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Հոդված 4. Տեղական հանրաքվեի դրվող հարցերը
  
1. Տեղական հանրաքվեի կարող են դրվել տվյալ համայնքի բնակիչների համայնքային 

նշանակության հանրային հարցերը, բացառությամբ՝ 
1) մարդու և քաղաքացու իրավունքներին, ազատություններին ու պարտականություններին, 

դրանց իրականացումն ապահովող սահմանադրական երաշխիքների վերացմանը կամ 
սահմանափակմանը վերաբերող հարցերի. 

2) պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված 
լիազորություններին առնչվող հարցերի. 

3) համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի ձևավորմանը վերաբերող հարցերի. 
4) համայնքի բյուջեի ընդունման կամ փոփոխման, ինչպես նաև համայնքի ֆինանսական 

պարտավորությունների կատարման կամ փոփոխման մասին հարցերի. 
5) համայնքի սեփականության օտարման մասին հարցերի. 
6) բնակչության պաշտպանության, առողջությունն ու անվտանգությունն ապահովող արտակարգ 

և շտապ միջոցառումներ ձեռնարկելու մասին հարցերի. 
7) պատմության, մշակույթի, բնության հուշարձաններին և արգելանոցներին վնաս հասցնող 

հարցերի. 
8) տեղական հարկերին, տուրքերին, վճարներին վերաբերող հարցերի. 
9) միջհամայնքային միավորումներ ստեղծելու վերաբերյալ հարցերի. 
10) այն հարցերը, որոնք արդեն իսկ դրվել են տեղական հանրաքվեի նախորդ մեկ տարվա 

ընթացքում և նույնաբովանդակ են: 
1.1. Համայնքի բնակչության նախաձեռնությամբ տեղական հանրաքվեի կարող է դրվել 

համայնքի միավորման կամ բաժանման հարցը: 
1.2. Համայնքի միավորման կամ բաժանման հարցով անցկացված տեղական հանրաքվեի 

արդյունքները կրում են խորհրդատվական բնույթ: 
2. Տեղական հանրաքվեով ընդունված ակտը կարող է փոփոխվել միայն տեղական հանրաքվեով: 
3. Տեղական հանրաքվեի դրվող հարցը ձևակերպվում է այնպես, որ հնարավոր լինի դրան տալ 

միանշանակ պատասխան: 
 
  

 
Հոդված 7. Համայնքի բնակչության նախաձեռնությամբ հարցը տեղական հանրաքվեի 

դնելու կարգը
  
1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով համայնքի բնակիչների ներկայացրած հարցը համայնքի 
ավագանու կողմից չընդունվելու դեպքում հարցի ընդունման նախաձեռնությանը տվյալ համայնքում 
տեղական հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ևս 10 տոկոսի, իսկ սույն օրենքի 4-
րդ հոդվածի 1.1-ին մասով նախատեսված դեպքում՝ 20 տոկոսի միանալու դեպքում սույն օրենքի 9-րդ 
հոդվածով սահմանված կարգով գրանցված նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցիչը դիմում է 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կամ համապատասխան տարածքային ընտրական 
հանձնաժողով՝ ստորագրությունների վավերականությունը հաստատելու համար: Համայնքի 
բնակիչների ներկայացրած հարցը համարվում է համայնքի ավագանու կողմից չընդունված նաև 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-
րդ մասով սահմանված ժամկետում համայնքի ավագանու կողմից հարցը չքննարկվելու կամ հարցի 
վերաբերյալ որոշում չընդունվելու դեպքում: 



2. Տեղական հանրաքվեով ընդունված ակտը փոփոխելու նպատակով կամ առանց հարցը 
համայնքի ավագանուն ներկայացնելու հարցի ընդունման նախաձեռնությանը «Տեղական 
ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
նախատեսված թվից առնվազն 10 տոկոս ավել թվով տվյալ համայնքում տեղական հանրաքվեին 
մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց միանալու դեպքում նախաձեռնող խմբի լիազոր 
ներկայացուցիչը դիմում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կամ համապատասխան 
տարածքային ընտրական հանձնաժողով՝ ստորագրությունների վավերականությունը հաստատելու 
համար: 

3. Սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված ժամկետում համապատասխան 
ընտրական հանձնաժողովի կողմից ստորագրությունների վավերականությունը հաստատվելուց 
հետո՝ հինգ օրվա ընթացքում, նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցիչը տեղական հանրաքվեի 
դրվող հարցը ներկայացնում է համայնքի ղեկավարին: 
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Հոդված 9. Ստորագրությունների հավաքումը

  
1. Տեղական հանրաքվե նախաձեռնելու նպատակով տեղական հանրաքվեին մասնակցելու 

իրավունք ունեցող առնվազն 5, իսկ Երևան, Գյումրի, Վանաձոր համայնքներում տեղական 
հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող առնվազն 25 անձ կարող է ձևավորել նախաձեռնող 
խումբ: 

2. Նախաձեռնող խումբը գրանցման համար Երևան քաղաքում Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողով, իսկ մնացած համայնքներում համապատասխան տարածքային ընտրական 
հանձնաժողով է ներկայացնում նախաձեռնող խմբի բոլոր անդամների ստորագրած՝ նախաձեռնող 
խումբ կազմավորելու և նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցիչ նշանակելու վերաբերյալ 
որոշումը, որում առկա ստորագրությունները վավերացվում են նոտարական կարգով, իր անդամների 
անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենները, տեղական հանրաքվեի դնելու համար առաջարկվող 
տեղական ինքնակառավարման մարմնի որոշման նախագիծը՝ էլեկտրոնային և թղթային 
տարբերակով, և նախաձեռնող խմբի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որը նախաձեռնող խմբի 
գրանցումից հետո հրապարակվում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային 
կայքում: Նախաձեռնող խումբ կազմավորելու և նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցիչ 
նշանակելու վերաբերյալ որոշման ձևը սահմանում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը: 

3. Համապատասխան ընտրական հանձնաժողովը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում 
որոշում է ընդունում նախաձեռնող խումբը գրանցելու կամ նախաձեռնող խմբի գրանցումը մերժելու 
մասին, եթե պահպանված չեն սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի, սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ 
մասերի պահանջները, կամ ներկայացված հարցը, սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, 
չի կարող դրվել տեղական հանրաքվեի: Համապատասխան ընտրական հանձնաժողովի որոշումն 
ուժի մեջ է մտնում նիստում հրապարակվելու պահից և մինչև հաջորդ օրվա ավարտը տեղադրվում է 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում: 

4. Համապատասխան ընտրական հանձնաժողովը նախաձեռնող խումբը գրանցելու մասին 
որոշման Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում տեղադրվելուց հետո՝ 
եռօրյա ժամկետում, նախաձեռնող խմբի անդամներին տրամադրում է Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի սահմանած ձևի վկայական: 

5. Գրանցումից հետո նախաձեռնող խումբն իրավունք է ստանում ձեռնարկելու տեղական 
հանրաքվե նշանակելու նախաձեռնությանը համայնքի բնակիչների միացումը՝ ստորագրություններ 
հավաքելու միջոցով: 

6. Նախաձեռնող խմբի գրանցումը դադարեցվում է՝ 
1) նախաձեռնող խմբի որոշման հիման վրա նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցչի 

դիմումով. 
2) սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետում համապատասխան 

ընտրական հանձնաժողով չդիմելու դեպքում. 



3) սույն օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված ժամկետում տեղական հանրաքվեի 
դրվող հարցը համայնքի ղեկավարին չներկայացնելու մասին գրությամբ համապատասխան 
ընտրական հանձնաժողովին իրազեկելու դեպքում. 

4) տեղական հանրաքվեի դրված հարցը օրենքին հակասելու վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի 
որոշումն ուժի մեջ մտնելու, իսկ որոշումը բողոքարկելիս՝ այն ուժի մեջ թողնելու դեպքում. 

