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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 
  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 
Ձեզ ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրա-

կացությունը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն 

Մարուքյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած «Տեղական ինքնա-

կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու 

մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում լրացում կատա-

րելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի  

(Պ-185-21.12.2012-ՊԻ-010/0  և Պ-1851-21.12.2012-ՊԻ-010/0) վերաբերյալ: 

2006 թվականին «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» (28.11.2006 թ. ՀՕ-226-Ն) և «Հայաս-

տանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքներով համայնքի ղեկավարի անընդմեջ երկու անգամից 

ավելի ընտրվելու արգելքը բազմաթիվ քննարկումներից հետո հանվել է՝ նկատի ունենա-

լով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ նման 

սահմանափակում նախատեսված չէ: Նման սահմանափակում նախատեսված է միայն 

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի համար (Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրության 50-րդ հոդված): 
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 Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 30-րդ հոդվածի 3-րդ մասով 

սահմանված է, թե ովքեր չեն կարող ընտրել և ընտրվել: Այնտեղ ևս չկա տեղական ինք-

նակառավարման մարմինների ղեկավարի պաշտոնում երկու անգամից ավելի ընտրվելու 

արգելք: 

Բացի դրանից, Հայաստանի Հանրապետությունն ստորագրել ու վավերացրել է 

Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիան և, տեղական ինքնակառավար-

ման բնագավառում որևէ իրավական ակտ ընդունելիս, Հայաստանի Հանրապետությունը 

հաշվի է առնում խարտիայում ամրագրված դրույթները: Տեղական ինքնակառավարման 

եվրոպական խարտիան որևէ կերպ չի սահմանափակում այն, թե տեղական ինքնակա-

ռավարման մարմիններում անձը քանի անգամ կարող է ընտրվել։  

 Ելնելով շարադրվածից՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նպատա-

կահարմար չի համարում ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունումը: 

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, հարակից զեկուցմամբ 

հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի 

առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանը: 

Օրենքների նախագծերի ընդունման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության որոշման կամ այլ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը 

բացակայում է: 

 Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում է օրենքների նախագծերի կարգա-

վորման ազդեցության գնահատականը:   

 

 

 
    Հարգանքով` 

 
 

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

 ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների 

նախագծերի ընդունման դեպքում 

  

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների 

նախագծերի ընդունումը առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի 

ունենա:   

 

 

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության 

ընտրական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի վերաբերյալ  

 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքում լրացում 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: 
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ  

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին»  և «Հայաստանի Հանրապետության 

ընտրական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի  բնապահպանության բնագավառում  

կարգավորման 

 

   1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին»  և «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքում լրացում 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 չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա 

բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

   3. Օրենքները  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 
 

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության 

ընտրական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքների նախագծերի սոցիալական պաշտպանության 

ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 
 
 «Տեղական ինքնակառավարման մասին»   Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում 

լրացում կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի 

/այսուհետ` նախագծեր/ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման 

ազդեցության գնահատումը կատարվել է «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 27.1 
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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` չեզոք 

ազդեցություն: 

                                     

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

և «ՀՀ ընտրական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների 

նախագծերի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու 
մասին» և «ՀՀ ընտրական օրենսգրքում լրացում 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 

համայնքի ղեկավարի պաշտոնում միևնույն անձի 2 անգամից ոչ ավել անընդմեջ 

առաջադրվելուն  և Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում 
գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում։ 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքների նախագծերի մրցակցության 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
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«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում 

լրացում կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքների նախագծերով (այսուհետ` Նախագծեր) 

սահմանափակվում է նույն անձի` համայնքի ղեկավարի պաշտոնում երկու անգամից 

ավելի անընդմեջ առաջադրվելու հնարավորությունը: 

Նախագծերի մրցակցության բնագավառում ազդեցության գնահատման 

գործընթացի նախնական փուլում պարզվել է, որ Նախագծերով կարգավորվող 

շրջանակները չեն առնչվում ապրանքային շուկաների 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: 

 
 

Եզրակացություն 

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության 

ընտրական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի 

փաթեթի բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

վերաբերյալ 

 

 

  «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի 

ընդունվելու կամ չընդունվելու դեպքում, ՀՀ պետական և համայնքների բյուջեների 

մուտքերի և ելքերի, ինչպես նաև բյուջետային բնագավառում քաղաքականության 

փոփոխմանը չի հանգեցնում: 
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ՆԱԽԱԳԻԾ 

 
Պ-185-21.12.2012-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

«ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
2002 թվականի մայիսի 7-ի ՀՕ-337 օրենքի 24-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ 
բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ.  

«Նույն անձը համայնքի ղեկավարի պաշտոնում կարող է ընտրվել ոչ ավելի, քան երկու 
անգամ անընդմեջ»:  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը:  

 

 

 

 

ՆԱԽԱԳԻԾ 

 
Պ-1851-21.12.2012-ՊԻ-010/0 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՕՐԵՆՔԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի մայիսի 7-ի ընտրական 
օրենսգրքի 132-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 1.1-րդ մասով.  

