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«Հայացք» կիրառական քաղաքականության և հետազոտությունների վերլուծական կենտրոն  

Համադրություն 

 
 Ներկայացնում ենք 02.04.2017-ին կայացած ՀՀ խորհրդարանական ընտրությունների և 06.05.2012թ-ի խորհրդարանական, 

18.02.2013թ-ի նախագահական ընտրությունների հաջորդ օրը Ընտրությունների միջազգային դիտորդական առաքելության 

հրապարակած նախնական գնահատականների համադրությունը՝ ներկայացնելով նաև դրանց համադրման հիման վրա 

իրականացված եզրակացությունը:  

 

Զեկույցների թարգմանությունները ոչ պաշտոնական են: 
 

 

 

06 մայիսի, 2012թ.-ի 

խորհրդարանական 

ընտրություններ1 

18 փետրվարի, 2013թ.-ի 

նախագահական 

ընտրություններ2 

02 ապրիլի, 2017թ.-ի 

խորհրդարանական 

ընտրություններ3 

Եզրակացություն 

Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2012թ. 
մայիսի 6-ի Ազգային Ժողովի 
ընտրությունները հատկանշվել 
են մրցակցային, ակտիվ և 
հիմնականում խաղաղ 
քարոզարշավի դրսևորմամբ:  
Միևնույն ժամանակ, 

քարոզչության վերաբերյալ 

դրույթների խախտման 

հետևանքով անհավասար 

Հայաստանի Հանրապետության 
փետրվարի 18-ի նախագահական 
ընտրությունները 
ընդհանուր առմամբ լավ 
կազմակերպված էին և բնութագրվում 
էին հիմնարար  
ազատությունների  նկատմամբ 
հարգանքի դրսևորմամբ։ Մրցակիցները 

կարողացել են  

իրականացնել ազատ քարոզչություն։ 

Լրատվամիջոցները կատարել են իրենց  

Ապրիլի 2-ին անցկացված 
խորհրդարանական ընտրությունները 
լավ կազմակերպված էին, հիմնարար 
ազատությունները գլխավորապես 
հարգվել են: 
Չնայած իրավական շրջանակի 

ողջունված բարեփոխումներին և նոր 

տեխնոլոգիաների  ներդրմանը, որոնք 

ուղղված էին նվազեցնելու 

ընտրական օրինախախտումների 

դեպքերը, ընտրությունները ստվերվել 

Հայաստանի Հանրապետության վերջին 3 

համապետական ընտրություններին միջազգային  

դիտորդական առաքելության տված միջանկյալ 

եզրակացությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, 

որ որոշ ոլորտներում արձանագրվել է առաջընթաց: 

Նկատվել են նաև թերացումներ: Եթե 2012թ-ին նշվում 

է, որ ընտրությունները եղել են մրցակցային և 

ակտիվ, ապա 2013թ-ի միջանկյալ զեկույցում նշվում 

է, որ ընտրությունները բնութագրվում էին հիմնարար 

ազատությունների նկատմամբ հարգանքի 

դրսևորմամբ, մինչդեռ 2017թ-ի զեկույցում ասվում է 

                                                 
1 http://www.osce.org/hy/odihr/elections/90333?download=true  
2 http://www.osce.org/hy/odihr/elections/99677?download=true  
3 http://www.osce.org/office-for-democratic-institutions-and-human-rights/elections/armenia/309156?download=true  

http://www.osce.org/hy/odihr/elections/90333?download=true
http://www.osce.org/hy/odihr/elections/99677?download=true
http://www.osce.org/office-for-democratic-institutions-and-human-rights/elections/armenia/309156?download=true
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մրցակցային դաշտը, 

ընտրողների 

վրա ճնշման դեպքերը և 

դիմումների ու բողոքների 

քննության գործընթացներում 

թերությունները 

մտահոգությունների տեղիք են 

տվել: Ընտրություններն 

անցկացվել են 

իրավական բարեփոխված 

դաշտի ներքո և մինչև 

քվեարկության օրը 

կազմակերպված 

են եղել ընդհանուր առմամբ 

պրոֆեսիոնալ և թափանցիկ 

եղանակով: Քվեարկության 

օրը հիմնականում անց է 

կացվել հանգիստ և խաղաղ 

պայմաններում, բայց աչքի է 

ընկել 

կազմակերպչական բնույթի 

խնդիրներով և գործընթացին՝ 

հիմնականում 

կուսակցությունների 

ներկայացուցիչների կողմից 

անտեղի միջամտություններով: 

