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ՆԱԽԱԳԻԾ 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

 Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 1985 

թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 40.1-ին հոդվածում՝ 

1)  2-րդ մասը շարադրել նոր խմբագրությամբ․  

«Քվեարկության և դրան նախորդող օրը զանգվածային լրատվության միջոցներով, այդ թվում՝ 

կաբելային (մալուխային) ցանցով և արբանյակային կապով, վերգետնյա և առցանց հեռարձակում 

իրականացնող հեռուստաընկերություններով և ռադիոընկերություններով քարոզչություն կատարելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ լրատվական գործունեություն իրականացնող անձի կամ 

ղեկավարի նկատմամբ՝ նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկից մինչև յոթհարյուրապատիկի 

չափով»։ 

2) լրացնել 3-րդ մաս․ 

«Քվեարկության և դրան նախորդող օրը համացանցում քաղաքական գովազդ տեղադրելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում համացանցում քաղաքական գովազդ տեղադրող ֆիզիկական 

անձի նկատմամբ՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից երկուհարյուրապատիկի չափով, գովազդ 

տեղադրող իրավաբանական անձանց նկատմամբ՝ նվազագույն աշխատավարձի՝ երեքհարյուրապատիկից 

մինչև հինգհարյուրապատիկի չափով»։ 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 40.3-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ 

«Հոդված 40.3․ Թեկնածուի կամ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) կողմից նախընտրական 

հիմնադրամ չբացելը, հիմնադրամում եղած միջոցների օգտագործման վերաբերյալ հայտարարագիր 

չներկայացնելը, հայտարարագիրը օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ ներկայացնելը կամ 

նախընտրական քարոզարշավի ծախսերը նախընտրական հիմնադրամից չկատարելը  

1. Թեկնածուի կամ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) կողմից նախընտրական 

հիմնադրամ չբացելը, եթե դա բացելը Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք 

սահմանադրական օրենքով սահմանված պարտականություն է, օրենքով սահմանված ժամկետում 

հիմնադրամում եղած միջոցների օգտագործման վերաբերյալ հայտարարագիր չներկայացնելը, 

հայտարարագիրն օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ ներկայացնելը կամ նախընտրական 

քարոզարշավի ծախսերը նախընտրական հիմնադրամից չկատարելը՝  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից մինչև 

հինգհարյուրապատիկի չափով»։ 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 40.8-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ․ 
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«Հոդված 40.8. Քարոզարշավ իրականացնելու իրավունք չունեցող անձանց կողմից  նախընտրական 

քարոզարշավ կամ հանրաքվեի քարոզարշավ իրականացնելը կամ նախընտրական քարոզարշավի կամ 

հանրաքվեի քարոզարշավի նպատակով վարչական ռեսուրսի օգտագործումը 

1. Քարոզարշավի համար օրենքով սահմանված ժամանակահատվածում նախընտրական կամ 

հանրաքվեի քարոզարշավ իրականացնելու իրավունք չունեցող անձանց կողմից նախընտրական կամ 

հանրաքվեի քարոզարշավ իրականացնելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ՝ նվազագույն աշխատավարձի 

հարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ 

նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից մինչև չորսհարյուրապատիկի չափով։ 

2. Նախընտրական կամ հանրաքվեի քարոզարշավի նպատակով վարչական ռեսուրսի 

օգտագործումը, այդ թվում՝ ծառայողական պարտականությունների իրականացման համար տրամադրված 

ֆինանսական, տեղեկատվական միջոցների, տարածքների, տրանսպորտային ու կապի միջոցների և 

մարդկային ռեսուրսների օգտագործումը, բացառությամբ «Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա 

անձանց անվտանգության ապահովման մասին» օրենքով պետական պահպանության ենթակա 

բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նկատմամբ կիրառվող անվտանգության միջոցառումների համար, 

