


  

  ,   -
  ,      -

,        .   
        -

 

    ««  » , -
      

     ,     
  ,    -

 ,     ,   
   

  (www.altprojects.am) «  »    
     , -

 , ,    

    «  » ,    
  ,         

  ,       

    

«   »   ,  -
           

  ,   

  

 

 

 

        -
`       , «   

-    » : 
      -

      -
      

   ,        
 



ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
Քաղ հա սա րա կութ յան 

կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
մաս նակ ցութ յու նը օ րենսդ րա կան 

նա խա ձեռ նութ յուն նե րին
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ԻՆՉ ՊԵՍ ԿԱ ՐՈՂ ԵՆ ՔՀԿ-ՆԵ ՐԸ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑԵԼ 
Օ ՐԵՆՍԴ ՐԱ ԿԱՆ ՆԱ ԽԱ ՁԵՌ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՆ

Ո րո՞նք են այն գոր ծիք նե րը, ո րոն ցից կա րող է օգտ վել հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը՝ որ ևէ օ րենսդ րա կան նա խա-
ձեռ նութ յան մաս նակ ցե լիս

1. Հան րա յին քննար կում ներ 

Օ րենսդ րա կան ակ տե րի նա խագ ծե րը են թա կա են հան րա յին 
քննարկ ման: Այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծե-
րը հան րա յին քննարկ ման կա րող են դրվել նա խա գի ծը մշա կող 
կամ այն ըն դու նող մարմ նի նա խա ձեռ նութ յամբ: 

Հան րա յին քննար կու մը կազ մա կեր պում է նա խա գի ծը մշա կող 
մար մի նը: Հան րա յին քննար կում նե րի տևո ղութ յունն առն վազն 
15 օր է: 

Հան րա յին քննար կում ներն անց կաց վում են նոր մա տիվ ի րա-
վա կան ակ տի նա խա գի ծը և դ րանց ըն դուն ման հիմ նա վո րու մը 
շա հագր գիռ մար մին նե րին ներ կա յաց նե լու հետ միա ժա մա նակ 
հրա պա րա կե լու մի ջո ցով: 

Հան րա յին քննար կում նե րի անց կաց ման արդ յունք նե րը և 
դ րա հի ման վրա լրամ շակ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ-
տի նա խա գի ծը նույն պես հրա պա րակ վում են: Հան րա յին 
քննարկ ման են թա կա` հան րա յին քննար կում չան ցած Կա-
ռա վա րութ յուն ներ կա յաց ված նա խա գի ծը Կա ռա վա րութ յան 
կող մից կա րող է վե րա դարձ վել այն ներ կա յաց նող մարմ նին1:

1  Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքի 2-րդ գլուխ
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1.1 Ի՞նչ նպա տա կով են հա սա րա կութ յու նը, քաղ հա սա րա կութ-
յան կազ մա կեր պութ յուն նե րը մաս նակ ցում ի րա վաս տեղծ 
գոր ծըն թա ցին 

Ընդ հան րա պես հան րա յին քննար կում նե րը ժո ղովր դա վա րա-
կան և թա փան ցիկ ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցի պա հանջն են: 
Կան նաև հստակ նպա տակ ներ, ո րոնց ի րա կա նաց ման հա մար 
կար ևոր է ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցին հա սա րա կութ յան մաս-
նակ ցութ յան ա պա հո վու մը.

խթա նել ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցում պե տութ յան և հա սա-
րա կութ յան միջև կա ռու ցո ղա կան երկ խո սութ յու նը,
լսել հա մա պա տաս խան ո լոր տում գի տե լիք ներ և փորձ ու նե-
ցող շա հագր գիռ կող մե րի կար ծիք ներն ու ա ռա ջար կութ յուն-
նե րը,
ի րա վա կան ակ տի նա խագ ծի մշակ ման ժա մա նակ հաշ վի 
առ նել դրա հաս ցեա տե րե րի (շա հա ռու նե րի) դիր քո րո շում նե-
րը. Այս պի սով հնա րա վոր կլի նի ա պա հո վել ի րա կան կյան-
քում կի րա ռե լի, «խել քին մոտ», ի րա կան թի րախ ներ ու նե ցող 
և  օբ յեկ տիվ կա րիք ներ բա վա րա րող ի րա վա կան ակ տի գո-
յութ յու նը,
դեռևս ի րա վա կան ակ տի նա խագծ ման փու լում բա ցա հայ-
տել և լու ծում տալ հա սա րա կա կան այն մտա հո գութ յուն նե-
րին, ո րոնք հե տա գա յում կա րող են խո չըն դո տել ի րա վա կան 
ակ տի գործ նա կան կի րառ մա նը։
հա սա րա կութ յանն ի րա զե կել մշակ վող ի րա վա կան ակ-
տի նա խագ ծե րի վե րա բեր յալ, պար զա բա նել ա ռա ջարկ վող 
կար գա վո րում նե րի բնույ թը. 
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1.2 Ինչ պե՞ս են կազ մա կերպ վում հան րա յին քննար կում նե րը

Հան րա յին քննար կում ներ կա րող են անց կաց վել ի րա վաս տեղծ 
գոր ծըն թա ցի ա մե նա տար բեր փու լե րում, օ րի նակ՝ երբ.