Հավաքների, խոսքի և 

տեղաշարժվելու 

ազատությունները 

հիմնականում հարգվել են և 

թեկնածուները, հիմնականում, 

հնարավորություն են ունեցել 

իրավական պարտավորությունը 

տրամադրել հավասարակշիռ 

լուսաբանում և  բոլոր  

մրցակիցները օգտագործել են իրենց 

տրամադրվող անվճար եթերաժամը։  

Միաժամանակ,  հանրային 

կառավարման անաչառության 

պակասը, վարչական  

միջոցների չարաշահումը և  

ընտրողների վրա կիրարվող ճնշումը 

մտահոգոթյան  

առարկա են։ Մինչդեռ 

ընտրությունների օրը անցել է 

հանգիստ և բնականոն, ոչ հարիր 

միջամտություններ են  նկատվել 

ընտրական ընթացքի վրա 

հիմնականում գործող  

նախագահի վստահված անձանց 

կողմից և որոշ լուրջ խախտումներ են 

դիտարկվել։  

Ընտրական օրենսդրությունը  

համապարփակ է և  ընդհանուր 

առմամբ  նպաստող  

ժողովրդավարական ընտրություններ 

անցկացնելու համար։  Մի շարք 

դեպքերում,  

իշխանությունները հայտնել են իրենց 

մտադրությունը  անցկացնել 

ընտրությունները 

Միջազգային չափորոշիչների և 

Եվրոպայի խորհրդի և ԵԱՀԿ 

պարտավորություններին  

են ձայների գնման մասին վստահելի 

տեղեկատությամբ և պետական 

ծառայողների ու մասնավոր 

կազմակերպությունների 

աշխատողների վրա ճնշումներով: 

Սա հանգեցրել է ընտրությունների 

հանդեպ հանրային վստահության 

ընդհանուր պակասի: 

Ընտրությունների օրն, ընդհանուր 

առմամբ, հանգիստ էր և խաղաղ, բայց 

նկատվել են կազմակերպչական 

խնդիրներ և ավելորդ միջամտություն 

գործընթացին, մեծամասամբ՝ 

կուսակցական ներկայացուցիչների 

կողմից:  

 

Ընտրությունների իրավական 

շրջանակը համընդգրկուն է, բայց 

բարդ: Նոր ընտրական օրենսգիրքը 

հաստատվել է ավելի քիչ, քան 

ընտրություններից մեկ տարի առաջ՝ 

բարեփոխումների գործընթացում, 

որը մեր զրուցակիցներից շատերը 

գնահատել են որպես տեսանելի և 

ներառական քայլ՝ ուղղված 

ընտրական գործընթացի նկատմամբ 

վստահության կառուցմանը: 

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ը և ԵԽ Վենետիկի 

Հանձնաժողովը մի շարք 

խորհուրդներ են հնչեցրել, չնայած 

դեռ որոշ ոլորտներ հետագա 

ուշադրության կարիք ունեն: Որոշ 

արդեն, որ հիմնարար ազատությունները 

գլխավորապես հարգվել են:  

Բոլոր երեք ընտրությունների վերաբերյալ տրված 

միջանկյալ զեկույցները փաստում են, որ ԿԸՀ-ն 

աշխատել է բաց և թափանցիկ, սակայն 2012 և 

2017թթ-ի զեկույցներում արտահայտվում է 

մտահոգություն այն եղանակի հետ կապված, որով 

ԿԸՀ-ն անդրադարձել է բողոքներին՝ համարելով, որ 

այն խարխլել է արդյունավետ իրավական 

պաշտպանության իրավունքի հիմքերը: Միևնույն 

ժամանակ, 2017թ-ի զեկույցում միջազգային 

դիտորդները արձանագրում են, որ ԿԸՀ-ն բարելավել 

է Տարածքային և Տեղական ընտրական 

հանձնաժողովների ընթացակարգերը և դիտորդների 

ու վստահված անձանց ուղեցույցները, ինչպես նաև 

մեծամասամբ ՀԿ-ների պահանջով հրապարակել է 

Ընտրական օրենսգրքի մի շարք հստակեցումներ և 

պրոակտիվ կերպով արձագանքել խախտումներին: 

2017թ-ի միջանկյալ զեկույցում որպես առաջընթաց է 

նշվում նաև ընդլայնված միջինստիտուցիոնալ 

համագործակցության արդյունքում ընտրողների 

ցուցակների ճշգրտությունը բարելավումը: 

2012 և 2013թթ-ի ընտրությունների միջանկյալ 

զեկույցներում միջազգային դիտորդները նշում են 

նաև ընտրությունների ժամանակ վարչական 

ռեսուրսների կիրառման մասին, ինչի մասին որևէ 

անդրադարձ չկա 2017թ-ի զեկույցում:  

Ինչ վերաբերում է լրատվամիջոցների՝ 

քարոզարշավի և բոլոր մասնակիցների 

լուսաբանմանը, ապա 2012, 2013թթ-ի զեկույցներում 

ասվում է, որ լրատվամիջոցները կանոնավոր 

լուսաբանել են բոլոր թեկնածուներին, իսկ 2017թ-ի 
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ազատ քարոզչություն 

իրականացնել: 

Կուսակցությունների և 

հասարակության զգալի մասի 

ընդհանուր 

թերահավատությունը 

ընտրական գործընթացների 

ամբողջականության հանդեպ 

մտահոգության լուրջ առիթ 

է, թեպետ բոլոր շահագրգիռ 

կողմերը ընդգծել են 

միջազգային չափանիշներին 

համապատասխան 

ընտրություններ անցկացնելու 

իրենց 

պատրաստակամությունը: 

Ընտրություններն անցկացվել 

են 2011թ. ընդունված նոր 

Ընտրական օրենսգրքով: 

Անկախ որոշ թերություններից, 

Օրենսգիրքն ընդհանուր 

առմամբ կայուն իրավական 

դաշտ է ապահովում 

ժողովրդավարական 

ընտրություններ անցկացնելու 

համար: 

Ընդհանուր առմամբ 

ընտրությունները 

կազմակերպվել և անցկացվել 

են պրոֆեսիոնալ և 

արդյունավետ կերպով: 

Կենտրոնական ընտրական 

համապատասխան։  2012 թ. կայացած 

Խորհրդարանական ընտրություններից 

հետո  

ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, 

որի նպատակն է  գտնել ընտրական 

գործընթացի  

բարելավման  հնարավոր  ուղիներ։ 

Ելնելով  դրական  ընտրական փորձից, 

2012 թ.  

