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«Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքը, հիմնված Հելսինկյան Քաղաքացիական 

Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ, Իրազեկ քաղաքացիների միավորում, Մարտունու 

կանանց համայնքային խորհուրդ և Գորիսի մամուլի ակումբ հասարակական 

կազմակերպությունների կողմից, իրականացնում է 2017թ. ապրիլի 2-ի ՀՀ Ազգային ժողովի 

ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի դիտարկում: Քարոզարշավի 

դիտարկումն իրականացվում է Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի, 

Հայաստանում Չեխիայի դեսպանության, Նորվեգիայի Հելսինկյան Կոմիտեի, Եվրոպայի 

խորհրդի և Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ: Սույնով ներկայացվում է 

նախընտրական քարոզչության 2017թ. մարտի 5-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում 

հավաքագրված տեղեկատվությունը: 

 

Սույն զեկույցում ներկայացված տեսակետները որևէ ձևով չեն արտահայտում 

ֆինանսավորող կազմակերպությունների պաշտոնական տեսակետները: 
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Ընդհանուր տեղեկություններ 

 

2017թ. ապրիլի 2-ին կայանալիք ԱԺ ընտրությունների նախընտրական քարոզչության 

փուլում «Անկախ դիտորդ» դաշինքը երկարաժամկետ դիտորդական առաքելություն է 

իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր 13 ընտրական տարածքներում: 

Երկարաժամկետ դիտորդական առաքելության գործընթացում ներգրավված են 61 

դիտորդներ, որոնք նախօրոք անցել են համապատասխան վերապատրաստում, ինչպես 

նաև իրավաբան խորհրդատուների թիմը, որը բաղկացած է 26 իրավաբաններից:  

 

Նախընտրական քարոզարշավի երկարաժամկետ դիտորդական առաքելության նպատակն 

է գնահատել քարոզչության ընթացքում առաջադրված կուսակցությունների ու դաշինքների 

համար հավասար պայմանների ապահովման վիճակը ՀՀ ԸՕ պահանջներին 

համապատասխան, նպաստել ընտրական գործընթացների ժողովրդավարացմանը՝ 

քարոզչության մասնակիցների գործունեության և դրանց ընթացքում առաջացած 

խոչընդոտների վերհանման և ներկայացման միջոցով: 

Նախընտրական քարոզարշավի դիտարկումն իրականացվել է հետևյալ 

մեթոդաբանությամբ՝ 

1. հարցազրույցներ բոլոր քաղաքական կուսակցությունների և դաշինքների 

ներկայացուցիչների, թեկնածուների, միջոցառումների, հանրահավաքների 

մասնակիցների հետ, 

2. քաղաքական կուսակցությունների, դաշինքների թեկնածուների նախընտրական 

հանրահավաքների և հանդիպումների դիտարկումներ, 

3. նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում տեղի ունեցած դեպքերի արձանագրում, 

4. նախընտրական քարոզչության ընթացքում մամուլի կողմից բարձրաձայնվող 

միջադեպերի ուսումնասիրություն, 

5. արձանագրված խախտումների գնահատում ընտրությունները կանոնակարգող 

օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի հիման վրա:  

Միջանկյալ զեկույցում ամփոփված են քաղաքական կուսակցությունների և դաշինքների 

ընտրատարածքային շտաբների, տարածքային թեկնածուների և շտաբների պետերի կամ 

լիազորված անձանց հետ շուրջ 314 հարցազրույցներ: Դիտարկվել են քաղաքական 

կուսակցությունների, դաշինքների թեկնածուների՝ թվով 50 նախընտրական 

հանրահավաքներ, միջոցառումներ և հանդիպումներ: Հարցազրույցներ են անցկացվել 

նախընտրական հավաքների, հանդիպումների 217 մասնակիցների հետ: Ամփոփվել են 

թվով 238 միջադեպերի և խախտումների ահազանգերի հիման վրա ստացված 

տեղեկությունները: 
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Օրենսդրական կարգավորումներ 

 

Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից 29.12.2016թ. 

ստորագրվել է թիվ ՆՀ-1260-Ն հրամանագիրը, որով Հայաստանի Հանրապետության 

Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների օր  է սահմանվել  2017 թ. ապրիլի 2-ը: 

Հրամանագրի ընդունման հիմքում դրվել են ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի 1-

ին և 2-րդ մասերը: 

ՀՀ Ազգային ժողովի ընտրությունները նշանակելու մասին հրամանագրից հետո բազմիցս 

խոսվել է այն մասին, որ ընտրությունների օրվա նշանակումը կատարվել է ՀՀ 

Սահմանադրության խախտմամբ, որի ճիշտ կիրառման դեպքում ՀՀ Ազգային ժողովի 

ընտրությունները պետք է նշանակվեին 2017թ.-ի ապրիլի 22-ից մինչև մայիսի 2-ը 

ժամանակահատվածում: 

Սահմանադրական իրավունքում ընտրական գործընթացը բաժանվում է որոշակի 

փուլերի, որոնցից ընտրության օրի նշանակումը ընտրության գործընթացի սկիզբն է, 

ընտրական մյուս փուլերի՝ գործընթացների կազմակերպման հիմքը: 

