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Βασισμένο πάνω στην επαναφορά της ταυτότητας και την ιθαγένειας των Αρμενίων της Δυτικής 

Αρμενίας. 

Πάνω στις βάσεις από τις αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων, τη Συνθήκη Ειρήνης των Σεβρών και 

τις διάφορες δικαστικές αποφάσεις (δεδικασμένα)  που αφορούν τη Δυτική Αρμενία (Αρμενία) από 

το 1916   έως το 1920 καθώς και από το 2004 έως το 2016, τις διακηρύξεις, διατάγματα και 

αποφάσεις  που έγιναν αποδεκτές από το Εθνικό Συμβούλιο της Δυτικής Αρμενίας, τον Πρόεδρο 

της Δυτικής Αρμενίας, τα μέλη της Κυβέρνησης και της Εθνικής Βουλής, που επιβεβαιώνουν τα 

δικαιώματα των Αρμενίων στην Δυτική Αρμενία (συμπεριλαμβανομένης της Κιλικίας), για τη 

διασφάλιση του δικαίου των Αρμενίων της Δυτικής Αρμενίας να υπάρχουν και να ζουν ελεύθερα, 

την προώθηση της ειρήνης και τη συνεργασία μεταξύ των Εθνών και των Κρατών της Μέσης 

Ανατολής (και του Κόσμου), την 9η Μαΐου 2016 έγινε αποδεκτό το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της 

Δυτικής Αρμενίας (Αρμενία). 
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

 
ΠΡΟΙΜΙΟ 

 
Οι θεμελιώδεις νόμοι της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας 

η Ιστορία και η αναγνώριση της Δυτικής Αρμενίας. 

Νόμοι, αποφάσεις και διακηρύξεις που είναι στη βάση του Συντάγματος 

 

1. Απόφαση της συνταγματικής Εθνοσυνέλευσης του Εθνικού Συμβουλίου των Αρμενίων της 

Δυτικής Αρμενίας, 08.11.20041 

2. Επίσημη διακήρυξη του  Εθνικού Συμβουλίου των Αρμενίων της Δυτικής Αρμενίας, 17.12.20042 

3. Διακήρυξη εγκεκριμένη από τους Βουλευτές της Εθνικής Βουλής της Δυτικής Αρμενίας, 

20.01.20073. 

4. Διακήρυξη του Εθνικού Συμβουλίου της Δυτικής Αρμενίας για τον σχηματισμό της 

Κυβέρνησης της Δυτικής Αρμενίας, 04.02.20114. 

5. Απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου της Δυτικής Αρμενίας για την ουδετερότητα  της 29.03.20115 

6. Διάταγμα για τη σημαία της Δυτικής Αρμενίας της 21.10.20116. 

7. Διάταγμα για τη δημιουργία αρμενικών δυνάμεων αυτοπροστασίας στη Δυτική Αρμενία της 

26.12.20127. 

8.Διακήρυξη για τον σχηματισμό της Εθνικής Βουλής της Δυτικής Αρμενίας (Κοινοβούλιο), 

24.05.20138. 

9. Διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας που παρουσιάζει και αποκαλεί 

τη Δυτική Αρμενία ως συνταγματικό Κράτος της Αρμενίας που αναγνωρίστηκε το 1920, Νο 12 

23.02.20149. 

10. Διάταγμα για την σύνταξη του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας της 

10.08.201410. 

11. Τα δικαιώματα των Αρμενίων του Αρτσάχ και της επικράτειας του Αρτσάχ.  

12. Τα δικαιώματα των Αρμενίων του Nakhitchevan και της περιοχής του Nakhitchevan  

13. Τα δικαιώματα των Αρμενίων του Javakhk και της περιοχής του Javakhk  

14. Τα δικαιώματα των Αρμενίων της Κιλικίας και της περιοχής της Κιλικίας 

15. Οι σχέσεις με την Δημοκρατία της Αρμενίας (Δυτική Αρμενία). 

 Τα κεφάλαια 11 με 15 θα παρουσιαστούν στο Σύνταγμα 

 

 

1  http://www.western-armenia.eu/WANC/Armenie-Occidentale/Communiques/cna08.11.04.htm  

2  http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/fr/2011/Declaration-officielleCNA1.pdf  

3  http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/fr/2011/Declaration-relative-aux-Droits-des-Armeniens-d-Armenie-Occidentale.pdf  

4  http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/fr/2011/Declaration-04.02.2011.pdf  

5  http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/fr/2011/Resolution-29.03.2011-Declaration-de-Neutralite-fr.pdf  

6  http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2011/Nakhaqahagan-Hramanaqir-21.10.2011.pdf  

7  http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2011/Nakhaqahagan-Hramanaqir-26.12.2011.pdf 

8  http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/fr/2013/DECLARATION_ASSEMBLEE_NATIONALE_ARMENIE_OCCIDENTALE-01.06.2013.pdf  

9  http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/fr/2014/Decret_Presidentiel_12_Armenie_Occidentale_Etat_Continuateur-23.02.2014.pdf  

10  http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2014/Nakhaqahagan_Hramanaqir-23-2014.08.10.pdf  



 

 

 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΡΜΕΝΙΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  – Η εθνική  Κυριαρχία  (άρθ. 1 – άρθ. 

15)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. Τα Δικαιώματα του ανθρώπου, οι θεμελιακές ελευθερίες και οι υπευθυνότητες  

(άρθ. 16 – άρθ. 57)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. Το σύστημα του περιβάλλοντος,  της δημογραφίας,  το κοινωνικό και το 

οικονομικό (πολιτική ασφάλεια, σύστημα του κανονισμού της επικράτειας   και σύστημα υγείας) 

(άρθ. 58 – άρθ.65)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. Η Γλώσσα, ο πολιτισμός και οι παραδόσεις  (άρθ. 66 – άρθ.68)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. Ο Πρόεδρος και το Προεδρικό Συμβούλιο (άρθ.69 – άρθ.82)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Η Εθνική Βουλή (άρθ.83 – άρθ.116)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Η Κυβέρνηση (άρθ.117 – άρθ.122)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. Το νομικό και δικαστικό σύστημα, Το Συνταγματικό Δικαστήριο (άρθ.123 – 

άρθ.136)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX. Τα δικαστήρια (άρθ.137 – άρθ.144)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X. Οι Σχέσεις μεταξύ των κρατικών δομών, της Προεδρίας, της Εθνικής Βουλής, της 

Κυβέρνησης,  το συνταγματικό Δικαστήριο, το νομικό και δικαστικό σύστημα  (άρθ.145)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI. Τα αυτόνομα όργανα  των Αρμενίων της Δυτικής Αρμενίας  και οι έννομες 

σχέσεις  με τους εξόριστους Αρμένιους (άρθ.146- άρθ.157)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII. Η ψήφιση, η αναθεώρηση και το δημοψήφισμα του Συντάγματος (άρθ.158 – 

άρθ.160).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII. Τελικές και μεταβατικές διατάξεις (άρθ.161).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  

Άρθρο 1. 

1) Η Δημοκρατία της Δυτικής Αρμενίας είναι ένα Κράτος ελεύθερο, ανεξάρτητο, κυρίαρχο, 

ευνομούμενο, κοινωνικό και δημοκρατικό. 

 

2) Η αναγνώριση του Κράτους της Αρμενίας που θεσπίστηκε από τις Συμμαχικές Δυνάμεις τέθηκε 

σε ισχύ de facto στις 19 Ιανουαρίου 1920 και de jure στις 11 Μαΐου 1920, στις γεωγραφικές 

περιοχές που ορίζονται από το δικαστήριο διαιτησίας  του Προέδρου Woodrow Wilson  και στις 

τρεις επαρχίες της Δυτικής Αρμενίας και της Αρμενικής Κιλικίας. Η Δημοκρατία της Δυτικής 

Αρμενίας ως Αρμενικό κράτος είναι το διάδοχο κράτος του Κράτους της Αρμενίας που 

αναγνωρίστηκε το 1920. 

 

3) Το όνομα της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως République 

d’Arménie Occidentale, Republic of Western Armenia, Արեւմտեան Հայաստանի 

Հանրապետութիւն και Republika Zapadnaya Arméniya.  

 

Άρθρο 2. 

Η Δημοκρατία της Δυτικής Αρμενίας αναγνωρίζει τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα των 

αυτόχθονων λαών ως  αδιαίρετες και ανώτερες αξίες,  θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και 

της ειρήνης. 

 

Άρθρο 3 

1) Η Επίσημη Αρχή της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας, ως αρμενικό κράτος, ανήκει στον 

Αρμενικό λαό. 

2) Ο λαός ασκεί την εξουσία του μέσω ελεύθερων εκλογών και δημοψηφισμάτων, καθώς και  των 

οργάνων  του Κράτους και με τους δημόσιους υπαλλήλους που προβλέπονται από το Σύνταγμα και 

τους νόμους. 

3) Η κατάληψη της εξουσίας με τη βία  από οποιονδήποτε οργανισμό ή άτομο είναι έγκλημα. 

 

Άρθρο 4 

1) Τα άτομα και οι αυτόχθονες λαοί, η αξιοπρέπειά τους, τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και οι 

ελευθερίες τους είναι οι υψηλότερες αξίες. 

 

2) Το Κράτος διασφαλίζει την προστασία των ελευθεριών και θεμελιωδών δικαιωμάτων των 

προσώπων, των πολιτών και των αυτόχθονων πληθυσμών, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα 

του διεθνούς δικαίου. 

 

Άρθρο 5. 

Οι Βουλευτικές εκλογές,  καθώς και τα δημοψηφίσματα, διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία πάνω 

στη βάση καθολικής, ισότιμης  και άμεσης ψηφοφορίας. 

  



 

 

Άρθρο 6. 

1) Η εξουσία του Κράτους ασκείται βάσει του Συντάγματος και των νόμων, σύμφωνα με την 

κατανομή των νομοθετικών, εκτελεστικών και δικαστικών εξουσιών, πάνω στη βάση της 

ισορροπίας και της αρμονίας τους. 

2) Οι δημόσιες αρχές και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εξουσιοδοτημένοι  να εκτελούν πράξεις που 

επιτρέπονται μόνο   από το Σύνταγμα και τους νόμους. 

 

Άρθρο 7. 

1) Το Σύνταγμα έχει την υψηλότερη νομική ισχύ και τα πρότυπα του Συντάγματος είναι άμεσα 

εκτελεστά. 

 

2) Οι νόμοι πρέπει να συμμορφώνονται με το Σύνταγμα. Άλλες εσωτερικές δικαστικές αποφάσεις 

πρέπει να συμμορφώνονται με το Σύνταγμα και τους νόμους. Σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα, οι 

δικαστικές αποφάσεις λαμβάνονται για να διασφαλιστεί η εκτελεστότητά τους βάσει του 

Συντάγματος και των νόμων. 

 

3) Οι εθνικοί νόμοι και οι άλλες έννομες εθνικές αποφάσεις τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την 

επίσημη δημοσίευσή τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο. 

 

4) Οι νόμοι που αναγνωρίζονται ως αντίθετοι με το Σύνταγμα, καθώς και άλλες δικαστικές 

αποφάσεις και εσωτερικές συνθήκες που αναγνωρίζονται ως αντίθετες με το Σύνταγμα ή το νόμο, 

δεν έχουν καμία νομική ισχύ. 

 

5) Οι διεθνείς συνθήκες της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

του νομικού συστήματος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας. 

 

6) Οι νόμοι και άλλες δικαστικές αποφάσεις πρέπει να συμμορφώνονται στις παγκόσμιες αρχές και 

στα δικαιϊκά πρότυπα του διεθνούς δικαίου. 

 

7) Οι διεθνείς συνθήκες σχετικές με τη Δημοκρατία της Δυτικής Αρμενίας τίθενται σε ισχύ μόνο 

μετά την κύρωση και επιβεβαίωση.  Οι νομικοί κανόνες της Συνθήκης είναι εκτελεστοί, εκτός εάν 

επικυρωθούν από άλλους συμβατικούς κανόνες πέραν αυτών που προβλέπονται από το νόμο. 

 

8) Οι διεθνείς συνθήκες που αντιβαίνουν στο Σύνταγμα δεν μπορούν να επικυρωθούν. Συμβάσεις 

που αντιβαίνουν στο Σύνταγμα δεν μπορούν να εγκριθούν. 

 

Άρθρο 8 

1) Η ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας και ο ελεύθερος οικονομικός ανταγωνισμός 

διασφαλίζονται σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας. 

 

2) Απαγορεύεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός. 

 



 

 

3) Ο περιορισμός του ανταγωνισμού, οι τύποι αδειών και τα επιτρεπόμενα όρια μονοπωλίου 

ρυθμίζονται μόνο από το νόμο εάν κρίνονται απαραίτητα για το δημόσιο συμφέρον. 

 

4) Το κράτος εγγυάται την ελεύθερη ανάπτυξη όλων των μορφών ιδιοκτησίας και την προστασία 

της ισότητας των δικαιωμάτων. 

 

Άρθρο 9. 

1) Τα θεμέλια της πολιτείας στη Δημοκρατία της Δυτικής Αρμενίας σχηματίζονται και 

οργανώνονται από δημόσιες δομές και οργανισμούς, με πατριωτικά, αστικά, πολιτιστικά και 

πνευματικά κινήματα, ενώσεις και οργανώσεις. 

 

2) Αυτές οι δημόσιες δομές και οργανώσεις σχηματίζονται ελεύθερα και συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση και έκφραση της εθνικής και κρατικής βούλησης του λαού. Το έργο τους δεν μπορεί 

να είναι αντίθετο με το Σύνταγμα και το νόμο, και με τις αρχές της δημοκρατίας. 

 

3) Αυτές οι δημόσιες δομές και οργανισμοί διασφαλίζουν τη λειτουργία των οικονομικών τους 

δραστηριοτήτων. 

 

Άρθρο 10. 

Η  Δημοκρατία της Δυτικής Αρμενίας είναι Κοσμικό Κράτος. 

 

Άρθρο 11. 

1) Η Δημοκρατία της Δυτικής Αρμενίας είναι ένα Κράτος διαρκώς ένοπλο, ουδέτερο και θετικό.   

 

2) Οι ένοπλες δυνάμεις της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας διασφαλίζουν την ασφάλεια, την 

προστασία, την εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων της Δημοκρατίας της 

Δυτικής Αρμενίας. 

 

3) Οι ένοπλες δυνάμεις θα παραμείνουν ουδέτερες στις πολιτικές υποθέσεις και θα τεθούν υπό τον 

έλεγχο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας και του Προέδρου της 

Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας. 

 

Άρθρο 12. 

Η Δημοκρατία της Δυτικής Αρμενίας εφαρμόζει την εξωτερική της πολιτική σύμφωνα με τις αρχές 

και τα πρότυπα του διεθνούς δικαίου. 

 

Άρθρο 13. 

1) Οι πολίτες της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας προστατεύονται από τη Δημοκρατία της 

Δυτικής Αρμενίας εντός και εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας. 

 

2) Η διαδικασία απόκτησης και ανάκλησης της υπηκοότητας της Δημοκρατίας της Δυτικής 



 

 

Αρμενίας καθορίζεται από το νόμο. 

 

Άρθρο 14. 

1) Η επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας είναι η λογοτεχνική Αρμενική, η 

Δυτικο αρμενική. 

 

2) Η Δημοκρατία της Δυτικής Αρμενίας εγγυάται την ελεύθερη χρήση άλλων δημοφιλών γλωσσών 

μεταξύ του πληθυσμού. 

 

Άρθρο 15. 

1) Τα σύμβολα της Πολιτείας της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας - η σημαία, τα οικόσημα και 

ο ύμνος ορίζονται από το νόμο. 

 

2) Η σημαία της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας είναι το φως της αρμενικής ζωής διά μέσου 

της αιωνιότητας, του ήλιου και του αρμενικού Κράτους. Η Αρμενία φωτίζεται από το φως του 

βερίκοκου, το πορφυρό Κράτος, τον μπλε ορίζοντα και το λευκό. Μια λεπτομερής περιγραφή της 

σημαίας παρέχεται από το νόμο. 

 

3) Το εθνόσημο της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας είναι μία ασπίδα. Μια λεπτομερής 

περιγραφή του εμβλήματος δίνεται από το νόμο. 

 

4) Ο ύμνος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας είναι ο Zartir Lao.  

 

5) Η πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας είναι το Karin. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ.  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 Άρθρο 16. 

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ως αναφαίρετο θεμέλιο των δικαιωμάτων και ελευθεριών της, είναι 

σεβαστή  και προστατεύεται από το Κράτος. 

 

Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.  

