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ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

 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 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 61. Քվեարկության նախապատրաստումը 

    1. Քվեարկությունը նախապատրաստում են տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովները։ 

2. Քվեաթերթիկները, քվեարկության ծրարները, ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերը, կնիքը 

պահվում են քվեարկության սենյակում գտնվող չհրկիզվող պահարանում: Տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովին հատկացված ընտրական փաստաթղթերի, տեխնիկական 

սարքավորումների և այլ պարագաների պահպանման կարգը սահմանում է Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը: 

3. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պարտավոր է քվեարկության 

ընթացքում ապահովել սույն օրենսգրքով նախատեսված պահանջների կատարումը և 

անհրաժեշտ կարգ ու կանոն հաստատել տեղամասային կենտրոնում։ 

4. Քվեատուփը, տեխնիկական սարքավորումները, հանձնաժողովի անդամների 

աշխատասեղանները տեղադրվում են քվեարկության սենյակում ներկա գտնվելու իրավունք 

ունեցող անձանց համար տեսանելի տեղում: 

     «5. Քվեարկության սենյակում կամ դրա մուտքի մոտ փակցվում են ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցությունների ընտրական ցուցակները: Ազգային ժողովի 

ընտրությունների ժամանակ փակցվում են ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությունների համապետական և տվյալ տարածքի տարածքային  ընտրական 
ցուցակները:»: 

   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 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 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: 

5. Համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի ընտրության ժամանակ ընտրողը 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած ձևով միատեսակ նշում է 

կատարում այն թեկնածուի անվան դիմացի քառանկյունում, որին կողմ է քվեարկում: Մեկ 

թեկնածու քվեարկվելու դեպքում ընտրողը, եթե կողմ է քվեարկելու, նշում է կատարում 

«կողմ եմ» բառերի, եթե դեմ` «դեմ եմ» բառերի դիմաց: Միաժամանակ մի քանի 

քվեարկություն անցկացվելու դեպքում ընտրողը յուրաքանչյուր քվեաթերթիկ տեղավորում է 

համապատասխան ծրարում: 

6. Արգելվում է որևէ ձևով տեղեկանալ, թե ընտրողն ինչպես է քվեարկում: 

7. Քվեարկելուց անմիջապես հետո ընտրողը մոտենում է քվեատուփի մոտ 

ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ փակցնող և քվեատուփի համար պատասխանատու անդամին 

և նրան է հանձնում քվեարկության կտրոնը: Հանձնաժողովի անդամն ստուգում է կտրոնը, 



իր նախաձեռնությամբ կամ հանձնաժողովի այլ անդամի կամ վստահված անձի պահանջով 

կարող է ստուգել նաև ընտրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը: Հանձնաժողովի անդամն 

առանց քվեարկության ծրարն ընտրողից վերցնելու քվեարկության ծրարի կտրվածքի միջով 

քվեաթերթիկին է փակցնում ինքնասոսնձվող դրոշմանիշը, որից հետո բացում է քվեատուփի 

ճեղքը և ընտրողին հնարավորություն է ընձեռում քվեարկության ծրարը գցելու քվեատուփի 

մեջ: 

Եթե ընտրողը չի ներկայացնում քվեարկության կտրոն, ապա ինքնասոսնձվող 

դրոշմանիշ փակցնող և քվեատուփի համար պատասխանատու անդամը տեղեկացնում է 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, որն ընտրողից վերցնում է 

քվեարկության ծրարը, անհապաղ մարում է՝ առանց ծրարի պարունակությունն ստուգելու: 
 8. Եթե քվեարկության ընթացքում ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ փակցնող և քվեատուփի 

համար պատասխանատու անդամին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերը 

սպառվել են, ապա տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը նրան նոր 

ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի հերթական խմբաքանակն է հանձնում նրանից 

քվեարկության կտրոնները ստանալուց հետո: Քվեարկության կտրոնները հաշվվում են, և 

թիվը արձանագրվում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում: 

Ինքնասոսնձվող դրոշմանիշ փակցնող և քվեատուփի համար պատասխանատու 

անդամը իր հերթափոխի ավարտին, ինչպես նաև քվեարկության ավարտին հանձնաժողովի 

նախագահին է հանձնում չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերը և ընտրողներից 

ստացած քվեարկության կտրոնները: Քվեարկության կտրոնները և չօգտագործված 

ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերը հաշվվում են, և թվերը արձանագրվում տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում: 

9. Քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն չունեցող ընտրողն իրավունք 

ունի հանձնաժողովի նախագահին տեղեկացնելուց հետո քվեարկության խցիկ հրավիրելու 

այլ անձի, որը չպետք է լինի ընտրական հանձնաժողովի անդամ, վստահված անձ, դիտորդ, 

զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչ, այցելու: Անձն իրավունք ունի օգնելու 

քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն չունեցող միայն մեկ ընտրողի: Բացի 

նշված դեպքից, քվեաթերթիկը լրացնելիս քվեարկության խցիկում այլ անձի ներկայությունն 

արգելվում է։ Քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն չունեցող ընտրողին 

օգնող անձի տվյալները գրառվում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

գրանցամատյանում: 

10. Եթե ընտրողը կարծում է, որ քվեաթերթիկը սխալ է լրացրել կամ վնասել է, ապա 

կարող է դիմել հանձնաժողովի նախագահին` նոր քվեաթերթիկ ստանալու համար: 

Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ ընտրողին հատկացվում է նոր 

քվեաթերթիկ (Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ` ընտրությունների մասնակցող 

յուրաքանչյուր կուսակցության մեկական քվեաթերթիկ): Սխալ լրացված (վնասված) 

քվեաթերթիկը (քվեաթերթիկները) անհապաղ մարվում են: 



11. Ընտրողն իրավունք չունի տեղամասային կենտրոնում հայտարարելու, թե ինչպես է 

քվեարկել: 

12. Քվեարկելուց հետո ընտրողն անհապաղ պետք է դուրս գա քվեարկության սենյակից: 

13. Քվեարկության ընթացքում թեկնածուին, ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցության ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուին արգելվում է գտնվել 

տեղամասային կենտրոնում կամ տեղամասային կենտրոնին հարող` մինչև 50 մետր 

շառավղով տարածքում, բացառությամբ քվեարկությանը մասնակցելու դեպքի: 

14. Եթե հանձնաժողովի անդամը, վստահված անձը կամ դիտորդը գտնում է, որ 

քվեարկության ընթացքում տեղի է ունեցել սույն օրենսգրքով նախատեսված քվեարկության 

կարգի խախտում, ապա իրավունք ունեն պահանջելու, որ իրենց գնահատականն 

արձանագրվի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում։»: 

 

Հոդված 68. Ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու կարգը  

 1. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը քվեարկության օրը՝ ժամը 20.00-

ին, հայտարարում է քվեարկության ավարտի մասին և արգելում ընտրողների մուտքը 

քվեարկության սենյակ: Հանձնաժողովը քվեարկության սենյակում գտնվող ընտրողներին 

քվեարկելու հնարավորություն է տալիս, որից հետո հանձնաժողովի նախագահը փակում է 

քվեատուփի ճեղքը: 

  2. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովն սկսում է քվեարկության արդյունքների 

ամփոփման նիստը: Այդ նիստին, բացի ընտրական հանձնաժողովի նիստին ներկա 

գտնվելու իրավունք ունեցող անձանցից, իրավունք ունի ներկա գտնվելու նաև թեկնածուն: 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը՝ 

1) փաթեթավորում է հանձնաժողովի անդամների անհատական կնիքները, փաթեթը 

կնքվում և տեղադրվում է պարկում. 

2) ընտրողների ցուցակում ընտրողների ստորագրությունների հիման վրա հաշվում է 

քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը: 

Առկայության դեպքում առանձին հաշվում է նաև` 

ա. քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված լրացուցիչ ցուցակում առկա 

ստորագրությունների թիվը, 

բ. շրջիկ արկղով քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում 

առկա ստորագրությունների թիվը: 

Այդ թվերը հրապարակվում և արձանագրվում են տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի գրանցամատյանում: 

Հանձնաժողովի նախագահը գրանցամատյանում արձանագրված` ընտրական 

տեղամասում քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը կապի հնարավոր 

միջոցներով անհապաղ հայտնում է տարածքային ընտրական հանձնաժողով. 

3) եթե տեխնիկական սարքավորումն անխափան աշխատել է քվեարկության ընթացքում, 

ապա Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ տեխնիկական սարքավորման միջոցով 



տպում է տեղեկանք, որում նշվում են տարածքային ընտրական հանձնաժողովի և 

ընտրական տեղամասի համարները, տեխնիկական սարքավորման միջոցով գրանցված 

ընտրողների հերթական համարը համապատասխան ընտրական տեղամասի ընտրողների 

ցուցակում: Տեղեկանքը պետք է պարունակի նշում այն ընտրողների վերաբերյալ, որոնց 

գրանցումն իրականացվել է անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները ստեղնաշարով 

տեխնիկական սարքավորման մեջ ներմուծելու միջոցով: 

Տեղեկանքը տպելու անհնարինության դեպքում այդ մասին համապատասխան գրառում 

է կատարվում գրանցամատյանում: 

Տեղեկանքի մեկ օրինակը, ստորագրված տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահի կողմից և կնքված հանձնաժողովի կնիքով, տեղադրվում է պարկում: 

Տեղեկանքի մեկական օրինակ, ստորագրված տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահի կողմից և կնքված հանձնաժողովի կնիքով, ըստ պահանջի 

տրամադրվում է ամփոփման նիստին ներկա գտնվող թեկնածուներին, դիտորդներին և 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցության մեկական վստահված անձի: 

Ընտրողների ցուցակները (բացառությամբ զորամասում, քրեակատարողական 

հիմնարկում և ձերբակալված անձանց պահելու վայրում կազմվող ընտրողների 

ստորագրված ցուցակների) փաթեթավորվում են, փաթեթը կնքվում է և ստորագրվում 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի կողմից և 

տարածքային ընտրական հանձնաժողով է ներկայացվում սույն օրենսգրքի 71-րդ հոդվածի 

9-րդ մասով սահմանված կարգով: Զորամասում, քրեակատարողական հիմնարկում և 

ձերբակալված անձանց պահելու վայրում կազմվող ընտրողների ստորագրված ցուցակները 

փաթեթավորվում են առանձին, փաթեթը կնքվում է և տեղադրվում պարկում. 

4) առանձին-առանձին հաշվում է ընտրողներից ստացված տեխնիկական 

սարքավորման միջոցով տպված և համարակալված քվեարկության կտրոնները, 

փաթեթավորում, փաթեթները կնքում և տեղադրում է պարկում. 

