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Ձեռնարկի նպատակն է բարձրացնել թեկնած ուների, համամասնական ընտրա
կարգ ով ընտրութ յուններին մասնակցող կուսակցութ յունների, կուսակցութ յուննե
րի դաշ ինքների իրազեկված ութ յան մակարդ ակը նախընտրական քարոզ չութ յան
ֆինանսավորման և դրա նկատմամբ վերահսկողութ յան բնագ ավառ ում և նպաս
տել ընտրական գործ ընթ ացի նշված փուլ ը կարգ ավորող իրավանորմերի պատ
շաճ կիրառմանը:
Սույն ձեռնարկը կազմվել է ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժ ողով ի վե
րահսկիչ-վերստուգ իչ ծառ այութ յան կողմից` ՀՀ ընտրական օրենսգրք ի և ՀՀ
կենտրոնական ընտրական հանձնաժ ողով ի որոշում
ն երի հիման վրա, սակայն
այն չի կարող համարվել ՀՀ ընտրական օրենսգրք ին և ՀՀ կենտրոնական ընտ
րական հանձնաժ ողով ի որոշում
ն երին փոխարինող փաստաթ ուղթ:

 եռնարկը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական ընՁ
տրական հանձնաժողովի փորձագետների աջակցությամբ` «Հայաստանի ընտրական վարչարարության և ժողովրդավարական մշակույթի առաջխաղացում»
ծրագրի շրջանակներում:
Ծրագիրն իրականացնում է Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատությունը` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության օժանդակությամբ:

The guidebook is developed with the expert assistance the Central Electoral Commission
of the Republic of Armenian within the framework of Advancing Armenia’s Election
Management and Democratic Culture (AAEM-DC) project.
The AAEM-DC project is supported by the United States Agency for International
Development (USAID) and implemented by International Foundation for Electoral Systems
(IFES).

 ԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ:
Ն
ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
Թեկնածուները, համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մաս
նակցող կուսակցությունները, կուսակցությունների դաշինքներն իրենց նախընտրական քարոզչությունը ֆինանսավորելու նպատակով բացում են նախընտրական հիմ
ն ադրամ։
Նախընտրական առանձին հիմ
ն ադրամ ձևավորել չեն կարող`
♦♦ կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունները.
♦♦ միայն համամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնա
ծուները:
Հանրապետության Նախագահի թեկնածուների, համամասնական ընտրա
կարգով ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցու
թյունների դաշինքների նախընտրական հիմ
ն ադրամի միջոցները հավաք
վում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում:
Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկ
նածուների, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկ
նածուների նախընտրական հիմ
ն ադրամի միջոցները հավաքվում են՝ հան
րապետության բոլոր մարզերում մասնաճյուղ ունեցող հետևյալ առևտրային
բանկերից մեկում`
«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ
«Հայէկոնամբանկ» ԲԲԸ
«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ
«Յունիբանկ» ՓԲԸ
Նախընտրական հիմ
ն ադրամ ձևավորելու նպատակով բանկերը բացում են
ժամանակավոր հատուկ հաշվեհամարներ`
♦♦ թեկնածուների դիմում
ն երի հիման վրա` թեկնածուների կամ նրանց լիազոր ներկայացուցիչների անվամբ.
♦♦ կուսակցությունների կամ կուսակցությունների դաշինքների դիմում
ն ե
րի հիման վրա` նրանց լիազոր ներկայացուցիչների անվամբ:
Այդ ժամանակավոր հատուկ հաշվեհամարներից եկամուտներ չեն հաշ
վարկվում և չեն վճարվում:
ՀՀ ընտրական օրենսգիրք, 25-րդ հոդված
ՀՀ ԿԸՀ 11.08.2011թ. N 53-Ն որոշում
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Ուշադրություն`
Ավագանու անդամի և մինչև 10.000 ընտրող ունեցող համայնքի ղեկավա
րի թեկնածուն բացում է նախընտրական հիմ
ն ադրամ և ներկայացնում
հայտարարագիր, եթե.
♦♦ զանգվածային լրատվության միջոցներով նախընտրական քարոզչության
իրականացման,
♦♦ դահլիճների, տարածքների վարձակալման,
♦♦ քարոզչական պաստառների պատրաստման (տեղադրման), քարոզչական
տպագիր և այլ նյութերի ձեռքբերման, ընտրողներին տրամադրվող քա
րոզչական բոլոր տեսակի նյութերի (ներառյալ` տպագիր նյութերի) պատ
րաստման
ֆինանսավորման համար օգտագործում է (կարող է օգտագործել)
նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկը գերազանցող գումար:
ՀՀ ընտրական օրենսգիրք, 140-րդ հոդված

 եկնածուների, համամասնական ընտրակարգով
Թ
գրանցված կուսակցությունների,
կուսակցությունների դաշինքների
նախընտրական հիմնադրամների համալրումը
Թեկնածու ի նախընտրական հիմ
ն ադրամը համալրվում է`
1. թեկնածու ի անձնական միջոցներից.
2. թեկնածու ին առաջադրած կուսակցության տրամադրած միջոցներից.
3. ընտրելու իրավունք ունեցող անձանց կամավոր մուծում
ն երից:
Համամասնական ընտրակարգով գրանցված կուսակցության, կուսակցու
թյունների դաշինքների նախընտրական հիմ
ն ադրամը ձևավորվում է`
1. այդ կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի դեպքում` դաշինքի
անդամ կուսակցությունների միջոցներից.
2. ընտրելու իրավունք ունեցող անձանց կամավոր մուծում
ն երից:
Ուշադրություն`
Վերը չնշված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց` նախընտրա
կան հիմ
ն ադրամ
ն երի հաշվին մուծած գումարները, ինչպես նաև նախընտ
րական հիմ
ն ադրամ
ն եր կատարված մուծում
ն երի` Հայաստանի Հանրապե
տության ընտրական օրենսգրքով սահմանված առավելագույն չափերը գերա
զանցող մասերը փոխանցվում են պետական բյուջե:
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Նախընտրական հիմ
ն ադրամ
ն երում կատարվող մուծում
ն երի` ՀՀ ընտ
րական օրենսգրքով սահմանված առավելագույն չափերն են`
Հանրապետության Նախագահի ընտրությունների դեպքում
Նախընտրական հիմ
ն ադրամ
հ/հ մուծում կատարելու իրավունք
ունեցող սուբյեկտը

Նախընտրական հիմ
ն ադրամ
մուծվող գումարի
առավելագույն չափը

1.

Թեկնածու

Նվազագույն աշխատավարձի
5.000-ապատիկը

2.

Թեկնածու ին առաջադրած
կուսակցություն

Նվազագույն աշխատավարձի
25.000-ապատիկը

3.

Յուրաքանչյուր ֆիզիկական
անձ

Նվազագույն աշխատավարձի
100-ապատիկը

Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների
դեպքում
Նախընտրական հիմ
ն ադրամ
հ/հ մուծում կատարելու իրավունք
ունեցող սուբյեկտը

Նախընտրական հիմ
ն ադրամ
մուծվող գումարի
առավելագույն չափը

1.

Համամասնական ընտրակար
գով ընտրություններին մաս
նակցող կուսակցություն

Նվազագույն աշխատավարձի
15.000-ապատիկը

2.