դեռևս առ կա է միայն գա ղա փար՝ ի րա վա կան ակ տի նա-
խագ ծի մշակ ման վե րա բեր յալ (նախ նա կան հան րա յին 
քննար կում ներ),
ի րա վա կան ակ տը մշակ ման փու լում է (մի ջանկ յալ հան րա-
յին քննար կում ներ),
առ կա է ի րա վա կան ակ տի մշակ ված նա խա գիծ (ամ փո փիչ 
հան րա յին քննար կում ներ)։

1.3 Ո՞ր մար մինն է կազ մա կեր պում հան րա յին քննար կում նե րը

Քն նար կու մը, որ պես կա նոն, նա խա ձեռ նում է նա խա գի ծը մշա-
կող մար մինն իր հա յե ցո ղութ յամբ` գործ նա կան անհ րա ժեշ տութ-
յու նից ել նե լով։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, հան րա յին քննար կում կա րող 
են նա խա ձեռ նել նաև ՔՀԿ-նե րը՝ ել նե լով ի րենց շա հա ռու նե րին 
տվյալ նա խագ ծի առն չութ յու նից։ 

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի նա խագ ծի հան րա յին քննար-
կում նե րին մաս նակ ցութ յան բաց հրա վե րը պար տա դիր կեր-
պով պետք է տե ղադր վի նա խա գի ծը մշա կող մարմ նի պաշ տո-
նա կան ին տեր նե տա յին կայ քում:

Բա ցի այդ, նա խա գի ծը մշա կող մար մի նը կա րող է հրա վե րը 
հրա պա րա կել նաև հե ռա հա ղոր դակ ցութ յան այլ մի ջոց նե րով, 
օ րի նակ` հե ռուս տա տե սութ յամբ, ռա դիո յով և  այլն: 

Հ րա վե րի հետ միա սին նա խա գիծ մշա կող մարմ նի պաշ տո նա-
կան ին տեր նե տա յին կայ քում հրա պա րակ վում է.
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հան րա յին քննարկ ման դրվող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի 
նա խա գի ծը,
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի ըն դուն ման հիմ նա վո րու մը, 
ե թե հան րա յին քննար կու մը ծա վալ վում է ի րա վա կան ակ տի 
պատ րաս տի նա խագ ծի շուրջ,
 նա խա գիծ մշա կող մարմ նի հա յե ցո ղութ յամբ այլ նյու թեր:

1.4 Ով քե՞ր են մաս նակ ցում հան րա յին քննար կում նե րին

Հան րա յին քննար կում նե րի մաս նա կից նե րի շրջա նա կի սահ-
մա նա փա կում օ րեն քով  նա խա տես ված չէ, և դ րանց կա րող են 
մաս նակ ցել բո լոր շա հագր գիռ ֆի զի կա կան և  ի րա վա բա նա կան 
ան ձինք (« Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քով):

Թե որ քա նով արդ յու նա վետ կլի նեն բաց հան րա յին քննար կում-
նե րը, մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է երկ րում քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան կա յաց վա ծութ յան և  ի րա վա գի տակ ցութ յան 
աս տի ճա նով: Բաց հան րա յին քննար կում նե րին հա տուկ է. 

ա ռա վե լա պես ոչ մաս նա գի տա կան @ ղղ վա ծ@ թ յ@  նը,
ար տա հայտ վող բազ մաբ ն@ յթ կար ծիք նե րը, ո րոնք խորհր-
դատ վա կան տե սանկ յ@  նից կարող են աչ քի չընկ նել մաս նա-
գի տա կան բարձր ո րա կով:

Այ դ@  հան դերձ, բաց հան րա յին քննար կ@ մն  ե րը ժո ղովր դա վա-
ր@ թ յան կար ևոր դրսևո ր@ մ են, և, եր բեմն , դրանց հա մե  մա տա-
բար ցածր ո րա կը չի կա րող նվա զեց նել դրանց անց կաց ման 
անհ րա ժեշ տ@ թ յ@  նը:
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Բաց հան րա յին քննար կ@ մն  ե րի ա ռա վե լ@ թ յ@  նը և  արժ ևո ր@ -
մը պայ մա նա վոր ված է նաև նրա նով, որ դրանց մաս նա կից-
նե րի շրջա նա կը չի ո րոշ վ@ մ հա մա պա տաս խան նա խա գի ծը 
մշա կող մարմն  ի հա յե ցո ղ@ թ յամբ, և, հետ ևա բար, բա ցառ վ@ մ է 
նաև հնա րա վոր կողմն  ա կա լ@ թ յ@  նը՝ հան րա յին քննար կ@ մն  ե րի 
մաս նա կից նե րի շրջա նա կի ընտ ր@ թ յան հար ց@ մ։

1.5 Կա րո՞ղ են արդ յոք անց կաց վել ա վե լի նեղ շրջա նակ նե րի 
հետ քննար կJ մն  եր

Ի լր@ մն  բո լոր շա հագր գիռ ան ձանց հետ անց կաց վող հան-
րա յին քննար կ@ մն  ե րի` նա խա գի ծը մշա կող մար մի  նը կա րող է 
նպա տա կա հար մար հա մա րել նաև սահ մա նա փակ, նա խա պես 
ընտր ված շրջա նա կի ան ձանց հետ հան րա յին քննար կ@ մն  ե րի 
անց կա ց@  մը:

Ն ման քննար կ@ մն  ե րը, որ պես կա նոն, անց կաց վեն հա մա պա-
տաս խան բնա գա վա ռի փոր ձա գետ նե րի, ինչ պես նաև այն կող-
մե  րի ներգ րավ մամբ, ո րոնք նա խագ ծի պո տեն ցիալ հաս ցեա տե-
րերն են և  ո րոնց շա հե րը կա րող են շո շափ վել նա խագ ծով:

Այ դ@  հան դերձ, քա նի որ մաս նա կից նե րի կան խո րոշ ված շրջա-
նա կի հետ հան րա յին քննար կ@ մն  ե րի ժա մա նակ պե տա կան 
մար մի նն է ո րո շ@ մ մաս նա կից նե րի շրջա նա կը, քննար կ@ մն  ե րի 
այս տե սա կը չի կա րող լի նել հան րա յին քննար կ@ մն  ե րի անց-
կաց ման մի ակ տար բե րա կը և գոր ծ@ մ է մի այն ի լրJ մն  բաց 
հան րա յին քննար կ@ մն  ե րի:
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Օ
Ր

ԻՆ
ԱԿ

՝

Ե թե Հա յաս տա նի Հան րա պե տ@ թ յան ար դա րա-
դա տ@ թ յան նա խա րա ր@ թ յ@  նը մշա կ@ մ է «Խղ ճի 
ա զա տ@ թ յան և կ րո նա կան կազ մա կեր պ@ թ յ@ ն-
նե րի մա սին» օ րեն քի նա խա գիծ, ա պա պո տեն-
ցիալ շա հագր գիռ ան ձինք են նախ և  ա ռաջ`

1.   Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին,

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տ@ թ յ@  ն@ մ գոր ծող 
ինչ պես գրանց ված կրո նա կան կազ մա կեր-
պ@ թ յ@ ն նե րը, այն պես էլ չգրանց ված կրո նա-
կան խմբե րը,

3. ազ գա յին փոք րա մաս ն@ թ յ@ ն նե րը, ո րոնք @  նեն 
ի րենց @  ր@ յն կրո նա կան դա վա նան քը,

4. մար դ@  ի րա վ@ նք նե րի պաշտ պա ն@ թ յամբ 
զբաղ վող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պ@ թ-
յ@ ն ներ: 

Այ սօր հան րա յին լս@ մն  ե րի տար բե րակ նե րից մե  կը e-draJ s.am 
ին տեր նե տա յին կայ ք@ մ կազ մա կերպ վող քննար կ@ մն  է: Ֆի-
զի կա կան և  ի րա վա բա նա կան ան ձինք ին տեր նե տա յին կայ ք@ մ 
հրա պա րակ ված նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի նա խագ ծի վե-
րա բեր յալ կա րող են ներ կա յաց նել ի րենց ա ռա ջար կ@ թ յ@ ն ներն 
@  դի տո ղ@ թ յ@ ն նե րը` դրանք

թող նե լով ին տեր նե տա յին կայ ք@ մ հա տ@ կ այդ նպա տա կով 
ստեղծ ված տե ղ@ մ,
@  ղար կե լով հա մա պա տաս խան է լեկտ րո նա յին հաս ցեով կամ
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գրա վոր ներ կա յաց նե լով նա խա գիծ մշա կող մարմն  ին։
Է լեկտ րո նա յին հաս ցեով ա ռա ջար կ@ թ յ@ ն ներ և դի տո ղ@ թ յ@ ն-
ներ ստա նա լ@  դեպ ք@ մ նա խա գիծ մշա կող մար մի  նը ոչ @ շ, քան 
մե կ աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց ք@ մ հե տա դարձ կա պի մի -
ջո ցով պետք է տե ղե կաց նի դրանք @  ղար կող ան ձանց՝ հա մա-
պա տաս խան դի տո ղ@ թ յ@ ն նե րը և  ա ռա ջար կ@ թ յ@ ն նե րը ստա-
ցած լի նե լ@  մա սին:

1.6 Ինչ պե՞ս են ամ փոփ վJ մ հան րա յին քննար կJ մն  ե րի արդ-
յJ նք նե րը

Հան րա յին քննար կ@ մն  ե րի ըն թաց ք@ մ ստաց ված ա ռա ջար-
կ@ թ յ@ ն նե րի, դի տո ղ@ թ յ@ ն նե րի վեր լ@  ծ@ թ յան և  ամ փոփ ման 
արդ յ@ նք նե րով՝ նա խա գիծ մշա կող մար մի  նը նա խագ ծ@ մ կա-
րող է կա տա րել անհ րա ժեշտ լրամ շա կ@  մն  եր։

Հան րա յին քննար կ@ մն  ե րի ա վար տից հե տո տասն հին գօր յա 
ժամ կե տ@ մ նա խա գի ծը մշա կող մար մի նն իր պաշ տո նա կան ին-
տեր նե տա յին կայ ք@ մ տե ղադ ր@ մ է`

լրամ շակ ված նա խա գի ծը,
ամ փո փա թեր թը:

ՔՀԿ-նե րի մաս նակ ց@ թ յ@ նն ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցին 
ա պա հո վե լ@  հա մար գոր ծ@ մ է նաև խորհր դա րա նա կան լսJ մ-
նե րի ինս տի տ@  տը:

Խորհր դա րա նա կան լս@ մն  եր կա րող են հրա վի րել՝ 

Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հը. 
մշտա կան հանձ նա ժո ղովն  ե րը, ա ռան ձին օ րեն քի նա խագ ծի 
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հար ցով ժա մա նա կա վոր հանձ նա ժո ղովն  ե րը՝ ի րենց վե րա-
պահ ված ո լորտ նե րին վե րա բե րող հար ցե րով. 
խմբակց@ թյ@ նը՝ իր կամ խմբակց@ թյան կազմ@ մ 
ընդգրկված պատգամավորի առաջադրած նախագծին 
վերաբերող հարցով: Խմբակց@ թյ@ նը յ@ րաքանչյ@ ր հեր-
թա կան նստաշր ջա նի ըն թաց ք@ մ կա րող է հրա վի րել 1 լսJ մ:

Լ ս@ մն  ե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վ@ թ յ@  նը դրանց անց կաց-
ման օր վա նից առն վազն 3 աշ խա տան քա յին օր ա ռաջ տրա-
մադր վ@ մ է զանգ վա ծա յին լրատ վ@ թ յան մի  ջոց նե րին: 

Լ ս@ մն  եր հրա վի րող հանձ նա ժո ղո վը կամ խմբակ ց@ թ յ@  նը 
կա րող է նա խա պատ րաս տել իր հրա վի րած լս@ մն  ե րի թե մա յի 
վե րա բեր յալ ներ կա յաց ված գրա վոր ե լ@ յթ ներ, ա ռա ջարկ ներ, 
եզ րա կա ց@ թ յ@ ն ներ, տե ղե կանք ներ, ինչ պես նաև՝ լս@ մն  ե րի 
արդ յ@ նք ներն ամ փո փող այլ նյ@  թեր, ո րոնք կա րող են հրա պա-
րակ վել հանձ նա ժո ղո վի ա ռա ջար կ@ թ յամբ` Ազ գա յին ժո ղո վի 
նա խա գա հի հա մա ձայ ն@ թ յամբ:
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2. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆO  ԱՆ ԿԱՐԳՈՎ 
ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ ԱՌԱՋԱՐԿԵԼO  ԻՐԱՎO ՆՔԸ

2.1 Ով քե՞ր կա րող են Ազ գա յին Ժո ղո վին քա ղա քա ցիա կան 
նա խա ձեռ նJ թ յան կար գով օ րեն քի նա խա գիծ ա ռա ջար կել

ՀՀ Սահ մա նադ ր@ թ յան հա մա ձայն՝ ընտ րա կան ի րա վ@ նք @  նե-
ցող առն վազն 50 000 քա ղա քա ցի @  նի Ազ գա յին ժո ղո վին քա ղա-
քա ցիա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան կար գով օ րեն քի նա խա գիծ ա ռա-
ջար կե լ@  ի րա վ@ նք (նա խա գի ծը պետք է ներ կա յաց վի մի աս նա-
բար՝ առն վազն հի ս@ ն հա զար քա ղա քա ց@  ստո րագ ր@ թ յամբ):  

2.2 Ո՞ր նա խագ ծե րը չեն կա րող ներ կա յաց վել քա ղա քա ցիա-
կան նա խա ձեռ նJ թ յան կար գով

Քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան կար գով չեն կա րող ներ-
կա յաց վել մի  շարք նա խագ ծեր: Այդ նա խագ ծե րի շրջա նա կը 
հետև յալն է.

պե տա կան բյ@  ջե2,
մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի վա վե րացն ման, կա սեցն ման 
և չեղ յալ հայ տա րա րե լ@  ա ռա ջար կ@ թ յ@ ն3,
հա մա ներ ման մա սին օ րեն քի նա խա գիծ4,
երկ րի վար չա տա րած քա յին բա ժա ն@ մ5,
նա խա րա ր@ թ յ@ ն նե րի ցան կը և Կա ռա վա ր@ թ յան գոր ծ@ -
նե@ թ յան կար գը6,

2 Սահմանադրության 110-րդ հոդվածի 1-ին մաս

3 Սահմանադրության  116-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

4 Սահմանադրության 117-րդ հոդված

5 Սահմանադրության 121-րդ հոդված

6 Սահմանադրության 147-րդ հոդվածի 2-րդ մաս
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հան րա յին շա հից ել նե լով՝ մի ջ հա մայն քա յին մի ա վո ր@ մն  ե րի 
ստե ղ@ մ7:

Տվ յալ հոդ ված նե րով նա խագ ծե րը վե րա պահ ված են Կա ռա վա-
րJ թ յան բա ցա ռիկ ի րա վա ս@ թ յա նը:  

2.3 Ի՞նչ ըն թա ցա կար գով կա րող են քա ղա քա ցի նե րը նա խա-
ձեռ նել օ րեն քի նա խագ ծի ըն դJ  նJ մ և/ կամ հան րաք վեի անց-
կա ցJ մ

Քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նJ թ յան կար գով Ազ գա յին ժո ղո-
վին օ րեն քի նա խա գիծ ա ռա ջար կե լ@  հա մար կազ մա վոր վ@ մ է 
առն վազն 50 քա ղա քա ցJ ց բաղ կա ցած նա խա ձեռ նող խ@ մբ: 

Նա խա ձեռ նող խ@ մ բը գրանց ման հա մար Կենտ րո նա կան ընտ-
րա կան հանձ նա ժո ղով է ներ կա յաց ն@ մ.