հրապարակման ոչ ենթակա տեղեկատվության օգտագործումը, պաշտոնական դիրքի, իրական կամ 

ենթադրյալ ազդեցության օգտագործումն ընտրությունների ժամանակ առավելություն ստանալու համար՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ՝ նվազագույն աշխատավարձի 

երկուհարյուրապատիկից մինչև չորսհարյուրապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ՝ 

չորսհարյուրապատիկից մինչև ութհարյուրապատիկի չափով»։ 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 40.9-րդ հոդվածում՝ 

1) վերնագրում «սոցոլոգիական» բառից հետո լրացնել «կամ լրագրողական» բառերը,  

2) առաջին պարբերությունում «Նախընտրական քարոզչության» բառերը փոխարինել 

«Նախընտրական քարոզարշավի» բառերով, իսկ «սոցոլագիական» բառից հետո լրացնել «կամ 

լրագրողական» բառերը, 

3) երկրորդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ․ 

«Քվեարկության նախորդ օրը, ինչպես նաև քվեարկության օրը՝ մինչև ժամը 20.00-ն, զանգվածային 

լրատվության միջոցներով, այդ թվում՝ կաբելային (մալուխային) ցանցով և արբանյակային կապով, վերգետնյա 

և առցանց հեռարձակում իրականացնող հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով կամ տպագիր մամուլով, ինչպես 

նաև համացանցի միջոցով թեկնածուների, ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) վերաբերյալ սոցիոլոգիական կամ լրագրողական հարցման արդյունքները, 

ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ տեղեկատվություն հրապարակելը՝  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ հրապարակումն իրականացրած ֆիզիկական անձի կամ 

կազմակերպության նկատմամբ՝ նվազագույն աշխատավարձի ութհարյուրապատիկի չափով»։ 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 40.11-րդ հոդվածում՝ 

1) առաջին պարբերությունում «Նախընտրական քարոզչության» բառերը փոխարինել 

«Նախընտրական քարոզարշավի» բառերով, 

2) երկրորդ պարբերությունում «հանրաքվեի քարոզչության» բառերը փոխարինել «հանրաքվեի 

քարոզարշավի» բառերով։ 
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Հոդված 6. Օրենսգրքի  40.15-րդ հոդվածում՝  

1) Վերնագրում «Տեղամասային կենտրոնում» բառերից հետո լրացնել «կամ տեղամասային 

կենտրոնին հարող տարածքում» բառերը, 

2) լրացնել 3-րդ մաս․ 

«3. Քվեարկության օրը տեղամասային կենտրոնին, այդ թվում՝ տեղամասային կենտրոնի մուտքին 

հարող տարածքում մինչև 50 մետր շառավղով մեքենայի շարունակական կայանումը կամ անձի 

շարունակական ներկայությունը, եթե այն շարունակվել է բանավոր նախազգուշացումից հետո՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ նշանակում նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկի 

չափով»։ 

Հոդված 7. Օրենսգիրքը լրացնել 40.16-րդ հոդվածով․ 

«Հոդված 40.16. Օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ քարոզչական պաստառ, քարոզչական 

տպագիր և այլ նյութեր փակցնելը 

1. Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակահատվածում օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ 

քարոզչական պաստառ, քարոզչական տպագիր և այլ նյութեր փակցնելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև 

երեքհարյուրապատիկի չափով»։ 

Հոդված 8. Օրենսգիրքը լրացնել 40.17-րդ հոդվածով․ 

«Հոդված 40.17. Կազմակերպությունների կողմից օրենքով արգելված ժամանակահատվածում 

բարեգործություն իրականացնելը 

1. Ընտրությունների կամ հանրաքվեի նշանակման որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 

ընտրությունների կամ հանրաքվեի արդյունքների ամփոփումն ընկած ժամանակահատվածում այն 

կազմակերպությունների կողմից, որոնք (որոնց անվանումները) կարող են ասոցացվել ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների), թեկնածուների (նրանց անվանումների) 

հետ, ինչպես նաև կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) կամ թեկնածուների կողմից 

