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Հոդված 17. Կուսակցության ղեկավար մարմինները 
  
1. Կուսակցության բարձրագույն ղեկավար մարմինը կուսակցության 

համագումարն է (համագումար, ժողով, համաժողով, վեհաժողով և այլն), որը 
հրավիրում է կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմինը կուսակցության 
կանոնադրությամբ նախատեսված ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան երեք տարին մեկ 
անգամ: Կուսակցության անդամների նախաձեռնությամբ, որոնց նվազագույն թիվը 
սահմանվում է կուսակցության կանոնադրությամբ, ինչպես նաև կանոնադրությամբ 
սահմանված այլ դեպքերում և կարգով կարող է հրավիրվել նաև արտահերթ 
համագումար։ Կուսակցության համագումարում ընտրվում են կուսակցության 
կանոնադրությամբ սահմանված մարմինները, որոնք հաշվետու են համագումարին: 

2. Կուսակցության համագումարն իրավասու է քննարկելու իր որոշմամբ 
սահմանված ցանկացած հարց, որի վերաբերյալ որոշում կայացնելու իրավունքը 
օրենքով կամ կանոնադրությամբ վերապահված չէ այլ մարմնի։ 

3. Կուսակցության համագումարի բացառիկ իրավասություններն են` 
1) կուսակցության կանոնադրության հաստատումը և ծրագրի ընդունումը, 

դրանցում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելը. 
2) ղեկավար և վերահսկողություն իրականացնող մարմինների ընտրությունը. 
3) մշտապես գործող ղեկավար մարմնի ղեկավարի ընտրությունը. 
4) կուսակցության վերակազմակերպումը. 
5) Ազգային ժողովի հերթական ընտրություններում կուսակցության ընտրական 

ցուցակում թեկնածուների՝ առնվազն առաջին երեք տասնյակի հաստատումը, իսկ 
դաշինքով ընտրություններին մասնակցելու դեպքում՝ կուսակցությունների դաշինքի 
ընտրական ցուցակում թեկնածուների՝ առնվազն երեք տասնյակի հաստատումը: ։ 

4. Կուսակցության անունից այլ մարմինների և անձանց հետ 
հարաբերություններում հանդես է գալիս կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար 
մարմնի ղեկավարը՝ առանց լիազորագրի, եթե կուսակցության կանոնադրությամբ 
նախատեսված է մշտապես գործող ղեկավար մարմնի ղեկավարի պաշտոն, ինչպես 
նաև մշտապես գործող ղեկավար մարմնի կողմից լիազորված անձը։ 

4.1. Կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմինը ձևավորվում է 
կոլեգիալության սկզբունքով, որի անդամները կուսակցության կազմից ընտրվում են 
համագումարում` կուսակցության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով և 
ժամկետով: Մշտապես գործող ղեկավար մարմինը որոշումներ է ընդունում նիստերի 
արդյունքում՝ կանոնադրությամբ սահմանված կարգով։ 

5. Կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմինը՝ 



1) հաստատում է կուսակցության տարեկան բյուջեն, եթե այդ իրավասությունը 
կուսակցության կանոնադրությամբ վերապահված չէ կուսակցության 
համագումարին. 

2) հաստատված տարեկան բյուջեի հիման վրա հաստատում է կուսակցության 
ծախսերի նախահաշիվը. 

3) կուսակցության անունից կնքում է քաղաքացիաիրավական գործարքներ. 
4) փոփոխություններ է կատարում համագումարի կողմից Ազգային ժողովի 

ընտրությունների համար հաստատված ընտրական ցուցակներում, եթե 
համագումարի կողմից հաստատվելուց հետո կուսակցության կամ 
կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակում փոփոխություն կատարելու 
անհրաժեշտությունն առաջացել է կուսակցության կամքից անկախ պատճառներով� 

5) որոշում է կայացնում կուսակցության լուծարման մասին, եթե համագումարն 
իրավազոր չի եղել. 

