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Խմբագիր՝

Արթուր Սաքունց

Հեղինակներ՝ Վարդինե Գրիգորյան
Անուշ Համբարյան
Անի Չատինյան
Անահիտ Չիլինգարյան

Սույն զեկույցը պատրաստվել և հրապարակվել է Սիգրիդ Րոզինգ Թրասթ հիմնադրամի ԵՎ
Բաց Հասարակության հիմնադրամների ֆինանսական աջակցությամբ` ՀՔԱ Վանաձորի
գրասենյակի ընդհանուր աջակցության դրամաշնորհի և «ՀՔԱՎ-ի կայունությունը ՀՀ -ում
ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների մարտահրավերների լույսի ներքո» ծրագրի
շրջանակներում:
Զեկույցի

բովանդակությունն

արտացոլում

է
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կարծիքը
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Նախաբան
2013 թ. սեպտեմբերի 4-ի ՀՀ Նախագահի թիվ ՆՀ-207-Ն հրամանագրով ձևավորվեց
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով, որին հանձնարարվեց
մշակել

ՀՀ

Սահմանադրական

բարեփոխումների

բարեփոխումների

նախագիծ:

Ըստ

հայեցակարգ

սույն

և

Սահմանադրական

հրամանագրի,

սահմանադրական

փոփոխությունների իրականացումը ելնում էր՝ «... իրավունքի գերակայության սկզբունքի
իրացման,

մարդու

սահմանադրական

հիմնական

իրավունքների

կառուցակարգերը

հավասարակշռումն

ապահովելու

և

ազատությունների

կատարելագործելու,

և

հանրային

երաշխավորման

իշխանությունների

կառավարման

լիարժեք

արդյունավետությունը

1

բարձրացնելու անհրաժեշտությունից» :
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի մշակումը ՀՀ Սահմանադրական
դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարած Հանձնաժողովի կողմից
իրականացվեց երկու տարվա ընթացքում, սակայն հանրությունը Սահմանադրության
փոփոխությունների

նախագծին

ծանոթանալու

և

հանրային

քննարկումների

համար

ունեցավ ոչ ավել քան 2 ամիս ժամանակ: Նախագծի վերաբերյալ ՀՀ Ազգային ժողովում
հանրային քննարկում կազմակերպվեց միայն մեկ օր: Պատգամավորների կողմից ՀՀ
Ազգային Ժողովում նախագծի շուրջ բուն քննարկումները տևեցին ընդամենը չորս օր, ընդ
որում

վերջնական

նախագիծը

Ազգային

ժողովի

պատգամավորներին

տրամադրվեց

քվեարկությունից ընդամենը 1 ժամ առաջ:
Հասարակական

կարծիքի

ուսումնասիրություններն

ու

քաղաքացիական

հասարակության դիտարկումները վկայում են, որ Սահմանադրական փոփոխությունները
հասարակության կողմից պահանջված չէին և ըստ էության որևէ կերպ չպատասխանեցին
այն

հարցերին,

որոնք

դրված

էին

ՀՀ

Նախագահի

հրամանագրի

հիմքում:

Սահմանադրության փոփոխությունների գործընթացը, ինչպես նաև Սահմանադրության
փոփոխությունների

նախագծով

առաջարկվող

կառավարման

խորհրդարանական

համակարգին անցնելուն ուղղված լուծումները ոչ միայն պահանջված չէին հանրության
կողմից, այլև ուղղված են միայն մեկ կուսակցության պահանջների, նույնիսկ մեկ անձի
քաղաքական

շահի

բավարարմանը,

գործընթացը ժամանակավրեպ էր և

ուստի

Սահմանադրական

մտահոգիչ:

Միևնույն

փոփոխությունների

ժամանակ,

մտահոգիչ է

խորհրդարանական համակարգի ներդրման նպատակահարմարությունը ՀՀ-ում ներկայիս

1

ՀՀ Նախագահի հրամանագիրը, http://www.president.am/hy/decrees/item/947/
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քաղաքական և կուսակցական համակարգի զարգացվածության մակարդակի պայմաններում
(գաղափարական, ներքին ժողովրդավարության և այլն):
Ի

դեպ

սահմանադրական

փոփոխությունների

հայեցակարգում

միանշանակ

ամրագրված չէր կառավարման կիսանախագահական համակարգից խորհրդարանականին
անցնելու մոտեցումը: Այսինքն նախագծով սահմանված անցումը պայմանավորված էր
քաղաքական նպատակահարմարությամբ:
Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծով ոչ միայն լուծումներ չտրվեցին
մարդու իրավունքների ոլորտում մի շարք խնդրահարույց հարցերին, այլև ստեղծվեցին
լրջագույն սպառնալիքներ, որոնց մեծ մասը պահպանվեցին վերջնական նախագծում:
Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեն նշանակվեց և կազմակերպվեց 2015 թ.
դեկտեմբերի 6-ին:
ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի և այլ տեղական կազմակերպությունների կողմից
իրականացված

դիտորդության

արդյունքները

ցույց

տվեցին,

որ

սահմանադրական

հանրաքվեի ընթացքում իրականացված ընտրակեղծիքներն աննախադեպ էին իրենց
ծավալով ու հանդգնությամբ և պաշտոնապես ներկայացված արդյունքները որևէ կերպ չեն
համապատասխանում

իրական

արդյունքներին:

Հանրաքվեի

արդյունքում

ճանաչված

փոփոխությունները պետք է համարվեն ոչ թե ընդունված, այլ անօրինական կերպով
պարտադրված:
Սույն զեկույցում ի մի են բերված սահմանադրության փոփոխությունների ողջ
գործընթացի վերաբերյալ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի դիտարկումները և հանրաքվեի
նախապատրաստման և անցկացման ընթացքում արձանագրված խախտումները:
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Մեթոդաբանություն
ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների գործընթացի գնահատման համար ՀՔԱ
Վանաձորի

գրասենյակն

ուսումնասիրել

է

նախատեսվող

փոփոխությունների

համապատասխանությունը ՀՀ կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորություններին և
ՀՀ 2005 թ. Սահմանադրության ու օրենսդրության պահանջներին: ՀՔԱ Վանաձորի
գրասենյակը

Գործընկերություն

հանուն

բաց

հասարակության

կոալիցիայի

կողմից

կազմակերպված քննարկումներում ինչպես նաև Ժողովրդավարական ընտրությունների
եվրոպական պլատֆորմի (EPDE) և «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության շրջանակներում
ներկայացրել է իր դիտարկումները սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացի և
բովանդակության վերաբերյալ:2
Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի նախապատրաստման փուլում
ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակն իրականացրել է քարոզչության դիտարկում զանգվածային
լրատվության միջոցներով, որի արդյունքների մի մասը համատեղ ներկայացվել են
«Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության կողմից հրապարակված Վարչական ռեսուրսի
օգտագործման վերաբերյալ ամփոփագրերում3:
2015 թ. դեկտեմբերի 6-ին ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակն իրականացրել է դիտորդական
առաքելություն «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության շրջանակներում և համատեղ
մեթոդաբանությամբ: Կազմակերպությունն իր առաքելությունն իրականացրել է Լոռու
մարզի 87 տեղամասերում: Ընդհանուր մեթոդաբանությամբ իրականացված դիտարկման
արդյունքները