Ստացվում է, որ եթե հերթական ընտրության օրը չի նշանակվում Հայաստանի 

Հանրապետության բարձրագույն իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթին  համահունչ և 

կոպտորեն խախտում է այն, դրանից հետո իրականացված ցանկացած գործողություն և 

ձևավորված իշխանությունը չի կարող համարվել լեգիտիմ, քանի որ ի սկզբանե այն 

անօրինական է: 

Բացի վերը նշվածից,  2017թ. ապրիլի 2-ին հերթական ընտրություն նշանակելու դեպքում 

ընտրությանը չեն կարողանալու մասնակցել անձինք, որոնց ընտրական իրավունքը 

ծագելու է 2017թ. ապրիլի 2-ից մինչև ապրիլի 22-ը ժամանակահատվածում:  Ստացվում է, 

որ Սահմանադրությանը ոչ համապատասխան ընտրության օր նշանակելու 

պայմաններում խախտվում է նաև այն անձանց ընտրական իրավունքը, որոնց տասնութ 

տարեկանը լրանալու է 2017թ. ապրիլի 2-ից մինչև ապրիլի 22-ը ժամանակահատվածում: 

Այս խնդրի կապակցությամբ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կողմից դիմում է ներկայացվել 

ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին, որով խնդրել ենք դիմել Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրական դատարան՝ պարզելու համար ՀՀ ընտրական 

օրենսգրքի 103-րդ և 144-րդ հոդվածների սահմանադրականության հարցը, 

մասնավորապես՝ դրանց համապատասխանությունը ՀՀ Սահմանադրության 1-ին, 2-րդ, 7-

րդ, 48-րդ հոդվածներին, 2005 թվականի ընդունված շարադրությամբ տեքստի 68-րդ 

հոդվածի 1-ին մասին: 

Դիմումի կապակցությամբ ՀՀ ՄԻՊ-ը իր պատասխանում հայտնել է, որ բարձրացված 

խնդրի նպատակով ՀՀ Սահմանադրական դատարան դիմելու անհրաժեշտ  իրավական 

հիմքեր առկա չեն, այսինքն՝ առկա չէ այնպիսի իրավական նորմ, որով ՀՀ ՄԻՊ-ը 

կկարողանա դիմել Սահմանադրական դատարան:  
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Ցանկացած իրավակարգ կարող է պատշաճ պաշտպանվել այն դեպքում, երբ իրավասու և 

պատասխանատու պետական մարմինը հետևողական է դրանց պահպանմանը և 

խախտում հայտնաբերելու դեպքում հետևողականորեն կիրառում է օրենքով 

նախատեսված պատասխանատվության միջոցները: 

Հարկ է ընդգծել, որ ՀՀ Ընտրական օրենսգրքով նախատեսված կանոնները խախտելու 

դեպքում պատասխանատվության միջոցներ են սահմանվել ինչպես ՀՀ քրեական 

օրենսգրքով, այնպես էլ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքով: 

Եթե առաջինի դեպքում քիչ թե շատ հստակ է դրա կիրառման մեխանիզմները և 

ընթացակարգերը, ապա Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 

կիրառման վերաբերյալ չունենք ձևավորված կիրառման փորձ, այդ թվում հայտնի չէ 

այնպիսի դեպք, երբ իրավասու ընտրական հանձնաժողովը այս կամ այն վարչական 

իրավախախտում հայտնաբերելու դեպքում կիրառած կլինի իր լիազորությունները և 

դիմած կլինի ՀՀ վարչական դատարան: 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրքը հստակ չի տարանջատում, 

թե որ արարքի  համար կոնկրետ որ ընտրական հանձնաժողովն է լիազորված և 

պարտավոր կազմել վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն, 

օրենսգրքում նշված է իրավասու ընտրական հանձնաժողով եզրույթը, ինչպիսի 

իրավակարգավորումը գործնականում կարող էր տարաբնույթ մեկնաբանման առիթ 

հանդիսանալ, այդ թվում՝ տուժողը հնարավորություն չէր ունենալու հստակ 

պատկերացում կազմել, թե որ իրավախախտման համար որ  ընտրական հանձնաժողովին 

պետք է դիմում ներկայացնի: 

Այս խնդրի հստակեցման նպատակով պաշտոնական պարզաբանում ստանալու մասին 

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կողմից դիմում է ներկայացվել ՀՀ Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողով, որով խնդրել ենք տալ պաշտոնական պարզաբանում՝ 

կապված Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 254-րդ հոդվածի 1-

ին կետում սահմանված «իրավասու ընտրական հանձնաժողով» եզրույթի վերաբերյալ և 

հստակեցնել, թե որ հոդվածի համար որ ընտրական հանձնաժողովն է իրավասու և 

պարտավոր կազմելու վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն: 

Դիմումի կապակցությամբ ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կայացրել է 

