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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 
  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 
 
 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետու-

թյան Ազգային ժողովի պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանի` օրենսդրական նախա-

ձեռնության կարգով ներկայացրած «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» և «Վարչական իրավա-

խախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխու-

թյուն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի 

փաթեթի (Պ-209-07.02.2013-ՊԻ-010/0 և Պ-2091-07.02.2013-ՊԻ-010/0) վերաբերյալ սկզբուն-

քային առարկություններ չունի: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով սահմանված օրենսդրական տեխնիկայի կանոնները 

մասամբ պահպանված չեն: Այսպես`  



1) «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և 

լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի՝ 

ա. նախաբանում անհրաժեշտ է նշել Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքի լրիվ անվանումը,  

բ. 1-ին հոդվածի մասերի համարակալումն անհրաժեշտ է վերանայել. 

2) «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի նախաբանում անհրաժեշտ է նշել «Վարչական իրավախախտումների 

վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի լրիվ անվանումը: 

Նախագծերի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման 

կամ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջացնում: 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում է օրենքների նախագծերի կարգավորման 

ազդեցության գնահատականը: 

 

 
 

   Հարգանքով` 

    

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

 ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու 

մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների 

նախագծերի ընդունման դեպքում 

  

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունումը առողջապահության բնագավառի վրա 

ազդեցություն չի ունենա:   

 

 

 
 
 
 
 

Եզրակացություն 
 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների 
նախագծերի վերաբերյալ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման 
 
«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի 
(այսուհետ` նախագծեր) սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության 
գնահատումը կատարվել է «Իրավական ակտերի մասին»  ՀՀ օրենքի 27.1 հոդվածի և ՀՀ 
Կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 18-Ն որոշման համաձայն: 

Նախագծերի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության 
գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության  ոլորտի և դրա առանձին 
ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների և դրանց ինդիկատորների հիման վրա: 

Նախագծերը` 
ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունեն   չեզոք 

ազդեցություն. 
բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունեն  չեզոք 

ազդեցություն: 

 

 

 

 

 



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքների նախագծերի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի 
(այսուհետ` Նախագիծ) գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա կարգավորման ազդեցության 
գնահատման նպատակով իրականացվել են նախնական դիտարկումներ:   
        Գնահատման նախնական փուլում 
պարզ է դարձել, որ Նախագիծը վերաբերում է ՀՀ ընտրական օրենսգրքի և Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի որոշակի անհամապատասխանությունների 

վերացմանը, մասնավորապես` նախընտրական քարոզչության ընթացքում սոցոլոգիական 

հարցումների արդյունքները հրապարակելուն և Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման 
արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին» և  «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»  Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի մրցակցության բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման 

 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 
կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքների նախագծերով (այսուհետ` Նախագծեր) առաջարկվում է վերացնել 
Հայաստանի  Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի և Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի որոշակի 
անհամապատասխանություններ: 

Նախագծերով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որևէ ապրանքային շուկայի 
հետ, ուստի և Նախագծերի ընդունմամբ որևէ ապրանքային շուկայում մրցակցային դաշտի վրա 
ազդեցություն լինել չի կարող:  

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` կարգավորման ազդեցության 
գնահատման աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծերի ընդունմամբ 
մրցակցության միջավայրի վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու եզրակացություն: 
 
 



 
ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի վերաբերյալ  

 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերն իրենց մեջ Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի «Նորմատիվ իրավական ակտերի 

նախագծերի հակակոռուպցիոն բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

իրականացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1205-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ 

կետով նախատեսված որևէ կոռուպցիոն գործոն չեն պարունակում: 

 

 

 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»  

Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի բնապահպանության 
բնագավառում  կարգավորման 

 

1. «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և 
լրացում կատարելու մասին» և դրան առնչվող «Վարչական իրավախախտումների 
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների (այսուհետ` օրենքներ) նախագծերի 
ընդունման արդյունքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, ջրային 
ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական և կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող 
տարածքների վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 
         2. Օրենքների նախագծերի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  
վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 
         3. Օրենքների  նախագծերը  բնապահպանության ոլորտին չեն առնչվում և այդ  ոլորտը 
կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և պահանջներին չեն 
հակասում:  