կներկայացվեն

«Քաղաքացի

դիտորդ»

նախաձեռնության

համատեղ

զեկույցում: Բացի «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության ընդհանուր մեթոդաբանությամբ
քվեարկության ընթացքի դիտարկումը, ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի դիտորդները նաև
առանձին ուսումնասիրել են իրենց դիտարկած տեղամասերում մասնակցությունը, որի
վերլուծությունը

ներկայացվում

է

սույն

զեկույցի

«Քվեարկության

արդյունքների

վերլուծություն բաժնում:
Հանրաքվեի քարոզչության և քվեարկության օրը ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը
ստացել է բազմաթիվ ահազանգեր, որոնց բովանդակությունը և դրանց ուղղությամբ
իրականացված գործողությունները ներկայացված են սույն զեկույցում:

2

Pre-Referendum Assessment, EPDE and Citizen Observer Initiative, http://imc.epde.org/en/newsreader/items/pre-referendumassessment-by-citizen-observer-initiative-and-european-platform-for-democratic-elections.html
Constitutional Referendum, Preliminary statement on the conduct of the Constitutional Referendum, EPDE and Citizen Observer Initiative,
http://imc.epde.org/en/newsreader/items/armenia-referendum-assessed-as-illegitimate-by-citizen-observers-and-epde-647.html
3
Հանրաքվեի նախապատրաստական գործընթացում վարչական ռեսուրսի օգտագործման վերաբերյալ ամփոփագիր,
http://transparency.am/hy/news/view/1136, http://transparency.am/hy/news/view/1170,
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Սահմանադրական փոփոխությունների
նախագծի մշակման գործընթացը
Մաքսային

միությանը

և

հետագայում

Եվրասիական

տնտեսական

միությանը

Հայաստանի Հանրապետության միանալու մասին Սերժ Սարգսյանի միանձնյա որոշման
հաջորդ օրը՝ 2013 թ. սեպտեմբերի 4-ին, ՀՀ Նախագահի թիվ 207-Ն հրամանագրով
մեկնարկեց

սահմանադրական

փոփոխությունների

գործընթացը:

Ըստ

հրամանագրի,

փոփոխությունների գործընթացը սկսում էր՝ ելնելով իրավունքի գերակայության սկզբունքի
իրացման,

մարդու

սահմանադրական
հավասարակշռումն

հիմնական

իրավունքների

կառուցակարգերը
ապահովելու

և

և

ազատությունների

կատարելագործելու,
հանրային

երաշխավորման

իշխանությունների

կառավարման

լիարժեք

արդյունավետությունը

բարձրացնելու անհրաժեշտությունից:
Ըստ հրամանագրում նշված ժամանակացույցի, Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահին

առընթեր

սահմանադրական

բարեփոխումների

մասնագիտական

հանձնաժողովը մինչև 2014 թվականի ապրիլի 20-ը պետք է Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահին

ներկայացներ

Հայաստանի

Հանրապետության

սահմանադրական

բարեփոխումների հայեցակարգը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կողմից
սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին հավանություն ստանալուց հետո՝
տասն

ամսվա

ընթացքում,

Հայաստանի

Հանրապետության

Նախագահին

պետք

է

ներկայացներ իր կողմից մշակված սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը:
2014 թ. հոկտեմբերի 14-ին Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական
հանձնաժողովը հաստատեց Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը4, որը 2014
թ. հոկտեմբերի 15-ին (նախատեսվածից 6 ամիս ուշացումով) հրապարակվեց և ներկայացվեց
ՀՀ նախագահին: Հայեցակարգի նախագծի վերաբերյալ իր Կարծիքը5 ներկայացրեց նաև
Վենետիկի հանձնաժողովը:
2015 թ. հուլիս 15-ին հրապարակվեց մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից
մշակված նախագծի 1-7-րդ, 10 գլուխների նախագիծը6, օգոստոսի 4-ին՝ 8-16 գլուխների

4

5

6

ՀՀ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ, ՀՀ նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների
մասնագիտական հանձնաժողով, http://www.moj.am/storage/uploads/Sahmanadrakan_barepokhumner.14.10_.pdf
Opinion on the Draft Concept Paper on the Constitutional Reforms of the Republic of Armenia adopted by the Venice Commission at its
100th Plenary Session (Rome, 10-11 October 2014), Venice Commission http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDLAD(2014)027-e
Հրապարակվում է Սահմանադրության 1-7 գլուխների նախագծի նախնական տարբերակը, ՀՀ արդարադատության
նախարարություն, http://www.moj.am/article/1326
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նախագիծը7, միաժամանակ հրապարակվեց 1-7–րդ գլուխների փոփոխված նախագիծը: 2015
թ. հուլիսի 17-ին Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի 1-7–րդ և 10-րդ
գլուխների վերաբերյալ իր կարծիքը8 հրապարակեց Վենետիկի հանձնաժողովը:
2015 թ. օգոստոսի 20-ին Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական
հանձնաժողովի կողմից հաստատվեց Սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու
մասին ամբողջական նախագիծը9 և ներկայացվեց ՀՀ նախագահին: 2015 թ. սեպտեմբերի 10ին Վենետիկի հանձնաժողովը հրապարակեց Սահմանադրության նախագծի 1-7-րդ և 10–րդ
վերանայված

գլուխների

իսկ

սեպտեմբերի

11-ին

հրապարակեց

8-16-րդ

գլուխների

վերաբերյալ կարծիքները1011:
2015 թ. օգոստոսի 21-ին Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը,
հիմնավորումներով
մեկնարկեցին

ՀՀ

ներկայացվեց

ՀՀ

Ազգային

Սահմանադրության

Ժողով:

փոփոխությունների

2015

սեպտեմբեր

նախագծի

ամսին

քննարկումները

Ազգային Ժողովում, որը տևեց ընդամենը 4 օր (սեպտեմբերի 15-18) և միայն մեկ օր
տրամադրվեց հանրային քննարկումներին:
Այսպիսով

Սահմանադրական

փոփոխությունների

նախագծի

մշակումը

Հանձնաժողովի կողմից իրականացվեց երկու տարվա ընթացքում, սակայն հանրությունը
Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծին ծանոթանալու համար ունեցավ ոչ ավել
քան

2

ամիս

ժամանակ:

Սահմանադրական

փոփոխությունների

հեղինակների կողմից հանրային քննարկումներ չիրականացվեցին:

նախագծի

շուրջ

Քաղաքացիական

հասարակության կողմից կազմակերպված քննարկումներին ևս նրանց մասնակցությունը
զրոյական էր մինչև նախագծի վերջնական հաստատումը, որից հետո միայն իշխանության
ներկայացուցիչները
իրականացնելով

սկսեցին

արդեն

մասնակցել

հաստատված

որոշ

նախագծի

քննարկումների,
քարոզչությունը:

ըստ

էության

Քաղաքացիական

հասարակության ներկայացուցիչները հնարավորություն չունեցան նաև իրենց դիրքորոշումն
ու