որոշում պարզաբանում տալու մասին և դիմումը մերժել: Չնայած դրան, դիմումը մերժելու 

մասին որոշման պատճառաբանական մասում ՀՀ Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը հստակեցրել է, թե որ հոդվածով, որ ընտրական հանձնաժողովն է 

լիազորված արձանագրություն կազմելու: 

ՀՀ ընտրական օրենսգրքով նախատեսված է  տեխնիկական միջոցների գործածումը  

ընտրությունների ժամանակ, որի նպատակն է նվազեցնել կրկնաքվեարկությունը կամ այլ 

անձի փոխարեն քվեարկելու դեպքերը:  

ՀՀ ընտրական օրենսգրքով սահմանվեց, որ այդ գործընթացը ապահովվելու է 

համապատասխան մասնագետի կողմից, ինչով պայմանավորված էլ Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում կատարվեցին  փոփոխություններ և 
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լրացումներ՝ ավելացվեցին 40.13 և 40.14 հոդվածները, որոնք վարչական 

պատասխանատվություն են նախատեսում տեխնիկական սարքը գործարկող մասնագետի 

կողմից իր լիազորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, ինչպես նաև 

ընտրական հանձնաժողովի անդամի կողմից մասնագետին փոխարինելուց հրաժարվելու 

համար: Մինչդեռ  Օրենսգրքով չի կատարվել համապատասխան փոփոխություններ, որով 

կսահմանվեր այն իրավասու մարմինը, ով պետք է քններ և լուծեր վարչական 

պատասխանատվության ենթարկելու հարցը: 

Այս հարցի լուծման կապակցությամբ առաջարկություն է կազմվել և ներկայացվել ՀՀ 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, որով առաջարկվել է նախաձեռնել, կազմել 

օրենսդրական փոփոխության նախագիծ և ներկայացնել ՀՀ Ազգային ժողովի քննարկմանը: 

Առաջարկության վերաբերյալ ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը,   

շնորհակալություն հայտնելով խնդիրը բարձրացնելու համար, հայտնեց, որ կկազմվի 

համապատասխան նախագիծ: ԶԼՄ-երով հայտնի դարձավ, որ ՀՀ Կառավարության 

արտահերթ նիստում քննարկվում է փոփոխությունների վերաբերյալ նախագիծը: Սակայն 

մինչ օրս ՀՀ Ազգային ժողովում չի քննարկվել նախագիծը և չի կատարվել 

համապատասխան փոփոխությունը: 

Ստացվում է, որ ընտրական գործընթացում մասնագետը կարող է չիրականացնել իր 

լիազորությունները ու դրա համար որևէ պատասխանատվություն չկրել:  

 

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 28-րդ գլուխը ուղղված է կարգավորելու 

ընտրական վեճերով դատական վարույթի առանձնահատկությունները, սակայն  դրանում 

պարունակող նորմերը ամբողջապես չեն կարգավորում և գործնականում կարող են 

հանգեցնել տարընկալումների: Պայմանավորված նաև նախադեպերի բացակայությամբ, 

ընտրական գործընթացին մասնակցող կողմերը կարող են զրկվել դատական 

պաշտպանության հնարավորությունից, որը պայմանավորված է լինելու ընթացակարգերի 

ոչ բավականին պարզ լինելով:  Նաև հրապարակված չէ պաշտոնական որևէ ուղեցույց, 

որը կկանխորոշեր  և կհստակեցներ դատարան դիմելու առանձնահատկությունների 

վերաբերյալ դրույթները: 

Այս տեսակետից կարելի է ընդգծել մի քանի խնդիր, մասնավորապես՝ ընտրական վեճերով 

հայց ներկայացնելու դատավարական հատուկ ժամկետը նախատեսված է Վարչական 

դատավարության ՀՀ օրենսգրքի 209-րդ հոդվածի 1-ին մասով, ըստ որի՝ հայցադիմումը 

վարչական դատարան կարող է ներկայացվել 3 օրացուցային օրվա ընթացքում այն 

օրվանից, երբ հայցվորն իմացել է կամ պարտավոր էր իմանալ իր ընտրական իրավունքի 

խախտման մասին։   

Հարկ է ընդգծել և ուշադրություն դարձնել, որ հատուկ նորմում բացառություն չի արվել 

այն դեպքերի համար, երբ վարչական ակտը, գործողությունը կամ անգործությունը 

վիճարկվել է վերադասության՝ վարչական կարգով: Ակնհայտ է, որ եթե անձը վարչական 

ակտը, գործողությունը կամ անգործությունը բողոքարկել է վերադասության՝ վարչական 
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կարգով, ապա գործնականում անհնար է ՀՀ վարչական դատարան՝ իրավունքի 

խախտման վերաբերյալ տեղեկանալուց հետո եռօրյա ժամկետում հայց ներկայացնելը: 