«1.1. Նույն անձը համայնքի ղեկավարի պաշտոնում կարող է ընտրվել ոչ ավելի, քան 
երկու անգամ անընդմեջ»:  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը:  
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Հիմնավորում  

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքում լրացում կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունման  

1.1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը. Սույն փաթեթի ընդունումն անհրաժեշտ է 
Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման համակարգը 
բարեփոխելու եւ տեղական ժողովրդավարության զարգացման նպատակով:  

1.2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը եւ առկա խնդիրները. 2002 
թվականի մայիսի 7-ին ընդունված տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածով նախատեսվում էր՝  

«Համայնքի ղեկավար կարող է ընտրվել 25 տարին լրացած, առնվազն մեկ տարի տվյալ 
համայնքի բնակիչ համարվող Հայաստանի Հանրապետության ընտրական իրավունք 
ունեցող յուրաքանչյուր քաղաքացի:  

Համայնքի ղեկավարը պետք է ունենա միջնակարգ մասնագիտական կամ բարձրագույն 
կրթություն: Նույն անձը համայնքի ղեկավարի պաշտոնում կարող է ընտրվել ոչ ավելի, 
քան երկու անգամ անընդմեջ:»  

2006 թվականի նոյեմբերի 28-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության օրենքը 
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին սահմանեց՝  

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում (7 
մայիսի 2002 թվականի, ՀՕ-337) ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 24-րդ հոդվածի երկրորդ 
մասի վերջին նախադասությունը:  

Այսպիսով, գործող օրենքի 24-րդ հոդվածն այսօր ունի հետեւյալ բովանդակությունը՝  

«Համայնքի ղեկավար կարող է ընտրվել 25 տարին լրացած, տվյալ համայնքում 
առնվազն վերջին երկու տարվա հաշվառում ունեցող` Հայաստանի Հանրապետության 
ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր քաղաքացի:»  

1999 թվականի փետրվարի 5-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության 
ընտրական օրենսգրքում (ուժը կորցնելու ամսաթիվը՝ 2011 թվականի հունիսի 26) 2005 
թվականի մայիսի 19-ին փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 75-րդ հոդվածի (դ) կետով 123-րդ հոդվածում 
ավելացվեց հետեւյալ բովանդակությամբ 9-րդ կետ.  

«9. Նույն անձը չի կարող ավելի քան երկու անգամ անընդմեջ ընտրվել համայնքի 
ղեկավարի պաշտոնում:»  

2006 թվականի դեկտեմբերի 22-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության 
ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 98-րդ հոդվածի 4-րդ կետով նախատեսվեց. 
«Օրենսգրքի 123-րդ հոդվածում 9-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել»:  
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Հայաստանի Հանրապետության նոր (գործող) ընտրական օրենսգրքում նման 
սահմանափակում իսկզբանե չի եղել եւ այս պահի դրությամբ այդ մասով 
լրացում/փոփոխություն չի կատարվել:  

Այլ երկրներում նախատեսվում են պաշտոնավարման ժամկետի տեւողության եւ/կամ 
քանակի սահմանափակումներ սահմանադրության կամ օրենքի մակարդակով:  

Այսպես, Ֆիլիպինների Սահմանադրության (1987թ.) X հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն՝ 
ընտրովի տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատար անձնաց 
պաշտոնավարման ժամկետը 3 տարի է եւ այդպիսի պաշտոնատար անձը չի կարող 
անընդմեջ 3 անգամից ավելի պաշտոնավարել:  

Միացյալ Նահանգների Նյու-Յորք քաղաքում (համարվում է ԱՄՆ ամենամեծ 
մունիցիպալիտետը՝ 50 մլրդ դոլար տարեկան բյուջեով) 2010թ. նոյեմբերի 2-ի 
հանրաքվեով որոշվեց նախկինում ընդունված 3 անգամ անընդմեջ ընտրվելու՝ 
քաղաքապետի /Mayor/ իրավունքի փոխարեն սահմանել 2-ը: Այսպիսով, ներկայիս Նյու-
Յորքի քաղաքապետը պաշտոնավարելու է եւս 2 անգամ անընդմեջ վերընտրվելու 
իրավունքով, իսկ հաջորդ քաղաքապետից սկսած՝ 1 անգամ (New York City Charter):  

Ֆիլադելֆիայում (Փենսիլվանիա նահանգ) նույն անձը չի կարող քաղաքապետ չի կարող 
ընտրվել 3 անգամ անընդմեջ:  

Հյուսթնում (Թեքսաս նահանգ) պաշտոնավարման ժամկետը 2 տարի է, կարելի է 
անընդմեջ առաջադրվել 3 անգամ, Սան-Անոնիո եւ Թեքսաս քաղաքներում՝ 4 անգամ:  

Ցինցինատիում (Օհայո) նույն քաղաքապետը կարող է պաշտոնավարել 2 անգամ 
ընդընդմեջ՝ յուրաքանչյուր անգամ 4 տարով: Նույն կարգն է գործում Ֆրեդերիկում 
(Կոլորադո):  