5.1) հաստատում է Ազգային ժողովի հերթական ընտրություններում 
կուսակցության ընտրական ցուցակը թեկնածուների այն մասով, որոնց 
հաստատումը սույն օրենքով և կուսակցության կանոնադրությամբ վերապահված չէ 
համագումարին, ինչպես նաև հերթական և արտահերթ ընտրություններում 
կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակը� 

5.1) հաստատում է Ազգային ժողովի հերթական ընտրություններում 
կուսակցության և կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակները 
թեկնածուների այն մասով, որոնց հաստատումը սույն օրենքով և կուսակցության 
կանոնադրությամբ վերապահված չէ համագումարին, ինչպես նաև արտահերթ 
ընտրություններում՝ կուսակցության և կուսակցությունների դաշինքի ընտրական 
ցուցակները: 

6) իրականացնում է օրենքով և կանոնադրությամբ վերապահված այլ 
իրավունքներ։ 

6. Կուսակցության կանոնադրությամբ կարող են նախատեսվել նաև 
կուսակցության այլ մարմիններ։ 

7. Կուսակցության՝ օրենքով սահմանված ղեկավար մարմիններն ընտրվում են 
գաղտնի քվեարկությամբ՝ սույն օրենքով և կուսակցության կանոնադրությամբ 
սահմանված կարգով։ 

(17-րդ հոդվածը փոփ., լրաց., խմբ. 29.12.20 ՀՕ-1-Ն) 
(29.12.20 ՀՕ-1-Ն օրենքն ունի հոդվածին վերաբերող անցումային դրույթ) 
 
Հոդված 24. Կուսակցություններին կատարվող նվիրատվությունները 
  
1. Կուսակցություններն իրավունք ունեն գույքի, այդ թվում՝ դրամական 

միջոցների, ներառյալ՝ փոխառությունների, երրորդ անձի կողմից կուսակցության 
պարտքը մարելու, պարտատիրոջ կողմից կուսակցության պարտքը ներելու, ինչպես 
նաև կուսակցության օգտին կատարվող այլ գործունեության տեսքով 
նվիրատվություններ ստանալու ֆիզիկական անձանցից, բացառությամբ սույն 
հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված դեպքերի։ 

1.1. Նվիրատվություն են համարվում նաև կուսակցության օգտին անհատույց 
աշխատանքների կատարումը, ծառայությունների մատուցումը, կուսակցությանը 
սեփականության իրավունքով գույքի փոխանցումը, օգտագործման հանձնումը կամ 
նույն կամ համանման ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների 



համար գործող շուկայական արժեքից էականորեն ցածր գնով կուսակցության 
օգտին աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման կամ 
կուսակցությանը սեփականության իրավունքով գույքի փոխանցման կամ 
վարձակալության հանձնելու հետևանքով կուսակցության մոտ ձևավորված 
խնայողությունը (բնեղենով նվիրատվությունը)։ Գործող շուկայական արժեքից 
տարբերվող գինը համարվում է էականորեն ցածր, եթե այն գործող շուկայական 
արժեքից տարբերվում է նվազագույնը քսան տոկոսը գերազանցող չափով։ 

1.2. 
2. Կուսակցությանը տրվող նվիրատվության, ինչպես նաև անդամավճարի և 

մուտքի վճարի ընդհանուր չափը` դրամական արտահայտությամբ, մեկ տարվա 
ընթացքում չի կարող գերազանցել օրենքով սահմանված նվազագույն 
աշխատավարձի հինգհարյուրհազարապատիկը, այդ թվում՝ մեկ ֆիզիկական անձի 
կողմից՝ օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 
երկուհազարհինգհարյուրապատիկը: 

Սույն հոդվածով սահմանված՝ նվիրատվությունների առավելագույն 
սահմանաչափը չի ներառում նախընտրական քարոզչության 
ժամանակահատվածում նախընտրական հիմնադրամներին կատարված 
նվիրատվությունները: 

Ֆիզիկական անձը կարող է սույն մասի առաջին պարբերությունում նշված 
նվիրատվության առավելագույն սահմանաչափի շրջանակներում նվիրատվություն 
կատարել մեկ և ավելի կուսակցության։ 

3. (նախադասությունն ուժը կորցրել է 29.12.20 ՀՕ-1-Ն) Կուսակցությանը 
նվիրատվության կարգով տրվող անշարժ գույքը չի կարող օտարվել 
նվիրատվության օրվանից առնվազն հինգ տարվա ընթացքում: 