Ի տարբերություն հատուկ նորմի (օրենսգրքի 209 հոդված) ընդհանուր 

դատավարական ժամկետներին վերաբերող կանոնում (օրենսգրքի 72-րդ հոդված, 2-րդ 

մաս) սահմանվում է, որ այն դեպքերում, երբ վարչական մարմնի ընդունած ակտը կամ 

ակտը չընդունելը կամ գործողություն կատարելը կամ չկատարելը բողոքարկվել է 

վարչական կարգով, սույն հոդվածով սահմանված ժամկետները հաշվարկվում են բողոքի 

վերաբերյալ որոշումն ուժի մեջ մտնելուց կամ բողոքի քննության համար սահմանված 

ժամկետն ավարտվելուց հետո։ 

Այսինքն՝ ընդհանուր կանոնը հայցվորին հնարավորություն է ընձեռում ցանկության 

դեպքում ակտը վիճարկել վարչական կարգով, դրական արդյունք չունենալու դեպքում 

դիմել դատարան, և այդ դեպքում դատավարական ժամկետը հաշվարկվում է բողոքի 

վերաբերյալ որոշումն ուժի մեջ մտնելուց կամ որոշում կայացնելու ժամկետն անցնելուց 

հետո: 

Սակայն ընտրական վեճերով  այս դրույթի բացակայության պատճառով իրավական վեճ և 

ծուղակ կարող է ստեղծվել այն անձանց համար, ովքեր օգտված կլինեն վարչական կարգով 

բողոքարկելու իրավունքից, և անխուսափելիորեն ուղղակի բաց թողած կլինեն հայց 

ներկայացնելու դատավարական ժամկետները: 

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 28-րդ հոդվածում չկա հղում այն մասին, որ 

հայցադիմումը պետք է համապատասխանի ընդհանուր կարգով հայց ներկայացնելու 

պահանջներին՝ բովանդակությանը և ձևին, այդ թվում՝ հայցատեսակները ընտրելու 

կանոններին:  Պետք է փաստել, որ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրքը առաջին 

ատյանի դատարանի դատական ակտը բողոքարկելու հնարավորություն չի սահմանել, 

ինչը ինքնին կարող է գնահատվել որպես հակասահմանադրական նորմ: 
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 2017թ. մարտի 5-ից մարտի 20-ը դիտարկման փաստերը և արձանագրված 

խախտումները 

Տարբեր բնույթի խախտումների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը ներկայացված է 

Աղյուսակ 1-ում:  

 

Աղյուսակ 1. Մարտի 5-20, 2017թ. Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ստացված 

խնդիրների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն 

ԸՏ Մարզեր/համ

այնքներ 

Տպագրակ

ան 

գովազդ/քա

րոզչանյութ

եր 

Բռնությու

ններ և 

ճնշումներ 

«Բարեգործություն»՝ 

քողարկված 

ընտրակաշառք, 

ընտրողների կամքի 

ազատ արտահայտման 

վրա ներգործություն 

Վարչակա

ն 

ռեսուրսն

երի 

օգտագոր

ծում 

1 

Ավան, Նոր 

Նորք, 

Քանաքեռ-

Զեյթուն 

+ + + - 

2 

Արաբկիր, 

Աջափնյակ, 

Դավթաշեն 

+ + - - 

3 

Մալաթիա-

Սեբաստիա, 

Շենգավիթ 

+ + + + 

4 

Կենտրոն, 

Նորք Մարաշ, 

Էրեբունի, 

Նուբարաշեն 

+ + + - 

5 
Արարատ + + 

 

+ 
+ 

6 Արմավիր - + + + 

7 Արագածոտն + - + + 

8 Գեղարքունիկ + + + + 

9 Լոռի + + + + 

10 Կոտայք - + - - 

11 Շիրակ + + + - 



«Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինք 
 
 

10 
 

12 

Սյունիք և 

Վայոց Ձոր 
+ + + + 

13 Տավուշ + + + + 

Ընդամենը 11 12 11 8 

 

Տպագրական գովազդ/քարոզչանյութեր1 

 

Նախընտրական քարոզարշավի  դիտարկված ժամանակահատվածում տեղի են  ունեցել 

առաջադրված քաղաքական կուսակցությունների և դաշինքների քարոզչանյութերի 

վնասման դեպքեր, որոնք մինչև այժմ, որևէ իրավական գնահատական չեն ստացել և/կամ 

չեն բացահայտվել այդ գործողություններն իրականացնողներն ու հրահանգ տվողները: 

Նման իրավիճակը նպաստում է անհավասար քաղաքական մրցակցության պայմանների 

ստեղծմանը, խոչընդոտում է քաղաքացիների իրազեկման իրավունքին:  Քարոզչական 

նյութերի վնասման փաստերը արձանագրվել են 11 ընտրական տարածքներում (ԸՏ) (տվյալ 

դեպքերի մի քանի օրինակներ2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
1
 Այս խախտումների վերաբերյալ ստացվել է 124 ահազանգ: 

2
 https://www.facebook.com/marukyan/posts/10155124892054586, ք. Երևան, Ավան. «Ելք» դաշինքի 

ցուցապաստառը վնասված է: Տարբեր քաղաքական կուսակցությունների և դաշինքների պատռված 

պաստառներ հետևյալ հասցեներով՝ ք, Երևան, Կիևյան 5, 11, 32, Բաղրամյան 69 շրջակայք, Նանսենի 18/1, 

