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Հոդված 19. Նախընտրական քարոզչության հիմնական սկզբունքները 
1. Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածը սույն օրենսգրքով սահմանված 

այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցություններին, թեկնածուներին հավասար հնարավորություններ ապահովելու 
նպատակով գործում են հանրային ռեսուրսներից օգտվելու, քարոզչություն իրականացնելու և 
ֆինանսական թափանցիկությունն ապահովելու` սույն օրենսգրքով սահմանված կանոնները: 

Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածի սահմանված լինելը չի 
սահմանափակում սույն օրենսգրքով չարգելված այլ ժամանակահատվածում քարոզչության 
իրականացումը: 

Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածը սկսվում է ընտրություններին 
մասնակցող կուսակցությունների ընտրական ցուցակների, թեկնածուների գրանցման համար 
սույն օրենսգրքով սահմանված ժամկետի վերջին օրվան հաջորդող 7-րդ օրը և ավարտվում 
քվեարկության օրվանից մեկ օր առաջ: Այդ ժամանակահատվածում քարոզչությունը ստորև 
անվանվում է նախընտրական քարոզչություն: 

Քվեարկության և դրան նախորդող օրը քարոզչությունը հրապարակային ելույթների, 
հրապարակային միջոցառումների, ինչպես նաև տպագիր մամուլի, վերգետնյա եթերային 
հեռարձակում իրականացնող ռադիոընկերությունների և հեռուստաընկերությունների (այդ 
թվում` արբանյակային հեռարձակման ժամանակ) միջոցով արգելվում է: 

2. Պետությունն ապահովում է նախընտրական քարոզչության ազատ իրականացումը: 
Այն ապահովում են պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները` 
նախընտրական ժողովներ, թեկնածուների հետ ընտրողների հանդիպումներ և 
ընտրությունների հետ կապված այլ միջոցառումներ կազմակերպելու նպատակով նրանց 
դահլիճներ և այլ շինություններ տրամադրելու միջոցով: Դրանք Ազգային ժողովի, Երևանի, 
Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին 
տրամադրվում են հավասար հիմունքներով, անվճար` Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի սահմանած կարգով: Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 
դահլիճները թեկնածուներին ու ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին կարող են 
տրամադրվել միայն ժամը 18.00-ից հետո կամ ոչ աշխատանքային օրերին և միայն այն 
դեպքերում, եթե տվյալ համայնքում (Երևանի վարչական շրջանում) գոյություն չունեն 
նախընտրական քարոզչության անցկացման համար համապատասխան այլ դահլիճներ։ 

3. Ազգային ժողովի, Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների ընտրությունների 
նշանակումից ոչ ուշ, քան 20 օր հետո մարզպետը, Երևանում` Երևանի քաղաքապետը 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացնում այն դահլիճների և այլ 
շինությունների ցանկը, որոնք ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին 
տրամադրվում են անվճար: Այդ ցանկը տեղադրվում է Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի համացանցային կայքում: Տեղեկությունները ներկայացվում են Կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով: 

4. Ընտրություն նշանակվելուց հետո կարող են կազմավորվել ընտրական շտաբներ: 
Ընտրական շտաբները չեն կարող տեղակայվել պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների զբաղեցրած շենքերում (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ընտրական շտաբները 
զբաղեցնում են այդ մարմիններին չպատկանող տարածք), հանրակրթական ուսումնական 
հաստատությունների շենքերում, ինչպես նաև այն շենքերում, որտեղ գործում են ընտրական 
հանձնաժողովները: Ընտրական շտաբների վրա տեղադրված ցուցանակները սույն օրենսգրքի 
իմաստով քարոզչական տպագիր նյութեր չեն համարվում, եթե դրանք չեն ներառում 
թեկնածուին, ընտրություններին մասնակցող կուսակցությանը կողմ կամ դեմ քվեարկելուն 



ուղղված ուղղակի կոչեր, դրանց թիվը չի գերազանցում ընտրության համար կազմավորված 
ընտրական տեղամասերի թիվը, և յուրաքանչյուր ցուցանակի մակերեսը չի գերազանցում 6 
քառակուսի մետրը: 

5. Արգելվում է նախընտրական քարոզչություն կատարել և ցանկացած բնույթի 
քարոզչական նյութ տարածել` 

1) պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ինչպես նաև պետական 
և համայնքային ծառայողներին (բացառությամբ Ազգային ժողովի պատգամավորների), 
ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական կազմի աշխատողներին` իրենց 
լիազորություններն իրականացնելիս. 

