
Նախագիծ 

Երկրորդ ընթերցում 

Կ-2401-24.01.2018,19.03.2018-ՊԻՄԻ-011/2 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի 40.8-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 40.8. Քարոզչություն կատարելու իրավունք չունեցող անձանց կողմից նախընտրական 

կամ հանրաքվեի քարոզչություն կատարելը, քարոզչական նյութեր տարածելը, նախընտրական կամ 

հանրաքվեի քարոզչության նպատակով ծառայողական պարտականությունների իրականացման 

համար տրամադրված ֆինանսական, տեղեկատվական միջոցները տարածքները, տրանսպորտային և 

կապի միջոցները, նյութական ու մարդկային ռեսուրսները օգտագործելը 

1. Քարոզչության իրականացման համար օրենքով սահմանված ժամանակահատվածում 
նախընտրական կամ հանրաքվեի քարոզչություն կատարելու իրավունք չունեցող անձանց կողմից 

նախընտրական կամ հանրաքվեի քարոզչություն կատարելը և ցանկացած բնույթի քարոզչական 

նյութ տարածելը` 

առաջացնում են տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` նվազագույն 

աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի չափով, և պաշտոնատար 

անձանց նկատմամբ` երկուհարյուրապատիկից մինչև չորսհարյուրապատիկի չափով: 

2. Նախընտրական կամ հանրաքվեի քարոզչության նպատակով  ծառայողական 

պարտականությունների իրականացման համար տրամադրված ֆինանսական, 

տեղեկատվականմիջոցներ տարածքները, տրանսպորտային և կապի միջոցները, նյութական ու 

մարդկային ռեսուրսները, բացառությամբ «Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց 

անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով պետական 

պահպանության ենթակա բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նկատմամբ կիրառվող 

անվտանգության միջոցառումների, օգտագործելը՝ 
առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից մինչև չորսհարյուրապատիկի չափով, և պաշտոնատար 

անձանց նկատմամբ` չորսհարյուրապատիկից մինչև ութհարյուրապատիկի չափով:»: 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 

տասներորդ օրը:  
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ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ 2018 Թ. ՄԱՐՏԻ 21-ԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» Կ-240-

24.01.2018,19.03.2018-ՊԻՄԻ-017/1, «ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» Կ-2401-24.01.2018,19.03.2018-ՊԻՄԻ-011/1 ԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» Կ-2403-24.01.2018,19.03.2018-ՊԻՄԻ-011/1 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ԵՐԿՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

 

N ԱՌԱՋԱՐԿԻ 
ՀԵՂԻՆԱԿԸ 

ՕՐԵՆՔԻ 
ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՄ 

ՕՐԵՆՔԻ 
ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԸ 

ԱՌԱՋԱՐԿԸ 

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅԱՆ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՂԻՆԱԿԻ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԱՌԱՋԱՐԿՆ 
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ 

ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼՈՒ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 
ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

1. ՀՀ Ազգային ժողովի 
«ԵԼՔ» խմբակցություն 

«Վարչական 
իրավախախտումնե

րի վերաբերյալ 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենսգրքում 

փոփոխություն 
կատարելու մասին» 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագիծ 

Նախագիծը լրացնել նոր 2-րդ հոդվածով՝  
Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության 1985 թվականի 
դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի 223-րդ 
հոդվածի 1-ին մասը լրացնել նոր 11 կետով 
հետևյալ բովանդակությամբ՝ 
«11) սույն օրենսգրքի 40.8 հոդվածով 
նախատեսված դեպքերում՝ 
ընտրություններին մասնակցող 
թեկնածուների, կուսակցությունների, 
դիտորդական առաքելություն 
իրականացնող կազմակերպությունների 
դիտորդների հայցադիմումով.»: 
Առաջարկը միտված է ընտրական 
իրավունքի իրացման արդյունավետության, 
ինչպես նաև դատարանների 
մատչելիության իրավունքի բարձրացմանը:   

Առաջարկությունը չի ընդունվել: 
Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության 1985 

թվականի դեկտեմբերի 6-ի 
օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 1-ին կետում որպես 
միասնական մոտեցում 

ամրագրված է, որ 
ընտրությունների և 

հանրաքվեների հետ կապված 
վարչական իրավախախտումների 
դեպքում վարչական դատարան 

հայցադիմում ներկայացնելու 
իրավունք ունեն  վարչական 

իրավախախտման վերաբերյալ 
արձանագրություն կազմելու 

իրավասություն ունեցող 
պետական կամ տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները 
(պաշտոնատար անձանց): Ուստի, 

միայն մեկ կոնկրետ վարչական 
իրավախախտման դեպքում այլ 

անձանց կամ 
կազմակերպություններին 

վարչական դատարան 
հայցադիմում ներկայացնելու 

իրավունք տրամադրելը 
հակասում է օրենսգրքի հիշյալ 

հոդվածում արդեն իսկ 

Չի ընդունվել 
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ամրագրված միասնական 
մոտեցմանը:   

2. ՀՀ կառավարություն 

«Հայաստանի 
Հանրապետության 

ընտրական 
օրենսգիրք 

սահմանադրական 
օրենքում 

փոփոխություններ և 
լրացումներ 

կատարելու մասին» 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 

(այսուհետ՝ 
Նախագիծ) 7-րդ 

հոդված 

Նախագծի 7-րդ հոդվածով 80-րդ 
հոդվածին կատարվող հղումը, ինչպես նաև 
փոփոխությունը հստակեցնել: 

Առաջարկությունն ընդունվել է: 
Նախագծի 7-րդ հոդվածում 

կատարվել են համապատասխան 
փոփոխություններ: 

Ընդունվել է 

 
 