Արտաշատ, Սպիտակ, Դվին և այլն: 

 ք. Երևան, Ավան 

Արարատ Արմավիր 

 

https://www.facebook.com/marukyan/posts/10155124892054586
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  Վանաձոր 

 

 

Բացի այդ, խախտումներ են գրանցվել նախընտրական քարոզչական նյութերի 

տեղակայման հետ կապված՝ պաստառները փակցվել են չսահմանված վայրերում3:  

 
Երևան, Աջափնյակ     Արտաշատ 

 

                                                           
3 Երևան, Հալաբյան փողոց, Համալիրի դիմաց բնակելի շենքի վրա փակցված է ՀՀԿ նախընտրական 

պաստառը, որին պատկերված է Կարեն Կարապետյանը: Արմավիր,  ՀՎԿ տարածքային թեկնածու Արթուր 

Եղիազարյանի պաստառները տեղադրված են բնակելի  շենքերի, Բիլայնի գրասենյակի պատին, ՀԷՑ 

Արմավիրի գրասենյակի պատին, նաեւ Ucom-ի գովազդային վահանակի  վրա: Իջևան՝ Դաշնակցության 

թեկնածու Սուրեն Մանուկյանի քարոզչական պաստառները փակցված են դեղին համարանիշով 

երթուղայինների վրա: Բերդավանի Գարիկ Ալեքսանյանի անվան երաժշտական դպրոցի շենքի պատին 

փակցված է Կարեն Նազարյանի պաստառը (որտեղ էլ գտնվում է իր կուսակցության շտաբը) և այլն:  

ք, Երևան, Էրեբունի 

Մարտունի 
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Արտաշատի հանրապետական  

ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա  

 

 
 

Երևան, Նոր Նորք 

 

Բազմաթիվ ահազանգեր են ստացվել քաղաքացիներից, տարբեր քաղաքական 

կուսակցությունների և դաշինքների ներկայացուցիչներից՝ մինչ պաշտոնապես 

նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկը քարոզչանյութերի տարածման վերաբերյալ: Այս 

հանգամանքը օրենսդրորեն կարգավորված չէ և չի հանդիսանում ԸՕ-ի խախտում: Դա 

վկայում է ԸՕ և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ իրազեկվածության ցածր մակարդակի 

մասին:  
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Բռնություններ և ճնշումներ4 

 

2017թ. մարտի 5-ից 20-ը ընկած ժամանակահատվածում տեղի են ունեցել բռնության և 

ճնշումների դեպքեր քաղաքական մրցակիցների և քաղաքացիների նկատմամբ, ինչի 

արդյունքում կան ծանրության տարբեր աստիճանների մարմնական վնասվածքներ 

ստացած անձինք: 

Նման միջադեպեր են տեղի ունեցել նաև նախքան քարոզարշավի պաշտոնական 

մեկնարկը: Իրավիճակներին ոստիկանությունը դրսևորել է ընտրողական (կամայական) 

վերաբերմունք՝ որոշ դեպքերում ուշ արձագանքելով դրանց: Իրավապահ մարմինների, 

ինչպես նաև քաղաքական գործընթացում ներգրավված քաղաքական որոշ ուժերի 

կանխակալ մոտեցումները բերում են վախի մթնոլորտի ձևավորմանը, ինչն իր հերթին 

բացասական ազդեցություն է թողնում ընտրական գործընթացների վրա:  

Բացի ԶԼՄ-ներով լայնորեն ներկայացված դեպքերից, մեր դիտորդները տեղեկություններ 

են ստացել բռնությունների և ճնշումների հետևյալ դեպքերի մասին՝ 

 Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս. Գորիսի պետական համալսարանի ուսխորհրդի 

նախագահն ուսանողներին պարտադրել է, որ բոլորը ներկա գտնվեն ՀՀ 

վարչապետի՝ Գորիսում կայանալիք հանդիպմանը, 

 Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս. Ակսել Բակունցի անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի 

տնօրեն Կարինե Մովսիսյանը  ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի Գորիս այցի 

ժամանակ ամբողջ կոլեկտիվին պարտադրել է ներկա գտնվել հանդիպմանը և բոլորի 

ձեռքին ունենալ հանրապետականի դրոշներից: 

 Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս «Գորիս» ՔԿՀ-ի պետ Արտուշ Մաքունցը իր 