Όλες οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, δέρματος, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 

χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας, κοσμοθεωρίας, συμμετοχής σε εθνική μειονότητα, 

καθεστώτος, γέννησης, αναπηρίας απαγορεύονται. 

 

 

Άρθρο 17. 



 

 

Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα ζωής. Κανείς δεν μπορεί  να κριθεί ένοχος ή να καταδικαστεί σε 

θάνατο. 

 

 

Άρθρο 18. 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια του προσώπου του.  

Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να στερηθεί της ελευθερίας του παρά μόνο υπό τις προϋποθέσεις  και 

με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος.  

Ο νόμος δεν μπορεί να προβλέπει στέρηση της ελευθερίας παρά μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

- Ένα άτομο έχει καταδικαστεί από δικαστήριο για διάπραξη εγκλήματος, 

 

-Δεν έχει εκτίσει δικαστική παραγγελία από δικαστήριο, 

 

- Διασφαλίζοντας την εκπλήρωση συγκεκριμένων  καθηκόντων που προβλέπονται από το νόμο. 

 

- Εάν υπάρχει σοβαρή υπόνοια διάπραξης εγκλήματος, και αυτό είναι απαραίτητο για να αποτραπεί 

το άτομο να διαπράξει το έγκλημα ή να δραπετεύσει μετά τη διάπραξή του· 

 

- Προς τον σκοπό  να ανατεθεί  εμπιστευτικά σε έναν ενήλικα ο έλεγχος της εκπαίδευσης ή η  

εκπροσώπηση άλλης αρμόδιας αρχής· 

 

- Για την πρόληψη από  την εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών ή για την πρόληψη κοινωνικού 

κινδύνου  από έναν ψυχικά ασθενή, ένα μεθυσμένο, ένα τοξικομανή ή ένα αλλοδαπό. 

 

- Για την αποτροπή  παράνομης εισόδου ενός προσώπου  στην επικράτεια της Δυτικής Αρμενίας, 

την αποπομπή ή την έκδοση  σε άλλο Κράτος. 

 

Ο καθένας  που στερείται της ελευθερίας του πρέπει να ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση για τους 

λόγους της απόφασης σε γλώσσα που κατανοεί και για την κατηγορία της ποινικής διαδικασίας.  

Ο καθένας  που στερείται της ελευθερίας του έχει το δικαίωμα να ενημερώνει αμέσως το άτομο της 

επιλογής του. 

 

Εάν ο συλληφθείς δεν τεθεί σε προσωρινή  κράτηση εντός 72 ωρών από τη σύλληψή του με 

δικαστική παραγγελία, θα απελευθερωθεί αμέσως.  

Σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας ή παράνομης έρευνας, κάθε πρόσωπο δικαιούμενο 

ελευθερίας έχει δικαίωμα αποκατάστασης της ζημίας και με το σχέδιο που προβλέπεται από το 

νόμο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να  αμφισβητήσει τη νομιμότητα και την αιτιολόγηση αυτού που 

συνέβη σε ανώτερο δικαστήριο σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας ή έρευνας. 

 

Η στέρηση της ελευθερίας δεν μπορεί να εκτελεστεί παρά μόνον στη μοναδική περίπτωση της 

αδυναμίας άσκησης των λειτουργιών του αστικού δικαίου. 



 

 

 

Κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε έρευνα παρά μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το 

νόμο και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. 

 

Άρθρο 19. 

Κανείς δεν μπορεί να υποστεί βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία. 

Όσοι συλλαμβάνονται, κρατούνται και φυλακίζονται έχουν  δικαίωμα στο  σεβασμό της 

ανθρώπινης  μεταχείρισης και της αξιοπρέπειας. 

 

Η υποβολή σε επιστημονικά πειράματα, ιατρικά  ή άλλα υπόκειται στη συγκατάθεση του 

προσώπου. 

 

 

Άρθρο 20. 

Ο καθένας  έχει το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής για την προστασία των δικαιωμάτων και 

των ελευθεριών του ενώπιον της δικαιοσύνης, καθώς και ενώπιον των άλλων δημόσιων αρχών. 

 

Ο καθένας  έχει το δικαίωμα στην προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του με κάθε 

τρόπο που δεν απαγορεύεται από το νόμο. 

 

Ο καθένας  έχει το δικαίωμα να λαμβάνει προστασία από έναν συνήγορο των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου για λόγους που έχουν θεσπιστεί από το νόμο για την προστασία των δικαιωμάτων και 

των ελευθεριών τους. 

 

Ο καθένας  έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση σε διεθνείς οργανισμούς για την προστασία των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες 

της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας. 

 

Άρθρο 21. 

Ο καθένας  έχει το δικαίωμα να ακουστεί δίκαια από ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, 

εντός εύλογου χρόνου, για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του και να δικαιολογήσει από την πλευρά 

του την εις βάρος του κατηγορία.   

 

Η συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης και των εκπροσώπων του κοινού σε ολόκληρη ή σε μέρος 

της δικαστικής διαδικασίας μπορεί να απαγορεύεται για λόγους δημόσιου συμφέροντος, της 

δημόσιας τάξης, της  ασφάλειας του Κράτους και της ιδιωτικής ζωής των μελών του δικαστικού 

σώματος. ή για την υπεράσπιση των συμφερόντων της δικαιοσύνης. 

 

 

Άρθρο 22. 

Ο καθένας έχει  δικαίωμα νομικής συνδρομής. Η νομική συνδρομή για τις προβλεπόμενες από το 

νόμο περιπτώσεις  γίνεται  με δημόσια κεφάλαια.  

 

Ο καθένας  έχει το δικαίωμα να έχει ένα δικηγόρο της επιλογής του τη στιγμή της σύλληψής του, 

της κράτησης ή του κατηγορητηρίου. 

 

Ο καθένας  έχει το δικαίωμα στην  επανεξέταση της ετυμηγορίας εναντίον του από ανώτερο 

δικαστήριο σύμφωνα με το νόμο. 

 



 

 

Κάθε καταδικασμένος έχει το δικαίωμα να ζητήσει χάρη ή μείωση της ποινής του. 

 

Η ζημιά που προκλήθηκε στο θύμα αποζημιώνεται κατά τρόπο που ορίζει ο νόμος. 

 

Άρθρο 23. 

Το πρόσωπο που κατηγορείται για ένα έγκλημα θεωρείται αθώο, όσο η κήρυξη της ενοχής του  δεν  

έχει ακόμη αποδειχθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος και δεν έχει τεθεί σε ισχύ 

δικαστική απόφαση. 

 

Ο κατηγορούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να αποδείξει την αθωότητά του. Οι αβάσιμες υπόνοιες 

ερμηνεύονται υπέρ του κατηγορουμένου. 

 

 

Άρθρο 24. 

Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μαρτυρία για τον σύζυγό του ή έναν  στενό συγγενή. 

Ο νόμος μπορεί να προβλέπει άλλες εξαιρέσεις από την υποχρέωση  κατάθεσης ως μάρτυρα. 

 

Απαγορεύεται η επιβολή αυστηρότερης ποινής από εκείνη που μπορεί να επιβληθεί από το νόμο τη 

στιγμή που διαπράχθηκε το έγκλημα. 

 

Δεν αναγνωρίζεται ενοχή  για έγκλημα παρά μόνον εάν θεωρείται ως έγκλημα υπό το πρίσμα   του 

ισχύοντα νόμου κατά τη στιγμή που διαπράττεται. 

 

Ο νόμος που αφαιρεί την ποινή ή μειώνει την ποινή έχει αναδρομική ισχύ. 

 

Ο νόμος που ορίζει την ευθύνη ή την ενίσχυση της ευθύνης δεν έχει αναδρομική ισχύ. 

 

Κανείς δεν μπορεί να δικαστεί  εκ νέου για την ίδια πράξη. 

 

 

Άρθρο 25. 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής του ζωής. 

 

Είναι αδύνατη η συλλογή, αποθήκευση, χρήση ή να διάδοση  πληροφοριών  άλλων από αυτές που 

προβλέπονται  από το νόμο χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου. Η χρήση και η διάδοση 

πληροφοριών σχετικά με ένα πρόσωπο απαγορεύεται εάν είναι αντίθετες με τον σκοπό των 

συλλεχθεισών πληροφοριών  ή που παρέχονται με άλλο τρόπο από το νόμο. 

 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες που τον αφορούν στις δημόσιες αρχές. 

 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να διορθώσει αναξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το θέμα του και να 

διαγράψει πληροφορίες που αποκτήθηκαν παράνομα για την υπόθεσή του. 

 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα στο απόρρητο της αλληλογραφίας, των τηλεφωνικών συνομιλιών, των 

ταχυδρομικών, τηλεγραφικών και άλλων επικοινωνιών, οι οποίες μπορούν να περιορίζονται μόνο 

σε περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και νομικά με δικαστική απόφαση. 

 

 

Άρθρο 26. 

Ο καθένας  έχει το δικαίωμα στο απαραβίαστο της κατοικίας του. Απαγορεύεται η είσοδος στο 

κατάλυμα αντίθετα με τη βούληση του ατόμου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από 



 

 

το νόμο. 

 

Η έρευνα  της κατοικίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του 

νόμου και με δικαστική παραγγελία. 

 

 

Άρθρο 27. 

Ο καθένας που βρίσκεται νόμιμα στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας έχει το 

δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να επιλέγουν την κατοικία του στο έδαφος της Δημοκρατίας 

της Δυτικής Αρμενίας. 

 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείψει τη Δημοκρατία της Δυτικής Αρμενίας. 

 

Κάθε πολίτης και κάθε πρόσωπο που έχει το δικαίωμα να διαμένει στη Δημοκρατία της Δυτικής 

Αρμενίας έχει το δικαίωμα να επιστρέψει στη Δημοκρατία της Δυτικής Αρμενίας. 

 

 

Άρθρο 28. 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Αυτό το δικαίωμα 

περιλαμβάνει την ελευθερία αλλαγής θρησκείας ή πεποιθήσεων και να κηρύττει μόνος, καθώς και 

σε ένωση με άλλους, μέσω θρησκευτικών οργανώσεων και άλλων τελετών. 

 

Η άσκηση αυτού του δικαιώματος μπορεί να περιοριστεί μόνο από το νόμο εάν είναι απαραίτητο 

για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, της υγείας, των ηθών ή των δικαιωμάτων και 

ελευθεριών των άλλων. 

 

 

Άρθρο 29. 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης. Απαγορεύεται να εξαναγκάζεται ένα 

πρόσωπο να παραιτηθεί από την άποψή του ή να την αλλάξει. 

 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της 

έρευνας, της λήψης και διάδοσης πληροφοριών  και ιδεών, με οποιοδήποτε μέσο πληροφόρησης, 

ανεξάρτητα από τα σύνορα του Κράτους. 

 

Η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και άλλων πληροφοριών είναι εγγυημένη. 

 

Το κράτος εγγυάται την ύπαρξη και τη λειτουργία ενός ανεξάρτητου δημόσιου ραδιοφωνικού και 

τηλεοπτικού σταθμού που προσφέρει μια ποικιλία προγραμμάτων ενημέρωσης, εκπαίδευσης, 

πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 

 

 

Άρθρο 30. 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αιτήματα ή προτάσεις στις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

σε κρατικούς υπαλλήλους προκειμένου να προστατεύσει το προσωπικό του συμφέρον  ή το 

δημόσιο και να λάβει μία κατάλληλη απάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

 

  

Άρθρο 31. 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να σχηματίζει ενώσεις με άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος να σχηματίζει οργανισμούς και να συμμετέχει σε οργανισμούς. 

 



 

 

Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να σχηματίζει ενώσεις με άλλους πολίτες και να συμμετέχει σε 

αυτές.  

 

Καμία συμμετοχή  σε οργανισμό ή ένωση δεν μπορεί να περιοριστεί. 

 

Οι δραστηριότητες των οργανώσεων δεν μπορούν να ανασταλούν ή να απαγορευτούν παρά μόνο 

στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, ενώπιον δικαστηρίου. 

 

 

Άρθρο 32. 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης χωρίς όπλα. 

 

Περιορισμοί στην άσκηση αυτών των δικαιωμάτων από τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία, την 

εθνική ασφάλεια, τους εισαγγελείς, καθώς και τους δικαστές και τα μέλη του Συνταγματικού 

Δικαστηρίου δεν μπορούν να προβλέπονται παρά μόνο από το νόμο.  

 

Άρθρο 33. 

Οι πολίτες που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 18 στη Δημοκρατία της Δυτικής Αρμενίας έχουν 

το δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής σε δημοψηφίσματα, καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής στη 

διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων. 

 

Ο νόμος μπορεί να ορίζει το δικαίωμα συμμετοχής σε εκλογές και δημοψηφίσματα ανιθαγενών στη 

Δημοκρατία της Δυτικής Αρμενίας. 

 

Οι πολίτες που αναγνωρίζονται ως ανίκανοι με δικαστική απόφαση, καθώς και όσοι κρίνονται 

ένοχοι και καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης δεν μπορούν να είναι εκλόγιμοι  ή εκλεγμένοι. 

 

 

Άρθρο 34. 

Ένα παιδί που γεννιέται στη Δημοκρατία της Δυτικής Αρμενίας είναι πολίτης της Δημοκρατίας της 

Δυτικής Αρμενίας. Κάθε παιδί του οποίου ένας από τους γονείς είναι πολίτης της Δημοκρατίας της 

Δυτικής Αρμενίας ή ένας από τους γονείς είναι Αρμένιος της Δυτικής Αρμενίας (και απόγονος 

εκείνων που επέζησαν της γενοκτονίας) έχει δικαίωμα υπηκοότητας της Δημοκρατίας  της Δυτικής 

Αρμενία. Η διαδικασία απόκτησης και απώλειας της υπηκοότητας της Δημοκρατίας της Δυτικής 

Αρμενίας καθορίζεται από το νόμο. 

 

Κανείς δεν στερείται της υπηκοότητας της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας ή του δικαιώματος 

αλλαγής υπηκοότητας. 

 

Ένας πολίτης της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας δεν μπορεί να εκδοθεί σε ξένο κράτος παρά 

μόνο με διεθνείς συνθήκες που έχουν επικυρωθεί από τη Δημοκρατία της Δυτικής Αρμενίας. 

 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των προσώπων με διπλή υπηκοότητα προσδιορίζονται από το 

νόμο. 

 

 

Άρθρο 35. 

Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες βάσει του νόμου. 

 

Οι αρχές της δημόσιας υπηρεσίας και η τάξη της οργάνωσης καθορίζονται από το νόμο. 

 

 



 

 

Άρθρο 36. 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κατέχει, να χρησιμοποιεί, να διαθέτει και να κληροδοτεί κατά την 

κρίση του. Η άσκηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας δεν πρέπει να βλάπτει το περιβάλλον, ούτε τα 

νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα άλλων, του κοινού και του Κράτους. 

 

Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί την περιουσία του, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται 

από το νόμο. 

 

Η στέρηση της ιδιοκτησίας για τις ανάγκες του κοινού και του Κράτους επιτρέπεται μόνο για 

λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και μετά από καταβολή της ισοδύναμης αποζημίωσης 

που προβλέπεται από το νόμο. 

 

Οι αλλοδαποί πολίτες και οι απάτριδες δεν απολαμβάνουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας γης, εκτός από 

τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο. 

 

Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από το νόμο. 

 

Άρθρο 37. 

Το κράτος προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών, εφαρμόζει μέτρα για τον έλεγχο της 

ποιότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών και έργων που προβλέπονται από το νόμο. 

 

 

Άρθρο 38. 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται, να επιλέγει την απασχόλησή του, να επωφελείται  

δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και να προστατεύεται από την ανεργία.  

Κάθε εργαζόμενος δικαιούται δίκαιης και ισότιμης  αμοιβής, που δεν υπολείπεται από το ελάχιστο 

όριο που ορίζει ο νόμος, καθώς και συνθήκες εργασίας που πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας και 

υγιεινής. 

 

Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να απεργήσουν για να προστατεύσουν τα οικονομικά, κοινωνικά 

και επαγγελματικά τους συμφέροντα, των οποίων η διαδικασία και οι περιορισμοί καθορίζονται 

από το νόμο. 

 

Απαγορεύεται στα παιδιά κάτω των 16 ετών να εργάζονται μόνιμα. Η διαδικασία και οι 

προϋποθέσεις για την προσωρινή απασχόλησή τους καθορίζονται από το νόμο. 

 

Η καταναγκαστική εργασία απαγορεύεται. 

 

 

Άρθρο 39. 

Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ξεκουράζονται. Η μέγιστη διάρκεια εργασίας, τα 

σαββατοκύριακα και η ελάχιστη διάρκεια της ετήσιας άδειας μετ 'αποδοχών καθορίζονται από το 

νόμο. 

