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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ 
 ՕՐԵՆՔԸ

Կ�ՍԱԿՑ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ընդ�նվել է 16.12.2016 

 

  ԳԼ�Խ 1

ԸՆԴՀԱՆ�Ր ԴՐ�ՅԹՆԵՐ 

Հոդված 1. Oրենքի կարգավորման առարկան

1.Ս�յն սահմանադրական օրենքը սահման�մ է կ�սակց�թյ�նների իրավական կարգավիճակը, կարգավոր�մ է
կ�սակց�թյ�նների ստեղծման, պետական գրանցման, կառ�ցվածքի, իրավ�նքների եւ պարտական�թյ�նների,
գ�յքի ձեւավորման, դրա աղբյ�րների, ֆինանսական գործ�նե�թյան, կ�սակց�թյ�նների հանրային աջակց�թյան,
կ�սակց�թյ�նների հաշվետվ�թյ�նների եւ ա�դիտի, միջազգային գործ�նե�թյան, նրանց գործ�նե�թյան
նկատմամբ ֆինանսական վերահսկող�թյան, գործ�նե�թյան կասեցման,  գործ�նե�թյան վերսկսման, արգելման,
վերակազմակերպման եւ լ�ծարման հետ կապված հարաբեր�թյ�նները:

Հոդված 2. «Կ�սակց�թյ�ն» հասկաց�թյ�նը

1. Կ�սակց�թյ�նը Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացիների կամավոր միավոր�մ է, որի նպատակը
հանրաքվեներին, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտր�թյ�ններին մասնակցել� եւ
հասարակ�թյան � պետ�թյան քաղաքական կյանքին մասնակց�թյան այլ ձեւերով ժողովրդի քաղաքական կամքի
ձեւավորմանն � արտահայտմանը նպաստելն է:

2. Կ�սակց�թյ�նը պետական գրանցման պահից ձեռք է բեր�մ ոչ առեւտրային իրավաբանական անձի կարգավիճակ:

Հոդված 3. Կ�սակց�թյ�նների մասին օրենսդր�թյ�նը

1. Կ�սակց�թյ�նների կազմավորման եւ գործ�նե�թյան հետ կապված հարաբեր�թյ�նները կարգավորվ�մ են
Հայաստանի Հանրապետ�թյան Սահմանադր�թյամբ, Հայաստանի Հանրապետ�թյան միջազգային պայմանագրերով,
ս�յն օրենքով, ինչպես նաեւ ս�յն օրենքին համապատասխան ընդ�նված  ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական
այլ ակտերով:

Հոդված 4. Կ�սակց�թյ�նների գործ�նե�թյան սկզբ�նքները

1. Կ�սակց�թյ�նները հավասար են օրենքի առջեւ` անկախ իրենց ծրագրային փաստաթղթեր�մ արտացոլված
գաղափարախոս�թյ�նից, նպատակներից, խնդիրներից եւ այլ հանգամանքներից:

2. Կ�սակց�թյան գործ�նե�թյ�նը հիմնվ�մ է անդամ�թյան կամավոր�թյան, անդամների իրավահավասար�թյան,
սեռից, ռասայից, մաշկի գ�յնից, գ�յքային վիճակից, ծն�նդից, հաշմանդամ�թյ�նից, տարիքից կամ անձնական կամ
սոցիալական բն�յթի այլ հանգամանքներից կախված խտրական�թյան արգելման, կ�սակց�թյան անկախ�թյան,
ինքնակառավարման, կոլեգիալ�թյան, գործ�նե�թյան թափանցիկ�թյան, հրապարակայն�թյան եւ
հաշվետվողական�թյան սկզբ�նքների վրա:

3. Կ�սակց�թյ�նները, հաշվի առնելով կ�սակց�թյ�նների գործ�նե�թյան սկզբ�նքները, ինքն�ր�յն են որոշ�մ
իրենց ներքին կառ�ցվածքը, նպատակները, գործ�նե�թյան ձեւերն � մեթոդները, կ�սակց�թյան մարմինների
ձեւավորման կարգը, որոնք չեն կարող հակասել ժողովրդավարական սկզբ�նքներին:

Հոդված 5. Կ�սակց�թյ�նների ստեղծման եւ գործ�նե�թյան սահմանափակ�մները
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1. Արգելվ�մ է այն կ�սակց�թյ�նների ստեղծ�մը կամ գործ�նե�թյ�նը, որոնք քարոզ�մ են սահմանադրական
կարգի բռնի տապալ�մ կամ բռն�թյ�ն են կիրառ�մ սահմանադրական կարգը տապալել� նպատակով:

2. Արգելվ�մ է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ�մ, պետական նախադպրոցական,
դպրոցական եւ այլ �ս�մնական հաստատ�թյ�ններ�մ, պետական այլ կազմակերպ�թյ�ններ�մ
կ�սակց�թյ�նների ստորաբաժան�մների տեղակայ�մը:

3. Արգելվ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան տարածք�մ օտարերկրյա կ�սակց�թյ�նների կամ դրանց
ստորաբաժան�մների, ինչպես նաեւ հիմնարկների ստեղծ�մը կամ գործ�նե�թյ�նը:

Հոդված 6. Պետ�թյ�նը եւ կ�սակց�թյ�նները

1. Արգելվ�մ է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձանց միջամտ�թյ�նը
կ�սակց�թյ�նների գործ�նե�թյանը, բացառ�թյամբ ս�յն օրենքով սահմանված դեպքերի:

2. Կ�սակց�թյ�նների անդամները, որոնք Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական եւ տեղական
ինքնակառավարման մարմիններ�մ պաշտոններ են զբաղեցն�մ, իրավ�նք չ�նեն իրենց ծառայողական
(պաշտոնեական) դիրքն օգտագործել� հօգ�տ կ�սակցական շահերի: Նշված անձինք իրենց պաշտոնեական
պարտական�թյ�նները կատարելիս կաշկանդված չեն կ�սակց�թյան որոշ�մներով:

3. Կ�սակց�թյ�ններին անդամակցելը կամ չանդամակցելը անձի իրավ�նքներն � ազատ�թյ�նները
սահմանափակել� կամ պետ�թյան կողմից նրան որեւէ արտոն�թյ�ն կամ առավել�թյ�ն տրամադրել� հիմք չէ: 

  

ԳԼ�Խ 2

Կ�ՍԱԿՑ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾ�ՄԸ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑ�ՄԸ

Հոդված 7. Կ�սակց�թյ�նների ստեղծ�մը

1. Կ�սակց�թյ�նը ձեւավորվ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացիների նախաձեռն�թյամբ` հիմնադիր
համագ�մարի որոշմամբ:

2. Հիմնադիր համագ�մարը իրավազոր է, եթե դրան մասնակց�մ է առնվազն 100 հիմնադիր:

Հոդված 8. Կ�սակց�թյան հիմնադիր համագ�մարի կողմից որոշ�մների ընդ�ն�մը

1. Կ�սակց�թյան հիմնադիր համագ�մարը որոշ�մներ է ընդ�ն�մ կ�սակց�թյան ստեղծման, կ�սակց�թյան
ծրագրի ընդ�նման եւ կանոնադր�թյան հաստատման, պետական գրանցման համար լիազորված անձի (անձանց),
ղեկավար եւ վերահսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինների կազմավորման մասին, ինչպես նաեւ իր կազմից ընտր�մ է
մշտապես գործող ղեկավար մարմնի ղեկավար (կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար):

2. Կ�սակց�թյան ստեղծման մասին որոշ�մն ընդ�նվ�մ է կ�սակց�թյան հիմնադիր համագ�մարին ներկա
առնվազն 100 հիմնադրի միաձայն որոշմամբ:

3. Կ�սակց�թյան ծրագրի եւ կանոնադր�թյան հաստատման, պետական գրանցման համար լիազորված անձի
(անձանց), ղեկավար եւ վերահսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինների ձեւավորման մասին որոշ�մներն ընդ�նվ�մ
են կ�սակց�թյան հիմնադիր համագ�մարին ներկա հիմնադիրների ձայների մեծամասն�թյամբ:

4. Հիմնադիր համագ�մարի կազմակերպիչները հիմնադիր համագ�մարի անցկացման օրվանից առնվազն մեկ ամիս
առաջ Հայաստանի Հանրապետ�թյան հրապարակային ծան�ց�մների պաշտոնական ինտերնետային կայք�մ՝
http://www.azdarar.am, հրապարակ�մ են կ�սակց�թյան հիմնադիր համագ�մարի անցկացման ժամանակի եւ վայրի
մասին ծան�ց�մ, ինչպես նաեւ կ�սակց�թյան կանոնադր�թյան եւ ծրագրի նախագծերի հիմնական դր�յթները:

Հոդված 9. Կ�սակց�թյան պետական գրանցման կարգը
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1. Կ�սակց�թյան` որպես իրավաբանական անձի իրավ�նակ�թյ�նը ծագ�մ է պետական գրանցման պահից:

2. Պետական գրանցման պահին կ�սակց�թյ�նը պետք է �նենա ոչ պակաս, քան 800 անդամ, որոնք ներկայացն�մ են
Երեւան քաղաքը կամ Հայաստանի Հանրապետ�թյան մարզերի առնվազն 1/3-ը կամ Երեւան քաղաքը եւ Հայաստանի
Հանրապետ�թյան մարզերի առնվազն 1/4-ը, ինչպես նաեւ տարածքային ստորաբաժան�մներ`

1) Երեւան քաղաք�մ` առնվազն երեք ստորաբաժան�մ կամ

2) Հայաստանի Հանրապետ�թյան մարզերի առնվազն 1/3-�մ` յ�րաքանչյ�ր�մ առնվազն մեկ ստորաբաժան�մ կամ

3) Երեւան քաղաք�մ եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան մարզերի առնվազն 1/4-�մ` յ�րաքանչյ�ր�մ առնվազն մեկ
ստորաբաժան�մ:

3. Կ�սակց�թյան պետական գրանց�մը կատար�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան լիազորած
պետական կառավարման մարմինը` Արդարադատ�թյան նախարար�թյ�նը (այս�հետ` պետական լիազոր մարմին):

4. Պետական գրանցման նպատակով կ�սակց�թյ�նը պետական լիազոր մարմին է ներկայացն�մ.