2) դատավորներին, դատախազներին, քննչական կոմիտեի, հատուկ քննչական 
ծառայության ծառայողներին, ոստիկանությունում, ազգային անվտանգության, 
քրեակատարողական, դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող 
ծառայություններում ծառայողներին, զինծառայողներին. 

3) ընտրական հանձնաժողովների անդամներին։ 
6. Նախընտրական քարոզչության ժամանակ, ինչպես նաև քվեարկության նախորդ և 

քվեարկության օրը թեկնածուներին, ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին 
արգելվում է անձամբ կամ նրանց անունից կամ որևէ այլ եղանակով ընտրողներին անհատույց 
կամ արտոնյալ պայմաններով տալ (խոստանալ) դրամ, սննդամթերք, արժեթղթեր, ապրանքներ 
կամ մատուցել (խոստանալ) ծառայություններ: Այն բարեգործական կազմակերպությունները, 
որոնց անվանումները կարող են նմանեցվել (ասոցացվել) ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցությունների անվանումներին, թեկնածուների անուններին, նախընտրական 
քարոզչության ժամանակ բարեգործություն չեն կարող իրականացնել այն համայնքներում, 
որտեղ անցկացվում են ընտրություններ, որոնց մասնակցում են այդ թեկնածուները, 
կուսակցությունները կամ նրանց առաջադրած թեկնածուները: 

7. Ընտրական հանձնաժողովները հսկում են նախընտրական քարոզչության՝ սույն 
օրենսգրքով կամ օրենսգրքի հիման վրա ընդունված իրավական ակտերով սահմանված 
կարգի պահպանումը։ Թեկնածուների, ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 
կողմից այդ կարգի խախտման դեպքում թեկնածուին, ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցության ընտրական ցուցակը գրանցած ընտրական հանձնաժողովը դիմում է իրավասու 
մարմիններ դրանք կանխելու նպատակով կամ կիրառում նախազգուշացում խախտում թույլ 
տված թեկնածուի, ընտրություններին մասնակցող կուսակցության նկատմամբ` տալով 
խախտումը վերացնելու համար ողջամիտ ժամկետ, որը չի կարող գերազանցել 3 օրը։ 
Թեկնածուն, ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունը պարտավոր են որոշմամբ նշված 
ժամկետում վերացնել խախտումը (խախտման հետևանքները) և այդ մասին գրավոր 
տեղեկացնել ընտրական հանձնաժողովին։ 

8. Եթե առկա է նախընտրական քարոզչության սահմանված կարգի այնպիսի խախտում, 
որը կրում է շարունակական բնույթ, և թույլ տրված խախտումը կարող է էական ազդեցություն 
ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա, կամ թույլ տրված խախտման հետևանքները 
հնարավոր չէ վերացնել, և թույլ տրված խախտումը կարող է էական ազդեցություն ունենալ 
ընտրությունների արդյունքների վրա, ապա թեկնածուին, ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցության ընտրական ցուցակը գրանցած ընտրական հանձնաժողովը դիմում է 
դատարան` թեկնածուի, ընտրություններին մասնակցող կուսակցության ընտրական ցուցակի 
գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչելու համար: Դատարանը թեկնածուի, ընտրություններին 
մասնակցող կուսակցության ընտրական ցուցակի գրանցումն ուժը կորցրած կարող է ճանաչել, 
եթե հանգում է այն եզրակացության, որ խախտումը կատարվել կամ ուղղորդվել է թեկնածուի 
կամ ընտրություններին մասնակցող կուսակցության կողմից: 

9. Ձերբակալված կամ կալանքի տակ գտնվող թեկնածուները և ընտրություններին 
մասնակցող կուսակցության ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուները նախընտրական 
քարոզչությունն իրականացնում են ընտրական գործընթացներում վստահված անձանց 
միջոցով: Այդ նպատակով ձերբակալված կամ կալանքի տակ գտնվող թեկնածուներն 
իրավունք ունեն նախընտրական քարոզչության ընթացքում օրական մինչև 2 ժամ 