5) տեղական հանրաքվեի դրված հարցի չընդունման դեպքում տեղական հանրաքվեի 
արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ համապատասխան ընտրական հանձնաժողովի որոշումն 
ուժի մեջ մտնելու, իսկ այդ որոշումը բողոքարկելիս՝ ուժի մեջ թողնելու դեպքում. 

6) տեղական հանրաքվեի դրված հարցի ընդունման դեպքում: 
7. Նախաձեռնող խմբի գրանցումը դադարեցնում է համապատասխան ընտրական 

հանձնաժողովը՝ սույն հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալուց հետո՝ երեք 
աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

8. Ստորագրությունների հավաքումն իրականացվում է ստորագրությունների հավաքման 
ձևաթերթիկների միջոցով՝ տեղում ստորագրելու կամ էլեկտրոնային եղանակով: 

9. Տեղում ստորագրելու դեպքում ձևաթերթիկում լրացվում են ստորագրողի անձնագրային 
տվյալները, ձևաթերթիկը ստորագրվում և հանձնվում է ստորագրությունների հավաքումն 
իրականացնող անձին, իսկ էլեկտրոնային եղանակի դեպքում ձևաթերթիկն ստորագրվում է 
էլեկտրոնային նույնականացման եղանակով: 

10. Տեղում ստորագրությունների հավաքման համար օգտագործվող ձևաթերթիկներ 
նախաձեռնող խմբի անդամներին չեն տրամադրվում, դրանք ներբեռնում և տպագրում է 
նախաձեռնող խումբը: 

11. Տեղում ստորագրությունների հավաքում կազմակերպվում է համապատասխան համայնքի՝ 
1) համայնքապետարանում. 
2) բազմաբնակավայր համայնքներում՝ նաև համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրի 

վարչական ղեկավարների նստավայրերում. 
3) Երևան քաղաքում՝ վարչական շրջանների ղեկավարների նստավայրերում: 
4) Համայնքի վարչական սահմանում գտնվող՝օրենքով չարգելված այլ վայրերում: 
12. Տեղում ստորագրությունների հավաքումն իրականացնում է նախաձեռնող խմբի 

ներկայացուցիչը՝ համապատասխան հանրային ծառայողի պարտադիր մասնակցությամբ, ինչպես 
նաև իրականացնում են նոտարները` նոտարական գրասենյակներում: Տեղում ստորագրությունների 
հավաքման վայրը տրամադրում են մարմինների ղեկավարները նախաձեռնող խմբի գրավոր 
դիմելուց հետո` երեք օրվա ընթացքում: 

13. Տեղում ստորագրությունների հավաքմանը կարելի է միանալ նոտարական կարգով տրված 
հայտարարությամբ, որի ձևը սահմանում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը: 

14. Տեղում ստորագրությունների հավաքմանը կարելի է միանալ Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի հայտնած հասցեով՝ էլեկտրոնային ստորագրության միջոցով: 

15. Ստորագրել կարող են միայն ստորագրելու պահին տեղական հանրաքվեին մասնակցելու 
իրավունք ունեցող անձինք: 

16. Ստորագրությունների հավաքմանը (նախաձեռնել, կազմակերպել, օժանդակել) կարող են 
ներգրավվել 16 տարին լրացած քաղաքացիները: 

17. Նախաձեռնող խումբը ստորագրություններ հավաքելու գործընթացը կազմակերպում է 
գրանցվելուց հետո՝ 60 օրվա ընթացքում, իսկ սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված 
դեպքում՝ նախաձեռնող խմբի գրանցումից հետո՝ 90 օրվա ընթացքում: 

18. Ստորագրությունների հավաքման ձևաթերթիկում ստորագրություններ կարող են հավաքվել 
միայն տվյալ համայնքի ամբողջ տարածքում՝ առանց որևէ համամասնության սահմանման: 

19. Ստորագրությունների հավաքման կարգը սահմանվում է Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտով: Ստորագրությունների 
հավաքման ձևաթերթիկների ձևերը սահմանում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը: 

