընդհանուր կարծիք ձևավորելը կամ արտահայտելը:  

Կարծում ենք, որ «հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հար-
ցը» բավականին լայն հասկացություն է և կարող է խնդրահարույց լինել 
իրավական որոշակիության սահմանադրական սկզբունքի տեսանկյու-
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նից՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գործ ունենք անձանց հիմնա-
կան իրավունքի կիրառման հետ, և այս հասկացության ճշգրիտ բնորոշ-
մամբ է պայմանավորված վարչական իրավախախտման զանցակազմը: 

Վերոգրյալով պայմանավորված՝ իրավակիրառ պրակտիկայում կա-
րող են առաջանալ հակասական իրավիճակներ՝ որևէ հրապարակային 
միջոցառում օրենսդրության իմաստով որպես հավաք դիտարկելու հետ 
կապված: Մասնավորապես, իրավակիրառ մարմնի համար կարող է 
հստակ և որոշակի չլինել կոնկրետ հրապարակային միջոցառման առար-
կա հանդիսացող հարցի՝ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնելու 
հանգամանքը: Ուստի գտնում ենք, որ հարկ է հնարավորինս որոշակիաց-
նել այս հասկացությունը օրենսդրական փոփոխությունների ճանապար-
հով կամ դատական մեկնաբանությունների միջոցով: 

Ժամանակակից որոշ հեղինակների կարծիքով՝ հասարակության մեջ 
տեղի ունեցող մեծամասշտաբ փոփոխությունները, ավանդական տեխնո-
լոգիաների արդիականության նվազումը և տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների դերի բարձրացումը հանգեցնում են սոցիալական նոր իրակա-
նության ձևավորմանը, որը հանդիսանում է ժամանակակից հասարա-
կության էլեկտրոնային-թվային զարգացման փուլին անցնելու հետևանք։ 
Այս անցումն օբյեկտիվորեն պայմանավորում է նոր հասարակական հա-
րաբերությունների կայացման անհրաժեշտությունը՝ հասարակության 
պետական կառավարման ժամանակակից մեթոդների հիման վրա՝ նոր 
սոցիալական իրականության պայմաններում: 

Այսպիսի պայմաններում առաջանում է կազմակերպական պրակտի-
կա, որը ներառում է հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործ-
մամբ պետական-կառավարչական ազդեցության նոր ձևեր, էլեկտրոնա-
յին ծառայությունների մատուցում, «էլեկտրոնային» և «շարժուն» կառա-
վարության գաղափարների իրագործում, իշխանության գործունեության 
բոլոր ճյուղերի տվյալների էլեկտրոնային բազային հասանելիության ավե-
լացում, որոնք քաղաքացիներին և հասարակությանը թույլ են տալիս ա-
վելի ակտիվորեն ազդել իրենց իրավունքներին և ազատություններին վե-
րաբերող կառավարչական որոշումների իրականացման արդյունավե-
տության վրա [21, с. 223]: 

Մեր կարծիքով, անմիջական ժողովրդաիշխանության գործող ավան-
դական կառուցակարգերի արդյունավետության բարձրացման միջոցներից 
մեկը, պատշաճ իրավական հիմքի և կարգավորումների դեպքում, կարող 
է դառնալ էլեկտրոնային ժողովրդավարության տարրերի ներդրումը։  

Ինչպես նշում են որոշ գիտնականներ՝ տեղեկատվական-հաղորդակ-
ցական տեխնոլոգիաների օգտագործումը ժողովրդավարական գործըն-
թացներ իրականացնելիս ոչ միայն զգալիորեն հեշտացնում է կառավար-
չական որոշումների ընդունման գործընթացը, այլև նպաստում է դրա 
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օրինականացմանը, այն դարձնում է առավել թափանցիկ և հնարավո-
րություն է տալիս հաշվի առնել սուբյեկտների առավել մեծ քանակի շահե-
րը, նպաստում է քաղաքական համակարգում ժողովրդական կամարտա-
հայտության նոր ինստիտուտների ներդրմանը, որոնց գոյությունը հնա-
րավոր է միայն էլեկտրոնային միջոցների օգտագործմամբ [22, с. 15], թույլ 
է տալիս քաղաքացիներին մասնակցել երկրի քաղաքական կյանքին և 
տեսնել իրենց գործողությունների արդյունավետությունը [23, с. 38-48]: 

