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Հոդված 5. Ուղղակի ընտրական իրավունքը 
  
1. Ազգային ժողովը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, բացառությամբ Երևան, Գյումրի, 

Վանաձոր համայնքների ղեկավարների, ընտրվում են անմիջականորեն՝ ընտրողների կողմից: 
1. Ազգային ժողովը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, բացառությամբ համայնքների 

ավագանիների կողմից ընտրվող համայնքների ղեկավարների, ընտրվում են անմիջականորեն՝ 
ընտրողների կողմից: 

 
Հոդված 8. Ընտրությունների հրապարակայնությունը 

  
1. Ընտրությունները նախապատրաստվում և անցկացվում են հրապարակայնորեն: 
2. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերը 

հրապարակվում և ուժի մեջ են մտնում «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքով սահմանված կարգով: 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերը 
պետական գրանցում ստանալուց և Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում մուտքագրվելուց 
հետո՝ մինչև հաջորդ օրվա ավարտը, իսկ Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակահատվածում` 
նույն օրը, տեղադրվում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում: 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անհատական իրավական ակտերն ուժի մեջ են մտնում 
«Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և 
ժամկետներում, բացառությամբ սույն օրենսգրքով սահմանված դեպքերի: Այդ ակտերն ընդունվելուց 
հետո՝ մինչև հաջորդ օրվա ավարտը, տեղադրվում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
համացանցային կայքում: 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքն է՝ www.elections.am: 
3. Ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման հրապարակայնությունն ու թափանցիկությունն 

ապահովելու, հանրային իրազեկման մակարդակը բարձրացնելու, Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի համացանցային կայքի, «Ընտրություններ» ավտոմատացված համակարգի 
անվտանգությունը, պաշտպանվածությունը և անխափան աշխատանքն ապահովելու, ընտրական 
հանձնաժողովներին սույն օրենսգրքով վերապահված լիազորությունները պատշաճ իրացնելու 
նպատակով համապատասխան ընտրական հանձնաժողովներն ապահովվում են անհրաժեշտ 
ծրագրատեխնիկական և կապի միջոցներով, սարքավորումներով և գույքով: 

4. Ազգային ժողովի, Երևան քաղաքի (այսուհետ` Երևան), Գյումրի քաղաքի (այսուհետ՝ Գյումրի), 
Վանաձոր քաղաքի (այսուհետ՝ Վանաձոր) համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների 
ավագանիների ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները (կուսակցությունների դաշինքները) 
կարող են ներկայացնել իրենց նախընտրական ծրագրերը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
սահմանած էլեկտրոնային ձևով` հանձնաժողովի համացանցային կայքում տեղադրելու համար: 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այդ ծրագրերը տեղադրում է համացանցային կայքում 
ներկայացվելուց հետո` մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա ավարտը, բայց ոչ շուտ, քան 
նախընտրական քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկը: 

 
Հոդված 12. Ընտրողների ցուցակներն ընտրական հանձնաժողովներին և տեղամասային 

կենտրոնի տարածքը տիրապետողին տրամադրելը 
  
1. Լիազոր մարմինը քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 40 օր առաջ տեղամասային կենտրոնի 

տարածքը տիրապետողին տրամադրում է ընտրողների ցուցակը, որը վերջին էջում ներառում է 
տեղեկանք ընտրողների ցուցակներում անճշտությունների վերաբերյալ դիմումներ տալու ժամկետների, 
տեղի, դրանց քննարկման կարգի և ժամկետների մասին` տեղամասային կենտրոնում փակցնելու համար: 
Տեղեկանքի ձևը սահմանում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը: 



2. Լիազոր մարմինը քվեարկության օրվանից 10 օր և 5 օր առաջ Ազգային ժողովի, Երևանի 
ավագանու ընտրությունների դեպքում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին տրամադրում է 
տեղեկանք ընտրողների թվի վերաբերյալ` ըստ ընտրական տարածքների և ընտրական տեղամասերի: 
Գյումրու, Վանաձորի ավագանու, համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի Տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների  (բացառությամբ Երևանի ավագանու) ընտրությունների ժամանակ 
լիազոր մարմինը քվեարկության օրվանից 10 օր և 5 օր առաջ տարածքային ընտրական հանձնաժողովին 
տրամադրում է տեղեկանք ընտրողների թվի վերաբերյալ` ըստ ընտրական տեղամասերի և 
համայնքների: 

Ընտրությունների նշանակումից ոչ ուշ, քան 3 օր հետո լիազոր մարմինը Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովին տրամադրում է տեղեկանք ընտրողների թվի վերաբերյալ` Ազգային ժողովի 
ընտրությունների ժամանակ` ըստ ընտրական տարածքների, իսկ տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ընտրությունների ժամանակ` ըստ համայնքների: Նշված տեղեկանքները հրապարակվում 
են հանձնաժողովի համացանցային կայքում: 

 
Հոդված 13. Ընտրողների ցուցակների մատչելիությունը 

  
1. Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ցուցակը, բացառությամբ սույն օրենսգրքով 

նախատեսված դեպքերի, ազատ է ծանոթացման համար: 
Քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակները, բացառությամբ զորամասում, 

քրեակատարողական հիմնարկում և ձերբակալված անձանց պահելու վայրում կազմվող` ընտրողների 
ստորագրված ցուցակների, հրապարակվում են սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

2. Ազգային ժողովի, Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի համամասնական ընտրակարգով անցկացվող 
համայնքների ավագանիների ընտրությունների ժամանակ լիազոր մարմինն ընտրողների ցուցակը` ըստ 
ընտրական տեղամասերի, քվեարկության օրվանից 40 օր և 4 օր առաջ տեղադրում է համացանցում՝ 
www.police.am հասցեով: Համացանցում ըստ ընտրական տեղամասերի տեղադրված ընտրողների 
ցուցակները պետք է ունենան ներբեռնվելու հնարավորություն: 

 
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 համամասնական ընտրակարգով անցկացվող 
համայնքների 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 համամասնական ընտրակարգով անցկացվող 
համայնքների 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: 

 
 
Հոդված 34. Վստահված անձի իրավունքները, պարտականությունները և գործունեության 

երաշխիքները 
  
1. Վստահված անձն իրավունք ունի՝ 
1) խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցելու հանձնաժողովի նիստերին, քվեարկության 

ընթացքում ներկա գտնվելու քվեարկության սենյակում. 
2) ծանոթանալու Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի տնօրինության տակ գտնվող ընտրական փաստաթղթերին և ինքնուրույն կատարելու 
քաղվածքներ, ստանալու պատճեններ այն փաստաթղթերից, որոնք տեղադրված չեն Կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում. 

3) տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, քարտուղարի կամ հանձնաժողովի 
անդամներից որևէ մեկի ներկայությամբ, ում կհանձնարարի հանձնաժողովի նախագահը, ծանոթանալու 
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի տնօրինության տակ գտնվող ընտրական փաստաթղթերին 
(բացառությամբ քվեարկության ընթացքում քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակների), 
դատարանի համապատասխան վճիռներին, ընտրողին տրամադրած լիազոր մարմնի համապատասխան 
տեղեկանքին, ինչպես նաև քվեարկված քվեաթերթիկներին և դրանցում կատարված նշումներին: 
Չմիջամտելով ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքներին և չխաթարելով քվեարկության ընթացքը՝ 
ինքնուրույն կատարելու քաղվածքներ և նշումներ ընտրական փաստաթղթերից (բացառությամբ 
քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակների, քվեարկության կտրոնների), քվեարկության 
արդյունքների վերահաշվարկի ժամանակ ինքնուրույն կատարելու քաղվածքներ քվեարկությանը 
մասնակցած ընտրողների ցուցակներից: Քվեարկության ընթացքում քվեարկությանը մասնակցած 
ընտրողների ցուցակներից և քվեարկության կտրոններից քաղվածքներ և նշումներ կատարելն արգելվում 
է. 

4) սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով և դեպքերում բողոքարկելու ընտրական 
հանձնաժողովների որոշումները, գործողությունները, անգործությունը. 

5) Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով հետևելու քվեաթերթիկների և 
ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի տպագրման, փոխադրման, պահպանման և հաշվարկման 
գործընթացներին. 

6) չմիջամտելով հանձնաժողովի անդամի և տեխնիկական սարքավորումը սպասարկող անձի 
(այսուհետ` մասնագետ) աշխատանքներին` ներկա գտնվելու հանձնաժողովի՝ ընտրողների 
նույնականացումն իրականացնող, քվեաթերթիկ և քվեարկության ծրար հատկացնող անդամների և 
մասնագետի, քվեատուփը հսկող անդամի կողքին և հետևելու նրանց աշխատանքներին. 

7) ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքների վերաբերյալ հանձնաժողովի նախագահին 
ներկայացնելու դիտարկումներ և առաջարկություններ. 

8) իրականացնելու սույն օրենսգրքով իրեն վերապահված այլ իրավունքներ: 
2. Վստահված անձն իր իրավունքներն իրականացնում է սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով: 
Վստահված անձինք իրավունք չունեն միջամտելու ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքներին, 

ընտրական հանձնաժողովի անդամներին տալու ցուցումներ, միջամտելու քվեարկության ընթացքին: 
3. Ընտրական հանձնաժողովի նիստին և քվեարկության ընթացքում քվեարկության սենյակում կարող 

են ներկա գտնվել համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի յուրաքանչյուր թեկնածուի մեկ վստահված 
անձ և ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության մեկ վստահված անձ: Ազգային 
ժողովի ընտրությունների ժամանակ ընտրական հանձնաժողովի նիստին և քվեարկության ընթացքում 
քվեարկության սենյակում կարող է ներկա գտնվել ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր 
կուսակցության մինչև երկու վստահված անձ: 

Ազգային ժողովի, Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի համամասնական ընտրակարգով անցկացվող 
համայնքների ավագանիների ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ընտրական ցուցակում 
ընդգրկված թեկնածուները չեն կարող ունենալ վստահված անձ: 

Վստահված անձինք պարտավոր են գրանցվել ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում՝ 
ընտրական հանձնաժողովի նիստերին, ինչպես նաև քվեարկության ընթացքում քվեարկության սենյակում 
ներկա գտնվելու համար: 

 
 



Հոդված 59. Քվեաթերթիկը, քվեարկության ծրարը, ինքնասոսնձվող դրոշմանիշը 
  
1. Համապատասխան ընտրական հանձնաժողովը քվեաթերթիկի նմուշը սահմանում է այնպես, որ 

հնարավոր լինի ապահովել քվեարկության գաղտնիությունը: Քվեաթերթիկը պետք է ներառի ծանուցում 
քվեաթերթիկի լրացման կարգի մասին: 

2. Քվեարկության ծրարը պատրաստվում է անթափանց թղթից: Քվեարկության ծրարի ձևը և չափերը 
սահմանում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այնպես, որ հնարավորություն ընձեռվի 
ծրարում գտնվող քվեաթերթիկի վրա փակցնելու ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ: 

3. Ինքնասոսնձվող դրոշմանիշը պաշտպանիչ շերտերով տպարանային եղանակով պատրաստված 
դրոշմանիշ է, որի վրա նշված են ընտրության անվանման հապավումը, քվեարկության ամսաթիվը և 
ընտրական տեղամասի համարը: Ինքնասոսնձվող դրոշմանիշը ենթակա է հատուկ հաշվառման: 

4. Քվեաթերթիկների, քվեարկության ծրարների և ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի տպագրումն 
ապահովում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը: 

5. Քվեաթերթիկները տպագրվում են քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, քան 10, և ոչ ուշ, քան 3 օր 
առաջ` լիազոր մարմնի՝ ընտրողների թվի վերաբերյալ քվեարկության օրվանից 10 օր առաջ տրամադրած 
տեղեկանքի հիման վրա: 

Ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերը տպագրվում են յուրաքանչյուր տեղամասի համար ընտրական 
տեղամասում ընտրողների թիվը կլորացված դեպի վեր՝ մինչև մոտակա հարյուրյակը: 

6. Ընտրությունների ժամանակ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին քվեաթերթիկները, 
քվեարկության ծրարները հատկացվում են քվեարկության նախորդ օրը` ընտրական տեղամասում 
ընտրողների թվի մինչև 5 տոկոս ավելի քանակով, բայց ոչ պակաս, քան ընտրողների թվից 10-ով 
ավելին: Տվյալ ընտրական տեղամասի համար տպագրված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ամբողջ 
տպաքանակը քվեարկության նախորդ օրը հատկացվում է համապատասխան տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովին: 

7. Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ քվեաթերթիկները տպագրելուց հետո 
ընտրություններին մասնակցող կուսակցության ընտրական ցուցակի գրանցումն անվավեր կամ ուժը 
կորցրած ճանաչվելու դեպքում այդ կուսակցության քվեաթերթիկները Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի սահմանած կարգով հանվում են քվեարկությունից և մարվում են, իսկ ընտրություններին 
մասնակցող կուսակցության տարածքային ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի գրանցումն 
անվավեր կամ ուժը կորցրած ճանաչվելու դեպքում այդ թեկնածուի անունը քվեաթերթիկներից հանվում է 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով: 

8. Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների 
ավագանիների ընտրությունների ժամանակ քվեաթերթիկները տպագրելուց հետո ընտրություններին 
մասնակցող կուսակցության ընտրական ցուցակի գրանցումն անվավեր կամ ուժը կորցրած ճանաչվելու 
դեպքում, իսկ համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի ընտրությունների ժամանակ թեկնածուի 
գրանցումն անվավեր կամ ուժը կորցրած ճանաչվելու դեպքում այդ կուսակցության անվանումը կամ 
թեկնածուի անունը քվեաթերթիկներից հանվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
սահմանած կարգով։ 

 
Հոդված 67. Քվեարկությունը 

  
1. Քվեարկության կտրոնն ստանալուց անմիջապես հետո ընտրողը մոտենում է հանձնաժողովի՝ 

քվեաթերթիկների և քվեարկության ծրարների տրամադրման համար պատասխանատու անդամին և 
ներկայացնում քվեարկության կտրոնը: 

2. Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ քվեաթերթիկների և քվեարկության ծրարների 
տրամադրման համար պատասխանատու հանձնաժողովի անդամն ընտրողին տրամադրում է 
ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության մեկական քվեաթերթիկ և քվեարկության 
մեկ ծրար: Ընտրողը չի կարող հրաժարվել բոլոր քվեաթերթիկներն ստանալուց: 

Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների 
ավագանիների, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի ընտրությունների ժամանակ 
քվեաթերթիկների և քվեարկության ծրարների տրամադրման համար պատասխանատու հանձնաժողովի 
անդամն ընտրողին է տրամադրում մեկ քվեաթերթիկ և քվեարկության մեկ ծրար (միաժամանակ մի քանի 
քվեարկություն անցկացվելու դեպքում` քվեաթերթիկներ և քվեարկության ծրարներ): 

Ընտրողն անցնում է քվեարկության խցիկ՝ քվեարկելու: 
3. Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ընտրողն ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցություններից որևէ մեկին ընտրում է այդ կուսակցության քվեաթերթիկը քվեարկության ծրարի մեջ 
դնելու միջոցով: Տարածքային ընտրական ցուցակի թեկնածուներից որևէ մեկին ընտրելու դեպքում 
ընտրողն իր ընտրած կուսակցության քվեաթերթիկի երկրորդ էջում Կենտրոնական ընտրական 



հանձնաժողովի սահմանած ձևով միատեսակ նշում է կատարում այն թեկնածուի անվան դիմացի 
քառանկյունում, որին կողմ է քվեարկում: Քվեաթերթիկը քվեարկության ծրարի մեջ դրվում է առանց 
ծալելու: Չօգտագործված քվեաթերթիկները գցվում են քվեարկության խցիկում տեղադրված առանձին 
տուփի մեջ: 

4. Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների 
ավագանիների ընտրությունների ժամանակ ընտրողը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
սահմանած ձևով միատեսակ նշում է կատարում այն կուսակցության անվան դիմացի քառանկյունում, 
որին կողմ է քվեարկում, և քվեաթերթիկը տեղավորում է քվեարկության ծրարում: 

 
Հոդված 26. Նախընտրական հիմնադրամի ձևավորումը 

  
1. Ազգային ժողովի, Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի ավագանիների ընտրությունների դեպքում 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները (կուսակցությունների դաշինքները), 10 000 և ավելի 
ընտրող ունեցող համայնքի ղեկավարի թեկնածուները համամասնական ընտրակարգով անցկացվող 
համայնքի ավագանու ընտրությունների դեպքում ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները 
(կուսակցությունների դաշինքները), ինչպես նաև սույն օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 1-ին մասով 
սահմանված դեպքերում համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուները պարտավոր են 
բացել նախընտրական հիմնադրամ թեկնածուին, ընտրություններին մասնակցող կուսակցության 
(կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակը գրանցելու վերաբերյալ որոշումն ընդունելուց հետո՝ 
7 օրվա ընթացքում: Նախընտրական հիմնադրամ չբացելու համար վարչական պատասխանատվության 
ենթարկվելուց հետո՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում նախընտրական հիմնադրամ չբացելու 
դեպքում իրավասու ընտրական հանձնաժողովը դիմում է դատարան թեկնածուի, ընտրություններին 
մասնակցող կուսակցության ընտրական ցուցակի գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչելու պահանջով: 
Կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունները և ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցության ընտրական ցուցակով առաջադրված թեկնածուներն առանձին նախընտրական 
հիմնադրամ ձևավորելու իրավունք չունեն: Ազգային ժողովի և Երևանի ավագանու ընտրություններին 
մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) նախընտրական հիմնադրամի 
միջոցները հավաքվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում, իսկ մյուս 
ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների, կուսակցությունների նախընտրական հիմնադրամի 
միջոցները՝ Երևանում և հանրապետության բոլոր մարզերում մասնաճյուղ ունեցող որևէ առևտրային 
բանկում: Այս բանկերի ցանկը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին տրամադրում է Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկը: Նախընտրական հիմնադրամ ձևավորելու նպատակով, 
թեկնածուների, ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) 
դիմումների հիման վրա, բանկերը բացում են ժամանակավոր հատուկ հաշվեհամարներ: Այդ 
հաշվեհամարներից եկամուտներ չեն հաշվարկվում և չեն վճարվում: 
 

Հոդված 28. Նախընտրական հիմնադրամներ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման 
վերաբերյալ հայտարարագիրը 

  
1. Թեկնածուները, ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններն իրենց նախընտրական 

հիմնադրամներ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման վերաբերյալ հայտարարագիրը 
ներկայացնում են վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայություն նախընտրական քարոզչությունն սկսվելուց 
հետո` 10-րդ, Ազգային ժողովի, Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի համամասնական ընտրակարգով 
ընտրվող  համայնքների ավագանիների հերթական ընտրությունների ժամանակ՝ նաև 20-րդ օրը, ինչպես 
նաև ընտրությունների արդյունքների ամփոփման համար` սույն օրենսգրքով սահմանված ժամկետից ոչ 
ուշ, քան 3 օր առաջ: Հայտարարագրին կցվում են թեկնածուի, ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցության զանգվածային լրատվության միջոցներով նախընտրական քարոզչություն 
իրականացնելու, նախընտրական ժողովներ և ընտրողների հետ հանդիպումներ կազմակերպելու 
նպատակով դահլիճների, տարածքների վարձակալման (բացառությամբ ընտրական շտաբների), 
քարոզչական պաստառի, քարոզչական տպագիր և այլ նյութերի պատրաստման (տեղադրման), 
ձեռքբերման, ընտրողներին տրամադրվող քարոզչական բոլոր տեսակի նյութերի (ներառյալ՝ տպագիր 
նյութերի) պատրաստման համար կնքված պայմանագրերը, ինչպես նաև կատարված վճարումները 
հավաստող փաստաթղթերը: 

Ազգային ժողովի ընտրության երկրորդ փուլ անցկացվելու դեպքում երկրորդ փուլին մասնակցող 
կուսակցությունը նախընտրական հիմնադրամներ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման 
վերաբերյալ հայտարարագիրը ներկայացնում է վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայություն՝ ընտրությունների 
արդյունքների ամփոփման համար` սույն օրենսգրքով սահմանված ժամկետից ոչ ուշ, քան 3 օր առաջ: 
 



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 
համամասնական ընտրակարգով ընտրվող  համայնքների 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: 
 

Հոդված 29. Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությունը 
  
1. Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությունն իրականացնում է նախընտրական հիմնադրամներ 

կատարվող մուծումների, ծախսերի և դրանց հաշվարկման, ինչպես նաև կուսակցությունների ընթացիկ 
ֆինանսական գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն: Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությունը 
գործում է ընտրական հանձնաժողովներից անկախ և հաշվետու չէ նրանց: 

2. Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության ղեկավարի պաշտոնը ինքնավար պաշտոն է, ծառայության 
մյուս երկու աշխատակիցները քաղաքացիական ծառայողներ են: Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության 
ղեկավարը նշանակվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ՝ 7 տարի ժամկետով: 
Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության ղեկավարի պաշտոնային դրույքաչափը սահմանվում է «Պետական 
պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով: Ծառայության ղեկավարը չի կարող լինել որևէ կուսակցության 
անդամ: 

3. Նախընտրական հիմնադրամներ կատարվող մուծումների, ծախսերի և դրանց հաշվարկման 
նկատմամբ թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունն ապահովելու նպատակով Ազգային ժողովի 
ընտրությունները նշանակվելուց հետո` տասնօրյա ժամկետում, Ազգային ժողովի յուրաքանչյուր 
խմբակցություն վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությունում կարող է նշանակել Հայաստանի 
Հանրապետությունում աուդիտորի որակավորում ստացած ընտրական իրավունք ունեցող մեկ 
աուդիտորի։ Ազգային ժողովի խմբակցությունների` վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությունում նշանակած 
աուդիտորները վարձատրվում են երկու ամսվա համար, յուրաքանչյուր ամսվա համար՝ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական 
չափի եռապատիկի չափով։ Նրանց գործունեությունն ավարտվում է ընտրությունների արդյունքների 
հրապարակումից հետո` 5-րդ օրը: 

4. Ազգային ժողովի, Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների հերթական ընտրությունների ժամանակ վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությունում մինչև մեկ 
ամիս ժամկետով պայմանագրային հիմունքներով կարող են ընդգրկվել մինչև 5 մասնագետ: 

 
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 համամասնական 
ընտրակարգով ընտրվող համայնքի (բացառությամբ Երևանի») ավագանու անդամներ ընտրվելու, 
համայնքի ղեկավար կամ ավագանու անդամներ ընտրվելու մասին տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովի որոշումների. 

 
Հոդված 52. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի լիազորությունները 

  
1. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը մշտական հիմունքներով գործող պետական մարմին է: 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը` 
1) վերահսկողություն է իրականացնում իր կողմից սպասարկվող տարածքում սույն օրենսգրքի 

պահանջների կատարման նկատմամբ. 
2) հաստատում է Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների ընտրությունների, համայնքի ղեկավարի և 

ավագանու անդամի իր կողմից կազմակերպվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
ընտրությունների քվեաթերթիկների նմուշները. 

3) սահմանում է ընտրական տեղամասերի հերթական համարները` Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի սահմանած կարգին համապատասխան, և այդ տվյալները երկօրյա ժամկետում 
ներկայացնում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով. 

4) իր և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների գործունեության վերաբերյալ տեղեկություններ 
է հաղորդում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով. 

5) քննարկում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների որոշումների, գործողությունների և 
անգործության վերաբերյալ ստացված դիմումները, վերանայում կամ վերացնում է տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովների` սույն օրենսգրքին հակասող որոշումները. 

6) ըստ ընտրական տեղամասերի` տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների 
արձանագրությունների տվյալների հիման վրա սույն օրենսգրքով սահմանված դեպքերում 
հրապարակում է քվեարկության նախնական արդյունքները. 

7) կազմակերպում և անցկացնում է Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների, ինչպես նաև իր կողմից 
սպասարկվող տարածքում ընդգրկված համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
ընտրությունները և ամփոփում դրանց արդյունքները. 

8) հետևում է ընտրողների ցուցակները համընդհանուր ծանոթացման համար դրանք ընտրական 
տեղամասերում փակցնելուն. 

9) վերահսկում է քվեարկության սենյակների` սույն օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան 
կահավորումը. 

10) գրանցում է Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցությունների ընտրական ցուցակները, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի 
թեկնածուներին: Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցությունների ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուներին, ինչպես նաև համայնքի 
ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուներին տալիս է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
սահմանած նմուշի վկայական. 

10) գրանցում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների (բացառությամբ Երևանի ավագանու) 
ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ընտրական ցուցակները, ինչպես նաև համայնքի 
ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուներին: Կուսակցությունների ընտրական ցուցակներում 
ընդգրկված թեկնածուներին, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուներին 
տալիս է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած նմուշի վկայական. 

11) գրանցում է Գյումրու, Վանաձորի ընտրված ավագանու անդամներին և տալիս է Կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի սահմանած նմուշի վկայական. 

11) գրանցում է համամասնական ընտրակարգով ընտրված համայնքների ավագանու անդամներին և 
տալիս է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած նմուշի վկայական. 