5) հաշվում է չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերը, փաթեթավորում, փաթեթը 

կնքում և տեղադրում է պարկում. 

6) հաշվում է չօգտագործված համարակալված քվեարկության կտրոնները, 

փաթեթավորում, փաթեթը կնքում և տեղադրում է պարկում: Համարակալված քվեարկության 

կտրոնները չօգտագործվելու դեպքում դրանք չեն հաշվվում, և նշվում է տարածքային 

ընտրական հանձնաժողովի հատկացրած կտրոնների թիվը. 

7) առանց հաշվելու փաթեթավորում է չօգտագործված քվեաթերթիկները և 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով ներկայացնում 

տարածքային ընտրական հանձնաժողով: 

Այդ գործողությունների արդյունքները հրապարակվում են և արձանագրվում 

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում: 



3. Հանձնաժողովի նախագահը բացում է քվեատուփը, քվեատուփից հանում քվեարկության 

մեկ ծրար, ցուցադրում այնպես, որ այն տեսանելի լինի ներկաների համար, և քվեարկության 

ծրարից հանում է քվեաթերթիկը: 

Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ հանձնաժողովի նախագահը 

հայտարարում է քվեաթերթիկի սահմանված կամ չսահմանված նմուշի լինելու մասին, 

վավեր կամ անվավեր լինելու մասին (այս փուլում տարածքային ընտրական ցուցակում 

ընդգրկված թեկնածուի մասով քվեաթերթիկի վավերականության գնահատում չի 

իրականացվում), վավեր քվեաթերթիկի դեպքում հայտարարում է ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցության անվանումը, որի օգտին է քվեաթերթիկը: Այն ցուցադրվում է 

այնպես, որ տեսանելի լինի ներկաների համար: 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 համապատասխան 

կուսակցության օգտին քվեարկած քվեաթերթիկների փաթեթի մեջ: Այս գործողությունը 

կրկնվում է քվեատուփում առկա բոլոր ծրարների համար: 

Ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության օգտին քվեարկված 

քվեաթերթիկները և անվավեր քվեաթերթիկները տեսակավորվում են առանձին-առանձին: 

Քվեաթերթիկներն ըստ ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության 

օգտին քվեարկված քվեաթերթիկների տեսակավորելուց և հաշվարկելուց հետո ստացված 

թվերը բարձրաձայն հայտարարվում և գրանցվում են տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի գրանցամատյանում: 

Ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության վավեր քվեաթերթիկները 

տեսակավորելուց հետո տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը (ըստ առավել թվով կողմ 

քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացած կուսակցությունների) հաշվարկում է 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցության տարածքային ընտրական ցուցակում 

ընդգրկված յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը: Այդ 

նպատակով տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը, քվեաթերթիկի երկրորդ 

էջում կատարված նշումի համաձայն, հայտարարում է, թե ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցության տարածքային ընտրական ցուցակի որ թեկնածուի օգտին է քվեարկված: Եթե 

քվեաթերթիկը երկրորդ էջում ներառում է մեկից ավելի թեկնածուների օգտին նշումներ կամ 

որևէ նշում չի ներառում, կամ ակնհայտ խախտված է քվեաթերթիկում նշում կատարելու 

սահմանված ձևը, ապա քվեաթերթիկը մնում է միայն ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցության օգտին քվեարկած քվեաթերթիկների փաթեթում: Այն ցուցադրվում է այնպես, 

որ տեսանելի լինի ներկաների համար: 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 համապատասխան պատգամավորի 

թեկնածուի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկների փաթեթի մեջ: 

Այս գործողությունը կրկնվում է ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր 

կուսակցության օգտին քվեարկած բոլոր քվեաթերթիկների համար: Նշված կարգով 

ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության քվեաթերթիկները 

տեսակավորելուց հետո հաշվարկվում է այդ կուսակցության տարածքային ընտրական 

ցուցակի յուրաքանչյուր թեկնածուի օգտին քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը, բարձրաձայն 

հայտարարվում և գրանցվում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

գրանցամատյանում: 

Ընտրություններին մասնակցող բոլոր կուսակցությունների քվեաթերթիկները 

տեսակավորելուց հետո ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության կողմ 

քվեարկած քվեաթերթիկները փաթեթավորվում են միասին: 

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

ավագանու անդամի 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: 

5. Քվեաթերթիկների տեսակավորումն իրականացնելու ժամանակ հանձնաժողովի 

անդամներին արգելվում է նշումներ կատարել, ինչպես նաև իրենց մոտ ունենալ գրիչներ, 

մատիտներ կամ նշումներ կատարելու այլ առարկաներ: 

6. Քվեարկության ծրարի մեջ մեկից ավելի քվեաթերթիկներ գտնվելու դեպքում 

հաշվարկում ընդգրկվում է միայն սահմանված նմուշի քվեաթերթիկը: 

Ավելորդ գրառում պարունակող քվեարկության ծրարի դեպքում քվեաթերթիկը ծրարից 

չի հանվում, քվեարկության ծրարը դրանում գտնվող քվեաթերթիկի հետ անհապաղ 

մարվում է: 

7. Արդյունքներն ամփոփելիս չսահմանված նմուշի քվեաթերթիկները հաշվի չեն առնվում 

և չեն հաշվարկվում։ 

8. Հաշվարկված և տեսակավորված քվեաթերթիկները Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի սահմանած կարգով փաթեթավորվում են, իսկ փաթեթները կնքվում և 

տեղադրվում են պարկում: 

Փաթեթների վրա պետք է առկա լինի հանձնաժողովի նախագահի ստորագրությունը: 

Հանձնաժողովի մյուս անդամները և վստահված անձինք ևս իրավունք ունեն ստորագրելու 

փաթեթների վրա: Գրանցամատյանում գրառվում են ստորագրողների անուն-

ազգանունները, դրվում ստորագրության նմուշները: 

9. Միաժամանակ համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի ընտրությունների 

դեպքում առաջին հերթին ամփոփվում են համայնքի ավագանու ընտրության քվեարկության 

արդյունքները:  
  

Հոդված 71. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի՝ քվեարկության արդյունքների 

արձանագրությունը 

 

1. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը, հիմք ընդունելով սույն օրենսգրքի 68-րդ 

հոդվածով սահմանված կարգով կատարված հաշվարկները, կազմում է ընտրական 

տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրություն, դրանում նշելով` 

1) ընտրական տեղամասում ընտրողների ընդհանուր թիվը, որը հավասար է 

ընտրողների ցուցակում ընդգրկված ընտրողների թվի և լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների 

թվերի գումարին: Ընտրողների ցուցակում ընդգրկված ընտրողների թիվը լրացնում է 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովը. 

2) քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը. 

3) տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված ինքնասոսնձվող 

դրոշմանիշերի թիվը (լրացնում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովը). 



4) տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացված համարակալված 

կտրոնների թիվը (լրացնում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովը). 

5) ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների թիվը. 

6) ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների թիվը. 

7) ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը (սույն մասի 5-րդ և 6-րդ 

կետերում նշված թվերի գումարը). 

8) չօգտագործված համարակալված կտրոնների թիվը. 

9) չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի թիվը. 

10) անվավեր քվեաթերթիկների թիվը. 

11) յուրաքանչյուր թեկնածուին, ընտրություններին մասնակցող կուսակցությանը կողմ 

քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը: Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ 

կուսակցության տարածքային ընտրական ցուցակում ընդգրկված յուրաքանչյուր թեկնածուին 

կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը. 

    12) թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու 

քվեարկվելու դեպքում): 

2. Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նախագահը, քարտուղարը և 

անդամները, կնքում է հանձնաժողովի նախագահը: 

3. Հանձնաժողովի անդամը պարտավոր է ստորագրել արձանագրությունը: Եթե նա 

արձանագրության տվյալների վերաբերյալ ունի առարկություն (հատուկ կարծիք), ապա այդ 

մասին գրառում է կատարում արձանագրությունում` դրա համար նախատեսված հատուկ 

տեղում: 

4. Քվեարկության ավարտից հետո՝ մինչև ընտրական տեղամասում քվեարկության 

արդյունքների վերաբերյալ արձանագրություն կազմելը, տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի նիստը չի կարող ընդհատվել: 

5. Նիստի վերջում, բայց ոչ ուշ, քան քվեարկության ավարտից 12 ժամ հետո, 

հանձնաժողովն ավարտում է արձանագրության կազմումը, իսկ հանձնաժողովի նախագահը 

հրապարակում է ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ 

կազմված արձանագրությունը: 

6. Արձանագրությունը կազմվում է չորս օրինակից. մեկ օրինակը փակցվում է 

տեղամասային կենտրոնում` ընտրողների ցուցակների կողքին, մեկ օրինակը տեղադրվում է 

պարկում: 

7. Պարկի վրա պետք է առկա լինի հանձնաժողովի նախագահի ստորագրությունը: 

Հանձնաժողովի մյուս անդամները և վստահված անձինք ևս իրավունք ունեն ստորագրելու 

պարկի վրա: Գրանցամատյանում գրառվում են ստորագրողների անուն-ազգանունները, 

դրվում ստորագրության նմուշները: 

Ընտրական փաստաթղթերի պարկը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում պետք 

է փակվի: Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում այդ պարկը սահմանված կարգով 

փակելու համար պատասխանատու է հանձնաժողովի նախագահը: 



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 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: 

  9. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը և քարտուղարը պարկը, 

ընտրողների ցուցակների փաթեթը, չօգտագործված քվեարկության ծրարների փաթեթը, 

չօգտագործված քվեաթերթիկները, քվեարկության արդյունքների արձանագրության երկու 

օրինակը, գրանցամատյանը, հանձնաժողովի կնիքը, տեխնիկական սարքավորումը 

քվեարկության ավարտից հետո՝ ոչ ուշ, քան 14 ժամվա ընթացքում ներկայացնում են 

տարածքային ընտրական հանձնաժողով՝ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

սահմանած կարգով: »: 

 

 

 

Հոդված 75. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում Ազգային ժողովի, Երևանի 

ավագանու ընտրությունների ամփոփման կարգը 

1. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովներից ստացված ընտրական տեղամասերում քվեարկությունների 

արդյունքների հիման վրա քվեարկության ավարտից ոչ ուշ, քան 24 ժամ հետո, սույն 

հոդվածի պահանջներին համապատասխան, ամփոփում է Ազգային ժողովի, Երևանի 

ավագանու ընտրության քվեարկության նախնական արդյունքները, արձանագրությամբ 

վավերացնում դրանք: 

Ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարկության նախնական արդյունքները 

պաշտոնապես հրապարակվում են հանրային ռադիոյի և հանրային հեռուստատեսության 

ուղիղ եթերով: Նախնական արդյունքներն ուղիղ եթերով հրապարակելիս ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցությունների՝ ըստ ընտրական տարածքների կողմ քվեարկված 



քվեաթերթիկների թիվը և տարածքային ընտրական ցուցակներում ընդգրկված 

թեկնածուների ստացած ձայները չեն հրապարակվում: 

Ազգային ժողովի, Երևանի ավագանու ընտրության քվեարկության նախնական 

արդյունքների արձանագրությունը ստորագրվելուց հետո հրապարակվում է Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում: 

2. Ազգային ժողովի ընտրության ժամանակ նախնական արդյունքները հրապարակելուց 

ոչ ուշ, քան 72 ժամ հետո հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով ամփոփվում են 

տեխնիկական սարքավորումներից դուրս բերված տվյալները, և Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի կայքում հրապարակվում են՝ 

1) տեխնիկական սարքավորման միջոցով տպված քվեարկության կտրոնների 

ընդհանուր թիվը. 