Վերջին շրջանում մեր երկիրն աստիճանաբար անցում է կատարում 
պետական կառավարման ժողովրդավարական կառուցակարգերի ընդ-
լայնմանը, վերջիններիս իրավական բազայի կատարելագործմանը, որն 
ընթանում է նաև էլեկտրոնային ժողովրդավարության գործիքների 
ներդրմամբ և դրանց իրավական կարգավորման ճանապարհով: 

Վերոնշյալի համատեքստում հարկ ենք համարում դիտարկել նաև 
հանրային քննարկումների ինստիտուտը, որն իրենից ենթադրում է իրա-
վական ակտերի ստեղծման գործընթացում ժողովրդի մասնակցություն, 
որի նպատակն այս գործընթացում թափանցիկության և հաշվետվողա-
կանության ապահովումն է, հանրային իրազեկումն ու հանրային կարծիքի 
բացահայտումը: Այս ինստիտուտի հետ առնչվող հարաբերությունները 
կարգավորվում են առավելապես «Նորմատիվ իրավական ակտերի» մա-
սին ՀՀ օրենքով և հանրային քննարկումների կազմակերպման և անց-
կացման կարգը սահմանող ՀՀ կառավարության համապատասխան 
որոշմամբ [24]: 

Մասնավորապես, 2016 թվականին հանրային քննարկումների իրա-
կանացման ոլորտում տեղի ունեցան փոփոխություններ [25], որոնց արդ-
յունքում ստեղծվեց համացանցային հարթակ, այսպես կոչված՝ իրավա-
կան ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք [26], որ-
տեղ տեղադրվում են օրենսդրական ակտերի, ինչպես նաև Կառավարութ-
յան նորմատիվ որոշումների նախագծերը: Ֆիզիկական և իրավաբանա-
կան անձինք հնարավորություն են ստանում այդ կայքի միջոցով մասնակ-
ցել համապատասխան նախագծի հանրային քննարկմանը, ներկայացնել 
սեփական առաջարկությունները, դիտողությունները: Հանրային քննար-
կում իրականացնող մարմինը դրանք պետք է ներառի նախագծի ամփո-
փաթերթում, դրանց հիման վրա պետք է կատարի համապատասխան 
փոփոխություններ, լրացումներ կամ համապատասխան հիմնավորմամբ 
մերժի փոփոխություն կամ լրացում կատարելը: 

Հարթակում տեղադրված օրինագծերի և նորմատիվ իրավական ակ-
տերի նախագծերի քննարկման արդյունքների վերլուծությունը ցույց է 
տալիս, որ մեր երկրում էլեկտրոնային քննարկումների ինստիտուտն աշ-
խատում է ոչ լիարժեք: Նախագծերի մեծ մասի վերաբերյալ բացակայում 
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են որևէ առաջարկություններ կամ մեկնաբանություններ, ինչը վկայում է 
այն մասին, որ հասարակությունը դեռևս պատրաստ չէ նման թափանցի-
կության, մատչելիության տարբեր պատճառներով. անբավարար իրավա-
կան կարգավորումներ, կայքի գոյության մասին քաղաքացիների իրա-
զեկվածության ցածր մակարդակ, քաղաքացիների տեղեկատվական 
ցածր մշակույթ, բնակչության մի հատվածի համացանցի հետ աշխատելու 
անբավարար հմտություններ: 

Այս խնդրի լուծման հիմնական միջոցը, իհարկե, հանրային քննար-
կումների այս եղանակի ակտիվ պրոպագանդան է, օրենսդրական բազա-
յի կատարելագործումը, հանրային քննարկումներին մասնակցող ան-
ձանց համար որոշ խրախուսական գործիքների ներդրումը և այլն: 

Ուսումնասիրելով Հայաստանի ժողովրդի կողմից իր իշխանության 
անմիջական իրականացման որոշ ինստիտուտներ` կարող ենք կատարել 
հետևյալ եզրահանգումները. 