հոկտեմբերին ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ը 

առաջարկել է առաջիկա 

ընտրությունների նախաշեմին 

զերծ մնալ օրենսդրության մեջ 

սկզբունքային փոփոխություններ 

կատարելուց։ 

Ընտրական հանձնաժողովները  

պրոֆեսիոնալ կերպով  կազմակերպել  

են  

ընտրությունները։ ԿԸՀ-ն աշխատել է 

բաց և  թափանցիկ։  Այն 

հավատարմագրել է  26  

հասարակական 

կազմակերպություններ ներկայացնող  

6,034  տեղական դիտորդներ  

ներառական կերպով։  Միաժամանակ,  

ԿԸՀ-ն  չի ներկայացրել  բավարար 

պարզաբանումներ  քարոզչության 

ֆինանսավորման որոշ  դրույթների 

վերաբերյալ։ 

Իշխանությունների կողմից 

ձեռնարկված բազմաբնույթ 

միջոցառումները նպաստել են  

զրուցակիցներ քննադատել են նոր 

ընտրական համակարգի 

բարդությունը: Քաղաքացիական 

հասարակության 

կազմակերպությունները չեն 

ստորագրել վերջնական տեքստը, 

քանի որ սահմանափակումներ են 

եղել քաղաքացի դիտարդների 

նկատմամբ:  

 

ԿԸՀ-ն տեղավորվել է բոլոր 

իրավական վարջնաժամկետների մեջ 

և իր աշխատանքն իրականացրել է 

թափանցիկ կերպով՝ գործելով 

կոլեգիալ և արդյունավետ կերպով: 

ԿԸՀ-ն բարելավել է Տարածքային և 

Տեղական ընտրական 

հանձնաժողովների ընթացակարգերը 

և դիտորդների ու վստահված 

անձանց ուղեցույցները: Նրանք նաև 

մեծամասամբ ՀԿ-ների պահանջով 

հրապարակել են Ընտրական 

օրենսգրքի մի շարք հստակեցումներ 

և պրոակտիվ կերպով արձագանքել 

են խախտումներին: Որոշումներն ու 

օրակարգերը պարբերաբար 

հրապարակվել են ԿԸՀ 

պաշտոնական կայքում: 

Այնուամենայնիվ, ԿԸՀ-ն 

հետևողական չի եղել բողոքների 

նկատմամբ:  

 

զեկույցում նշվում է, որ ԶԼՄ-երի ազատության 

որոշակի սահմանափակումներ են եղել, ինչը 

հանգեցրել է լրագրողների ինքնագրաքննության: 

Վերջին զեկույցում, սակայն, հստակորեն նշվում է, որ 

չկա որէ  միջամտություն ինտերնետ ազատությանը, 

իսկ օնլայն լրատվական աղբյուրներն էլ նպաստում 

են լրատվամիջոցներում քաղաքական 

բազմակարծության աճին: Օնլայն լրատվական 

աղբյուրների մասին որևէ անդրադարձ չկա 2012թ-ի 

զեկույցում, իսկ 2013թ-ի զեկույցում միայն ողջունվում 

է ինտերներտային կայքերի ընթերցողների 

շրջանակի աճը: 

Բոլոր 3 զեկույցներում որպես թերություն է նշվում 

բողոքների քննության անարդյունավետությունը, իսկ 

2012 և 2013թթ-ի զեկույցներում նշվում է, որ 

ընտրական իրավուքների վերաբերյալ դատարանի 

որոշումները բողոքարկման ենթակա չեն:  

2017թ-ի զեկույցում դրական է գնահատվում այն, որ 

հաշվի է առնվել ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի նախորդ 

առաջարկությունները և այժմ գենդերային քվոտան 

վերաբերում է նաև ձեռք բերված և թափուր տեղերի 

բաշխմանը: Որպես զարգացում է արձանագրվել նաև 

առաջին անգամ համակարգի կողմից 

փոքրամասնությունների համար 4 պահուստային 

տեղերի ապահովումը:  

Ընդհանուր առմամբ երեք ընտրություններն էլ 

միջազգային դիտորդների գնահատմամբ անցել են 

հանգիստ միջավայրում, միևնույն ժամանակ 2012 և 

2013թթ-ի զեկույցներում նշվում է, որ տեղի են ունեցել 

լուրջ ընտրախախտումներ, ինչպես նաև եղել են 

կազմակերպչական խնդիրներ: 2017թ-ի զեկույցում 

ընտրությունների ընթացքում որևէ լուրջ 
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հանձնաժողովը (ԿԸՀ) և 