2) անձը հաստատող փաստաթուղթը տեխնիկական սարքավորման մեջ ներմուծելու 

արդյունքում տպված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը. 

3) մասնագետի կողմից անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները ստեղնաշարով 

տեխնիկական սարքավորման մեջ ներմուծելու արդյունքում տպված քվեարկության 

կտրոնների ընդհանուր թիվը. 

4) տեխնիկական սարքավորման կողմից զորամասում հաշվառված ընտրողների համար 

տպված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը. 

5) տեխնիկական սարքավորման կողմից քվեարկության օրը կազմվող ընտրողների 

լրացուցիչ ցուցակի ընտրողների համար տպված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր 

թիվը: 

3. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության օրվանից հետո` 7-րդ օրը, 

հիմք ընդունելով ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ 

արձանագրությունները, վերահաշվարկի արդյունքները, քվեարկության արդյունքների 

վերաբերյալ ընդունած որոշումները, կազմում է արձանագրություն քվեարկության 

արդյունքների վերաբերյալ: 

4. Քվեարկության արդյունքների մասին արձանագրությունում նշվում են` 

1) ընտրողների ընդհանուր թիվը, որը հավասար է ցուցակում ընդգրկված ընտրողների 

թվի և լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների 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. 

8) չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը. 

9) չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը. 

10) անվավեր քվեաթերթիկների թիվը. 

11) ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության կողմ քվեարկված 

քվեաթերթիկների թիվը, Ազգային ժողովի ընտրությունների դեպքում` նաև ըստ ընտրական 

տարածքների. 

12) ըստ ընտրական տարածքների ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 

տարածքային ընտրական ցուցակում ընդգրկված յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ 

քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը` Ազգային ժողովի ընտրությունների դեպքում. 

13) անճշտությունների գումարային չափը: 

Անճշտությունների գումարային չափը հավասար է կազմավորված բոլոր ընտրական 

տեղամասերի անճշտությունների գումարային չափերի գումարին: 

5. Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի անդամները, կնքում է 

հանձնաժողովի նախագահը: 

6. Ընտրական հանձնաժողովի նիստին ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց 

պահանջով նրանց տրվում է քվեարկության արդյունքների արձանագրության պատճենը՝ 

վավերացված հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի ստորագրություններով ու 

հանձնաժողովի կնիքով: 

7. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության օրվանից հետո` 7-րդ օրը, 

հիմք ընդունելով քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունը, 

դատարանի վճիռները, հանձնաժողովներում ստացված դիմումների (բողոքների) 

քննարկման արդյունքով ընդունած որոշումները, տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովների գրանցամատյաններում քվեարկության օրն արձանագրված 

խախտումների վերաբերյալ տարածքային ընտրական հանձնաժողովների որոշումները, 

քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ ընդունած որոշումները, ամփոփում է ընտրության 

արդյունքները և ընդունում որոշում ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ: 

 

Հոդված 77. Ընտրական համակարգ 

1. Ազգային ժողովի ընտրություններն անցկացվում են համամասնական ընտրակարգով, 

Հանրապետության ողջ տարածքն ընդգրկող մեկ բազմամանդատ ընտրատարածքից` 

կուսակցությունների համապետական և տարածքային ընտրական ցուցակներով  ցուցակով 

առաջադրված պատգամավորի թեկնածուների թվից: 

 

Հոդված 83. Կուսակցության (կուսակցության դաշինքների) համապետական և 

տարածքային ընտրական ցուցակները  ցուցակը 

 



1. Ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցություն (կուսակցությունների 

դաշինք) առաջադրում է թեկնածուների մեկ համապետական ընտրական ցուցակ, որը 

կարող է բաղկացած լինել երկու մասից, և մեկական տարածքային ընտրական ցուցակ՝ 

յուրաքանչյուր ընտրական տարածքի համար: 

2. Կուսակցությունների դաշինքի համապետական ընտրական ցուցակը կազմվում է 

դաշինքում ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի ներկայացրած 

համապետական ընտրական ցուցակից: 

3. Կուսակցությունը (կուսակցությունների դաշինքը) իր համապետական ընտրական ցուցակի 

առաջին մասում ընդգրկված թեկնածուներից կազմում է տարածքային ընտրական 

ցուցակներ: Քաղաքացին կարող է ընդգրկվել միայն մեկ տարածքային ընտրական ցուցակում: 

4. Կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի և դաշինքում ընդգրկված 

կուսակցություններից յուրաքանչյուրի համապետական ընտրական ցուցակի առաջին 

մասում առաջին 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) 

համապետական ընտրական ցուցակի առաջին մասում ընդգրկվում է ոչ պակաս, քան 80, և 

ոչ ավելի, քան 300 թեկնածու: Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 

համապետական ընտրական ցուցակի առաջին մասում կարող են ընդգրկվել նաև այդ 

կուսակցության (դաշինքի անդամ կուսակցություններից որևէ մեկի) անդամ չհանդիսացող 

անձինք, որոնց թիվը չի կարող գերազանցել համապետական ընտրական ցուցակի առաջին 

մասում ընդգրկված թեկնածուների ընդհանուր թվի 30 տոկոսը: 

5. Համապետական ընտրական ցուցակը կարող է ունենալ երկրորդ մաս, որում, սույն 

հոդվածի 6-րդ մասին համապատասխան, կարող են ընդգրկվել ընտրություններին 

նախորդող վերջին մարդահամարի տվյալներով առավել մեծ թվով մշտական բնակչություն 

ունեցող առաջին չորս ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ: 

Համապետական ընտրական ցուցակի երկրորդ մասում ընդգրկված ազգային 

փոքրամասնության ներկայացուցիչ պատգամավորի թեկնածուն կարող է ընդգրկվել նաև 

համապետական ընտրական ցուցակի առաջին մասում: 

6. Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) համապետական ընտրական ցուցակի 

երկրորդ մասն ունի 4 բաժին: Յուրաքանչյուր բաժնում համապատասխան ազգային 

փոքրամասնությունից կարող է ընդգրկվել մինչև 4 ներկայացուցիչ: Որևէ բաժնում ազգային 

փոքրամասնության ներկայացուցիչ չընդգրկելու դեպքում համապատասխան բաժինը չի 

լրացվում: 

Համապետական ընտրական ցուցակի երկրորդ մասի 1-ին բաժնում 1-ից սկսած 

հերթական թվագրմամբ նշվում են ամենամեծ թվով մշտական բնակչություն ունեցող 

ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ պատգամավորի թեկնածուների տվյալները, 2-

րդ բաժնում 1-ից սկսած հերթական թվագրմամբ նշվում են թվով երկրորդ ամենամեծ 

մշտական բնակչություն ունեցող ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ 



պատգամավորի թեկնածուների տվյալները, 3-րդ բաժնում 1-ից սկսած հերթական 

թվագրմամբ նշվում են թվով երրորդ ամենամեծ մշտական բնակչություն ունեցող ազգային 

փոքրամասնության ներկայացուցիչ պատգամավորի թեկնածուների տվյալները, 4-րդ 

բաժնում 1-ից սկսած հերթական թվագրմամբ նշվում են թվով չորրորդ ամենամեծ մշտական 

բնակչություն ունեցող ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ պատգամավորի 

թեկնածուների տվյալները: 

7. Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) համապետական ընտրական ցուցակի 

առաջին և երկրորդ մասերում համարակալմամբ նշվում են պատգամավորի թեկնածուների 

ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, սեռը, կուսակցական 

պատկանելությունը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, հաշվառման վայրը, 

աշխատանքի վայրը և պաշտոնը (զբաղմունքը): 

8. Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) համապետական և տարածքային 

ընտրական ցուցակները հաստատվում և առաջադրվում են կուսակցության մշտական 

գործող ղեկավար մարմնի որոշմամբ (դաշինքի անդամ կուսակցությունների մշտական 

գործող ղեկավար մարմինների որոշումներով): Համապետական և տարածքային ընտրական 

ցուցակների բոլոր էջերը կնքում և ստորագրում է կուսակցության (դաշինքի անդամ 

կուսակցությունների) իրավասու անձը: 

9. Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) տարածքային ընտրական ցուցակում 

կարող է ընդգրկվել առավելագույնը մեկ թեկնածու՝ ըստ ընտրողների ռեգիստրի այդ 

ընտրական տարածքում ընդգրկված յուրաքանչյուր 15 000 քաղաքացու հաշվարկով, բայց ոչ 

պակաս, քան 5 թեկնածու: Յուրաքանչյուր ընտրական տարածքում կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) տարածքային ընտրական ցուցակում ընդգրկվող 

թեկնածուների առավելագույն թիվը, սույն մասով սահմանված կանոնի հիման վրա, 

սահմանում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրությունները նշանակելուց 

հետո՝ 10 օրվա ընթացքում: Նշված թիվը յուրաքանչյուր ընտրական տարածքի համար 

հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով ընտրողների ռեգիստրի թիվը: 

10. Ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 

տարածքային ընտրական ցուցակում յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչների թիվը չպետք է 

գերազանցի 70 տոկոսը: 

11. Ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 

տարածքային ընտրական ցուցակում նշվում են պատգամավորի թեկնածուների 

ազգանունները, անունները և հայրանունները՝ ըստ ազգանունների, իսկ դրանք համընկնելու 

դեպքում՝ ըստ անունների և հայրանունների, այբբենական հերթականությամբ: Ազգանունները, 

անունները և հայրանունները համընկնելու դեպքում նշվում է ծննդյան ամսաթիվը: 

12. Կուսակցությունների դաշինքից որևէ կուսակցության դուրս գալու դեպքում 

կուսակցությունների դաշինքի համապետական և տարածքային ընտրական ցուցակներից 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով հանվում են այդ 



կուսակցության համապետական ընտրական ցուցակով ներկայացրած պատգամավորի 

թեկնածուները: 

Հոդված 84. Պատգամավորի թեկնածու առաջադրելը 

 

1. Կուսակցություններն Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցելու մասին դիմումը 

ներկայացնում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով` իրենց մշտական գործող 

ղեկավար մարմնի որոշման հիման վրա, իսկ դիմումը ստորագրում է կուսակցության 

ղեկավարը: Կուսակցությունների դաշինքներն Ազգային ժողովի ընտրություններին 

մասնակցելու մասին դիմումը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնում են 

դաշինքի անդամ կուսակցությունների մշտական գործող ղեկավար մարմինների 

որոշումների հիման վրա, իսկ դիմումը ստորագրում են դաշինքի անդամ 

կուսակցությունների ղեկավարները: 

2. Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցելու մասին կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) դիմումին կից ներկայացվում են` 

2) կուսակցության մշտական գործող ղեկավար մարմնի որոշումը (դաշինքի անդամ 

կուսակցությունների մշտապես գործող ղեկավար մարմինների որոշումները)՝ 

համապետական և տարածքային ընտրական ցուցակները ցուցակը հաստատելու և 

առաջադրելու վերաբերյալ. 