 
 
Հոդված 68. Ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու կարգը 



  
4. Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի և ավագանու 

անդամի Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ հանձնաժողովի 
նախագահը քվեատուփից հանում է քվեարկության մեկ ծրար, ցուցադրում այնպես, որ այն տեսանելի 
լինի ներկաների համար, քվեարկության ծրարից հանում է քվեաթերթիկը և հայտարարում քվեաթերթիկի 
վավեր, անվավեր կամ չսահմանված նմուշի լինելու մասին: 

Վավեր քվեաթերթիկի դեպքում հայտարարում է նաև, թե որ թեկնածուի կամ ընտրություններին 
մասնակցող կուսակցության օգտին է քվեարկված: 

Պահանջի դեպքում քվեաթերթիկը փոխանցվում է հանձնաժողովի մյուս անդամներին: 
Հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությանը համաձայն չլինելու դեպքում հանձնաժողովի անդամը 
ներկայացնում է առարկություն: Առարկության դեպքում քվեարկության է դրվում հանձնաժողովի անդամի 
առաջարկությունը, և առարկության ընդունման մասին որոշմանը համապատասխան, իսկ առարկությունը 
չընդունվելու կամ առարկություն չլինելու դեպքում՝ հանձնաժողովի նախագահի հայտարարության 
համաձայն, քվեաթերթիկը դրվում է ընտրություններին մասնակցող կուսակցության կամ թեկնածուի 
օգտին քվեարկած քվեաթերթիկների փաթեթի մեջ, մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում` թեկնածուին 
կողմ կամ դեմ քվեարկված կամ անվավեր քվեաթերթիկների փաթեթի մեջ, որից հետո քվեատուփից 
հանում է հաջորդ ծրարը: Այդ գործողությունը կրկնվում է քվեատուփում առկա բոլոր ծրարների համար: 

Ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, թեկնածուների օգտին քվեարկված 
քվեաթերթիկները և անվավեր քվեաթերթիկները տեսակավորվում են առանձին-առանձին: 

Քվեարկված քվեաթերթիկները տեսակավորելուց և հաշվարկելուց հետո ստացված թվերը 
բարձրաձայն հայտարարվում և գրանցվում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 
գրանցամատյանում: 

 
Հոդված 69.  Անվավեր և վավեր քվեաթերթիկները 

  
1. Ազգային ժողովի ընտրությունների դեպքում սահմանված նմուշի քվեաթերթիկն անվավեր է, եթե 

ներառում է ավելորդ գրառում: 
2. Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների, համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների դեպքում սահմանված նմուշի 
քվեաթերթիկն անվավեր է, եթե՝ 

1) մեկից ավելի թեկնածուի, կուսակցության օգտին նշումներ է ներառում. 
2) մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում միաժամանակ «կողմ եմ» և «դեմ եմ» բառերի դիմաց 

նշումներ է ներառում. 
3) բացի քվեարկության համար Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կամ դրան 

նմանվող նշանից, ներառում է ավելորդ գրառում. 
4) որևէ նշում չի ներառում. 
5) ակնհայտ խախտված է քվեաթերթիկում նշում կատարելու սահմանված ձևը: 
3. Սահմանված ձևի ոչ էական խախտումը չի կարող համարվել քվեաթերթիկի անվավերության հիմք, 

եթե ընտրողի մտադրությունը հստակ է և աներկբա: 
4. Սահմանված նմուշի քվեաթերթիկը վավեր է, եթե այն անվավեր չէ: 

 

Հոդված 71. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի՝ քվեարկության արդյունքների 
արձանագրությունը 

  
8. Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ տեղամասում քվեարկության արդյունքների 

ամփոփման նիստին ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձինք կարող են լուսանկարել կամ 
տեսանկարահանել ընտրական տեղամասում կազմված քվեարկության արդյունքների 
արձանագրությունը: 

Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ տեղամասում քվեարկության արդյունքների 
ամփոփման նիստին ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց պահանջով նրանց տրվում է 
ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրությունից քաղվածք (առանց 
տարածքային ընտրական ցուցակներում ընդգրկված թեկնածուների տվյալների)՝ վավերացված 
հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի ստորագրություններով և հանձնաժողովի կնիքով: 

 Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի և ավագանու 
անդամի Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ տեղամասում 
քվեարկության արդյունքների ամփոփման նիստին ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց 
պահանջով նրանց տրվում է ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների 



արձանագրությունից քաղվածք՝ վավերացված հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի 
ստորագրություններով և հանձնաժողովի կնիքով: 
 

Հոդված 74. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովում Գյումրու, 
Վանաձորի ավագանիների, համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու 
կարգը 

  
1. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովն ընտրական տեղամասերում, քվեարկության 

արդյունքների արձանագրությունների հիման վրա, քվեարկության ավարտից հետո՝ ոչ ուշ, քան 18 
ժամվա ընթացքում, սույն հոդվածի պահանջներին համապատասխան, ամփոփում է Գյումրու, Վանաձորի 
ավագանիների, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քվեարկության նախնական արդյունքները և 
արձանագրությամբ վավերացնում դրանք: 

2. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության օրվանից հետո` 5-րդ օրը, իսկ Գյումրու, 
Վանաձորի համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների ավագանիների ընտրությունների 
դեպքում` 7-րդ օրը, հիմք ընդունելով ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքների 
արձանագրությունները, վերահաշվարկի արդյունքները, քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ 
ընդունած որոշումները, կազմում է արձանագրություն՝ համայնքում քվեարկության արդյունքների 
վերաբերյալ: 

3. Համայնքում քվեարկության արդյունքների արձանագրությունում նշվում են` 
1) համայնքում ընտրողների ընդհանուր թիվը, որը հավասար է ընտրողների ցուցակում ընդգրկված 

ընտրողների թվի և քվեարկության օրը կազմվող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակի թվերի գումարին. 
2) քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը. 
3) տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի 

ընդհանուր թիվը. 
4) տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված համարակալված կտրոնների 

ընդհանուր թիվը. 
5) ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը. 
6) ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը. 
7) ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը (սույն մասի 5-րդ և 6-րդ կետերում նշված 

թվերի գումարը). 
8) չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը. 
9) չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը. 
10) անվավեր քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը. 
11) Գյումրու, Վանաձորի համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների ավագանիների 

ընտրությունների դեպքում` ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության կողմ 
քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը. 

12) համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի ընտրությունների դեպքում` յուրաքանչյուր 
թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը. 

13) թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու 
քվեարկվելու դեպքում). 

14) անճշտությունների գումարային չափը: 
Համայնքում անճշտությունների գումարային չափը հավասար է համայնքում ընդգրկված ընտրական 

տեղամասերի անճշտությունների գումարային չափերի գումարին: 
4. Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի անդամները, կնքում է հանձնաժողովի 

նախագահը: 
5. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հրապարակում է կազմված 

արձանագրությունը: 
6. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության օրվանից հետո` 5-րդ օրը, իսկ Գյումրու, 

Վանաձորի համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների ավագանիների ընտրությունների 
դեպքում` 7-րդ օրը, հիմք ընդունելով համայնքում քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը, 
դատարանի վճիռները, հանձնաժողովում ստացված դիմումների (բողոքների) քննարկման արդյունքով 
ընդունած որոշումները, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների գրանցամատյաններում 
քվեարկության օրն արձանագրված խախտումների վերաբերյալ ընդունած որոշումը, ամփոփում է 
համայնքում քվեարկության արդյունքները և ընդունում որոշում ընտրությունների արդյունքների 
վերաբերյալ: 



Եթե տեղամասում քվեարկության կտրոնների թիվը պակաս է ինքնասոսնձվող դրոշմանիշը փակցնող 
և քվեատուփի համար պատասխանատու հանձնաժողովի անդամին հանձնված և օգտագործված 
ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թվից, ապա հանձնաժողովի պակաս ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ 
հանձնած անդամի (հանձնաժողովի նախագահի) տվյալները և գրանցամատյանի համապատասխան էջի 
պատճենը տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը որպես հնարավոր իրավախախտման 
մասին հաղորդում ներկայացնում է իրավապահ մարմիններին: 
 

ԲԱԺԻՆ 4.1 
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԳԼՈՒԽ 18.1 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

Հոդված 104.1 Ընտրական համակարգը 
1. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները անց են կացվում 

մեծամասնական  կամ համամասնական ընտրակարգով: 
2. Մեծամասնական ընտրակարգի դեպքում. 
1) Համայնքի ղեկավարի ընտրության ժամանակ համայնքի տարածքում կազմավորվում է 

միամանդատ մեծամասնական ընտրատարածք. 
2) Համայնքի ավագանու ընտրության ժամանակ համայնքի տարածքում կազմավորվում է մեկ 

բազմամանդատ մեծամասնական ընտրատարածք. 
3. Համամասնական ընտրակարգի դեպքում. 
1) համայնքի ավագանիների ընտրություններն անցկացվում են համամասնական 

ընտրակարգով. 
2) համայնքի ավագանիների ընտրության ժամանակ համապատասխանաբար համայնքի 

տարածքում կազմավորվում է մեկ բազմամանդատ ընտրատարածք: 
4. Մինչև 4000 ընտրող ունեցող համայնքներում (բացառությամբ բազմաբնակավայր 

համայքների)  անց են կացվում համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի մեծամասնական 
ընտրակարգով ընտրություններ: 

5. 4000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքներում ինչպես նաև մինչև 4000 ընտրող ունեցող 
բազմաբնակավայր համայնքներում անց են կացվում համայնքի ավագանու համամասնական 
ընտրակարգով ընտրություններ:  

6. Համայնքի ավագանին բաղկացած է` 
1) հինգ անդամից` մինչև 1 000 ընտրող ունեցող համայնքում. 
2) յոթ անդամից` 1 000-ից մինչև 2 000 ընտրող ունեցող համայնքում. 
3) ինն անդամից` 2 000-ից մինչև 4 000 ընտրող ունեցող համայնքում. 
4) տասնհինգ անդամից`4000-ից մինչև 10 000 ընտրող ունեցող համայնքում. 
5) քսանմեկ անդամից` 10 000-ից մինչև 25 000 ընտրող ունեցող համայնքում. 
6) երեսուներեք անդամից` 25 000-ից ավելի ընտրող ունեցող համայնքում. 
7) 65 անդամից՝ Երևան քաղաքում: 

Սույն մասում նշված ընտրողների թիվը յուրաքանչյուր համայնքի համար հաշվարկվում է՝ հիմք 
ընդունելով սույն օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասախան տրամադրված 
տեղեկանքում նշված ընտրողների թիվը: 
 

Բ Ա Ժ Ի Ն  5 
  

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄԻ ՄԵԾԱՄԱՍՆԱԿԱՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Հոդված 105. Ընտրական համակարգը 

  



1. Համայնքի ղեկավարի ընտրության ժամանակ համայնքի տարածքում կազմավորվում է 
միամանդատ մեծամասնական ընտրատարածք: 

2. Համայնքի ավագանու ընտրության ժամանակ համայնքի տարածքում կազմավորվում է մեկ 
բազմամանդատ մեծամասնական ընտրատարածք: 

3. Համայնքի ավագանին բաղկացած է` 
1) հինգ անդամից` մինչև 1 000 ընտրող ունեցող համայնքում. 
2) յոթ անդամից` 1 000-ից մինչև 2 000 ընտրող ունեցող համայնքում. 
3) ինն անդամից` 2 000-ից մինչև 4 000 ընտրող ունեցող համայնքում. 
4) տասնմեկ անդամից` 4 000-ից մինչև 10 000 ընտրող ունեցող համայնքում. 
5) տասնհինգ անդամից` 10 000-ից մինչև 70 000 ընտրող ունեցող համայնքում. 
6) երեսուներեք անդամից` 70 000-ից ավելի ընտրող ունեցող համայնքում: 
Սույն մասում նշված ընտրողների թիվը յուրաքանչյուր համայնքի համար հաշվարկվում է՝ հիմք 

ընդունելով ընտրողների ռեգիստրի թիվը: 
 
 
 

Հոդված 108. Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուներ առաջադրելը 
  

1. Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուներ կարող են առաջադրել 
կուսակցություններն իրենց համապատասխան տարածքային (սկզբնական, տեղական) 
ստորաբաժանումների որոշմամբ, ինչպես նաև ընտրվելու իրավունք ունեցող անձինք` 
ինքնաառաջադրման կարգով այդ մասին ներկայացնելով դիմում: 

Կուսակցությունը կարող է համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածու առաջադրել նաև իր 
կուսակցության անդամ չհանդիսացող անձին: 

2. Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածու առաջադրելու մասին կուսակցության 
համապատասխան տարածքային (սկզբնական, տեղական) ստորաբաժանման որոշումը, 
ինքնաառաջադրման դեպքում՝ դիմումը, ներառում են համայնքի անվանումը և թեկնածուի վերաբերյալ 
հետևյալ տեղեկությունները. 

