
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու եւ Հիմնադիր խորհրդարանի միջեւ Հայաստանի 
Հանրապետությունում ժողովրդի իշխանությունը հաստատելու եւ նոր որակի հայկական պետություն ստեղծելու մասին 
պայմանագիրը՝ դրա անբաժանելի մաս համարվող հավելվածով հանդերձ (այսուհետեւ` Պայմանագիր), ժողովրդի 
կամքն արտահայտող եւ բարձրագույն իրավական ուժ ունեցող իրավական ակտ է, որի նորմերը գերակա են Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրության, օրենքների, միջազգային պայմանագրերի եւ այլ իրավական ակտերի նկատմամբ: 

Հոդված 2. Պայմանագրով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Հիմնադիր խորհրդարանին լիազորում է. 

1) Որպես իշխանության իրականացման բարձրագույն ներկայացուցչական մարմին հանդես գալ իր անունից եւ ապահովել 
ժողովրդի իշխանության հաստատումը եւ պետական կառավարման ժողովրդավարական ու յուրային համակարգի ձեւավորումը: 

2) Պայմանագրին եւ դրան չհակասող մասով՝ Հայաստանի Հանրապետության գործող Սահմանադրությանը եւ օրենքներին 
համապատասխան ձեռնամուխ լինել իր լիազորությունների իրականացմանը եւ պետության բնականոն գործունեության 
ապահովմանը:  

3) Մշակել եւ ընդունել «Նոր որակի հայկական պետության ձեւավորման եւ զարգացման ռազմավարական հայեցակարգ» 
(այսուհետեւ՝ Ռազմավարական հայեցակարգ):

4) Ռազմավարական հայեցակարգին համապատասխան մշակել եւ իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության 
ինքնիշխանության ապահովման, օտարերկրյա պետությունների եւ դրանց միավորումների հետ փոխշահավետ 
հարաբերությունների վերահաստատման, Արցախը Հայաստանի Հանրապետությանը դե յուրե միավորման, մարդու եւ 
քաղաքացու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների երաշխավորման, մենաշնորհների վերացման ու տնտեսության 
առողջացման եւ սոցիալական ու իրավական արդարության հաստատման միջոցառումներ:

5)  Ռազմավարական հայեցակարգին համապատասխան մշակել եւ Պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից առնվազն 
6 (վեց) ամիս առաջ համաժողովրդական քննարկման ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության նոր Սահմանադրության 
նախագիծը:

6) Պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից առնվազն 3 (երեք) ամիս առաջ կազմակերպել նոր Սահմանադրության 
ընդունման հանրաքվե:

7) Պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից առնվազն 2 (երկու) ամիս առաջ նոր Սահմանադրությամբ, 
իսկ այդպիսին չընդունվելու դեպքում՝ գործող Սահմանադրությամբ սահմանված կարգով կազմակերպել պետական 
կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց ընտրություններ եւ նշանակումներ: 
 
 
Հոդված 3. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում, եթե այն կնքել է ընտրական ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների առնվազն 
1/4-ը (մեկ քառորդը)։ Պայմանագրի գործողությունը դադարում է նոր Սահմանադրությամբ սահմանված կարգով, բայց ոչ ուշ, 
քան Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից 2 (երկու) տարի հետո:
 
 
Հոդված 4. Պայմանագիրն ընդունվել է Հիմնադիր խորհրդարանի 2015 թվականի մարտի 5-ի N 17 որոշմամբ: Հիմնադիր 
խորհրդարանի սույն որոշումը հավասարազոր է Հիմնադիր խորհրդարանի կողմից Պայմանագիրը կնքելու գործողությանը։ 
 
 
Հոդված 5. Պայմանագիրը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ կնքված է համարվում քաղաքացու կողմից 
Պայմանագիրը ստորագրելու պահից:
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