1) կ�սակց�թյան կանոնադր�թյան առնվազն երկ� օրինակ.

2) հանրային կյանքի կազմակերպման հայեցակարգի վերաբերյալ կ�սակց�թյան մոտեց�մներն արտացոլող ծրագրի
առնվազն երկ� օրինակ.

3) պետական գրանցման մասին դիմ�մ՝ ստորագրված կ�սակց�թյան մշտապես գործող ղեկավար մարմնի
անդամների կողմից` նրանցից յ�րաքանչյ�րի անձնագրային տվյալների եւ հաշվառման հասցեի նշ�մով.

4) հիմնադիր համագ�մարի արձանագր�թյ�նը, ինչպես նաեւ կ�սակց�թյան ստեղծման, մշտապես գործող ղեկավար
մարմնի ղեկավարի (կամ ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի) ընտր�թյան, տարածքային
ստորաբաժան�մների կազմավորման, դրանց գտնվել� վայրի, կանոնադր�թյան հաստատման � ծրագրային
փաստաթղթերի ընդ�նման, պետական գրանցման համար լիազորված անձի (անձանց), ղեկավար եւ
վերահսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինների կազմավորման մասին որոշ�մները.

5) պետական գրանցման պահին կ�սակց�թյան հիմնադիրների ցանկը, որը պետք է պար�նակի անդամի ան�նը,
ազգան�նը, ստորագր�թյ�նը, նշ�մ՝ համապատասխան տարածքային ստորաբաժանման վերաբերյալ.

6) հիմնադիր համագ�մարին մասնակցած հիմնադիրների ան�նները, ազգան�նները, անձնագրերի պատճենները,
ստորագր�թյ�նները.

7) կ�սակց�թյան ղեկավար մարմինների կազմի մասին տեղեկ�թյ�ններ (ան�ն, ազգան�ն, անձնագրային տվյալներ,
բնակ�թյան վայր).

8) կ�սակց�թյան մշտապես գործող ղեկավար մարմնի գտնվել� վայրի մասին տեղեկանք.

9) պետական գրանցման համար պետական տ�րքի վճար�մը հավաստող փաստաթ�ղթ.

10) տեղեկատվ�թյ�ն կ�սակց�թյան տարածքային ստորաբաժան�մների վերաբերյալ:

5. Ս�յն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը պետական գրանցման համար ներկայացվ�մ են
կ�սակց�թյան հիմնադիր համագ�մարի անցկացման օրվանից ոչ �շ, քան մեկ տարվա ընթացք�մ:

6. Ս�յն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված փաստաթղթերը ներկայացնել� դեպք�մ պետական լիազոր մարմինը
մեկամսյա ժամկետ�մ գրանց�մ է կ�սակց�թյ�նը կամ ս�յն օրենքով սահմանված հիմքերի առկայ�թյան դեպք�մ
վերադարձն�մ է պետական գրանցման դիմ�մը կամ մերժ�մ է կ�սակց�թյան պետական գրանց�մը:

7. Կ�սակց�թյան պետական գրանց�մից հետո երկշաբաթյա ժամկետ�մ կ�սակց�թյան կանոնադր�թյ�նը,
ծրագիրը համընդհան�ր իրազեկման նպատակով ենթակա են հրապարակման պետական լիազոր մարմնի
պաշտոնական կայք�մ:
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Հոդված 10. Կ�սակց�թյան պետական գրանցման դիմ�մը վերադարձնելը

1. Պետական գրանցման համար ս�յն օրենքով սահմանված պահանջների չպահպանման դեպք�մ պետական լիազոր
մարմինը վերադարձն�մ է պետական գրանցման դիմ�մը: Կ�սակց�թյան պետական գրանցման դիմ�մը
վերադարձնել� մասին պետական լիազոր մարմնի որոշ�մը պետք է լինի պատճառաբանված՝ նշ�մ պար�նակելով
ս�յն օրենքի այն դր�յթների վերաբերյալ, որոնց պահանջները  չեն պահպանվել:

2. Հայտնաբերված թեր�թյ�նները շտկել� եւ պետական գրանցման դիմ�մը կ�սակց�թյան հիմնադիր համագ�մարի
անցկացման օրվանից ոչ �շ, քան մեկ տարվա ընթացք�մ կրկին պետական լիազոր մարմին ներկայացնել� դեպք�մ
այն համարվ�մ է ընդ�նված, եւ պետական տ�րք կրկին չի գանձվ�մ:

3. Պետական գրանցման դիմ�մը վերադարձնելը կարող է բողոքարկվել օրենքով սահմանված կարգով:

Հոդված 11. Կ�սակց�թյան պետական գրանց�մը մերժելը

1. Պետական լիազոր մարմինը մերժ�մ է կ�սակց�թյան պետական գրանց�մը, եթե՝

1) կ�սակց�թյան կանոնադր�թյան կամ ծրագրի դր�յթները �ղղված են Հայաստանի Հանրապետ�թյան
սահմանադրական կարգի բռնի տապալմանը, կամ

2) կ�սակց�թյան հիմնադիրների թիվը չի համապատասխան�մ ս�յն օրենքի պահանջներին, կամ կ�սակց�թյան
հիմնադիր համագ�մար�մ որոշ�մ չի ընդ�նվել կ�սակց�թյան ստեղծման կամ կ�սակց�թյան ծրագրի ընդ�նման
կամ կանոնադր�թյան հաստատման կամ ղեկավար կամ վերահսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինների
կազմավորման մասին, ինչպես նաեւ ընտրված չէ մշտապես գործող ղեկավար մարմնի ղեկավար (կամ ղեկավարի
ժամանակավոր պաշտոնակատար), կամ

3) կ�սակց�թյան պետական գրանցման դիմ�մը ներկայացվել է կ�սակց�թյան հիմնադիր համագ�մարի
անցկացման օրվանից մեկ տարի անց:

2. Կ�սակց�թյան պետական գրանց�մը մերժել� մասին պետական լիազոր մարմնի որոշ�մը պետք է լինի
պատճառաբանված՝ հղ�մ պար�նակելով ս�յն օրենքի այն դր�յթներին, որոնք մերժման հիմք են հանդիսացել:

3. Կ�սակց�թյան պետական գրանցման մերժ�մը, ինչպես նաեւ ս�յն օրենքով սահմանված ժամկետ�մ չգրանցելը
կարող են բողոքարկվել օրենքով սահմանված կարգով: 

  

ԳԼ�Խ 3

Կ�ՍԱԿՑ�ԹՅԱՆ ԿԱՌ�ՑՎԱԾՔԸ

Հոդված 12. Կ�սակց�թյան անդամները

1. Կ�սակց�թյանն անդամակց�թյ�նը կամավոր է եւ անհատական:

2. Կ�սակց�թյան անդամներ կարող են լինել տասն�թ տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետ�թյան գործ�նակ
քաղաքացիները:

3. Կ�սակց�թյան հիմնադիրները կ�սակց�թյան պետական գրանց�մից հետո օրենքի �ժով դառն�մ են
կ�սակց�թյան անդամներ:

4. Յ�րաքանչյ�ր անձ կարող է միաժամանակ լինել միայն մեկ կ�սակց�թյան հիմնադիր:

5. Կ�սակց�թյանն անդամակց�թյ�նը կատարվ�մ է քաղաքաց� դիմ�մի հիման վրա` ս�յն օրենքին
համապատասխան՝ կ�սակց�թյան կանոնադր�թյամբ նախատեսված կարգով:
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6. Կ�սակց�թյան անդամներն իրավ�նք �նեն ընտրել� եւ ընտրվել� տվյալ կ�սակց�թյան � նրա տարածքային
ստորաբաժան�մների ղեկավար եւ վերահսկող�թյ�ն իրականացնող մարմիններ�մ, ներկա լինել� կ�սակց�թյան
համագ�մարի նիստերին, ծանոթանալ� կ�սակց�թյան մարմինների արձանագր�թյ�ններին, ստանալ� նրանց
ընդ�նած որոշ�մների պատճենները, տեղեկատվ�թյ�ն ստանալ� կ�սակց�թյան � նրա ղեկավար մարմինների
գործ�նե�թյան վերաբերյալ, ստանալ� փաստաթղթերի պատճեններ` կ�սակց�թյան կանոնադր�թյան
փոփոխ�թյ�նների, գ�յքի կառավար�մից ստացած դրամական միջոցների վերաբերյալ, ինչպես նաեւ ստանալ�
կ�սակց�թյան ֆինանսական հաշվետվ�թյ�նների ա�դիտն իրականացրած անկախ ա�դիտորի եզրակաց�թյ�նը,
բողոքարկել� կ�սակց�թյան մարմինների որոշ�մներն � գործող�թյ�նները, կամովին դադարեցնել� իրենց
անդամակց�թյ�նը:

7. Կ�սակց�թյան անդամները, կ�սակց�թյան կանոնադր�թյանը համապատասխան, կարող են �նենալ այլ
իրավ�նքներ եւ պարտական�թյ�ններ:

8. Իրենց կանոնադրական պարտական�թյ�նները չկատարել� կամ ոչ պատշաճ կատարել� դեպք�մ կ�սակց�թյան
անդամները կարող են կանոնադր�թյամբ նախատեսված կարգով ենթարկվել կարգապահական
պատասխանատվ�թյան, ընդհ�պ` կ�սակց�թյ�նից հեռացման:

Հոդված 13. Կ�սակց�թյանն անդամակցել� արգելքները

1. 2015 թվականի փոփոխ�թյ�ններով Հայաստանի Հանրապետ�թյան Սահմանադր�թյան (այս�հետ`
Սահմանադր�թյ�ն) 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` կ�սակց�թյան հիմնադիր կամ անդամ չեն կարող լինել
դատավորները, դատախազները, քննիչները։

2. Օրենքով կարող են սահմանվել զինված �ժեր�մ, ազգային անվտանգ�թյան, ոստիկան�թյան եւ այլ
ռազմականացված մարմիններ�մ ծառայողների կողմից կ�սակց�թյ�ն ստեղծել� եւ որեւէ կ�սակց�թյան
անդամագրվել� իրավ�նքի սահմանափակ�մներ:

3. Սահմանադր�թյան համաձայն` իրենց լիազոր�թյ�նների իրականացման  ժամանակահատված�մ կ�սակց�թյան
անդամ չեն կարող լինել Հանրապետ�թյան նախագահը, Մարդ� իրավ�նքների պաշտպանը, Կենտրոնական
ընտրական հանձնաժողովի անդամները, Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի հանձնաժողովի անդամները, Հաշվեքննիչ
պալատի անդամները, Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամները:

Հոդված 14. Կ�սակց�թյան անվան�մը

1. Կ�սակց�թյան անվան�մը ներառ�մ է «կ�սակց�թյ�ն» բառը:

2. Կ�սակց�թյան անվան�մը կամ հապավ�մը չպետք է ն�յնական կամ շփոթել� աստիճան նման լինի գրանցված
կ�սակց�թյ�նների նախկին անվան�մներին, գրանցված կ�սակց�թյ�նների � այլ հասարակական միավոր�մների,
տվյալ կ�սակց�թյան գրանցմանը նախորդող հինգ տարվա ընթացք�մ «Սահմանադրական դատարանի մասին»
Հայաստանի Հանրապետ�թյան սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով գործ�նե�թյ�նը արգելված
կ�սակց�թյ�նների, ինչպես նաեւ գրանցման գործընթաց�մ գտնվող կ�սակց�թյ�նների անվան�մներին կամ
դրանց հապավ�մներին:

3. Կ�սակց�թյան անվանման մեջ հանրահայտ ֆիզիկական անձի լրիվ կամ կրճատ ան�նը կարող է օգտագործվել
միայն այդ անձի, իսկ հանրահայտ ֆիզիկական անձի մահացած լինել� դեպք�մ` նրա ժառանգի գրավոր
համաձայն�թյամբ: Ժառանգ չ�նենալ� դեպք�մ մահացած հանրահայտ անձի ան�նը կարող է օգտագործվել
Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան սահմանած կարգով:

4. Կ�սակց�թյան անվանման մեջ չի թ�յլատրվ�մ օգտագործել պետական եւ տեղական ինքնակառավարման
մարմինների անվան�մները կամ դրանց շփոթել� աստիճան նման անվան�մներ:

5. Կ�սակց�թյան անվան�մը չի կարող պար�նակել վիրավորական կամ զրպարտչական բն�յթի բառեր կամ այլ
արտահայտ�թյ�ններ:
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6. Կ�սակց�թյան անվան�մը չպետք է խախտի քաղաքացիների եւ իրավաբանական անձանց մտավոր
սեփական�թյան իրավ�նքը:

7. Կ�սակց�թյ�ններ չհանդիսացող իրավաբանական անձինք, ինչպես նաեւ դրանց առանձնացված
ստորաբաժան�մները եւ հիմնարկները չեն կարող իրենց անվանման մեջ օգտագործել «կ�սակց�թյ�ն» բառը:

8. Կ�սակց�թյան տարածքային ստորաբաժան�մները օգտագործ�մ են կ�սակց�թյան անվան�մը՝ նշելով
համապատասխան տարածքը:

Հոդված 15. Կ�սակց�թյան խորհրդանշանը եւ այլ խորհրդանիշերը

1. Կ�սակց�թյ�նները կարող են �նենալ խորհրդանշան եւ այլ խորհրդանիշեր, որոնց նկարագր�թյ�նը սահմանվ�մ
է կ�սակց�թյան կանոնադր�թյամբ:

2. Կ�սակց�թյան խորհրդանշանը եւ այլ խորհրդանիշերը չեն կարող ն�յնական կամ շփոթել� աստիճան նման լինել
Հայաստանի Հանրապետ�թյան կամ այլ պետ�թյան դրոշին կամ զինանշանին, պետական եւ տեղական
ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաեւ գործող կ�սակց�թյ�նների � հասարակական այլ միավոր�մների,
միջազգային կազմակերպ�թյ�նների, Հայաստանի Հանրապետ�թյան տարածք�մ արգելված կազմակերպ�թյ�նների
կամ կ�սակց�թյ�նների խորհրդանշաններին եւ այլ խորհրդանիշերին:

3.  Կ�սակց�թյան խորհրդանշանը եւ այլ խորհրդանիշերը չեն կարող պար�նակել վիրավորական կամ
զրպարտչական բն�յթի բառեր կամ այլ արտահայտ�թյ�ններ:

4. Կ�սակց�թյան խորհրդանշանը եւ այլ խորհրդանիշերը չպետք է խախտեն քաղաքացիների եւ իրավաբանական
անձանց մտավոր սեփական�թյան իրավ�նքը:

Հոդված 16. Կ�սակց�թյան կանոնադր�թյ�նը

1. Կ�սակց�թյ�նը, նրա կառ�ցվածքային եւ տարածքային ստորաբաժան�մները գործ�մ են կ�սակց�թյան
կանոնադր�թյան հիման վրա, որի դր�յթները չպետք է հակասեն Սահմանադր�թյանը, միջազգային պայմանագրերին,
օրենքներին եւ ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերին:

2. Կանոնադր�թյ�ն�մ սահմանվ�մ են կ�սակց�թյան`

1) անվան�մը, ներառյալ` անվանման հապավ�մը, ինչպես նաեւ խորհրդանշանի, այլ խորհրդանիշերի
նկարագր�թյ�նը (եթե դրանք առկա են).

2) կ�սակց�թյանն անդամակցել� եւ անդամ�թյ�նը դադարեցնել� պայմաններն � կարգը.

3) անդամների իրավ�նքները եւ պարտական�թյ�նները.

4) կառ�ցվածքը, ղեկավար եւ վերահսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինների ձեւավորման եւ կազմալ�ծման կարգը,
իրավ�նքները եւ պարտական�թյ�նները եւ դրանց ժամկետները.

5) կ�սակց�թյան համագ�մարին մասնակցող պատվիրակների ընտր�թյան կարգը.

6) տարածքային ստորաբաժան�մների ստեղծման եւ գործ�նե�թյան դադարեցման կարգը.

7) տարածքային ստորաբաժան�մների ղեկավար եւ վերահսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինների ձեւավորման եւ
կազմալ�ծման կարգը, իրավ�նքները եւ պարտական�թյ�նները եւ դրանց ժամկետները.

8) կանոնադր�թյ�ն�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ կատարել� կարգը.