3) համապետական և տարածքային ընտրական ցուցակները ցուցակը. 

4) ընտրական ցուցակներում ցուցակում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածուների 

գրավոր հայտարարությունները՝ պատգամավորի թեկնածու գրանցվելու համաձայնության 

մասին. 

5) կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի 

ներկայացրած համապետական  ընտրական ցուցակը. 

6) նվազագույն աշխատավարձի 10 000-ապատիկի չափով ընտրական գրավի մուծման 

անդորրագիրը. 

7) տեղեկանք՝ ընտրական ցուցակներում ցուցակում ընդգրկված պատգամավորի 

թեկնածուների` վերջին չորս տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի 

հանդիսանալու և վերջին չորս տարում Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես 

բնակվելու մասին. 

8) հայերենին տիրապետելու հանգամանքը հավաստող փաստաթղթի պատճենը կամ 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից տրված 

տեղեկանքը. 

9) ընտրական ցուցակներում ցուցակում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածուների՝ անձը 

հաստատող փաստաթղթերի պատճենները: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետով սահմանված տեղեկանքի ձևը հաստատում է 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը: Նշված տեղեկանքը տրամադրում է լիազոր 



մարմինը դիմելուց հետո` եռօրյա ժամկետում, բայց ոչ շուտ, քան ընտրությունների 

նշանակումը: 

Լիազոր մարմինն իր որոշմամբ մերժում է դիմումատուին նշված ձևի տեղեկանք 

տրամադրելը, եթե նրա վերաբերյալ տվյալները չեն բավարարում սույն օրենսգրքի 80-րդ 

հոդվածի պահանջները: 

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 8-րդ կետով սահմանված տեղեկանքը Հայաստանի 

Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից տրամադրվում է 

դիմելուց հետո` մեկշաբաթյա ժամկետում: 

5. Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցելու մասին դիմումում նշվում են նաև մինչև 

երեք լիազոր ներկայացուցչի տվյալները (ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան 

ամսաթիվը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, աշխատանքի վայրը և պաշտոնը 

(զբաղմունքը): 

6. Ընտրություններին մասնակցող կուսակցության ընտրական ցուցակները ցուցակը 

գրանցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 

ներկայացվում են միայն կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) լիազոր 

ներկայացուցչի միջոցով` առձեռն, սույն օրենսգրքով սահմանված ժամկետներում: 

7. Ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 

ընտրական ցուցակները ցուցակը գրանցելու համար ներկայացրած փաստաթղթերում 

սխալներ, ջնջումներ, քերվածքներ, վրիպակներ հայտնաբերելու դեպքում Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է այդ փաստաթղթերը ներկայացնողների 

ուշադրությունը հրավիրել դրանց վրա` շտկելու նպատակով, ինչպես նաև նրանց 

ներկայությամբ ինքնուրույն ուղղել ներկայացված փաստաթղթերում առկա ակնհայտ 

սխալները, վրիպակները: 

Հանձնաժողովն իրավունք չունի չընդունելու ներկայացված փաստաթղթերը միայն այն 

պատճառով, որ դրանք պարունակում են նման սխալներ, ջնջումներ, քերվածքներ կամ 

վրիպակներ: Սույն մասի դրույթները չեն կիրառվում փաստաթղթերում տեղ գտած այնպիսի 

սխալներ, ջնջումներ, քերվածքներ, վրիպակներ շտկելու կամ այլ թերություններ վերացնելու 

նկատմամբ, որի իրավունքն օրենքով վերապահված է այդ փաստաթղթերն ընդունած կամ 

տրամադրած մարմիններին: 

Ներկայացված փաստաթղթերում սույն մասի երկրորդ պարբերությունում նշված 

անճշտությունների կամ դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթերի թերի լինելու դեպքում 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 48 ժամ է տալիս նշված անճշտությունները 

վերացնելու, կից ներկայացված փաստաթղթերը լրացնելու համար: Այդ 

ժամանակահատվածում ընտրություններին մասնակցող կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակի, ընտրական ցուցակում ընդգրկված 

թեկնածուի վերաբերյալ անճշտությունները չվերացնելու կամ փաստաթղթերը չլրացնելու 

դեպքում ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 

ընտրական ցուցակի, ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի գրանցումը մերժվում է, 



իսկ նրա անունը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով հանվում է 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական 

ցուցակից: 

 

Հոդված 85 Կուսակցության ընտրական ցուցակը գրանցելը 

 

   1.Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամների կողմից կուսակցության 

ընտրական ցուցակի գրանցման վերաբերյալ առարկություն չլինելու դեպքում ընտրական 

ցուցակը գրանցվում է առանց քվեարկության: 

Կուսակցության ընտրական ցուցակը գրանցելու դեպքում գրանցված են համարվում նաև 

տարածքային ընտրական ցուցակները: 

2. Կուսակցության ընտրական ցուցակի գրանցումից հետո նույն նիստում ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցություններին տրամադրվում են հերթական համարներ Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի կողմից` վիճակահանությամբ: Նշված համարները փոփոխման 

ենթակա չեն: Ընտրության երկրորդ փուլ անցկացվելու դեպքում քվեաթերթիկներում 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցության և նոր ձևավորված դաշինքի համարներ չեն 

նշվում: 

3. Գրանցման համար սահմանված ժամկետն ավարտվելուց հետո` եռօրյա ժամկետում, 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իր համացանցային կայքում հրապարակում է 

կուսակցությունների համապետական և տարածքային ընտրական ցուցակները: 

   4. Կուսակցության ընտրական ցուցակների ցուցակի գրանցման հարցը քննարկելիս 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստին իրավունք ունի ներկա գտնվելու 

կուսակցության լիազոր ներկայացուցիչը: 

 

Հոդված 86. Կուսակցության (կուսակցության դաշինքների) ընտարական ցուցակի կամ 

ընտրական ցուցակներում ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի գրանցումը մերժելը 

 

1. Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) համապետական ընտրական ցուցակի 

կամ որևէ տարածքային ընտրական ցուցակի գրանցումը մերժելու հիմքերի առկայության 

դեպքում մերժվում է տվյալ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական 

ցուցակի գրանցումը: 

2. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժում է կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակի գրանցումը, եթե` 

1) չեն ներկայացվել բոլոր փաստաթղթերը, կամ ներկայացված փաստաթղթերը թերի են 

կամ կեղծված. 

2) սահմանված կարգով չեն ներկայացվել տարածքային ընտրական ցուցակներ բոլոր 

ընտրական տարածքների համար. 



 3) համապետական ընտրական ցուցակը կամ որևէ տարածքային ընտրական ցուցակ չի 

համապատասխանում սույն օրենսգրքի 83-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներին: Սույն 

օրենսգրքի 83-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու հիմքով 

ընտրական ցուցակի գրանցումը չի մերժվում, եթե անհամապատասխանությունը 

պայմանավորված է այնպիսի հանգամանքով, որը ծագել է առաջադրումից հետո, 

բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 

ներկայացրած առնվազն հինգ տարածքային ընտրական ցուցակներից յուրաքանչյուրում 

թեկնածուների թիվը նվազում է երկուսից. 

4) կուսակցությունը լուծարվել է. 

5) կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունների թիվը նվազել է 

երկուսից. 

6) կուսակցության գործունեությունը կասեցվել կամ արգելվել է: 

3. Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակի գրանցման 

վերաբերյալ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի առարկության դեպքում 

առարկությունը դրվում է քվեարկության: Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 

ընտրական ցուցակի գրանցումը մերժվում է հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի 

ձայների առնվազն 2/3-ով ընդունված որոշմամբ: 

4. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժում է ընտրական ցուցակներում 

ընդգրկված թեկնածուի գրանցումը, եթե` 

1) նա չունի ընտրվելու իրավունք. 

2) նրա վերաբերյալ չեն ներկայացվել բոլոր փաստաթղթերը, կամ ներկայացված 

փաստաթղթերը թերի են կամ կեղծված: 

Թեկնածուի գրանցումը մերժելու դեպքում թեկնածուն Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի սահմանած կարգով հանվում է համապետական և տարածքային ընտրական  

ցուցակներից ցուցակից: 

 5. Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակներում ցուցակում 

ընդգրկված թեկնածուի գրանցման վերաբերյալ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

անդամի առարկության դեպքում առարկությունը դրվում է քվեարկության: Թեկնածուի 

գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր 

թվի ձայների առնվազն 2/3-ով ընդունված որոշմամբ: 

 

Հոդված 87. Կուսակցության ընտրական ցուցակի կամ ընտրական ցուցակում   ընդգրկված   

թեկնածուի գրանցումն անվավեր ճանաչելը 

 

1. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կուսակցության ընտրական ցուցակի 

գրանցումը ճանաչում է անվավեր, եթե գրանցումից հետո հայտնի են դառնում փաստեր, որ 

կուսակցության վերաբերյալ ներկայացված փաստաթղթերը կեղծված են: 



2. Կուսակցության ընտրական ցուցակներում ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի 

գրանցումն ուժը կորցրած կամ անվավեր ճանաչելու հետևանքով կուսակցության 

ընտրական ցուցակի գրանցումն անվավեր չի ճանաչվում, եթե անգամ խախտվում են սույն 

օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի 4-րդ 3-րդ և 10-րդ 7-րդ մասերով սահմանված պահանջները: 

3. Կուսակցության ընտրական ցուցակներում ընդգրկված թեկնածուի գրանցումն 

անվավեր է ճանաչվում, եթե գրանցումից հետո հայտնի են դառնում փաստեր, որոնց ուժով` 

1) նա չունի ընտրվելու իրավունք. 