 

 

Άρθρο 40. 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε δραστηριότητες, εάν δεν είναι παράνομες. 

 

Η κατάχρηση του μονοπωλίου ή δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και ο αθέμιτος ανταγωνισμός 

απαγορεύονται.  

 

Οι περιορισμοί του ανταγωνισμού, τα δυνατά  είδη μονοπωλίου και τα επιτρεπόμενα όριά τους δεν 



 

 

μπορούν να θεσπιστούν παρά μόνο από το νόμο, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία του 

δημοσίου συμφέροντος. 

 

 

Άρθρο 41. 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζει μέσα σε ένα  περιβάλλον ευνοϊκό για την υγεία και την ευημερία 

του και να είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. 

 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι για την παραποίηση περιβαλλοντικών πληροφοριών ή την 

άρνηση παροχής αυτών. 

 

 

Άρθρο 42. 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τον εαυτό του και την 

οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένου της οικίας, καθώς και το δικαίωμα να βελτιώσει τις 

συνθήκες διαβίωσής του. Το Κράτος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να ασκηθεί αυτό το 

δικαίωμα των πολιτών. 

 

 

Άρθρο 43. 

Η οικογένεια είναι ένα φυσικό και θεμελιώδες στοιχείο της κοινωνίας και έχει το δικαίωμα στην 

προστασία από την κοινωνία και το Κράτος.  

Γυναίκες και άνδρες σε ηλικία γάμου έχουν το δικαίωμα να παντρευτούν και να ιδρύσουν μια 

οικογένεια όπου εκφράζονται οι επιθυμίες όλων. Οι σύζυγοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα σε 

περίπτωση γάμου, κατά τη διάρκεια του γάμου και σε περίπτωση διαζυγίου. 

 

Η απόλυση για λόγους που σχετίζονται με τη μητρότητα απαγορεύεται. Κάθε εργαζόμενη γυναίκα, 

σε κατάσταση εγκυμοσύνης και τοκετού, έχει το δικαίωμα να λάβει άδεια μετ 'αποδοχών για τη 

φροντίδα του νεογέννητου παιδιού της ή να λάβει γονική άδεια σε περίπτωση υιοθεσίας. 

 

 

Άρθρο 44. 

Οι γονείς έχουν το δικαίωμα και το καθήκον να διασφαλίζουν την εκπαίδευση, την υγεία, την 

πλήρη και αρμονική ανάπτυξη και εκπαίδευση των παιδιών τους. 

 

Η στέρηση ή ο περιορισμός των γονικών δικαιωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τον 

τρόπο και με τις μορφές που προβλέπονται από το νόμο. 

 

Οι ικανοί ενήλικες  οφείλουν να φροντίζουν τους  γονείς τους με αναπηρία και που έχουν ανάγκη. 

 

 

Άρθρο 45. 

Ο καθένας έχει δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση σε περίπτωση γήρατος, αναπηρίας, ασθένειας, 

απώλειας οικογενειακών εισοδημάτων, ανεργίας και άλλων μέτρων που προβλέπονται από το νόμο. 

Η λειτουργία και οι μέθοδοι χορήγησης κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται από το νόμο. 

 

 

Άρθρο 46. 

Ο καθένας έχει δικαίωμα ιατρικής περίθαλψης και πρόσβασης σε υπηρεσίες σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου. 

 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να λαμβάνει δωρεάν τη βασική ιατρική περίθαλψη. Ο κατάλογος και η 



 

 

σειρά για την υπηρεσία προς αυτούς καθορίζονται από το νόμο. 

 

Άρθρο 47. 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην εκπαίδευση. 

 

Η βασική γενική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από 

το νόμο. Σύμφωνα με το νόμο, μπορεί να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης. 

 

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία είναι δωρεάν. 

 

Οι αρχές της αυτονομίας των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης καθορίζονται από το νόμο. 

 

Η διαδικασία δημιουργίας και λειτουργίας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθορίζεται από το νόμο. 

 

Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να λάβει δωρεάν εκπαίδευση σε δημόσια ιδρύματα της ανώτατης 

εκπαίδευσης και σε άλλα ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης σε ανταγωνιστική βάση, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του νόμου. 

 

Το κράτος παρέχει οικονομική υποστήριξη και άλλες συνεισφορές στα ιδρύματα ανώτατης 

εκπαίδευσης και σε άλλα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο που προβλέπει ο 

νόμος.   

 

Άρθρο 48. 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της λογοτεχνικής, καλλιτεχνικής, επιστημονικής και 

βιομηχανικής δημιουργίας, να επωφελείται από τα επιτεύγματα της επιστήμης και να συμμετέχουν 

στην πολιτιστική ζωή της κοινωνίας. 

 

 

Άρθρο 49. 

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να διατηρήσει την εθνική και γενετική του ταυτότητα. 

 

Τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες έχουν το δικαίωμα να διατηρούν και να 

αναπτύσσουν τις παραδόσεις, τη θρησκεία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους. 

 

 

Άρθρο 50. 

Οι ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου και του πολίτη που κατοχυρώνονται στο 

Σύνταγμα δεν αποκλείουν τα άλλα δικαιώματα και τις ελευθερίες που ορίζονται στους νόμους και 

τις διεθνείς συνθήκες. 

 

Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι δεν απαγορεύεται από το νόμο και δεν παραβιάζει τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων. Κανείς δεν μπορεί να αναλάβει λειτουργίες που δεν 

προβλέπονται από το νόμο. 

 

Οι νόμοι που επιβαρύνουν το νομικό καθεστώς ενός προσώπου και οι άλλες δικαστικές αποφάσεις 

δεν έχουν αναδρομική ισχύ. 

 

Οι δικαστικές αποφάσεις που βελτιώνουν το νομικό καθεστώς ενός προσώπου, καταργούν ή 

μειώνουν τις ευθύνες του έχουν αναδρομική ισχύ εάν αυτό προβλέπεται μέσα στις αποφάσεις. 

 

Άρθρο 51. 



 

 

Οι ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου και του πολίτη επεκτείνονται εξ ίσου στα 

νομικά πρόσωπα στο βαθμό που αυτά τα δικαιώματα και οι ελευθερίες είναι κατ' ουσίαν 

εφαρμόσιμες σε αυτά. 

 

 

Άρθρο 52. 

Οι ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη που κατοχυρώνονται στο 

Σύνταγμα δεν μπορούν να περιοριστούν παρά μόνο από το νόμο, εάν είναι απαραίτητο σε μια 

δημοκρατική κοινωνία για την ασφάλεια του Κράτους, τη δημόσια τάξη, την πρόληψη του 

εγκλήματος, τη δημόσια υγεία και το δημόσιο ήθος, τα δικαιώματα και τις συνταγματικές  

ελευθερίες των άλλων. 

 

Οι περιορισμοί στις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου  και του πολίτη  δεν 

μπορούν να υπερβαίνουν τα όρια που θέτουν οι διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας της Δυτικής 

Αρμενίας. 

 

Άρθρο 53. 

Οι   ελευθερίες και τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα του ατόμου και του πολίτη, με εξαίρεση 

εκείνα που ορίζονται στα άρθρα του Συντάγματος, μπορούν, από το νόμο, να περιορίζονται 

προσωρινά στον στρατιωτικό νόμο ή στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο των διεθνών 

υποχρεώσεών μας που συνίστανται στην παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις έκτακτης  ανάγκης. 

 

  

Άρθρο 54. 

Ο καθένας υποχρεούται να πληρώσει  φόρους, δασμούς και άλλες υποχρεωτικές πληρωμές με τον 

τρόπο και τις φόρμες που ορίζει ο νόμος. 

 

 

Άρθρο 55. 

Όλοι οι πολίτες υποχρεούνται να συμμετέχουν στην υπεράσπιση της Δημοκρατίας της Δυτικής 

Αρμενίας σύμφωνα με το νόμο. 

 

 

Άρθρο 56. 

Ο καθένας υποχρεούται να σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους, να σέβεται τα δικαιώματα, τις 

ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των άλλων. 

 

Η χρήση δικαιωμάτων και ελευθεριών για την παραβίαση της συνταγματικής τάξης, την υποκίνηση 

εθνικού, φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους, την προώθηση βίας ή πολέμου απαγορεύεται. 

 

 

Άρθρο 57. 

Στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα, τα κύρια καθήκοντα του Κράτους είναι τα εξής: 

- να προστατεύει  και να επιχορηγεί την οικογένεια, τη μητρότητα και την παιδική ηλικία. 

 

- να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και  εργασίας του πληθυσμού · 

 

- να προωθεί την κατασκευή κατοικιών, τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης κάθε πολίτη, 

 

- να εφαρμόζει προγράμματα για την προστασία της υγείας του πληθυσμού, την προώθηση  

δημιουργίας αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών ιατρικών συνθηκών. 

 



 

 

- να προωθεί τη  συμμετοχή των νέων στην πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της χώρας·  

 

- να προωθεί την ανάπτυξη της γυμναστικής και του αθλητισμού · 

 

- να εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και θεραπείας για άτομα με ειδικές ανάγκες, να προωθεί τη 

συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες στη δημόσια ζωή, 

 

- να υποστηρίζει την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης 

δωρεάν 

 

- να προωθεί  την ανάπτυξη της επιστήμης και του πολιτισμού, 

 

- να εφαρμόζει πολιτική που να διασφαλίζει την περιβαλλοντική ασφάλεια για τις σημερινές και τις 

μελλοντικές γενιές· 

 

- να προωθεί την ελεύθερη επικοινωνία όλων των εθνικών και καθολικών αξιών·  

 

- να διατηρεί  αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους ηλικιωμένους. 

 

Το Κράτος, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, λαμβάνει μέτρα για την εκπλήρωση  των καθηκόντων 

που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 

 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ, ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ  

(Πολιτική ασφάλεια, κανονισμοί γης και σύστημα υγειονομικής 

περίθαλψης) 

 

 

Φυσικός πλούτος 

 

 

Άρθρο 58. 

Το κράτος είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση του 

εδάφους, του φλοιού της γης, των δασών, του αέρα, του νερού, των λιμνών, των ποταμών και των 

παράκτιων υδάτων της χώρας, καθώς και άλλων φυσικών  πόρων, οι οποίοι μεταβιβάζονται επίσης 

στις μελλοντικές γενιές. 

 

Άρθρο 59. 

Οι πολίτες της Δυτικής Αρμενίας έχουν το δικαίωμα, ιδίως, να διατηρούν και να ενισχύουν τους 

πνευματικούς και υλικούς δεσμούς που τους ενώνουν με τη χώρα τους, τη γη τους, τα ποτάμια τους, 

τα παράκτια ύδατά τους, τις πηγές τους και άλλους φυσικούς πόρους που έχουν ή από τα οποία  

επωφελούνται. Έχουν επίσης το δικαίωμα να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο θέμα αυτό για τις 

μελλοντικές γενιές. 



 

 

 

Άρθρο 60. 

Οι πολίτες της Δυτικής Αρμενίας έχουν το δικαίωμα να κατέχουν, να αξιολογούν, να ανακτούν και 

να χρησιμοποιούν τους τόπους και τα εδάφη τους, δηλαδή την ακεραιότητα του περιβάλλοντός 

τους, συμπεριλαμβανομένης της γης, του αέρα, του ύδατος, των ποταμών  και των πηγών, της 

χλωρίδας και της πανίδας  και άλλων φυσικών πόρων που κρατούν, διατηρούν και χρησιμοποιούν 

παραδοσιακά. 

Έχουν ένα δικαίωμα συγκεκριμένα να γνωρίζουν τους νόμους τους, παραδόσεις και έθιμα, τους 

χάρτες της γης τους, τους θεσμούς τους για την εκμετάλλευση και τη διαχείριση των φυσικών 

πόρων, καθώς και το δικαίωμα να εφαρμόζουν οποιοδήποτε περιοριστικό μέτρο αποτελεσματικής 

προστασίας από την Κράτος. 

 

Άρθρο 61. 

Οι πολίτες της Δυτικής Αρμενίας έχουν το δικαίωμα να ανακτήσουν τους τόπους τους, εδάφη και 

φυσικούς πόρους, που κατέχουν ή χρησιμοποιούν παραδοσιακά . 

 

Άρθρο 62. 

Οι πολίτες της Δυτικής Αρμενίας έχουν το δικαίωμα να διατηρούν, να αποκαθιστούν και να 

προστατεύουν το περιβάλλον τους στο σύνολό του, χάρη στην ικανότητά τους να χρησιμοποιούν 

και να καλλιεργούν τη χώρα τους, τη γη τους και τους φυσικούς πόρους τους, καθώς και μέσω 

διεθνούς συνεργασίας στον τομέα αυτό, με τη  βοήθεια του Κράτους. 

 

Οι πολίτες του Κράτους της Δυτικής Αρμενίας και η Πολιτεία αγωνίζονται να παρακολουθούν ώστε  

κανένα επικίνδυνο υλικό να μην αποθηκεύεται ή χύνεται στα εδάφη της Δυτικής Αρμενίας. 

 

Οι πολίτες του Κράτους της Δυτικής Αρμενίας και η Πολιτεία πρέπει επίσης να λάβουν μέτρα για 

την καθιέρωση επιτήρησης για την πρόληψη της χρήσης ιατρικών ουσιών επικίνδυνων για τους 

Αρμένιους της Δυτικής Αρμενίας. 

 

Άρθρο 63. 

Οι πολίτες της Δυτικής Αρμενίας έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν πλήρως την πολιτιστική και 

πνευματική ιδιοκτησία τους, καθώς και το δικαίωμα να την διασφαλίζουν και να την προστατεύουν. 

 

Άρθρο 64. 

Οι πολίτες της Δυτικής Αρμενίας έχουν το δικαίωμα σε ειδικές θεραπείες που επιτρέπουν τον 

έλεγχο, την ανάπτυξη και την προστασία των επιστημών τους, των επαγγελμάτων τους και των 

πολιτιστικών τους εκφράσεων, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου δυναμικού και της 

κληρονομιάς τους, των σπόρων τους, των φαρμακευτικών εγκυκλοπαιδειών τους, των φυτικών και 

ζωϊκών χαρακτηριστικών τους, των αρχαίων παραδόσεών τους, της λογοτεχνίας τους, της τέχνη 

τους και των μοτίβων τους, της εικαστική τέχνης τους  και της θεατρικής τέχνης τους. 

 

Άρθρο 65. 

Οι πολίτες της Δυτικής Αρμενίας έχουν το δικαίωμα να θέσουν προτεραιότητες και να αναπτύξουν 

στρατηγικές για την ενίσχυση της χώρας τους, των εδαφών τους και των άλλων φυσικών πόρων 

τους. 

 

Συγκεκριμένα, έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν από το Κράτος να υπερασπιστεί ελεύθερα και 



 

 

πλήρως τον λόγο των πεποιθήσεών τους προτού εγγραφεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα που 

ενδέχεται να επηρεάσει τη χώρα τους, τα εδάφη τους και τους άλλους φυσικούς πόρους τους, ιδίως: 

αξιολόγηση, χρήση και εκμετάλλευση από όλους τους άλλους πόρους. 

 

Με τη συγκατάθεση των πολιτών της Δυτικής Αρμενίας, δικαιούνται κατάλληλες και 

αιτιολογημένες αποζημιώσεις προκειμένου να μετριάσουν τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων 

πράξεων και διορθωτικών μέτρων σε περιβαλλοντικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό ή 

πνευματικό επίπεδο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IV 

ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

 
 

Άρθρο 66. 

Το Κράτος διατηρεί και δίνει ζωή στις πολιτιστικές παραδόσεις, τα έθιμα και τις συνήθειες των 

Αρμενίων του χθες, του σήμερα και του αύριο, όπως οι αρχαιολογικοί και ιστορικοί τόποι, τα 

καλλιτεχνικά επαγγέλματα, η ζωγραφική και τα δοκίμια, οι τελετουργίες, οι τέχνες, οι χειροτεχνίες, 

οι εικαστικές τέχνες, η λογοτεχνία. 

 

 

Άρθρο 67. 

Το κράτος αποκαλύπτει, εφαρμόζει, προωθεί και διδάσκει τις παραδόσεις, τα έθιμα και τις 

αρμενικές θρησκευτικές και πνευματικές τελετουργίες, διατηρώντας και προστατεύοντας τους 

θρησκευτικούς και πολιτιστικούς χώρους, με σκοπό την επανεύρεση, χρήση και διαχείριση των 

τελετουργικών αντικειμένων, καθώς και τον επαναπατρισμό των λειψάνων του νεκρού. 

 

Το Κράτος πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθεί ότι οι χώροι που θεωρούνται ιεροί 

για τους Αρμένιους, συμπεριλαμβανομένων των νεκροταφείων, θα τυγχάνουν σεβασμού και 

προστασίας. 