տևողությամբ համապատասխանաբար ձերբակալվածներին կամ կալանավորվածներին 
պահելու վայրերում հանդիպումներ ունենալու մինչև 3 վստահված անձանց հետ: 

  
 

 Հոդված 23. Նախընտրական քարոզչության սահմանափակումները 
1. Արգելվում է նախընտրական քարոզչություն կատարելը, ցանկացած բնույթի 

քարոզչական նյութ տարածելը, նախընտրական քարոզչության նպատակով ծառայողական 
պարտականությունների իրականացման համար տրամադրված ֆինանսական, 
տեղեկատվական միջոցները, տարածքները, տրանսպորտային և կապի միջոցները, 
նյութական ու մարդկային ռեսուրսները, բացառությամբ «Հատուկ պետական պաշտպանության 
ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով պետական պահպանության ենթակա բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց 
նկատմամբ կիրառվող անվտանգության միջոցառումների, օգտագործելը` 

1) հանրային ծառայողներին, առողջապահական կամ բժշկական 
կազմակերպությունների, ուսումնական հաստատությունների, նախադպրոցական 
ուսումնական հաստատությունների աշխատողներին` իրենց լիազորություններն 
իրականացնելիս կամ  ի պաշտոնե հանդես գալիս. 

2) պետական հիմնարկների կամ կազմակերպությունների, համայնքային հիմնարկների 
կամ կազմակերպությունների, կանոնադրական կապիտալում պետական կամ տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների 20 և ավելի տոկոս մասնակցությամբ 
կազմակերպությունների աշխատակիցներին՝ իրենց աշխատանքային պարտականությունները 
կատարելիս  կամ ի պաշտոնե հանդես գալիս. 

3) դատավորներին, դատախազներին, քննչական մարմիններում, ոստիկանությունում, 
ազգային անվտանգության ծառայությունում, քրեակատարողական հիմնարկներում, 
դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունում, պրոբացիոն ծառայությունում, 
փրկարար ծառայությունում ծառայողներին, զինծառայողներին. 

4) ընտրական հանձնաժողովների անդամներին. 
5) բարեգործական և կրոնական կազմակերպություններին, միջազգային 

կազմակերպություններին. 
6) օտարերկրյա քաղաքացիներին և կազմակերպություններին, քաղաքացիություն 

չունեցող անձանց. 
7) Մարդու իրավունքների պաշտպանին. 
8) Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամներին. 
9) Հաշվեքննիչ պալատի անդամներին. 
10) Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անդամներին. 
11) ինքնավար մարմինների անդամներին։ 
2. Ազգային ժողովի պատգամավորին և անմիջականորեն՝ ընտրողների կողմից 

ընտրված համայնքների ղեկավարներին և ավագանու անդամներին չի արգելվում 
քարոզչություն կատարելը կամ քարոզչական նյութ տարածելը` բացառելով սույն հոդվածի 1-ին 
մասում նշված վարչական ռեսուրսների օգտագործումը: 

3. Հանրային ծառայող հանդիսացող թեկնածուները, ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցության ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուները նախընտրական 
քարոզչությունն իրականացնում են հետևյալ սահմանափակումների հաշվառմամբ. 

1) արգելվում են թեկնածուին, ընտրություններին մասնակցող կուսակցությանը, կողմ կամ 
դեմ քվեարկելուն ուղղված ուղղակի կամ անուղղակի կոչերը պաշտոնեական 
լիազորություններն իրականացնելիս կամ պաշտոնեական դիրքի ցանկացած չարաշահումը՝ 
ընտրությունների ժամանակ առավելություն ստանալու համար. 