հիմնադրված կամ ղեկավարվող կազմակերպությունների կողմից բարեգործություն իրականացնելն այն 

համայնքներում, որտեղ անցկացվում են ընտրություններ, որոնց մասնակցում են այդ թեկնածուները, 

կուսակցությունները (կուսակցությունների դաշինքները) կամ նրանց առաջադրած թեկնածուները՝  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ կազմակերպության պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ 

նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից մինչև չորսհարյուրապատիկի չափով»։  

Հոդված 9. Օրենսգիրքը լրացնել 40.18-րդ հոդվածով․ 

«Հոդված 40.18. Նախընտրական հիմնադրամում ապօրինի նվիրատվություն ներգրավելը 

1. Կուսակցության անդամի կամ թեկնածուի կողմից նախընտրական հիմնադրամում օրենքով 

չնախատեսված աղբյուրներից կամ տվյալ ընտրություններում ընտրելու իրավունք ունեցող անձի, թեկնածուի, 

կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի համար նախընտրական հիմնադրամում մուծումներ 

կատարելու՝ օրենքով սահմանված առավելագույն չափը գերազանցող նվիրատվություն ներգրավելը՝ 

առաջացնում  է տուգանքի նշանակում կուսակցության անդամի կամ թեկնածուի նկատմամբ՝ նվազագույն 

աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով»։  

Հոդված  10. Օրենսգիրքը լրացնել  40.19-րդ հոդվածով. 
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«Հոդված 40.19. Նախընտրական հիմնադրամին նվիրատվություն կատարելու օրենքով սահմանված 

չափը չգերազանցելու արգելքը կամ օրենքով չնախատեսված աղբյուրներից նվիրատվության արգելքը 

շրջանցելը 

1. Անձի կողմից նախընտրական հիմնադրամին նվիրատվություն կատարելու՝ օրենքով սահմանված 

առավելագույն չափը չգերազանցելու արգելքը այլ անձի անունից նվիրատվություն ձևակերպելու եղանակով 

շրջանցելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝  օրենքով սահմանված  առավելագույն չափը գերազանցող 

գումարի չափով։ 

2. Անձի կողմից նախընտրական հիմնադրամին օրենքով չնախատեսված աղբյուրներից 

նվիրատվության  արգելքը այլ անձի անունից նվիրատվություն ձևակերպելու եղանակով շրջանցելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ նվիրատվության գումարի չափով»։ 

Հոդված 11. Օրենսգիրքը լրացնել 40.20-րդ հոդվածով․ 

«Հոդված 40.20. Նախընտրական քարոզչության համատեղումը պաշտոնական գործուղումների հետ 

1. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնինների պաշտոնատար անձանց կողմից 

նախընտրական քարոզչության համատեղումը պաշտոնական գործուղումների հետ, այդ թվում՝ 

նախընտրական քարոզչության իրականացումը պաշտոնական գործողումների ընթացքում կամ գործուղմամբ 

պայմանավորված ծառայողական (պաշտոնեական) գործունեության  ավարտից հետո՝  վարչական ռեսուրսի 

օգտագործմամբ՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ նվազագույն 

աշխատավարձի վեցհարյուրապատիկից մինչև հազարապատիկի չափով»։  

Հոդված 12. Օրենսգիրքը լրացնել 40.21-րդ հոդվածով․ 

«Հոդված 40.21. Երրորդ անձի կողմից Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում չգրանցվելը, 

նախընտրական քարոզարշավին մասնակցելու նպատակով օրենքով սահմանված առավելագույն չափը 

գերազանցող ծախսեր կատարելը կամ նախընտրական քարոզարշավի նպատակով իրականացված  ծախսերի 

վերաբերյալ հայտարարագիր չներկայացնելը 

1. «Ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքով սահմանված երրորդ անձի կողմից օրենքով 

սահմանված ժամկետում և դեպքերում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում չգրանցվելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից մինչև 