9) կ�սակց�թյան անդամների նկատմամբ կիրառվող կարգապահական պատասխանատվ�թյան միջոցները, դրանց
կիրառման հիմքերն � կարգը, դրանք կիրառող իրավաս� մարմինները.
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10) դրամական միջոցների եւ գ�յքի ձեռքբերման աղբյ�րները, գ�յքը կառավարել�` կ�սակց�թյան տարածքային եւ
կառ�ցվածքային ստորաբաժան�մների իրավ�նքները:

3. Կ�սակց�թյան կանոնադր�թյամբ սահմանվ�մ է նաեւ Ազգային ժողովի ընտր�թյ�ններին եւ Երեւան, Գյ�մրի,
Վանաձոր քաղաքների ավագանիների ընտր�թյ�ններին մասնակցող կ�սակց�թյ�նների ընտրական ց�ցակների
ձեւավորման կարգը: Ընտրական ց�ցակների ձեւավորման ժամանակ առնվազն հաշվի են առնվ�մ
կ�սակց�թյ�նների անդամների, ինչպես նաեւ տարածքային ստորաբաժան�մների ներկայացրած
առաջարկ�թյ�նները:

4. Կ�սակց�թյան կանոնադր�թյ�նը կարող է պար�նակել նաեւ իր գործ�նե�թյանը վերաբերող այլ դր�յթներ:

Հոդված 17. Կ�սակց�թյան ղեկավար մարմինները

1. Կ�սակց�թյան բարձրագ�յն ղեկավար մարմինը կ�սակց�թյան համագ�մարն է (համագ�մար, ժողով,
համաժողով, վեհաժողով եւ այլն), որը հրավիր�մ է կ�սակց�թյան մշտապես գործող ղեկավար մարմինը
կ�սակց�թյան կանոնադր�թյամբ նախատեսված ժամկետ�մ, բայց ոչ �շ, քան չորս տարին մեկ անգամ:
Կ�սակց�թյան համագ�մար�մ ընտրվ�մ են կ�սակց�թյան կանոնադր�թյամբ սահմանված մարմինները, որոնք
հաշվետ� են համագ�մարին:

2. Կ�սակց�թյան համագ�մարն իրավաս� է քննարկել�  իր որոշմամբ սահմանված ցանկացած հարց, որի
վերաբերյալ որոշ�մ կայացնել� իրավ�նքը օրենքով կամ կանոնադր�թյամբ վերապահված չէ այլ մարմնի։

3. Կ�սակց�թյան համագ�մարի բացառիկ իրավաս�թյ�ններն են`

1) կ�սակց�թյան կանոնադր�թյան հաստատ�մը եւ ծրագրի ընդ�ն�մը, դրանց�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ
կատարելը, բացառ�թյամբ ս�յն օրենքի փոփոխ�թյամբ պայմանավորված փոփոխ�թյ�նների եւ լրաց�մների.

2) ղեկավար եւ վերահսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինների կազմավոր�մը.

3) մշտապես գործող ղեկավար մարմնի ղեկավարի ընտր�թյ�նը.

4) կ�սակց�թյան վերակազմակերպ�մը:

4. Կ�սակց�թյան ան�նից այլ մարմինների եւ անձանց հետ հարաբեր�թյ�ններ�մ հանդես է գալիս կ�սակց�թյան
մշտապես գործող ղեկավար մարմինը, իսկ կոլեգիալ ղեկավար մարմնի դեպք�մ` կոլեգիալ մարմնի ղեկավարը:

5. Կ�սակց�թյան մշտապես գործող ղեկավար մարմինը՝

1) հաստատ�մ է կ�սակց�թյան տարեկան բյ�ջեն, եթե այդ իրավաս�թյ�նը կ�սակց�թյան կանոնադր�թյամբ
վերապահված չէ կ�սակց�թյան համագ�մարին.

2) հաստատված տարեկան բյ�ջեի հիման վրա հաստատ�մ է կ�սակց�թյան ծախսերի նախահաշիվը.

3) կ�սակց�թյան ան�նից կնք�մ է քաղաքացիաիրավական գործարքներ.

4) իր անդամների ընդհան�ր թվի ձայների մեծամասն�թյամբ ընդ�ն�մ է ս�յն օրենքի փոփոխ�թյամբ
պայմանավորված՝ կ�սակց�թյան կանոնադր�թյան եւ ծրագրի փոփոխ�թյ�նները եւ լրաց�մները.

5) որոշ�մ է կայացն�մ կ�սակց�թյան լ�ծարման մասին, եթե համագ�մարն իրավազոր չի եղել.

6) իրականացն�մ է օրենքով եւ կանոնադր�թյամբ վերապահված այլ իրավ�նքներ։

Հոդված 18. Կ�սակց�թյան համագ�մար�մ որոշ�մների ընդ�նման կարգը

1. Կ�սակց�թյան համագ�մարին ձայնի իրավ�նքով մասնակց�մ են կ�սակց�թյան կանոնադր�թյամբ սահմանված
կարգով ընտրված ներկայաց�ցիչները՝ պատվիրակները:
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2. Կ�սակց�թյան համագ�մարն իրավազոր է, եթե նրան ներկա են համագ�մարի պատվիրակների ընդհան�ր թվի
առնվազն կեսը, բայց ոչ պակաս, քան 100 պատվիրակ:

3. Կ�սակց�թյան համագ�մարի որոշ�մները, բացառ�թյամբ ս�յն օրենքով նախատեսված դեպքերի, ընդ�նվ�մ են
համագ�մարին ներկա պատվիրակների ձայների մեծամասն�թյամբ:

4. Կ�սակց�թյան կանոնադր�թյան հաստատման եւ ծրագրի ընդ�նման, դրանց�մ փոփոխ�թյ�ններ եւ լրաց�մներ
կատարել�, բացառ�թյամբ ս�յն օրենքի փոփոխ�թյամբ պայմանավորված փոփոխ�թյ�նների եւ լրաց�մների,
ղեկավար եւ վերահսկող�թյ�ն իրականացնող մարմինների կազմավորման, մշտապես գործող ղեկավար մարմնի
ղեկավարի ընտր�թյան,  կ�սակց�թյան վերակազմակերպման, լ�ծարման մասին որոշ�մներն ընդ�նվ�մ են
ընտրված պատվիրակների ընդհան�ր թվի ձայների մեծամասն�թյամբ:

Հոդված 19. Կ�սակց�թյան տարածքային ստորաբաժան�մները

1. Կ�սակց�թյ�նների տարածքային ստորաբաժան�մներն ստեղծվ�մ են տարածքային հատկանիշով՝ Հայաստանի
Հանրապետ�թյան մարզեր�մ եւ Երեւան քաղաքի վարչական շրջաններ�մ:

2. Կ�սակց�թյան ղեկավար մարմիններն � նրա տարածքային ստորաբաժան�մները կարող են գտնվել միայն
Հայաստանի Հանրապետ�թյան տարածք�մ: Այլ պետ�թյ�ններ�մ կ�սակց�թյ�նը կարող է �նենալ միայն
ներկայաց�ցչ�թյ�ններ:

ԳԼ�Խ 4

Կ�ՍԱԿՑ�ԹՅԱՆ ԻՐԱՎ�ՆՔՆԵՐԸ, ՊԱՐՏԱԿԱՆ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ ԵՎ Գ�ՅՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅ�ՐՆԵՐԸ

Հոդված 20. Կ�սակց�թյան, կ�սակց�թյ�նների դաշինքի բացառիկ իրավ�նքները

1. Կ�սակց�թյ�նները եւ կ�սակց�թյ�նների դաշինքները բացառիկ իրավ�նք �նեն օրենքով սահմանված կարգով
առաջադրել� Ազգային ժողովի պատգամավորի, ինչպես նաեւ Երեւան, Գյ�մրի եւ Վանաձոր քաղաքների ավագան�
անդամի թեկնած�ներ:

Հոդված 21. Կ�սակց�թյան իրավ�նքները

1. Կ�սակց�թյ�նն իրավ�նք �նի օրենքով սահմանված կարգով`

1) մասնակցել� պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտր�թյ�նների, ինչպես նաեւ
հանրաքվեների նախապատրաստմանն � անցկացմանը.

2) «Հեռ�ստատես�թյան եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքով սահմանված կարգով ընտրական
գործընթաց�մ հավասար եւ ոչ խտրական պայմաններով օգտվել� պետական եւ տեղական ինքնակառավարման
մարմինների հիմնադրած զանգվածային լրատվ�թյան միջոցներից.

3) հիմնադրել� զանգվածային լրատվ�թյան միջոցներ եւ հրատարակչ�թյ�ններ.

4) ազատորեն տեղեկատվ�թյ�ն տարածել� իր գործ�նե�թյան մասին, քարոզել� իր գաղափարներն �
նպատակները.

5) կազմակերպել� եւ անցկացնել� խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ.

6) առանց իրավաբանական անձ կազմավորել� այլ կ�սակց�թյ�նների հետ ստեղծել� դաշինքներ (միավոր�մներ).