 

 

Άρθρο 68. 

Το κράτος μεριμνά για την αναβίωση,  χρησιμοποιεί και αναπτύσσει την ιστορία, τη γλώσσα, τις 

διάλεκτους, τις αξιοσημείωτες αρχαίες παραδόσεις, τη σοφία, τη λογοτεχνία και τη μορφή  της 

γραφής, καθώς και το δικαίωμα επιλογής ή διατήρησης των κοινοτήτων και των ηθών που θα 

περάσει στις μελλοντικές γενιές. 

 

Σε περίπτωση που απειλούνται τα δικαιώματα των Αρμενίων, το Κράτος πρέπει να λάβει τα 

απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει και να αναγκάσει τα  σχετικά άτομα να κατανοήσουν την 

ανάπτυξη των πολιτικών, νομικών και διοικητικών διαδικασιών και να τα καταστήσουν κατανοητά, 

στη διάθεση όλων, για να τα αφομοιώσουν. 
 

 

 

ΚΑΦΑΛΑΙΟ  V 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
 



 

 

Άρθρο 69. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας είναι ο αρχηγός του Κράτους. 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υπεύθυνος για το σεβασμό του Συντάγματος και για την ορθή 

λειτουργία των νομοθετικών, εκτελεστικών και δικαστικών εξουσιών. 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο εγγυητής της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και 

της ασφάλειας της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας. 

 

 

Άρθρο 70. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας εκλέγεται από την Εθνική Βουλή της 

Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας για θητεία πέντε ετών. 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας μπορεί να είναι εκλόγιμος μεταξύ τριάντα 

πέντε και εβδομήντα ετών. Πολίτης της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας επί επτά χρόνια, έχει 

δικαίωμα να εκλεγεί. 

 

Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να εκλεγεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας για περισσότερες από δύο 

διαδοχικές εντολές. 

 

 

Εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας 

 

Άρθρο 71. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας εκλέγεται σύμφωνα με το Σύνταγμα και το 

νόμο. 

 

Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιείται εντός πενήντα ημερών από τη λήξη 

της θητείας του υπηρεσιακού προέδρου.  

Ο υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας εκλέγεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων της  

ενισχυμένης πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος. 

 

Εάν  περισσότεροι από δύο υποψήφιοι είναι στο ψηφοδέλτιο και κανένας από αυτούς δεν 

συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ψηφοφόρων, ο δεύτερος γύρος των Προεδρικών εκλογών 

θα πραγματοποιηθεί την δέκατη όγδοη ημέρα μετά την ψηφοφορία. Στο δεύτερο γύρο των 

Προεδρικών εκλογών, οι δύο υποψήφιοι που μετρούν τον μεγαλύτερο αριθμό ψηφοφόρων μπορούν 

να ψηφίσουν. Στο δεύτερο γύρο, ο υποψήφιος με  τα δύο τρίτα της  πλειοψηφίας του εκλογικού 

σώματος εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Ο μοναδικός υποψήφιος θεωρείται ότι έχει εκλεγεί  εάν ψηφίσουν τα δύο τρίτα της ενισχυμένης 

πλειοψηφίας. 

 

Εάν δεν πραγματοποιηθεί η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, πραγματοποιείται νέα εκλογή, 

για την οποία διεξάγεται η ψηφοφορία σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο νέος εκλογικός 

νόμος. 

 

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας θα αναλάβει τα καθήκοντά του 

μετά το πέρας της θητείας του προηγούμενου Προέδρου της Δημοκρατίας. 

 

Εάν το Συνταγματικό Δικαστήριο παραλάβει έφεση κατά των αποτελεσμάτων της εκλογής του 

Προέδρου της Δημοκρατίας, λαμβάνει απόφαση εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της έφεσης. 

 



 

 

Άρθρο 72. 

Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας αναβάλλεται για δύο εβδομάδες 

εάν ένας από τους υποψηφίους για την προεδρία της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας πάσχει 

από ανυπέρβλητες δυσκολίες. 

 

Σε περίπτωση που δεν ξεπεραστούν τα γνωστά ανυπέρβλητα εμπόδια, προσδιορίζεται νέα εκλογή 

και διεξάγεται ψηφοφορία την τεσσαρακοστή ημέρα μετά τη λήξη της καθορισμένης περιόδου. 

 

Μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας, εάν ένας από τους υποψηφίους πεθάνει, θα προγραμματιστεί μια 

νέα εκλογή και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το νόμο. 

 

 

Άρθρο 73. 

Έκτακτες εκλογές του Προέδρου της Δημοκρατίας διοργανώνονται σε περίπτωση παραίτησης του 

Προέδρου της Δημοκρατίας, θανάτου, κωλύματος ή με τον τρόπο που ορίζει το Σύνταγμα, ειδικές 

εκλογές για τον Πρόεδρο  της Δημοκρατίας.  

Η ψηφοφορία διεξάγεται το αργότερο την τέταρτη ημέρα μετά την κενή θέση της Προεδρίας της 

Δημοκρατίας. 

 

 

Άρθρο 74. 

Οι εκλογές για την Προεδρία της Δημοκρατίας δεν μπορούν να οργανωθούν σε περίπτωση πολέμου 

και έκτακτης ανάγκης,   ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας   παραμένει στη θέση του.  

Μετά το πέρας της κατάστασης πολέμου ή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε αυτήν την 

περίπτωση, το αργότερο την τεσσαρακοστή ημέρα, η εκλογή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

μπορεί να πραγματοποιηθεί.  

 

 

Άρθρο 75.  

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από το νόμο.  

1) με ειδική σύνοδο της Βουλής·  

2) Με τον ακόλουθο όρκο που δίδεται  στο λαό:  

"Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Προέδρου της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας, ορκίζομαι 

ενώπιον του Φωτός, 

να σέβομαι ανεπιφύλακτα τις απαιτήσεις του Συντάγματος, να σέβομαι τα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες  του ανθρώπου και τις πολιτικές ελευθερίες, να διασφαλίζω  την ανεξαρτησία, την 

εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της Δημοκρατίας για τη δόξα της Δημοκρατίας της Δυτικής 

Αρμενίας, καθώς και για την ευημερία και τον διαφωτισμό του λαού της Δημοκρατίας της Δυτικής 

Αρμενίας." 

 

 

Σχετικά με την στρατηγική της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας 

 
Άρθρο 76. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας 

1)        Το μήνυμα πρέπει να απευθύνεται στους πολίτες και στην Εθνική Βουλή. 

2)   Αφού έλαβε τον νόμο που   έχει  υιοθετήσει η Βουλή, τον υπογράφει και τον εκδίδει 

μέσα σε είκοσι μία ημέρες.  

Εντός αυτής της περιόδου, μπορεί να παραπέμψει τον νόμο που υιοθέτησε η Βουλή με αντιρρήσεις 

ή με προτάσεις στη Βουλή, απαιτώντας περαιτέρω συζήτηση. 

Ο νόμος που έχει εκδοθεί  εκ νέου από τη Βουλή πρέπει να υπογραφεί και να δημοσιοποιηθεί εντός 



 

 

προθεσμίας πέντε ημερών.  

3) Διαλύει τη Βουλή σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Σύνταγμα 

της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας με τη σύγκληση της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών. 

 

 

Διορισμός του Πρωθυπουργού 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει πρωθυπουργό εντός δέκα ημερών μετά την εκλογή του.  

Η Κυβέρνηση πρέπει να σχηματιστεί εντός είκοσι ημερών από το διορισμό του Πρωθυπουργού.  

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας διορίζει και παύει τα μέλη της Κυβέρνησης 

μετά από σύσταση του Πρωθυπουργού. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας αποδέχεται την παραίτηση της Κυβέρνησης 

κατά την πρώτη συνεδρίαση της νεοεκλεγείσας Βουλής.  

Εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, δεν εκφράζει την 

εμπιστοσύνη του στην Κυβέρνηση, δεν εγκρίνει το πρόγραμμα της Κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός 

παραιτείται ή η θέση του Πρωθυπουργού παραμένει κενή. 

Μετά την παραίτηση του Πρωθυπουργού που επικυρώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα 

μέλη της Κυβέρνησης συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι το σχηματισμό νέας 

Κυβέρνησης. 

 

 

5) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχωρά στους 

διορισμούς στις δημόσιες υπηρεσίες. 

 

6) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνιστά και προεδρεύει του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Μπορεί να συγκροτεί και άλλα συμβουλευτικά όργανα αποτελούμενα από τον Πρωθυπουργό της 

Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας, τον Πρόεδρο της Εθνικής Βουλής, τον Πρόεδρο του 

Συνταγματικού Δικαστηρίου και τους επικεφαλής και υπεύθυνους στρατηγικών υποθέσεων του 

Κράτους της Δυτικής Αρμενίας, καθώς και από άλλα πρόσωπα. 

 

7) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνιστά και προεδρεύει του Προεδρικού Συμβουλίου, το οποίο 

περιλαμβάνει τον Πρωθυπουργό της Δυτικής Αρμενίας, τον Πρόεδρο της Εθνικής Βουλής, τον 

Πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, τους επικεφαλής στρατηγικών θεσμών, καθώς και 

άλλους υπεύθυνους. 

 

Μέσω των συζητήσεων και των αποφάσεων του Προεδρικού Συμβουλίου (καθώς και του 

Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Δυτικής Αρμενίας), εγκρίνει και εφαρμόζει τη στρατηγική της 

Δυτικής Αρμενίας. 

 

Σχηματίζει τη διοίκηση της Προεδρίας της Δυτικής Αρμενίας, 

 

Διορίζει και απολύει τους αντιπροσώπους πληρεξούσιους του Προέδρου της Δυτικής Αρμενίας 

 

 

Όσον αφορά την επικύρωση των συνθηκών 

 

8) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αντιπροσωπεύει τη Δημοκρατία της Δυτικής Αρμενίας στις 

διεθνείς σχέσεις, ασκεί την γενική εξωτερική πολιτική, υπογράφει και σφραγίζει τα πιστοποιητικά 

και τις διεθνείς  συνθήκες, εγκρίνει, αναστέλλει ή ανακαλεί διεθνείς συνθήκες που δεν απαιτούν 

επικύρωση. 

Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας υπόκειται η επικύρωση διεθνών συνθηκών 

πολιτικής ή στρατιωτικής φύσης ή αλλαγής συνόρων μεταξύ Κρατών. 



 

 

 

9) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει και αποσύρει τους διπλωματικούς αντιπροσώπους της 

Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας σε Κράτη και διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνει τα 

διαπιστευτήρια και τις ανακλήσεις των διπλωματικών αντιπροσώπων ξένων Κρατών και διεθνών 

οργανισμών. 

 

10) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προτείνει στην Εθνική Βουλή τις θέσεις του γενικού εισαγγελέα, 

του Προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας και του Προέδρου του τμήματος ελέγχου. Κατόπιν 

σύστασης του Γενικού Εισαγγελέα, διορίζει ή ανακαλεί τους  βοηθούς γενικούς εισαγγελείς, 

συμπεριλαμβανομένου του γενικού εισαγγελέα του στρατιωτικού δικαστηρίου. 

 

11) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τέσσερα μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Εάν η 

Βουλή δεν διορίσει τον Πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου εντός των προθεσμιών που 

ορίζονται σε σχέση με τα συνταγματικά άρθρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υπεύθυνος να 

διορίσει τον Πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου. 

 

Διορισμός και απόλυση των πληρεξουσίων εκπροσώπων του Προέδρου της Δυτικής Αρμενίας. 

 

Μετά σύμφωνη γνώμη του Συνταγματικού Δικαστηρίου, μπορεί να αναστείλει τις εξουσίες του 

διοριζόμενου μέλους του Συνταγματικού Δικαστηρίου ή να συναινέσει στη δίωξη, την κράτηση ή 

την απόδοση στην δικαιοσύνη. 

 

12) Μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τους 

Προέδρους και τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τα μέλη του, τους Προέδρους των 

Εφετείων, τους Προέδρους των Πρωτοδικείων και των ειδικών δικαστηρίων και παύει την εξουσία 

τους. Μετά γνώμη του Συμβουλίου Δικαιοσύνης, διορίζει τους δικαστές του Εφετείου, του 

Πρωτοδικείου και των ειδικών δικαστηρίων. 

 

  

 

Στις ένοπλες δυνάμεις 

 
13) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας είναι ο ανώτατος αρχηγός των ενόπλων 

δυνάμεων. Συντονίζει τις δραστηριότητες των κρατικών οργάνων στον αμυντικό τομέα, διορίζει και 

παύει το προσωπικό της ανώτατης διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων και άλλων δυνάμεων. 

 

14) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας χορηγεί αμνηστία. 

 

15) Σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον της Δημοκρατίας, σε περίπτωση άμεσης απειλής ή 

κήρυξης πολέμου, κηρύττει στρατιωτικό νόμο και μπορεί να κηρύξει γενική ή μερική επιστράτευση 

και αποφασίζει τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας μπορεί να διορίσει και να ανακαλεί τον αρχηγό των 

ενόπλων δυνάμεων. 

Μια έκτακτη σύνοδος της Εθνικής Βουλής συγκαλείται αμέσως, δυνάμει του νόμου, σε περίπτωση 

χρήσης των ενόπλων δυνάμεων ή κήρυξης στρατιωτικού νόμου.  

Το νομικό καθεστώς του στρατιωτικού νόμου ορίζεται από το νόμο. 

 

16) Σε περίπτωση άμεσης απειλής κατά της συνταγματικής τάξης, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο 

της Εθνικής Βουλής και τον Πρωθυπουργό, κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφαρμόζει τα 

μέτρα που υπαγορεύει η κατάσταση και απευθύνει το διάγγελμα  στο λαό. 

Μια έκτακτη σύνοδος της Εθνικής Βουλής συγκαλείται αμέσως δυνάμει του νόμου για την κήρυξη 

έκτακτης ανάγκης. 



 

 

Η κατάσταση της  έκτακτης ανάγκης ορίζεται από το νόμο. 

 

17) Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής 

Αρμενίας δίνει ή στερεί το δικαίωμα ταυτότητας της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας. 

 

18) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας χορηγεί πολιτικό άσυλο με τον τρόπο που 

προβλέπεται από το νόμο. 

 

19) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας απονέμει διακρίσεις και μετάλλια της 

Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας, απονέμει διπλώματα στρατιωτικής και τιμητικής αριστείας, 

καθώς και διπλώματα διπλωματικής αριστείας. 

 

20) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας απονέμει χάρη τους καταδικασθέντες. 

 

 

Όσον αφορά τα διατάγματα 

 

 

Άρθρο 77. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας θεσπίζει τα διατάγματα και τις παραγγελίες με 

την επιφύλαξη του Συντάγματος και των νόμων της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας και τα 

οποία είναι δεσμευτικά για ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας. 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας υπογράφει και  κυρώνει τους νόμους της 

Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας εντός προθεσμίας 15 ημερών. 

 

 

Άρθρο 78. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας έχει το ακαταδίωκτο. 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας δεν μπορεί να διωχθεί ούτε να θεωρηθεί 

υπεύθυνος για τις πράξεις που απορρέουν από τη θέση του κατά τη διάρκεια της θητείας του. 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για πράξεις 

που δεν σχετίζονται με τη θέση  του παρά μόνο μετά τη λήξη της θητείας του. 

 

Άρθρο 79.  

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας μπορεί να απομακρυνθεί από το αξίωμά του 

για εσχάτη προδοσία ή άλλο σοβαρό αδίκημα. 

 

Η Εθνική Βουλή ζητά από το Συνταγματικό Δικαστήριο να αποφανθεί σχετικά με την αποπομπή 

του Προέδρου της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

Βουλευτών. 

 

Η απόφαση για την αποπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας λαμβάνεται από την Εθνική Βουλή, 

με πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων των Βολευτών, βάσει της γνώμης του Συνταγματικού 

Δικαστηρίου. 

 

Εάν το Συνταγματικό Δικαστήριο καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αποκλείονται οι λόγοι αποπομπής 

του Προέδρου της Δημοκρατίας, η υπόθεση θα αποσυρθεί από την εξέταση παρά της Εθνικής 

Βουλής. 

 



 

 

Άρθρο 80. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας υποβάλλει την παραίτησή του στην Εθνική 

Βουλή. 

 

Σε περίπτωση παραίτησης με την εκπνοή της προθεσμίας των δέκα ημερών, εάν η παραίτηση 

υποβληθεί ξανά εντός δύο ημερών, η παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας θεωρείται 

αποδεκτή και διεξάγεται ειδική εκλογή σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προθεσμίες που ορίζονται 

από το Σύνταγμα. 