2) արգելվում է նախընտրական քարոզչության նպատակով ծառայողական 
պարտականությունների իրականացման համար տրամադրված ֆինանսական, 
տեղեկատվական միջոցների, տարածքների, տրանսպորտային և կապի միջոցների, նյութական 
ու մարդկային ռեսուրսների օգտագործումը, բացառությամբ «Հատուկ պետական 



պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքով պետական պահպանության ենթակա բարձրաստիճան 
պաշտոնատար անձանց նկատմամբ կիրառվող անվտանգության միջոցառումների։ 

4. Եթե իրականացվում է ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 
ընտրական ցուցակում ընդգրկված՝ սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված թեկնածուի այլ 
գործունեության լուսաբանում, ապա վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող 
զանգվածային լրատվության միջոցն այն հաշվի է առնում մյուս թեկնածուների, 
ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների գործունեությունը լուսաբանելիս` սույն 
օրենսգրքի 20-րդ հոդվածով սահմանված լուսաբանման հավասարության ոչ խտրական 
սկզբունքը պահպանելու համար:Հանրային ծառայող հանդիսացող թեկնածուների 
նախընտրական քարոզչության սահմանափակումները 

1. Հանրային ծառայող հանդիսացող թեկնածուները, ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցության ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուները նախընտրական 
քարոզչությունն իրականացնում են հետևյալ սահմանափակումների հաշվառմամբ. 

1) արգելվում են թեկնածուին, ընտրություններին մասնակցող կուսակցությանը, կողմ կամ 
դեմ քվեարկելուն ուղղված ուղղակի կամ անուղղակի կոչերը պաշտոնեական 
լիազորություններն իրականացնելիս կամ պաշտոնեական դիրքի ցանկացած չարաշահումը՝ 
ընտրությունների ժամանակ առավելություն ստանալու համար. 

2) արգելվում է նախընտրական քարոզչության նպատակով ծառայողական 
պարտականությունների իրականացման համար տրամադրված տարածքների, 
տրանսպորտային և կապի միջոցների, նյութական ու մարդկային ռեսուրսների օգտագործումը, 
բացառությամբ «Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության 
ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով պետական պահպանության 
ենթակա բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նկատմամբ կիրառվող անվտանգության 
միջոցառումների։ 

2. Եթե իրականացվում է ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 
ընտրական ցուցակում ընդգրկված՝ սույն հոդվածում նշված թեկնածուի այլ գործունեության 
լուսաբանում, ապա վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող զանգվածային 
լրատվության միջոցն այն հաշվի է առնում մյուս թեկնածուների, ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցությունների գործունեությունը լուսաբանելիս` սույն օրենսգրքի 20-րդ հոդվածով 
սահմանված լուսաբանման հավասարության ոչ խտրական սկզբունքը պահպանելու համար: 

 
  
Հոդված 31. Դիտորդների և զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչների 

հավատարմագրումը, դիտորդների, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչների և 
այցելուների վկայականների տրամադրումը 

1. Սույն օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված կազմակերպությունների 
դիտորդներն իրենց առաքելությունն իրականացնում են Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովում հավատարմագրվելուց հետո: 

2. Հավատարմագրվելու կամ հավատարմագրված դիտորդների ցանկում 
փոփոխություններ (լրացումներ) կատարելու համար դիմումները Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողով են ներկայացվում ընտրությունները նշանակելու օրվանից հետո, բայց 
քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 15 օր առաջ: 

Մինչև հավատարմագրվելու համար դիմում ներկայացնելը Հայաստանի 
Հանրապետությունում գրանցված հասարակական կազմակերպությունները պարտավոր են 
ընդունել իրենց դիտորդների վարքագծի կանոններ, որոնք պետք է համապատասխանեն 
ընտրությունների դիտարկման միջազգային սկզբունքներին և սույն օրենսգրքի 
կանոնակարգումներին: 

Սույն մասում նշված հասարակական կազմակերպություններն իրենց դիտորդների 
համար կազմակերպում և անցկացնում են ընտրական օրենսդրության ու կազմակերպության 
դիտորդների վարքագծի կանոնների ուսուցում: 



Հավատարմագրվելու դիմումը պետք է նշում պարունակի կազմակերպության 
դիտորդների վարքագծի կանոնների ընդունման և ուսուցման մասին:  

3. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դիտորդներին տրվող վկայականներն այդ 
կազմակերպություններին հանձնում է դիմումն ստանալուց հետո՝ 12 օրվա ընթացքում: 

4. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժում է դիտորդների 
հավատարմագրման մասին դիմումը, եթե կազմակերպության կանոնադրական նպատակները 
չեն բավարարում սույն օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերի 
պահանջները, կամ դիմումը ներկայացվել է սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված 
ժամկետների խախտմամբ, կամ ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում 
սույն հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման 
պահանջներին, կամ դիմումը չի պարունակում նշում կազմակերպության դիտորդների 
վարքագծի կանոնների ընդունման կամ ուսուցման մասին: 

5. Դիտորդի կողմից որևէ թեկնածուի, ընտրություններին մասնակցող որևէ 
կուսակցության աջակցելու, ինչպես նաև սույն օրենսգրքի պահանջներն այն եղանակով 
խախտելու դեպքում, որն էապես խաթարում է ընտրական հանձնաժողովի բնականոն 
աշխատանքը կամ քվեարկության բնականոն ընթացքը, ընտրական հանձնաժողովի 
նախագահը կարող է դիտորդին հեռացնել հանձնաժողովի նիստից, իսկ քվեարկության օրը՝ 
տեղամասային կենտրոնից՝ ընտրական հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի ձայների 
առնվազն 2/3-ով ընդունված որոշմամբ: 

6. Դիտորդների լիազորությունները դադարում են ընտրությունների արդյունքների 
պաշտոնական հրապարակումից հետո` 8-րդ օրը, եթե ընտրության արդյունքները դատարան 
չեն բողոքարկվել: Ընտրությունների արդյունքները դատարան բողոքարկվելու դեպքում 
դիտորդների լիազորություններն ավարտվում են դատական ակտի հրապարակման օրվա 
հաջորդ օրը, եթե ընտրության երկրորդ փուլ կամ վերաքվեարկություն չի նշանակվել: 
Ընտրության երկրորդ փուլի և վերաքվեարկության դեպքում դիտորդների կրկին 
հավատարմագրում չի պահանջվում: 

7. Այցելուներին վկայականներ տրամադրում է Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովը` Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության 
ներկայացրած հայտերի հիման վրա: 

8. Լրատվական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձի կամ անհատ 
ձեռնարկատեր հանդիսացող ֆիզիկական անձի ներկայացուցիչները (այսուհետ` 
զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչներ) քվեարկության օրը կարող են 
իրականացնել ընտրությունների և քվեարկության վերաբերյալ լուսաբանում Կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրվելուց հետո: Լրատվական գործունեություն 
իրականացնողը կարող է հավատարմագրել իր ներկայացուցիչներին, եթե առնվազն մեկ տարի 
իր անունից տարածում է լրատվության միջոց: Մեկ տարվա սահմանափակումը կիրառելի չէ, 
եթե լրատվական գործունեություն իրականացնողը լրատվության միջոց է տարածում 
վերգետնյա եթերային հեռարձակմամբ: 

Հավատարմագրվելու դիմումը և զանգվածային լրատվության միջոցի 
ներկայացուցիչների ցուցակը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացվում 
ընտրությունները նշանակելու օրվանից հետո, բայց քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 15 օր 
առաջ: Յուրաքանչյուր լրատվական գործունեություն իրականացնող կարող է Կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրել իր անունից տարածվող միայն մեկ 
զանգվածային լրատվության միջոց և այդ զանգվածային լրատվության միջոցի ոչ ավելի, քան 
50 ներկայացուցիչների: 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը զանգվածային լրատվության միջոցի 
ներկայացուցիչներին տրվող վկայականներն այդ զանգվածային լրատվության միջոցին է 
հանձնում դիմումն ստանալուց հետո՝ 12 օրվա ընթացքում: 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժում է զանգվածային լրատվության 
միջոցի ներկայացուցիչների հավատարմագրման մասին դիմումը, եթե այն չի բավարարում 
սույն հոդվածի պահանջները, կամ ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում 



սույն հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման 
պահանջներին: 

Զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցչի կողմից սույն օրենսգրքի 
պահանջներն այն եղանակով խախտելու դեպքում, որն էապես խաթարում է ընտրական 
հանձնաժողովի բնականոն աշխատանքը կամ քվեարկության բնականոն ընթացքը, 
ընտրական հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով ընդունված 
որոշմամբ տվյալ ներկայացուցիչը կարող է հեռացվել հանձնաժողովի նիստից, իսկ 
քվեարկության օրը՝ տեղամասային կենտրոնից: 