մտահոգությունները

ներկայացնելու

Վենետիկի

հանձնաժողովին,

որն

ըստ

քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, հետևողական չեղավ նախկինում
իր

իսկ

կողմից

ներկայացված

մտահոգությունները

7

վերացնելու

տեսակետից՝

Հրապարակվում է Սահմանադրության 1-15-րդ գլուխների նախագծի նախնական տարբերակը, ՀՀ Արդարադատության
նախարարություն, http://www.moj.am/article/1353
8
Preliminary Opinion on the draft amendments to Chapters 1 to 7 and 10 of the Constitution of the Republic of Armenia, Venice
Commission, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2015)015-e
9
ՀՀ Սահմանադրության նախագիծ, ՀՀ նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական
հանձնաժողով, http://www.moj.am/storage/uploads/Nakhagits.fn.docx
10
See 7
11
Second Preliminary Opinion on the Draft Amendments, in particular to Chapters 8, 9, 11 to 16, of the Constitution of Armenia, Venice
Commission, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2015)019-e
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համակերպվելով

ներկայացված

խնդրահարույց

փոփոխությունների

հետ

և

դրական

գնահատելով վերջնական նախագիծը:
ՀՀ Ազգային Ժողովում վերջին փոփոխված տարբերակը քվեարկությամբ ընդունվեց
առանց

քննարկման:

Փոփոխված

տարբերակը

պատգամավորներին

ներկայացվել էր

քվեարկությունից ընդամենը մեկ ժամ առաջ: Այս ամենը վկայում է Սահմանադրական
փոփոխությունների
ազդեցությունն

իրականացման

ունեցավ

հապշտապության մասին, ինչը իր բացասական

Սահմանադրական

փոփոխությունների

նախագծի՝

որպես

իրավական ակտի որակի վրա. Նախագծի նորմերում չեն ապահովվել բովանդակային և
կառուցվածքային միատեսակ և հետևողական մոտեցումները. որոշ նորմեր պարունակում են
չափազանց մանրամասն կարգավորումներ12, իսկ որոշ նորմեր չափազանց հռչակագրային և
ընդհանրական սահմանում են ստացել13:
Չափազանց
հետաքրքրությունը
վկայում

է

ցածր

էր

Սահմանադրության

հասարակական

«Հասարակական
հետազոտության,

նաև

հասարակության
փոփոխությունների

պահանջի

բացակայության

հետազոտությունների
սահմանադրական

առաջատար

փոփոխությունների

ներգրավվածությունն

ու

գործընթացում,

ևս

մասին:

ինչը

Այսպես,

ըստ

խմբի»

իրականացրած

գործընթացի

պաշտոնական

մեկնարկից շուրջ մեկ տարի անց (օգոստոս 2014) հարցվածների 46,8%-ն էր տեղյակ, որ
իշխանությունների

կողմից

առաջարկվել

էր

սահմանադրական

բարեփոխումներ

իրականացնել, և միայն 25,4%-ն էր համարում, որ ՀՀ Սահմանադրությունը փոփոխելու
անհրաժեշտություն կա: 2015 թ. հարցվածների 83,3%-ը տեղյակ էր, որ նախատեսվում են
փոփոխություններ և 39,5%-ը գտնում էր, որ փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա14:
Այնուամենայնիվ Սահմանադրության փոփոխությունները չեն հիմնավորվել երկրում առկա
խնդիրների

լուծման

հետ

և

հարցվածների

միայն

2,8%-ն

է

համարել,

որ

ՀՀ

Սահմանադրության փոփոխությունների արդյունքում զգալիորեն կնվազեն երկրի առջև
ծառացած խնդիրները: Միևույն ժամանակահատվածում հարցվածների մոտ նվազել է
վստահությունը Սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացի նկատմամբ:
2015 թ. նոյեմբերին, այսինքն քարոզչության ընթացքում հարցվածների միայն 2%-ն
էր ամբողջությամբ ծանոթ առաջարկվող փոփոխություններին, իսկ 19%-ը նշել է, որ ավելի
շուտ ծանոթ է: Ընդ որում հարցվածների 14,5%-ն էր միայն նշել, որ առաջարկվող
նախագիծն էական առավելություններ ունի գործող սահմանադրության նկատմամբ:

12
13
14

Օր՝. Նախագծի 47-րդ հոդված
Օր՝ Նախագծի 23-րդ հոդված
Սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության արդյունքներ, Հայաստան
2014-2015, APR Group http://aprgroup.org/images/Library/Constitution/2015-25-11-Q-Arm.pdf
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Սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացի
քաղաքական համատեքստը
Քաղաքական

իրադարձությունները,

որոնց

զուգահեռ

նախաձեռնվեցին

և

իրականացվեցին սահմանադրական փոփոխությունները, վկայում էին փոփոխությունների
իրական և հռչակված նպատակների միջև ակնհայտ հակասության մասին և գործընթացի
նկատմամբ հասարակության հետաքրքրության և վստահության պակասը օբյեկտիվ հիմքեր
ուներ:
2012

թվականի

արդյունքում

մայիսին

ձևավորվեցին

կայացած

ՀՀ

Ազգային

«Հայաստանի

ժողովի

ընտրությունների

հանրապետական

կուսակցություն»

խմբակցությունը (69 պատգամավոր), «Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցությունը (37
պատգամավոր), «Հայ Ազգային Կոնգրես» խմբակցությունը (7 պատգամավոր), «Օրինաց
երկիր» խմբակցությունը (6 պատգամավոր), «Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն»
խմբակցությունը (5 պատգամավոր), «Ժառանգություն» խմբակցությունը (5 պատգամավոր):
2 պատգամավոր ոչ մի խմբակցությունում չընդգրկվեց:
Ազգային ժողովում ներկայացված ուժերից 4-ը, այդ թվում թվով երկրորդ մեծ
խմբակցություն ունեցող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը15, 2013թ.-ին պարզապես
հրաժարվեցին մասնակցել նախագահական ընտրություններին և չառաջադրեցին իրենց
թեկնածուներին:

Արդյունքում

առաջատար

թեկնածուներն

էին

Հանրապետական

կուսակցության կողմից ներկայացված գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը, և Ազգային
ժողովում ներկայացված Ժառանգություն կուսակցության նախագահ, ինքնառաջադրված
թեկնածու Րաֆֆի Հովհաննիսյանը:
2013

թ.-ի

նախագահական

ընտրությունները

կրկին

չհամապատասխանեցին

ժողովրդավարական չափանիշներին, քանի որ դրանք աչքի ընկան իրական մրցակցության
բացակայությամբ, քարոզարշավի ողջ ընթացքում վարչական ռեսուրսների լայնածավալ
օգտագործմամբ,
բացասական
հանրության