աշխատակիցներին ասել է, որ ընտրեն իր աղջկան՝ Արևիկ Մաքունցին,  

 Գեղարքունիքի մարզ, գ. Աստղաձոր. գյուղի գյուղապետ ՀՀԿ անդամ Ռոբերտ 

Խաչատրյանը ԱԺ թեկնածու Սիմոն Հակոբյանի հասցեին բացասական 

արտահայտություններ է արել՝ վիրավորելով անձը:  Գյուղապետը դեմ է տվյալ 

թեկնածուին և իր դեմ լինելն արտահայտվում է նաև իր գործողություններում 

(գյուղացիներին կանչում է իր մոտ և սպառնում աշխատանքից ազատել, սպանել և 

այլն): Նա սպառնում է նաև տվյալ գյուղի ՀՎԿ-ի անդամներին, որոնք հանդիսանում 

են նշյալ թեկնածուի ընկերները,  

 Արագածոտնի մարզ, գյուղ Աշնակ. մի քանի միջադեպեր են տեղի ունեցել այլ 

կուսակցությունների ներկայացուցիչների հանդեպ. ՀՀԿ-ին սատարող անձիք՝ 

Տավրոս Սափեյանի գլխավորությամբ, ճնշումներ են գործադրել ՀՅԴ, Ծառուկյան 

դաշինքի ներկայացուցիչների նկատմամբ:  

 Երևան, Արաբկիր. սպառնալիք է եղել ազատամարտիկների միության տարածքը 

քանդելու վերաբերյալ այն բանից հետո, երբ ՀՀԿ-ն առաջարկել է իրենց 

վարձակալությամբ հանձնել, իսկ  ղեկավարը մերժել է: Ղեկավարը ՀԱԿ անդամ է: 

                                                           
4
 Բռնությունների և ճնշումների վերաբերյալ ստացվել են 30 ահազանգեր: 
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 Արմավիրի մարզ, Ջրառատ, մարտի  12-14-ը տեղի են ունեցել բախումներ, որի 

ժամանակ ՀՀԿ-ին սատարողները (ըստ ականատեսների՝ նրանց հովանավոր, 

աջակից և հրահրող փոխոստիկանապետ Լ. Երանոսյանի գլխավորությամբ) 

խոչընդոտել են այլ քաղաքական դաշինքի՝ ՕՐՕ ներկայացուցիչների՝ այդ գյուղում 

նախընտրական հանդիպում անցկացնելուն: Այդ միջադեպի արդյունքում մի շարք 

անձինք ստացել են հրազենային և բութ առարկաներով տարբեր աստիճանի 

մարմնական վնասվածքներ:  

Այսպիսի բռնություններ և ճնշումներ տեղի են ունեցել առնվազն 12 ընտրական 

տարածքներում:  

Նախընտրական քարոզչության ընթացքում ԶԼՄ-երով լայնորեն լուսաբանված հրազենի, 

դանակահարություններով, ֆիզիկական ուժի գործադրման ուղեկցությամբ տեղի ունեցած 

դեպքերը, նրանցում ՀՀԿ թեկնածուների, ՀՀ ոստիկանության բարձրաստիճան 

պաշտոնատար անձանց անմիջական մասնակցությունը, և միաժամանակ իրավապահ 

մարմինների ոչ պատշաճ և ուշացած արձագանքները որպես տարիներով ձևավորված 

անպատժելիության համակարգի հերթական դրսևորումներ, նպաստում են 

նախընտրական քարոզչության ընթացքում լարվածության մեծացմանը, վախի մթնոլորտի 

և մրցակցության անհավասար պայմանների ձևավորմանը: 
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«Բարեգործություն»՝ քողարկված ընտրակաշառք, ընտրողների կամքի ազատ 

արտահայտման վրա ներգործություն5 

 

Դիտարկվող ժամանակահատվածում առաջադրված քաղաքական կուսակցությունների և 

դաշինքների շտաբներից և թեկնածուներից, ԶԼՄ հրապարակումներից, ինչպես նաև 

նախընտրական հանրահավաքների մասնակիցներից և հանրահավաքներին 

դիտարկումների արդյունքներից ստացվել են տեղեկատվություններ այն մասին, որ այս 

կամ այն քաղաքական կուսակցության և/կամ դաշինքի օգտին քվեարկելու համար 

ընտրողներին ինչպես խոստանում են, այնպես էլ տրամադրվում են՝ 

 դրամական պարգևներ, բնամթերք, պարեն և այլ նվերներ, աջակցություն կրթության 

գործընթացին՝ ուսման վարձի փոխհատուցմամբ, 

 ծառայություներ, շինարարական աշխատանքներ (համայնքների ճանապարհների 

բարեկարգումներ, խաղահրապարակների կառուցումներ), 

 մի շարք այլ «բարեգործություններ»: 

 

Ընտրողների կամքի ազատ արտահայտման դեմ ներգործության ձևերից է հանդիսանում 

նաև մամուլում հասարական կարծիքի ուսումնասիրության արդյունքների 

հրապարակումը, երբ չեն պահպանվում ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի պահանջները(օրինակ՝ 

չի նշվում ուսումնասիրության իրականացման ֆինասավորման աղբյուրը): Տվյալ 

ժամանակահատվածում նման դեպքեր նույնպես արձանագրվել են: 

Պետական հատվածի աշխատողներին, ինչպես իրենց աշխատանքային ժամերի, այնպես էլ 

աշխատանքային ժամերից դուրս հարկադրաբար ներգրավում են քարոզարշավի 

գործընթացներում: Ահազանգեր են ստացվել նաև այն մասին, որ խոշոր և մանր բիզնեսի 

ոլորտում ներգրավված աշխատողներին նույնպես այդպիսի հարկադրանքների են 

ենթարկում: 

Վերոնշյալ գործողություններն իրենց հերթին հանդիսանում են ընտրողների կամքի ազատ 

արտահայտման վրա ներգործություն: 

Վերոնշյալ բովանդակությամբ դեպքերի վերաբերյալ մեր դիտորդները ստացել են հետևյալ 

տեղեկությունները. 