Օրենքների կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  
կանխատեuվող  հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության համեմատական 
վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում է:  

 

 



Եզրակացություն 

 

<<Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի` բյուջետային 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման վերաբերյալ 

 

 <<Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում 

կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով առաջարկվում է 

արգելել`  

ա վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող ռադիոընկերություններին կամ 

հեռուստաընկերություններին նախընտրական քարոզչության ընթացքում հրապարակել թեկնա-

ծուների, համամասնական ընտրակարգով թեկնածուների, կուսակցությունների, կուսակցություն-

ների դաշինքների վարկանիշների վերաբերյալ սոցիոլոգիական հարցման արդյունքներ, եթե 

հրապարակման մեջ չեն նշվում հարցումն իրականացնող կազմակերպությունը, հարցման ժամ-

կետները, հարցվողների թիվը և ընտրանքի ձևը, հավաքման ձևը և վայրը, հարցի ճշգրիտ ձևա-

կերպումը, հնարավոր սխալի վիճակագրական գնահատականը և պատվիրատուն, 

բ վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող ռադիոընկերություններին կամ 

հեռուստաընկերություններին քվերակության օրվան նախորդող 6 օրվա ընթացքում, ինչպես նաև 

քվեարկության օրը` մինչև 20.00-ն, հրապարակել թեկնածուների, համամասնական ընտրա-

կարգով ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների 

վարկանիշների վերաբերյալ սոցիոլոգիական հարցման արդյունքներ: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը, գտնում ենք, որ նախագծի ընդունումը պետական 

բյուջեի եկամուտների վրա կունենա չեզոք ազդեցություն: 



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

<<Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

նախագծի` բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

վերաբերյալ 

  

<<Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենս-

գրքում փոփոխություն կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով 

առաջարկվում է`  

ա նախընտրական քարոզչության իրականացման համար օրենքով սահմանված ժամա-

նակահատվածում վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող ռադիոընկերությամբ կամ 

հեռուստաընկերությամբ թեկնածուների, կուսակցություննհերի կուսակցությունների դաշինքների 

վարկանիշների վերաբերյալ սոցիոլոգիական հարցման արդյունքները հրապարակելիս 

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին 

պարբերությամբ նախատեսված տեղեկությունները չնշելու դեպքում սահմանել տուգանքի 

նշանակում նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի 

չափով,    

բ քվեարկության օրվան նախորդող 6 օրվա ընթացքում, ինչպես նաև քվերակության օրը` 

մինչև 20.00-ն, վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող ռադիոընկերությամբ կամ 

հեռուստաընկերությամբ թեկնածուների, կուսակցությունների կուսակցությունների դաշինքների 

վարկանիշների վերաբերյալ սոցիոլոգիական հարցման արդյունքներ հրապարակելու դեպքում 

սահմանել տուգանքի նշանակում նվազագույն աշխտավարձի երեքհարյուրապատիկից մինչև 

հինգհարյուրապատիկի չափով,  

գ քվեարկության օրը` մինչև 20.00-ն, վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականաց-

նող ռադիոընկերությամբ կամ հեռուստաընկերությամբ ընտրողների հարցման արդյունքներն այն 

մասին, թե ում օգտին են քվերակել, հրապարակելու դեպքում սահմանել տուգանքի նշանակում 

նվազագույն աշխտավարձի վեցհարյուրապատիկից մինչև ութհարյուրապատիկի չափով: 

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը` գտնում ենք, որ նախագծի ընդունումը ենթադրում է պետա-

կան բյուջեի եկամուտների ավելացում, ինչը հնարավոր չէ կոնկրետ գնահատել` հաշվի առնելով 

վերը նշված իրավախախտումների անկանխատեսելիության բնույթը: 

 

 

 

 

 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-209-07.02.2013-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության  2011 թվականի մայիսի 26-ի ընտրական 

օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասում՝  

1) առաջին պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. «Արգելվում է 

վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող ռադիոընկերություններին կամ 