Համամասնական ընտրակար
գով ընտրություններին մաս
նակցող կուսակցությունների
դաշինքում ընդգրկված կու
սակցությունները միասին

Նվազագույն աշխատավարձի
15.000-ապատիկը

3.

Յուրաքանչյուր ֆիզիկական
անձ

Նվազագույն աշխատավարձի
100-ապատիկը
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Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի ընտ
րությունների դեպքում
Նախընտրական հիմ
ն ադրամ
Նախընտրական հիմ
ն ադրամ
հ/հ մուծում կատարելու իրավունք
մուծվող գումարի
ունեցող սուբյեկտը
առավելագույն չափը
1. Թեկնածու
Նվազագույն աշխատավարձի
1.000-ապատիկը
2. Թեկնածու ին առաջադրած
Նվազագույն աշխատավարձի
կուսակցություն
2.000-ապատիկը
3. Յուրաքանչյուր ֆիզիկական
Նվազագույն աշխատավարձի
100-ապատիկը
անձ

Մինչև 10.000 ընտրող ունեցող համայնքում համայնքի ղեկավարի և
ավագանու անդամի ընտրությունների դեպքում
Նախընտրական հիմ
ն ադրամ
Նախընտրական հիմ
ն ադրամ
հ/հ մուծում կատարելու իրավունք
մուծվող գումարի
ունեցող սուբյեկտը
առավելագույն չափը
1. Թեկնածու
Նվազագույն աշխատավարձի
150-ապատիկը
2. Թեկնածու ին առաջադրած
Նվազագույն աշխատավարձի
կուսակցություն
200-ապատիկը
3. Յուրաքանչյուր ֆիզիկական
Նվազագույն աշխատավարձի
50-ապատիկը
անձ
10.000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքում համայնքի ղեկավարի և
ավագանու անդամի ընտրությունների դեպքում
Նախընտրական հիմ
ն ադրամ
Նախընտրական հիմ
ն ադրամ
հ/հ մուծում կատարելու իրավունք
մուծվող գումարի
ունեցող սուբյեկտը
առավելագույն չափը
1. Թեկնածու
Նվազագույն աշխատավարձի
500-ապատիկը
2. Թեկնածու ին առաջադրած
Նվազագույն աշխատավարձի
կուսակցություն
1000-ապատիկը
3. Յուրաքանչյուր ֆիզիկական
Նվազագույն աշխատավարձի
100-ապատիկը
անձ
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Երևանի ավագանու ընտրությունների դեպքում
Նախընտրական հիմ
ն ադրամ
հ/հ մուծում կատարելու իրավունք
ունեցող սուբյեկտը

Նախընտրական հիմ
ն ադրամ
մուծվող գումարի
առավելագույն չափը

1.

Երևանի ավագանու
Նվազագույն աշխատավարձի
ընտրություններին մասնակցող 10.000-ապատիկը
կուսակցություն

2.

Երևանի ավագանու
Նվազագույն աշխատավարձի
ընտրություններին մասնակցող 10.000-ապատիկը
կուսակցությունների
դաշինքում ընդգրկված
կուսակցությունները միասին

3.

Յուրաքանչյուր ֆիզիկական
անձ

Նվազագույն աշխատավարձի
100-ապատիկը

Նախընտրական հիմնադրամի միջոցներով ձեռք
բերվող ապրանքներ եվ ծառայություններ:
Առանձին ծախսերի առավելագույն չափը
Թեկնածուները նախընտրական հիմ
ն ադրամի միջոցները կարող են օգտա
գործել նախընտրական քարոզչություն իրականացնելուն ու ղղված ցանկա
ցած միջոցառման ֆինանսավորման համար:
Միայն նախընտրական հիմ
ն ադրամի միջոցներով կարող են ձեռք բերվել
(ֆինանսավորվել)`
♦♦ զանգվածային լրատվության միջոցներով նախընտրական քարոզչու
թյան իրականացումը.
♦♦ դահլիճների, տարածքների վարձակալումը.
♦♦ քարոզչական պաստառների պատրաստումը (տեղադրումը).
♦♦ քարոզչական տպագիր և այլ նյութերի ձեռքբերումը, ընտրողներին
տրամադրվող քարոզչական բոլոր տեսակի նյութերի (ներառյալ` տպա
գիր նյութերի) պատրաստումը:
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Միայն նախընտրական հիմ
ն ադրամի միջոցների հաշվին ձեռք բերվող
ապրանքների և ծառայությունների համար կատարվող ծախսերի ՀՀ
ընտրական օրենսգրքով սահմանված առավելագույն չափերը:
հ/հ

Թեկնածուներ

1.

Հանրապետության Նախագահի
թեկնածու

Նվազագույն աշխատավարձի
100.000-ապատիկը

2.

Ազգային ժողովի համամասնական
ընտրակարգով ընտրություններին
մասնակցող կուսակցություն, կու
սակցությունների դաշինք

Նվազագույն աշխատավարձի
100.000-ապատիկը

3.

Ազգային ժողովի մեծամասնական
ընտրակարգով պատգամավորու
թյան թեկնածու

Նվազագույն աշխատավարձի
10.000-ապատիկը

4.

Մինչև 4.000 ընտրող ունեցող հա
մայնքի դեպքում` համայնքի ղեկա
վարի թեկնածու

Նվազագույն աշխատավարձի
3.000-ապատիկը

5.

4.000-ից մինչև 10.000 ընտրող ու Նվազագույն աշխատավարձի
նեցող համայնքի դեպքում` համայն 7.000-ապատիկը
քի ղեկավարի թեկնածու

6.

10.000-ից մինչև 70.000 ընտրող
ունեցող համայնքի դեպքում` հա
մայնքի ղեկավարի թեկնածու

Նվազագույն աշխատավարձի
15.000-ապատիկը

7.

70.000-ից ավելի ընտրող ունեցող
համայնքի դեպքում` համայնքի ղե
կավարի թեկնածու

Նվազագույն աշխատավարձի
25.000-ապատիկը

8.

Մինչև 4.000 ընտրող ունեցող հա
մայնքի դեպքում` համայնքի ավա
գանու անդամի թեկնածու

Նվազագույն աշխատավարձի
500-ապատիկը

9.

4.000-ից մինչև 10.000 ընտրող ու Նվազագույն աշխատավարձի
նեցող համայնքի դեպքում` համայն 1.000-ապատիկը
քի ավագանու անդամի թեկնածու

10. 10.000-ից մինչև 70.000 ընտրող
ունեցող համայնքի դեպքում` հա
մայնքի ավագանու անդամի թեկ
նածու
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Առավելագույն չափ

Նվազագույն աշխատավարձի
3.000-ապատիկը

11.

70.000-ից ավելի ընտրող ունեցող
համայնքի դեպքում` համայնքի
ավագանու անդամի թեկնածու

Նվազագույն աշխատավարձի
5.000-ապատիկը

12.