Ընտրատարածքային 

ընտրական հանձնաժողովները 

(ԸԸՀ) հիմնականում աշխատել 

են 

բաց և թափանցիկ եղանակով, 

և օրենքով սահմանված բոլոր 

վերջնաժամկետները 

պահպանվել են: Բայց և 

այնպես, այն եղանակը, որով 

ԿԸՀ-ն անդրադարձել է 

բողոքներին, խարխլել է 

արդյունավետ իրավական 

պաշտպանության իրավունքի 

հիմքերը: 

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ԸԴԱ կողմից 

մշտադիտարկված 

լրատվամիջոցներն 

իրականացրել են 

հիմնական քաղաքական 

մասնակիցների լայնածավալ 

լուսաբանում՝ 

հնարավորություն 

ընձեռելով վերջիններիս իրենց 

ձայնն ընտրողներին հասանելի 

դարձնել: Հանրային 

հեռարձակողը 

կուսակցություններին 

տրամադրել է անվճար և 

վճարովի 

եթերաժամանակ Ընտրական 

օրենսգրքի համաձայն: Սա 

ընտրական ցուցակների որակի 

բարելավման գործընթացին։ Թեպետ 

որոշ թեկնածուներ 

պնդում էին, որ ընտրական  

ցուցակները ուռճացված  են և 

մտահոգություն են հայտնել  

երկրից դուրս գտնվող ընտրողների 

փոխարեն քվեարկելու հնարավոր 

դեպքերի մասին,  

այնուամենայնիվ  նրանք չեն 

տրամադրել որևէ ապացույց իրենց  

տեսակետը պաշտպանելու համար 

մինչև ընտրությունները։ 

Թեկնածուների գրանցումը անցել է 

ներառական կերպով։ Կենտրոնական 

ընտրական  

հանձնաժողովը (ԿԸՀ) գրանցել է բոլոր 

ութ առաջադրված թեկնածուներին, 

ովքեր 

ներկայացրել  են փաստաթղթերի 

ամբողջական փաթեթը և վճարել  են  

ընտրական  

գրավը։ Մեկ թեկնածու հետագայում 

ինքնաբացարկ է հայտնել։  

Թեկնածուների  

առաջադրման  համար սահմանված  10 

տարվա  քաղաքացիության  և 

մշտապես 

բնակության պահանջներն ավելի քան 

խիստ են։ Բոլոր դատապարտյալներին՝ 

անկախ  

գործած հանցագործության 

Շատ զրուցակիցներ վստահություն 

են հայտնել ԿԸՀ գործունեության 

նկատմամբ: Հարցականի տակ է 

դրվել Տեղական ընտրական 

հանձնաժողովների 

անկողմնակալությունը՝ ի օգուտ 

իշխող կուսակցության ղեկավար 

պաշտոնների բաշխման պատճառով: 

ԿԸՀ կողմից ավելի ցածր մակարդակի 

հանձնաժողովների և ընտրողների 

համար կազմակերպված  

թրեյնինգները և ուսուցանող նյութերը 

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի կողմից ընդհանուր 

առմամբ դրական են գնահատվել, 

բայց տպագիր նյութերը միշտ չեն 

հասել իրենց թիրախային լսարանին:  

 

Ընտրողների ցուցակների 

ճշգրտությունը բարելավվել է 

ընդլայնված միջինստիտուցիոնալ 

համագործակցության արդյունքում: 

Ընտրողների ցուցակը բաղկացած է 

եղել 2,654,195 ընտրողներից՝ 

ներառյալ զգալի թվով քվեարկողներ, 

որոնք երկրում չեն: Որոշ 

շահառուներ մտավախություն են 

հայտնել, որ ուրիշի անվան տակ 

քվերակելու մասին կեղծ 

հայտարարությունների հիման վրա 

հարուցվել են քրեական գործեր: 

Չնայած օրենքն ապահովում է 

անհրաժեշտ մեխանիզմները, 

ընտրախախտման մասին խոսք չկա, իսկ ինչ 

վերաբերում է կազմակերպչական հարցերին, ապա 

նշվում է, որ քվեարկողների ավտոմատացված 

սարքերի շնորհիվ քվերակության ընթացքը եղել է 

արդյունավետ: 
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թերևս բարելավում կարող է 

համարվել՝ պաշտոնական 

քարոզարշավին նախորդող 

ժամանակահատվածի 

համեմատ: 

Հեռուստատեսության և 

ռադիոյի ազգային 

հանձնաժողովը չի 

արձանագրել 

Օրենսգրքում 

լրատվամիջոցներին առնչվող 

դրույթների որևէ խախտում: 

Թեկնածուների գրանցման 

ընթացակարգն ընդհանուր 

առմամբ ամբողջական է եղել, 

թեպետ, քաղաքացիության և 

մշտական բնակության հինգ 

տարվա պահանջը չի 

համապատասխանում ԵԱՀԿ 

պարտավորություններին և 

Եվրոպայի խորհրդի 

չափանիշներին: 

Համամասնական ցուցակների 

գրանցման ժամանակ 

գենդերային 

պահանջները պահպանվել են, 

սակայն այս քվոտան 

պահպանելու մեխանիզմ 

առկա 

չէր, կին թեկնածուներ 

ինքնաբացարկ հայտնելու 

դեպքերում: 