հեռուստաընկերություններին նախընտրական քարոզչության ընթացքում հրապարակել 

թեկնածուների, համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների վարկանիշների վերաբերյալ 

սոցիոլոգիական հարցման արդյունքներ, եթե հրապարակման մեջ չեն նշվում հարցումն 

իրականացնող կազմակերպությունը, հարցման ժամկետները, հարցվողների թիվը եւ 

ընտրանքի ձեւը, հավաքման ձեւը եւ վայրը, հարցի ճշգրիտ ձեւակերպումը, հնարավոր 

սխալի վիճակագրական գնահատականը եւ պատվիրատուն:»:  

2) առաջին պարբերությունից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ՝ նոր երկրորդ 

պարբերություն.  

«Արգելվում է վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող 

ռադիոընկերություններին կամ հեռուստաընկերություններին քվեարկության օրվան 

նախորդող 6 օրվա ընթացքում, ինչպես նաեւ քվեարկության օրը՝ մինչեւ ժամը  20.00-ն 

հրապարակել թեկնածուների, համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների վարկանիշների 

վերաբերյալ սոցիոլոգիական հարցման արդյունքներ:»:  

Հոդված 2 . Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը:  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՆԱԽԱԳԻԾ 
Պ-2091-07.02.2013-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության  1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի 40.9-րդ հոդվածը 

շարադրել հետեւյալ նոր խմբագրությամբ՝  

«Հոդված 409 . Թեկնածուների, կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) 

վերաբերյալ հարցումների հրապարակման համար օրենքով սահմանված կարգը 

խախտելը  

Նախընտրական քարոզչության իրականացման համար օրենքով սահմանված 

ժամանակահատվածում վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող 

ռադիոընկերությամբ կամ հեռուստաընկերությամբ թեկնածուների, կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) վարկանիշների վերաբերյալ սոցիոլոգիական 

հարցման արդյունքները հրապարակելիս Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին պարբերությամբ նախատեսված 

տեղեկությունները չնշելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` հարցման արդյունքները հրապարակած 

ռադիոընկերության կամ հեռուստաընկերության նկատմամբ` նվազագույն 

աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչեւ երկուհարյուրապատիկի չափով:  

Քվեարկության օրվան նախորդող 6 օրվա ընթացքում, ինչպես նաեւ քվեարկության օրը` 

մինչեւ ժամը 20.00-ն, վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող 

ռադիոընկերությամբ կամ հեռուստաընկերությամբ թեկնածուների, կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) վերաբերյալ սոցիոլոգիական հարցման արդյունքներ 

հրապարակելը`  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` հարցման արդյունքները հրապարակած 

ռադիոընկերության կամ հեռուստաընկերության նկատմամբ` նվազագույն 

աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից մինչեւ հինգհարյուրապատիկի չափով:  

Քվեարկության օրը` մինչեւ ժամը 20.00-ն, վերգետնյա եթերային հեռարձակում 

իրականացնող ռադիոընկերությամբ կամ հեռուստաընկերությամբ ընտրողների 

հարցման արդյունքներն այն մասին, թե ում օգտին են քվեարկել, հրապարակելը՝  

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` հարցման արդյունքները հրապարակած 

ռադիոընկերության կամ հեռուստաընկերության նկատմամբ` նվազագույն 

աշխատավարձի վեցհարյուրապատիկից մինչեւ ութհարյուրապատիկի չափով չափով:»:  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 

հաջորդող տասներորդ օրը:  



ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 
   

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  

Օրենքների նախագծերով առաջարկվում է վերացնել Հայաստանի Հանրապետության 
ընտրական օրենսգրքի եւ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսգրքի որոշակի անհամապատասխանություններ: 
Մասնավորապես՝ խոսքը վերաբերում է նախընտրական քարոզչության ընթացքում 
սոցոլոգիական հարցումների արդյունքները վերգետնյա եթերային հեռարձակում 
իրականացնող ռադիոընկերություններով կամ հեռուստաընկերություններով 
հրապարակելուն ներկայացվող պահանջներին, ինչպես նաեւ այդ պահանջները 
խախտելու համար Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ  օրենսգրքով 
նախատեսված տուգանքներին:  

 

 