 Լոռու մարզ, Վանաձոր, «Էլլա» գեղեցկության սրահը (վարսավիրանոցը) մարտի 8-ի 

կապակցությամբ՝ կանանց և աղջիկներին  ՀՀ ԱԺ պատգամավորի թեկնածու Կ. 

Կարապետյանի անունից 1000 դրամի շրջանակներում անվճար ծառայություններ էր 

մատուցում,  

 ք. Արտաշատ, Արտաշատ քաղաքի կենտրոնական ատամնաբուժարանում մարտի 8-

ին Ծառուկյան դաշինքի կողմից որպես օգնություն քաղաքացիներին բաժանվել են 

օպտիկական ակնոցներ, որոնց հետ նաև բուկլետներ՝ Դաշինքի թեկնածուների 

կենսագրությամբ:   

                                                           
5
 Այս տեսակի խախտումների վերաբերյալ ստացվել է 38 ահազանգ:  
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 ք. Արտաշատ, համայնքում բնակիչներին վառելափայտ (0.5 խմ) և ալյուր (25 կգ) է 

բաժանվել ՀՀԿ-ի կողմից։  

 Տավուշի մարզ, Իջևան, ՀՀԿ շտաբների կողմից բաժանվել է iphone հեռախոսի 

պատյաններ՝ ՀՀԿ քարոզարշավի կարգախոսով։ 

 Սյունիքի մարզ, Գորիս, Հայկական վերածնունդ կուսակցության ներկայացուցիչները 

թեկնածու Ալվարդ Դավթյանին ընտրելու համար պոտենցյալ ընտրողներին 

ցուցակագրել են՝  5000 դրամ աջակցություն խոստանալով: 

 Երևան, Հայկական վերածնունդ կուսակցության ներկայացուցիչները 10000-ական 

դրամ են առաջարկել ՀՎԿ թեկնածուների օգտին քվեարկելու համար: 

 Սյունիքի մարզ, Գորիս, Սյունիքի  մարզպետ, թիվ 12  ընտրատարածքում 

ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրված թեկնածու (ՀՀԿ ) Վահե Հակոբյանի կինը 

այցելել է Գորիս քաղաքի բոլոր դպրոցներ և դպրոցներին նվիրել  150.000-ական 

դրամներ, իսկ ուսուչուհիներին՝  ծաղկեփնջեր:  

 Արագածոտնի մարզ, Կոշ, Ուջան և այլ համայնքներ. Ռուբեն Հայրապետյանը 

խոստումներ է տվել և անվճար կամ էժան սակագներով գազաֆիկացման 

աշխատանքներ իրականացրել այն համայնքներում կամ բնակիչների համար, ովքեր 

պատրաստ են քվեարկել ՀՀԿ-ի օգտին։ Արագածոտնի ԳԳՄ-ի տեսուչները 

ցուցակարգել են այն մարդկանց անուները, ովքեր պատրաստ են ընտրել ՀՀԿ-ին: 

 Տավուշի մարզ, Իջևան. Գրանդ Քենդի ընկերության առաքիչները խանութներում 

բաժանում են կոնֆետներ՝ Գրիգոր Ավալյանի բուկլետների հետ միասին:   

 Սյունիքի մարզ, ՀՀԿ կուսակցությունից առաջադրված թեկնածու Վահե Հակոբյանը, 

քարոզարշավի շրջանակներում այցելելով Գորիսի պետական համալսարան, 

ուսանողների հետ հանդիպման ընթացքում խոստացել է մի քանի երիտասարդների 

գումար տրամադրել՝ նրանց ուսման վճարի 25%-ի չափով:  

 Արագածոտնի մարզ, գյուղ Ծիլքար. ՀՀԿ կողմից Արագածոտնի մարզում 

առաջադրված պատգամավորի թեկնածու Արագած Ախոյանը հավաքագրել է 

վառելափայտ և շինարարական տախտակներ, որոնք էլ օգտագործում է որպես 

ընտրակաշառք։ 

 

Նախընտրական «բարեգործությունների» դեպքեր արձանագրվել են ոչ պակաս, քան 11 

ընտրական տարածքներում:  
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Վարչական ռեսուրսների օգտագործում6 

 

Այս քարոզարշավի ընթացքում իշխանական կուսակցությունների ներկայացուցիչների 

կողմից վարչական ռեսուրսների օգտագործումը դրսևորվում է պետական ոլորտի 

աշխատողներին նախընտրական քարոզչության գործողություններում ներգրավումով՝ թե 

աշխատանքային ժամերին, և թե ոչ աշխատանքային ժամերին, ինչպես նաև ԲՈՒՀ-երի և 

այլ ուսումնական հաստատություններում սովորողներին նույն գործընթացում 

ներգրավմամբ: 