9. Դիտորդների, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների 
հավատարմագրման կարգը, հավատարմագրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և 
տեղեկությունների ցանկը, հավատարմագրման համար ներկայացվող փաստաթղթերի 
էլեկտրոնային ձևերը և ներկայացման կարգը, դիտորդների, զանգվածային լրատվության 
միջոցների ներկայացուցիչների և այցելուների վկայականների ձևերը և դրանց լրացման կարգը 
սահմանում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը: 

  
 
Հոդված 33. Վստահված անձի կարգավիճակը 
1. Ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններն ընտրական ցուցակները 

գրանցելուց, իսկ թեկնածուները՝ գրանցվելուց հետո ընտրական հանձնաժողովներում 
պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, 
զանգվածային լրատվության միջոցների հետ փոխհարաբերություններում իրենց շահերը 
պաշտպանելու նպատակով կարող են ունենալ վստահված անձինք: Վստահված անձ կարող 
են լինել միայն ընտրական իրավունք ունեցող անձինք: 

2. Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի (բացառությամբ Երևանի, Գյումրու և 
Վանաձորի ավագանու անդամների) թեկնածուներին, ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցությունների ընտրական ցուցակները գրանցելուց հետո` հնգօրյա ժամկետում, 
գրանցում իրականացրած ընտրական հանձնաժողովը թեկնածուին, ընտրություններին 
մասնակցող կուսակցության լիազոր ներկայացուցչին տալիս է կազմավորված ընտրական 
տեղամասերի թվի եռապատիկին հավասար թվով վստահված անձանց վկայականներ: 
Համապատասխան հանձնաժողովը վկայականում նշում է ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցության անվանումը, համայնքի ղեկավարի, ավագանու անդամի թեկնածուի անունը, 
հայրանունը, ազգանունը: Թեկնածուն կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը կամ 
ընտրություններին մասնակցող կուսակցության լիազոր ներկայացուցիչը վկայականները 
լրացնում և տրամադրում է վստահված անձանց: 

3. Վստահված անձ չեն կարող լինել դատավորները, դատախազները, քննչական 
կոմիտեի, հատուկ քննչական ծառայությանմարմիններում ծառայողները, ոստիկանությունում, 
ազգային անվտանգության ծառայությունում, դատական ակտերի հարկադիր կատարման 
ծառայությունում, քրեակատարողական ծառայությունում, պրոբացիայի ծառայությունում, 
փրկարար ծառայությունում ծառայողները, զինծառայողները, դիտորդները, թեկնածուները, 
ընտրական հանձնաժողովների անդամները: 

  
Հոդված 41. Ընտրական հանձնաժողովներ կազմավորելու հիմունքները 
1. Կենտրոնական և տարածքային ընտրական հանձնաժողովների կազմում կարող են 

ընդգրկվել սույն օրենսգրքի՝ համապատասխանաբար 42-րդ և 43-րդ հոդվածների 
պահանջներին համապատասխանող ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիները: 

2. Ընտրական հանձնաժողովի անդամ չեն կարող լինել Հայաստանի Հանրապետության 
քրեական օրենսգրքի 149-154.6-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանքների, ինչպես նաև 
դիտավորությամբ կատարված միջին ծանրության, ծանր կամ առանձնապես ծանր 
հանցանքների համար դատվածություն ունեցող անձինք: Տարածքային և տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովների անդամ չեն կարող լինել Ազգային ժողովի պատգամավորները, 
նախարարները և նրանց տեղակալները, համայնքների ղեկավարները, մարզպետները և նրանց 



տեղակալները, դատավորները, դատախազները, քննչական կոմիտեի, հատուկ քննչական 
ծառայությանմարմիններում ծառայողները, ոստիկանությունում, ազգային անվտանգության, 
դատական ակտերի հարկադիր կատարման, քրեակատարողական, պրոբացիայի, փրկարար 
ծառայություններում ծառայողները, զինծառայողները, վստահված անձինք, ընտրություններին 
մասնակցող կուսակցության, համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուի լիազոր 
ներկայացուցիչները, դիտորդները, թեկնածուները: Տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովների անդամ չեն կարող լինել նաև ավագանու անդամները: 

3. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կազմում կարող են ընդգրկվել ընտրական 
իրավունք ունեցող և ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու որակավորման վկայական 
ունեցող անձինք: Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի համար կարող է սահմանել որակավորման ավելի 
բարձր չափանիշներ, քան տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների համար: 

4. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովների կազմավորումից հետո Կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովն իրականացնում է այդ հանձնաժողովների անդամների ուսուցումը: 

5. Ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներ ընտրական 
հանձնաժողովների անդամության թեկնածուների համար կազմակերպում և անցկացնում է 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը` իր սահմանած կարգին համապատասխան: 
Դասընթացները կազմակերպվում են Երևանում և մարզերում տարին առնվազն մեկ անգամ՝ 
քաղաքացիների դիմումների, կուսակցությունների ներկայացրած ցուցակների հիման վրա: 
Ներկայացված ցուցակներում ընդգրկված, ինչպես նաև դիմում ներկայացրած անձինք 
մասնակցում են մասնագիտական դասընթացներին՝ Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի կողմից նախապես հրապարակված գրաֆիկին (օր, ժամ, վայր) 
համապատասխան: Նշված անձինք կարող են մասնակցել ստուգարքին՝ անկախ դասընթացին 
մասնակցելու հանգամանքից` հրապարակված գրաֆիկին համապատասխան: Որակավորման 
վկայականները տրվում են ստուգարքի հիման վրա: Ստուգարքն անցկացվում է 
համակարգչային կամ թեստային ստանդարտ եղանակով: Դասընթացների, ստուգարքի 
ընթացքին կարող են հետևել զանգվածային լրատվության միջոցների, հասարակական 
կազմակերպությունների ներկայացուցիչները: 

6. Քաղաքացին միաժամանակ կարող է ընդգրկվել միայն մեկ ընտրական 
հանձնաժողովի կազմում, բացառությամբ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամի 
համար սույն մասով սահմանված դեպքի: 

Քաղաքացին կարող է լինել միաժամանակ մեկից ավելի տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովների անդամ, եթե սահմանված են ընտրությունների քվեարկության անցկացման 
տարբեր օրեր: 

7. Ընտրական հանձնաժողովների կազմերի վերաբերյալ տեղեկությունները 
հրապարակվում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով: 

 
  

Հոդված 51. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործառույթները և 
լիազորությունները 

1. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն անկախ պետական մարմին է, որը 
կազմակերպում է Ազգային ժողովի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
ընտրությունները, հանրաքվեները, ինչպես նաև վերահսկողություն է իրականացնում դրանց 
օրինականության նկատմամբ: 

2. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը` 
1) վերահսկողություն է իրականացնում ընտրությունների նախապատրաստման և 

անցկացման համար հատկացված պետական բյուջեի միջոցների օգտագործման նկատմամբ. 
2) ընդունում է իր և ստորադաս ընտրական հանձնաժողովների կանոնակարգերը. 
3) կազմակերպում և անցկացնում է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական 

դասընթացները, սահմանում դասընթացներ կազմակերպելու և որակավորում շնորհելու կարգը. 



4) վերահսկողություն է իրականացնում սույն օրենսգրքի միատեսակ կիրառման 
նկատմամբ. 

5) սահմանում է քվեաթերթիկների, քվեարկության ծրարների, արձանագրությունների և 
ընտրական այլ փաստաթղթերի ձևերը, նմուշները, դրանց լրացման և պահպանման կարգը, 
ընտրական հանձնաժողովներին ապահովում է անհրաժեշտ ընտրական փաստաթղթերով. 

6) սահմանում է թեկնածուների, ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 
ընտրական ցուցակների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը. 

7) իր լիազորությունների շրջանակներում ընդունում է որոշումներ, որոնք պարտադիր են 
կատարման հանրապետության ողջ տարածքում. 

8) վերացնում, ուժը կորցրած, անվավեր կամ չեղյալ է ճանաչում ընտրական 
հանձնաժողովների` սույն օրենսգրքին հակասող որոշումները, բացառությամբ Գյումրու և 
Վանաձորի ավագանու անդամներ ընտրվելու, համայնքի ղեկավար կամ ավագանու անդամներ 
ընտրվելու մասին տարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշումների. 