7) հաստատել� եւ պահպանել� միջազգային կապեր այլ պետ�թյ�նների կ�սակց�թյ�նների եւ հասարակական
միավոր�մների, միջազգային կազմակերպ�թյ�նների հետ, դառնալ� միջազգային մի�թյ�նների անդամ.

8) իրականացնել� օրենքով չարգելված այլ գործ�նե�թյ�ն:
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2. Կ�սակց�թյ�նն իրավ�նք �նի, իր կանոնադրային նպատակներին համապատասխան, տնօրինել� իր գ�յքը եւ
գործ�նե�թյան արդյ�նքները:

3. Կ�սակց�թյ�նն իրավ�նք չ�նի լինել� առեւտրային իրավաբանական անձի հիմնադիր կամ մասնակից,
բացառ�թյամբ ս�յն հոդվածով նախատեսված դեպքերի:

4. Ազգային ժողովի ընտր�թյ�ններ�մ կ�սակց�թյ�նների դաշինքները կարող են կազմավորվել առնվազն երկ�
կ�սակց�թյան կողմից:

5. Կ�սակց�թյ�նների համար երաշխավորվ�մ է ընդդիմադիր գործ�նե�թյ�ն իրականացնել� ազատ�թյ�ն, այդ
թվ�մ`

1) հրապարակայնորեն ներկայացնել իր դիրքորոշ�մը պետական եւ հասարակական կյանքի տարբեր հարցերի
վերաբերյալ.

2) պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, պաշտոնատար անձանց ներկայացնել անհատական եւ
կոլեկտիվ հանրագրեր, որոնք համապատասխան մարմինների եւ պաշտոնատար անձանց կողմից օրենքով
սահմանված կարգով ենթակա են քննարկման:

Հոդված 22. Կ�սակց�թյան պարտական�թյ�նները

1. Կ�սակց�թյ�նը պարտավոր է`

1) պահպանել Սահմանադր�թյ�նը եւ օրենքները.

2) յ�րաքանչյ�ր տարի Հայաստանի Հանրապետ�թյան հրապարակային ծան�ց�մների պաշտոնական
ինտերնետային կայք�մ՝ http://www.azdarar.am, հրապարակել գ�յքի օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվ�թյ�ն`
նշելով դրա կազմավորման աղբյ�րները:

2. Ընտր�թյ�ններին մասնակցող կ�սակց�թյ�ններն ընտր�թյ�ններին մասնակցող կ�սակց�թյ�նների
ընտրական ց�ցակների գրանցման համար օրենքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո՝ հինգ օրվա ընթացք�մ,
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացն�մ կ�սակց�թյան (կ�սակց�թյ�նների դաշինքները`
դրանց�մ ընդգրկված կ�սակց�թյ�նների) գ�յքի եւ եկամ�տների մասին հայտարարագիր:

Հոդված 23. Կ�սակց�թյան գ�յքը

1. Կանոնադր�թյամբ եւ ծրագրով սահմանված նպատակների իրականացման համար կ�սակց�թյ�նը
սեփական�թյան կամ այլ գ�յքային իրավ�նքով կարող է �նենալ ցանկացած գ�յք: Կ�սակց�թյ�նը
սեփական�թյան իրավ�նքով չի կարող �նենալ այնպիսի գ�յք, որը հանված է շրջանառ�թյ�նից:

2. Կ�սակց�թյան գ�յքը գոյան�մ է`

1) կ�սակց�թյանն անդամագրվել� համար միանվագ կատարվող վճարներից (մ�տքի վճարներից), սահմանված
չափով պարբերաբար կատարվող վճարներից (անդամավճարներից), եթե դրանք սահմանված են կ�սակց�թյան
կանոնադր�թյամբ.

2) ս�յն օրենքի 24-րդ հոդվածով նախատեսված նվիրատվ�թյ�ններից.

3) ս�յն օրենքի 26-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով բյ�ջետային ֆինանսավոր�մից.

4) ս�յն օրենքով սահմանված գործ�նե�թյ�նից ստացված եկամ�տներից:

3. Մեկ ֆիզիկական անձի կողմից անդամավճարի առավելագ�յն չափը տարեկան չի կարող գերազանցել նվազագ�յն
աշխատավարձի հազարապատիկը:

4. Կ�սակց�թյան անդամը սեփական�թյան իրավ�նք չ�նի կ�սակց�թյանը պատկանող գ�յքի նկատմամբ:
Կ�սակց�թյան գ�յքի նվիրատվ�թյ�նն արգելվ�մ է:
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5. Կ�սակց�թյ�նն իր գ�յքով պատասխանատվ�թյ�ն չի կր�մ իր անդամների պարտավոր�թյ�նների համար, իսկ
կ�սակց�թյան անդամը իր գ�յքով պատասխանատվ�թյ�ն չի կր�մ կ�սակց�թյան պարտավոր�թյ�նների համար:

Հոդված 24. Կ�սակց�թյ�ններին կատարվող նվիրատվ�թյ�նները

1. Կ�սակց�թյ�ններն իրավ�նք �նեն գ�յքի, այդ թվ�մ` դրամական միջոցների, ներառյալ` վարկերի,
փոխառ�թյ�նների, երրորդ անձանց կողմից կ�սակց�թյան պարտքի մարման տեսքով նվիրատվ�թյ�ններ
ստանալ� ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանցից, բացառ�թյամբ ս�յն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված
դեպքերի:

2. Կ�սակց�թյանը տրվող նվիրատվ�թյան, ինչպես նաեւ կ�սակց�թյան համար կատարված աշխատանքների �
ծառայ�թյ�նների (այս�հետ` նվիրատվ�թյ�ն) ընդհան�ր չափը` դրամական արտահայտ�թյամբ, մեկ տարվա
ընթացք�մ չի կարող գերազանցել օրենքով սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի միլիոնապատիկը, այդ թվ�մ`

1) մեկ առեւտրային կազմակերպ�թյան կողմից` օրենքով սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
տասհազարապատիկը.

2) մեկ ոչ առեւտրային կազմակերպ�թյան կողմից` օրենքով սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
հազարապատիկը.

3) մեկ ֆիզիկական անձի կողմից` օրենքով սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի տասհազարապատիկը:

3. Ս�յն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքեր�մ մեկ անձի կողմից կ�սակց�թյանը նվիրված անշարժ գ�յքի
արժեքը չի կարող գերազանցել օրենքով սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի երկ�հարյ�րհազարապատիկը:
Կ�սակց�թյանը նվիրատվ�թյան կարգով տրվող անշարժ գ�յքը չի կարող օտարվել նվիրատվ�թյան օրվանից
առնվազն հինգ տարվա ընթացք�մ:

4. Նվիրատվ�թյ�ններ չեն  թ�յլատրվ�մ`

1) բարեգործական կամ կրոնական կազմակերպ�թյ�ններից, ինչպես նաեւ դրանց մասնակց�թյամբ
կազմակերպ�թյ�ններից.

2) պետական եւ համայնքային բյ�ջեներից եւ (կամ) արտաբյ�ջետային միջոցներից, բացառ�թյամբ ս�յն օրենքի 26-րդ
հոդվածի համաձայն կատարվող ֆինանսավորման.

3) պետական եւ համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպ�թյ�ններից եւ պետական � համայնքային
մասնակց�թյամբ առեւտրային կազմակերպ�թյ�ններից.

4) օտարերկրյա պետ�թյ�ններից, օտարերկրյա քաղաքացիներից � իրավաբանական անձանցից, ինչպես նաեւ
օտարերկրյա մասնակց�թյամբ իրավաբանական անձանցից, եթե օտարերկրյա մասնակցի բաժնետոմսերը, փայը,
բաժնեմասը տվյալ իրավաբանական անձի կանոնադրական (բաժնեհավաք, փայահավաք) կապիտալ�մ 30 տոկոսից
ավելի է.

5) միջազգային կազմակերպ�թյ�ններից.

6) քաղաքացի�թյ�ն չ�նեցող անձանցից.