Վարչական ռեսուրսների օգտագործում է հանդիսանում նաև նախընտրական շտաբների 

տեղակայումը պետական կառույցների տարածքներում, որոնք նույնպես արձանագրվել են: 

Արձանագրվել են դեպքեր նաև վարչական ռեսուրսի միջոցով մրցակից քաղաքական 

կուսակցությունների և դաշինքների ներկայացուցիչների գործունեությունը խոչընդոտելու 

և ճնշելու, ինչպես նաև ճնշումներ քաղաքական ուժերի քարոզարշավին ներկա 

գտնվողներին հանդեպ՝ ներգրավվելը կանխելու նպատակով: 

Վարչական ռեսուրսի օգտագործումը նաև դրսևորվել է ոստիկանության 

կամայական/անարդյունավետ գործունեությամբ: 

Այս ամենը նույնպես բացասական ազդեցություն է թողնում ընթացող քարոզարշավի վրա և 

հանգեցնում է անհավասար մրցակցության պայմանների ձևավորմանը:  

Թվարկենք դիտորդների կողմից ստացված վարչական ռեսուրսների օգտագործման մի 

քանի դեպքերի մանրամսներ՝ 

 Սյունիքի մարզ, Ակսել Բակունցի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Կարինե 

Մովսիսյանը գրեթե ամեն օր  աշխատանքային ժամերին  գտնվում է ոչ թե 

աշխատավայրում, այլ 12 ընտրատարածքում ռեյտինգային ընտրակարգով 

առաջադրված թեկնածուՎահե Հակոբյանի շտաբում: 

 Արագածոտնի մարզ, գ. Ծաղկահովիտ. ՀՀԿ ընտրական շտաբը տեղակայված է 

պետական հիմնարկում՝ համայնքապետարանում: 

 Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր. Կարեն Կարապետյանը աշխատանքային ժամին հանդիպում 

է իրականացրել առողջապահության ոլորտի աշխատակիցների հետ7: 

 Տավուշի մարզ, գ. Վերին Կարմիրաղբյուր, Ծառուկյան դաշինքի թեկնածու Հայկ 

Ղուկասյանի նախընտրական շտաբը տեղակայված է համայնքային-հանրային 

նշանակության շինության տարածքում, որը նաև հանդիսանում է ընտրատեղամաս: 

 Արարատի մարզ, գ. Այգեստան. ՀՀԿ շտաբը գտնվում է գյուղապետարանի շենքում: 

Հասցեն՝ Շահումյան 31: 

 Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ. ՀՀԿ-ի նախընտրական շտաբը գտնվում է «Պատանի 

ստեղծագործողների քաղաքային տուն» շենքում: Հասցե՝ Զորավար Անդրանիկի 15:  

Վարչական ռեսուրսի օգտագործման դեպքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

ստացվել է առնվազն 8 ԸՏ-ից:  

                                                           
6
 Վարչական ռեսուրսների օգտագործման վերաբերյալ ստացվել է 21 ահազանգ: 

7
 https://www.youtube.com/watch?v=qVBGBFBPw40  

https://www.youtube.com/watch?v=qVBGBFBPw40
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Խախտումները վերացնելու ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցները 

 

Միջանկյալ զեկույցում նկարագրված խախտումների կապակցությամբ (երբ դրանք կրել են 

շարունակական բնույթ) դիմումներ, առաջարկություններ են ներկայացվել ՀՀ 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, որով պահանջվել է ձեռնարկել օրենքով 

սահմանված միջոցներ՝ խախտումները վերացնելու նպատակով: Դաշինքի անդամ ՀՔԱ 

Վանաձորի գրասենյակի կողմից ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին 

հասցեագրվել է թվով 8 դիմում, որոնից 7-ի վերաբերյալ դեռևս պատասխաններ չունենք: 

Մեկ դիմումի վերաբերյալ ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ստացվել է 

մերժման մասին  որոշում, ինչի կապակցությամբ կազմվում է հայցադիմում և կներկայացվի 

ՀՀ վարչական դատարան: 

 

Ամփոփում 

 

Այսպիսով՝ վերը նշված փաստերի հիման վրա արձանագրում ենք, որ ՀՀ Ազգային ժողովի 

ապրիլի 2-ի ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի 2017թ մարտի 5-ից 20-ը 

ժամանակահատվածում տեղի ունեցած բազմաթիվ խախտումների արդյունքում 

առաջադրված կուսակցությունների և դաշինքների համար ստեղծվել են մրցակցության 

անհավասար պայմաններ:  

 

  

 

 

 

«Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքի հիմնադիր անդամներն են  

Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ 

Իրազեկ քաղաքացիների միավորում 

Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ 

Գորիսի մամուլի ակումբ կազմակերպությունները 

Twitter:  @IndObserverArm 

Facebook: @Անկախ դիտորդ - Independent  Observer 

E-mail: independentobserverarm@gmail.com 

Hotline: 0 8000 12 11 