հինգհարյուրապատիկի չափով։ 

2. «Ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքով սահմանված երրորդ անձի կողմից 

նախընտրական քարոզարշավին մասնակցելու նպատակով օրենքով սահմանված առավելագույն չափը 

գերազանցող ծախսեր կատարելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ ծախսերի՝ օրենքով սահմանված առավելագույն չափը 

գերազանցող գումարի չափով։ 

3. «Ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքով սահմանված երրորդ անձի կողմից 

նախընտրական քարոզարշավի նպատակով իրականացված  ծախսերի վերաբերյալ հայտարարագիրը 

օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետում Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայություն չներկայացնելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ նվազագույն աշխատավարձի վեցհարյուրապատիկից մինչև 

հազարապատիկի չափով»։ 
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Հոդված 13. Օրենսգիրքը լրացնել 40.22-րդ հոդվածով․ 

«Հոդված 40.22. Համաճարակի պայմաններում անհատական պաշտպանության միջոցներ 

չօգտագործելը կամ սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնները խախտելը ընտրական 

տեղամասում կամ նախընտրական քարոզչություն իրականացնելիս  

1. Համաճարակի պայմաններում առանց անհատական պաշտպանության միջոցների օգտագործման 

կամ սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնների խախտմամբ ընտրական տեղամաս մուտք 

գործելը կամ քվեարկությանը մասնակցելը՝  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկից մինչև 

հիսնապատիկի չափով։  

2. Համաճարակի պայմաններում առանց անհատական պաշտպանության միջոցների օգտագործման 

կամ սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնների խախտմամբ նախընտրական քարոզչություն 

իրականացնելը՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում նախընտրական քարոզչություն իրականացնող անձի 

նկատմամբ՝ նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի չափով»։ 

Հոդված 14. Օրենսգիրքը լրացնել 206.18-րդ հոդվածով․ 

«Հոդված 206.18. Անհրաժեշտ նյութեր, փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ տրամադրելու 

վերաբերյալ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության պահանջը 

չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը 

1. Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնինների պաշտոնատար անձանց կամ այլ 

անձանց կողմից Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությանը 

անհրաժեշտ նյութերը, փաստաթղթերը կամ այլ տեղեկություններ տրամադրելու վերաբերյալ պահանջը 

չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը ՝ 

առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև 

հիսնապատիկի չափով»։  

Հոդված 15. Օրենսգրքի 223-րդ հոդվածում՝ 

1) լրացնել նոր՝ 5.2-րդ կետ. 

«5.2) սույն օրենսգրքի 206.18-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքում՝ Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի հայցադիմումով.»,  

2) 6-րդ կետում «40.6-40.15 հոդվածներով» բառերը փոխարինել «40.6-40.22 հոդվածներով» բառերով։ 

Հոդված 16. Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածում՝ 

1) առաջին պարբերության 1-ին կետում «40.13-40.15 հոդվածներով» բառերը փոխարինել «40.13-

40.15 և 40.17-40.21 հոդվածներով» բառերով։ 

2) առաջին պարբերության 2-րդ կետում «4012,» թվից հետո լրացնել «40.16,» թիվը, 

3) առաջին պարբերության 3-րդ կետում «սույն օրենսգրքի» բառերից հետո լրացնել «40.22,» թիվը, 

4) առաջին պարբերությունը լրացնել նոր՝ 14-րդ կետով. 

«14) սույն օրենսգրքի 206.18-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքում՝ Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը։» 
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5) երրորդ պարբերությունում «40.6-40.15 հոդվածներով» բառերը փոխարինել «40.6-40.22 

հոդվածներով» բառերով, իսկ «իրավասու ընտրական հանձնաժողովի» բառերից հետո լրացնել «կամ 

իրավասու պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի» բառերը։ 

 Հոդված 17. Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ 

 Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից։  

 Սույն օրենքի 12-րդ հոդվածն ուժի մեջ է մտնում 2022 թվականի հունվարի 1-ից։ 

 

 