ձայների

հաշվարկի

գործոններով,
ցածր

որոնք

վստահությանը

ընթացքում

մի

հանգեցրեցին

շարք

խախտումներով,

Հայաստանի

ընտրությունների

և

այլ

Հանրապետության

պաշտոնական

արդյունքների

նկատմամբ:16

15

16

Ի դեպ ըստ տարբեր լրատվամիջոցների ՀՀ նախագահի թեկնածուների առաջադրման նախօրեին տեղի ունեցավ հանդիպում
ՀՀ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի միջև, որից հետո վերջինս հայտարարեց, որ չի
առաջադրվելու նախագահի պաշտոնում:
2013 թ. ՀՀ նախագահական ընտրությունների դիտորդական առաքելության զեկույց, ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ,
http://hcav.am/wp-content/uploads/2013/07/ զեկույցն-ամբողջությամբ1.pdf
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Կեղծված արդյունքների վերաբերյալ ընդհանուր դժգոհությունը արտահայտվեց երկրի
ողջ տարածքով զանգվածային ցույցերի և ընդվզումների միջոցով: Ի տարբերություն 2008թ.ի ցույցերին, 2013թ.-ի ցույցերը ապակենտրոնացված էին և նվազ համակարգված: Ցույցերը
տևեցին մինչև ՀՀ նախագահի պաշտոնական երդմնակալության օրը և բռնությամբ ցրվեցին
ոստիկանության կողմից, բարեբախտաբար` առանց մարդկային զոհերի:
Սերժ Սարգսյանի նախագահության երկրորդ ժամկետի ընթացքում Հայաստանի
ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական կյանքում մի շարք բացասական զարգացումներ
տեղի ունեցան, որոնք պարբերաբար հանգեցրեցին քաղաքացիական և քաղաքական
ընդվզումների, որոնք սակայն չկարողացան հանգեցնել դրական փոփոխությունների:
Փոփոխությունների քաղաքական համատեքստի գնահատման համար անհրաժեշտ է
արձանագրել հետևյալը.


Սահմանադրական

փոփոխությունների

գործընթացը

նախաձեռնվեց

և

իրականացվեց Սերժ Սարգսյանի, որպես ՀՀ նախագահի պաշտոնավարման երկրորդ
ժամկետի ավարտից առաջ, երբ նա, ըստ 2005 թ. ՀՀ Սահմանադրության, այլևս
իրավունք չուներ առաջադրվելու ՀՀ նախագահի պաշտոնում,


2018

թ.

փետրվարին

նախատեսվող

նախագահական

ընտրությունների

ժամանակ պետք է առաջադրվեր նոր թեկնածու, որը կարող էր նոր խթան
հանդիսանալ քաղաքական գործընթացների և զարգացումների համար, ինչն այժմ
բացառվում էֈ Այսպիսով, կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցումով
կասեցվում է Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակական և քաղաքական
փոփոխությունների կարևոր հնարավորությունը,


այսուհետ ՀՀ քաղաքացիների կողմից ուղղակի ընտրությունների միջոցով

ձևավորվելու է միայն մեկ համապետական մարմին՝ ՀՀ Ազգային Ժողովը, որում
ներկայիս

կուսակցությունների

պայմաններում

կանխատեսելի

ռեսուրսների
է

ՀՀԿ

ծայրահեղ

անառարկելի

անհամաչափության

մենիշխանությունը,

ինչը

հանգեցնելու է նաև դատական և գործադիր իշխանությունների կախվածությանը
միայն մեկ քաղաքական ուժից,


մինչ այժմ ընտրական համակարգը կիրառվել է միայն գործող իշխանության

դիրքերի ամրապնդման և վերարտադրման համար, իսկ բոլոր համապետական
ընտրություններն ընթացել են այնպիսի խախտումներով, որոնք ի սկզբանե որևէ
վստահություն չէին ներշնչում Սահմանադրության փոփոխությունների նպատակով
կազմակերպվելիք հանրաքվեի օրինականության նկատմամբ:

Սահմանադրական

փոփոխություններում

առանցքային

է

կիսանախագահական

պետական կառավարման համակարգից անցումը դեպի խորհրդարանական պետական
կառավարման համակարգի, որով պայմանավորված փոփոխվում են սահմանադրական
12
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_______________________________________________________________
մարմինների ձևավորման մինչ այժմ գոյություն ունեցող մեխանիզմներն ու սկզբունքները:
Թեև կառավարման խորհրդարանական համակարգը տեսականորեն ներկայացուցչական
մասնակցության ավելի լայն հնարավորություն է ընձեռում, անհրաժեշտ է գնահատել առկա
քաղաքական իրավիճակում այս սկզբունքի կիրառման իրատեսությունը:
Հայաստանի Հանրապետությունում գործող քաղաքական կուսակցություններն ունեն
մեկնարկային

չափազանց

տարբեր

հնարավորություններ:

Արդեն

17

տարի

իշխող

Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը (ՀՀԿ) ունի անառարկելի քաղաքական
մենաշնորհ,

որը

պայմանավորված

է

բոլոր

մյուս

կուսակցությունների

ունեցվածքի

համագումարը գերազանցող թե՛ գույքային (Աղյուսակ 1), թե՛ ֆինանսական ռեսուրսներով
(Աղյուսակ 2):17
Աղուսյակ 1. ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված

կուսակցությունների սեփականություն հանդիսացող, օգտագործվող

անշարժ գույքը
Ըստ 2013 թ.
Երևանու
ավագանու
ընտրությունների
համար ԿԸՀ
ներկայացրած
հայտարարագրերի
Կուսակցություն

Անշարժ գույք

քանակ

քառ.
մետր

ՀՀԿ

33

14408

ԲՀԿ
ՀՅԴ
ՀԱԿ
ՕԵԿ
ԺԿ

35
1
1

8794.5
297.04
765.2

Շինություն
Միանձնյա
սեփականություն

Անհատույց
օգտագործում
քանակ

52

քառ.
մետր

6113.5

Հողատարածք

Վարձակալություն

քանակ

քառ.
մետր

9

1051.9

1

132.3

Միանձնյա
սեփականություն
քանակ

14

Ընդհանուր
բաժնային
սեփականություն

Վարձակալություն

հեկտար

քանակ

հեկտար

քանակ

հեկտար

0.8794
9

1

0.0578
9

1

0.2

Աղյուսակ 2. ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված կուսակցությունների ֆինանսական կարողությունները
Ըստ 2013 թ.
Երևանու
ավագանու
ընտրությունների
համար ԿԸՀ
ներկայացրած
հայտարարագրերի
Կուսակցություն
ՀՀԿ
ԲՀԿ
ՀՅԴ
ՀԱԿ
ՕԵԿ
ԺԿ

Շարժական գույք

Դրամակ
ան
միջոցներ

Միանձնյա
սեփականություն
քանակ
8
=
=
=
2
=

ՀՀ դրամ
39843822
8933009
2091490
2162800
1036000
=

Եկամուտներ

Անդամավճարներ
և
նվիրատվություն
ՀՀ դրամ
364539760
14397000
=
5259700
8650000
25666000

17

Վարձակալության
վճարներ
ՀՀ դրամ
13004480
=
=
=
=
=

Բյուջետային
ֆինանսավորում

Այլ
եկամուտներ

ՀՀ դրամ
29530400
17511000
=
=
4633400
4387000

ՀՀ դրամ
8035077
68772
=
=
=
=

Մանրամասն տե՛ս՝ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կարծիքը Սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ
http://hcav.am/publications/23-09-2015-05/
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_______________________________________________________________
Ռեսուրսների
կուսակցությանը