1) ազգանունը, անունը, հայրանունը. 
2) ծննդյան ամսաթիվը. 
3) հաշվառման վայրը. 
4) աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը). 
5) կուսակցական պատկանելությունը, ինչպես նաև կարող են ներառել թեկնածուի՝ մինչև երկու 

լիազոր ներկայացուցչի վերաբերյալ տվյալներ (նրանց ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան 
ամսաթիվը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը): 

3. Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուները կուսակցության համապատասխան 
տարածքային (սկզբնական, տեղական) ստորաբաժանման որոշմանը կամ ինքնաառաջադրման մասին 
դիմումին կից տարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնում են` 

1) ընտրական գրավի գումարի վճարման անդորրագիրը: 
Մինչև 500 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում համայնքի ղեկավարի թեկնածուն և ավագանու 

անդամն ընտրական գրավ չեն վճարում: 500-ից մինչև 1 000 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում 
համայնքի ղեկավարի թեկնածուն վճարում է նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկի, ավագանու 
անդամը` 10-ապատիկի, 1 000-ից մինչև 2 000 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի 
թեկնածուն` 100-ապատիկի, ավագանու անդամը` 15-ապատիկի, 2 000-ից մինչև 4 000 ընտրող ունեցող 
համայնքի դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի թեկնածուն` 150-ապատիկի, ավագանու անդամը` 20-
ապատիկի, 4 000-ից մինչև 10 000 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի 
թեկնածուն` 300-ապատիկի, ավագանու անդամը` 30-ապատիկի, 10 000-ից մինչև 70 000 ընտրող 
ունեցող համայնքի դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի թեկնածուն` 500-ապատիկի, ավագանու անդամը` 70-
ապատիկի, իսկ 70 000-ից ավելի ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի թեկնածուն` 
1 000-ապատիկի, ավագանու անդամը` 100-ապատիկի չափով ընտրական գրավ: 

Սույն կետում նշված ընտրողների թիվը յուրաքանչյուր համայնքի համար հաշվարկվում է՝ հիմք 
ընդունելով ընտրողների ռեգիստրի թիվը. 

1) ընտրական գրավի գումարի վճարման անդորրագիրը: 
Մինչև 500 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում համայնքի ղեկավարի թեկնածուն և ավագանու 

անդամն ընտրական գրավ չեն վճարում: 500-ից մինչև 1000 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում 
համայնքի ղեկավարի թեկնածուն վճարում է նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկի, ավագանու 
անդամը` 10-ապատիկի, 1000-ից  4000  ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում՝ համայնքի ղեկավարի 
թեկնածուն` 100-ապատիկի, ավագանու անդամը` 15-ապատիկի չափով ընտրական գրավ: 



Սույն մասում նշված ընտրողների թիվը յուրաքանչյուր համայնքի համար հաշվարկվում է՝ հիմք 
ընդունելով սույն օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասախան տրամադրված 
տեղեկանքում նշված ընտրողների թիվը: 

2) տեղեկանք` տվյալ համայնքի բնակչության ռեգիստրում սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով սահմանված ժամկետով հաշվառված լինելու մասին. 

3) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը: 
 

Հոդված 115. Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուների նախընտրական 
հիմնադրամը 

  
1. Մինչև 10 000 ընտրող ունեցող համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուն բացում է 

նախընտրական հիմնադրամ, եթե զանգվածային լրատվության միջոցներով նախընտրական 
քարոզչության իրականացման, դահլիճների, տարածքների վարձակալման (բացառությամբ ընտրական 
շտաբների), քարոզչական պաստառի, քարոզչական տպագիր և այլ նյութերի պատրաստման 
(տեղադրման), ձեռքբերման, ընտրողներին տրամադրվող քարոզչական բոլոր տեսակի նյութերի 
(ներառյալ՝ տպագիր նյութերի) պատրաստման ֆինանսավորման համար օգտագործելու է կամ արդեն 
օգտագործել է նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկը գերազանցող գումար: 

2. Նախընտրական հիմնադրամը ձևավորվում է սույն օրենսգրքի 26-րդ հոդվածում նշված կամավոր 
մուծումներից: 

Մինչև 10 000 ընտրող ունեցող համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուն իրավունք 
ունի իր հիմնադրամում մուծում կատարելու նվազագույն աշխատավարձի մինչև 150-ապատիկի չափով, 
իսկ նրան առաջադրած կուսակցությունը` մինչև 200-ապատիկի չափով գումար: 

10 000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուն իրավունք 
ունի իր հիմնադրամում մուծում կատարելու նվազագույն աշխատավարձի մինչև 500-ապատիկի չափով, 
իսկ նրան առաջադրած կուսակցությունը` մինչև 1 000-ապատիկի չափով գումար: 

3. Թեկնածուի նախընտրական հիմնադրամում յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ կարող է կատարել 
կամավոր մուծում նվազագույն աշխատավարձի՝ համապատասխանաբար մինչև` 

1) 50-ապատիկի չափով` մինչև 10 000 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում. 
2) 100-ապատիկի չափով` 10 000-ից ավելի ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում: 
4. Նախընտրական քարոզչության ընթացքում համայնքի ղեկավարի թեկնածուն զանգվածային 

լրատվության միջոցներով նախընտրական քարոզչության իրականացման, դահլիճների, տարածքների 
վարձակալման (բացառությամբ ընտրական շտաբների), քարոզչական պաստառի, քարոզչական 
տպագիր և այլ նյութերի պատրաստման (տեղադրման), ձեռքբերման, ընտրողներին տրամադրվող 
քարոզչական բոլոր տեսակի նյութերի (ներառյալ՝ տպագիր նյութերի) պատրաստման ֆինանսավորման 
համար իրավունք ունի ծախսելու նվազագույն աշխատավարձի մինչև` 

1) 3 000-ապատիկի չափով գումար` մինչև 4 000 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում. 
2) 7 000-ապատիկի չափով գումար` 4 000-ից մինչև 10 000 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում. 
3) 15 000-ապատիկի չափով գումար` 10 000-ից մինչև 70 000 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում. 
4) 25 000-ապատիկի չափով գումար` 70 000-ից ավելի ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում, 
իսկ ավագանու անդամի թեկնածուն՝ նվազագույն աշխատավարձի մինչև  ̀
5) 500-ապատիկի չափով գումար` մինչև 4 000 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում. 
6) 1 000-ապատիկի չափով գումար` 4 000-ից մինչև 10 000 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում. 
7) 3 000-ապատիկի չափով գումար` 10 000-ից մինչև 70 000 ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում. 
8) 5 000-ապատիկի չափով գումար` 70 000-ից ավելի ընտրող ունեցող համայնքի դեպքում: 
5. Սույն հոդվածում նշված ընտրողների թիվը յուրաքանչյուր համայնքի համար հաշվարկվում է՝ հիմք 

ընդունելով ընտրողների ռեգիստրի թիվը: 
 

Հոդված 115. Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուների նախընտրական 
հիմնադրամը  

1. Մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվող համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի 
թեկնածուն բացում է նախընտրական հիմնադրամ, եթե զանգվածային լրատվության միջոցներով 
նախընտրական քարոզչության իրականացման, դահլիճների, տարածքների վարձակալման 
(բացառությամբ ընտրական շտաբների), քարոզչական պաստառի, քարոզչական տպագիր և այլ 
նյութերի պատրաստման (տեղադրման), ձեռքբերման, ընտրողներին տրամադրվող քարոզչական 
բոլոր տեսակի նյութերի (ներառյալ՝ տպագիր նյութերի) պատրաստման ֆինանսավորման համար 



օգտագործելու է կամ արդեն օգտագործել է նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկը 
գերազանցող գումար: 

2. Նախընտրական հիմնադրամը ձևավորվում է սույն օրենսգրքի 26-րդ հոդվածում նշված 
կամավոր մուծումներից: 

Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուն իրավունք ունի իր հիմնադրամում 
մուծում կատարելու նվազագույն աշխատավարձի մինչև 150-ապատիկի չափով, իսկ նրան 
առաջադրած կուսակցությունը` մինչև 200-ապատիկի չափով գումար: 

3. Թեկնածուի նախընտրական հիմնադրամում յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ կարող է 
կատարել կամավոր մուծում նվազագույն աշխատավարձի՝ մինչև  50-ապատիկի չափով: 

4. Նախընտրական քարոզչության ընթացքում համայնքի ղեկավարի թեկնածուն 
զանգվածային լրատվության միջոցներով նախընտրական քարոզչության իրականացման, 
դահլիճների, տարածքների վարձակալման (բացառությամբ ընտրական շտաբների), քարոզչական 
պաստառի, քարոզչական տպագիր և այլ նյութերի պատրաստման (տեղադրման), ձեռքբերման, 
ընտրողներին տրամադրվող քարոզչական բոլոր տեսակի նյութերի (ներառյալ՝ տպագիր նյութերի) 
պատրաստման ֆինանսավորման համար իրավունք ունի ծախսելու նվազագույն աշխատավարձի 
մինչև`  3000-ապատիկի չափով գումար: 

 
Հոդված 119. Ավագանու անդամների ընտրության արդյունքներն ամփոփելը 
  
1. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը սույն օրենսգրքի 74-րդ հոդվածով սահմանված կարգով 

և ժամկետում ամփոփում է ընտրության արդյունքները և ընդունում հետևյալ որոշումներից մեկը. 
1) համայնքի ավագանու անդամներ ընտրվելու մասին. 
2) առանձին ընտրական տեղամասերում վերաքվեարկություն նշանակելու մասին. 
3) համայնքի ավագանու ընտրությունն անվավեր ճանաչելու մասին. 
4) համայնքի ավագանու ընտրությունը չկայացած ճանաչելու մասին: 
2. Համայնքում ընտրվում են առավելագույն թվով կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացած, սույն 

օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 3-րդ մասում 104.1-ին հոդվածի 1-ին մասում նշված համապատասխան թվով 
ավագանու անդամի թեկնածուները: Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների հավասարության դեպքում 
ընտրված թեկնածուին որոշելու համար նրանց միջև անցկացվում է վիճակահանություն: 

3. Եթե ընտրության ընթացքում տեղի են ունեցել սույն օրենսգրքի այնպիսի խախտումներ, որոնք 
կարող էին ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, ապա տարածքային ընտրական հանձնաժողովը 
որոշում է ընդունում առանձին ընտրական տեղամասերում վերաքվեարկություն անցկացնելու մասին, եթե 
այդ միջոցով հնարավոր է շտկել այդ խախտումները: Եթե այդ միջոցով հնարավոր չէ շտկել 
խախտումները, ապա ընտրություններն անվավեր են ճանաչվում, և նշանակվում է վերաքվեարկություն: 

4. Եթե ընտրությունների վերաքվեարկության կամ առանձին ընտրական տեղամասերում 
վերաքվեարկություն անցկացնելու ընթացքում տեղի են ունեցել սույն օրենսգրքի այնպիսի խախտումներ, 
որոնք կարող էին ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, ապա տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովը որոշում է ընդունում ընտրություններն անվավեր ճանաչելու մասին և նշանակում է 
վերաքվեարկություն: 

5. Եթե տարածքային ընտրական հանձնաժողովը որոշում է ընդունում առանձին ընտրական 
տեղամասերում վերաքվեարկություն անցկացնելու մասին, ապա վերաքվեարկությունն անցկացվում է 
այդ որոշումն ընդունելուց հետո` 9-րդ օրը: Այս դեպքում համայնքի ավագանու ընտրությունների 
արդյունքների ամփոփման համար սույն օրենսգրքով սահմանված ժամկետները հաշվարկվում են 
վերաքվեարկության օրվանից: 

6. Համայնքի ավագանու անդամների ընտրություններն անվավեր ճանաչվելու դեպքում 
քվեարկության օրվանից 21 օր հետո թեկնածուների նույն կազմով անցկացվում է վերաքվեարկություն: 

Թեկնածուների նույն կազմով վերաքվեարկություն կարող է անցկացվել միայն մեկ անգամ: 
7. Համայնքի ավագանու անդամների ընտրությունը համարվում է չկայացած, եթե սույն օրենսգրքով 

թեկնածուների գրանցման համար սահմանված ժամկետում և կարգով գրանցված թեկնածուների թիվը 
պակաս կամ հավասար է սույն օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 3-րդ մասում 104.1-րդ հոդվածի 1-ին մասում 
նշված` համայնքի ավագանու անդամների թվին, կամ գրանցումից հետո թեկնածուների թիվը նվազում է 
սույն օրենսգրքի 105-րդ հոդվածի 3-րդ մասում 104.1-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված` համայնքի 
ավագանու անդամների թվի կեսից, կամ վերաքվեարկության արդյունքների հիման վրա համայնքի 
ավագանու ընտրությունն անվավեր է ճանաչվել: 



 
Հոդված 120. Հերթական ընտրություն նշանակելու, անցկացնելու և թեկնածուներ 

առաջադրելու և գրանցելու ժամկետները 
  
1. Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի հերթական ընտրություններ կարող են անցկացվել 