 

 

Άρθρο 81. 

Εάν η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας παραμείνει κενή έως το 

διορισμό του εκλεγμένου Προέδρου, τα καθήκοντα του Προέδρου της Δημοκρατίας ασκούνται από 

τον Πρόεδρο της Εθνικής Βουλής και σε περίπτωση αδυναμίας από τον Πρωθυπουργό. 

 . 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον Πρόεδρο της Εθνικής 

Βουλής, οι εξουσίες του Προέδρου της Εθνικής Βουλής ασκούνται από τον αντιπρόεδρο της 

Εθνικής Βουλής, ο οποίος έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό των ψήφων όταν εξελέγη στη 

θέση του. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, απαγορεύεται η διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ο διορισμός 

Πρωθυπουργού, ο διορισμός και η παύση των ανώτατων αξιωματούχων των ενόπλων δυνάμεων 

και άλλων δυνάμεων (εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις). 

 

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, απαγορεύεται να εμφανισθεί στα γραφεία της 

αστυνομίας και των διευθύνσεων εθνικής ασφαλείας και  να ασκήσει  τις ειδικές  εξουσίες που 

ορίζονται στα άρθρα του Συντάγματος. 

 

 

Άρθρο 82. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας προβαίνει στους διορισμούς του προσωπικού 

του σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο. 

 

Η διαδικασία αμοιβής, υπηρεσίας και ασφάλειας του Προέδρου της Δημοκρατίας καθορίζεται από 

το νόμο. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  VI 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ 

 

Άρθρο 83. 

Η Εθνική Βουλή της Δυτικής Αρμενίας (Κοινοβούλιο) είναι το ανώτατο νομοθετικό και 

αντιπροσωπευτικό όργανο της Δυτικής Αρμενίας. 

 

Η διαδικασία της δραστηριότητας της Εθνικής Βουλής, ο σχηματισμός και η λειτουργία των 

οργάνων της καθορίζονται από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας και από τους 

νόμους και κανονισμούς που αφορούν την Εθνική Βουλή. 

 

Η Εθνική Βουλή μπορεί, με τον τρόπο που προβλέπεται από τον εσωτερικό της κανονισμό, να 

δέχεται και να δημοσιοποιεί  μηνύματα και δηλώσεις. 

 

 

Άρθρο 84. 



 

 

Ο αριθμός των Βουλευτών στην Εθνική Βουλή της Δυτικής Αρμενίας καθορίζεται από τον νόμο για 

την Εθνική Βουλή. 

 

Η θητεία των Βουλευτών της Εθνικής Βουλής της Δυτικής Αρμενίας είναι πέντε (5) χρόνια. 

 

 

Άρθρο 85. 

Η θητεία της Εθνικής Βουλής της Δυτικής Αρμενίας ξεκινά με τη σύγκληση της πρώτης συνόδου 

της νεοεκλεγείσας Εθνικής Βουλής. 

 

Μετά τον όρκο, η θητεία της Εθνικής Βουλής λήγει στη σύγκληση της πρώτης συνόδου της 

επόμενης Εθνικής Βουλής. 

 

 

Άρθρο 86. 

Η Εθνική Βουλή δεν μπορεί να διαλυθεί σε περίπτωση στρατιωτικού νόμου ή σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης. 

 

Καμία εκλογή της Εθνικής Βουλής δεν μπορεί να οργανωθεί κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού 

νόμου ή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και η θητεία της Εθνικής Βουλής θα παραταθεί μέχρι 

την έναρξη της πρώτης συνόδου της  Εθνικής Βουλής που εκλέγεται εκ νέου μετά από στρατιωτικό 

νόμο ή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

 

Το αργότερο τριάντα ημέρες μετά το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή του στρατιωτικού 

νόμου, η Εθνική Βουλή  εκλέγεται εκ νέου. 

 

Άρθρο 87. 

Όποιος είναι πολίτης της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας και έχει δικαίωμα ψήφου μπορεί να 

εκλεγεί Βουλευτής, σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο. 

Οι εκλογές διεξάγονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία. 

 

 

Άρθρο 88. 

Ένας Βουλευτής δεν μπορεί να κατέχει θέση στο Κράτος, στο δικαστικό σώμα ή σε αμειβόμενη 

εργασία εκτός από επιστημονική, εκπαιδευτική ή δημιουργική εργασία. 

 

Ο Βουλευτής ασκεί μόνιμα τις εξουσίες του με συνεχή τρόπο. 

 

Ο ρόλος του Βουλευτή και οι εγγυήσεις της δραστηριότητάς του καθορίζονται από το Σύνταγμα και 

τους ισχύοντες νόμους. 

 

 

Άρθρο 89. 

Οι Βουλευτές της Εθνικής Βουλής της Δυτικής Αρμενίας απολαμβάνουν της βουλευτικής ασυλίας. 

 

 

Άρθρο 90. 

Ο Βουλευτής δεν θα περιορίζεται από μια επιτακτική εντολή, αλλά θα καθοδηγείται από τη 

συνείδησή του και τις πεποιθήσεις του. 

 

Ένας Βουλευτής δεν μπορεί να διωχθεί ή να θεωρηθεί υπεύθυνος για πράξεις που απορρέουν από 

το καθεστώς του ως Βουλευτή. 



 

 

 

Ένας Βουλευτής δεν μπορεί να κατηγορηθεί, να κρατηθεί ή να προσαχθεί στη δικαιοσύνη χωρίς 

διοικητική άδεια χωρίς τη συναίνεση της Εθνικής Βουλής. 

 

Ένας Βουλευτής δεν μπορεί να συλληφθεί χωρίς τη συναίνεση της Εθνικής Βουλής, εκτός εάν η 

σύλληψη πραγματοποιηθεί επ' αυτοφώρω. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Γενικός Εισαγγελέας 

ενημερώνει αμέσως τον Πρόεδρο της Εθνικής Βουλής. 

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας έχει το δικαίωμα να άρει την ασυλία ενός Βουλευτή με ειδική 

απόφαση. 

 

Ο ποινικός Εισαγγελέας μπορεί εξ ίσου να ζητήσει την άρση της ασυλίας του Βουλευτή,  απόφαση 

που λαμβάνεται από την Εθνική Βουλή με ψηφοφορία των βουλευτών (με πλειοψηφία των δύο 

τρίτων). 

 

Η απόφαση άρσης της ασυλίας μεταξύ των συνόδων μπορεί επίσης να γίνει με μια έκτακτη 

συνεδρίαση των Βουλευτών της Εθνικής Βουλής της Δυτικής Αρμενίας. 

 

 

Άρθρο 91. 

Η διαδικασία παύσης των εξουσιών του Βουλευτή της Εθνικής Βουλής καθορίζεται από τον 

κανονισμό της Εθνικής Βουλής, με τη σειρά αυτή:  

1) Σε περίπτωση λήξης της θητείας της Εθνικής Βουλής, διάλυση της Εθνικής Βουλής, παραβίαση 

των όρων του πρώτου μέρους του Συντάγματος, απώλεια της υπηκοότητας της Δημοκρατίας της 

Δυτικής Αρμενίας, ποινή φυλάκισης, αναγνώριση ανικανότητας και παραίτησης· 

2) αυτόματα όταν εργάζονται εντός των εκτελεστικών οργάνων της Δυτικής Αρμενίας (Κυβέρνηση) 

ή εντός των δικαστικών οργάνων της Δυτικής Αρμενίας. 

 

 

Τακτικές εκλογές για την Εθνική Βουλή 

 

Άρθρο 92. 

Οι τακτικές εκλογές της Εθνικής Βουλής πραγματοποιούνται το νωρίτερο εξήντα και το αργότερο 

τριάντα ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας της.  

Έκτακτες εκλογές για την Εθνική Βουλή πρέπει να λάβουν χώρα το νωρίτερο εξήντα και το 

αργότερο τριάντα ημέρες μετά τη διάλυση της Εθνικής Βουλής. 

 

Η εκλογή της Εθνικής Βουλής καθορίζεται με διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

 

 

Άρθρο 93. 

Η πρώτη σύνοδος της νεοεκλεγμένης Εθνικής Βουλής θα συγκληθεί το αργότερο δεκαπέντε ημέρες 

μετά την εκλογή των Βουλευτών και τα αποτελέσματα της εκλογής της Κεντρικής Εκλογικής 

Επιτροπής. 

 

Σε περίπτωση έκτακτων εκλογών, η πρώτη σύνοδος της νεοεκλεγείσας Εθνικής Βουλής θα 

συγκληθεί το αργότερο τριάντα ημέρες μετά την εκλογή των Βουλευτών και τα αποτελέσματα της 

εκλογής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής. 

 

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα των εκλογών το αργότερο δέκα 

ημέρες αργότερα. 

 



 

 

 

Άρθρο 94. 

Οι τακτικές σύνοδοι της Εθνικής Βουλής συγκαλούνται εντός των προθεσμιών και σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο της Εθνικής Βουλής. 

 

Οι συνεδριάσεις της Εθνικής Βουλής  είναι ανοιχτές. Εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να συγκληθεί 

κλειστή σύνοδο με απόφαση της Εθνικής Βουλής. 

 

Άρθρο 95. 

Μια έκτακτη σύνοδος ή μια σύνοδος της Εθνικής Βουλής μπορεί να προταθεί: 

 

από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κυβέρνηση, το ήμισυ του συνολικού αριθμού των 

Βουλευτών. 

 

Μια έκτακτη συνεδρία ή σύνοδος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη και την 

ώρα που καθορίζεται από τον εισηγητή. 

 

Η έκτακτη σύνοδος ή η σύνοδος της Εθνικής Βουλής συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Εθνικής 

Βουλής. 

 

 

Άρθρο 96. 

Οι νόμοι, εκτός από αυτούς που προβλέπονται στο Σύνταγμα, εγκρίνονται με πλειοψηφία των 

ψήφων των Βουλευτών. 

 

Οι αποφάσεις της Εθνικής Βουλής, εκτός από αυτές που προβλέπονται στο Σύνταγμα, λαμβάνονται 

με απλή πλειοψηφία των Βουλευτών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία. 

 

 

Άρθρο 97. 

Εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν αποδεχθεί αντιρρήσεις και προτάσεις, ο νόμος που 

αναφέρεται από τον Πρόεδρο εγκρίνεται με πλειοψηφία των βουλευτών. 

 

Η Εθνική Βουλή συζητά το νόμο που επέστρεψε επειγόντως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της 

Δυτικής Αρμενίας. 

 

 

Προεδρία της Εθνικής Βουλής 

 

Άρθρο 98. 
Η προεδρία και οι διαρκείς επιτροπές της Εθνικής Βουλής συγκροτούνται εντός της εθνικής 

Βουλής. Οι εξουσίες και οι ευθύνες καθορίζονται από τον κανονισμό της Εθνικής Βουλής. 

 

Η Προεδρία της Εθνικής Βουλής είναι ένα μόνιμο διοικητικό όργανο της Εθνικής Βουλής, το οποίο 

θα λειτουργεί εξ ίσου  μεταξύ των συνόδων. 

 

 

Κυβέρνηση 

 

Άρθρο 99. 

Η Κυβέρνηση υποβάλλει το πρόγραμμά της στην Εθνική Βουλή εντός είκοσι ημερών από την 

ανάληψη καθηκόντων της. Το ζήτημα της έγκρισης από την Εθνική Βουλή  του κυβερνητικού 



 

 

προγράμματος θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνόδου και θα τεθεί σε ψηφοφορία 

μετά την παρουσίασή του εντός πέντε ημερών. Η απόφαση έγκρισης του κυβερνητικού 

προγράμματος εγκρίνεται με απλή πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των Βουλευτών της Εθνικής 

Βουλής. 

 

 

Άρθρο 100. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαλύει την Εθνική Βουλή εάν η τελευταία δεν εγκρίνει το 

πρόγραμμα της Κυβέρνησης δύο φορές σε δύο συνεχόμενους μήνες. 

 

Η Εθνική Βουλή  διαλύεται:  

1) Με διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

2) Κατόπιν παραγγελίας του Προέδρου της Εθνικής Βουλής  ή του Πρωθυπουργού, εάν:  

α) Εάν η Εθνική Βουλή  δεν έχει λάβει απόφαση για νομοσχέδιο που κρίθηκε ανεφάρμοστο από 

την Κυβέρνηση κατά τη διάρκεια τριών μηνών της τακτικής συνόδου.  

β) Εάν η σύνοδος ολομέλειας της Εθνικής Βουλής δεν έχει συγκληθεί τουλάχιστον τρεις μήνες 

κατά τη διάρκεια της τακτικής συνόδου.  

γ) Εάν η Εθνική Βουλή  δεν έχει λάβει καμία απόφαση για τα ερωτήματα που εξετάστηκαν για 

περισσότερο από τρεις μήνες κατά τη διάρκεια της τακτικής συνόδου. 

 

Άρθρο 101. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Εθνικής Βουλής, η Κυβέρνηση, το Ανώτατο 

Δικαστήριο, ο Εισαγγελέας, ο διαμεσολαβητής στους αντίστοιχους τομείς ο καθένας τους έχουν το 

δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας. 

 

Η Κυβέρνηση μπορεί να καθορίσει την σειρά συζήτησης των νομοσχεδίων της και να απαιτήσει να 

τεθούν σε ψηφοφορία μόνο οι τροπολογίες που θεωρεί αποδεκτές. 

 

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της Κυβέρνησης, η Εθνική Βουλή εγκρίνει τα νομοσχέδια για τη 

μείωση ή αύξηση των δαπανών για τον κρατικό προϋπολογισμό με πλειοψηφία των ψήφων του 

συνολικού αριθμού των βουλευτών. 

 

Η Κυβέρνηση μπορεί να θέσει το ζήτημα της εμπιστοσύνης της με την έγκριση του νομοσχεδίου 

που παρουσίασε. Εάν η κυβέρνηση δε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης εφόσον παρέλθουν  24 (είκοσι 

τέσσερις) ώρες και τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των Βουλευτών στην Εθνική 

Βουλή δεν έχουν καταθέσει πρόταση μομφής κατά της Κυβέρνησης ή του νομοσχεδίου, το 

νομοσχέδιο που παρουσίασε η Κυβέρνηση θεωρείται ως εγκεκριμένο. 

 

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να θέσει το ζήτημα της εμπιστοσύνης της στο νομοσχέδιο περισσότερες 

από τέσσερις φορές στην ίδια σύνοδο. 

 

 

Άρθρο 102. 

Με την παρουσίαση της κυβέρνησης, η Εθνική Βουλή εγκρίνει τον προϋπολογισμό των κρατικών 

δαπανών. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός δεν εγκριθεί πριν από την έναρξη του οικονομικού 

έτους, οι δαπάνες πραγματοποιούνται ανάλογα με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους. 

 

Η διαδικασία συζήτησης και έγκρισης των κρατικών δαπανών (προϋπολογισμός) καθορίζεται από 

τον κανονισμό  της Εθνικής Βουλής. 

 

 

]Άρθρο 103. 



 

 

Η Εθνική Βουλή ασκεί έλεγχο στη χρήση των δημοσίων δαπανών (προϋπολογισμός) στο τέλος του 

οικονομικού έτους (προϋπολογισμός), καθώς και στη χρήση δανείων και δανείων που έχουν ληφθεί 

από ξένα κράτη και διεθνείς οργανισμούς. 

 

Η Εθνική Βουλή εξετάζει και εγκρίνει την ετήσια έκθεση για την εκτέλεση του κρατικού 

προϋπολογισμού με  τη γνωμοδότηση του Οικονομικού  Επιμελητηρίου. 

 

Οι Βουλευτές της Εθνικής Βουλής εγκρίνουν τις δαπάνες (προϋπολογισμός) της Κυβέρνησης που 

καταρτίζονται και παρουσιάζονται από την Κυβέρνηση, με το δικαίωμα να κάνουν προσθήκες και 

τροποποιήσεις σε αυτήν, καθώς και να επαληθεύσουν την καλή εκτέλεσή της. 

 

 

]Άρθρο 104. 

Η Εθνική Βουλή εκλέγει τον Πρόεδρο της Εθνικής Βουλής  με πλειοψηφία των ψήφων των 

Βουλευτών. 

 

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Βουλής προεδρεύει των συνόδων, διαχειρίζεται τα κονδύλια της Εθνικής 

Βουλής και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία τους. 

 

Η Εθνική Βουλή  εκλέγει τους δύο Αντιπροέδρους της Εθνικής Βουλής. 