ծանրությունից  ընտրելու իրավունքից 

զրկելը  հակասում է  

համընդհանուր ընտրական 

իրավունքին և այս հարցի վերաբերյալ  

Մարդու  

իրավունքների Եվրոպական 

դատարանի նախադեպային 

իրավունքին։ 

Քարոզարշավը բնութագրվել է 

հիմնարար ազատությունների 

նկատմամբ ընդհանուր  

հարգանքի դրսևորմամբ, և 

մրցակիցները կարողացել են 

անխոչընդոտ իրականացնել  

իրենց քարոզչությունը։ Քարոզարշավն 

ընդհանուր առմամբ  սահմանափակ 

էր։  Այն  

տեղի  է  ունեցել  երեք հիմնական  

քաղաքական կուսակցությունների 

թեկնածու  

չառաջադրելու և որոշ  կարկառուն 

գործիչների չառաջադրվելու որոշման  

պայմաններում վրա։ Ութ 

թեկնածուներից միայն գործող 

նախագահն է առաջադրվել  

խորհրդարանական կուսակցության 

կողմից։ Քարոզարշավի ընթացքում 

թեկնածուներից մեկը ստացել է 

հրազենային վնասվածք  և այդ 

հանցանքի  

հանգամանքները  գտնվում են 

հետաքննության մեջ։ Բացառությամբ 

որպեսզի քվեարկողները 

ճշգրտումներ մտցնեն, քվեարկողների 

ցուցակները շարունակում են 

ներառել հասցեներ, որտեղ մեծ թվով 

քվեարկողներ են գրանցված, ինչը 

իշխանությունների կողմից հետագա 

գործողություններ է պահանջում:  

 

Քվեարկողների ինքնությունն 

ընտրությունների օրը 

նույնականացվել է Քվեարկողների 

ավտոմատացված սարքերի միջոցով 

(VADs), որը պարունակում է 

քվեարկողների ցանկերի 

էլեկտրոնային կրկնօրինակը: 

Քվեարկողների մատնահետքերը 

նույնպես սկանավորվել են, և ԿԸՀ-ն 

տեղեկացրել է մեզ, որ անցկացնելու է 

խաչաձև ստուգումներ՝ հնարավոր 

բողոքների դեպքում 

կրկնաքվերակությունները  

բացահայտելու համար: Առաջին 

անգամ, Տեղական ընտրական 

հանձնաժողովների մոտ առկա 

քվեարկողների 

ստորագրություններով ցանկերի 

սկանավորված կրկնօրինակները 

հրապարակվելու են, որը բոլոր մեր 

զրուցակիցների կողմից գնահատվել է 

որպես կեղծումները զսպող կարևոր 

հանգամանք, չնայած որ 

քվեարկողների անձնական 
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Ընտրողների ցուցակների 

ճշտությունը և 

ընտրակեղծիքների համար 

դրանց 

հավանական չարաշահման 

հնարավորությունը, որպես 

մտահոգություն բարձրացվել է 

մեծ թվով թեկնածուների 

կողմից՝ ավելացվելով 

ընտրական գործընթացների 

նկատմամբ 

ընդհանուր 

թերահավատությունը: Մինչ 

ընտրության օրը ընտրողների 

ցուցակները 

հասանելի են եղել 

հասարակության կողմից 

ստուգման համար, իսկ 

իշխանությունները 

տարբեր միջոցներ են 

ձեռնարկել դրանց որակը և 

ճշտությունը վերանայելու և 

բարելավելու համար: Չնայած 

ընտրողների գրանցմանն 

ուղղված բարեփոխված 

օրենսդրությանը, ընտրողների 

ցուցակների ճշտության վրա 

բացասաբար է ազդել 

տարբեր հաստատությունների 

միջև տվյալների 

փոխանակման ոչ բավարար 

կարգավորվածությունը: 

այս միջադեպի,  

քարոզարշավը խաղաղ է ընթացել։  

Գործող նախագահի քարոզարշավը 

ամենաակտիվն էր և տեսանելին։ 

Վարչական  

ռեսուրսների չարաշահումը, այդ թվում 

ընտրողների վրա ճնշում գործադրելու  

դեպքերը, գործող նախագահի 

քարոզչական միջոցառումներին 

պետական  

պաշտոնյաների մասնակցությունը, 

ինչպես նաև պետական և 

ինքնակառավարման  

մարմինների կողմից զբաղեցրած 

շենքերում նախընտրական շտաբների 

գտնվելու  մի  

քանի դեպքերը  աղավաղել են 

պետության  և իշխող կուսակցության 

բաժանումը, ինչ 

հակասում է 1990 թ. ԵԱՀԿ 

կոպենհագենյան փաստաթղթի 5.4 և 7.7 

պարբերությունների 

մեջ ամրագրված պետության և 

քաղաքական կուսակցությունների 

հստակ բաժանման  

հիմունքներին։ 

Լրատվամիջոցները  էական 

ուշադրություն են դարձրել  

քաղաքական և  

ընտրություններին առնչվող 

տեղեկատվությանը, և ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ 

ԸԴԱ-ի կողմից  

տվյալները պետք է հրապարկվեն:   

 