նա խա ձեռ նող խմբի բո լոր ան դամն  ե րի կող մի ց ստո րագր-
ված ո րո շ@ մ՝ նա խա ձեռ նող խ@ մբ կազ մա վո րե լ@  և նա խա-
ձեռ նող խմբի լիա զոր ներ կա յա ցJ  ցիչ նշա նա կե լ@  վե րա-
բեր յալ, ո ր@ մ առ կա ստո րագ ր@ թ յ@ ն նե րը վա վե րաց վ@ մ են 
նո տա րա կան կար գով,
նա խա ձեռ նող խմբի ան դամն  ե րի ան ձը հաս տա տող փաս-
տաթղ թի պատ ճեն նե րը, 
հա մա պա տաս խան օ րեն քի նա խա գի ծը՝ է լեկտ րո նա յին և 
թղ թա յին տար բե րա կով,
նա խա ձեռ նող խմբի է լեկտ րո նա յին փոս տի հաս ցեն, ո րը 
նա խա ձեռ նող խմբի գրան ց@  մի ց հե տո հրա պա րակ վ@ մ է 
Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կայ ք@ մ: 

7 Սահմանադրության 189-րդ հոդվածի 1-ին մաս



12

Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը 3 աշ խա տան քա-
յին օր վա ըն թաց ք@ մ գրան ց@ մ է նա խա ձեռ նող խմբին և նա-
խա ձեռ նող խմբի լիա զոր ներ կա յա ց@ ց չին կամ մե ր ժ@ մ է գրան-
ց@  մը, ե թե վե րը նշված պա հանջ նե րը պահ պան ված չեն: 

Գ րան ց@  մի ց հե տո նա խա ձեռ նող խ@ մբն ի րա վ@ նք է ստա ն@ մ՝ 
ձեռ նար կել օ րեն քի նա խագ ծի ըն դ@ ն ման նա խա ձեռ ն@ թ յա նը 
քա ղա քա ցի նե րի մի ա ց@  մը՝ ստո րագ ր@ թ յ@ ն նե րի հա վա քագր-
ման մի  ջո ցով: 

2.4 Ինչ պե՞ս է ի րա կա նաց վJ մ ստո րագ րJ թ յJ ն նե րի հա վա-
քագ րJ  մը

Ս տո րագ րJ թ յJ ն նե րի հա վա քագր մա նը (նա խա ձեռ նել, կազ-
մա կեր պել, օ ժան դա կել) կա րող են ներգ րավ վել 16 տա րին լրա-
ցած քա ղա քա ցի նե րը: 

Ս տո րագ րել կա րող են մի այն ստո րագ րե լ@  պա հին հան րաք-
վեին մաս նակ ցե լJ  ի րա վJ նք @  նե ցող քա ղա քա ցի նե րը: 

Ս տո րագ ր@ թ յ@ ն նե րի հա վա քագ ր@ մն  ի րա կա նաց վ@ մ է ստո-
րագ ր@ թ յ@ ն նե րի հա վա քագր ման ձևա թեր թիկ նե րի մի  ջո ցով՝ 
տե ղ@ մ ստո րագ րե լ@  կամ է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով, ե թե 
Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը չի սահ մա նել ստո-
րագ ր@ թ յ@ ն նե րի հա վա քագ ր@  մը մի այն է լեկտ րո նա յին ե ղա նա-
կով ի րա կա նաց նե լ@  կարգ: 

Տե ղ@ մ ստո րագ րե լ@  դեպ ք@ մ ձևա թեր թի կ@ մ լրաց վ@ մ են 
ստո րագ րո ղի անձ նագ րա յին տվյալ նե րը, ձևա թեր թի կը ստո-
րագ ր@ մ և հանձն վ@ մ է ստո րագ ր@ թ յ@ ն նե րի հա վա քագ ր@ մն  
ի րա կա նաց նող ան ձին, իսկ է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կի դեպ ք@ մ՝ 
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ձևա թեր թի կը ստո րագր վ@ մ է է լեկտ րո նա յին ն@ յ նա կա նաց ման 
ե ղա նա կով: 

Տե ղ@ մ ստո րագ ր@ թ յ@ ն նե րի հա վա քագր ման հա մար օգ տա-
գործ վող ձևա թեր թիկ ներ նա խա ձեռ նող խմբի ան դամն  ե րին չեն 
տրա մադր վ@ մ՝ դրանք ներ բեռն վ@ մ և տ պագր վ@ մ են հա վա-
քագ րող նե րի խմբի կող մի ց: 

Տե ղ@ մ ստո րագ ր@ թ յ@ ն նե րի հա վա քագ ր@ մ կազ մա կերպ վ@ մ է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ@ թ յան տա րած ք@ մ գոր ծող՝

հա մայն քա պե տա րան նե ր@ մ,
բազ մաբ նա կա վայր հա մայնք նե ր@ մ՝ նաև հա մայն քի կազ-
մ@ մ ընդգրկ ված բնա կա վայ րի վար չա կան ղե կա վար նե րի 
նստա վայ րե ր@ մ,
Եր ևան քա ղա ք@ մ՝ վար չա կան շրջան նե րի ղե կա վար նե րի 
նստա վայ րե ր@ մ,
մարզ պե տա րան նե ր@ մ: 

Տե ղ@ մ ստո րագ ր@ թ յ@ ն նե րի հա վա քագ ր@ մն  ի րա կա նաց վ@ մ 
է նա խա ձեռ նող խմբի ներ կա յա ց@ ց չի կող մի ց՝ հա մա պա տաս-
խան հան րա յին ծա ռա յո ղի պար տա դիր մաս նակ ց@ թ յամբ, 
ինչ պես նաև նո տա րա կան գրա սեն յակ նե ր@ մ՝ նո տար նե րի կող-
մի ց: Տե ղ@ մ ստո րագ ր@ թ յ@ ն նե րի հա վա քագր ման վայ րը տրա-
մադր վ@ մ է մար մի ն նե րի ղե կա վար նե րի կող մի ց՝ նա խա ձեռ նող 
խմբի՝ գրա վոր դի մե  լ@ ց հե տո 3 օր վա ըն թաց ք@ մ: 