 

 

Άρθρο 105 - Προεδρία της Εθνικής Βουλής  

Η προεδρία της Εθνικής Βουλής  εγκρίνεται από την Εθνική Βουλή. Εάν είναι απαραίτητο, μεταξύ 

των συνόδων της Εθνικής Βουλής, τα νέα μέλη της Προεδρίας της Εθνικής Βουλής  μπορούν να 

εγκριθούν με απλή πλειοψηφία των Βουλευτών της Εθνικής Βουλής. 

 

Το προσωπικό, οι εμπειρογνώμονες και οι ομάδες εργασίας, οι επιτροπές μπορούν να συσταθούν 

από τον Πρόεδρο της Εθνικής Βουλής και τις μόνιμες επιτροπές της Εθνικής Βουλής. 

 

Η Προεδρία της Εθνικής Βουλής είναι ένα όργανο με διαρκή εργασία  (συλλογικό) της Εθνικής 

Βουλής. 

 

Η Προεδρία της Εθνικής Βουλής είναι εξουσιοδοτημένη να λαμβάνει αποφάσεις σε πλήρη 

ανεξαρτησία. Οι νόμοι ψηφίζονται με απλή πλειοψηφία των Βουλευτών της Εθνικής Βουλής. 

 

Η ημερήσια διάταξη και το χρονοδιάγραμμα της συνόδου της Εθνικής Βουλής εγκρίνονται με 

απόφαση του Προέδρου της Εθνικής Βουλής. 

 

Η ημερήσια διάταξη και το χρονοδιάγραμμα των συνόδων της Εθνικής Βουλής εγκρίνονται με 

απόφαση του Προέδρου της Εθνικής Βουλής. 

 

 

Άρθρο 106. 

Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν ερωτήσεις γραπτές και προφορικές σε επιτροπές 

και ομάδες και να υποβάλλουν ερωτήσεις στην Κυβέρνηση. 

 

Μία εβδομάδα μετά τη συνήθη σύνοδο της Εθνικής Βουλής, ο Πρωθυπουργός και τα μέλη της 

Κυβέρνησης απαντούν σε ερωτήσεις των Βουλευτών. Η Εθνική Βουλή δεν λαμβάνει καμία 

απόφαση σχετικά με τις ερωτήσεις των Βουλευτών. 

 

Οι επερωτήσεις έχουν υποβληθεί  γραπτώς και τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την ακρόαση. Η 



 

 

διαδικασία για την αίτηση επερώτησης, τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων καθορίζεται από τον 

Κανονισμό της Εθνικής Βουλής. 

 

 

Άρθρο 107. 

Μετά γνώμη του Προέδρου της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας, η Εθνική Βουλή επικυρώνει, 

αναστέλλει ή καταργεί διεθνείς συνθήκες της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας, με εξαίρεση τις 

συνθήκες με φύση πολιτική ή στρατιωτική ή μελετά την αλλαγή συνόρων του Κράτους και 

εκείνους που αναφέρονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας. 

Οι διεθνείς συνθήκες υπόκεινται σε επικύρωση από την Εθνική Βουλή, 

  α) Όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, τις ελευθερίες και τα υποχρεώσεις 

        β) που προβλέπουν οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του κράτους, 

        γ) των οποίων η εφαρμογή προβλέπει την τροποποίηση νόμων ή την υιοθέτηση νέου νόμου. 

 

  

Άρθρο 108. 

Κατόπιν σύστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας, η Εθνική Βουλή εκδίδει απόφαση με 

πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των Βουλευτών που κηρύσσουν πόλεμο και 

εγκαθιδρύουν την ειρήνη. 

Εάν είναι αδύνατο να συγκληθεί σύνοδος της Εθνικής Βουλής, το ζήτημα της κήρυξης του πολέμου 

και της εγκαθίδρυσης της ειρήνης θα αποφασιστεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

 

Άρθρο 109. 

Κατόπιν σύστασης της Κυβέρνησης, η Εθνική Βουλή καθορίζει τη διοικητική-εδαφική διαίρεση 

της Δημοκρατίας με απόφαση των 2/3 του συνολικού αριθμού των βουλευτών. 

 

Άρθρο 110. - Εθνική Βουλή 

1) Το ένα τρίτο των μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου διορίζεται μετά από σύσταση της 

Εθνικής Βουλής.  

2) Η Εθνική Βουλή μπορεί, με πλειοψηφία των ψήφων του συνολικού αριθμού των Βουλευτών, να 

αναστείλει τις εξουσίες του μέλους της που έχει ορισθεί στο Συνταγματικό Δικαστήριο, να 

επιτρέψει το δικαστικό έλεγχό του με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, του κρατουμένου ή του 

καταδικασθέντος.   

3) Μετά πάροδο τριάντα ημερών με κενή θητεία του Προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ο 

Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου εκλέγεται μεταξύ των μελών του.  

4) 1/3 της σύνθεσης του  Συμβουλίου της Δικαιοσύνης προτείνεται από την Εθνική Βουλή. 

 

 

Άρθρο 111. 

Η Εθνική Βουλή εκλέγει τον συνήγορο των  δικαιωμάτων του ανθρώπου και τον συνήγορο των 

δικαιωμάτων των αυτόχθονων λαών σε περισσότερους από τους μισούς του συνολικού αριθμού 

των Βουλευτών για πενταετή θητεία. 

 

Ο συνήγορος των  δικαιωμάτων του ανθρώπου και ο συνήγορος των δικαιωμάτων των αυτόχθονων 

λαών που μπορούν να εκλεγούν πρέπει να είναι άτομα με προσόντα και υψηλές επαγγελματικές  

γνώσεις, υψηλή φήμη, σεβασμό και εμπιστοσύνη από την κοινωνία. 

 

Ο συνήγορος των  δικαιωμάτων του ανθρώπου και ο συνήγορος των δικαιωμάτων των αυτόχθονων 

λαών είναι ανεξάρτητοι λειτουργοί που επιβλέπουν την προστασία των δικαιωμάτων και των 

ελευθεριών του ανθρώπου και των αυτόχθονων λαών από κυβερνητικούς οργανισμούς και 

αξιωματούχους. 

 



 

 

Οι κυβερνητικοί φορείς και αξιωματούχοι συνεργάζονται με τον συνήγορο των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και τον διαμεσολαβητή. 

 

Ο συνήγορος των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ο συνήγορος των δικαιωμάτων των αυτόχθονων 

λαών απολαμβάνουν ασυλία ισότιμη με εκείνη ενός μέλους της Εθνικής Βουλής. 

 

Ο νόμος θεσπίζει άλλες εγγυήσεις για την προστασία των  δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 

δικαιωμάτων των αυτόχθονων λαών. 

 

 

Άρθρο 112. 

Με βάση τους στόχους της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της ποικιλομορφίας των 

οπτικοακουστικών μέσων, ένας ανεξάρτητο ρυθμιστικό όργανο δημιουργείται από το νόμο. Τ ήμισυ 

των μελών του εκλέγονται από την Εθνική Βουλή για πενταετή θητεία, ενώ τα άλλα μισά 

διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για πέντε χρόνια. 

 

 

Άρθρο 113. 

Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Ταμείου (Τράπεζα) διορίζεται από την Εθνική Βουλή μετά από 

πρόταση  του Προέδρου Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας για πενταετή θητεία. 

 

Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να διοριστεί Πρόεδρος του Κεντρικού Ταμείου  περισσότερες από δύο 

συνεχόμενες φορές. 

 

Σύμφωνα με το νόμο, η Εθνική Βουλή μπορεί, με πλειοψηφία των ψήφων των Βουλευτών, με τη 

συγκατάθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας, να διορίσει τον Πρόεδρο του Κεντρικού Ταμείου 

(Τράπεζα). 

 

 

Άρθρο 114. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Δυτικής Αρμενίας είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που ασκεί έλεγχο επί 

των δαπανών (προϋπολογισμός) και της χρήσης δημόσιων και κοινοτικών αγαθών. 

 

Το σχέδιο δράσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου  εγκρίνεται από την Εθνική Βουλή. 

 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο υποβάλλει έκθεση στην Εθνική Βουλή, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο,   

με τα αποτελέσματα των δράσεων ελέγχου που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

Η διαδικασία και η αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζονται από το νόμο. 

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου διορίζονται από την Εθνική Βουλή μετά από 

γνώμη του Προέδρου της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας για περίοδο πέντε ετών. 

 

Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να διοριστεί Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για περισσότερες 

από δύο συνεχόμενες θητείες. 

 

 

Άρθρο 115. 

Οι νόμοι της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας ρυθμίζουν αποκλειστικά    

1) τους όρους και τη διαδικασία άσκησης και προστασίας των δικαιωμάτων φυσικών και νομικών 

προσώπων· 

2) Περιορισμούς στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών και νομικών προσώπων, των 



 

 

ευθυνών τους, καθώς και των τύπων ευθύνης, του επιπέδου ευθύνης, της διαδικασίας, του τρόπου 

εφαρμογής και πώς τίθενται σε λειτουργία, τους φόρους, τα δικαιώματα και άλλες υποχρεώσεις 

πληρωμής και τα μέσα πληρωμής. 

3) Προϋποθέσεις και διαδικασίες για την άσκηση ελέγχου των δραστηριοτήτων των νομικών 

προσώπων, φυσικών προσώπων που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένης της 

επιθεώρησης, της μελέτης και των μέσων). 

4) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την ίδρυση  νομικών προσώπων, την αναστολή 

λειτουργίας τους ή τη λύση τους. 

5) τον Κατάλογο προσωπικών και οικογενειακών πληροφοριών των ατόμων, καθώς και των 

νομικών προσώπων που δεν θεωρούνται εμπορικά μυστικά. 

6) τους όρους, τη διαδικασία  εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, τη διαδικασία εκτέλεσης πράξεων 

δικαστικών και διοικητικών, το καθεστώς και τις εξουσίες των δικηγόρων, που υπόκεινται σε 

πειθαρχική, ποινική, διοικητική, οικονομική ευθύνη (υφιστάμενη) 

7) τη διαδικασία των εκλογών, των δημοψηφισμάτων  της Εθνικής Βουλής (Κοινοβούλιο) της 

Δυτικής Αρμενίας· 

8) τη διαδικασία κατάρτισης των κρατικών δαπανών (προϋπολογισμός) και του χρονοδιαγράμματος 

των δαπανών· 

9) τις διοικητικές και τοπικές ενώσεις της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας και των συνόρων 

της. 

 

 

Άρθρο 116. 

Η Εθνική Βουλή μπορεί να υποβάλει ψήφο μομφής στην Κυβέρνηση με την πλειοψηφία των 

Βουλευτών. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII  

 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 

Άρθρο 117. 

Η εκτελεστική εξουσία της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας ασκείται από την Κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας. 

 

Η Κυβέρνηση αναπτύσσει και εφαρμόζει την εσωτερική πολιτική της Δημοκρατίας της Δυτικής 

Αρμενίας με τη συγκατάθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

 

Η εξωτερική πολιτική της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας αναπτύσσεται από το Προεδρικό 

Συμβούλιο και τίθεται σε εφαρμογή από τον Υπουργό Εξωτερικών σε συνεργασία με τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας. 

 

Όλα τα θέματα δημόσιας διοίκησης που δεν κοινοποιούνται νομικά σε άλλες δημόσιες αρχές 

υπόκεινται στην εξουσία  της Κυβέρνησης. 

 

Βάσει του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας, των διεθνών συνθηκών, των 

νόμων ή της τρέχουσας εκτελεστικής διοίκησης του Προέδρου της Δημοκρατίας και για να 

διασφαλιστεί την επικράτησή του, η Κυβέρνηση εκδίδει αποφάσεις που είναι εκτελεστές καθ' όλη 

τη  Δημοκρατία. 

 

Τα μέλη της κυβέρνησης της Δυτικής Αρμενίας είναι ο Πρωθυπουργός, οι αναπληρωτές 

πρωθυπουργοί και οι υπουργοί. 



 

 

 

Ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί πρέπει να είναι πολίτες της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας. 

 

Οι εξουσίες της κυβέρνησης καθορίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους. 

 

Η δομή της Κυβέρνησης ορίζεται από το νόμο μετά γνώμη της Κυβέρνησης. Η διαδικασία 

οργάνωσης των δράσεων της Κυβέρνησης και των άλλων οργάνων του Κράτους που υπάγονται σε 

αυτήν καθορίζεται με διάταγμα του Πρωθυπουργού μετά από διάταγμα του Προέδρου της 

Δημοκρατίας. 

 

 

Άρθρο 118. 

Ο Πρωθυπουργός συγκαλεί και προεδρεύει τις συνόδους της Κυβέρνησης. 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκαλεί και προεδρεύει τις συνεδριάσεις της Κυβέρνησης για την 

εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την εθνική ασφάλεια. 

 

Οι  αποφάσεις της Κυβέρνησης υπογράφονται από τον Πρωθυπουργό. 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση των αποφάσεων της Κυβέρνησης 

για μία περίοδο ενός  μηνός  και να παραπέμψει το ζήτημα στο Συνταγματικό Δικαστήριο για την 

συνταγματικότητα. 

 

 

Άρθρο 119. 

Ο Πρωθυπουργός διευθύνει τις αρμοδιότητες  της Κυβέρνησης και συντονίζει το έργο των 

υπουργών. 

 

Ο Πρωθυπουργός λαμβάνει τις αποφάσεις για ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση των 

αρμοδιοτήτων  της Κυβέρνησης. 

 

 

Άρθρο 120. 

Οι Διοικητές και οι Δήμαρχοι διορίζονται και απολύονται με απόφαση της Κυβέρνησης. 

 

Οι  αποφάσεις της Κυβέρνησης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

 

Οι δήμαρχοι διορίζονται και απολύονται με απόφαση της περιφερειακής διοίκησης. 

 

Οι Κυβερνήτες εφαρμόζουν την τοπική πολιτική της κυβέρνησης, συντονίζουν τις αρμοδιότητες 

των τοπικών υπηρεσιών των εκτελεστικών οργάνων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται 

από το νόμο. 

 

Η τοπική διοίκηση της πρωτεύουσας της Δημοκρατίας ορίζεται από το νόμο. 

 

 

Άρθρο 121. - Η Κυβέρνηση 

1) Υποβάλλει το πρόγραμμά της στην έγκριση της Εθνικής Βουλής σύμφωνα με τους όρους που 

προβλέπονται από το Σύνταγμα.  

2) Υποβάλλει στην έγκριση της Εθνικής  Βουλής το σχέδιο  του ετήσιου κρατικού 

προϋπολογισμού, διασφαλίζει  την εφαρμογή του και την τήρηση από την Εθνική Βουλή. 

3) Διαχειρίζεται την κρατική ιδιοκτησία.  



 

 

4) Θέτει σε λειτουργία  μια ενοποιημένη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική πολιτική όσον 

αφορά την οικονομική και χρηματοπιστωτική πίστη.  

5) Εφαρμόζει την κρατική πολιτική της εδαφικής ανάπτυξης.  

6) Εφαρμόζει την κρατική πολιτική στους τομείς της επιστήμης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, 

της υγείας, της δημογραφικής (κοινωνικής) ασφάλειας και της προστασίας της φύσης.  

7) Διασφαλίζει την εφαρμογή της αμυντικής πολιτικής, της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής 

πολιτικής  της Δημοκρατίας υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας.  

8) Διασφαλίζει τη διατήρηση της δημόσιας τάξης, λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση του κράτους 

δικαίου, εγγυάται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών.  

9) Ασκεί  τις άλλες λειτουργίες  και εξουσίες που ορίζονται από το Σύνταγμα και τους νόμους. 

 

 

Άρθρο 122. 

Η κυβέρνηση υποβάλλει το σχέδιο του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού στην  Εθνική Βουλή για 

διαβούλευση τουλάχιστον ενενήντα ημέρες πριν από την έναρξη της χρήσης και μπορεί να ζητήσει 

να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες που ενέκρινε η τελευταία πριν το τέλος αυτής της 

προθεσμίας. 

 

Η κυβέρνηση μπορεί να θέσει θέμα  εμπιστοσύνης στην έγκριση των ετήσιων δαπανών. Εκτός εάν 

η Εθνική Βουλή εκφράσει την εμπιστοσύνη της στην Κυβέρνηση με τον τρόπο που ορίζεται στο 

Σύνταγμα, οι δαπάνες (προϋπολογισμός) του Κράτους θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από την 

Κυβέρνηση σύμφωνα με τις τροπολογίες που ενέκρινε αυτή. 

 

Σε περίπτωση έγκρισης από την Εθνική Βουλή  των ετήσιων δαπανών  (προϋπολογισμός), η νέα 

Κυβέρνηση θα υποβάλει το σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού στην Εθνική Βουλή  εντός δέκα 

ημερών από την έγκριση του προγράμματός της, το οποίο θα επανεξεταστεί σε εύθετο χρόνο. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Άρθρο 123. - Δικαστήρια 

Η δικαιοσύνη στη Δημοκρατία της Δυτικής Αρμενίας απονέμεται  μόνο από τα δικαστήρια, 

σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. 