• Ժողովրդաիշխանության ինստիտուտները պետք է ունակ լինեն 
ժողովրդին դարձնելու իսկապես կազմակերպված և կարողունակ սուբ-
յեկտ: Դրա համար պետք է հետևողականորեն կատարելագործել ժողովր-
դի կողմից իր իշխանության իրականացման երաշխիքների համակարգը։ 

• Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունենում օրենսդրութ-
յան ինտենսիվ զարգացում՝ անմիջական ժողովրդաիշխանության ինստի-
տուտների իրականացման իրավական ապահովման ընդլայնման ուղ-
ղությամբ։  

• Մեր երկրում ընտրություններին վերաբերող ուսումնասիրության 
առարկա դարձած օրենսդրական կարգավորումները, ընդհանուր առ-
մամբ, համապատասխանում են միջազգայնորեն ընդունված ժամանա-
կակից մոտեցումներին և համահունչ են ՄԻԵԴ պրակտիկային:  

• Հանրաքվեի կիրառման օրենսդրական կառուցակարգերը պետք 
է լինեն խիստ հիմնավորված, փաստարկված՝ հիմքում դնելով ներկայա-
ցուցչական ժողովրդաիշխանության հետ անմիջական ժողովրդաիշխա-
նության այս ինստիտուտի ներդաշնակ համադրման ու հավասարակշռ-
ված փոխգործակցության մոտեցումը՝ հաշվի առնելով երկուստեք առկա 
դրական և բացասական կողմերը: 

• Օրենսդրության մեջ ամրագրված այն մոտեցումը, ըստ որի՝ Ազ-
գային ժողովի դերակատարումը պարտադիր է Սահմանադրության ըն-
դունման կամ Սահմանադրության մեջ փոփոխությունների իրականաց-
ման կառուցակարգում, և այն, որ վերոնշյալ դեպքերում՝ հանրաքվեն կի-
րառվում է որպես խորհրդարանի որոշումների ամրագրման կառուցա-
կարգ, մեզ համար ընդունելի է։  
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•  Հավաքի առարկա հանդիսացող «հանրային հետաքրքրություն 
ներկայացնող հարց» հասկացությունն ունի հստակեցման և որոշակիաց-
ման անհրաժեշտություն օրենսդրական փոփոխությունների ճանապար-
հով կամ դատական մեկնաբանությունների միջոցով: 

• Անմիջական ժողովրդաիշխանության գործող կառուցակարգերի 
արդյունավետության բարձրացման միջոցներից մեկը, պատշաճ իրավա-
կան բազայի և կարգավորումների դեպքում կարող է դառնալ էլեկտրոնա-
յին ժողովրդավարության տարրերի ներդրումը: 

• Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներկա ժամանակաշրջանը 
կանխորոշում է անմիջական ժողովրդաիշխանության ինստիտուտների 
կիրառման ոլորտի օրինաչափ ընդլայնումը, որն արտահայտվում է տար-
բեր տեսակի հանրային նշանակություն որոշումներ ընդունելիս հասարա-
կական կարծիքի հաշվառման և կամարտահայտության նոր ձևերի (եղա-
նակների) որոնման և իրավական կարգավորման միջոցով: Նշված գոր-
ծընթացներն ուղեկցվում են անմիջական ժողովրդաիշխանության ինստի-
տուտների ակտիվ ներդրմամբ, որոնք պայմանավորված մեր իրականութ-
յան մեջ դրանց աննախադեպ բնույթով՝ ունեն մանրակրկիտ ուսումնասի-
րության կարիք: 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
НАРОДОВЛАСТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

АРМАН ТАДЕВОСЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

 
Целью статьи является изучение некоторых проблем претворения 

в жизнь институтов прямого народовластия в нашей стране. В ходе 
исследования были затронуты действующие правовые регулирования, 
существующие в теории и международно признанные подходы к 
исследуемым институтам. В статье представлены выводы, сделанные 
в результате исследования. 

Ключевые слова: прямое народовластие, выборы, референдум, 
собрания, электронная демократия, публичное обсуждение. 
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The purpose of the article is to study some issues of the 

implementation of the forms of direct democracy in our country. The current 
legal regulations, and the approaches, both existing in theory and 
internationally accepted, to the above-mentioned forms were touched upon 
in the course of the study. The article reflects the conclusions made as a 
result of the study. 
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