4. Նվիրատվություններ չեն թույլատրվում` 
1) օտարերկրյա պետություններից� 
2) ցանկացած տեսակի իրավաբանական անձանցից, այդ թվում` օտարերկրյա 

իրավաբանական անձանցից և միջազգային կազմակերպություններից� 
3) պետական և համայնքային բյուջեներից և (կամ) արտաբյուջետային 

միջոցներից, բացառությամբ սույն օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն կատարվող 
ֆինանսավորման� 

4) պետական և համայնքային կազմակերպություններից, պետական կամ 
համայնքային մասնակցությամբ կազմակերպություններից� 

5) անանուն անձանցից, 
6) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձանցից:: 
5. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը գերազանցող 

նվիրատվությունների ստացման դեպքում կուսակցությունը պարտավոր է 
ստանալուց հետո` երկու շաբաթվա ընթացքում, կուսակցության համար սահմանված 
նվիրատվության, անդամավճարի կամ մուտքի վճարի սահմանված չափը 
գերազանցող մասը կամ նվիրատվությունն ամբողջությամբ վերադարձնել 
նվիրատուին, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` փոխանցել պետական բյուջե: 

6. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված չթույլատրված նվիրատվությունների 
ստացման դեպքում կուսակցությունը պարտավոր է ստանալուց հետո` երկու 
շաբաթվա ընթացքում, դրանք փոխանցել պետական բյուջե: 

7. Նվիրատվություն կատարող անձինք պարտավոր են նշել իրենց անունը, 
ազգանունը և անձը հաստատող փաստաթղթի համարը։ 



8. Կուսակցությանն օրենքով սահմանված դրամական հատկացումները 
կատարվում են միայն անկանխիկ։ 

8.1. Սույն հոդվածի 1.1-ին մասով նախատեսված նվիրատվությունների դեպքում 
սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը գերազանցելիս կուսակցությունը 
պարտավոր է ստանալուց հետո` երկու շաբաթվա ընթացքում, նվիրատվությունը, 
նվիրատվությանը համարժեք դրամական գումարը կամ նվիրատվության 
սահմանված չափը գերազանցող դրամական գումարը վերադարձնել նվիրատուին, 
իսկ դրա անհնարինության դեպքում` փոխանցել պետական բյուջե: Եթե 
նվիրատվությունն ստացվել է սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված 
չթույլատրված աղբյուրներից, ապա կուսակցությունը պարտավոր է ստանալուց 
հետո` երկու շաբաթվա ընթացքում, նվիրատվությունը, նվիրատվությանը համարժեք 
դրամական գումարը կամ նվիրատվության սահմանված չափը գերազանցող 
դրամական գումարը փոխանցել պետական բյուջե։ 

9. Սույն հոդվածի 4-րդ, 5-րդ և 8.1-ին մասերով սահմանված համապատասխան 
նվիրատվությունների ստացման և դրանք օրենքով սահմանված ժամկետներում 
համապատասխանաբար պետական բյուջե կամ նվիրատուին չփոխանցելու 
դեպքում կուսակցությունը օրենքով սահմանված կարգով ենթակա է 
պատասխանատվության: 

10. Սույն օրենքի իմաստով՝ նվիրատվություն չեն համարվում կամավորների 
կողմից անձնական գույքի օգտագործմամբ (բացառությամբ տրանսպորտային 
միջոցների և անշարժ գույքի) կատարված աշխատանքը կամ ծառայությունների 
մատուցումը, ինչպես նաև տեղական կամ միջազգային համագործակցության 
շրջանակներում կուսակցությանն ու նրա անդամներին ուսումնառության, 
վերապատրաստման, համաժողովներին, սեմինարներին և նմանատիպ այլ 
միջոցառումներին մասնակցության նպատակով հատուցված համապատասխան 
ողջամիտ ծախսերը: 