 

Οι οριστικές αποφάσεις του δικαστηρίου εκδίδονται στο όνομα της Δημοκρατίας της Δυτικής 

Αρμενίας. 

 

 

Άρθρο 124. 

Τα Εφετεία πρώτου βαθμού γενικών υποθέσεων και το Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν δικαιοδοσία 

στη Δημοκρατία της Δυτικής Αρμενίας, καθώς και ειδικά δικαστήρια που προβλέπονται από το 

νόμο. 

 

Εκτός από τη συνταγματική δικαιοσύνη, η ανώτατη δικαστική αρχή της Δημοκρατίας της Δυτικής 

Αρμενίας είναι το Ακυρωτικό Δικαστήριο, το οποίο καλείται να διασφαλίσει την ομοιόμορφη 

εφαρμογή του νόμου. Οι εξουσίες του Ακυρωτικού Δικαστηρίου καθορίζονται από το Σύνταγμα και 

το νόμο. 

 

Η δημιουργία έκτακτων δικαστηρίων απαγορεύεται.  



 

 

 

 

Άρθρο 125. - Το Συνταγματικό Δικαστήριο 

Η συνταγματική δικαιοσύνη της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας απονέμεται από το 

Συνταγματικό Δικαστήριο. 

 

 

Άρθρο 126. 

Η ανεξαρτησία των δικαστηρίων διασφαλίζεται από το Σύνταγμα και τους νόμους. 

 

Οι εξουσίες των δικαστηρίων, η διαδικασία σχηματισμού και η λειτουργία τους καθορίζονται από 

το Σύνταγμα και τους νόμους. Οι εξουσίες και η σειρά σχηματισμού του Συνταγματικού 

Δικαστηρίου καθορίζονται από το Σύνταγμα και οι διαδικασίες λειτουργίας καθορίζονται από το 

Σύνταγμα και το νόμο για το Συνταγματικό Δικαστήριο. 

 

 

Άρθρο 127. - Το  Συμβούλιο της Δικαιοσύνης 

Το  Συμβούλιο της Δικαιοσύνης σχηματίζεται και λειτουργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο. 

Το  Συμβούλιο της Δικαιοσύνης αποτελείται από τρεις (3) δικαστές που εκλέγονται με μυστική 

ψηφοφορία από τη Ολομέλεια των Δικαστών της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας με πενταετή 

θητεία, εκ των οποίων δύο από τους δικαστές διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της 

Δυτικής Αρμενίας και ένας από την Εθνική Βουλή της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας. 

 

Οι σύνοδοι του  Συμβουλίου της Δικαιοσύνης προεδρεύονται από τον Πρόεδρο του Ακυρωτικού 

Δικαστηρίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

 

Άρθρο 128. 

Το  Συμβούλιο της Δικαιοσύνης, όπως ορίζεται από το νόμο 

 

1) Καταρτίζει  και υποβάλλει  προς έγκριση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας 

τον κατάλογο των υποψηφίων για το αξίωμα του δικαστή και τον κατάλογο των επίσημων 

προαγωγών των δικαστών βάσει των οποίων διορίζονται· 

 

2) Ολοκληρώνει  τους διορισμούς των παρόντων δικαστών. 

 

3) Διορίζει τους υποψηφίους για την προεδρία του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, τους Προέδρους και 

τους δικαστές των τμημάτων του, τους Προέδρους των εφετείων, των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων  

και των ειδικών δικαστηρίων· 

 

4) Κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας, εκφράζει γνώμη σε 

ζητήματα χάρης. 

 

5) Θέτει τους δικαστές σε πειθαρχική ευθύνη, προτείνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της 

Δυτικής Αρμενίας να παύσει τις εξουσίες ενός δικαστή, να τον συλλάβει, να τον κάνει να 

εμφανιστεί ως κατηγορούμενος ή να τον καταστήσει υπεύθυνο πάνω σε διοικητικό σχέδιο. 

 

 

Άρθρο 129. - Δικαστές 

Οι δικαστές και τα μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι αναντικατάστατα. Οι δικαστές και 

τα μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου ασκούν τα καθήκοντά τους έως την ηλικία των 70 ετών. 

Οι εξουσίες τους δεν μπορούν να λήγουν παρά μόνο με τον τρόπο και τις μορφές που προβλέπονται 



 

 

από το Σύνταγμα και το νόμο. 

 

 

Άρθρο 130. 

Κατά τη διάρκεια της απονομής της δικαιοσύνης, οι δικαστές και τα μέλη του Συνταγματικού 

Δικαστηρίου είναι ανεξάρτητα και υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στο νόμο. 

 

Οι εγγυήσεις των δραστηριοτήτων των δικαστών και των μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου, 

καθώς και οι λόγοι και η διαδικασία ευθύνης καθορίζονται από το Σύνταγμα και το νόμο. 

 

Οι δικαστές και τα μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν μπορούν ούτε να συλληφθούν, ούτε 

να κατηγορηθούν, να διωχθούν και συλληφθούν χωρίς τη γνώμη του Συμβουλίου Δικαιοσύνης ή 

του Συνταγματικού Δικαστηρίου. 

 

Ένας δικαστής και ένα μέλος του Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν μπορούν να συλληφθούν παρά 

μόνο εάν η σύλληψη πραγματοποιηθεί επ' αυτοφόρω ή αμέσως μετά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

της Δυτικής Αρμενίας και ο Πρόεδρος του Ακυρωτικού Δικαστηρίου ή ο Πρόεδρος του 

Συνταγματικού Δικαστηρίου ενημερώνονται άμεσα για τις συλλήψεις αυτές. 

 

Άρθρο 131. 

Οι δικαστές και τα μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν μπορούν να ασκήσουν 

επιχειρηματική δραστηριότητα, να κατέχουν θέσεις που δεν σχετίζονται με τις ευθύνες τους εντός 

των οργάνων του Κράτους, να κατέχουν θέση σε εμπορικούς οργανισμούς και να ασκούν 

αμειβόμενη εργασία εκτός από επιστημονικό, εκπαιδευτικό ή δημιουργικό έργο. 

 

Οι δικαστές δεν μπορούν να είναι μέλη οποιουδήποτε διεθνούς οργανισμού ή να συμμετέχουν σε 

πολιτικές δράσεις. 

 

Άρθρο 132. Το Συνταγματικό Δικαστήριο 

Η σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου καθορίζεται από τον εφαρμοστέο νόμο. 

 

 

Άρθρο 133. 

Το Συνταγματικό Δικαστήριο με τις μορφές που προβλέπονται από το νόμο 

1) Προσδιορίζει τη συμμόρφωση στους νόμους, στις αποφάσεις της Εθνικής Βουλής, τα 

διατάγματα του Προέδρου της Δημοκρατίας, τις αποφάσεις της Κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού 

με το Σύνταγμα. 

2) Μέχρι την επικύρωση διεθνούς συνθήκης καθορίζει τη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις που 

περιλαμβάνει  σύμφωνα με το Σύνταγμα. 

3) Επιλύει διαφορές που σχετίζονται με δημοψηφίσματα. 

4) Διευθετεί διαφορές σχετικά με τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας της Δυτικής 

Αρμενίας και τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. 

5) αναγνωρίζει τα ανυπέρβλητα ή απαράδεκτα εμπόδια της υποψηφιότητας του Προέδρου της 

Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας· 

6) Καταλήγει για τους λόγους αδυναμίας του Προέδρου της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας να 

ασκήσει τα καθήκοντά του· 

7) καταλήγει στην απόφαση σχετικά με την αδυναμία του Προέδρου της Δημοκρατίας της Δυτικής 

Αρμενίας να ασκήσει τα καθήκοντά του · 

8) Γνωμοδοτεί σχετικά με το ζήτημα της παύσης των εξουσιών ενός μέλους του Συνταγματικού 

Δικαστηρίου, της σύλληψής του, της εμπλοκής του ως κατηγορούμενου, καθώς και του ζητήματος 

της κατηγορίας της διοικητικής του ευθύνης· 

9) Αποφαίνεται για τους λόγους ανάκλησης  του υπεύθυνου για την Ολομέλεια. 



 

 

10) Λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την αναστολή ή την απαγόρευση των δραστηριοτήτων του 

οργανισμού, σύμφωνα με το νόμο. 

 

 

Άρθρο 134. 

Στο Συνταγματικό Δικαστήριο με τον τρόπο που προβλέπεται από το Σύνταγμα και από το νόμο για 

το Συνταγματικό Δικαστήριο μπορεί να προσφεύγει  : 

1) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

σχετικού άρθρου του Συντάγματος· 

2) η Εθνική Βουλή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος και των άρθρων του Συντάγματος· 

3) τουλάχιστον το ένα πέμπτο των Βουλευτών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών 

άρθρων του Συντάγματος· 

4) η Κυβέρνηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος, στα άρθρα του Συντάγματος· 

5) οποιοσδήποτε σε συγκεκριμένη υπόθεσή του, εφόσον έχει εκδοθεί οριστική απόφαση επ' αυτής 

του δικαστηρίου, έχει εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα κατ' αυτής και βάλλει κατά της  

συνταγματικότητας των διατάξεων του εφαρμοστέου σε αυτόν νόμου· 

6) η συνταγματικότητα των διατάξεων των τυπικών συναλλαγών που σχετίζονται με μια 

συγκεκριμένη υπόθεση ενώπιον των δικαστηρίων και του Γενικού Εισαγγελέα που προΐσταται στις 

διαδικασίες τους· 

7) ο συνήγορος των  δικαιωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο των τρεχουσών επιχειρήσεων στον 

σχετικό με το Σύνταγμα τομέα σύμφωνα με το Σύνταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 

του Συντάγματος. 

8) ο συνήγορος  των δικαιωμάτων των αυτόχθονων λαών σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Συντάγματος, σε θέματα που σχετίζονται με τις τρέχουσες λειτουργίες και στους σχετικούς τομείς. 

9) οι υποψήφιοι για την Προεδρία της Δημοκρατίας και Βουλευτές  για θέματα που τους αφορούν 

και που εμπίπτουν στο σχετικό άρθρο του Συντάγματος. 

 

Το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν εξετάζει την υπόθεση παρά μόνο εάν υπάρχει αντίστοιχη 

προσφυγή. 

 

 

Άρθρο 135. 

Το Συνταγματικό Δικαστήριο εκδίδει τις αποφάσεις και τα συμπεράσματά του εντός των 

προθεσμιών και διαδικασιών που προβλέπονται από το Σύνταγμα και το νόμο για το Συνταγματικό 

Δικαστήριο. 

 

Οι αποφάσεις και τα συμπεράσματα του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι οριστικά και δεν 

μπορούν να ανατραπούν. Αρχίζουν να ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης. 

 

Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει για την αντισυνταγματικότητα μιας πράξης 

που δεν είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα ή να την αναβάλει σε περίπτωση παραγγελίας. 

 

Το Συνταγματικό Δικαστήριο εκδίδει αποφάσεις και συμπεράσματα για τα ζητήματα που 

προβλέπονται στα άρθρα του Συντάγματος, καθώς και συμπεράσματα για τα ζητήματα που 

αναφέρονται στα σχετικά σημεία. Τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις σχετικά με τα θέματα που 

αναφέρονται στη σχετική παράγραφο εγκρίνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού 

αριθμού των μελών, ενώ οι υπόλοιπες αποφάσεις με πλειοψηφία των μελών. 

 

Εάν το συμπέρασμα του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι αρνητικό, το ζήτημα θα αποκλειστεί 

από την εξέταση του αρμόδιου φορέα. 

 

 



 

 

Άρθρο 136. - Εισαγγελία 

Η Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας είναι ένα ενοποιημένο σύστημα με 

επικεφαλής τον Γενικό Εισαγγελέα. 

 

Κατόπιν πρότασης του Προέδρου της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας, ο Γενικός Εισαγγελέας 

διορίζεται από την Εθνική Βουλή για πενταετή θητεία. Το ίδιο άτομο δεν μπορεί να διοριστεί 

Γενικός Εισαγγελέας για περισσότερες από δύο συνεχόμενες φορές. 

 

Κατόπιν σύστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας, σύμφωνα με το νόμο, η 

Εθνική Βουλή μπορεί, με την πλειοψηφία των ψήφων των Βουλευτών, να απολύσει τον Γενικό 

Εισαγγελέα. 

 

Η Εισαγγελία διορίζει τον Πρόεδρο των Εισαγγελέων.  

Στις υποθέσεις και με τον τρόπο που προβλέπεται από τον νόμο, οι εισαγγελείς μπορούν: 

1) να κινήσουν ποινικές διαδικασίες· 

2) να επιτηρούν  τη νομιμότητα της έρευνας και της προκαταρκτικής εξέτασης· 

3) να υποστηρίξουν νόμιμα  την κατηγορία που φέρεται ενώπιον των δικαστηρίων από το κράτος· 

4) Να θέσουν το ζήτημα της προστασίας των συμφερόντων του κράτους ενώπιον του δικαστηρίου· 

5) να ασκήσουν έφεση επί των κρίσεων, ετυμηγοριών και αποφάσεων των δικαστηρίων. 

6) να παρακολουθούν τη νομιμότητα της εφαρμογής κυρώσεων και άλλων καταναγκαστικών 

μέτρων. 

 

Η Εισαγγελία λειτουργεί στο πλαίσιο των εξουσιών που της παρέχονται από το Σύνταγμα. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 

Τα Δικαστήρια 

 

Άρθρο 137. 

1) Τα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας ασκούν τη δικαιοδοσία τους σύμφωνα με 

το Σύνταγμα και τους νόμους. 

2) Το Ανώτατο Στρατιωτικό Δικαστήριο ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα και το 

δίκαιο της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας. 

3) Η δικαστική εξουσία ασκείται στο πλαίσιο των συνταγματικών, πολιτικών, ποινικών ή άλλων 

διαδικασιών που προβλέπονται από το νόμο. 

4) Τα δικαστήρια είναι ανεξάρτητα. 

5) Ο καθένας είναι υπεύθυνος και ίσος ενώπιον του νόμου, ανεξάρτητα από τα φυλετικά, 

θρησκευτικά, πολιτικά, αστικά, κοινωνικά και σεξουαλικά του χαρακτηριστικά. 

 

Άρθρο 138. 

1) Το δικαστικό σύστημα της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας περιλαμβάνει τα τακτικά 

πρωτοβάθμια δικαστήρια του κοινού δικαίου, τα εφετεία και το Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς και 

ειδικά δικαστήρια που προβλέπονται από το νόμο.  

2) Η δημιουργία δικαστηρίων επείγουσας  ανάγκης  απαγορεύεται. 

3) Οι εξουσίες των δικαστηρίων, η διαδικασία σχηματισμού και η λειτουργία τους καθορίζονται 

από το Σύνταγμα και τους νόμους.  

4) Οι τελικές αποφάσεις των δικαστηρίων εκδίδονται εξ ονόματος της Δημοκρατίας της Δυτικής 

Αρμενίας. 

 

Άρθρο 139. 

Ένας δικαστής δεν μπορεί να κατέχει θέση ανεξάρτητη από τα καθήκοντά του σε δημόσιους 

φορείς, εμπορικούς οργανισμούς, να ασκεί εμπορικές δραστηριότητες, να εκτελεί άλλα 



 

 

επαγγέλματα αμοιβόμενα  παρά μόνον  τέτοια επιστημονικής, εκπαιδευτικής και δημιουργικής 

φύσης. Ένας δικαστής δεν μπορεί να είναι μέλος καμίας  διεθνούς οργάνωσης ούτε να συμμετέχει 

σε πολιτική δραστηριότητα. 

 

 

Άρθρο 140. 

1) Ο δικαστής είναι ανεξάρτητος κατά την απονομή δικαιοσύνης. 

2) Οι εγγυήσεις της δραστηριότητας του δικαστή, οι λόγοι και η διαδικασία της ευθύνης 

καθορίζονται από το Σύνταγμα και το νόμο. 

3) Ένας δικαστής δεν μπορεί να κατηγορηθεί ως κατηγορούμενος, να τεθεί υπό κράτηση ή να 

υπόκειται σε διοικητική ευθύνη για μία δικαστική πράξη  χωρίς τη συμφωνία του Συμβουλίου 

Δικαιοσύνης και τη συγκατάθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο X του 

Συντάγματος. 

4) Ένας δικαστής δεν μπορεί να συλληφθεί παρά μόνο εάν η σύλληψη πραγματοποιείται επ' 

αυτοφώρω ή αμέσως μετά. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου ενημερώνονται αμέσως για τη σύλληψη δικαστή. 