2) նրա վերաբերյալ ներկայացված փաստաթղթերը կեղծված են: 

Ընտրական ցուցակներում ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի գրանցումն անվավեր 

ճանաչվելու դեպքում թեկնածուն Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած 

կարգով հանվում է համապետական և տարածքային ընտրական  ցուցակներից  ցուցակից: 

4. Կուսակցության ընտրական ցուցակների ցուցակի կամ ընտրական ցուցակներում 

ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի գրանցումն անվավեր է ճանաչվում Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով 

ընդունված որոշմամբ: 

 

Հոդված 88.  Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակի կամ     

ընտրական ցուցակներում ընդգրկված թեկնածուի գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչելը 
 
1. Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակի գրանցումը 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե` 

1) ներկայացվել է դիմում ինքնաբացարկի մասին. 

2) կուսակցությունը լուծարվել է. 

3) կուսակցության գործունեությունը կասեցվել կամ արգելվել է. 

4) կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունների թիվը նվազել է 

երկուսից. 

5) կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ներկայացրած առնվազն 5 

տարածքային ընտրական ցուցակներից յուրաքանչյուրում թեկնածուների թիվը նվազում է 2-

ից: 

2. Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակի գրանցումը 

դատական ակտի հիման վրա ուժը կորցրած է ճանաչվում սույն օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 

8-րդ մասով կամ 26-րդ հոդվածի 1-ին մասով կամ 27-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված 

դեպքերում: 

3. Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակներում ցուցակում 

ընդգրկված թեկնածուի գրանցումը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ 

ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե նա ներկայացրել է դիմում ինքնաբացարկի մասին: 

4. Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակներում ցուցակում 

ընդգրկված թեկնածուի գրանցումը դատական ակտի հիման վրա ուժը կորցրած է 

ճանաչվում սույն օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված դեպքում: 



Ընտրական ցուցակներում ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի գրանցումն ուժը կորցրած 

ճանաչվելու դեպքում թեկնածուն Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած 

կարգով հանվում է համապետական և տարածքային ընտրական ցուցակներից  ցուցակից: 

 

    Հոդված 89. Կուսակցության ընտրական ցուցակի կամ ընտրական ցուցակներում 

ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի գրանցումը մերժելու, անվավեր կամ 

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումների բողոքարկման կարգը 

  
1. Կուսակցության ընտրական ցուցակի կամ ընտրական ցուցակներում ցուցակում 

ընդգրկված թեկնածուի գրանցումը մերժելու, գրանցումն անվավեր կամ ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կարող է 

բողոքարկվել վարչական դատարան: 

2. Կուսակցության ընտրական ցուցակի կամ ընտրական ցուցակներում ցուցակում 

ընդգրկված թեկնածուի գրանցումը մերժելու, գրանցումն անվավեր կամ ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումն անվավեր 

ճանաչելու մասին դատական ակտով կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի 

ընտրական ցուցակը, կամ ընտրական ցուցակներում ցուցակում ընդգրկված թեկնածուն 

համարվում է գրանցված կամ վերագրանցված: 

 

Հոդված 90. Պատգամավորի թեկնածուների իրավունքները, պարտականությունները 
և գործունեության երաշխիքները 

 

1. Պատգամավորի թեկնածուներն ունեն հավասար իրավունքներ և կրում են հավասար 

պարտականություններ, բացառությամբ սույն օրենսգրքով սահմանված դեպքերի: 

2. Պատգամավորի թեկնածու գրանցված անձը պատգամավորի թեկնածուի 

կարգավիճակ ունենալու ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև պատգամավորի 

լիազորություններն ստանձնելն ընտրված պատգամավորը ենթակա չէ կանչվելու 

վարժական հավաքի կամ զինվորական վարժանքի կամ զորակոչվելու պարտադիր 

զինվորական ծառայության: 

3. Պատգամավորի թեկնածուները քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ` 

մինչև ժամը 18.00-ն, ինչպես նաև քվեարկության օրվանից հետո՝ դիմում ներկայացնելու 

դեպքում իրավունք ունեն հանելու իրենց թեկնածությունը: Ինքնաբացարկի մասին դիմումը 

վավերացվում է նոտարական կարգով, կամ թեկնածուն ինքնաբացարկի մասին իր դիմումը 

հաստատում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում: 

Պատգամավորի թեկնածուի կողմից ինքնաբացարկի մասին դիմում ներկայացվելու 

դեպքում թեկնածուն հանվում է կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) և 

համապետական, և տարածքային ընտրական ցուցակներից ցուցակից: 



Կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակներում ցուցակում 

ընդգրկված թեկնածուի անունը, ազգանունն ընտրական ցուցակներից ցուցակից հանվում է 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով: 

  4. Կուսակցությունները (կուսակցությունների դաշինքները) կամ դաշինքի անդամ 

կուսակցությունները քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ` մինչև ժամը 18.00-ն, 

իրավունք ունեն դիմում ներկայացնելու ինքնաբացարկի մասին՝ կցելով 

համապատասխանաբար կուսակցության (դաշինքի անդամ բոլոր կուսակցությունների) 

մշտական գործող ղեկավար մարմնի որոշումը: 

5. Պատգամավորի թեկնածուի՝ մինչև պատգամավորի լիազորություններն ստանձնելն 

ընտրված պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է հարուցվել միայն 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայնությամբ: Առանց Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի համաձայնության՝ նա չի կարող զրկվել ազատությունից, 

բացառությամբ, երբ նա բռնվել է հանցանք կատարելու պահին կամ անմիջապես դրանից 

հետո: Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նշված հարցի վերաբերյալ որոշում 

ընդունում է հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով: Սույն 

մասով սահմանված դրույթը չի տարածվում մինչև թեկնածու գրանցվելը ձերբակալված կամ 

կալանավորված քաղաքացիների, ինչպես նաև ձերբակալված անձի նկատմամբ կալանքը 

որպես խափանման միջոց ընտրելու և նշված անձանց կալանքի ժամկետը երկարաձգելու 

դեպքերի վրա: 

 

Հոդված 91. Պատգամավորի թեկնածուների կարգավիճակը 

  

1. Պատգամավորի թեկնածուն իր կարգավիճակը ձեռք է բերում ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցության ընտրական ցուցակի գրանցման պահից: 

Սույն օրենսգրքով սահմանված իրավունքները և պարտականությունները 

պատգամավորի թեկնածուի վրա տարածվում են մինչև Ազգային ժողով ընտրվելու մասին 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման վիճարկման համար սահմանված 

ժամկետի ավարտը, իսկ այդ որոշման վիճարկման դեպքում` մինչև սահմանադրական 

դատարանի որոշում ընդունելը: 

Պատգամավորի թեկնածուն կորցնում է թեկնածուի կարգավիճակի հետ կապված իր 

իրավունքները և ազատվում է պարտականություններից նաև սույն օրենսգրքի 87-րդ կամ 

88-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերում` կուսակցության ընտրական ցուցակի կամ 

ընտրական ցուցակներում ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի գրանցումը 

համապատասխանաբար անվավեր կամ ուժը կորցրած ճանաչվելու պահից: Կուսակցության 

ընտրական ցուցակի կամ ընտրական ցուցակներում ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի 

գրանցումն անվավեր կամ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի որոշումը դատական կարգով բողոքարկվելու դեպքում թեկնածուն կորցնում 



է պատգամավորի թեկնածուի կարգավիճակի հետ կապված իր իրավունքները և ազատվում 

է պարտականություններից դատական ակտի ուժի մեջ մտնելու պահից: 

2. Հանրային ծառայող հանդիսացող պատգամավորի թեկնածուներն իրավունք չունեն 

օգտագործելու իրենց պաշտոնեական կամ ծառայողական դիրքի առավելությունները: 

Հանրային ծառայողներ հանդիսացող պատգամավորի թեկնածուները (բացառությամբ 

Հանրապետության նախագահի, Ազգային ժողովի պատգամավորների և կառավարության 

անդամների) սույն օրենսգրքով սահմանված նախընտրական քարոզչության պաշտոնական 

մեկնարկի օրվանից մինչև քվեարկության օրն օրենքի ուժով ազատվում են իրենց 

ծառայողական պարտականությունների կատարումից: Այդ ժամանակահատվածում նշված 

թեկնածուների բացակայությունն աշխատանքից համարվում է հարգելի` առանց 

վարձատրության պահպանման: 

3. Պատգամավորի թեկնածուի նկատմամբ քրեական հետապնդման հարուցումը չի 

կարող հիմք հանդիսանալ թեկնածուի՝ իր ընտրվելու իրավունքի իրացումն արգելելու 

համար: 

 

Հոդված 94. 

 

Քվեաթերթիկները 

  
1. Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության 

համար տպագրվում են միևնույն չափերի առանձին քվեաթերթիկներ: Ընտրություններին 

մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության քվեաթերթիկն իր ձախ և աջ կողային 

հատվածներում պետք է ունենա ուղղահայաց առանցքի համեմատ այդ կուսակցության 

համարին համապատասխան սիմետրիկ նշում` սև գույնով, այնպես, որ տրցակի կողային 

հատվածից նայելիս հնարավոր լինի տարբերել այդ տրցակում այլ կուսակցության 

քվեաթերթիկի առկայությունը: 

Ազգային ժողովի ընտրությունների քվեաթերթիկի առաջին էջում նշվում են 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցության անվանումը, կուսակցությանը տրված 

համարը, ինչպես նաև համապետական ընտրական ցուցակի առաջին երեք թեկնածուների 

ազգանունները, անունները և հայրանունները: Քվեաթերթիկի երկրորդ էջում նշվում են 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցության համապատասխան տարածքային ընտրական 

ցուցակում ընդգրկված թեկնածուների ազգանունները, անունները և հայրանունները` 

ազգանունների այբբենական հերթականությամբ: Թեկնածուների ազգանունները համընկնելու 

դեպքում քվեաթերթիկում նրանց անունները նշվում են անունների և հայրանունների 

այբբենական հերթականությամբ: Ազգանունները, անունները և հայրանունները համընկնելու 

դեպքում նշվում է թեկնածուի ծննդյան ամսաթիվը: Այս դեպքում սկզբում նշվում են տարիքով 

ավագ թեկնածուի տվյալները: Թեկնածուների անունների աջ կողմում նախատեսվում են 

դատարկ քառանկյուններ` ընտրողի կողմից նշում կատարելու համար: 



2. Ազգային ժողովի ընտրությունների երկրորդ փուլի քվեաթերթիկում նշվում է 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցության, կուսակցությունների նոր դաշինքի 

անվանումը: 

Հոդված 95. Ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելը 

  

1. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սույն օրենսգրքի 75-րդ հոդվածով 

սահմանված կարգով և ժամկետում ամփոփում է ընտրությունների արդյունքները և 

ընդունում հետևյալ որոշումներից մեկը. 