Սույն հոդվածի իմաստով՝ աշխատանքների կատարումը կամ ծառայությունների 
մատուցումը չի համարվում կամավոր աշխատանք, եթե դրանց կատարման համար 
պահանջվում է որոշակի մասնագիտական որակավորում, դրանց դիմաց 
աշխատանք կատարողը կամ ծառայություններ մատուցողը այլ դեպքերում 
սովորաբար ստանում է հատուցում, և աշխատանքի կամ ծառայության մատուցման 
տևողությունը գերազանցում է շաբաթական 20 ժամը։ Այդ ծառայությունները 
համարվում են բնեղենով նվիրատվություն և ներառվում են նվիրատվությունների՝ 
սույն օրենքով սահմանված առավելագույն սահմանաչափում։ 

11. Կուսակցության հետ վարկային պայմանագիր կնքելու դեպքում այդ 
պայմանագրի պայմանները, ներառյալ՝ վարկի տոկոսադրույքը, պետք է 
համապատասխանեն շուկայում գործող սովորական պայմաններին և չպետք է 
էականորեն տարբերվեն այլ անձանց հետ նույնանման պայմաններում կնքվող 
պայմանագրերի պայմաններից։ 

12. Վարկային պայմանագրի դեպքում արգելվում են վարկը կամ դրանց 
տոկոսներն ամբողջությամբ կամ մասնակի վճարելու պարտականությունից 
կուսակցությանն ազատելը (պարտքը ներելը) կամ պայմանագիրը կնքելուց հետո 
տոկոսադրույքը վերանայելը, որի արդյունքում տոկոսադրույքը շուկայականից 
էականորեն կնվազի, կամ այդ պայմանագրերի հետ փոխկապակցված գրավի 
պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելը կամ պայմանագրի պայմանների այնպիսի 
փոփոխությունները, որոնք կարող են դիտվել ակնհայտ անհավասար այլ անձանց 



հետ կնքվող համանման պայմանագրերի պայմանների համեմատ կամ փաստացի 
կարող են հավասարվել պարտքը ներելուն։ Սույն դրույթների խախտումը կարող է 
դիտվել որպես իրավաբանական անձի կողմից նվիրատվություն և առաջացնել 
օրենքով սահմանված պատասխանատվություն։ 

13. Սույն հոդվածի 11-րդ և 12-րդ մասերի դրույթների խախտման հետևանքով 
կուսակցության ձեռք բերած եկամուտը (խնայողությունը) համարվում է օրենքով 
արգելված նվիրատվություն և ենթակա է փոխանցման պետական բյուջե՝ սույն 
օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ մասին համապատասխան։ Սույն դրույթների 
խախտումն առաջացնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվություն։ 

14. Կուսակցության հետ բանկային ավանդի պայմանագիր կնքելիս պայմանագրի 
պայմանները, ներառյալ՝ բանկային ավանդի տոկոսադրույքը պետք է 
համապատասխանեն շուկայում գործող սովորական պայմաններին և չպետք է 
էականորեն տարբերվեն այլ անձանց հետ նույնանման պայմաններում կնքվող 
պայմանագրերի պայմաններից։ Եթե բանկային ավանդի տոկոսադրույքը 
էականորեն գերազանցում է համանման պայմանագրերի դեպքում առաջարկվող 
տոկոսադրույքը, ապա ավանդի տոկոսների՝ համանման պայմանագրերի համեմատ 
էականորեն գերազանցող մասը դիտվում է որպես օրենքով չթույլատրված 
աղբյուրից նվիրատվություն և ենթակա է փոխանցման պետական բյուջե՝ սույն 
օրենքի 24-րդ հոդվածի 6-րդ մասին համապատասխան։ Սույն մասի դրույթների 
խախտումը կարող է դիտվել որպես իրավաբանական անձի կողմից 
նվիրատվություն և առաջացնել օրենքով սահմանված պատասխանատվություն։ 

(24-րդ հոդվածը խմբ., լրաց., փոփ. 29.12.20 ՀՕ-1-Ն) 
(հոդվածը 29.12.20 ՀՕ-1-Ն օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ կետի լրացմամբ ուժի մեջ 

կմտնի 01.01.2022 թվականին) 
(29.12.20 ՀՕ-1-Ն օրենքն ունի հոդվածին վերաբերող անցումային դրույթ) 

 