տնօրինման

որոշակի

տեսանկյունից

հակակշիռ

կարող

Հայաստանի

էր

ցուցաբերել

հանրապետական
Ազգային

ժողովում

ներկայացված երկրորդ ամենամեծ կուսակցությունը՝ Բարգավաճ Հայաստանը, որն ի
սկզբանե

ներկայանալով

որպես

այլընտրանք

իշխանությանը

և

ընդդիմությանը,

այնուամենայնիվ փորձեց հրապարակային հանդես գալ ընդդիմադիր խմբակցությունների
հետ միասին:
2014 թ. սկզբից ոչ իշխանական 4 ուժերը (Հայ Ազգային Կոնգրես, Բարգավաճ
Հայաստան,

Ժառագություն

համագործակցել՝

միասնական

և

Հայ

հեղափոխական

պահանջներ

դաշնակցություն)

ներկայացնելով

տարբեր

սկսեցին

սոցիալական

խնդիրների վերաբերյալ: «Հրաշալի քառյակ» մականունը ստացած ուժերի միջև հիմնական
հակասությունը սահմանադրական փոփոխությունների նկատմամբ վերաբերմունքն էր,
ինչպես նաև քաղաքական պահանջների և շարժառիթների տարբերությունը: 2014 թ.
հունիսին

քառյակը

ներկայացրեց

տասներկու

կետից

բաղկացած

պահանջ-

հայտարարություն, որը հիմնականում վերաբերում էր, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին:
Հայտարությունը ներառում էր երեք քաղաքական բնույթի պահանջ, որոնք էին՝
«10. Ընտրական օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ, որոնցով Ազգային ժողովի հաջորդ
ընտրությունները կանցկացվեն 100 տոկոս համամասնական ընտրակարգով, ինչպես նաև
ընտրությունների ավարտից անմիջապես հետո ընտրություններին մասնակցած ընտրողների
ստորագրված ցուցակները կհրապարակվեն ընտրատեղամասերում և երկու օրվա ընթացքում,
ըստ տեղամասերի որոնման և ներբեռման հնարավորությամբ, կտեղադրվեն ԿԸՀ պաշտոնական
կայքէջում:
11. Ապահովել ընդդիմության մասին օրենսդրական փաթեթի ընդունումը՝ ընդդիմությանը
օժտելով վերահսկողության գործառույթներով:
12. Չստորագրել որևէ միջազգային համաձայնագիր, որով Հայաստանի և ԼՂՀ միջև կնախատեսվի
հաստատված

հարաբերությունների,

ներառյալ

միասնական

տնտեսական

ռեժիմի

18

փոփոխություն»:

Քառյակի

համագործակցության

շրջանակներում

ստեղծված

պահանջները

փոխզիջումային էին և կտրուկ քաղաքական փոփոխություններ չէին ենթադրում, իսկ
սահմանադրական

փոփոխությունների

վերաբերյալ

առանցքային

տարաձայնություն

պատճառով համագործակցությունը ՀՅԴ-ի հետ չշարունակվեց:
2015 թ. հունվարին Գագիկ Ծառուկյանը նախաձեռնեց՝ ոչ իշխանական քաղաքական
ուժերի,

հասարակական

կազմակերպությունների,

ինչպես

նաև

քաղաքացիական

նախաձեռնությունների և շարժումների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ համաժողով,

18

Քառյակը հրապարակեց 12 կետից բաղկացած պահանջ–հայտարարությունը, http://www.7or.am/am/news/view/69508/
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_______________________________________________________________
որում քննարկվեցին երկրում ստեղծված քաղաքական և տնտեսական բարդ իրավիճակը՝
փորձելով դրանց լուծման շուրջ համախմբել նշված ուժերին:
2015 թ. փետրվարին ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը ԲՀԿ
նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին որակեց որպես չարիք19: Տեղեկացրեց, որ վերջինիս ազատել
է ՀՀ Ազգային անվտանգության խորհրդի անդամությունից և պահանջեց, որպեսզի
ուսումնասիրվեն Ազգային Ժողովի նիստերից Գագիկ Ծառուկյանի բացակայության և նրա
բիզնեսների հարկային պարտավորությունների կատարման հարցը: Արդյունքում, մոտ մեկ
ամիս անց Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց կուսակցության նախագահի պաշտոնից և
քաղաքականությունից հեռանալու մասինֈ Գ. Ծառուկյանը նաև

հայտարարեց, որ այլևս

որևէ կապ չունի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ: Բարգավաճ Հայաստան
կուսակցության նախագահի այս հայտարարությունից հետո ԱԺ ԲՀԿ խմբակցության
անդամների մի մասը լքեց խմբակցությունը: Մեկ անձի նյութական ռեսուրսների ու դրանցով
պայմանավորված մեկ անձի հեղինակության վրա հիմնված Բարգավաճ Հայաստան
կուսակցությունն ըստ էության դադարեց քաղաքական կշիռ ունենալ, իսկ ԱԺ ԲՀԿ
խմբակցությունը մասնատվեց և թուլացավ:
Այսինքն, Սերժ Սարգսյանը օգտագործելով Գ. Ծառուկյանի, որպես ամենախոշոր
օլիգարխի խոցելիությունը, կասեցրեց հնարավոր քաղաքական գործընթացները, իսկ Սերժ
Սարգսյանի ակնարկած հանցագործությունների ուղղությամբ կատարված քննությունը, որևէ
չարաշահում չբացահայտեց20: Այսպիսով, 2015 թ. սկզբին Հայաստանի հանրապետական
կուսակցության կողմից ծանր հարված հասցվեց Ազգային ժողովում մեծությամբ երկրորդ
խմբակցությանը և ընդհանրապես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը: Արդյունքում,
ամրապնդվեցին Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անառարկելի և գերիշխող
դիրքերը քաղաքական դաշտում:
Քաղաքական

վերադասավորումների

արդյունքում

սահմանադրական

փոփոխություններին դեմ հանդես եկող խորհրդարանական կուսակցություններն էին
Օրինաց երկիրը, Հայ ազգային կոնգրեսը և Ժառանգությունը, որոնցից վերջին երկուսը
գործում

էին

«ՈՉ»-ի

ճակատում:

Սահմանադրական

փոփոխություններին

կողմ

էին

Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը և Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը,
որոնք

իրարից

առանձին

ձևավորեցին

«Այո»-ի

շտաբերը:

Բարգավաճ

Հայաստան

կուսակցության առանձին ներկայացուցիչներ արդեն հանդես եկան սահմանադրական
փոփոխությունների օգտին:

19

20

Սերժ Սարգսյանը քննադատում է Գագիկ Ծառուկյանին, http://civilnet.am/2015/02/12/serzh-sargsyan-slams-gagiktsarukyan/#.VfvOlt_tlHx
Ծառուկյանի 6 ձեռնարկություններում լուրջ խախտումներ չեն գտել,http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/122686
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Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի
բովանդակային հարցեր
Սահմանադրության փոփոխությունները կրեցին լայնածավալ բնույթ, փոփոխվեցին
գրեթե բոլոր նորմերը՝ բացառությամբ Սահմանադրությամբ իսկ անփոփոխ հռչակված
հոդվածները, (որոնք այնուամենայնիվ թվագրական փոփոխության ենթարկվեցին), սակայն
առանցքային փոփոխություն է հանդիսանում անցումը կիսանախագահական պետական
կառավարման համակարգից խորհրդարանական պետական կառավարման համակարգին,
որով պայմանավորված փոփոխվում են սահմանադրական մարմինների ձևավորման մինչ
այժմ