Երևանի ավագանու ընտրություն
Նվազագույն աշխատավարձի
ներին մասնակցող կուսակցություն, 75.000-ապատիկը
կուսակցությունների դաշինք


Նախընտրական քարոզչության
ֆինանսավորման վերահսկողությունը
 նտրական հանձնաժողով
Ը
ն երին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողո
վի աշխատակազմին տրամադրված միջոցների օգտագործման, նախընտ
րական հիմ
ն ադրամ
ն եր կատարվող մուծում
ն երի, դրանց հաշվարկման
և ծախսերի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստեղծում է վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայություն:
Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությունն իրականացնում է նաև կու
սակցությունների ընթացիկ ֆինանսական գործունեության նկատմամբ
վերահսկողություն:
ՀՀ ընտրական օրենսգիրք 28-րդ հոդված

Այն բանկերը, որտեղ բացված են ժամանակավոր հատուկ հաշվեհամար
ներ, թեկնածուների, կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների
ընտրական ցուցակների գրանցման համար օրենսգրքով սահմանված ժամ
կետի ավարտից հետո` 3 աշխատանքային օրը մեկ, կենտրոնական ընտ
րական հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայություն տեղեկանք
են ներկայացնում թեկնածուների, կուսակցությունների, կուսակցություննե
րի դաշինքների նախընտրական հիմ
ն ադրամ
ն երի ֆինանսական մուտքերի
և ելքերի վերաբերյալ:
Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությունն ամփոփում է այդ տվյալները, կազ
մում ամփոփ տեղեկանք և այն տեղադրում կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողովի համացանցային կայքում:
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ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահ՝

Հանրապետության Նախագահի Նախընտրական
 ուտքերի
Մ
թեկնածուի ազգանունը, անունը,
հիմ
ն ադրամի
ժամանա Մուտքերի
հ/հ
հայրանունը, իսկ կուսակցու
բացման օրը, ամի
կագրու
չափը
թյան (կուսակցությունների դա սը, տարեթիվը և
թյունը
շինքների) դեպքում` անվանումը
հաշվեհամարը

ստորագրություն

օր, ամիս, տարեթիվ

___________________________

Ելքերի
Նախընտ
ժամա
Ելքերի րական հիմ
նակագ
չափը
նադրամի
րությու
մնացորդը
նը

ՀՀ Կենտրոնական բանկում բացված նախընտրական հիմ
ն ադրամ
ն երի մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ

Նշվում է «Հանրապետության Նախագահի թեկնածուների»
բառերը, իսկ համամասնական ընտրակարգի դեպքում`
«կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների» բառերը

2012 թ. ______________«____» -ի ընտրություններին մասնակցող ______________________________________________________

Նշվում է ընտրության անվանումը («Հանրապետության Նախագահի» կամ «ԱԺ համամասնական ընտրակարգով» կամ «Երևան ավագանու» բառերը)

_____________________________________________________________________________________________________________________

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից ներկայացվող
տեղեկանքի օրինակելի ձև
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Մուտքերի
չափը

ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահ՝

Մուտքերի
Ժամանակագրությունը

Ելքերի
ժամանակագրությունը

հ/հ __________________

օր, ամիս, տարեթիվ

ստորագրություն

Հիմ
ն ադրամի
մնացորդը

___________________________

Ելքերի
չափը

ՀՀ Կենտրոնական բանկում բացված նախընտրական հիմ
ն ադրամ
ն երի մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ

Նշվում է Հանրապետության Նախագահի թեկնածու ի
ազգանուն, անուն, հայրանունը, իսկ համամասնական ընտրակարգի
դեպքում` կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի անվանումը

2012 թ. ______________ «____» -ի ընտրություններին մասնակցող ____________________________________________________

Նշվում է ընտրության անվանումը («Հանրապետության Նախագահի» կամ «ԱԺ համամասնական ընտրակարգով» կամ «Երևան ավագանու» բառերը)

_____________________________________________________________________________________________________________________

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

տեղեկանքի օրինակելի ձև

ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից ներկայացվող

ՀՀ բոլոր մարզերում մասնաճյուղեր ունեցող
առևտրային բանկերի կողմից ներկայացվող
տեղեկանքի օրինակելի ձև

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
Թիվ _________ ընտրատարածքում
Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի
թեկնածու ____________________________________________________ -ի
___________________________________________________________ - ում բացված
նշվում է բանկի կամ բանկի մասնաճյուղի անվանումը

նախընտրական հիմ
ն ադրամի ֆինանսական
մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ (հ/հ ________________________):
Մուտքերի 
ժամանակագրությունը

Մուտքերի
չափը

Ելքերի
ժամանակագրությունը

Ելքերի
չափը

ՀՀ բանկի կամ մասնաճյուղի կառավարիչ՝
_______________________________________________ ________________________
անուն, ազգանուն

ստորագրություն

օր, ամիս, տարեթիվ
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 ախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումնե
Ն
րի եվ դրանց օգտագործման հայտարարագիրը
Նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց օգտա
գործման հայտարարագիրը (այսուհետ` հայտարարագիր) թեկնածունե
րը, կուսակցությունները, կուսակցությունների դաշինքները ներկայացնում
են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ
ծառայություն նախընտրական քարոզչությունը սկսվելուց հետո` 10-րդ
և 20-րդ օրը, ինչպես նաև ընտրությունների արդյունքների ամփոփման
համար Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահ
մանված ժամկետից ոչ ուշ, քան 3 օր առաջ:
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների (բացառու
թյամբ Երևանի ավագանու), ինչպես նաև Հանրապետության Նախագահի,
Ազգային ժողովի և Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրությունների ժա
մանակ հայտարարագիրը ներկայացվում է նախընտրական քարոզչությունը
սկսվելուց հետո` 10-րդ օրը և ընտրությունների արդյունքների ամփոփման
համար Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահման
ված ժամկետից ոչ ուշ, քան 3 օր առաջ:
(ՀՀ ընտրական օրենսգիրք 27-րդ հոդված)
(ՀՀ ԿԸՀ 11.08.2011թ. N 53-Ն որոշում)

Ուշադրություն`
♦♦ թեկնածուները, կուսակցությունները, կուսակցությունների դաշինք
ները հայտարարագիր ներկայացնում են միայն զանգվածային լրատ
վության միջոցներով նախընտրական քարոզչության իրականացման,
դահլիճների, տարածքների վարձակալման, քարոզչական պաստառնե
րի պատրաստման (տեղադրման), քարոզչական տպագիր և այլ նյութե
րի ձեռքբերման, ընտրողներին տրամադրվող քարոզչական բոլոր տե
սակի նյութերի (ներառյալ` տպագիր նյութերի) պատրաստման համար
կատարված ծախսերի վերաբերյալ:
♦♦ Հայտարարագիրը ներկայացնում են թղթային տարբերակով և էլեկտ
րո
նային կրի
չով` Adobe Acrobat
(*.pdf) տարբերակով` մեկ ֆայ
լի մեջ: Հայտարարագրի էլեկտրոնային տարբերակը ներբեռնվում է
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից
(www.elections.am) և լրացվում այդ տարբերակում նշված եղանակով:
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♦♦ Հայտարարագրի թղթային տարբերակին կից ներկայացվում է հայտա
րարագրում նշված ապրանքների և ծառայությունների ձեռք բերման
համար կատարված ծախսերը հավաստող փաստաթղթերը (պայմա
նագիր, վճարման հանձնարարական և այլն):
Հայտարարագրի թղթային տարբերակը կենտրոնական ընտրական հանձ
նաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայություն ներկայացվում է կից գրու
թյամբ:

Առաջարկվող օրինակելի ձև
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

		
Կից ներկայացվում է ____________________________________________________

(նշվում է թեկանծու ի անուն ազգանունը, կուսակցության,
կուսակցությունների դաշինքի դեպքում` անվանումը)

___________________________________________________________ նախընտրա
կան հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման վե
րաբերյալ հայտարարագիրը և կից փաստաթղթերը:

Առդիր՝ ______ թերթ:

 եկնածուի կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի,
Թ
կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի
դեպքում նրանց լիազոր ներկայացուցչի
անուն ազգանունը
_______________________________
ստորագրություն
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Թեկնածուների, կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների
նախընտրական հիմ
ն ադրամ
ն երում եղած միջոցների օգտագործման վերա
բերյալ հայտարարագրերը ստանալուց հետո վերահսկիչ-վերստուգիչ ծա
ռայությունը ` 2 օրվա ընթացքում, հայտարարագրում ներառված տվյալները
համադրում է բանկերից ստացված տեղեկատվության հետ, ստուգում է կա
տարված ծախսերի հավաստիությունը, ստուգման արդյունքներով կազմում
է տեղեկանք և ներկայացնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
քննարկմանը: Հանձնաժողովի նիստում քննարկելուց հետո տեղեկանքը և
հատարարագիրը տեղադրվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողո
վի համացանցային կայքում:

Ուշադրություն`
Նախընտրական հիմ
ն ադրամ
ն երի հաշիվ
ն երի հետ կատարվող բոլոր
գործառությունները դադարեցվում են քվեարկության օրվանից:
Թեկնածուների, կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի դի
մումի հիման վրա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թույլ է տա
լիս հիմ
ն ադրամից վճարում
ն եր կատարել նաև քվեարկության օրվանից
հետո, բայց մինչև քվեարկության օրը կատարված գործարքների
համար:
ՀՀ ընտրական օրենսգիրք 26-րդ հոդված, 7-8 մասեր

♦♦ Ընտրությունից հետո նախընտրական հիմ
ն ադրամում մնացած մի
ջոցներն ընտրության արդյունքների պաշտոնական հրապարակումից
հետո` եռամսյա ժամկետում, թեկնածու ի, կուսակցության, կուսակցու
թյունների դաշինքի հայեցողությամբ օգտագործվում են բարեգործա
կան նպատակներով:
♦♦ Եռամսյա ժամկետը լրանալուց հետո նախընտրական հիմ
ն ադրամում
մնացած միջոցները փոխանցվում են պետական բյուջե:
♦♦ Ընտրությունները չկայացած ճանաչվելու դեպքում նախընտրական
հիմ
ն ադրամում մնացած միջոցները սառեցվում են մինչև նոր ընտ
րությունների համար թեկնածուների, կուսակցությունների, կուսակ
ցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակների գրանցումը: Նոր
ընտրությունների դեպքում թեկնածուները, կուսակցությունները, կու
սակցությունների դաշինքները կարող են օգտագործել իրենց նախընտ
րական հիմ
ն ադրամ
ն երում մնացած միջոցները:
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Առաջարկվող օրինակելի ձև
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

__________________________________________
(ընտրության անվանումը)

________________________________________-ից

(թեկնածու ի կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի,
կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի լիազոր
ներկայացուցչի անուն, հայրանուն, ազգանունը)



ԴԻՄՈՒՄ
Ընտրական օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն` խնդրում
եմ թույլատրել նախընտրական հիմ
ն ադրամից վճարում
ն եր կատարել
քվեարկության օրվանից հետո, մինչև քվեարկության օրը կատարված
գործարքների համար:
Կից ներկայացվում է մինչև քվեարկության օրը կատարված գործարքնե
րի պայմանագրերի պատճենները:
Առդիր` ________ թերթ:

Դիմող` ___________________________________________
(թեկնածու ի անուն, ազգանունը,
կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի
լիազոր ներկայացուցչի անուն, ազգանունը)

		

«______» ________________________ 20 ____ թ.
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_______________________
(ստորագրություն)

Նոր ընտրություններին չմասնակցող թեկնածուների, կուսակցությունների,
կուսակցությունների դաշինքների նախընտրական հիմ
ն ադրամ
ն երում մնա
ցած միջոցները փոխանցվում են պետական բյուջե:

Ուշադրություն`
Զանգվածային լրատվության միջոցներով նախընտրական քարոզչության
իրականացումը.
♦♦ դահլիճների, տարածքների վարձակալումը.
♦♦ քարոզչական պաստառների պատրաստումը (տեղադրումը).
♦♦ քարոզչական տպագիր և այլ նյութերի ձեռքբերումը, ընտրողներին
տրամադրվող քարոզչական բոլոր տեսակի նյութերի (ներառյալ` տպա
գիր նյութերի) պատրաստումը,
եթե մատուցվել են շուկայական արժեքից պակաս գնով կամ ձեռք են
բերվել մինչև նախընտրական հիմ
ն ադրամի ձևավորումը, ապա իրենց
շուկայական արժեքով ներառվում են նախընտրական հիմ
ն ադրամի
ծախսերում:

Խախտումների իրավական հետԵՎանքները
♦♦ Եթե հիմ
ն ավորվում է, որ նախընտրական քարոզչության համար մա
տուցված ապրանքը կամ ծառայությունը շուկայական արժեքով չի նե
րառվել նախընտրական հիմ
ն ադրամի ծախսերում, ապա կենտրոնա
կան ընտրական հանձնաժողովը որոշում է կայացնում` պարտավորեց
նելով թեկնածու ին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին
հիմ
ն ադրամի ծախսերում չներառված ծախսերի եռապատիկի չափով
գումար փոխանցել պետական բյուջե:
♦♦ Եթե հիմ
ն ավորվում է, որ թեկնածու ի, կուսակցության, կուսակցություն
ների դաշինքի նախընտրական քարոզչության համար կատարված
ծախսերը գերազանցել են նախընտրական հիմ
ն ադրամի` օրենսգրքով
սահմանված առավելագույն չափը, ապա ընտրական հանձնաժողովը
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որոշում է կայացնում` պարտավորեցնելով թեկնածու ին, կուսակցությա
նը, կուսակցությունների դաշինքին հիմ
ն ադրամի` օրենսգրքով սահ
մանված առավելագույն չափը գերազանցող գումարի եռապատիկի չա
փով գումար փոխանցել պետական բյուջե:
♦♦ Եթե նախընտրական քարոզչության համար ծախսված գումարի և վերը
նշված` պետական բյուջե վճարվող գումարների գումարի չափի և նա
խընտրական հիմ
ն ադրամի` օրենսգրքով սահմանված առավելագույն
չափի տարբերությունը գերազանցում է նախընտրական հիմ
ն ադրամի`
օրենսգրքով սահմանված առավելագույն չափի 10 տոկոսը, ապա ընտ
րական հանձնաժողովի դիմումի հիման վրա դատարանը ուժը կորց
րած է ճանաչում թեկնածու ի, կուսակցության, կուսակցությունների դա
շինքի ընտրական ցուցակի գրանցումը:
♦♦ Վերը նշված գումարներն ընտրական հանձնաժողովի որոշումից հե
տո` հնգօրյա ժամկետում, պետական բյուջե չփոխանցելու կամ նույն
ժամկետում ընտրական հանձնաժողովի որոշումը դատական կարգով
չբողոքարկելու դեպքում ընտրական հանձնաժողովը նշված գումարը
գանձում է դատական կարգով:


Ուշադրություն`
Թեկնածու ի (կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի) կողմից
նախընտրական հիմ
ն ադրամում եղած միջոցների օգտագործման վերա
բերյալ հայտարարագիր չներկայացնելն առաջացնում է տուգանքի նշա
նակում` նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև երկու
հարյուրապատիկի չափով:
ՎԻՎ ՀՀ օրենսգիրք 40.3-րդ հոդված

18

19

2

1

4

Ընդամենը

ԸՕ 26-րդ հոդվածի 2-րդ
մասով նկարագրված ձեռք
բերված ապրանքների և
ծառայությունների
անվանում

Հիմնադրամից կատարված բոլոր ծախեսրի
ընդհանուր չափը

Հիմնադրամի միջոցներից կատարված և հայտարարագրման ոչ ենթակա ծախսերի ընդհանուր չափը
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ԸՕ 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նկարագրված ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման ծախսերի ժամանակագրություն
5

7

ԸՕ 26-րդ հոդվածի
2-րդ մասով նկարագրված ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար կատարված ծախերի կատարումը հավաստող
փաստաթղթերի
տվյալներ

թեկնածուի ստորագրություն,

կուսակացության, կուսակցությությունների դաշինքի լիազոր ներկայացուցչի անուն, հայրանուն, ազգանուն, ստորագրություն,

օր, ամիս,տարեթիվ

______________________________________________________________________________________________________________

6

ԸՕ 26-րդ հոդվածի
2-րդ մասով նկարագրված ապրանքների և ծառայությունների շուկայական արժեքը

Ծախսերի չափը
(ՀՀ դրամ)

Ծախսեր

Հիմնադրամից կատարված ծախսի
փաստացի չափը

հաշվետու ժամանակահատված

Հայտարարագիրը բաղկացած է ______ թերթից, կից պայմանագրերը, փաստաթղթերը` _______ թերթից:

Հիմնադրամում մնացած գումարի չափ

Ընդամենը

Հիմնադրամ
մուծված
գումարի չափ
(ՀՀ դրամ)

Հիմնադրամի մուծումների ժամանակագրություն

Մուտքեր

թեկնածուի անուն, հայրանուն, ազգանուն, կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի անվանում
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ԸՕ 26-րդ հոդվածի
2-րդ մասով նկարագրված ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման հետ կապված,
դեռ չվճարված դրամական պարտավորությունների
չափը

___________________________________________________________________

_______________________--________________________

___________________________________

ընտրության անվանում

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ
նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողովի 2012թ.փետրվարի 16-ի N 34-Ն որոշման

նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումնե
րի ԵՎ դրանց օգտագործման հայտարարագիրը կազ
մելու ԵՎ ներկայացնելու կարգի ու ժամկետների
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
1. Հայտարարագիրը ներկայացնելու համար.
♦♦ Նախընտրական հիմ
ն ադրամ կատարված մուծում
ն երի և դրանց օգտա
գործման հայտարարագիրը (այսուհետ` հայտարարագիր) թեկնածուները,
կուսակցությունները, կուսակցությունների դաշինքները ներկայացնում են
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ ծա
ռայություն նախընտրական քարոզչությունը սկսվելուց հետո` 10-րդ և 20րդ օրը, ինչպես նաև ընտրությունների արդյունքների ամփոփման համար
Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանված
ժամկետից ոչ ու շ, քան 3 օր առաջ:
♦♦ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների (բացա
ռությամբ Երևանի ավագանու), ինչպես նաև Հանրապետության Նա
խագահի, Ազգային ժողովի և Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրու
թյունների ժամանակ հայտարարագիրը ներկայացվում է նախընտրական
քարոզչությունը սկսվելուց հետո` 10-րդ օրը և ընտրությունների արդյունք
ների ամփոփման համար Հայաստանի Հանրապետության ընտրական
օրենսգրքով սահմանված ժամկետից ոչ ու շ, քան 3 օր առաջ:
♦♦ Թեկնածուն կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը, կուսակցության, կուսակ
ցությունների դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչը հայտարարագիրը ներ
կայացնում են թղթային տարբերակով և էլեկտրոնային կրիչով` Adobe
(*.pdf) տարբերակով` մեկ ֆայլի մեջ: Հայտարարագրի էլեկտ
Acrobat
րոնային տարբերակը ներբեռնվում է կենտրոնական ընտրական հանձ
նաժողովի համացանցային կայքից և լրացվում այդ տարբերակում նշված
եղանակով:
♦♦ Հայտարարագիրը ներկայացվում է թեկնածու ի, կուսակցության, կուսակ
ցությունների դաշինքի զանգվածային լրատվության միջոցներով նա
խընտրական քարոզչության իրականացման, դահլիճների, տարածքների
վարձակալման, քարոզչական պաստառների պատրաստման (տեղադր
ման), քարոզչական տպագիր և այլ նյութերի ձեռքբերման, ընտրողներին
տրամադրվող քարոզչական բոլոր տեսակի նյութերի (ներառյալ` տպա
գիր նյութերի) պատրաստման համար կատարված ծախսերի վերաբերյալ
(տես ՀՀ ԿԸՀ 16.02.12 թ. N 33 որոշումը ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 26-րդ
հոդվածի տարաբնույթ ընկալումը բացառելու նպատակով պաշտոնական
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պարզաբանման մասին), հայտարարագրին կցվում են այդ նպատակով
կնքված պայմանագրերը:
♦♦ Ավագանու անդամի և մինչև 10 000 ընտրող ունեցող համայնքի ղեկա
վարի թեկնածուն պարտավորված չէ բացել հիմ
ն ադրամ, հետևապես և
ներկայացնել հայտարարագիր, եթե զանգվածային լրատվության մի
ջոցներով նախընտրական քարոզչության իրականացման, դահլիճների,
տարածքների վարձակալման, քարոզչական պաստառների պատրաստ
ման (տեղադրման), քարոզչական տպագիր և այլ նյութերի ձեռքբերման,
ընտրողներին տրամադրվող քարոզչական բոլոր տեսակի նյութերի (նե
րառյալ` տպագիր նյութերի) պատրաստման ֆինանսավորման համար
օգտագործում է (կարող է օգտագործել) 500 000 դրամը չգերազանցող
գումար:

2. Հայտարարագիրը կազմելու համար.
♦♦ «ընտրության անվանում» տողում լրացվում է այն ընտրության անվանու
մը, որին թեկնածուն, կուսակցությունը, կուսակցությունների դաշինքը
մասնակցում է:
♦♦ «թեկնածու ի անուն, հայրանուն, ազգանուն, կուսակցության, կուսակցու
թյունների դաշինքի անվանում» տողում լրացվում է հայտարարագիրը
ներկայացնող թեկնածու ի անունը, հայրանունը, ազգանունը, համամաս
նական ընտրակարգով ընտրությունների դեպքում` կուսակցության, կու
սակցությունների դաշինքի անվանումը:
♦♦ «հաշվետու ժամանակահատված» տողում լրացվում է այն ժամանակա
հատվածը, որի համար ներկայացվում է հայտարարագիրը: Որպես հաշ
վետու ժամանակահատվածի սկիզբ բոլոր հայտարարագրերում` լրացվում
է թեկնածու ի, կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի ընտրական
ցուցակի գրանցման օրը, ամիսը, տարեթիվը: Առաջին 2 հայտարարագը
րերի դեպքում որպես հաշվետու ժամանակահատվածի վերջ` լրացվում է
Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով նախընտրա
կան քարոզչության համար սահմանված ժամկետի համապատասխանա
բար 10-րդ և 20-րդ օրերի օրը, ամիսը, տարեթիվը, իսկ վերջին հայտարա
րագրի դեպքում` քվեարկության օրը, ամիսը, տարեթիվը: Յուրաքանչյուր
հաջորդ հայտարարագիր իր մեջ ներառում է նախորդ հայտարարագրե
րի տվյալները:
♦♦ «Մուտքեր» մասի.
1. «Հիմ
ն ադրամի մուծում
ն երի ժամանակագրություն 1» սյունակի
յուրաքանչյուր տողում ըստ հերթականության լրացվում է օրը,
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ամիսը, տարեթիվը այն օրերի, երբ կատարվել են մուծում
ն երը,
2. «Հիմ
ն ադրամ մուծված գումարի չափ 2» սյունակում լրացվում է
յուրաքանչյուր օրվա մուծում
ն երի ընդհանուր չափը` ՀՀ դրամով,
3. «Ընդամենը» տողում լրացվում է «Հիմ
ն ադրամ մուծված գումարի
չափ 2» սյունակում նշված գումարների ընդհանուր չափը:
♦♦ «Ծախսեր» մասի.
1. «ԸՕ 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նկարագրված ապրանքների և
ծառայությունների ձեռքբերման ծախսերի ժամանակագրություն
3» սյունակի յուրաքանչյուր տողում ըստ հերթականության լրաց
վում է օրը, ամիսը, տարեթիվը այն օրերի, երբ կատարվել են
ծախսերը, իսկ մինչև հիմ
ն ադրամի ձևավորումը ձեռք բերված
ապրանքների և ծառայությունների դեպքում, լրացվում է «մինչև
հիմ
ն ադրամի ձևավորում» բառերը կամ դրանց հապավումը`
«ՄՀՁ»,
2. «ԸՕ 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նկարագրված ձեռք բերված
ապրանքների և ծառայությունների անվանում 4» սյունակում ըստ
օրերի առանձին տողերում լրացվում է զանգվածային լրատվու
թյան միջոցներով նախընտրական քարոզչության իրականաց
ման, դահլիճների, տարածքների վարձակալման, քարոզչական
պաստառների պատրաստման (տեղադրման), քարոզչական
տպագիր և այլ նյութերի ձեռքբերման, ընտրողներին տրամադր
վող քարոզչական բոլոր տեսակի նյութերի (ներառյալ` տպագիր
նյութերի) պատրաստման նպատակով ձեռք բերված յուրաքան
չյուր ծառայության, գույքի կամ ապրանքի անվանումը,
3. «Հիմ
ն ադրամից կատարված ծախսի փաստացի չափը 5» սյու
նակում լրացվում է 4-րդ սյունակում նշված յուրաքանչյուր ծառա
յության, գույքի կամ ապրանքի ձեռքբերման համար կատարած
ծախսի փաստացի չափը: Այն դեպքերում երբ 4-րդ սյունակում
նշված ապրանքը կամ ծառայությունը ձեռք է բերվել մինչև նա
խընտրական հիմ
ն ադրամի ձևավորումը, ինչպես նաև անվճար
ստացման դեպքում, ապա ծախսի փաստացի չափը նշվում է «0
(զրո)»,
4. «ԸՕ 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նկարագրված ապրանքների և
ծառայությունների շուկայական արժեքը 6» սյունակում նշվում
է հայտարարագրման ենթակա ապրանքների կամ ծառայու
թյունների շուկայական արժեքը: Եթե «Հիմ
ն ադրամից կատար
ված ծախսի փաստացի չափը 5» սյունակում նշված գումարը
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համընկնում է հայտարարագրման ենթակա ձեռք բերված ապ
րանքի կամ ծառայության շուկայական արժեքի հետ, ապա 6-րդ
սյունակում նշվում է նույն թիվը: Մինչև հիմ
ն ադրամի ձևավորու
մը ստացված ապրանքների և ծառայությունների դեպքում, ինչ
պես նաև այն դեպքերում, երբ ստացված հայտարարագրման
ենթակա ապրանքի կամ ծառայության շուկայական արժեքը
5-րդ սյունակում նշված թվից ավելի բարձր է, նշվում է հայտա
րարագրման ենթակա ապրանքի կամ ծառայության շուկայա
կան արժեքը,
5. «ԸՕ 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նկարագրված ապրանքների
և ծառայությունների ձեռքբերման համար կատարված ծախսե
րի կատարումը հավաստող փաստաթղթերի տվյալներ 7» սյու
նակում լրացվում է 4-րդ սյունակում նշված հայտարարագրման
ենթակա յուրաքանչյուր ծառայության, գույքի կամ ապրանքի
ձեռքբերման ծախսերի կատարումը հավաստող փաստաթղթե
րի տվյալները (պայմանագրի համարը, օրը, ամիսը, տարեթի
վը, վճարման անդորրագրի համարը, օրը, ամիսը, տարեթիվը
և այլն),
6. «ԸՕ 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նկարագրված ապրանքների
և ծառայությունների ձեռքբերման հետ կապված վճարման են
թակա, դեռ չվճարված դրամական պարտավորությունների
չա
փը 8» սյու
նա
կում լրաց
վում է 4-րդ սյու
նա
կում նշ
ված հայ
տարարագրման ենթակա յուրաքանչյուր ծառայության, գույքի
կամ ապրանքի ձեռքբերման մասով, դեռ չվճարված դրամական
պարտավորությունների չափը` եթե այդպիսիք առկա են: Եթե
հայտարարագրման ենթակա յուրաքանչյուր ծառայության, գույ
քի կամ ապրանքի ձեռքբերման մասով վճարման ենթակա, դեռ
չվճարված դրամական պարտավորություններ առկա չեն, ապա
նշվում է «0 (զրո)»,
7. «Ընդամենը» տողում լրացվում է «Հիմ
ն ադրամից կատարված
ծախսի փաստացի չափը 5» սյունակում նշված թվերի ընդհա
նուր չա
փը և «ԸՕ 26-րդ հոդ
վա
ծի 2-րդ մա
սով նկա
րագր
ված
ապրանքների և ծառայությունների շուկայական արժեքը չափ 6»
սյունակում նշված թվերի ընդհանուր չափը:
♦♦ «Հիմ
ն ադրամի միջոցներից կատարված և հայտարարագրման ոչ ենթա
կա ծախսերի ընդհանուր չափը» տողում նշվում է հիմ
ն ադրամից կատար
ված, հայտարարագրման ոչ ենթակա, ու ստի և հայտարարագրի մյուս տո
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ղերում չներառված, ծախսերի ընդհանուր չափը:
♦♦ «Հիմ
ն ադրամից կատարված բոլոր ծախսերի ընդհանուր չափը» տողում
նշվում է «Հիմ
ն ադրամից կատարված ծախսի փաստացի չափը 5» սյու
նակի «Ընդամենը» տողի և «Հիմ
ն ադրամի միջոցներից կատարված և
հայտարարագրման ոչ ենթակա ծախսերի ընդհանուր չափը» տողի թվերի
գումարը:
♦♦ «Հիմ
ն ադրամում մնացած գումարի չափ» տողում լրացվում է հաշվետու
ժամանակահատվածի վերջում հիմ
ն ադրամում մնացած չօգտագործված
գումարի չափը, որը հավասար է «Հիմ
ն ադրամ մուծված գումարի չափ 2»
սյունակի ընդամենը տողի և «Հիմ
ն ադրամից կատարված բոլոր ծախսերի
ընդհանուր չափ» տողի թվերի տարբերությանը:
♦♦ Հայտարարագրի համապատասխան տողում լրացվում է հայտարարագրի
թերթերի և դրան կից պայմանագրերի, փաստաթղթերի թերթերի թվերը:
Հայտարարագիրը ստորագրում է թեկնածուն կամ նրա լիազոր ներկայացու
ցիչը, կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի լիազոր ներկայացուցի
չը, լրացվում է հայտարարագիրը ներկայացնելու օրը, ամիսը, տարեթիվը,
լիազոր ներկայացուցչի ստորագրելու դեպքում լրացվում է նրա անունը, հայ
րանունը, ազգանունը:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
16 փետրվարի 2012թ.
ք.Երևան
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ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ
26-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ՏԱՐԱԲՆՈԻՅԹ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ԲԱՑԱՌԵԼՈՒ
ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 եկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետու
Ղ
թյան օրենքի 87-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 2-րդ մասի «դ» կետով, Հայաստանի
Հանրապետության ընտրական օրեսգրքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կե
տով և նպատակ ունենալով բացառելու Հայաստանի Հանրապետության ընտ
րական օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի տարաբնույթ ընկալումը Հայաստանի Հան
րապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը`