9) լսում է ընտրական հանձնաժողովների և պետական մարմինների հաղորդումները 
ընտրությունների նախապատրաստման ու անցկացման մասին. 

10) հավատարմագրում է զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին, 
դիտորդներին. 

11) գրանցում է Ազգային ժողովի ընտրված պատգամավորներին, Երևանի ավագանու 
ընտրված անդամներին, տալիս է համապատասխան վկայական. 

12) նշանակում է Երևանի ավագանու նոր ընտրություններ. 
13) ընդունում է սույն օրենսգրքով նախատեսված որոշումներ, օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով տալիս է ընտրական գործընթացների հետ կապված յուրաքանչյուր 
հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ այն դեպքերում, երբ համապատասխան գործառույթը 
վերապահված չէ պատասխանատու այլ մարմինների, ինչպես նաև ընտրական 
գործընթացները կանոնակարգելու նպատակով ընդունում է սույն օրենսգրքին չհակասող 
որոշումներ. 

14) մշակում և հրապարակում է ուսումնական նյութեր՝ ընտրական հանձնաժողովների 
անդամների, մասնագետների, թեկնածուների, վստահված անձանց, դիտորդների և 
ընտրողների համար. 

15) սահմանում է ընտրական հանձնաժողովներում վիճակահանություններ անցկացնելու 
կարգը. 

16) հաստատում է քվեատուփի նմուշը և տեխնիկական բնութագիրը. 
17) իրականացնում է վերահսկողություն կուսակցությունների ֆինանսական 

գործունեության նկատմամբ. 
18) գրանցում է Ազգային ժողովի և Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությունների ընտրական ցուցակները, ցուցակներում ընդգրկված թեկնածուներին 
տալիս է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած նմուշի վկայական. 

19) օրենքով սահմանված կարգով կարող է ստեղծել հիմնարկներ. 
20) տալիս է սույն օրենսգրքի կատարումն ապահովող պարտադիր կատարման ենթակա 

հրահանգներ. 
21) ուժը կորցրած է ճանաչում ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու 

որակավորման վկայականը, եթե համապատասխան որակավորման վկայական ստացած անձի 
կողմից խախտվել են սույն օրենսգրքի պահանջները. 

22) սահմանում է տեխնիկական սարքավորումների սպասարկման և գործարկման, 
ինչպես նաև այդ սարքավորումների հիշողության կրիչների օգտագործման և պահպանման 
կարգը. 

23) սահմանում է քաղաքացիություն չունեցող ընտրողների անձը հաստատող այն 
փաստաթղթերի տեսակները, որոնք կարող են օգտագործվել տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ընտրությունների ժամանակ. 

24) սահմանում է քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող ընտրողների անձը 
հաստատող փաստաթղթերի տեսակները. 



25) իրականացնում է սույն օրենսգրքով նախատեսված այլ լիազորություններ: 
3. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կամ նրա 

հանձնարարությամբ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներից որևէ մեկն 
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 
կարգով հաղորդում է ներկայացնում Ազգային ժողով իր գործունեության մասին: 

Այս հաղորդումը տեղադրվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
համացանցային կայքում: 

4. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է դիմել Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությանը, Ազգային ժողովին՝ ընտրական գործընթացի 
կազմակերպման բարելավմանն ուղղված օրենսդրական փոփոխությունների մասին 
առաջարկություններով: 

5. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է որոշում կայացնել առանձին 
համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների 
քվեարկությունը՝ որպես փորձարարական ծրագիր, տեխնիկական սարքավորումներով 
կազմակերպելու և անցկացնելու մասին: Փորձարարական ծրագիր իրականացնելիս՝ 
պայմանավորված տեխնիկական սարքավորման կամ տեխնոլոգիական 
առանձնահատկություններով՝ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իրավասու է 
սահմանելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քվեարկության 
կազմակերպման և անցկացման և արդյունքների ամփոփման նոր կարգ: 

6. Սույն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված փորձարարական ծրագիրը կարող է 
իրականացվել ոչ ավել քան 2000 ընտրող ունեցող համայնքներում, և տարեկան ոչ ավել քան 
տասը համայնքում: 