տարին մինչև չորս անգամ: Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի հերթական ընտրությունների 
քվեարկության օրերը յուրաքանչյուր տարվա համար սահմանում է Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովը: 

2. Ավագանու անդամների ընտրությունների դեպքում Քքվեարկության օրը պետք է լինի մինչև 
լիազորությունների ժամկետի լրանալը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից սահմանված 
օրերից լիազորությունների ժամկետի լրանալու օրվան առավել մոտ օրը: Համայնքի ղեկավարի և 
ավագանու անդամի հերթական ընտրությունները նշանակում է մարզպետը քվեարկության օրվանից ոչ 
ուշ, քան 70 օր առաջ: 

2.1. Համայնքի ղեկավարի ընտրությունների դեպքում քվեարկության օրը պետք է լինի 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից սահմանված օրերից համայնքի ղեկավարի 
լիազորությունների ժամկետի լրանալու օրվան առավել մոտ օրը:  

2.2. Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի հերթական ընտրությունները նշանակում է 
մարզպետը քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 70 օր առաջ՝ իր որոշման մեջ նշելով ընտրակարգը 
(համամասնական կամ մեծամասնական), հիմք ընդունելով տվյալ համայնքում ընտրողների թվաքանակի 
վերաբերյալ պետական լիազոր մարմնից նախապես ստացված տեղեկատվությունը: Սույն մասում նշված 
որոոշման գործողությունը չի կարող դադարեցվել՝ բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի: 

3. Թեկնածուների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը տարածքային ընտրական 
հանձնաժողով են ներկայացվում քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, քան 35, և ոչ ուշ, քան 30 օր առաջ` 
մինչև ժամը 18.00-ն: 

4. Թեկնածուների գրանցումը կատարվում է քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, քան 30, և ոչ ուշ, քան 
25 օր առաջ` մինչև ժամը 18.00-ն: 

5. Եթե համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի ընտրության քվեարկության օրը համընկնում է 
Ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարկության օրվա հետ, ապա համայնքի ղեկավարի և ավագանու 
անդամի ընտրության օրը հետաձգվում է մեկ շաբաթով: 
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ԵՐԵՎԱՆԻ, ԳՅՈՒՄՐՈՒ, ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԱՎԱԳԱՆԻՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ 
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ԵՐԵՎԱՆԻ, ԳՅՈՒՄՐՈՒ, ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԱՎԱԳԱՆԻՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ 
 

ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ  
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ  ԱՎԱԳԱՆԻՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Հոդված 123. Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների կազմը 

  
1. Երևանի ավագանին կազմված է 65 անդամից։ 
2. Գյումրու ավագանին կազմված է 33 անդամից: 
3. Վանաձորի ավագանին կազմված է 33 անդամից: 
  
Հոդված 124. Ընտրական համակարգը 
  
1. Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի ավագանիների ընտրություններն անցկացվում են համամասնական 

ընտրակարգով։ 
2. Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի ավագանիների ընտրության ժամանակ համապատասխանաբար 

Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ողջ տարածքը մեկ բազմամանդատ ընտրատարածք է: 
 



Հոդված 125. Ընտրելու իրավունքը 
  
1. Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների 

ավագանիների ընտրության ժամանակ յուրաքանչյուր ընտրող ունի մեկ ձայն: 
  
Հոդված 126. Ընտրվելու իրավունքը 
  
1. Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների 

ավագանու անդամ կարող են ընտրվել սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի համաձայն` տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ընտրության ժամանակ ընտրելու իրավունք ունեցող անձինք: 

2. Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի ավագանու անդամի թեկնածու չեն կարող առաջադրվել 
դատավորները, դատախազները, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության 
ծառայողները, ոստիկանությունում, ազգային անվտանգությունում, փրկարարական, հարկային, 
մաքսային մարմիններում, քրեակատարողական ծառայությունում, պրոբացիայի ծառայությունում, 
փրկարար ծառայությունում ծառայողները, զինծառայողները, ընտրական հանձնաժողովի անդամները, 
քննչական կոմիտեում, հատուկ քննչական ծառայությունում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձինք: 

(126-րդ հոդվածը լրաց. 04.05.18 ՀՕ-318-Ն, փոփ., լրաց. 21.01.20 ՀՕ-70-Ն) 
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ԵՐԵՎԱՆԻ, ԳՅՈՒՄՐՈՒ, ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ 
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱԳԱՆԻՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆՇԱՆԱԿԵԼԸ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼԸ 

  
Հոդված 127. Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող 

համայնքների ավագանիների հերթական ընտրություններ նշանակելու, 
անցկացնելու, ընտրություններին մասնակցող կուսակցության ընտրական ցուցակն 
առաջադրելու և գրանցելու ժամկետները 

  
1. Երևանի ավագանու հերթական ընտրությունն անցկացվում է ավագանու լիազորությունների 

ավարտից ոչ շուտ, քան 30, և ոչ ուշ, քան 20 օր առաջ: 
2. Երևանի ավագանու հերթական ընտրությունը նշանակվում է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության որոշմամբ այն հաշվարկով, որ ընտրություն նշանակելու մասին Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնի քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 60 օր 
առաջ: Գյումրու, Վանաձորի Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների (բացառությամբ 
Երևանի) ավագանիների հերթական ընտրությունը նշանակվում է համապատասխան մարզպետի 
որոշմամբ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից սույն օրենսգրքի 120-րդ հոդվածի 1-ին 
մասով սահմանված օրերից որևէ մեկը այն հաշվարկով, որ ընտրություն նշանակելու մասին մարզպետի 
որոշումն ուժի մեջ մտնի քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 60 օր առաջ: 

Եթե Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի  համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների 
ավագանիների ընտրության քվեարկության օրը համընկնում է Ազգային ժողովի ընտրությունների 
քվեարկության օրվա հետ, ապա ավագանու ընտրության օրը հետաձգվում է մեկ շաբաթով: 

3. Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ընտրական ցուցակների 
գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են 
ներկայացվում քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, քան 45, և ոչ ուշ, քան 35 օր առաջ` մինչև ժամը 18.00-ն: 

4. Գյումրու, Վանաձորի Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների (բացառությամբ 
Երևանի) ավագանիների ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ընտրական ցուցակների 
գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը համապատասխան տարածքային ընտրական 
հանձնաժողով են ներկայացվում քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, քան 45, և ոչ ուշ, քան 35 օր առաջ` 
մինչև ժամը 18.00-ն: 

5. Ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ընտրական ցուցակների գրանցումը 
կատարվում է քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, քան 35, և ոչ ուշ, քան 30 օր առաջ: 

  
Հոդված 128. Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի ավագանիների արտահերթ ընտրություններ 

նշանակելը և անցկացնելը 
  



1. Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի ավագանիների արտահերթ ընտրություններ նշանակում է 
կառավարությունը` համապատասխանաբար Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանու արձակվելուց 
հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում: 

2. Արտահերթ ընտրություններն անցկացվում են ավագանիների արտահերթ ընտրություն նշանակելու 
մասին որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ ոչ շուտ, քան 30, և ոչ ուշ, քան 40 օր հետո` առավել ուշ 
կիրակի օրը: Եթե Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների արտահերթ ընտրության քվեարկության 
օրը համընկնում է Ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարկության օրվա հետ, ապա ավագանու 
ընտրության օրը հետաձգվում է մեկ շաբաթով: 

3. Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրությունների անցկացման օրը հրապարակում է 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, իսկ Գյումրու և Վանաձորի ավագանիների արտահերթ 
ընտրությունների անցկացման օրը հրապարակում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովը` 
համապատասխանաբար Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանու արտահերթ ընտրություններ 
նշանակելու որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ մեկշաբաթյա ժամկետում: 

4. Արտահերթ ընտրությունների դեպքում ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 
ընտրական ցուցակների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը համապատասխան ընտրական 
հանձնաժողով են ներկայացվում քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 25 օր առաջ՝ մինչև ժամը 18.00-ն։ 

5. Արտահերթ ընտրությունների դեպքում ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 
ընտրական ցուցակների գրանցումը կատարվում է քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, քան 25, և ոչ ուշ, 
քան 20 օր առաջ` մինչև ժամը 18.00-ն: 

6. Արտահերթ ընտրությունների դեպքում ընտրական տեղամասերը կազմավորվում, և տեղամասային 
կենտրոնները սահմանվում են քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 25 օր առաջ: Լիազոր մարմինն 
ընտրողների ցուցակները քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 20 օր առաջ հանձնում է տեղամասային 
կենտրոնի տարածքը տիրապետողին, որն այն փակցնում է տեղամասային կենտրոնում` բոլորի համար 
տեսանելի տեղում: 

 
Հոդված 128. Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների ավագանիների 

արտահերթ ընտրություն նշանակելը և անցկացնելը 
1. Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների ավագանիների արտահերթ 

ընտրություններ նշանակում է կառավարությունը` համապատասխան ավագանու արձակվելուց 
հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում: 

2. Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների արտահերթ ընտրություններն անցկացվում 
են ավագանիների արտահերթ ընտրություն նշանակելու մասին որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ ոչ 
շուտ, քան 30, և ոչ ուշ, քան 40 օր հետո` առավել ուշ կիրակի օրը: Եթե Երևանի, Գյումրու, 
Վանաձորի ավագանիների արտահերթ ընտրության քվեարկության օրը համընկնում է Ազգային 
ժողովի ընտրությունների քվեարկության օրվա հետ, ապա ավագանու ընտրության օրը հետաձգվում 
է չորս շաբաթով: 

3. Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների ավագանիների 
(բացառությամբ՝ Երևան, Գյումրի, Վանաձոր համայնքների) արտահերթ ընտրությունն անցկացվում է 
սույն օրենսգրքի 120-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված օրերից այն օրը, որ պահպանվեն 
ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման համար սույն հոդվածով սահմանված 
ժամկետները: 

4. Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների ավագանու արտահերթ 
ընտրությունների անցկացման օրը նշանակում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը՝ 
արտահերթ ընտրություններ նշանակելու մասին կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 
մեկշաբաթյա ժամկետում: 

5. Արտահերթ ընտրությունների դեպքում ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 
ընտրական ցուցակների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը համապատասխան 
ընտրական հանձնաժողով են ներկայացվում քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 25 օր առաջ՝ մինչև 
ժամը 18.00-ն։ 

6. Արտահերթ ընտրությունների դեպքում ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 
ընտրական ցուցակների գրանցումը կատարվում է քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, քան 25, և ոչ 
ուշ, քան 20 օր առաջ` մինչև ժամը 18.00-ն: 



7. Արտահերթ ընտրությունների դեպքում ընտրական տեղամասերը կազմավորվում, և 
տեղամասային կենտրոնները սահմանվում են քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 25 օր առաջ: 
Լիազոր մարմինն ընտրողների ցուցակները քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 20 օր առաջ 
հանձնում է տեղամասային կենտրոնի տարածքը տիրապետողին, որն այն փակցնում է 
տեղամասային կենտրոնում` բոլորի համար տեսանելի տեղում: 

  
Գ Լ ՈՒ Խ  27 

  
ԵՐԵՎԱՆԻ, ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԵՎ ՎԱՆԱՁՈՐԻ  ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐՈՒՄԸ ԵՎ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ 
  

Հոդված 129. Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող 
համայնքների ավագանու անդամի թեկնածուներ առաջադրելու իրավունքը 

  
1. Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի  Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների 

ավագանու անդամի թեկնածուներ առաջադրելու իրավունք ունեն կուսակցությունները և 
կուսակցությունների դաշինքները: 

Թեկնածուն կարող է առաջադրվել միայն մեկ կուսակցության ընտրական ցուցակով: 
2. Կուսակցությունների դաշինքները կարող են կազմավորվել առնվազն երկու կուսակցության 

կողմից: Կուսակցությունը կարող է ընդգրկվել միայն մեկ կուսակցությունների դաշինքի կազմում: 
 
Հոդված 130. Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի  Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող 

համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուներ առաջադրելը 
  
1. Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցելու դիմումը կուսակցությունները ներկայացնում 

են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով` իրենց մշտական գործող ղեկավար մարմնի որոշման 
հիման վրա: Դիմումն ստորագրում է կուսակցության ղեկավարը: Երևանի ավագանու ընտրություններին 
մասնակցելու դիմումը կուսակցությունների դաշինքները ներկայացնում են Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողով` դաշինքի անդամ կուսակցությունների մշտական գործող ղեկավար մարմինների 
որոշումների հիման վրա, իսկ դիմումն ստորագրում են դաշինքի անդամ բոլոր կուսակցությունների 
ղեկավարները: 

Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների ընտրություններին մասնակցելու դիմումը կուսակցությունները 
ներկայացնում են տարածքային ընտրական հանձնաժողով` իրենց մշտական գործող ղեկավար մարմնի 
որոշման հիման վրա: Դիմումն ստորագրում է կուսակցության ղեկավարը: Գյումրու, Վանաձորի 
ավագանիների ընտրություններին մասնակցելու դիմումը կուսակցությունների դաշինքները ներկայացնում 
են տարածքային ընտրական հանձնաժողով` դաշինքի անդամ կուսակցությունների մշտական գործող 
ղեկավար մարմինների որոշումների հիման վրա, իսկ դիմումը ստորագրում են դաշինքի անդամ բոլոր 
կուսակցությունների ղեկավարները: 

2. Յուրաքանչյուր կուսակցություն (կուսակցությունների դաշինք) իրավունք ունի առաջադրելու միայն 
մեկ ընտրական ցուցակ: Կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունն իրավունք չունի 
իր անունից թեկնածուների առանձին ցուցակ առաջադրելու: Երևանի ավագանու ընտրության դեպքում 
ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակում 
ընդգրկվում է առնվազն 25 թեկնածու, իսկ Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների ընտրությունների 
դեպքում` առնվազն 15 թեկնածու: Ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների 
դաշինքի) ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուների թիվը չի կարող գերազանցել 
համապատասխանաբար Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի ավագանիների անդամի մանդատների թվի 
համար սույն օրենսգրքով սահմանված թվի եռապատիկը: 

Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) և դաշինքում ընդգրկված կուսակցություններից 
յուրաքանչյուրի ընտրական ցուցակի 1-ին համարից սկսած` ցանկացած ամբողջ թվով եռյակներում (1-3, 
1-6, 1-9 և այդպես շարունակ` մինչև ցուցակի ավարտը) յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչների թիվը 
չպետք է գերազանցի 70 տոկոսը: 

Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակում կարող են ընդգրկվել նաև այդ 
կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի անդամ կուսակցություններից ոչ մեկի) անդամ 
չհանդիսացող անձինք, որոնց թիվը չի կարող գերազանցել այդ ընտրական ցուցակում ընդգրկված 
թեկնածուների ընդհանուր թվի 30 տոկոսը: 

3. Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի ավագանիների ընտրություններին մասնակցելու մասին 
կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) դիմումին կից ներկայացվում են՝ 



1) կուսակցության կանոնադրությունը (դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունների 
կանոնադրությունները). 

2) կուսակցության մշտական գործող ղեկավար մարմնի որոշումը (դաշինքի անդամ 
կուսակցությունների մշտապես գործող ղեկավար մարմինների որոշումները)՝ համապատասխանաբար 
Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի ավագանիների ընտրություններին ընտրական ցուցակները հաստատելու 
և առաջադրելու վերաբերյալ. 

3) ընտրական ցուցակը, որում համարակալմամբ նշվում են թեկնածուների ազգանունը, անունը, 
հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, սեռը, կուսակցական պատկանելությունը, անձը հաստատող 
փաստաթղթի համարը, հաշվառման վայրը, աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը). 

4) տեղեկանք՝ թեկնածուի՝ համապատասխանաբար Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի բնակչության 
ռեգիստրում սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետով հաշվառված լինելու 
մասին: Սույն կետում նշված տեղեկանքը տրամադրում է լիազոր մարմինը դիմելուց հետո` եռօրյա 
ժամկետում, բայց ոչ շուտ, քան մինչև ընտրությունների նշանակումը: Տեղեկանքի ձևը սահմանում է 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Լիազոր մարմինն իր որոշմամբ մերժում է դիմումատուին 
նշված ձևի տեղեկանք տրամադրելը, եթե նրա վերաբերյալ տվյալները չեն բավարարում սույն օրենսգրքի 
126-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջները. 

5) թեկնածուի գրավոր հայտարարությունը՝ համապատասխանաբար Երևանի, Գյումրու, Վանաձորի 
ավագանու անդամի թեկնածու գրանցվելու համաձայնության մասին. 

6) կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի ներկայացրած 
առանձին ընտրական ցուցակը. 

7) Երևանի ավագանու դեպքում՝ նվազագույն աշխատավարձի 3 000-ապատիկի չափով ընտրական 
գրավի վճարման անդորրագիրը, Գյումրու և Վանաձորի ավագանիների դեպքում՝ 2 000-ապատիկի 
չափով ընտրական գրավի վճարման անդորրագիրը. 

8) թեկնածուների անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները: 
1. Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցելու դիմումը կուսակցությունները ներկայացնում 

են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով` իրենց մշտական գործող ղեկավար մարմնի որոշման 
հիման վրա: Դիմումն ստորագրում է կուսակցության ղեկավարը: Երևանի ավագանու ընտրություններին 
մասնակցելու դիմումը կուսակցությունների դաշինքները ներկայացնում են Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողով` դաշինքի անդամ կուսակցությունների մշտական գործող ղեկավար մարմինների 
որոշումների հիման վրա, իսկ դիմումն ստորագրում են դաշինքի անդամ բոլոր կուսակցությունների 
ղեկավարները: 

Համայնքների (բացառությամբ Երևանի) ավագանիների ընտրություններին մասնակցելու դիմումը 
կուսակցությունները ներկայացնում են տարածքային ընտրական հանձնաժողով` իրենց մշտական 
գործող ղեկավար մարմնի որոշման հիման վրա: Դիմումն ստորագրում է կուսակցության ղեկավարը: 
Համայնքների (բացառությամբ Երևանի)  ավագանիների ընտրություններին մասնակցելու դիմումը 
կուսակցությունների դաշինքները ներկայացնում են տարածքային ընտրական հանձնաժողով` դաշինքի 
անդամ կուսակցությունների մշտական գործող ղեկավար մարմինների որոշումների հիման վրա, իսկ 
դիմումը ստորագրում են դաշինքի անդամ բոլոր կուսակցությունների ղեկավարները: 

2. Յուրաքանչյուր կուսակցություն (կուսակցությունների դաշինք) իրավունք ունի առաջադրելու միայն 
մեկ ընտրական ցուցակ: Կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունն իրավունք չունի 
իր անունից թեկնածուների առանձին ցուցակ առաջադրելու: Երևանի ավագանու ընտրության դեպքում 
ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակում 
ընդգրկվում է առնվազն 25 թեկնածու, իսկ մնացած համայնքների ավագանիների ընտրությունների 
դեպքում` առնվազն 15 թեկնածու: Ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների 
դաշինքի) ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուների թիվը չի կարող գերազանցել համայնքների 
ավագանիների անդամների մանդատների թվի համար սույն օրենսգրքով սահմանված թվի եռապատիկը: 

Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) և դաշինքում ընդգրկված կուսակցություններից 
յուրաքանչյուրի ընտրական ցուցակի 1-ին համարից սկսած` ցանկացած ամբողջ թվով եռյակներում (1-3, 
1-6, 1-9 և այդպես շարունակ` մինչև ցուցակի ավարտը) յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչների թիվը 
չպետք է գերազանցի 70 տոկոսը: 

Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակում կարող են ընդգրկվել նաև այդ 
կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի անդամ կուսակցություններից ոչ մեկի) անդամ 
չհանդիսացող անձինք, որոնց թիվը չի կարող գերազանցել այդ ընտրական ցուցակում ընդգրկված 
թեկնածուների ընդհանուր թվի 30 տոկոսը: 

3. Համայնքների ավագանիների ընտրություններին մասնակցելու մասին կուսակցության 
(կուսակցությունների դաշինքի) դիմումին կից ներկայացվում են՝ 

1) կուսակցության կանոնադրության (դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունների 
կանոնադրությունների) պատճենը, բոլոր էջերը կնքված և ստորագրված լիազոր ներկայացուցչի կողմից. 



2) կուսակցության մշտական գործող ղեկավար մարմնի որոշումը (դաշինքի անդամ 
կուսակցությունների մշտապես գործող ղեկավար մարմինների որոշումները)՝ համայնքների 
ավագանիների ընտրություններին ընտրական ցուցակները հաստատելու և առաջադրելու վերաբերյալ. 

3) ընտրական ցուցակը, որում համարակալմամբ նշվում են թեկնածուների ազգանունը, անունը, 
հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, սեռը, կուսակցական պատկանելությունը, անձը հաստատող 
փաստաթղթի համարը, հաշվառման վայրը, աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը). 

4) տեղեկանք՝ սույն օրենսգրքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետով համայնքի 
բնակչության ռեգիստրում թեկնածուի հաշվառված լինելու մասին: Սույն կետում նշված տեղեկանքը 
լիազոր մարմինը տրամադրում է դիմելուց հետո` եռօրյա ժամկետում, բայց ոչ շուտ, քան մինչև 
ընտրությունների նշանակումը: Տեղեկանքի ձևը սահմանում է Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովը։ Լիազոր մարմինն իր որոշմամբ մերժում է դիմումատուին նշված ձևի տեղեկանք 
տրամադրելը, եթե նրա վերաբերյալ տվյալները չեն բավարարում սույն օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 1-ին 
մասով նախատեսված պահանջները. 

5) թեկնածուի գրավոր հայտարարությունը՝ համապատասխան համայնքի  ավագանու անդամի 
թեկնածու գրանցվելու համաձայնության մասին. 

6) կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի ներկայացրած 
առանձին ընտրական ցուցակը. 

7) Երևանի ավագանու դեպքում՝ նվազագույն աշխատավարձի 3000-ապատիկի չափով ընտրական 
գրավի վճարման անդորրագիրը, 25000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքների ավագանիների դեպքում՝ 
1000-ապատիկի չափով ընտրական գրավի վճարման անդորրագիրը, 10000-ից մինչև 25000 ընտրող 
ունեցող համայնքների ավագանիների դեպքում՝ 500-ապատիկի չափով, մինչև 10000 ընտրող ունեցող 
համայնքների ավագանիների դեպքում՝ 200-ապատիկի չափով ընտրական գրավի վճարման 
անդորրագիրը. 

8) թեկնածուների անձը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները: 
4. Ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրություններին 

մասնակցելու մասին դիմումում նշվում են մինչև երեք լիազոր ներկայացուցչի տվյալները (ազգանունը, 
անունը, հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, աշխատանքի 
վայրը, պաշտոնը): 

Ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակը 
գրանցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը համապատասխան ընտրական հանձնաժողով 
ներկայացվում են միայն կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) լիազոր ներկայացուցչի միջոցով` 
առձեռն, սույն օրենսգրքով սահմանված ժամկետներում: 

 
Հոդված 131. Կուսակցության ընտրական ցուցակները գրանցելը 
  
1. Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցող կուսակցության ընտրական ցուցակները 

գրանցում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը: 
Գյումրու և Վանաձորի Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող մյուս համայնքների 

ավագանիների ընտրություններին մասնակցող կուսակցության ընտրական ցուցակները գրանցում է 
համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովը: 

2. Ընտրական հանձնաժողովի անդամների կողմից կուսակցության ընտրական ցուցակի գրանցման 
վերաբերյալ առարկություն չլինելու դեպքում ընտրական ցուցակը գրանցվում է առանց քվեարկության: 

Ընտրական ցուցակների գրանցման համար սահմանված ժամկետը ավարտվելուց հետո` եռօրյա 
ժամկետում, ընտրական ցուցակները հրապարակվում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
համացանցային կայքում: 

3. Ընտրական ցուցակի գրանցման հարցը քննարկելիս հանձնաժողովի նիստին իրավունք ունի 
ներկա գտնվելու կուսակցության լիազոր ներկայացուցիչը: 
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ԵՐԵՎԱՆԻ, ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԵՎ ՎԱՆԱՁՈՐԻ  ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ 
 

Հոդված 136. Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի Համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուների 
կարգավիճակը, իրավասությունները 



  
1. Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի Համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուն իր կարգավիճակը ձեռք 

է բերում ընտրություններին մասնակցող կուսակցության ընտրական ցուցակի գրանցման պահից: Սույն 
օրենսգրքով սահմանված իրավունքները և պարտականությունները Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի 
համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուի վրա տարածվում են մինչև Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի 
համայնքի ավագանու անդամներ ընտրվելու մասին ընտրական հանձնաժողովի որոշման վիճարկման 
համար սահմանված ժամկետի ավարտը, իսկ այդ որոշման վիճարկման դեպքում` մինչև դատական 
ակտի ընդունումը: 

Գրանցված ավագանու անդամի թեկնածուն կորցնում է թեկնածուի կարգավիճակի հետ կապված իր 
իրավունքները և ազատվում է պարտականություններից նաև սույն օրենսգրքի 133-րդ կամ 135-րդ 
հոդվածով սահմանված դեպքերում` կուսակցության ընտրական ցուցակի կամ ընտրական ցուցակում 
ընդգրկված թեկնածուի գրանցումը համապատասխանաբար անվավեր կամ ուժը կորցրած ճանաչվելու 
պահից: Իսկ կուսակցության ընտրական ցուցակի կամ ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի 
գրանցումն անվավեր կամ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ընտրական հանձնաժողովի որոշումը 
դատական կարգով բողոքարկվելու դեպքում թեկնածուն կորցնում է թեկնածուի կարգավիճակի հետ 
կապված իր իրավունքները և ազատվում է պարտականություններից դատական ակտի ուժի մեջ մտնելու 
պահից: 