ՊԱՐԶԵՑ

 այաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի (այսուհետ` օրենս
Հ
գիրք) 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն. «Նախընտրական հիմ
ն ադրամի
միջոցները թեկնածուները կարող են օգտագործել նախընտրական քարոզչու
թյուն իրականացնելուն ու ղղված ցանկացած միջոցառման ֆինանսավորման
համար:»։
Նույն հոդվածի 2-ից-5-րդ մասերի համաձայն.
«2. Թեկնածուները, համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին
մասնակցող կուսակցությունները, կուսակցությունների դաշինքները
զանգվածային լրատվության միջոցներով նախընտրական քարոզչության
իրականացման, դահլիճների, տարածքների վարձակալման, քարոզչա
կան պաստառների պատրաստման (տեղադրման), քարոզչական տպա
գիր և այլ նյութերի ձեռքբերման, ընտրողներին տրամադրվող քարոզչա
կան բոլոր տեսակի նյութերի (ներառյալ` տպագիր նյութերի) պատրաստ
ման ֆինանսավորման համար օգտագործում են միայն նախընտրական
հիմ
ն ադրամի միջոցները։ Այդ նպատակով նախընտրական հիմ
ն ադ
րամից կատարվող ծախսերի առավելագույն չափը սահմանվում է սույն
օրենսգրքով։
Սույն մասում նկարագրված ապրանքներն ու ծառայությունները, եթե
մատուցվել են շուկայական արժեքից պակաս գնով կամ ձեռք են բերվել
մինչև նախընտրական հիմ
ն ադրամի ձևավորումը, ապա իրենց շուկայա
կան արժեքով ներառվում են նախընտրական հիմ
ն ադրամի ծախսերում։
3. Եթե հիմ
ն ավորվում է, որ նախընտրական քարոզչության համար մատուց
ված ապրանքը կամ ծառայությունը շուկայական արժեքով չի ներառվել
նախընտրական հիմ
ն ադրամի ծախսերում, ապա կենտրոնական ընտ
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րական հանձնաժողովը որոշում է կայացնում` պարտավորեցնելով թեկ
նածու ին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին հիմ
ն ադրամի
ծախսերում չներառված ծախսերի եռապատիկի չափով գումար փոխան
ցել պետական բյուջե։
4. Եթե հիմ
ն ավորվում է, որ թեկնածու ի, կուսակցության, կուսակցությունների
դաշինքի նախընտրական քարոզչության համար կատարված ծախսերը
գերազանցել են նախընտրական հիմ
ն ադրամի` սույն օրենսգրքով սահ
մանված առավելագույն չափը, ապա ընտրական հանձնաժողովը որոշում
է կայացնում` պարտավորեցնելով թեկնածու ին, կուսակցությանը, կուսակ
ցությունների դաշինքին հիմ
ն ադրամի` սույն օրենսգրքով սահմանված
առավելագույն չափը գերազանցող գումարի եռապատիկի չափով գումար
փոխանցել պետական բյուջե։
5. Եթե նախընտրական քարոզչության համար ծախսված գումարի և սույն
հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով սահմանված պետական բյուջե վճար
վող գումարների գումարի չափի և նախընտրական հիմ
ն ադրամի` սույն
օրենսգրքով սահմանված առավելագույն չափի տարբերությունը գերա
զանցում է նախընտրական հիմ
ն ադրամի` սույն օրենսգրքով սահման
ված առավելագույն չափի 10 տոկոսը, ապա ընտրական հանձնաժողովի
դիմումի հիման վրա դատարանը ուժը կորցրած է ճանաչում թեկնածո
ւի, կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի
գրանցումը։»։
Օրենսգրքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն.
«Թեկնածուները, կուuակցությունները, կուuակցությունների դաշինքներն
իրենց նախընտրական հիմ
ն ադրամ
ն եր կատարված մուծում
ն երի և դրանց oգ
տագործման վերաբերյալ հայտարարագիրը ներկայացնում են կենտրոնական
ընտրական հանձնաժողովի վերահuկիչ-վերuտուգիչ ծառայություն նախընտրա
կան քարոզչությունն uկuվելուց հետո` 10-րդ և 20-րդ oրը, ինչպեu նաև ընտրու
թյունների արդյունքների ամփոփման համար` uույն oրենuգրքով uահմանված
ժամկետից ոչ ու շ, քան 3 oր առաջ։ Հայտարարագրին կցվում են թեկնածու ին,
կուuակցությանը, կուuակցությունների դաշինքին զանգվածային լրատվության
միջոցներով նախընտրական քարոզչության իրականացման, դահլիճների, տա
րածքների վարձակալման, քարոզչական պաuտառների պատրաuտման (տե
ղադրման), քարոզչական տպագիր և այլ նյութերի ձեռքբերման, ընտրողներին
տրամադրվող քարոզչական բոլոր տեuակի նյութերի (ներառյալ` տպագիր նյու
թերի) պատրաuտման համար կնքված պայմանագրերը։»։
Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն.
«Հայտարարագրում նշվում են`
1. նախընտրական հիմ
ն ադրամ կատարված մուծում
ն երի ժամանակագրու
թյունը, մուծված գումարի չափը.
2. uույն oրենuգրքի 26-րդ հոդվածի 2-րդ մաuով uահմանված յուրաքան
չյուր ծառայության, գույքի, ապրանքի ձեռքբերման համար կատարված
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ծախuերը, դրանց կատարման ժամկետը, ծախuերի կատարումը հաuտա
տող փաuտաթղթերի տվյալները.
3. հիմ
ն ադրամում մնացած գումարի չափը։»։
Վերոհիշյալ իրավանորմերով կանոնակարգվում են նախընտրական քարոզ
չությանն ու ղղված ծախսերի իրականացման բնագավառում առաջացող որոշա
կի իրավահարաբերություններ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գտնում է, որ վերոնշյալ իրա
վանորմերում տեղ գտած նախընտրական քարոզչության ժամանակաշրջանում
կատարված ծախսերը ըստ դրանց անմիջական նպատակի կամ ու ղղվածության
պայմանականորեն բաժանվում են երկու խմբի`
ա) անմիջականորեն, բուն քարոզչության իրականացմանն ու ղղված և հա
մապատասխանաբար օրենսգրքով սահմանված կարգով հայտարարագրման և
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից վերահսկողության ենթակա
ծախսեր,
բ) անմիջականորեն քարոզչության իրականացմանը չուղղված` տեխնիկա
կան, կազմակերպչական և այլ նմանատիպ խնդիրների լուծմանն ու ղղված ծախ
սեր, որոնք օրենսգրքով սահմանված կարգով հայտարարագրման և կենտրոնա
կան ընտրական հանձնաժողովի կողմից վերահսկողության ենթակա չեն։
Օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի 2-րդ մասում նկարագրված ծախսերի տեսակնե
րը մեկ ամբողջականության մեջ դիտարկելու պարագայում, ակնհայտ է դառ
նում, որ դրանք բոլոր այն ծախսերն են, որոնք ու ղղակիորեն վերաբերվում են
բուն քարոզչական գործունեությանը։ Այս ծախսերի դասակարգման սկզբունքի
հիմքում ընտրողի կամքի ձևավորմանն անմիջականորեն ու ղղված գործողու
թյունների, միջոցառում
ն երի համար կատարված ծախսերի` ձեռքբերված ապ
րանքների և ծառայությունների նկատմամբ օրենսգրով սահմանված կարգով
վերահսկողության ապահովումն է։ Այս ծախսերի առավելագույն չափը սահման
ված է օրենսգրով։ Նախընտրական հիմ
ն ադրամը ձևավորվելուց հետո նշված
ծախսերի ֆինանսավորման համար կարող են օգտագործվել միայն նախընտ
րական հիմ
ն ադրամի միջոցները։ Այն դեպքում, երբ նշված ապրանքները, ծա
ռայությունները ձեռք են բերվել մինչ հիմ
ն ադրամի ձևավորումը կամ ձեռք են
բերվել շուկայական արժեքից ցածր գնով կամ դրանք ստացվել են առանց ծախ
սեր կատարելու ևս համարվում են օրենսգրքով սահմանված կարգով հայտարա
րագրման և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից վերահսկողու
թյան ենթակա։ Օրենսգրքի 26-րդ հոդված 2-րդ, 3-րդ 4-րդ և 5-րդ մասերը իրար
հետ համադրելով պետք է ենթադրել, որ այս ծախսերի առավելագույն չափի
սահմանափակումը վերաբերում է ոչ թե դրանց ու ղղությամբ կատարած փաս
տացի ծախսերին, այլ նրանց շուկայական արժեքների գումարին։
Այն ապրանքները և ծառայությունները, որոնք թեև ձեռք են բերվել կամ
ստացվել են նախընտրական քարոզչության շրջանում, սակայն ու ղղված չեն
բուն քարոզչական գործունեությանը, այսինքն` ու ղղակիորեն չեն ձևավորում
ընտրողի կամքը, այլ կրում են կազմակերպչական, տեխնիկական և այլ բնույթ,
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և ու ղղված են աշխատանքների պատշաճ կազմակերպմանը, չեն դիտարկվում
որպես բացառապես նախընտրական հիմ
ն ադրամի միջոցներից կատարվող և
օրենսգրքով սահմանված կարգով հայտարարագրման ենթական ծախսեր։
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողո
վը վերոգրյալի հաշվառմամբ և հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 87-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ» կետը