1) Ազգային ժողով ընտրվելու և մանդատների բաշխման մասին. 

2) Ազգային ժողովի պատգամավորների մանդատների նախնական բաշխման մասին. 

3) առանձին ընտրական տեղամասերում վերաքվեարկություն նշանակելու մասին. 

4) Ազգային ժողովի ընտրություններն անվավեր ճանաչելու և ընտրությունների 

վերաքվեարկություն նշանակելու մասին. 

5) Ազգային ժողովի ընտրությունների վերաքվեարկությունն անվավեր ճանաչելու մասին: 

Այդ դեպքում Հանրապետության նախագահը նշանակում է Ազգային ժողովի նոր հերթական 

ընտրություն: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ կետերով նախատեսված որոշումները 

կենտրոնական հանձնաժողովն ընդունում է 101-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում: 

3. Եթե Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի ընդունել սույն հոդվածի 1-ին մասի 

3-րդ, 4-րդ և 5-րդ կետերով նախատեսված որոշումներից որևէ մեկը, ապա` 

1) Ազգային ժողով ընտրվելու և մանդատների բաշխման մասին որոշում ընդունվում է, 

եթե ընտրության արդյունքում ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններից 

(կուսակցությունների դաշինքից) մեկը սույն հոդվածի 4-9-րդ 4-7-րդ մասերի հերթական 

կիրառման արդյունքում ստացել է սույն հոդվածի 4-9-րդ 4-7-րդ մասերով բաշխված 

մանդատների ընդհանուր թվի մեծամասնությունը. 

2) Ազգային ժողովի պատգամավորների մանդատների նախնական բաշխման մասին 

որոշում ընդունվում է, եթե ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններից 

(կուսակցությունների դաշինքից) ոչ մեկը սույն հոդվածի 4-9-րդ 4-7-րդ մասերի հերթական 

կիրառման արդյունքում չի ստացել  սույն հոդվածի 4 9-րդ  4-7-րդ  մասերով բաշխված 

մանդատների ընդհանուր թվի մեծամասնությունը: Սույն օրենսգրքի 96-98-րդ հոդվածներին 

համապատասխան՝ որոշ կուսակցություններին (կուսակցությունների դաշինքներին) 

լրացուցիչ մանդատներ բաշխելու դեպքում մյուս կուսակցությունները (կուսակցությունների 

դաշինքները) պահպանում են նախնական բաշխման արդյունքում իրենց հասանելիք 

մանդատները: 

4. Ազգային ժողովի մանդատները բաշխվում են այն կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) ընտրական ցուցակների միջև, որոնք ստացել են կողմ 

քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թվի և անճշտությունների թվի գումարի` 

կուսակցության դեպքում` 5, իսկ կուսակցությունների դաշինքի դեպքում` 7 տոկոս կողմ 



քվեարկված քվեաթերթիկներ: Եթե կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թվի և 

անճշտությունների թվի գումարի առնվազն 5 (7) 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: 

5. Ազգային ժողովի մանդատները բաշխվում են կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) միջև` նրանցից յուրաքանչյուրին կողմ քվեարկված 

քվեաթերթիկների թվին համամասնորեն: Յուրաքանչյուր կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) հասանելիք մանդատների թվի հաշվարկը կատարվում է 

հետևյալ կերպ. յուրաքանչյուր կուսակցությանը (կուսակցությունների դաշինքին) կողմ 

քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը բազմապատկվում է 101-ով, արդյունքը բաժանվում է 

արգելապատնեշը հաղթահարած կուսակցություններին (կուսակցությունների դաշինքին) 

կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թվի վրա, և առանձնացվում են ամբողջ 

թվերը, որոնք յուրաքանչյուր կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) հասանելիք 

մանդատների թվերն են: 

6. Մինչև 101 մանդատ մնացած մանդատները կուսակցությունների (կուսակցությունների 

դաշինքների) միջև բաշխվում են ըստ մնացորդների մեծության հերթականության` 

յուրաքանչյուրին մեկական մանդատ սկզբունքով: Մնացորդների մեծության 

հավասարության դեպքում վիճարկվող մանդատը տրվում է այն կուսակցությանը 

(կուսակցությունների դաշինքին), որին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվն 

ամենամեծն է, իսկ դրանց հավասարության դեպքում մանդատը տրվում է 

վիճակահանությամբ: 

7. Եթե կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ստացած մանդատների թիվը զույգ 

է, ապա մանդատների թվի 50 տոկոսին հավասար թվով մանդատներ տրվում են 

կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) համապետական ընտրական ցուցակի 

թեկնածուներին: Եթե կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ստացած մանդատների 

թիվը կենտ է, ապա մանդատների թվի 50 տոկոսի ամբողջ մասին հավասար թվով 

մանդատները բաշխվում են ընտրական տարածքների միջև: Կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) ստացած մանդատների մնացած մասը տրվում է 

կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) համապետական ընտրական ցուցակի 

թեկնածուներին: 

8. Յուրաքանչյուր ընտրական տարածքին հասանելիք մանդատների թիվը որոշվում է ըստ 

յուրաքանչյուր ընտրական տարածքի համար ստացված գործակցի, որը հաշվարկվում է 

հետևյալ բանաձևով. 

 

Գտ = 
Կտ_____ 

Մտ +1 

որտեղ` 



Գտ -ն ընտրական տարածքի գործակիցն է, 

Կտ -ն տվյալ ընտրական տարածքում կուսակցությանը (կուսակցությունների դաշինքին) 

կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը, 

Մտ -ն հերթական մանդատի համար ընտրական տարածքի գործակիցը հաշվելիս այդ 

ընտրական տարածքին արդեն բաժին հասած մանդատների ընդհանուր թիվն է: 

Գործակիցների հաշվարկի սկզբում ամենամեծ գործակիցն ունեցող տարածքը ստանում է 

մեկ մանդատ: Հաջորդ թափուր մանդատն ստանում է մյուս տարածքների համեմատ առավել 

մեծ գործակից ունեցող տարածքը: Գործակիցների հաշվարկը կրկնվում է մինչև բոլոր 

մանդատները բաշխվեն: Հավասար` ամենամեծ գործակիցների դեպքում մանդատը 

բաշխվում է վիճակահանությամբ: 

9. Պատգամավորների 4 մանդատ բաշխվում է ազգային փոքրամասնության 

ներկայացուցիչների միջև` ընտրություններին նախորդող վերջին մարդահամարի 

տվյալներով առավել մեծ թվով մշտական բնակչություն ունեցող առաջին չորս ազգային 

փոքրամասնություններից յուրաքանչյուրին` մեկ մանդատ սկզբունքով: Այդ նպատակով 

մանդատները բաշխվում են արգելապատնեշը հաղթահարած կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) միջև՝ ըստ յուրաքանչյուր մանդատի համար ստացված 

գործակցի, որը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

 
  

Գկ = 
Ամ___ 

Մփ + 1 

  

որտեղ` 

Գկ -ն կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) գործակիցն է, 

Ամ -ն կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքին) ցուցակի առաջին մասից հասած 

մանդատների թիվն է, 

Մփ -ն հերթական մանդատի համար կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 

գործակիցը հաշվելիս ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչների չորս 

մանդատներից կուսակցությանը (կուսակցությունների դաշինքին) արդեն բաժին հասած 

ընդհանուր թիվն է: 

Ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչների մանդատները կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) միջև բաշխվում են ըստ գործակիցների նվազման 

հերթականության: Հավասար գործակիցների դեպքում մանդատը բաշխվում է 

վիճակահանությամբ: 

Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների մանդատները բաշխելիս 

կուսակցությունը (կուսակցությունների դաշինքը) մանդատը տրամադրում է իր ցուցակի 

դեռևս մանդատ չունեցող առավել փոքր հերթական համար ունեցող ազգային 

փոքրամասնությանը: Եթե այդպիսին չկա կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 



ընտրական ցուցակի երկրորդ մասում, ապա բաշխման հերթը փոխանցվում է մեծությամբ 

հաջորդ գործակից ունեցող կուսակցությանը (կուսակցությունների դաշինքին): Եթե նման 

գործընթացում այլևս հնարավոր չէ բաշխել ազգային փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչների մանդատ, ապա համապատասխան մանդատը մնում է թափուր: 

 

Հոդված 96. Փոքրամասնության և մեծամասնության լրացուցիչ մանդատները 

1. Եթե որևէ կուսակցություն սույն օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 4-9-րդ 4-7-րդ  մասերի 

հերթական կիրառման արդյունքում ստացել է 95-րդ հոդվածի 4-9-րդ 4-7-րդ  մասերով 

բաշխված մանդատների ընդհանուր թվի մեծամասնությունը, սակայն 54 տոկոսից պակաս, 

ապա այդ կուսակցությունն ստանում է այնքան նվազագույն թվով լրացուցիչ մանդատներ, 

որ արդյունքում այդ կուսակցության մանդատների քանակը տոկոսային արտահայտությամբ 

լինի ոչ պակաս, քան 54 տոկոսը: 

2. Եթե որևէ կուսակցություն սույն օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 4-9-րդ  4-7-րդ  մասերի 