գոյություն

ունեցող

մեխանիզմներն

ու

սկզբունքները:

Սահմանադրության

փոփոխությունների նախագիծը, որով իրականացվեց շուրջ 250 փոփոխություն, և ըստ
էության հանդիսանում է լիովին նոր սահմանադրություն, վերաբերում էր ինչպես մարդու
հիմնարար

իրավունքներին

և

ազատություններին,

այնպես

էլ

սոցիալ-տնտեսական

իրավունքների երաշխիքներին:
ՀՀ

Սահմանադրական

բարեփոխումների

հայեցակարգով

հրատապ

և

սահմանադրական լուծումների մակարդակում որպես սկզբունքային նոր մոտեցումներ
սահմանված էին թվով 11 հիմնախնդիրներ, այդ թվում.


իշխանակենտրոն սահմանադրական լուծումների համակարգից մարդակենտրոն
համակարգի հետևողական անցում կատարումը,



սոցիալական պետության սահմանադրական սկզբունքի հետևողական իրացման և
հստակ ծրագրանպատակային քաղաքականություն իրականացնելու համար հստակ
սահմանադրական երաշխիքների ստեղծումը,



համակարգային

ամբողջականության

մեջ

իշխանությունների

բաժանման

ու

հավասարակշռման սահմանադրական սկզբունքի առավել հետևողական իրացումը,


Սահմանադրությամբ

չնախատեսված

պետական

մարմինների

միջոցով

պետաիշխանական գործառույթների իրականացման բացառումը,


սահմանադրական տարբեր մարմինների լիազորությունների իրական ծավալի և
նրանց քաղաքական պատասխանատվության միջև ակնհայտ անհամամասնությունը
և այլն:
Ի դեպ սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը ՀՀ նախագահի

հրամանագրով հիմնավորվում էր մարդու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների
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_______________________________________________________________
երաշխիքների ամրապնդման անհրաժեշտությամբ:21 Սահմանադրական փոփոխությունների
հրապարակված առաջին գլուխներում առկա էին բավականին խնդրահարույց դրույթներ,
որոնց մի մասը հետագա խմբագրումների ժամանակ շտկվեցին Վենետիկի հանձնաժողովի և
այլ կառույցների առաջարկությունների հիման վրա: Ազգային Ժողովի կողմից 2015թ.
հոկտեմբերի

5-ին

հաստատված

Սահմանադրության

փոփոխությունների

նախագծի

վերջնական խմբագրությամբ վերանայվեցին նաև անձի իրավունքների և ազատությունների
պաշտպանության

վերաբերյալ

մի

շարք

մտահոգիչ

դրույթներ:

Այնուամենայնիվ,

խնդրահարույց մնացին անձի հիմնական իրավունքների և ազատությունների, սոցիալական,
տնտեսական

մշակութային

իրավունքների

երաշխիքների

սահմանումները

և

սահմանափակումները, այս իրավունքների ապահովման և պաշտպանության բավարար և
արդյունավետ միջոցների նվազման, ներառյալ բոլոր պետական կառավարման մարմինների
գործունեության հաշվետվողականության և թափանցիկության ապահովման հարցերը:
Մասնավորապես, խնդրահարույց են մնացել անձնական ազատությանը, բավարար
կենսամակարդակի,
աշխատանքային

առողջության
պայմանների,

պահպանման,
սոցիալական

տեղեկատվության

ապահովության,

ստացման,

հաղորդակցության

գաղտնիության, արդար դատաքննության իրավունքի (ապացույցների օգտագործման),
անմեղության

կանխավարկածի

և

ամուսնության

իրավունքի

սահմանափակման

և

պաշտպանության սահմանադրական երաշխիքների նվազեցման խնդիրը՝ ՀՀ 2005 թ.
Սահմանադրության հետ համեմատ:
Սահմանադրական

փոփոխություններով

նվազեցվում

է

մարդու

հիմնական

իրավունքների և ազատությունների վերաբերյալ միջազգային իրավունքի դրույթների կշիռը
Հայաստանի Հանրապետության համար:
ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 5–րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝
ընդհանուր միջազգային իրավունքի պարտադիր նորմերը գերակայություն ունեն օրենքների
նկատմամբ:

Այս

իրավունքների

սահմանումը

սահմանափակ

պաշտպանության

երաշխիքներ

ոլորտում

է

ապահովում

պետության

մարդու

միջազգային

պարտավորությունների կատարման համար: Ավելին, փոփոխություններով շրջանառության
մեջ է դրվել «սահմանադրական օրենքների» համակարգը: Սակայն չի սահմանվել
սահմանադրական օրենքների հանդեպ միջազգային իրավունքի պարտադիր դրույթների
գերակայություն ունենալու սկզբունքը: Համապատասխան ոլորտներում (Ընտրական օր,

21

Պետք է նշել, որ ըստ APR Group-ի վերոնշյալ ուսումնասիրության, 2015 թ. նոյեմբերին հարցվածների միայն 6.3% էր
համարում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքները պաշտպանված չեն ՀՀ Սահմանադրության մեջ
դրանց ձևակերպման պատճառով, մինչդեռ 50,8%-ը համարում էր, որ իրավունքների չպաշտպանվածության պատճառն այն
է, որ օրենքները չեն կիրառվում:

17

ՀԵԼՍԻՆԿՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՍԱՄԲԼԵԱՅԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

_______________________________________________________________
Դատական օրենսգիրք և այլն) բացի ՀՀ Սահմանադրությանը սահմանադրական օրենքների
համապատասխանության պահանջից, չամրագրվեց ՀՀ-ի համար պարտադիր միջազգային
իրավունքի դրույթներին սահմանադրական օրենքների համապատասխանության դրույթը,
որը չի կարող անտեսվել և կարգավորված չլինել: Ավելին, չկա որևէ երաշխիք,

ելնելով

Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական դաշտի ձևավորման ավանդույթներից, որ
սահմանադրական

օրենքներով

չեն

սահմանափակվի

մարդու

իրավունքներն

ու

ազատություններըֈ
ՀՀ 2005 թ. Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասն արձանագրում էր․
«Պետությունն

ապահովում

ազատությունների

է

մարդու

և

պաշտպանությունը՝

քաղաքացու

միջազգային

հիմնական

իրավունքի

իրավունքների
սկզբունքներին

և
ու

նորմերին համապատասխան»: Փոփոխությունների 81–րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն․
«հիմնական