Տե ղ@ մ ստո րագ ր@ թ յ@ ն նե րի հա վա քագր մա նը կա րե լի է մի ա-
նալ նո տա րա կան կար գով տրված հայ տա րա ր@ թ յամբ, ո րի ձևը 
սահ մա ն@ մ է Կեն տո րա նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը: 

Տե ղ@ մ ստո րագ ր@ թ յ@ ն նե րի հա վա քագր մա նը կա րե լի է մի ա-
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նալ Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հայտ նած հաս-
ցեով՝ է լեկտ րո նա յին ստո րագ ր@ թ յան մի  ջո ցով: 

Ս տո րագ ր@ թ յ@ ն նե րի հա վա քագ ր@ մն  ի րա կա նաց վ@ մ է նա-
խա ձեռ նող խմբի գրան ց@  մի ց հե տո՝ 45 օր վա ըն թաց ք@ մ, իսկ 
հան րաք վեի մի  ջո ցով ըն դ@  նե լ@  հա մար՝ 60 օր վա ըն թաց ք@ մ: 

Ս տո րագ ր@ թ յ@ ն նե րի հա վա քագր ման ձևա թեր թիկ նե րի ձևե րը 
և լ րաց ման կար գը սահ մա ն@ մ է Կենտ րո նա կան ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վը: Ս տո րագ ր@ թ յ@ ն նե րի հա վա քագր ման ձե ւա-
թեր թիկ նե րի նմ@ շ նե րը ներ բեռն ման հնա րա վո ր@ թ յամբ տե-
ղադր վ@ մ են Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հա-
մա ցան ցա յին կայ ք@ մ: 

Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը նա խա ձեռ նող խմբի 
լիա զոր ներ կա յա ց@ ց չի դի մ@  մը և ս տո րագր ված ձևա թեր թիկ-
նե րը ստա նա լ@ ց հե տո մե  կամս յա ժամ կե տ@ մ ի րա կա նաց ն@ մ է 
ստո րագ րJ թ յJ ն նե րի վա վե րա կա նJ թ յան հաս տա տJ մ: 

Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը ստ@ գ ման արդ-
յ@ ն ք@ մ ո րո շ@ մ է կա յաց ն@ մ ստո րագ ր@ թ յ@ ն նե րի վա վե րա-
կա ն@ թ յ@  նը հաս տա տե լ@  մա սին, ե թե առ կա են Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տ@ թ յան Սահ մա նադ ր@ թ յամբ պա հանջ վող քա նա կի 
վա վեր ստո րագ ր@ թ յ@ ն ներ, իսկ հա կա ռակ դեպ ք@ մ մե ր ժ@ մ 
է հաս տա տ@  մը: Հա վա քագր ված ստո րագ ր@ թ յ@  նը հա մար վ@ մ 
է վա վեր, ե թե ձևա թեր թի կ@ մ պա հանջ վող տվյալ նե րը ամ բող-
ջա կան են և լրաց ված են պատ շաճ ձևով: Ե թե ձևա թեր թի կ@ մ 
պա հանջ վող տվյալ նե րը ամ բող ջա կան չեն կամ լրաց ված են ոչ 
պատ շաճ ձե ւով, ստո րագ ր@ թ յ@  նը հան վ@ մ է ներ կա յաց ված 
ստո րագ ր@ թ յ@ ն նե րի խմբա քա նա կից: Ե թե քա ղա քա ց@  տվյալ-
նե րը կրկնվ@ մ են, ա պա հաշվ վ@ մ է տվյալ քա ղա քա ց@  մի այն 
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մե կ ստո րագ ր@ թ յ@  նը: 

Քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան լիա զոր ներ կա յա ց@  ցի չը 
ստո րագ ր@ թ յ@ ն նե րի վա վե րա կա ն@ թ յ@  նը հաս տա տե լ@  վե-
րա բեր յալ ո րո շ@  մը ստա նա լ@ ց հե տո 15-օր յա ժամ կե տ@ մ հա-
մա պա տաս խան նա խա գի ծը ներ կա յաց ն@ մ է Ազ գա յին ժո ղով: 

Ս տո րագ ր@ թ յ@ ն նե րի վա վե րա կա ն@ թ յան հաս տա տ@  մը մե ր-
ժե լ@  մա սին ո րո շ@  մը քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան 
խմբի կող մի ց կա րող է բո ղո քարկ վել դա տա կան կար գով:

2.5 Ե՞րբ է դա դա րJ մ նա խա ձեռ նող խմբի գրան ցJ  մը 

Նա խա ձեռ նող խմբի գրան ց@  մը դա դա րեց վ@ մ է՝ 

նա խա ձեռ նող խմբի ո րոշ ման հի ման վրա՝ նա խա ձեռ նող 
խմբի լիա զոր ներ կա յա ց@ ց չի դի մ@  մով, 
քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան կար գով Ազ գա յին ժո-
ղո վին ներ կա յաց ված օ րեն քի նա խա գի ծը ըն դ@ ն վե լ@  դեպ-
ք@ մ, 
այն դեպ ք@ մ, ե թե Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մի ց 
քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան կար գով ներ կա յաց ված 
օ րեն քի նա խա գի ծը ճա նաչ վել է Սահ մա նադ ր@ թ յա նը հա-
կա սող,
այն դեպ ք@ մ, ե թե, ԱԺ կող մի ց նա խա գի ծը մե ր ժե լ@  պա-
րա գա յ@ մ, խ@ մ բը Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո-
ղո վին չի ի րա զե կել օ րեն քի նա խագ ծի ըն դ@ ն ման նա խա-
ձեռ ն@ թ յ@  նը շա ր@  նա կե լ@  մա սին /քվեար կ@ թ յ@  նից հե տո 
7-օր յա ժամ կե տ@ մ/,
այն դեպ ք@ մ, երբ @  ժի մե ջ է մտել Կենտ րո նա կան ընտ րա-
կան հանձ նա ժո ղո վի՝ հան րաք վեի արդ յ@ նք նե րի ամ փոփ-
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ման վե րա բեր յալ ո րո շ@  մը, ո րով սահ ման վ@ մ է, որ հան-
րաք վեի դրված ակ տը չի ըն դ@ ն վել, իսկ այդ ո րո շ@  մը բո ղո-
քար կե լիս Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը @  ժի մե ջ է թո ղել 
ԿԸՀ-ի կող մի ց հան րաք վեի արդ յ@ նք նե րի ամ փոփ ման վե-
րա բեր յալ ո րո շ@  մը: 

Քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան լիա զոր ներ կա յա ց@  ցի-
չը օ րեն քի նա խագ ծի քննարկ ման ըն թաց ք@ մ  ի րա վ@ նք @  նի 
հան դես գա լ@  որ պես օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան հե ղի-
նակ կամ հիմն  ա կան զե կ@  ցող: Հար ցի քննարկ ման ըն թաց ք@ մ 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամն  ե րը և Կա ռա վա ր@ թ յան ներ կա յա ց@ -
ցի չը կա րող են ի րենց ե լ@ յ թ@ մ նա խագ ծի վե րա բեր յալ ա ռա-
ջարկ ներ ներ կա յաց նել: 

2.6 Ի՞նչ կար գով կա րող է նա խա գի ծը դրվել հան րաք վեի

Ե թե Ազ գա յին ժո ղո վը մե ր ժ@ մ է քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ-
ն@ թ յան կար գով ներ կա յաց ված օ րեն քի նա խագ ծի ըն դ@  ն@  մը, 
ա պա նա խա գի ծը կա րող է Սահ մա նադ ր@ թ յամբ և « Հան րաք-
վեի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տ@ թ յան օ րեն քով սահ-
ման ված կար գով դրվել հան րաք վեի: 

Հան րաք վեի անց կաց ման հա մար անհ րա ժեշտ ստո րագ րա հա-
վա քով զբաղ վ@ մ է ար դեն իսկ գրանց ված ն@ յն նա խա ձեռ նող 
խ@ մ բը, որն Ազ գա յին ժո ղո վին ա ռա ջար կել էր օ րեն քի նա խա-
գի ծը, ե թե 

նա խա ձեռ նող խմբի գրան ց@  մը մի նչ այդ չի դա դա րեց վել, 
Ազ գա յին ժո ղո վի մե ր ժ@  մի ց հե տո 7-օր յա ժամ կե տ@ մ այդ նա-
խա ձեռ նող խ@ մ բը գրա վոր ձևով Կենտ րո նա կան ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վին ի րա զե կել է օ րեն քի նա խագ ծի ըն դ@ ն ման 
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նա խա ձեռ ն@ թ յ@  նը շա ր@  նա կե լ@  մտադ ր@ թ յան մա սին: 
Ազ գա յին ժո ղո վի կող մի ց մե ր ժ@  մի ց հե տո` 60 օր վա ըն թաց ք@ մ, 
օ րեն քի նա խա գի ծը կա րող է դրվել հան րաք վեի, ե թե.

ընտ րա կան ի րա վJ նք J  նե ցող և՛ս 300000 քա ղա քա ցի 
մի ա նJ մ է նա խա ձեռ նJ թ յա նը,
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նա խա գի ծը ճա նա չJ մ է 
Սահ մա նադ րJ թ յա նը հա մա պա տաս խա նող: 

Քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան մաս նա կից նե րի ստո րագ-
ր@ թ յ@ ն նե րի վա վե րա կա ն@ թ յ@  նը հաս տա տ@ մ է Կենտ րո նա-
կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը: 

Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մի ց քա ղա քա-
ցիա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան մաս նա կից նե րի ստո րագ ր@ թ յ@ ն-
նե րի վա վե րա կա ն@ թ յ@  նը  հաս տատ վե լ@  դեպ ք@ մ քա ղա քա-
ցիա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան լիա զոր ներ կա յա ց@  ցի չը՝ Կենտ րո-
նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ո րո շ@  մը ստա նա լ@ ց հե տո 
15-օր յա ժամ կե տ@ մ դի մ@ մ է Սահ մա նադ րա կան դա տա րան՝ 
նա խագ ծի սահ մա նադ րա կա ն@ թ յ@  նը ո րո շե լ@  հար ցով: 

Քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան կար գով ներ կա յաց ված 
օ րեն քի նա խագ ծի վե րա բեր յալ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա-
նի կող մի ց` Սահ մա նադ ր@ թ յա նը հա մա պա տաս խա ն@ թ յան 
մա սին ո րո շ@ մն  ըն դ@ ն վե լ@ ց, ինչ պես նաև` Ազ գա յին ժո ղո վի 
կող մի ց հան րաք վե անց կաց նե լ@  մա սին ո րո շ@ մն  ըն դ@ ն վե-
լ@ ց հե տո` ե ռօր յա ժամ կե տ@ մ, Հանրապետ@ թյան նախագահը 
նշանակ@ մ է հանրաքվե: 