ԿԸՀ-ն գրանցել է 5 քաղաքական 

կուսակցությունների և 4 քաղաքական 

դաշինքների: Առաջին անգամ 

համակարգը 

փոքրամասնությունների համար 

ապահովում է 4 պահուստային 

տեղեր, ինչևէ, որոշ 

կուսակցություններ ունեցել են 

դժվարություններ 

փոքրամասնությունները 

ներկայացնող թեկնածուներ գտնելու 

հետ կապված: Բոլորն 

իրականանացրել են այն պահանջը, 

որ յուրաքանչյուր չորս 

թեկնածուներից մեկը պետք է կին 

լինի, այսինքն՝ ըդհանուր 1,558 

թեկնածուների 30%-ը կանայք էին: 

Դրական զարգացում է և 

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի նախորդ 

առաջարկություններին 

համապատասխան է այն, որ 

գենդերային քվոտան վերաբերում է 

նաև ձեռք բերված և թափուր տեղերի 

բաշխմանը: Պաշտոնական 

քարոզարշավը սկսել է մարտի 5-ին և 

վերջացել է ապրիլի 1-ին: 

Քարոզարշավը մեկնարկել է դանդաղ 

և ակտիվացել է ընտրության օրվա 

մոտանալուն զուգահեռ: 

Քարոզարշավերի մեծ մասի 
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Ընտրական օրենսգրքի 

քարոզչությանն առնչվող 

դրույթները երբեմն խախտվել 

են, 

մեծամասամբ տեղական 

իշխանությունների և որոշ 

կուսակցությունների կողմից: 

Սա 

ներառում է դասերի ժամանակ 

քարոզչական 

միջոցառումներին 

ուսուցիչների 

ներգրավվածությունը, 

քարոզարշավի ընթացքում 

կուսակցությունների հետ կապ 

ունեցող 

կազմակերպությունների 

կողմից մարդկանց և 

համայնքներին նվերներ տալը, 

և 

քարոզչական նյութեր 

փակցնելը դպրոցների և 

համայնքային նշանակության 

շենքերին: 

Դիտարկված այդ դեպքերը 

նպաստել են ընտրությունների 

մասնակիցների համար 

անհավասար մրցակցային 

դաշտի ձևավորմանը, և 

ընտրողների վրա ճնշումների 

դեպքերի հետ միասին 

հակասում են ԵԱՀԿ 1990թ. 

մշտադիտարկվող լրատվամիջոցները  

պարբերաբար  լուսաբանել են  բոլոր  

թեկնածուներին։  Նրանք  ավելի շատ 

են լուսաբանել Սերժ Սարգսյանին  և 

Րաֆֆի  

Հովհաննիսյանին,  արտացոլելով 

նրանց  քարոզչական գործունեության 

մեծ մասը։  

Հանրային հեռուստատեսությունը և  

ռադիոն  կատարել են  մրցակիցներին 

անվճար  

եթերաժամ և հավասարակշիռ 

լուսաբանում տրամադրելու իրենց 

պարտավորությունը, և բոլոր 

թեկնածուները  օգտագործել են իրենց 

անվճար եթերաժամը։  Քարոզարշավի  

լուսաբանումը հիմնականում  ֆորմալ 

բնույթ էր կրում և չուներ վերլուծական  

մեկնաբանություն, և թեկնածուների 

միջև բանավեճեր չեն կազմակերպվել։ 

Ընտրական հանձնաժողովները և 

դատարանները  ստացել են 

սահմանափակ թվով  

բողոքներ։  Ընտրական օրենսգիրքը  

սահմանափակում է բողոք 

ներկայացնելու այն  

անձանց  իրավունքը, ում ընտրական  

իրավունքները վտանգված  են՝ էապես 

սահմանափակելով  ընտրողների և  

դիտորդների  իրավունքը դիմելու 

դատական  

պաշտպանության՝ ընտրական 

ժամանակ շեշտը դրվելէ ավելի շատ 

անհատ թեկնածուների, քան 

կուսակցությունների 

քաղաքականության վրա: 

Մասնակիցները հիմնականում 

կարողացել են առանց 

սահմանափակումների 

իրականացնել քարոզարշավ, սակայն 

երկրի որոշ մասերում առանձին 

բռնությունների դեպքեր են 

արձանագրվել:  

Դրական է, որ իշխանության շատ 

ներկայացուցիչներ մեկնել են 

արձակուրդ՝ քարոզչություն 

իրականացնելու նպատակով: 

Սակայն, վստահելի 

տեղեկատվություն է ստացվել 

ընտրակաշառքի, պետական 

ծառայողների, այդ թվում՝ դպրոցների 

և հիվանդանոցների 

աշխատակիցների վրա ճնշումների և 

ինչ-որ կուսակցության օգտին 

քվեարկելու համար ընտրողներին 

ահաբեկելու վերաբերյալ: Սա 

նպաստել է ընտրական գործընթացի 

նկատմամբ ընդհանուր հանրային 

վստահության պակասին: Որոշ 

իրավական դրույթներ 

նախընտրական քարոզչության 

հաշվետվությունների և 

վերահսկողության հետ կապված 

ուժեղացվել են, ինչևէ այսպես կոչված 
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Կոպենհագենյան փաստաթղթի 