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ Է

1. Թեկնածուների, համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մաս
նակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների նախընտ
րական քարոզչության ընթացքում կատարված օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի
2-րդ մասով նկարագրված ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման
ու ղղությամբ կատարված ծախսերը հիմ
ն ադրամը ձևավորումից հետո ֆի
նանսավորվում են բացառապես նախընտրական հիմ
ն ադրամ
ն երի միջոցնե
րից։ Նշված ապրանքները և ծառայություններն իրենց շուկայական արժեքով
պետք է հայտարարագրվեն անկախ դրանց ստացման աղբյուրից, ժամա
նակից և ձևից։ Այս ապրանքների և ծառայությունների համար օրենսգրքով
սահմանաված ծախսի առավելագույն չափը պետք է հաշվարկվի դրանց շու
կայական արժեքների հիման վրա։
2. Հայտարարագրման ենթակա չեն այն ծախսերի, որոնք օրենսգրքի 26-րդ
հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված ծախսեր չեն հանդիսանում, ինչպես
օրինակ`

♦♦ այն տպագիր և այլ նյութերի ձեռքբերման համար կատարված ծախ
սերը, որոնք չեն կրում քարոզչական բնույթ, չեն հանդիսանում ընտ
րողներին տրամադրվող քարոզչական նյութեր.
♦♦ օրենսգրքի 18-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված ընտրական
շտաբների վրա տեղադրված, ընտրության համար կազմավորված
ընտրական տեղամասերի թիվը չգերազանցող, յուրաքանչյուր պաս
տառի (ցուցանակի) մակերեսը 6 քառակուսի մետրը չգերազանցող,
թեկնածու ին կուսակցությանը (կուսակցության դաշինքին) կողմ կամ
դեմ քվեարկելուն ու ղղված ու ղղակի կոչեր չներառող, պաստառների
(ցուցանակների) համար կատարված ծախսերը.
♦♦ այն դահլիճների կամ տարածքների վարձակալման համար կատար
ված ծախսերը, որոնք չեն օգտագործվում քարոզչություն իրականաց
նելու համար։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
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Տ.Մուկուչյան

FROM THE AMERICAN PEOPLE

Սյն ձեռնարկը հնարավոր է դարձել աﬔրիկյան ժողովրդի օժանդակթյամբ` ԱՄՆ
Միջազգային զարգացման գործակալթյան ﬕջոցով: Բովանդակթյան համար պատասխանատվթյն է կրմ Հայաստանի Հանրապետթյան Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և Ընտրական համակարգերի ﬕջազգային հաստատթյնը, և
այն կարող է չհամընկնել ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ Կառավարթյան կարծիքի հետ:
This guidebook is made possible by the support of the American people through the United
States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of
the Central Electoral Commission of the Republic of Armenia and the International Foundation for Electoral Systems and do not necessarily reﬂect the views of USAID or the United
States Government.