Այս տեղ այս ըն թաց քը չի ա վարտ վ@ մ. անհ րա ժեշտ է ևս մի  նա-
խա պայ ման.  Ազ գա յին ժո ղո վը պետք է հան րաք վե անց կաց նե-
լJ  մա սին ո րո շJ մ ըն դJ  նի: Այդ ո րո շJ  մը կա րող է ըն դJ ն վել 
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ԱԺ պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նJ ր թվի առն վազն 3/5-ով։

Հան րաք վեն անց կաց վ@ մ է Նա խա գա հի՝ հան րաք վե նշա նա կե-
լ@ ց ոչ շ@ տ, քան 50, և  ոչ @ շ, քան 65 օր հե տո: 

Հան րաք վեի մի  ջո ցով ըն դ@ ն ված օ րենք նե րը կա րող են փո փոխ վել 
մի այն հան րաք վեով: Ն ման փո փո խ@ թ յ@ ն կա րող է կա տար վել հա-
մա պա տաս խան օ րեն քի ըն դ@  ն@  մի ց առն վազն 1 տա րի հե տո: 

2.7 Ո՞ր օ րենք նե րի նա խագ ծե րը չեն կա րող դրվել հան րաք վեի

Հան րաք վեի չեն կա րող դրվել այն օ րենք նե րի նա խագ ծե րը, 
ո րոնք վե րա բե ր@ մ են.

սահ մա նադ րա կան օ րենք նե րի ի րա վա կար գա վոր ման 
ա ռար կա յին,
պե տա կան բյ@  ջեին, 
հար կե րին, տ@ ր քե րին, այլ պար տա դիր վճար նե րին, 
հա մա ներ մա նը, 
պե տ@ թ յան պաշտ պա ն@ թ յա նը և  անվ տան գ@ թ յա նը, 
մի  ջազ գա յին պայ մա նագ րե րին, 
Հան րաք վեի մա սին ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված այլ հար ցե րի: 

Հան րաք վե նշա նա կե լ@  մա սին Հան րա պե տ@ թ յան նա խա գա հի 
հրա մա նագ րի հրա պա րա կ@  մի ց հե տո հան րաք վե անց կաց նե լ@  
նա խա ձեռ ն@ թ յան հե ղի նա կը հա մար վ@ մ է «ԱՅՈ» քա րոզ չ@ թ-
յան կողմ: 

«ԱՅՈ» քա րոզ չ@ թ յան կող մի  լիա զոր ներ կա յա ց@  ցիչ է հա մար-
վ@ մ քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ ն@ թ յան լիա զոր ներ կա յա-
ց@  ցի չը: «ՈՉ» քա րոզ չ@ թ յան կողմ կա րող են ձևա վո րել հա մա-
պա տաս խա նա բար հան րաք վե անց կաց նե լ@  մա սին Ազ գա յին 
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ժո ղո վի ո րոշ ման նա խագ ծին կամ քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ-
ն@ թ յան կար գով Ազ գա յին ժո ղով ներ կա յաց ված օ րեն քի նա-
խագ ծին դեմ կամ ձեռն պահ քվեար կած Ազ գա յին ժո ղո վի պատ-
գա մա վոր նե րը: 

Հան րաք վե անց կաց նե լ@  մա սին Հան րա պե տ@ թ յան նա խա գա-
հի հրա մա նագ րի հրա պա րա կ@  մի ց հե տո յոթ նօր յա ժամ կե տ@ մ 
որ պես «ՈՉ» քա րոզ չ@ թ յան կողմ չգրանց վե լ@  դեպ ք@ մ, «ՈՉ» 
քա րոզ չ@ թ յան կողմ կա րող է ձևա վո րել առն վազն 50 քա ղա քա-
ցի նե րից բաղ կա ցած խ@ մ բը: «ՈՉ» քա րոզ չ@ թ յան կող մը են թա-
կա է գրանց ման Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վ@ մ: 
«ՈՉ» քա րոզ չ@ թ յան կող մը ձե ւա վոր ման պա հից 3-օր յա ժամ կե-
տ@ մ գրանց ման նպա տա կով գր@ թ յ@ ն է ներ կա յաց ն@ մ Կենտ-
րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով: 

Հան րաք վեի դրված ակտն ըն դ@ ն վ@ մ է, ե թե դրան կողմ է 
քվեար կել հան րաք վեի մաս նա կից նե րի կե սից ա վե լին, բայց ոչ 
պա կաս, քան հան րաք վե նե րին մաս նակ ցե լ@  ի րա վ@ նք @  նե ցող 
քա ղա քա ցի նե րի 1/4-ը: 

Ռազ մա կան կամ ար տա կարգ դր@ թ յան ժա մա նակ հան րաք վե 
չի անց կաց վ@ մ: 
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ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Քաղ հա սա րա կութ յան 

կազ մա կեր պութ յուն նե րի 

մաս նակ ցութ յու նը օ րենսդ րա կան 

նա խա ձեռ նութ յուն նե րին

Տպագրվել է Թայմ թու պրինտ տպարանում
Չափը` 60*80 1/16: Ծավալը` 1,25 մամուլ:

Թուղթը` օֆսեթ: Տպաքանակը` 500 օրինակ:
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