7.7 

պարբերությանը: Սա ընդգծում 

է բոլոր շահագրգիռների 

կողմից նոր Ընտրական 

օրենսգրքի արդար և պատշաճ 

կիրառման 

անհրաժեշտությունը: 

Նոր Ընտրական օրենսգիրքը 

խստացրել է քարոզարշավի 

ֆինանսավորման կանոնները: 

Այնուամենայնիվ, ԿԸՀ-ի 

վերահսկիչ-վերստուգիչ 

ծառայության սահմանափակ 

անկախությունը և 

քարոզարշավին ուղղված 

ծախսերի նեղ իրավական 

սահմանումը 

դեռևս պետք է հասցեագրել: 

Դիմումների և բողոքների 

համար իրավական դաշտը և 

այն եղանակը, որով 

ընտրական 

հանձնաժողովները և 

դատարանները քննել են 

ընտրական վեճերը, հաճախ 

թողել են 

շահագրգիռ անձանց առանց 

իրենց բողոքների 

արդյունավետ քննության՝ 

հակասելով 

ԵԱՀԿ 

իրավունքների խախտման դեպքում։  

Ընտրական  

իրավուքների վերաբերյալ դատարանի 

որոշումները բողոքարկման ենթակա 

չեն, ինչ  

սահմանափակում է արդյունավետ 

իրավական պաշտպանության 

իրավունքը: 

Ընտրական գործընթացը անցել է 

հանդարտ և լավ կազմակերպված, 

այցելած  

ընտրական տեղամասերի 

մեծամասնությունում։ Ոչ հարիր 

միջամտություն ընտրական  

ընթացքի վրա հիմնականում գործող 

նախագահի վստահված անձանց 

կողմից և որոշ  

դեպքերում լուրջ խախտումներ, 

ներառյալ ընտրողների վրա ճնշում 

գործադրելը  

դիտարկվել է մի շարք 

ընտրատեղամասերում։  Ընտրողների 

անձնագրերը կնքելու  

թանաքը թերի էր, քանի որ այն 

հեշտությամբ մաքրվում էր 

ընտրողների անձնագրերից։  

Դիտարկված ձայների հաշվարկման 

մեծ մասը գնահատվել է դրական, 

չնայած նշվել են  

թերություններ և ընթացակարգային 

խախտումներ։  Արդյունքների 

աղյուսակավորումը  

կազմակերպչական ծախսերը, 

ինչպիսիք են, նախընտրական 

շտաբների, տրանսպորտի և կապի 

հետ առնչվող ծախսերի մասին 

հաշվետվությունը, բացակայում են, 

ինչը նվազեցնում է 

թափանցիկությունը: 

Նախքան ընտրությունների օրը, բոլոր 

մասնակիցները զեկույցներ են 

ներկայացվել  քարոզարշավի 

եկամուտների և ծախսերի 

վերաբերյալ ԿԸՀ-ի  վերահսկիչ-

վերստուգիչ ծառայություն, որոնք 

հրապարակվել են օնլայն: Թեև 

քարոզարշավի ֆինանսավորման հետ 

կապված վերահսկիչ-վերստուգիչ 

ծառայությունը որևէ խախտում չի 

արձանագրել՝ այն ակտիվորեն չի 

ուսումնասիրել զեկույցների 

ճշգրտությունը: Խոսքի 

ազատությունը երաշխավորվում է 

Սահմանադրությամբ և մեծամասամբ 

իրականացվում է: 

Այնուամենայնիվ, հեռարձակվող 

ԶԼՄ-ների ազատությունը 

սահմանափակվում է խմբագրական 

ինքնուրույնությունը 

սեփականատերերի միջամտությամբ: 

Սա հանգեցնում է լրագրողների 

ինքնագրաքննության և 

կառավարության մասին 

քննադատական նյութեր 
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պարտավորություններին: 

Ընտրական օրենսգիրքը 

խստորեն սահմանափակում է 

բողոք ներկայացնելու 

իրավունքը, և ընտրական 

իրավունքների վերաբերյալ 

առաջին 

ատյանի դատարանի 

որոշումները չեն կարող 

բողոքարկվել վերադաս 

դատարան: 

ԿԸՀ-ն գրանցել է 54 տեղական 

ՀԿ-ներ, ավելի քան 27,000 

դիտորդներով, 

ընտրությունները դիտարկելու 

համար: Ընտրությունների 

մասնակիցները նշանակել են 

մեծ թվով վստահված անձանց: 

Քվեարկության օրը, 

ընդհանուր առմամբ, հանգիստ 

և խաղաղ էր: ԿԸՀ-ն 

հայտարարել է 

քվեարկության նախնական 

արդյունքների 62 տոկոսը: 

Դիտարկված ընտրական 

տեղամասերից զգալի մեծ 

մասում քվեարկության 

գործընթացը կանոնակարգված 

և լավ 

կազմակերպված է եղել: 

Սակայն, կազմակերպչական 

խնդիրներ, գործընթացի 

գնահատվել է դրական բոլոր  41 ԸԸՀ-

ներում, բացի մեկից, սակայն 

դիտորդներին խոչընդոտել են 

դիտարկել արդյունքների 

համակարգչային մուտքագրում 12 

դեպքերում։  

ԿԸՀ-ն հայտարարել է ընտրողների 

նախնական մասնակցության թիվը՝ 

61.2 տոկոս։ 

պատրաստելուց խուսափելու: 