հերթական կիրառման արդյունքում ստացել է 95-րդ հոդվածի 4-9-րդ 4-7-րդ մասերով 

բաշխված մանդատների ընդհանուր թվի 2/3-ից ավելին, ապա մյուս կուսակցություններն 

ստանում են այնքան նվազագույն թվով լրացուցիչ մանդատներ (ԼՄ), որ արդյունքում նրանց 

մանդատների ընդհանուր թիվը լինի Ազգային ժողովի մանդատների ընդհանուր թվի 1/3-ից 

ոչ պակաս: Յուրաքանչյուր կուսակցությանը հասանելիք լրացուցիչ մանդատների թիվը 

որոշվում է հետևյալ կերպ. այդ կուսակցության ստացած մանդատների թիվը 

բազմապատկվում է ԼՄ թվով, ստացված թիվը բաժանվում է լրացուցիչ մանդատներ 

ստացող կուսակցությունների՝ մինչև լրացուցիչ մանդատներ տալը ստացված մանդատների 

ընդհանուր թվի վրա, և առանձնացվում են ամբողջ թվերը, որոնք տվյալ կուսակցությանը 

հասանելիք լրացուցիչ մանդատների թվերն են: Մնացած մանդատները կուսակցության միջև 

բաշխվում են ըստ մնացորդների մեծության հերթականության` յուրաքանչյուրին մեկական 

մանդատ սկզբունքով: Մնացորդների մեծության հավասարության դեպքում վիճարկվող 

մանդատը տրվում է այն կուսակցությանը, որի մանդատների թիվն ամենամեծն է, իսկ դրանց 

հավասարության դեպքում մանդատը տրվում է վիճակահանությամբ: 

3. Սույն հոդվածով սահմանված լրացուցիչ մանդատների բաշխումը հանրապետական և 

տարածքային ընտրական ցուցակների, ինչպես նաև ընտրական տարածքների միջև 

կատարվում է այնպես, որ կուսակցության հասանելիք մանդատների բաշխման համար 

պահպանվեն սույն օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 7-րդ մասի կանոնները: 

 

Հոդված 97. Քաղաքական կոալիցիաների կազմումը 

  

1. Սույն օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված որոշումն 

ընդունվելուց հետո՝ 6 օրվա ընթացքում, ընտրական արգելապատնեշները հաղթահարած 

ցանկացած կուսակցություն (կուսակցությունների դաշինք) կարող է քաղաքական կոալիցիա 

կազմել ընտրական արգելապատնեշները հաղթահարած այլ՝ առավելագույնը երկու 



կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) հետ, եթե նրանց օգտին տրված 

ձայների գումարը բավարար է սույն օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 4-9-րդ 4-7-րդ  մասերով 

բաշխված մանդատների ընդհանուր թվի մեծամասնությունն ստանալու համար, և նրանք 

եկել են համաձայնության վարչապետի թեկնածուի վերաբերյալ: 

2. Մինչև կոալիցիա ձևավորելու վերջնաժամկետի օրվա ժամը 18.00-ն կոալիցիայի 

անդամ կուսակցությունները (կուսակցությունների դաշինքները) պետք է Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողով ներկայացնեն կոալիցիա կազմելու մասին կոալիցիայի անդամ 

կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների անդամ բոլոր կուսակցությունների) 

մշտական գործող ղեկավար մարմինների որոշումները: Կոալիցիա կազմելու մասին 

որոշումը պետք է պարունակի վարչապետի թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը: 

Սահմանված ժամկետում նշված որոշումները չներկայացնելու կամ թերի ներկայացնելու 

դեպքում կոալիցիան համարվում է չձևավորված: 

3. Եթե ձևավորված կոալիցիան ստացել է սույն օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 4-9-րդ  4-7-րդ  

մասերով բաշխված մանդատների ընդհանուր թվի մեծամասնությունը, սակայն 54 տոկոսից 

պակաս, ապա կոալիցիան ստանում է այնքան նվազագույն թվով լրացուցիչ մանդատներ, 

որ արդյունքում կոալիցիայի մանդատների ընդհանուր քանակը տոկոսային 

արտահայտությամբ լինի ոչ պակաս, քան 54 տոկոսը: 

Լրացուցիչ մանդատները բաշխվում են կոալիցիայի անդամ կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) միջև` նրանցից յուրաքանչյուրին կողմ քվեարկված 

քվեաթերթիկների թվին համամասնորեն: Յուրաքանչյուր կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) հասանելիք մանդատների թվի հաշվարկը կատարվում է 

հետևյալ կերպ. յուրաքանչյուր կուսակցությանը (կուսակցությունների դաշինքին) կողմ 

քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը բազմապատկվում է լրացուցիչ մանդատների թվով, 

արդյունքը բաժանվում է կոալիցիայի անդամ կուսակցություններին (կուսակցությունների 

դաշինքներին) կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թվի վրա, և առանձնացվում 

են ամբողջ թվերը, որոնք յուրաքանչյուր կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 

հասանելիք լրացուցիչ մանդատների թվերն են: Մնացած մանդատները կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) միջև բաշխվում են ըստ մնացորդների մեծության 

հերթականության` յուրաքանչյուրին մեկական մանդատ սկզբունքով: Մնացորդների 

մեծության հավասարության դեպքում վիճարկվող մանդատը տրվում է այն կուսակցությանը 

(կուսակցությունների դաշինքին), որին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվն 

ամենամեծն է, իսկ դրանց հավասարության դեպքում մանդատը տրվում է 

վիճակահանությամբ: Կոալիցիայի անդամ կուսակցություններին (կուսակցությունների 

դաշինքին) հասանելիք լրացուցիչ մանդատների բաշխումը համապետական և տարածքային 

ընտրական ցուցակների, ինչպես նաև ընտրական տարածքների միջև կատարվում է այնպես, 

որ կուսակցությանը (կուսակցությունների դաշինքին) հասանելիք մանդատների բաշխման 

համար պահպանվեն սույն օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 7-րդ մասի կանոնները: Սույն մասով 



նախատեսված դեպքում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նաև որոշում է 

կայացնում լրացուցիչ մանդատներ հատկացնելու մասին: 

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտի հաջորդ օրը 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է ընդունում ընտրության երկրորդ փուլ 

անցկացնելու մասին կամ Ազգային ժողով ընտրվելու մասին: 

Հոդված 98. Ազգային ժողովի ընտրության երկրորդ փուլը 

  

1. Ազգային ժողովի ընտրության երկրորդ փուլն անցկացվում է քվեարկության օրվանից 

հետո՝ 28-րդ օրը: Ընտրության երկրորդ փուլին մասնակցում են այն երկու 

կուսակցությունները (կուսակցությունների դաշինքները), որոնց կողմ են քվեարկել առավել 

թվով ընտրողներ, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքի: 

2. Ընտրության երկրորդ փուլին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների 

դաշինքների) շուրջ կարող են ձևավորվել նոր դաշինքներ` կազմված արգելապատնեշները 

հաղթահարած կուսակցություններից (կուսակցությունների դաշինքներից), եթե նրանք եկել 

են համաձայնության վարչապետի թեկնածուի վերաբերյալ: 

Նոր դաշինք կազմելու մասին դիմումը, ստորագրված նոր դաշինքի անդամ բոլոր 

կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքի անդամ բոլոր կուսակցությունների) 

ղեկավարների կողմից, ներկայացվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին 

երկրորդ փուլ անցկացնելու մասին որոշման ընդունումից հետո՝ մինչև 5-րդ օրը՝ ժամը 18.00-

ն, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով: Նշված դիմումը պետք է 

պարունակի վարչապետի թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը: Սահմանված 

ժամկետում նոր դաշինք կազմելու մասին դիմում չներկայացնելու կամ թերի ներկայացնելու 

դեպքում նոր դաշինքը համարվում է չձևավորված: 

3. Եթե առավելագույն կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացած երկու 

կուսակցությունները (կուսակցությունների դաշինքները) միասին նոր դաշինք են կազմում, 

ապա ընտրության երկրորդ փուլին մասնակցում է առավելագույն կողմ քվեարկված 

քվեաթերթիկներ ստացած, նոր դաշինքի կազմի մեջ չմտնող հաջորդ առավելագույն կողմ 

քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացած կուսակցությունը (կուսակցությունների դաշինքը), 

որի շուրջ ևս կարող է ձևավորվել նոր դաշինք: Այդ նոր դաշինքը կազմելու մասին դիմումը, 

ստորագրված դաշինքի անդամ կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների 

անդամ բոլոր կուսակցությունների) ղեկավարների կողմից, ընտրության երկրորդ փուլ 

անցկացնելու մասին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումից հետո՝ մինչև 7-

րդ օրը՝ մինչև ժամը 18.00-ն, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած 

կարգով ներկայացվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով: 

4. Եթե ընտրության երկրորդ փուլում հաղթում է նոր դաշինքը, որի անդամ 

կուսակցությունները (կուսակցությունների դաշինքները) միասնաբար առաջին փուլի 

արդյունքներով ստացել են սույն օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 4-9-րդ 4-7-րդ  մասերով 



բաշխված մանդատների ընդհանուր թվի 54 տոկոսը կամ ավելին, ապա նրանք պահպանում 

են ստացված մանդատները: 

5. Եթե ընտրության երկրորդ փուլում հաղթում է նոր դաշինքը, որի անդամ 

կուսակցությունները (կուսակցությունների դաշինքները) միասնաբար առաջին փուլի 

արդյունքներով ստացել են սույն օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 4-9-րդ 4-7-րդ  մասերով 

բաշխված մանդատների 2/3-ից ավելին, ապա մյուս կուսակցությունները 

(կուսակցությունների դաշինքները) ստանում են լրացուցիչ մանդատներ՝ սույն օրենսգրքի 

96-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով: 

6. Ընտրության երկրորդ փուլում հաղթած կուսակցությունը (կուսակցությունների 

դաշինքը) կամ նոր դաշինքը, որը (որի անդամ կուսակցությունները միասնաբար) առաջին 

փուլի արդյունքներով ստացել է 95-րդ հոդվածի 4-9-րդ 4-7-րդ  մասերով բաշխված 

մանդատների 54 տոկոսից պակաս մանդատ, ստանում է լրացուցիչ մանդատներ՝ սույն 

օրենսգրքի 96-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերով մասով սահմանված կարգով: 

 

Հոդված 100. Մանդատների տրամադրումը պատգամավորներին 
  
1. Կուսակցության ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուներին մանդատների 

տրամադրումն իրականացվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

արձանագրությամբ` գրանցելով համապետական ընտրական ցուցակից և տարածքային 

ընտրական ցուցակից ընտրված Ազգային ժողովի պատգամավորներին: 

Համապետական ընտրական ցուցակի առաջին և երկրորդ մասերից մանդատ ստացած 

թեկնածուն հանվում է տարածքային ընտրական ցուցակից, իսկ տարածքային ընտրական 

ցուցակից մանդատ ստացած թեկնածուն հանվում է համապետական ընտրական ցուցակի 

առաջին և երկրորդ մասերից` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած 

կարգով: 