7) անան�ն անձանցից:

5. Ս�յն հոդվածի 2-րդ կամ 3-րդ մասով սահմանված չափը գերազանցող նվիրատվ�թյ�նների ստացման դեպք�մ
կ�սակց�թյ�նը պարտավոր է ստանալ�ց հետո` երկ� շաբաթվա ընթացք�մ, նվիրատվ�թյան սահմանված չափը
գերազանցող մասը կամ նվիրատվ�թյ�նն ամբողջ�թյամբ, իսկ ս�յն հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին եւ 6-րդ կետերով
չթ�յլատրված նվիրատվ�թյ�նները ամբողջ�թյամբ վերադարձնել նվիրատ�ին, իսկ դրա անհնարին�թյան դեպք�մ
փոխանցել պետական բյ�ջե:
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6. Ս�յն հոդվածի 4-րդ մասի 2-5-րդ եւ 7-րդ կետերով չթ�յլատրված նվիրատվ�թյ�նների ստացման դեպք�մ
կ�սակց�թյ�նը պարտավոր է ստանալ�ց հետո` երկ� շաբաթվա ընթացք�մ, դրանք փոխանցել պետական բյ�ջե:

7. Նվիրատվ�թյ�ն կատարող ֆիզիկական անձինք պարտավոր են նշել իրենց ան�նը, ազգան�նը, իսկ
իրավաբանական անձինք` իրավաբանական անձանց միջեւ անկանխիկ հաշվարկի կանոններով պահանջվող բոլոր
տեղեկ�թյ�նները:

8. Կ�սակց�թյանը օրենքով սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի հարյ�րապատիկից ավելի դրամական
հատկաց�մները կատարվ�մ են անկանխիկ:

9. Ս�յն հոդվածի 4-րդ եւ 5-րդ մասերով սահմանված համապատասխան նվիրատվ�թյ�նների ստացման եւ դրանք
օրենքով սահմանված ժամկետներ�մ համապատասխանաբար պետական բյ�ջե կամ նվիրատ�ին չփոխանցել�
դեպք�մ կ�սակց�թյ�նը օրենքով սահմանված կարգով ենթակա է պատասխանատվ�թյան:

ԳԼ�Խ 5

Կ�ՍԱԿՑ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՋԱԿՑ�ԹՅ�ՆԸ

Հոդված 25. Կ�սակց�թյ�ններին հանրային աջակց�թյան ձեւերը

1. Պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները օրենքով սահմանված կարգով բոլոր
կ�սակց�թյ�ններին հավասար եւ ոչ խտրական պայմաններով ց�ցաբեր�մ են հետեւյալ աջակց�թյ�նը.

1) ապահով�մ են պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասնակց�թյամբ հիմնադրված
զանգվածային լրատվ�թյան միջոցներից օգտվել� հնարավոր�թյ�նը.

2) կ�սակց�թյ�ններին տրամադր�մ են իրենց պատկանող շին�թյ�ններ, կապի միջոցներ, որոնցից օգտվել�
առաջնահերթ իրավ�նք �նեն Ազգային ժողովի ընտր�թյ�ններ�մ մանդատների բաշխմանը մասնակցած
կ�սակց�թյ�նները.

3) նախընտրական քարոզչ�թյ�ն իրականացնել� համար կ�սակց�թյ�ններին � նրանց տարածքային
ստորաբաժան�մներին Հայաստանի Հանրապետ�թյան ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով ապահով�մ են
համապատասխան հնարավոր�թյ�ններով:

2. Պետական մարմինները ս�յն օրենքի 26-րդ հոդվածով սահմանված կարգով ֆինանսավոր�մ են կ�սակց�թյ�նների
գործ�նե�թյ�նը:

Հոդված 26. Կ�սակց�թյ�նների պետական ֆինանսավոր�մը

1. Կ�սակց�թյ�նների պետական ֆինանսավոր�մը կատարվ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական բյ�ջեի
միջոցների հաշվին: Այդ ծախսերն արտացոլվ�մ են պետական բյ�ջե�մ առանձին հոդվածով:

2. Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական բյ�ջեով նախատեսված` կ�սակց�թյ�նների ֆինանսավորման
միջոցների ընդհան�ր ծավալը չի կարող պակաս լինել օրենքով սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի 0,04-
ապատիկի եւ Ազգային ժողովի վերջին ընտր�թյ�նների ժամանակ ընտրական ց�ցակներ�մ ընդգրկված
քաղաքացիների ընդհան�ր թվի արտադրյալից:

3. Պետական բյ�ջեից միջոցներ հատկացվ�մ են այն կ�սակց�թյանը (կ�սակց�թյ�նների դաշինքին), որի
ընտրական ց�ցակն Ազգային ժողովի վերջին ընտր�թյ�նների ժամանակ ստացել է քվեարկ�թյանը մասնակցած
բոլոր կ�սակց�թյ�նների ընտրական ց�ցակների օգտին կողմ տրված ձայների ընդհան�ր թվի եւ անճշտ�թյ�նների
թվի գ�մարի առնվազն երեք տոկոսը:

4. Պետական բյ�ջեից կ�սակց�թյ�ններին (կ�սակց�թյ�նների դաշինքներին) հատկացվող միջոցները
կ�սակց�թյ�նների (կ�սակց�թյ�նների դաշինքների) միջեւ բաշխվ�մ են Ազգային ժողովի վերջին
ընտր�թյ�ններ�մ նրանց ստացած ձայներին համամասնորեն:
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5. Նշված միջոցները կ�սակց�թյ�նների ընտրական դաշինքին մասնակցող կ�սակց�թյ�նների միջեւ բաշխվ�մ են
հավասարապես, եթե այլ բան նախատեսված չէ կ�սակց�թյ�նների ընտրական դաշինքի որոշմամբ:

6. Կ�սակց�թյան վերակազմակերպման, լ�ծարման մասին որոշ�մ ընդ�նել�, գործ�նե�թյան արգելման մասին
Հայաստանի Հանրապետ�թյան սահմանադրական դատարանի որոշ�մն օրինական �ժի մեջ մտնել� օրվանից
պետական բյ�ջեի միջոցների հատկաց�մը դադարեցվ�մ է:

ԳԼ�Խ 6

Կ�ՍԱԿՑ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ ԵՎ Ա�ԴԻՏԸ

Հոդված 27. Կ�սակց�թյ�նների հաշվետվ�թյ�նները

1. Կ�սակց�թյ�նները պետական մարմիններին ֆինանսական � հաշվապահական հաշվետվ�թյ�ններ են
ներկայացն�մ իրավաբանական անձանց համար օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով եւ ժամկետներ�մ:

2. Կ�սակց�թյ�նը պարտավոր է յ�րաքանչյ�ր տարի` հաշվետ� տարվան հաջորդող մարտի 25-ից ոչ �շ,
զանգվածային լրատվ�թյան միջոցներով հրապարակել հաշվետ� տարվա ընթացք�մ կ�սակց�թյան ֆինանսական
միջոցների աղբյ�րների եւ ծախսերի, ինչպես նաեւ գ�յքի մասին հաշվետվ�թյ�նը (այս�հետ` հաշվետվ�թյ�ն) եւ
օրենքով նախատեսված դեպքեր�մ դրա վերաբերյալ ա�դիտորական եզրակաց�թյ�նը, ինչպես նաեւ սահմանված
կարգով այն տեղադրել Հայաստանի Հանրապետ�թյան հրապարակային ծան�ց�մների պաշտոնական
ինտերնետային կայք�մ:

3. Կ�սակց�թյ�նն իր հաշվետվ�թյ�նը զանգվածային լրատվ�թյան միջոցով հրապարակել�ց եւ Հայաստանի
Հանրապետ�թյան հրապարակային ծան�ց�մների պաշտոնական ինտերնետային կայք�մ տեղադրել�ց հետո
պարտավոր է հաշվետ� տարվան հաջորդող ապրիլի 1-ից ոչ �շ հաշվետվ�թյ�նը եւ դրա հրապարակման փաստը
վկայող ապաց�յցը ներկայացնել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստ�գիչ ծառայ�թյ�ն
(այս�հետ` Վերահսկիչ-վերստ�գիչ ծառայ�թյ�ն):

4. Հաշվետ� տարվա ընթացք�մ կ�սակց�թյան հաշվետվ�թյ�նը պետք է տվյալներ պար�նակի կ�սակց�թյան
հաշվ�մ մ�տք արված միջոցների աղբյ�րների եւ ծավալի, այդ միջոցների ծախսման, ինչպես նաեւ �նեցած գ�յքի
մասին` նշելով դրա արժեքը:

5. Կ�սակց�թյան ստացած նվիրատվ�թյ�նների աղբյ�րը` անկախ արժեքից, նշվ�մ է կ�սակց�թյան
հաշվետվ�թյ�ն�մ:

6. Կ�սակց�թյան կողմից նախընտրական քարոզչ�թյան նախապատրաստման եւ իրականացման համար ծախսված
միջոցների հաշվառ�մը կատարվ�մ է առանձին:

7. Հաշվետվ�թյան հրապարակման եւ ներկայացման կարգը (ներառյալ` հաշվետվ�թյան ձեւը) սահման�մ է
Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյ�նը:

Հոդված 28. Կ�սակց�թյ�նների հաշվետվ�թյ�նների ա�դիտը

1. Այն կ�սակց�թյ�նները, որոնց ակտիվների արժեքը գերազանցել է օրենքով սահմանված նվազագ�յն
աշխատավարձի տասհազարապատիկը, պարտավոր են հաշվետվ�թյ�նները հրապարակել միայն ա�դիտի
ենթարկվել�ց հետո` ա�դիտորական եզրակաց�թյան հետ:

2. Այն կ�սակց�թյ�նները, որոնց ակտիվների արժեքը սահմանված նվազագ�յն աշխատավարձի
տասհազարապատիկը գերազանցելը պայմանավորված է եղել հաշվետ� տար�մ կ�սակց�թյան հաշվեկշռ�մ առկա
անշարժ եւ շարժական գ�յքի արժեքով, եւ կ�սակց�թյ�նն այդ կապակց�թյամբ արդեն մեկ անգամ Վերահսկիչ-
վերստ�գիչ ծառայ�թյանը ներկայացրել է ա�դիտորական եզրակաց�թյ�ն, ապա հաջորդող հաշվետ� տարիներին
ազատվ�մ է ա�դիտորական եզրակաց�թյ�ն ներկայացնել� պարտական�թյ�նից, եթե նախորդ հաշվետ� տարվա
համեմատ�թյամբ նրա հաշվեկշռ�մ անշարժ եւ շարժական գ�յքի մասով փոփոխ�թյ�ններ տեղի չեն �նեցել:
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Կ�սակց�թյան հաշվեկշռ�մ անշարժ եւ շարժական գ�յքի մասով փոփոխ�թյ�նների դեպք�մ կ�սակց�թյ�նը
պարտավոր է հաշվետվ�թյ�նը ներկայացնել ս�յն օրենքով սահմանված կարգով ա�դիտորական եզրակաց�թյան
հետ, եթե հաշվետ� տար�մ իրականացրած բոլոր գործարքների գինը գերազանցել է սահմանված նվազագ�յն
աշխատավարձի տասհազարապատիկը:

3. Ս�յն օրենքով սահմանված կարգով պետական բյ�ջեից ֆինանսավոր�մ ստացած կ�սակց�թյ�նները պարտավոր
են հաշվետվ�թյ�նները հրապարակել միայն ա�դիտի ենթարկվել�ց հետո` ա�դիտորական եզրակաց�թյան հետ,
եթե պետական բյ�ջեից ֆինանսավոր�մը հաշվետ� տար�մ գերազանցել է նվազագ�յն աշխատավարձի
երեքհազարապատիկը:

ԳԼ�Խ 7

Կ�ՍԱԿՑ�ԹՅ�ՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾ�ՆԵ�ԹՅ�ՆԸ

Հոդված 29. Կ�սակց�թյ�նների միջազգային գործ�նե�թյ�նը

1. Կ�սակց�թյ�նն իրավ�նքի �նի կապեր հաստատել� եւ պահպանել� օտարերկրյա պետ�թյ�նների քաղաքական
կ�սակց�թյ�նների, հասարակական միավոր�մների, միջազգային կազմակերպ�թյ�նների հետ, կնքել�
համագործակց�թյան մասին համաձայնագրեր եւ իրականացնել� այլ միջոցառ�մներ, որոնք չեն հակաս�մ
Սահմանադր�թյանը, միջազգային պայմանագրերին եւ օրենքներին:

2. Կ�սակց�թյ�ններն իրավ�նք �նեն անդամակցել� միջազգային մի�թյ�նների:

ԳԼ�Խ 8

Կ�ՍԱԿՑ�ԹՅԱՆ ԳՈՐԾ�ՆԵ�ԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂ�ԹՅ�ՆԸ

Հոդված 30. Կ�սակց�թյ�նների գործ�նե�թյան նկատմամբ ֆինանսական վերահսկող�թյ�ն իրականացնող

մարմինը

1. Կ�սակց�թյ�նների ֆինանսական գործ�նե�թյան նկատմամբ վերահսկող�թյ�ն իրականացն�մ է Վերահսկիչ-
վերստ�գիչ ծառայ�թյ�նը:

2. Կ�սակց�թյան հրապարակած եւ Վերահսկիչ-վերստ�գիչ ծառայ�թյանը ներկայացրած հաշվետվ�թյան
հավաստի�թյ�նը ստ�գել� համար վերջինիս պահանջի դեպք�մ կ�սակց�թյ�նը պարտավոր է հինգ օրվա
ընթացք�մ տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվ�թյ�ն կ�սակց�թյան դրամարկղային եւ բանկային մ�տքերի եւ
ելքերի վերաբերյալ, ներկայացնել նախնական հաշվապահական հաշվառման եւ ներկայացրած հաշվետվ�թյան
հավաստի�թյ�նն ստ�գել� համար անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր:

ԳԼ�Խ 9

Կ�ՍԱԿՑ�ԹՅԱՆ ԳՈՐԾ�ՆԵ�ԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑ�ՄԸ, ԱՐԳԵԼ�ՄԸ, Կ�ՍԱԿՑ�ԹՅԱՆ

ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊ�ՄԸ ԵՎ Լ�ԾԱՐ�ՄԸ

Հոդված 31. Կ�սակց�թյան գործ�նե�թյան կասեցման եւ արգելման կարգը

1. Կ�սակց�թյան գործ�նե�թյ�նը կարող է կասեցվել կամ արգելվել Հայաստանի Հանրապետ�թյան
սահմանադրական դատարանի որոշմամբ` օրենքով սահմանված կարգով:

2. Կ�սակց�թյան գործ�նե�թյան կասեցման կամ արգելման հարցով ս�յն օրենքով նախատեսված հիմքերով
Հայաստանի Հանրապետ�թյան սահմանադրական դատարան կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետ�թյան
Ազգային ժողովը եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյ�նը:
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Հոդված 32. Կ�սակց�թյան գործ�նե�թյան կասեց�մը

1. Կ�սակց�թյան  գործ�նե�թյ�նը  կարող  է  կասեցվել,  եթե կ�սակց�թյ�նը ՝

1) իր գործ�նե�թյան ընթացք�մ թ�յլ է տվել օրենքի կոպիտ խախտ�մ կամ

2) ինքն�ր�յն կամ կ�սակց�թյ�նների դաշինքի կազմ�մ կամ այլ կ�սակց�թյան ընտրական ց�ցակի կազմ�մ
երկ� անգամ անընդմեջ չի մասնակցել Ազգային ժողովի կամ Երեւան, Գյ�մրի, Վանաձոր քաղաքների ավագանիների
ընտր�թյ�ններին:

2. Ս�յն հոդվածի 1-ին մասի իմաստով՝ օրենքի կոպիտ խախտ�մ են համարվ�մ՝

1) կ�սակց�թյան կողմից նվիրատվ�թյ�նների տնօրինման կամ կ�սակց�թյան տարեկան հաշվետվ�թյ�նների
հրապարակման կամ օրենքով սահմանված փաստաթղթերը տրամադրել�` օրենքով սահմանված կարգը խախտելը եւ
Վարչական իրավախախտ�մների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսգրքով նախատեսված կարգով
պատասխանատվ�թյան ենթարկվել�ց հետո` երեսնօրյա ժամկետ�մ, խախտ�մը չվերացնելը կամ

2) կ�սակց�թյան հիմնադրման կամ պետական գրանցման ժամանակ օրենքի այնպիսի խախտ�մ թ�յլ տալը, որը, եթե
հայտնի լիներ պետական գրանցման պահին, կ�սակց�թյ�նը չէր գրանցվի:

3. Ս�յն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիմքով կասեցման ժամանակահատված�մ կ�սակց�թյանն արգելվ�մ է
իրականացնել ցանկացած գործ�նե�թյ�ն, բացառ�թյամբ այն գործող�թյ�նների, որոնք անհրաժեշտ են կասեցման
հիմք հանդիսացող խախտ�մները վերացնել� համար եւ կ�սակց�թյան` որպես իրավաբանական անձի բնականոն
գործ�նե�թյ�նը ապահովել� համար:

4. Վերահսկիչ-վերստ�գիչ ծառայ�թյ�նը ս�յն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետով սահմանված վարչական
իրավախախտ�մների համար պատասխանատվ�թյան ենթարկելիս գրավոր նախազգ�շացն�մ է, որ կ�սակց�թյան
գործ�նե�թյ�նը կարող է կասեցվել երեսնօրյա ժամկետ�մ խախտ�մը չվերացնել� դեպք�մ:

5. Վարչական պատասխանատվ�թյան ենթարկել�ց հետո՝ երեսնօրյա ժամկետ�մ, խախտ�մը չվերացնել� դեպք�մ
Վերահսկիչ-վերստ�գիչ ծառայ�թյ�նը այդ մասին անհապաղ տեղեկացն�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան
Ազգային ժողովին եւ Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյանը:

6. Պետական լիազոր մարմինը Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյանը անհապաղ տեղեկացն�մ է
կ�սակց�թյան հիմնադրման կամ պետական գրանցման ժամանակ օրենքի այնպիսի խախտման մասին, որը եթե
հայտնի լիներ պետական գրանցման պահին, կ�սակց�թյ�նը չէր գրանցվի։

7. Կ�սակց�թյան գործ�նե�թյ�նը կասեցվ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան սահմանադրական դատարանի
որոշմամբ:

8. Ս�յն հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հիմքերով կ�սակց�թյան կողմից կասեցման հիմքերի
վերացման վերաբերյալ ապաց�յցները ներկայացվ�մ են  պետական լիազոր մարմին, որը գնահատ�մ է կասեցման
հիմք հանդիսացող խախտ�մները վերացված լինել� հանգամանքը: Պետական լիազոր մարմինը կասեցման հիմք
հանդիսացող խախտ�մները վերացված լինել� կամ դրանց առկայ�թյան մասին եզրակաց�թյ�նը ներկայացն�մ է
Հայաստանի Հանրապետ�թյան սահմանադրական դատարան դիմած մարմնին: Կ�սակց�թյան գործ�նե�թյ�նը
վերսկսվ�մ է կասեցման հիմք հանդիսացող խախտ�մները վերացնել� դեպք�մ:

9. Ս�յն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված դեպք�մ կ�սակց�թյան գործ�նե�թյ�նը կասեցվ�մ է մեկ
տարի ժամկետով: Կ�սակց�թյան գործ�նե�թյ�նը վերսկսել�ց հետո Ազգային ժողովի, Երեւան, Գյ�մրի, Վանաձոր
քաղաքների ավագանիների հաջորդող ընտր�թյ�ններին չմասնակցել� դեպք�մ կ�սակց�թյան գործ�նե�թյ�նը
կրկին կասեցվ�մ է: Նշված ժամանակահատված�մ կ�սակց�թյ�նը չի կարող իրականացնել որեւէ գործ�նե�թյ�ն,
այդ թվ�մ՝ ստանալ ս�յն օրենքի 24-րդ հոդվածով նախատեսված որեւէ նվիրատվ�թյ�ն, բացառ�թյամբ
անդամավճարներ հավաքել�, պայմանագրային, այդ թվ�մ՝ աշխատանքային պարտավոր�թյ�նները կատարել�,
ինչպես նաեւ հարկերը, տ�րքերը եւ այլ պարտադիր վճար�մներ վճարել� հետ կապված գործող�թյ�նների:

Հոդված 33. Կ�սակց�թյան գործ�նե�թյան արգել�մը
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1. Սահմանադր�թյան 46-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ արգելման ենթակա է այն կ�սակց�թյ�նների
գործ�նե�թյ�նը, որոնք քարոզ�մ են սահմանադրական կարգի բռնի տապալ�մ կամ բռն�թյ�ն են կիրառ�մ
սահմանադրական կարգը տապալել� նպատակով:

2. Կ�սակց�թյան գործ�նե�թյան արգել�մը հիմք չէ այդ կ�սակց�թյան առաջադրմամբ ընտրված պատգամավորի,
Երեւանի, Գյ�մր�, Վանաձորի ավագան� անդամի լիազոր�թյ�նները դադարեցնել� համար:

3. Հայաստանի Հանրապետ�թյան սահմանադրական դատարանի որոշմամբ կ�սակց�թյան գործ�նե�թյ�նը
արգելել� դեպք�մ կ�սակց�թյան գործ�նե�թյ�նը համարվ�մ է դադարեցված, եւ այն ենթակա է լ�ծարման:

Հոդված 34. Կ�սակց�թյան վերակազմակերպ�մը

1. Կ�սակց�թյ�նը կարող է կ�սակց�թյան համագ�մարի` ս�յն օրենքով սահմանված կարգով ընդ�նված որոշմամբ
վերակազմակերպվել (միաձ�լվել, միանալ, բաժանվել կամ առանձնանալ) այլ կ�սակց�թյան:

2. Կ�սակց�թյան  վերակազմակերպման  հետ  կապված հարաբեր�թյ�նները  կարգավորվ�մ են Հայաստանի
Հանրապետ�թյան քաղաքացիական օրենսգրքի կանոններին համապատասխան:

Հոդված 35. Կ�սակց�թյան լ�ծար�մը եւ լ�ծարման հետեւանքները

1. Կ�սակց�թյ�նը լ�ծարվ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացիական օրենսգրքով եւ օրենքով
սահմանված կարգով:

2. Կ�սակց�թյան լ�ծարվել� դեպք�մ պարտատերերի պահանջները բավարարել�ց հետո մնացած գ�յքն �ղղվ�մ է
կ�սակց�թյան կանոնադր�թյամբ նախատեսված նպատակներին, իսկ դրա անհնարին�թյան դեպք�մ փոխանցվ�մ է
պետական բյ�ջե: Ս�յն հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված դեպք�մ կ�սակց�թյան լ�ծար�մից հետո մնացած
գ�յքը փոխանցվ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյանը։

3. Կ�սակց�թյ�նը կարող է դադարեցնել իր գործ�նե�թյ�նը լ�ծարման միջոցով` կ�սակց�թյան համագ�մարի
որոշմամբ:

4. Եթե կ�սակց�թյան լ�ծարման համար հրավիրված համագ�մարն իրավազոր չէ, ապա կ�սակց�թյան լ�ծարման
մասին որոշ�մն ընդ�ն�մ է կ�սակց�թյան մշտապես գործող ղեկավար մարմինը: Իսկ կ�սակց�թյան մշտապես
գործող ղեկավար մարմնի իրավազոր չլինել� դեպք�մ կ�սակց�թյ�նը լ�ծարվ�մ է կ�սակց�թյան հիմնադիրներից
մեկի որոշմամբ: Այս դեպք�մ կ�սակց�թյան լ�ծարման մասին որոշ�մը համարվ�մ է ընդ�նված, եթե որոշ�մը
կայացնել� օրվանից հետո՝ երեք ամսվա ընթացք�մ, կ�սակց�թյան համագ�մարը կամ մշտապես գործող ղեկավար
մարմինը այլ որոշ�մ չի կայացրել:

5. Եթե Հայաստանի Հանրապետ�թյան սահմանադրական դատարանի որոշմամբ արգելվել է կ�սակց�թյան
գործ�նե�թյ�նը, ապա կ�սակց�թյան նկատմամբ սկսվ�մ է լ�ծարման գործընթաց։ Այս դեպք�մ լ�ծարային
հանձնաժողովի իրավաս�թյ�ններն իրականացն�մ է Վերահսկիչ-վերստ�գիչ ծառայ�թյան կողմից ստեղծված
հանձնաժողովը։

ԳԼ�Խ  10

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑ�ՄԱՅԻՆ ԴՐ�ՅԹՆԵՐ

Հոդված 36. Եզրափակիչ եւ անց�մային դր�յթներ

1. Ս�յն օրենքն �ժի մեջ է մտն�մ 2017 թվականի ապրիլի 1-ից:

2. Ս�յն օրենքն �ժի մեջ մտնել� պահից �ժը կորցրած ճանաչել «Կ�սակց�թյ�նների մասին» Հայաստանի
Հանրապետ�թյան 2002 թվականի հ�լիսի 3-ի ՀՕ-410-Ն օրենքը, բացառ�թյամբ ս�յն հոդվածի 3-րդ մասով
նախատեսված դեպքի:
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Դեպի վեր

3. «Կ�սակց�թյ�նների մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան 2002 թվականի հ�լիսի 3-ի ՀՕ-410-Ն օրենքի 30-րդ
հոդվածի 2-րդ մասը Հանրապետ�թյան նախագահի մասով �ժը կորցն�մ է նորընտիր Հանրապետ�թյան նախագահի
կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը:

4. Ս�յն օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասի դր�յթները Հանրապետ�թյան նախագահի, Հեռ�ստատես�թյան եւ
ռադիոյի հանձնաժողովի անդամների, Հաշվեքննիչ պալատի անդամների եւ Կենտրոնական բանկի խորհրդի
անդամների մասով �ժի մեջ են մտն�մ նորընտիր Հանրապետ�թյան նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման
օրը:

5. Ս�յն օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասն �ժի մեջ է մտն�մ  2021 թվականի հ�նվարի 1-ից:

6.  Կ�սակց�թյան պետական գրանցման համար մինչեւ 2017 թվականի փետրվարի 1-ը ներկայացված դիմ�մների վրա
տարածվ�մ են «Կ�սակց�թյ�նների մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան 2002 թվականի հ�լիսի 3-ի ՀՕ-410-Ն
օրենքով սահմանված՝ պետական գրանցման մասին դր�յթները: Եթե կ�սակց�թյան պետական գրանցման համար
2017 թվականի փետրվարի 1-ից մինչեւ ս�յն օրենքի �ժի մեջ մտնելը ներկայացված դիմ�մները չեն
համապատասխան�մ ս�յն օրենքով սահմանված պահանջներին, ապա պետական գրանց�մ իրականացնող մարմինը
դիմ�մը ստանալ�ց հետո՝ հնգօրյա ժամկետ�մ, որոշ�մ է կայացն�մ դիմ�մը վերադարձնել� մասին` նշելով ս�յն
օրենքի այն դր�յթները, որոնց չի համապատասխան�մ պետական գրանցման դիմ�մը: Ս�յն օրենքի պահանջներին
չհամապատասխանել� հիմքով վերադարձված դիմ�մները հիմնադիր համագ�մարի անցկաց�մից հետո՝ մեկ տարվա
ընթացք�մ, կրկին ներկայացվել� դեպք�մ պետական տ�րք չի գանձվ�մ: 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ
 ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ
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