Լրագրողները հայտարարել են, որ 

բռնության վերջին դեպքերը և դրանց 

դատական հետապնդման 

բացակայությունը խոչընդոտում են 

լրագրողների աշխատանքը և 

խաթարում նրանց 

անվտանգությունը: 

Չկա որէ  միջամտություն ինտերնետ 

ազատությանը և օնլայն լրատվական 

աղբյուրները նպաստում են 

լրատվամիջոցներում քաղաքական 

բազմակարծության աճին: 

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ԸԴԱ-ի՝ 

լրատվամիջոցների մոնիտորինգը 

քարոզարշավի ընթացքում ցույց 

տվեց, որ Հ1 հեռուստաալիքը իր 

լրատվական թողարկումներում 

հավասարապես լուսաբանել է 

յուրաքանչյուր մասնակցի: 

Մեր զրուցակիցներից շատերը նշել 

են, որ հասարակությունը 

շարունակում է 

ընտրախախտումների մասին 

չհայտնել բողոքների հետ կապված 

դատավճիռների կայացման 

համակարգի արդյունավետության 

հետ կապված վստահության 

պակասի պատճառով: Դատական 

համակարգի, ընտրական 

վարչարարության և իրավապահ 

մարմինների անկախության պակասը 
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անհարկի միջամտության և 

լուրջ խախտումների դեպքեր 

են դիտարկվել բավական մեծ 

թվով ընտրական 

տեղամասերում: Բազմակի 

քվեարկությունից խուսափելու 

համար 

նախատեսված թանաքը 

նախատեսված արդյուքը չի 

ունեցել: Դիտարկված 

ընտրական 

տեղամասերից մեկ 

հինգերորդում ձայների 

հաշվարկը բացասական է 

գնահատվել՝ 

ընթացակարգային խնդիրների 

և առանձին լուրջ 

խախտումների հետևանքով: 

Չնայած 

նկատված ոչ 

համապատասխան 

տարածքների և մարդկային 

կուտակումների, 

արդյունքների ամփոփման 

գործընթացը դրական է 

գնահատվել գրեթե բոլոր ԸԸՀ- 

ներում: 

և այն ձևը, որով նրանք զբաղվում են 

բողոքներով, խարխլել են իրավական 

պաշտպանության 

արդյունավետությունը և հակասում 

են ԵԱՀԿ պարտավորություններին և 

Եվրոպայի Խորհրդի չափանիշներին: 

Միջազգային և քաղաքացիական 

դիտորդությունը թույլատրվել է և 

կուսակցությունների վստահված 

անձինք իրավասու են ներկա լինել 

ընտրատեղամասերում: ԿԸՀ-ն 

հավատարմագրել է ընդհանուր 

առմամբ 28,021 քաղաքացիական 

դիտորդների, բայց ԶԼՄ-ներն ու 

քաղաքացիական հասարակությունը 

քննադատել են մի շարք 

քաղաքացիական դիտորդների և 

ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների 

ներկայությունը 

ընտրատեղամասերում ընտրողաբար 

սահմանափակելու իրավական 

հնարավորությունները: Բացի այդ, 

միջազգային ՀԿ-ներին մերժել են 

դիտորդական առաքելություն 

իրականացնել ընտրություններին, 

ինչը հակասում է ԵԱՀԿ 

պարտավորություններին.  

Ընտրությունների օրն անցել է 

հանգիստ և խաղաղ: Քվեարկության 

ընթացակարգերը ընդհանուր 

առմամբ պահպանվել են և 

քվեարկողների ավտոմատացված 
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սարքերի միջոցով (VADs) գործել են 

արդյունավետ: Սակայն, 

քվեարկության ընթացքում եղել են 

կուտակումներ, երկար հերթեր և 

կուսակցությունների 

ներկայացուցիչների ու 

ոստիկանության կողմից 

միջամտություններ: Մարդկանց 

բազմությանը թույլատրվում էր 

հավաքվել ընտրատեղամասերից 

դուրս, ինչը հակասում է օրենքին: 

Արված դիտարկումների 35% -ի 

դեպքում ընտրողները 

դժվարություններ ունեցան 

հասկանալու քվեարկության 

գործընթացը: Արձանագրվել են նաև 

խմբակային քվեարկության և 

ընտրողների վրա ազդելու փորձեր: 

Քվեների հաշվարկը իրականացվել է 

թափանցիկ ձևով, բայց բացասաբար է 

գնահատվել շատ դեպքերում, ինչը 

հիմնականում պայմանավորված է 

կուսակցությունների 

ներկայացուցիչների միջամտությամբ, 

ինչպես նաև ընթացակարգային որոշ 

բացթողումներով: Դիտորդները 

արդյունքների ամփոփման 

գործընթացը գնահատել են դրական 

38-ից 33 ընտրատեղամասերում: 

Չնայած որոշ կուտակումների՝ 

ընտրատեղամասերում արդյունքների 

արձանագրությունների կազմումը 
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ընդհանուր առմամբ եղել է  լավ 

կազմակերպված: 

 
 

 

 