իրավունքների

և

ազատությունների

վերաբերյալ

Սահմանադրությունում

ամրագրված դրույթները մեկնաբանելիս հաշվի է առնվում ՀՀ մասնակցությամբ մարդու
իրավունքների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա գործող մարմինների
պրակտիկան», որն ակնհայտ նահանջ է գործող Սահմանադրության վերոնշյալ դրույթով
սահմանված սահմանադրական պարտադիր պահանջից:
ՀՀ 2005 թ. Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի համաձայն՝ Սահմանադրությունն ունի
բարձրագույն իրավաբանական ուժ, և նրա նորմերը գործում են անմիջականորեն: ՀՀ
Սահմանադրության պարտադրված փոփոխություններով թեև սահմանվում է որ, ՀՀ
Սահմանադրությունը ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ (Հոդված 5), սակայն չի
սահմանում

անմիջականորեն

գործելու

սկզբունքը,

որն

էականորեն

նվազեցնում

է

Սահմանադրության որպես բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթղթի
նշանակությունը և դերը հասարակական հարաբերություններումֈ
Պարտադրված փոփոխությունների Սահմանադրական կարգի հիմունքները գլխով
նաև սահմանված է պետության և կրոնական կազմակերպությունների անջատ լինելու
սկզբունքը

(Հոդված

17):

Միևնույն

ժամանակ

փոփոխությունների

18-րդ

հոդվածով

սահմանված է Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցու՝ որպես ազգային եկեղեցու
բացառիկ առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի
զարգացման և ազգային ինքնության պահպանման գործում: Այստեղ պահպանվել է գործող
Սահմանադրության շարադրանքը, սակայն ի տարբերություն գործող Սահմանադրության,
Նախագծով հստակ սահմանված չէ եկեղեցու պետությունից անջատ լինելու մասին դրույթը,
քանի որ Հայաստանյայց Առաքելական եկեղեցու հետ հարաբերությունները առանձին
հոդվածով և օրենքով են կարգավորվում, այսինքն Սահմանադրության տեսանկյունից
Հայաստանյայց

Առաքելական

եկեղեցին

կարող

18

է

կրոնական

կազմակերպություն

ՀԵԼՍԻՆԿՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՍԱՄԲԼԵԱՅԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

_______________________________________________________________
չհամարվել: Հստակ կարգավորման բացակայությունը կարող է տարաբնույթ և անորոշ
մեկնաբանությունների

տեղիք

տալ,

քանզի,

նույնիսկ

2005

թ.

Սահմանադրության

կարգավորումների պայմաններում եկեղեցին իր հատուկ և մենաշնորհային դերն ունի
պետական համակարգի կարևորագույն ինստիտուտներում՝ բանակ, կրթական և այլ
ոլորտներում, որը հակասում է մարդու խղճի և կրոնի ազատության բուն բովանդակությանըֈ
Նախագծով ներկայացված մոտեցմամբ

Հայաստանյայց

առաքելական սուրբ եկեղեցուն

տրվում է մենիշխանություն հոգևոր ոլորտում, որը հակասում է աշխարհիկ պետության
սկզբունքին՝ ինչը մարդկային քաղաքակրթության կարևոր նվաճումներից մեկն էֈ
Անհրաժեշտ է արձանագրել, որ չնայած ՀՀ պարտավորություններին, մարդու
իրավունքների և ազատությունների վիճակը բոլոր բնագավառներում, բացառությամբ մեկ
կամ երկու ոլորտների, որևէ զարգացում չի արձանագրվել, ավելին ակնհայտ հետընթացներ
են

արձանագրվել:

Նախագծով

որոշ

իրավունքների

առաջարկվող

կարգավորումները

սահմանված են չափազանց մանրամասն և կոնկրետ22, որը կարող է սահմանափակել այդ
իրավունքի իրականացումը և պետության պարտավորությունների շրջանակն այս ոլորտում:
ՀՀ 2005 թ. Սահմանադրության 43-րդ հոդվածը սահմանում է, որ Սահմանադրության
23-25, 27, 28-30, 30.1-րդ հոդվածներով, 32-րդ հոդվածի երրորդ մասով ամրագրված մարդու
և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները կարող են սահմանափակվել
միայն օրենքով, եթե դա անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակությունում պետական
անվտանգության,

հասարակական

կարգի

պահպանման,

հանցագործությունների

կանխման, հանրության առողջության ու բարոյականության, այլոց սահմանադրական
իրավունքների և ազատությունների, պատվի և բարի համբավի պաշտպանության համար:
Սույն դրույթի առանցքային հասկացություններից է հանդիսանում «ժողովրդավարական
հասարակությունում»
իրավունքների

արտահայտությունը:

սահմանափակումները

Պարտադրված

սահմանող

փոփոխությունների

հոդվածներում

բացակայում

է

23

«ժողովրդավարական հասարակությունում» անհրաժեշտության պայմանը :
Փոփոխությունների 29-րդ հոդվածով սահմանված է կախված սեռից, ռասայից, մաշկի
գույնից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից,
կրոնից,

աշխարհայացքից,

փոքրամասնությանը

պատկանելությունից,

հաշմանդամությունից,
հանգամանքներից

քաղաքական

տարիքից

կամ

խտրականության

կամ

գույքային

անձնական

արգելքը:

22

այլ
կամ

հայացքներից,

ազգային

վիճակից,

ծնունդից,

սոցիալական

Փոփոխությունների

բնույթի

77–րդ

այլ

հոդվածով

Preliminary Opinion on the draft amendments to Chapters 1 to 7 and 10 of the Constitution of the Republic of Armenia
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2015)015rev-e
23
Տե՛ս նաև http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2015)015-e
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_______________________________________________________________
սահմանվում է հիմնական իրավունքների և ազատությունների չարաշահման արգելքը: Այս
հոդվածի շրջանակներում սահմանված է միայն ազգային, ռասայական և կրոնական
ատելություն բորբոքելու նպատակով հիմնական իրավունքների և ազատությունների
օգտագործման արգելքը: Միայն այս սահմանափակ հիմքերով ատելություն բորբոքելու
արգելքը, հակասում է խտրականության համընդհանուր արգելքի սզբունքին, այն դեպքում,
երբ ատելություն քարոզելը հանդիսանում է խտրականություն հրահրելու միջոց և
հանգեցնում

է

խտրական

կանդրադառնան

խոցելի

վերաբերմունքի:
խմբերի

Նման

կարգավորումները

ներկայացուցիչների

բացասական

իրավունքների

(կյանքի,

առողջության, սեփականության և այլ իրավունքների) պաշտպանության վրա:
Անձի իրավունքների սահմանափակման տեսանկյունից մտահոգիչ է խոցելի խմբերի
իրավունքների

պաշտպանության

բացակայությունը:
անգործունակ

կարգավորումը

Մասնավորապես

ճանաչելու

բարելավելու

փոփոխություններով

ինստիտուտը,

ինչը

հակասում

քաղաքականության

պահպանվել
է

անձի՝

է

անձի

օրենքի

առջև

հավասարության սկզբունքին և ՀՀ կողմից վավերացված Հաշմանդամություն ունեցող
անձանց իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի պահանջներին: Անձի անգործունակ
ճանաչելու ինստիտուտը չի կարող ընդունելի համարվել ժողովրդավարական, մարդու
արժանապատվության,

խտրականության

համընդհանուր

արգելքի

սկզբունքներով

ղեկավարվող իրավական պետությունում: Միևնույն ժամանակ այս ինստիտուտը պետք է
փոխարինվի