Յունիոն Սիթիում (Կալիֆորնիա) ուղղակի ընտրությունների միջոցով ընտրված 
քաղաքապետը պաշտոնավարում է 4 տարի եւ կարող է անընդմեջ առաջադրվել ոչ 
ավելի, քան 3 անգամ: Անընդմեջ 3-անգամյա պաշտոնավարումից հետո նույն անձը 
կարող է կրկին առաջադրվել միայն 2 տարի անց:  

Կլովիս քաղաքի (Նյու Մեքսիկո) կանոնադրությունը (Charter for the City of Clovis) 
սահմանել է, որ 2 անգամ հաջորդաբար պաշտոնավարած քաղաքապետը չի կարող 
կրկին դնել իր թեկնածությունը, քանի դեռ իր պաշտոնավարումից հետո 1 լրիվ 
պաշտոնավարման ժամկետ չի լրացել:  

Իրվինում (Կալիֆորնիա նահանգ) քաղաքի կանոնադրության 4-րդ հոդվածը 
նախատեսում է, որ քաղաքապետն ընտրվում է 2 տարով: Նույն անձը չի կարող 
պաշտոնավարել ավելի, քան 2 անգամ անընդմեջ:  

Ջեքսոնվիլում (Ալաբամա) քաղաքապետը եւ քաղաքային խորհրդի անդամները 
պաշտոնավարում են 4 տարի: Քաղաքապետը կարող է վերընտրվել միայն մեկ անգամ 
անընդմեջ: 2 անգամ անընդմեջ պաշտոնավարած քաղաքային խորհրդի անդամը կարող 
է առաջադրվել որպես քաղաքապետի թեկնածու, սակայն 2 անգամ անընդմեջ 
պաշտոնավարած քաղաքապետը չի կարող առաջադրվել որպես քաղաքային խորհրդի 
անդամ:  

2012 թվականի Սեպտեմբերի 9-ին Հանրապետության 482 համայնքներում տեղի 
ունեցան ՏԻՄ ընտրություններ, որից 380 համայնքում համայնքի ղեկավարներ են 
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ընտրվել: Ընտրությունների արդյունքում 84 համայնքներում ընտրվել են ոչ գործող 
համայնքապետերը, որից 41-ը սեփական կամքով չեն մասնակցել ընտրություններին, 
իսկ 43-ը` պարտվել են:  

Այսպիսով, 296 համայնքներում ընտրվել են գործող համայնքի ղեկավարները, որոնցից 
շատերը, եթե ոչ կեսից ավելին համայնքի ղեկավարի պաշտոնում ընտրվել են անընդմեջ 
երկու անգամից ավելի:  

Պաշտոնում անընդհատ վերընտրվելու հնարավրության սահմանափակումն ունի 
կարեւոր նշանակություն հատկապես հետեւյալ հարթություններում.  

1. Այդպիսով ավելանում է ընտրարշավի ժամանակ մրցակցելու հնարավորությունը  

2. Նոր հնարավորություններ ազգային փոքրամասնությունների համար  

3. Վերընտրվելու հնարավորության սահմանափակման շնորհիվ արդեն իսկ մի քանի 
անգամ պաշտոնավարած համայնքի ղեկավարը տեղը զիջում է հասարակ մարդկանց, 
ովքեր առավել քաջատեղյակ են տվյալ պահի իրական խնդիրների մասին, այդպիսով 
նաեւ հանրային կարծիքն առավելագույն չափով ներդաշնակվում է քաղաքական 
ընթացքին  

4. Նպաստում է նոր մտքերի ու թարմ հայացքների ներգրավմանը՝ բնականաբար 
կախված նրանից, թե ով է գալիս փոխարինելու նախկին ղեկավարին, տեղական 
մակարդակում նոր մարդկանց նոր գաղափարներ իրացնելու եւ նոր քաղաքականություն 
վարելու հնարավորություն:  

Վերջին ընտրությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ պետք է նույն անձի 
համայնքի ղեկավարի պաշտոնում անընդմեջ երկու անգամից ավելի ընտրվելու արգելքը 
վերականգնվի, որովհետեւ նույն անձի անսահմանափակ ընտրվելու հնարավորությունը 
վտանգում է ժողովրդավարության զարգացումը տեղական մակարդակում: Այս 
առաջարկությունը նաեւ համահունչ է համայնքների խոշորացման բարեփոխման հետ:  

1.3. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները. Նախագծերի սույն փաթեթով 
առաջարկվում է սահմանափակել համայնքի ղեկավարի՝ անընդմեջ 2 անգամից ավելի 
ընտրվելու հնարավորությունը:  

2. Կարգավորման առարկան. Փաթեթի կարգավորման առարկան է համայնքի 
ղեկավարի պաշտոնում վերընտրվելու հնարավորության սահմանափակման հետ 
կապված իրավահարաբերությունը:  

3. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը. Սույն փաթեթի 
ընդունման արդյունքում կսահմանափակվի նույն անձի՝ համայնքի ղեկավարի 
պաշտոնում 2 անգամից ավելի անընդմեջ առաջադրվելու հնարավորությունը:  

 

 