2. Առաջին հերթին մանդատները տրամադրվում են տարածքային ընտրական ցուցակով 

ընտրված պատգամավորներին: Ընտրական տարածքում կուսակցությանը հասանելիք 

մանդատներն ստանում են տվյալ ընտրական տարածքին հասանելիք մանդատների թվին 

հավասար թվով այն թեկնածուները, որոնք ստացել են առավելագույն կողմ քվեարկված 

քվեաթերթիկներ: Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների հավասարության դեպքում մանդատը 

տրվում է վիճակահանությամբ: Եթե կուսակցության տվյալ ընտրական տարածքի ցուցակում 

չկան բավարար թվով թեկնածուներ, ապա թափուր մանդատները փոխանցվում են 

համապետական ընտրական ցուցակի առաջին մասին: 

Երկրորդ Առաջին հերթին մանդատները սույն օրենսգրքի 95-րդ հոդվածի 9-րդ 7-րդ 

մասով սահմանված կարգով տրամադրվում են ազգային փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչներին: 

Երրորդ Երկրորդ հերթին մանդատները տրամադրվում են կուսակցության 

համապետական ընտրական ցուցակի առաջին մասի թեկնածուներին` ըստ 

հերթականության: Եթե դրա արդյունքում կուսակցության բոլոր մանդատները բաժին են 



հասնում նույն սեռի ներկայացուցիչներին, ապա վերջին թեկնածուն իր մանդատը զիջում է 

համապետական ընտրական ցուցակի առաջին մասի՝ չներկայացված սեռի նվազագույն 

համարով թեկնածուին, եթե կա: Եթե կուսակցության համապետական ընտրական ցուցակի 

առաջին մասում ընդգրկված թեկնածուների թիվը փոքր է հասանելիք մանդատների թվից, 

ապա համապատասխան մանդատները մնում են թափուր: 

3. Տարածքային ընտրական ցուցակից մանդատից հրաժարված կամ ընտրված և 

լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած պատգամավորի մանդատը Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի արձանագրությամբ այդ մասին հանձնաժողովին իրազեկելուց 

հետո` մեկշաբաթյա ժամկետում, տրվում է այդ կուսակցության տվյալ տարածքային 

ընտրական ցուցակից առավելագույն ձայներ ստացած հաջորդ թեկնածուին: Ձայների 

հավասարության դեպքում մանդատը տրվում է վիճակահանությամբ: Եթե տվյալ 

տարածքային ընտրական ցուցակում այլ թեկնածու չկա, ապա մանդատը փոխանցվում է 

համապետական ընտրական ցուցակի առաջին մասին: Եթե համապետական ընտրական 

ցուցակի առաջին մասում այլ թեկնածու չկա, ապա մանդատը մնում է թափուր: 

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 25 տոկոսից, ապա 

տրվում է այդ կուսակցության համապետական ընտրական ցուցակի առաջին մասի նվազ 

ներկայացված սեռի հաջորդ թեկնածուին, եթե կա: 

Եթե համապետական ընտրական ցուցակի առաջին մասում այլ թեկնածու չկա, ապա 

մանդատը մնում է թափուր: 

Համապետական Ընտրական ցուցակի երկրորդ 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 երկրորդ մասի նույն ազգային 

փոքրամասնության ցուցակում նվազագույն համար ունեցող թեկնածուին, իսկ այդպիսին 

չլինելու դեպքում մանդատը մնում է թափուր: 

4. Կուսակցության ընտրական ցուցակում ընդգրկված անձանց կողմից ներկայացված 

ինքնաբացարկի կամ մանդատից հրաժարվելու դիմումները վավերացվում են նոտարական 

կարգով, կամ համապատասխան դիմումը անձը հաստատում է Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի նիստում: 

Ինքնաբացարկի մասին դիմում ներկայացնելու դեպքում քաղաքացու անունը, 

ազգանունը հանվում են համապետական ընտրական ցուցակի առաջին և երկրորդ մասերից, 



ինչպես նաև տարածքային ընտրական ցուցակից՝ Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի սահմանած կարգով: 

Հոդված 144. Անցումային և եզրափակիչ դրույթներ 

  

1. Սույն օրենսգիրքն ուժի մեջ է մտնում 2016 թվականի հունիսի 1-ից: 

2. Սույն օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած է ճանաչվում 2011 

թվականի մայիսի 26-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգիրքը, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքերի: 

3. Մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ը նշանակվող՝ համայնքի ղեկավարի և 

ավագանու անդամների ընտրությունները կազմակերպվում և անցկացվում են 2011 

թվականի մայիսի 26-ի Ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգումներին համապատասխան, 

բացառությամբ համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի ընտրությունների ժամանակ 

ընտրելու և ընտրվելու իրավունքը սահմանող դրույթների, որը կարգավորվում է սույն 

օրենսգրքով սահմանված դրույթներին համապատասխան: 

Սույն օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելուց հետո Գյումրի և Վանաձոր համայնքներում 

անցկացվում են ավագանու ընտրություններ՝ սույն օրենսգրքով նախատեսված 

համամասնական ընտրակարգով, իսկ համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի 

ընտրություններ չեն անցկացվում: Մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ը Գյումրի և 

Վանաձոր համայնքներում նշանակվող ավագանու ընտրությունների քվեարկությունը 

կազմակերպվում և անցկացվում, իսկ ընտրությունների արդյունքներն ամփոփվում են 2011 

թվականի մայիսի 26-ի Ընտրական օրենսգրքի՝ Երևանի ավագանու ընտրության համար 

սահմանված կանոնակարգումներին համապատասխան՝ ընտրատարածքային 

(տարածքային) ընտրական հանձնաժողովների կողմից: 

Մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ը Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների, ինչպես 

նաև համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի ընտրությունների ժամանակ ընտրողների 

ցուցակները կազմվում են 2011 թվականի մայիսի 26-ի Ընտրական օրենսգրքի՝ ընտրողների 

ցուցակներին ներկայացվող պահանջներին համապատասխան, որոնցում ընդգրկվում են 

սույն օրենսգրքով սահմանված՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ընտրությունների ժամանակ ընտրելու իրավունք ունեցող անձինք: 

Գյումրու, Վանաձորի ավագանիների, համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների 

ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնող հասարակական 

կազմակերպությունների հավատարմագրումն իրականացվում է 2011 թվականի մայիսի 26-ի 

Ընտրական օրենսգրքի դրույթներին համապատասխան: Դիտորդական առաքելություն 

իրականացնող կազմակերպությունների դիտորդներից որակավորման վկայականներ չեն 

պահանջվում, իսկ սույն օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 8-րդ մասով սահմանված պահանջը 

գործում է 2017 թվականի հունվարի 1-ից: 

Մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 

կարող է որոշում կայացնել առանձին համայնքներում տեղական ինքնակառավարման 



մարմինների ընտրությունների քվեարկությունը սույն օրենսգրքի կանոնակարգումներին 

համապատասխան կազմակերպելու և անցկացնելու մասին` որպես փորձարարական 

ծրագիր: Փորձարարական ծրագրի իրականացմամբ պայմանավորված՝ Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովն իրավասու է փոխելու տեղական ինքնակառավարման մարմնի 

քվեարկության օրը՝ նշանակելով նոր օր: 

4. Մինչև սույն օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելը գործող կենտրոնական և 

ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներն իրենց լիազորություններն 

իրականացնում են մինչև համապատասխանաբար կենտրոնական և տարածքային 

ընտրական հանձնաժողովների` սույն օրենսգրքով նախատեսված կարգով կազմավորումից 

հետո առաջին նիստի գումարման օրը: 

Եթե Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որևէ անդամի լիազորությունների 

ժամկետն ավարտվում է սույն օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ մինչև նոր 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ձևավորումը, ապա այդ անդամները 

շարունակում են պաշտոնավարելը մինչև նոր Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

կազմավորումը: 

5. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է կազմավորվի մինչև 2016 

թվականի նոյեմբերի 1-ը: 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի առաջին նիստը կայանում է Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի կազմավորումից հետո՝ երրորդ աշխատանքային օրը` ժամը 

12.00-ին: Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համարվում է կազմավորված՝ 

հանձնաժողովի կազմի 2/3-ի ընտրվելուց հետո: 

6. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ը 

սահմանում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովների սպասարկման տարածքները, 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովների նստավայրերը և համարները: Տարածքային 

ընտրական հանձնաժողովները կազմավորվում են տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովների սպասարկման տարածքները և տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովների նստավայրերը սահմանելուց հետո՝ 21-օրյա ժամկետում: Տարածքային 

ընտրական հանձնաժողովների առաջին նիստերը նշանակում է Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը: 

7. Սույն օրենսգրքի 42-րդ հոդվածի 6-րդ մասն ուժի մեջ է մտնում նորընտիր 

Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ստանձնման պահից: 

8. Սույն օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև նոր Ազգային ժողովի ընտրությունը 

սույն օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 5-րդ մասում որպես Ազգային ժողովի պատգամավորների 

մանդատների թիվ ընդունվում է 90-ը, իսկ որպես Ազգային ժողովի կուսակցության ստացած 

մանդատների թիվ ընդունվում է Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով 

կուսակցության ստացած մանդատների թիվը: 

9. Սույն օրենսգրքի 97-րդ և 98-րդ հոդվածներով սահմանված պահանջը՝ վարչապետի 

թեկնածուի վերաբերյալ համաձայնության գալու և ներկայացնելու վերաբերյալ, ուժի մեջ է 



մտնում նորընտիր Հանրապետության նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման 

պահից: 

10. Սույն օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև նոր Ազգային ժողովի ընտրությունն 

Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով ընտրված և լիազորությունները 

վաղաժամկետ դադարած պատգամավորի մանդատը Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի արձանագրությամբ այդ մասին հանձնաժողովին իրազեկելուց հետո` 

մեկշաբաթյա ժամկետում, տրվում է այդ կուսակցության ընտրական ցուցակի հերթական 

հաջորդ թեկնածուին: Եթե ընտրական ցուցակում այլ թեկնածու չկա, ապա մանդատը մնում 

է թափուր: 

11. Սույն օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև նոր Ազգային ժողովի ընտրությունն 

Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված և լիազորությունները 

վաղաժամկետ դադարած պատգամավորի մանդատը մնում է թափուր: 

12. Սույն օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելուց հետո Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի նորմատիվ որոշումները գործում են այնքանով, որքանով չեն հակասում 

սույն օրենսգրքին: 

13. 2011 թվականի մայիսի 26-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության 

ընտրական օրենսգրքին համապատասխան՝ ստուգարքի հիման վրա տրված ընտրական 

հանձնաժողովում ընդգրկվելու որակավորման և դիտորդական առաքելություն 

իրականացնելու վկայականները համարվում են անվավեր 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-

ից: 

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

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: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

                                  

 


