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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ» ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» Կ-240-24.01.2018-ՊԻՄԻ-017/0, «ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» Կ-2401-24.01.2018-ՊԻՄԻ-011/0, 
«ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 

Կ-2402-24.01.2018-ՊԻՄԻ-011/0 ԵՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» Կ-2403-24.01.2018-ՊԻՄԻ-011/0 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ 
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1. 
Պատգամավոր 

Ռուստամ 
Մախմուդյան 

«Հայաստանի 
Հանրապետության 

ընտրական 
օրենսգիրք 

սահմանադրական 
օրենքում 

փոփոխություններ 
և լրացումներ 
կատարելու 

մասին» 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 

(այսուհետ՝ 
Նախագիծ) 2-րդ 

հոդված 

Նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) 2-րդ 
հոդվածով նոր խմբագրությամբ 

շարադրվող օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի 
1-ին մասի 6-րդ կետում քարոզչություն 

կատարելու բացառություն նախատեսել 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ընտրությունների 
ժամանակ ընտրելու իրավունք 

ունեն քաղաքացիություն չունեցող 
անձանց համար 

Առաջարկությունն ընդունվել է, 
նախագծում կատարվել է 

համապատասխան լրացում: 
Ընդունվել է 

2. Հայաստանի «Հայաստանի Նախագծի 4-րդ և 5-րդ հոդվածներում Առաջարկությունն ընդունվել է, Ընդունվել է 



Հանրապետության 
կառավարություն 

Հանրապետության 
ընտրական 
օրենսգիրք 

սահմանադրական 
օրենքում 

փոփոխություններ 
և լրացումներ 
կատարելու 

մասին» 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենքի նախագիծ 

կատարված փոփոխություններին և 
լրացումներին համանման 

փոփոխություններ և լրացումներ 
անհրաժեշտ է կատարել նաև 

«Հայաստանի Հանրապետության 
ընտրական օրենսգիրք» 

սահմանադրական օրենքի 82-րդ, 107-
րդ եւ 126-րդ հոդվածներում: 

նախագծում կատարվել են 
համապատասխան 

լրացումներ: 

3.  

«Հայաստանի 
Հանրապետության 

ընտրական 
օրենսգիրք 

սահմանադրական 
օրենքում 

փոփոխություններ 
և լրացումներ 
կատարելու 

մասին» 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենքի նախագծի 

(այսուհետ՝ 
Նախագիծ) 2-րդ 

հոդված 

Նախագծի 2-րդ հոդվածով նոր 
խմբագրությամբ շարադրվող 

օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 
«2-րդ մասում» բառերը փոխարինել «3-

րդ մասում» բառերով: 

Առաջարկությունն ընդունվել է, 
նախագծում կատարվել է 

համապատասխան 
փոփոխություն: 

Ընդունվել է 

4.  

«Հայաստանի 
Հանրապետության 

ընտրական 
օրենսգիրք 

սահմանադրական 
օրենքում 

փոփոխություններ 
և լրացումներ 

Օրենսգրքի 80-րդ հոդվածի դրույթները 
համապատասխանեցնել «Ազգային 

ժողովի կանոնակարգ» 
սահմանադրական օրենքի 134-րդ 

հոդվածի դրույթներին 

Առաջարկությունն ընդունվել է, 
նախագծում կատարվել են 

համապատասխան 
լրացումներ: 

Ընդունվել է 



կատարելու 
մասին» 

Հայաստանի 
Հանրապետության 
օրենքի նախագիծ 

5.  

«Հանրաքվեի 
մասին» 

Հայաստանի 
Հանրապետության 

օրենքում 
փոփոխություն և 

լրացումներ 
կատարելու 

մասին» 
Հայաստանի 

Հանրապետության 
օրենքի նախագիծ 

Նախագծերի փաթեթից հանել 
«Հանրաքվեի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացումներ 

կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի նախագիծը, 

քանի որ «Հանրաքվեի մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագիծը, որում առկա են 
հիշյալ կարգավորումները, 2018 
թվականի մարտի 7-ին Ազգային 

ժողովի կողմից ընդունվել է առաջին 
ընթերցմամբ: 

Առաջարկությունն ընդունվել է, 
Նախագծերի փաթեթից 
«Հանրաքվեի մասին» 

Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն և լրացումներ 

կատարելու մասին» 
Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 
նախագիծը հանվել է: 

Ընդունվել է 

 