20. Ստորագրությունների հավաքման ձևաթերթիկների նմուշները ներբեռնման 
հնարավորությամբ տեղադրվում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային 
կայքում: 

 
  
 



Հոդված 30. Տեղական հանրաքվեի արդյունքների ամփոփումը 
  
1. Տեղական հանրաքվեի արդյունքներն ամփոփող համապատասխան ընտրական 

հանձնաժողովը սույն օրենքի 28-րդ հոդվածով սահմանված կարգով և ժամկետում ամփոփում է 
տեղական հանրաքվեի արդյունքները և ընդունում հետևյալ որոշումներից մեկը. 

1) տեղական հանրաքվեի դրված հարցի ընդունման մասին. 
2) տեղական հանրաքվեի առանձին տեղամասերում վերաքվեարկություն նշանակելու մասին. 
3) տեղական հանրաքվեի դրված հարցի չընդունման մասին. 
4) տեղական հանրաքվեի արդյունքներն անվավեր ճանաչելու և նոր քվեարկություն նշանակելու 

մասին: 
2. Տեղական հանրաքվեի դրված հարցը կամ որոշման նախագիծը համարվում է ընդունված, եթե 

կողմ է քվեարկել քվեարկության մասնակիցների կեսից ավելին, բայց ոչ պակաս, քան տեղական 
հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց մեկ քառորդը, իսկ սույն օրենքի 4-րդ 
հոդվածի 1.1-ին մասով նախատեսված հարցով անցկացրած տեղական հանրաքվեի դեպքում՝ ոչ 
պակաս, քան տեղական հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց 50 տոկոսը: 

3. Տեղական հանրաքվեի դրված հարցը կամ որոշման նախագիծը համարվում է չընդունված, եթե 
ապահովված չեն սույն հոդվածի 2-րդ մասի պահանջները: 

4. Եթե քվեարկության ընթացքում տեղի են ունեցել սույն օրենքի կամ «Հայաստանի 
Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի այնպիսի խախտումներ, 
որոնք ազդել են կամ կարող էին ազդել համապատասխան համայնքում տեղական հանրաքվեի 
արդյունքների վրա, ապա տեղական հանրաքվեի արդյունքներն ամփոփող ընտրական 
հանձնաժողովը որոշում է ընդունում տեղական հանրաքվեի առանձին տեղամասերում 
վերաքվեարկություն անցկացնելու մասին: 

5. Եթե տեղական հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման ընթացքում կամ տեղական 
հանրաքվեի առանձին տեղամասերում վերաքվեարկություն անցկացնելու ընթացքում տեղի են 
ունեցել սույն օրենքի կամ «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» 
սահմանադրական օրենքի այնպիսի խախտումներ, որոնք կարող էին կամ ունակ էին ազդել 
տեղական հանրաքվեի արդյունքների վրա, ապա տեղական հանրաքվեի արդյունքներն ամփոփող 
ընտրական հանձնաժողովը որոշում է ընդունում տեղական հանրաքվեի արդյունքներն անվավեր 
ճանաչելու մասին և համայնքում նշանակում է նոր քվեարկություն: 

6. Տեղական հանրաքվեի արդյունքների հետ կապված վեճերով դիմում վարչական դատարան 
կարող է ներկայացվել տեղական հանրաքվեի արդյունքի պաշտոնական հրապարակման օրվանից 
հետո` հինգերորդ օրը, մինչև ժամը 18:00-ն: 

7. Առանձին տեղամասերում վերաքվեարկություն նշանակվում և անցկացվում է սույն օրենքով և 
«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքով՝ տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների համար սահմանված կարգով և ժամկետներում: 
Նոր քվեարկությունն անցկացվում է տեղական հանրաքվեի արդյունքներն անվավեր ճանաչելու 
վերաբերյալ որոշումն ուժի մեջ մտնելուց ոչ շուտ, քան 10 և ոչ ուշ, քան 30 օր հետո՝ սույն օրենքով 
սահմանված կարգով: 

  
 