Ավագանու անդամի թափուր մանդատ առաջանալու դեպքում կուսակցության ընտրական ցուցակում 
ընդգրկված անձանց ինքնաբացարկի դիմումները վավերացվում են նոտարական կարգով, կամ 
ինքնաբացարկի մասին դիմումը անձը հաստատում է ընտրական հանձնաժողովի նիստում: 

2. Թեկնածուներն ունեն Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի  համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուի 
կարգավիճակից բխող հավասար իրավունքներ և պարտականություններ: 

 
Հոդված 137. Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի  Համայնքի ավագանու անդամի թեկնածուների 

իրավունքները, պարտականությունները, գործունեության երաշխիքները 
  
1. Թեկնածու հանդիսացող պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

աշխատակիցներն ու պաշտոնատար անձինք, բացառությամբ քաղաքական, վարչական և հայեցողական 
պաշտոն զբաղեցնողների, սույն օրենսգրքով սահմանված նախընտրական քարոզչության պաշտոնական 
մեկնարկի օրվանից մինչև քվեարկության օրը օրենքի ուժով ազատվում են իրենց ծառայողական 
պարտականությունների կատարումից: Այդ ժամանակահատվածում նշված թեկնածուների 
բացակայությունն աշխատանքից համարվում է հարգելի` առանց վարձատրության պահպանման: 

2. Կուսակցությունը քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ` մինչև ժամը 18.00-ն, իրավունք 
ունի ներկայացնելու ինքնաբացարկի մասին դիմում: 

Թեկնածուն քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ` մինչև ժամը 18.00-ն, ինչպես նաև 
քվեարկության օրվանից հետո իրավունք ունի հանելու իր թեկնածությունը: Կուսակցության ընտրական 
ցուցակում ընդգրկված քաղաքացու անունը, ազգանունը ցուցակից հանվում են Կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով: Թեկնածուի ինքնաբացարկի մասին դիմումը 
վավերացվում է նոտարական կարգով, կամ թեկնածուն ինքնաբացարկի մասին իր դիմումը հաստատում 
է ընտրական հանձնաժողովի նիստում: 
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ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԵՎԱՆԻ, ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԵՎ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԱՆ 
ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱԳԱՆԻՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 

 
Հոդված 139. Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող 

համայնքների ավագանիների ընտրություններին կուսակցության նախընտրական 
հիմնադրամը 

  
1. Նախընտրական քարոզչություն իրականացնելու համար ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությունը (կուսակցությունների դաշինքը) բացում է նախընտրական հիմնադրամ, որը ձևավորվում 
է սույն օրենսգրքի 26-րդ հոդվածում նշված կամավոր մուծումներից: 

2. Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունը (կուսակցությունների 
դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունները միասին) կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 
հիմնադրամում կարող է (են) կատարել մինչև նվազագույն աշխատավարձի 10 000-ապատիկի չափով 



մուծում, իսկ Գյումրու և Վանաձորի ավագանիների ընտրություններում` մինչև նվազագույն 
աշխատավարձի 3 000-ապատիկի չափով մուծում: 

2. Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունը (կուսակցությունների 
դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունները միասին) կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 
հիմնադրամում կարող է (են) կատարել մինչև նվազագույն աշխատավարձի 10000-ապատիկի չափով 
մուծում, 25000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքների ավագանիների ընտրություններում` մինչև 
նվազագույն աշխատավարձի 3000-ապատիկի չափով մուծում, մինչև 25000 ընտրող ունեցող 
համայնքների ավագանիների ընտրություններում՝ մինչև նվազագույն աշխատավարձի 2000-ապատիկի 
չափով մուծում: 

3. Յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ կարող է կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 
նախընտրական հիմնադրամներում կատարել մինչև նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկի 
չափով կամավոր մուծում։ 

Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 
ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուն կարող է կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 
նախընտրական հիմնադրամներում կատարել մինչև նվազագույն աշխատավարձի 1 000-ապատիկի 
չափով կամավոր մուծում, իսկ Գյումրու և Վանաձորի  համամասնական ընտրակարգով անցկացվող մյուս 
համայնքների ավագանիների ընտրություններում` մինչև նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկի 
չափով մուծում: 

4. Երևանի ավագանու նախընտրական քարոզչության ընթացքում ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցությունը (կուսակցությունների դաշինքը) զանգվածային լրատվության միջոցներով 
նախընտրական քարոզչություն իրականացնելու, նախընտրական ժողովներ և ընտրողների հետ 
հանդիպումներ կազմակերպելու նպատակով դահլիճների, տարածքների վարձակալման (բացառությամբ 
ընտրական շտաբների), քարոզչական պաստառի, քարոզչական տպագիր և այլ նյութերի պատրաստման 
(տեղադրման), ձեռքբերման, ընտրողներին տրամադրվող քարոզչական բոլոր տեսակի նյութերի 
(ներառյալ՝ տպագիր նյութերի) պատրաստման ֆինանսավորման համար իրավունք ունեն ծախսելու 
նվազագույն աշխատավարձի 100 000-ապատիկը չգերազանցող գումար, իսկ Գյումրու և Վանաձորի 
ավագանիների ընտրություններում` նվազագույն աշխատավարձի 30 000-ապատիկը չգերազանցող 
գումար: 

4. Երևանի ավագանու նախընտրական քարոզչության ընթացքում ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցությունը (կուսակցությունների դաշինքը) զանգվածային լրատվության միջոցներով 
նախընտրական քարոզչություն իրականացնելու, նախընտրական ժողովներ և ընտրողների հետ 
հանդիպումներ կազմակերպելու նպատակով դահլիճների, տարածքների վարձակալման (բացառությամբ 
ընտրական շտաբների), քարոզչական պաստառի, քարոզչական տպագիր և այլ նյութերի պատրաստման 
(տեղադրման), ձեռքբերման, ընտրողներին տրամադրվող քարոզչական բոլոր տեսակի նյութերի 
(ներառյալ՝ տպագիր նյութերի) պատրաստման ֆինանսավորման համար իրավունք ունեն ծախսելու 
նվազագույն աշխատավարձի 100000-ապատիկը չգերազանցող գումար, 25000 և ավելի ընտրող ունեցող 
համայնքների ավագանիների ընտրություններում` նվազագույն աշխատավարձի 30000-ապատիկը 
չգերազանցող գումար, մինչև 25000 ընտրող ունեցող համայնքների ավագանիների ընտրություններում՝ 
նվազագույն աշխատավարձի 20000-ապատիկը չգերազանցող գումար: 

 
Հոդված 141. Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող 

համայնքների ավագանիների ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը 
  
1. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սույն օրենսգրքի 75-րդ հոդվածով սահմանված 

կարգով և ժամկետում ամփոփում է Երևանի ավագանու ընտրությունների արդյունքները և ընդունում 
հետևյալ որոշումներից մեկը. 

1) Երևանի ավագանի ընտրվելու մասին. 
2) առանձին ընտրական տեղամասերում վերաքվեարկություն նշանակելու մասին. 
3) Երևանի ավագանու ընտրություններն անվավեր ճանաչելու և ավագանու ընտրությունների 

վերաքվեարկություն նշանակելու մասին. 
4) Երևանի ավագանու ընտրություններն անվավեր ճանաչելու և նոր ընտրություն նշանակելու մասին: 
2. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը սույն օրենսգրքի 74-րդ հոդվածով սահմանված կարգով 

քվեարկության օրվանից հետո՝ 7-րդ օրը, ամփոփում է Գյումրու և Վանաձորի ավագանիների 
ընտրությունների արդյունքները և ընդունում հետևյալ որոշումներից մեկը՝ 

1) Գյումրու և Վանաձորի ավագանիներ ընտրվելու մասին. 
2) առանձին ընտրական տեղամասերում վերաքվեարկություն նշանակելու մասին. 
3) Գյումրու և Վանաձորի ավագանիների ընտրություններն անվավեր ճանաչելու և ավագանու 

ընտրությունների վերաքվեարկություն նշանակելու մասին. 



4) Գյումրու և Վանաձորի ավագանիների ընտրություններն անվավեր ճանաչելու և նոր ընտրություն 
նշանակելու մասին: 

3. Ավագանու անդամների մանդատները բաշխվում են այն կուսակցությունների (կուսակցությունների 
դաշինքների) ընտրական ցուցակների միջև, որոնք ստացել են կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների 
ընդհանուր թվի և անճշտությունների թվի գումարի` կուսակցության դեպքում` 6, իսկ կուսակցությունների 
դաշինքի դեպքում` 8 տոկոս կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ: 

Եթե կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թվի և անճշտությունների թվի գումարի առնվազն 
6 (8) տոկոս կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացել են 3-ից պակաս կուսակցություն 
(կուսակցությունների դաշինք), ապա մանդատների բաշխմանը մասնակցում են առավելագույն կողմ 
քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացած 3 կուսակցությունները և կուսակցությունների դաշինքները: 

2. Տարածքային ընտրական հանձնաժողովը սույն օրենսգրքի 74-րդ հոդվածով սահմանված կարգով 
քվեարկության օրվանից հետո՝ 7-րդ օրը, ամփոփում է համայնքների (բացառությամբ Երևանի) 
ավագանիների ընտրությունների արդյունքները և ընդունում հետևյալ որոշումներից մեկը՝ 

1) համապատասխան համայնքների  ավագանիներ ընտրվելու մասին. 
2) առանձին ընտրական տեղամասերում վերաքվեարկություն նշանակելու մասին. 
3) համապատասխան համայնքների ավագանիների ընտրություններն անվավեր ճանաչելու և 

ավագանու ընտրությունների վերաքվեարկություն նշանակելու մասին. 
4) համապատասխան համայնքների ավագանիների ընտրություններն անվավեր ճանաչելու և նոր 

ընտրություն նշանակելու մասին: 
3. Ավագանու անդամների մանդատները բաշխվում են այն կուսակցությունների (կուսակցությունների 

դաշինքների) ընտրական ցուցակների միջև, որոնք ստացել են կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների 
ընդհանուր թվի և անճշտությունների թվի գումարի` կուսակցության դեպքում` 4, իսկ կուսակցությունների 
դաշինքի դեպքում` 6 տոկոս կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ: 

Եթե կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թվի և անճշտությունների թվի գումարի առնվազն 
4 (6) տոկոս կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացել են 3-ից պակաս կուսակցություն 
(կուսակցությունների դաշինք), ապա մանդատների բաշխմանը մասնակցում են առավելագույն կողմ 
քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացած 3 կուսակցությունները (կուսակցությունների դաշինքները) եթե 
ընտրությանը մասնակցել  է 3 և ավելի կուսակցություն (կուսակցությունների դաշինք): 

4. Ավագանու անդամների մանդատները բաշխվում են կուսակցությունների (կուսակցությունների 
դաշինքների) ընտրական ցուցակների միջև՝ նրանցից յուրաքանչյուրին կողմ քվեարկված 
քվեաթերթիկների թվին համամասնորեն: Յուրաքանչյուր ընտրական ցուցակին հասանելիք մանդատների 
թվի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ. յուրաքանչյուր ընտրական ցուցակին կողմ քվեարկված 
քվեաթերթիկների թիվը բազմապատկվում է ընտրական ցուցակներին հասանելիք մանդատների թվով, 
արդյունքը բաժանվում է մանդատների բաշխմանը մասնակցող ընտրական ցուցակներին կողմ 
քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թվի վրա, և առանձնացվում են ամբողջ թվերը, որոնք 
յուրաքանչյուր կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակին հասանելիք 
մանդատների թվերն են: 

Մնացած մանդատներն ընտրական ցուցակների միջև բաշխվում են ըստ մնացորդների մեծության 
հերթականության՝ յուրաքանչյուրին մեկական մանդատ սկզբունքով: Մնացորդների մեծության 
հավասարության դեպքում վիճարկվող մանդատը տրվում է այն ընտրական ցուցակին, որին կողմ 
քվեարկված քվեաթերթիկների թիվն ամենամեծն է, իսկ դրանց հավասարության դեպքում մանդատը 
տրվում է վիճակահանությամբ: 