 

   

Άρθρο 141. Το Ανώτατο Δικαστήριο 

1) Το ανώτατο δικαστικό όργανο της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας είναι το Ανώτατο 

Δικαστήριο. 

2) Το Ανώτατο Δικαστήριο αποτελείται από το στρατιωτικό δικαστήριο, τα ποινικά τμήματα, 

αστικά και οικονομικά και το Συμβούλιο Προστασίας των Παραδόσεων. 

3) Το Ανώτατο Δικαστήριο επιβλέπει την ομοιόμορφη εφαρμογή του νόμου και την εκτέλεση της 

τελεσίδικης  απόφασης. 

4) Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και οι δικαστές του διορίζονται από την Εθνική Βουλή 

μετά από γνώμη του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

 

 

Άρθρο 142. 

Το Ανώτατο Δικαστήριο με τον τρόπο που προβλέπεται από  το νόμο  

1) Επιλύει διαφορές σχετικά με τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. 

2) Επιλύει διαφορές που σχετίζονται με αποφάσεις που έχουν εκδοθεί επί των αποτελεσμάτων  των 

εκλογών του Προέδρου της Δημοκρατίας και των Αντιπροσώπων της Εθνικής Βουλής· 

3) αναγνωρίζει τα ασυμβίβαστα που πρέπει να αρθούν ή να εξαλειφθούν για τον υποψήφιο για την 

προεδρία της Δημοκρατίας· 

4) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να ασκήσει τα 

καθήκοντά του. 

5) αποφασίζει πάνω στο θέμα της κατάργησης των εξουσιών ενός δικαστή του Ανώτατου 

Δικαστηρίου, την κίνηση του να γίνει κατηγορούμενος, την κράτηση του ή την άσκηση νομικής 

διαδικασίας εναντίον του. 

 

 

Άρθρο 143. - Συμβούλιο της Δικαιοσύνης 

1) Το Συμβούλιο της Δικαιοσύνης ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 

από το Σύνταγμα και το νόμο. 

2) Το Συμβούλιο της Δικαιοσύνης αποτελείται από τρεις (3) δικαστές που εκλέγονται με μυστική 

ψηφοφορία από την Ολομέλεια των Δικαστών της Δημοκρατίας της Δυτικής  Αρμενίας για περίοδο 

πέντε ετών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο, καθώς και από δικηγόρους  

που διορίζονται από τον Πρόεδρο και από την Εθνική Βουλή. 

3) Οι σύνοδοι του Συμβουλίου της Δικαιοσύνης προεδρεύονται από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. 



 

 

 

Άρθρο 144. 

Το Συμβούλιο της Δικαιοσύνης με τον τρόπο που προβλέπεται από το νόμο 

1) Καθορίζει τους καταλόγους των υποψηφίων για το δικαστικό σώμα και την επίσημη προαγωγή 

των δικαστών και τους υποβάλλει προς έγκριση στον Πρόεδρο  της Δημοκρατίας βάσει της οποίας  

διορίζονται οι  δικαστές των δικαστηρίων πρώτου βαθμού και των  εφετείων. 

2) Υποβάλλει πρόταση  προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας σχετικά με το 

διορισμό δικαστών. 

3) Οι δικαστές υπόκεινται σε πειθαρχική ευθύνη. 

4) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας θα αποφανθεί σχετικά με την παύση των 

εξουσιών ενός δικαστή. Η γνώμη του Προέδρου της Δημοκρατίας σχετικά με τον δικαστή του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου βασίζεται στη γνώμη του Ανώτατου Δικαστηρίου. 

5) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας πρέπει να αποφασίσει τελικά, με  συμφωνία 

του δικαστή, ότι μπορεί να κατηγορηθεί, να τεθεί υπό κράτηση ή να διωχθεί δικαστικώς. Η γνώμη 

του Προέδρου της Δημοκρατίας σχετικά με τον δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου βασίζεται στη 

γνώμη του Ανώτατου Δικαστηρίου. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X 

ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

Πρόεδρος, Εθνική Βουλή, Κυβέρνηση, Συνταγματικό Δικαστήριο,  

Δικαστικό Σύστημα  

Άρθρο 145.  

Οι σχέσεις μεταξύ του κρατικού συστήματος και της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας  έχουν 

ρυθμιστεί από το διάταγμα του Προέδρου, της Εθνικής Βουλής, της Κυβέρνησης, του 

Συνταγματικού Δικαστηρίου και του δικαστικού σώματος.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI  

ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ   

 

Άρθρο 146.  

Η αυτοδιοίκηση των Αρμενίων της Δυτικής Αρμενίας  θα εφαρμοστεί δια των Κοινοτήτων.  

Η Κυβερνητική αυτονομία είναι το δικαίωμα και  η ικανότητα των Αρμενίων της Δυτικής Αρμενίας 

να αναλάβουν την ευθύνη για την ευημερία των Αρμενίων και των πολιτών της Δυτικής Αρμενίας 

και να επιλύσουν ζητήματα τοπικής σημασίας σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους.  

 

Άρθρο 147.  

Οι Κοινότητες είναι πληθυσμιακές ενώσεις ενός ή πολλών τομέων κατοικίας.  

Η Κοινότητα είναι νομική οντότητα, διαθέτει δικαιώματα ιδιοκτησίας και άλλα ουσιώδη 



 

 

δικαιώματα. 

 

Άρθρο 148.  

Άλλες εξουσίες που επιτρέπουν τη διαχείριση και τη διοίκηση  των περιουσιακών στοιχείων της 

Κοινότητας, για την επίλυση προβλημάτων τοπικής σημασίας και για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων. Η Κοινότητα ασκεί τις εξουσίες της με κατάλληλο τρόπο.  

Ορισμένες εξουσίες της Κοινότητας μπορεί να τεθούν ως υποχρεωτικές από το νόμο. 

Προκειμένου να καταστούν οι κρατικές αρχές πιο αποτελεσματικές, μπορούν να ανατεθούν από το 

νόμο στα αυτόνομα όργανα των Αρμενίων της Δυτικής Αρμενίας. 

 

Άρθρο 149.  

Οι κείμενες περιοχές εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας είναι ιδιοκτησία της 

Κοινότητας, με εξαίρεση τα εδάφη που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες του Κράτους,  έτσι ώστε 

τα εδάφη να ανήκουν στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.   

 

 

Άρθρο 150.  

Η Κοινότητα διαμορφώνει τον δικό της προϋπολογισμό. Οι πηγές εσόδων της Κοινότητας  

ορίζονται στο νόμο.  

Ο νόμος προσδιορίζει τις πηγές χρηματοδότησης της Κοινότητας που διασφαλίζουν την άσκηση 

των εξουσιών της.  

Οι εξουσίες που ανατίθενται στις Κοινότητες υπόκεινται σε υποχρεωτική χρηματοδότηση από τον 

κρατικό προϋπολογισμό. 

Οι Κοινότητες έχουν θεσπίσει τοπικούς φόρους και τέλη εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος. 

Η Κοινότητα μπορεί να καθορίζει χρεώσεις για τις υπηρεσίες που παρέχει. 

 

 

Άρθρο 151.   

Η Κοινότητα εφαρμόζει το δίκαιο της αυτοδιοίκησης σε τοπικά αυτόνομα όργανα, από τον 

Πρόεδρο της Κοινότητας και από ένα Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγονται για τετραετή θητεία 

σύμφωνα με το νόμο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας, σύμφωνα με το νόμο, διαχειρίζεται τα περιουσιακά 

στοιχεία της Κοινότητας, εγκρίνει τα έξοδα της Κοινότητας (προϋπολογισμός), εποπτεύει την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού, θεσπίζει  φόρους, τέλη και επιβαρύνσεις σύμφωνα με αποφάσεις 

που έχουν ισχύ νόμου. 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας δεν μπορούν να είναι αντίθετες προς το 

νόμο. Η διαδικασία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος καθορίζεται από το νόμο. 

Οι εξουσίες του Προέδρου της Κοινότητας και οι διαδικασίες για την εφαρμογή τους καθορίζονται 

από το νόμο. 

Τα μέλη της Κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στη διαχείριση των υποθέσεων της 

Κοινότητας, επιλύοντας τα προβλήματα της Κοινότητας μέσω τοπικού δημοψηφίσματος. 

Η προδικασία για την προετοιμασία ενός τοπικού δημοψηφίσματος ορίζεται από το νόμο. 

 

 

Άρθρο 152.  

Η Κοινότητα των Αρμενίων της Δυτικής Αρμενίας στην ανασύσταση της εθνικής της ταυτότητας 

θα γίνει δεκτή ως Τοπική Κοινότητα. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχηματισμού αυτόνομων οργάνων Αρμενίων της Δυτικής 

Αρμενίας στο εξωτερικό καθορίζονται από το νόμο. 



 

 

Ο νόμος προβλέπει την άμεση ή έμμεση εκλογή του Προέδρου της Κοινότητας. 

 

 

Άρθρο 153.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα των δραστηριοτήτων της Κοινότητας, θα εφαρμοστεί 

νομικός έλεγχος σύμφωνα με το νόμο.  

Η διαδικασία παρακολούθησης της άσκησης των εξουσιών της Κοινότητας από το Κράτος ορίζεται 

από το νόμο. 

 

 

Άρθρο 154.  

Η Κυβέρνηση μπορεί, όταν απαιτείται, να παύσει τον Πρόεδρο της Κοινότητας μετά από γνώμη 

του Συνταγματικού Δικαστηρίου. 

 

 

Άρθρο 155.  

Οι Κοινότητες μπορούν να είναι ενωμένες  ή να χωρίζονται από το νόμο για το δημόσιο συμφέρον. 

Η Εθνική Βουλή  εγκρίνει σχετικό νόμο μετά από πρόταση της Κυβέρνησης. 

Πριν από την εισαγωγή της νομοθετικής θέσπισης, η Κυβέρνηση θα ορίσει κατά τόπους τα 

τμήματα του δημοψηφίσματος για τις Κοινότητες. Τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος 

επισυνάπτονται στη νομοθετική θέσπιση. Οι κοινότητες μπορούν να ενωθούν ή να χωριστούν 

ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων. 

Οι αρχές και η διαδικασία ενοποίησης ή διαχωρισμού των Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και το 

χρονοδιάγραμμα των εκλογών των τοπικών φορέων στις νεοσύστατες κοινότητες καθορίζονται από 

το νόμο.  

Οι Ενώσεις Κοινοτήτων μπορούν να συσταθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. 

 

 

 

ΟΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ ΣΕ ΕΞΟΡΙΑ   
 

Άρθρο 156.  

Το κράτος, στο πλαίσιο των αρχών και των προτύπων του διεθνούς δικαίου, συμβάλλει στην 

ενίσχυση των δεσμών με τους Αρμένιους στο εξωτερικό, για τη διατήρηση των αρμενικών 

ιστορικών και πολιτιστικών αξιών που βρίσκονται σε άλλες χώρες και για την ανάπτυξη της 

εκπαίδευσης  και του Αρμενικού πολιτισμού. 

 

Άρθρο 157.  

Το Κράτος εντοπίζει, θέτει σε λειτουργία και εφαρμογή,  προωθεί και διδάσκει τις παραδόσεις, τα 

έθιμα και τις θρησκευτικές και πνευματικές τελετές των Αρμενίων διατηρώντας, υπερασπίζοντας, 

κατέχοντας και διαχειρίζοντας θρησκευτικούς και πολιτιστικούς τόπους, τελετουργικά αντικείμενα 

καθώς και δικαίωμα των ανθρώπων να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII 

ΨΗΦΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ  

 
Άρθρο 158.   



 

 

Το Σύνταγμα εγκρίνεται ή αναθεωρείται με δημοψήφισμα με πρωτοβουλία του Προέδρου της 

Δημοκρατίας ή της Εθνικής Βουλής.  

Το δημοψήφισμα αποφασίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά από σύσταση της Εθνικής 

Βουλής  ή με την έγκρισή της. Η Εθνική Βουλή εγκρίνει την αντίστοιχη απόφαση με την 

πλειοψηφία των ψήφων του συνολικού αριθμού των Βουλευτών. 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, εντός είκοσι μίας (21) ημερών από την παραλαβή μίας 

συνταγματικής αναθεώρησης ή ενός σχεδίου τοιαύτης αναθεώρησης, να την παραπέμψει με 

αντιρρήσεις ή προτάσεις στην Εθνική  Βουλή, ζητώντας νέα ακρόαση. 

 

Με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των Βουλευτών που εκλέγονται από την 

Εθνική Βουλή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναπέμπει  την τροπολογία του Συντάγματος ή το 

σχέδιο μίας τοιαύτης τροπολογίας εντός προθεσμίας που ορίζει η Εθνική Βουλή. 

 

Εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προτείνει ένα σχέδιο, η Εθνική Βουλή υποβάλλει το σχέδιο σε 

δημοψήφισμα εντός τριών μηνών από την παραλαβή του σχεδίου συνταγματικής αναθεώρησης ή 

της τροποποίησής του. Εάν η πλειοψηφία των Βουλευτών της Εθνικής Βουλής ψηφίσει υπέρ του 

νομοσχεδίου, θεωρείται ότι εγκρίθηκε  και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το επικυρώνει  εντός της 

υποδεικνυόμενης προθεσμίας. 

 

 

Άρθρο 159.  

Οι νόμοι υπόκεινται σε δημοψήφισμα μετά από σύσταση της Εθνικής Βουλής ή της Κυβέρνησης, 

υπό τους όρους που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Οι νόμοι που εγκρίνονται με δημοψήφισμα 

τροποποιούνται μόνο με δημοψήφισμα. 

 

Άρθρο 160.  

1) Το σχέδιο του δημοψηφίσματος θεωρείται ότι έχει εγκριθεί εάν ψήφισαν  περισσότεροι από τους 

μισούς ψηφοφόρους, αλλά όχι λιγότεροι από το ένα τέταρτο των πολιτών που έχουν εγγραφεί στους 

εκλογικούς καταλόγους. 

2) Τα θεμελιώδη  άρθρα του Συντάγματος δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII  

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 161 

Μετά την έναρξη ισχύος των συνταγματικών τροποποιήσεων  

1) Η Εθνική Βουλή οφείλει, μέσα σε προθεσμία δύο ετών, να θέσει σε ισχύ τους νόμους σύμφωνα 

με τις συνταγματικές τροποποιήσεις.  

2) Η Εθνική Βουλή ορίζει τον ύμνο της Δημοκρατίας της Δυτικής Αρμενίας σε προθεσμία ενός 

έτους. Ο προηγούμενος ύμνος πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν τεθούν σε ισχύ οι τροποποιήσεις του 

Συντάγματος.  

3) Τα κοινωνικά δικαιώματα που ορίζονται από το Σύνταγμα εφαρμόζονται κατά τα άνω οριζόμενα, 

από τους σχετικούς νόμους.  

4) Πριν από την έναρξη της πρώτης συνόδου της επόμενης σύγκλησης της Εθνικής Βουλής, ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί: μετά από διαβούλευση με τον Πρόεδρο της Εθνικής Βουλής 

και τον Πρωθυπουργό, να διαλύσει την Εθνική Βουλή  και να συγκαλέσει πρόωρες εκλογές – 

Ανάκληση του πρωθυπουργού.  



 

 

5) Πριν από την έναρξη της πρώτης συνόδου της επόμενης σύγκλησης της Εθνικής Βουλής, οι 

συνεδριάσεις της Κυβέρνησης συγκαλούνται και προεδρεύονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

ή, με αντιπροσώπευση, από τον Πρωθυπουργό. Οι υπουργικές αποφάσεις υπογράφονται από τον 

Πρωθυπουργό και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.  

6) Μέχρις ότου η άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης θεσπιστεί βάσει νόμου, ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Εθνικής Βουλής και τον Πρωθυπουργό, 

εφαρμόζει τα μέτρα που υπαγορεύονται από την κατάσταση και απευθύνει  ένα μήνυμα προς το 

λαό.  

7) Ο Πρόεδρος του  Κεντρικού Ταμείου  (Τράπεζα) παραμένει στη θέση του μέχρι τη λήξη της 

εντολής που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

8) Τα σημερινά μέλη του Συμβουλίου της Δικαιοσύνης, δικαστές και δικηγόροι-επιστήμονες, θα 

συνεχίσουν να παραμένουν στη θέση τους μέχρι το τέλος της θητείας τους. Η Εθνική Βουλή 

εκλέγει δύο μέλη του  Συμβουλίου της Δικαιοσύνης εντός τριών μηνών.  

9) Τα σημερινά μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους 

μέχρι την ηλικία των 70 ετών. 

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 