5. Եթե սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով մանդատների բաշխման արդյունքով 
կուսակցություններից (կուսակցությունների դաշինքներից) մեկը ստանում է տեղերի 40 տոկոսից ավելին, 
սակայն ոչ բացարձակ մեծամասնությունը, ապա տեղերի բացարձակ մեծամասնությունը տրվում է այդ 
կուսակցությանը (կուսակցությունների դաշինքին): Եթե տեղերի 40 տոկոսից ավելին ստանում է երկու 
կուսակցություն (կուսակցությունների դաշինք), սակայն ոչ բացարձակ մեծամասնությունը, ապա տեղերի 
բացարձակ մեծամասնությունը տրվում է այն կուսակցությանը (կուսակցությունների դաշինքին), որն 
ստացել է առավել թվով մանդատներ: Մնացած մանդատները բաշխվում են մանդատների բաշխմանը 
մասնակցելու իրավունք ստացած մյուս կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) 
ընտրական ցուցակների միջև: 

6. Ընտրական ցուցակից ընտրվում է այն թեկնածուն, որի հերթական համարն ընտրական ցուցակում 
փոքր կամ հավասար է տվյալ ընտրական ցուցակին հասանելիք մանդատների թվին: 

Եթե դրա արդյունքում կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) բոլոր մանդատները բաժին են 
հասնում նույն սեռի ներկայացուցիչներին, ապա ցուցակի հերթականությամբ վերջին ընտրվածի 
մանդատը տրվում է ընտրական ցուցակի չներկայացված սեռի նվազագույն համարով թեկնածուին, եթե 
կա: 



Երևանի ավագանու անդամ ընտրված թեկնածուների մասին Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովը կազմում է արձանագրություն, իսկ Գյումրու և Վանաձորի  համամասնական 
ընտրակարգով անցկացվող մյուս համայնքների ավագանու անդամ ընտրված թեկնածուների մասին 
արձանագրություն է կազմում համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովը: 

Երևանի ավագանու անդամ ընտրված թեկնածուների մասին արձանագրությունը՝ հնգօրյա 
ժամկետում, ուղարկվում է վարչապետին, իսկ Գյումրու և Վանաձորի ավագանու անդամ ընտրված 
թեկնածուների մասին արձանագրությունը՝ համապատասխան մարզպետին: 

 
Հոդված 142. Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող 

համայնքների ավագանիների ընտրությունների վերաքվեարկություն նշանակելը, 
ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելը 

  
1. Եթե ընտրությունների ընթացքում տեղի են ունեցել սույն օրենսգրքի այնպիսի խախտումներ, որոնք 

կարող էին ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, ապա համապատասխան ընտրական 
հանձնաժողովը որոշում է ընդունում առանձին ընտրական տեղամասերում վերաքվեարկություն 
անցկացնելու մասին, եթե այդ միջոցով հնարավոր է շտկել այդ խախտումները: Եթե այդ միջոցով 
հնարավոր չէ շտկել այդ խախտումները, ապա ավագանու ընտրություններն անվավեր են ճանաչվում, և 
նշանակվում է ավագանու ընտրությունների վերաքվեարկություն: 

2. Եթե ավագանու ընտրությունների վերաքվեարկության կամ առանձին ընտրական տեղամասերում 
վերաքվեարկություն անցկացնելու ընթացքում տեղի են ունեցել սույն օրենսգրքի այնպիսի խախտումներ, 
որոնք կարող էին ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա, ապա համապատասխան ընտրական 
հանձնաժողովը որոշում է ընդունում ավագանու ընտրություններն անվավեր ճանաչելու մասին և 
նշանակում է ավագանու ընտրությունների վերաքվեարկություն: 

3. Եթե ընտրական հանձնաժողովը որոշում է ընդունում առանձին ընտրական տեղամասերում 
վերաքվեարկություն անցկացնելու մասին, ապա վերաքվեարկությունն անցկացվում է այդ որոշումն 
ընդունելուց հետո` 7-րդ օրը: Այդ դեպքում ավագանու ընտրությունների արդյունքների ամփոփման 
համար սույն օրենսգրքով սահմանված ժամկետները հաշվարկվում են վերաքվեարկության օրվանից: 

4. Ավագանու ընտրությունների արդյունքով ընդունված որոշումը կարող է բողոքարկվել վարչական 
դատարան: 

5. Ավագանու ընտրություններն անվավեր ճանաչելու դեպքում այդ մասին որոշումն ուժի մեջ 
մտնելուց ոչ շուտ, քան 14, և ոչ ուշ, քան 21 օր հետո սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով և 
կուսակցությունների նույն կազմով անցկացվում է վերաքվեարկություն։ 

6. Վերաքվեարկությունն անցկացվում է մեկ անգամ: Վերաքվեարկությունից հետո ընտրություններն 
անվավեր ճանաչվելու դեպքում համապատասխան ընտրական հանձնաժողովը 21-օրյա ժամկետում 
նշանակում է նոր ընտրություն: Նոր ընտրությունն անցկացվում է թեկնածուների նոր առաջադրմամբ` 
արտահերթ ընտրության համար սույն օրենսգրքով սահմանված կարգով և ժամկետներում: 
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ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
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Հոդված 142.1. Համայնքի ղեկավարի ընտրությունը  
1. Սույն բաժնի իմաստով համայնքի ղեկավար է համարվում համամասնական 

ընտրակարգով ձևավորված ավագանու կողմից անուղղակի ընտրակարգով ընտրվող համայնքի 
ղեկավարը: 

 
Հոդված 142.2. Համայնքի ղեկավարի ընտրության անցկացումը  
1. Համայնքի ղեկավարի ընտրությունն անցկացվում է նորընտիր ավագանու առաջին նիստի 

ընթացքում: Առաջին նիստն անընդհատ է, բացառությամբ ընդմիջման ու հանգստի համար 
նախատեսված ժամանակի, մինչև համայնքի ղեկավարի ընտրությունը: 

2. Եթե համայնքի ավագանու ընտրության արդյունքով ընտրությանը մասնակցող 
կուսակցություններից (կուսակցությունների դաշինքից) մեկն ստանում է ավագանու անդամների 
տեղերի 50 տոկոսից ավելին, ապա այդ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 



թեկնածուների ցուցակի առաջին հորիզոնականում գտնվող անձն օրենքի ուժով համարվում է 
ընտրված համայնքի ղեկավար:  

3. Եթե սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 
ընտրական ցուցակի առաջին հորիզոնականում գտնվող անձը հրաժարվում է կամ ավագանու 
ընտրությունների արդյունքով որևէ կուսակցություն (կուսակցությունների դաշինք) չի ստանում 
ավագանու անդամների տեղերի 50 տոկոսից ավելին, ապա համայնքի ղեկավարն ընտրվում է 
գաղտնի քվեարկության միջոցով: 

4. Ավագանու խմբակցությունները կարող են իրենց կուսակցության (կուսակցությունների 
դաշինքի) թեկնածուների ցուցակի առաջին հորիզոնականում տեղ զբաղեցրած անձին առաջադրել 
որպես համայնքի ղեկավարի թեկնածու, իսկ եթե վերջինս հրաժարվում է, ապա խմբակցությունը 
կարող է առաջադրել տվյալ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) թեկնածուների ցուցակի 
համապատասխանաբար հաջորդ այն անձին, որը համաձայն է առաջադրվել որպես թեկնածու: 

5. Քվեարկությունն անցկացվում է քվեաթերթիկների միջոցով, որոնցում ընդգրկվում են 
առաջադրված բոլոր թեկնածուները: 

6. Ավագանու յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք: 
7. Եթե առաջադրվել է մեկից ավելի թեկնածու, ապա համայնքի ղեկավար է ընտրվում այն 

թեկնածուն, որն ստանում է ավագանու անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությունը: 
Եթե առաջադրված թեկնածուներից որևէ մեկը չի ստանում ավագանու անդամների ընդհանուր թվի 
ձայների մեծամասնությունը, ապա առավելագույն ձայներ ստացած երկու թեկնածուների միջև 
անցկացվում է քվեարկության երկրորդ փուլ: Եթե հավասար ձայների պատճառով հնարավոր չէ 
պարզել առավելագույն ձայներ ստացած երկու թեկնածուներին, ապա երկրորդ փուլին մասնակցում 
են նաև հավասար ձայներ ստացած մյուս թեկնածուները: Երկրորդ փուլում համայնքի ղեկավար է 
ընտրվում առավելագույն ձայներ ստացած թեկնածուն: Ձայների հավասարության դեպքում 
անցկացվում է լրացուցիչ քվեարկություն` քվեաթերթիկում ընդգրկելով միայն հավասար ձայներ 
ստացած անձանց: Լրացուցիչ քվեարկության արդյունքով ձայների հավասարության դեպքում 
առավելությունը տրվում է տարիքով ավագին: Քվեարկության երկրորդ փուլն ու լրացուցիչ 
քվեարկությունն անցկացվում են անմիջապես հիմնական քվեարկության արդյունքները 
հրապարակելուց հետո: 

8. Եթե առաջադրվել է մեկ թեկնածու, ապա վերջինս ընտրվում է համայնքի ղեկավար, եթե 
նրա օգտին կողմ քվեարկած ձայներն ավելի են դեմ քվեարկած ձայների թվից և ավելի են 
ավագանու անդամների ընդհանուր թվի 40 տոկոսից:  

9. Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը անց է կացվում սույն հոդվածով սահմանված 
կարգով: 

 
Հոդված 142.3. Համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրությունը 
1. Համայնքի ղեկավարի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո ավագանու սահմանած 

ժամկետում, սակայն ոչ ուշ, քան մեկամսյա ժամկետում անցկացվում է համայնքի ղեկավարի 
արտահերթ ընտրություն` համայնքի ղեկավարի ընտրության համար սահմանված կարգով: 

2. Արտահերթ ընտրության ժամանակ համայնքի ղեկավարի թեկնածուներ առաջադրելու 
իրավունքը պատկանում է ավագանու խմբակցություններին: 

3. Համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրությունն անցկացվում է սույն օրենսգրքի  142.2-րդ 
հոդվածի 6-9-րդ մասերով սահմանված կարգով: 

4. Համայնքի ղեկավարն անկախ իր ընտրության ժամկետից պաշտոնավարում է մինչև 
ավագանու լիազորությունների ժամկետի ավարտը: 

    5. Երևանի քաղաքապետի արտահերթ ընտրությունն անց է կացվում սույն հոդվածով 
սահմանված կարգով: 

 
Հոդված 144. Անցումային և եզրափակիչ դրույթներ 



  
14. Մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը Ազգային ժողովի, Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի 

համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների ավագանիների ընտրությունների ժամանակ 
կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի և դաշինքում ընդգրկված կուսակցություններից 
յուրաքանչյուրի համապետական ընտրական ցուցակի առաջին մասում 1-ին համարից սկսած՝ ցանկացած 
ամբողջ թվով քառյակներում (1-4, 1-8, 1-12 և այդպես շարունակ` մինչև ցուցակի ավարտը) յուրաքանչյուր 
սեռի ներկայացուցիչների թիվը չպետք է գերազանցի 75 տոկոսը, իսկ ընտրություններին մասնակցող 
կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) տարածքային ընտրական ցուցակում յուրաքանչյուր սեռի 
ներկայացուցիչների թիվը չպետք է գերազանցի 75 տոկոսը: 

15. Մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ 
համապետական ընտրական ցուցակի առաջին մասից մանդատից հրաժարված կամ պատգամավոր 
ընտրված և լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած պատգամավորի մանդատը Կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի արձանագրությամբ այդ մասին հանձնաժողովին իրազեկելուց հետո` 
մեկշաբաթյա ժամկետում, տրվում է այդ կուսակցության համապետական ընտրական ցուցակի առաջին 
մասի հերթական հաջորդ թեկնածուին, իսկ եթե դրա արդյունքում տվյալ խմբակցության որևէ սեռի 
ներկայացուցիչների թիվը նվազում է և արդյունքում ցածր է լինելու 20 տոկոսից, ապա տրվում է այդ 
կուսակցության համապետական ընտրական ցուցակի առաջին մասի նվազ ներկայացված սեռի հաջորդ 
թեկնածուին, եթե կա: 

16. Մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի ավագանիների 
ընտրությունների ժամանակ մանդատից հրաժարված կամ ընտրված և լիազորությունները վաղաժամկետ 
դադարած ավագանու անդամի մանդատը համապատասխան ընտրական հանձնաժողովի 
արձանագրությամբ այդ մասին հանձնաժողովին իրազեկելուց հետո` մեկշաբաթյա ժամկետում, տրվում է 
այդ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածուին, 
իսկ եթե դրա արդյունքում տվյալ խմբակցության որևէ սեռի ներկայացուցիչների թիվը նվազում է և 
արդյունքում ցածր է լինելու 20 տոկոսից, ապա տրվում է այդ կուսակցության (կուսակցությունների 
դաշինքի) ընտրական ցուցակի նվազ ներկայացված սեռի հաջորդ թեկնածուին, եթե կա: 

17. Սույն օրենսգրքով դատավորի համար սահմանված նորմերը տարածվում են նաև 
սահմանադրական դատարանի անդամների վրա: 

 
 