անհրաժեշտության

և

բավարար

փաստական

և

իրավական

հիմքերի

առկայության դեպքում՝ կոնկրետ իրավունքի սահմանափակման մեխանիզմով24:
Փոփոխությունների սկզբնական նախագծի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետը
սահմանում էր, որ «յուրաքանչյուր ոք ունի անձնական ազատության իրավունքֈ Ոչ ոքի չի
կարելի անձնական ազատությունից զրկել այլ կերպ, քան հետևյալ դեպքերում և օրենքով
սահմանված կարգով. … երբ անձն ունի հոգեկան խանգարում, թմրամոլ կամ գինեմոլ է»:
Անհրաժեշտ է նշել, որ ինքնին անձի հոգեկան խանգարում ունենալը, թմրամիջոցի
գործածումը և գինելությամբ տառապելը որևէ դեպքում չի կարող հիմք հանդիսանալ նրան
ազատությունից զրկելու համար: Նման մոտեցումը հանդիսանում էր ոչ միայն խտրական,
այլև հակասում է մարդու իրավունքի բուն էությանը, և հակասում է փոփոխությունների 29րդ հոդվածին: Վերջնական փոփոխություններով վերադարձվեց «հանրության համար
վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների տարածումը, ինչպես նաև հոգեկան խանգարում
ունեցող, հարբեցող կամ թմրամոլ անձանցից բխող վտանգը կանխելու նպատակով»
ազատության սահմանափակումը: Այնուամենայնիվ պետք է արձանագրել, որ տվյալ

24

Տե՛ս ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի դիրքորոշումը ՀՀ-ում չափահաս անձին անգործունակ ճանաչելու ինստիտուտի վերաբերյալ
http://hcav.am/events/04-06-2015-5/

20

ՀԵԼՍԻՆԿՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՍԱՄԲԼԵԱՅԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

_______________________________________________________________
դեպքում անձի ազատության սահմանափակման հիմք կարող է հանդիսանալ իր կամ այլոց
անվտանգությանը և առողջությանը այնպիսի վտանգ սպառնալը, որը կարող է վերացվել
միայն անձի ժամանակավոր ազատազրկմամբ, որն անհապաղ պետք է դադարեցվի
սպառնալիքի հիմքերի վերանալու պահից, մինչդեռ վերջնական փոփոխություններով ըստ
էության անտեսվեց տվյալ անձի անվտանգության խնդիրը:
ՀՀ 2005թ. Սահմանադրությունը (Հոդված 22) սահմանում է, որ արգելվում է օրենքի
խախտմամբ

ձեռք

բերված

ապացույցների

օգտագործումը,

իսկ

փոփոխություններով

(Հոդված 63) սահմանվում է, որ հիմնական իրավունքների խախտմամբ ձեռք բերված կամ
արդար դատաքննության իրավունքը խաթարող ապացույցի օգտագործումն արգելվում է:
Անորոշ

է

պաշտպանության

ամուսնության
նպատակով

իրավունքի՝

առողջության

սահմանափակված

լինելու

և

բարոյականության

հնարավորության

դրույթը

(Հոդված 35): Բարոյականության չափանիշերի սահմանման բացակայության պարագայում
ակնհայտ է, որ այս դրույթը կարող է հանգեցնել բազմաթիվ չարաշահումների:
Նմանապես, չպարզաբանվեց տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի (Հոդված 51),
գործադուլի իրավունքի (Հոդված 58), տնտեսական գործունեության ազատության և
տնտեսական

մրցակցության

երաշխավորման

(Հոդված

59)՝

հանրային

շահի

պաշտպանության նպատակով սահմանափակված լինելու հնարավորության սահմանումը:
Ավելին, Նախագծում օգտագործվում են երեք համանման արտահայտություններ՝ հանրային
շահ, հանրության շահ (Հոդված 60, 3-րդ մաս) և հանրության գերակա շահ (Հոդված 60, 5-րդ
մաս):
Սահմանադրական փոփոխություններով սահմանված սոցիալական ապահովության,
առողջապահության

և

այլ

Սահմանադրության

հետ

Սահմանադրությունը այս

իրավունքների
լուրջ

խնդիրների

մտահոգություն

է

իրավունքները ներառում է

համեմատությունը

առաջացնում:
հիմնարար

ՀՀ

գործող
2005

թ.

իրավունքներին և

ազատություններին վերաբերող գլխում: Փոփոխությունների նախագիծը սահմանում է
«Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում օրենսդրական երաշխիքները և
պետության

քաղաքականության

հիմնական

նպատակները»

գլուխը՝

փոխարինելով

պետության պարտավորությունները՝ պետության նպատակներով: Նման ձևակերպումները,
մեր գնահատմամբ, նշանակում են հրաժարվել տվյալ իրավունքների ճանաչումից: Այս
մասին է վկայում նաև այն, որ սահմանափակվել է Սահմանադրական դատարան դիմելու
անձի իրավունքը, ըստ որի անձի և Մարդու իրավունքների պաշտպանի՝ Սահմանադրական
դատարան դիմելու իրավունքը սահմանափակվել է միայն Սահմանադրության 2-րդ գլխում
ամրագրված իր «հիմնական իրավունքների և ազատությունների խախտման հանգեցնելու
դեպքերով»: Սա ակնհայտ հետընթաց է 2005 թ. Սահմանադրության կարգավորումներից:
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_______________________________________________________________
Բացի

այդ,

փոփոխությունների

նախագծի

համաձայն,

Սահմանադրությունը

անմիջականորեն գործողություն կունենա միայն հիմնական իրավունքների համար, ի
տարբերություն գործող Սահմանադրության, որով սահմանվում է, Սահմանադրության
նորմերի անմիջականորեն գործելու սկզբունքը:
Սահմանադրության

փոփոխություններով

անցում

կատարելով

երկրի

խորհրդարանական կառավարման համակարգին՝ հանրապետության նախագահի մի շարք
լիազորություններ փոխանցվում են հանրապետության վարչապետին:
Խորհրդարանական համակարգի կարգավորումներում ամենամտահոգիչ դրույթը
սահմանված «կայուն մեծամասնության» պահանջն է (89-րդ հոդված), որը ենթադրում է, որ
«Եթե ընտրության արդյունքով կամ քաղաքական կոալիցիա կազմելու միջոցով կայուն
խորհրդարանական

մեծամասնություն

չի

ձևավորվում,

ապա

կարող

է

անցկացվել

ընտրության երկրորդ փուլ: Երկրորդ փուլի անցկացման դեպքում թույլատրվում է նոր
դաշինքների

ձևավորումը»:

Քաղաքական կոալիցիա

կազմելու սահմանափակումները,

պայմանները և կարգը կսահմանվեն ՀՀ Ընտրական օրենսգրքով:
Մասնագետների կարծիքով, սրանով սահմանադրական մակարդակում ամրագրվում է
մեկ կուսակցության գերակայությունը՝ հնարավորություն տալով սեփական հայեցողությամբ
ձևավորել գործադիր և դատական իշխանությունները, ըստ այդմ առավելագույնի հասցնելով
իր իշխանությունը:
Սահմանադրության փոփոխությունների 7-րդ հոդվածով սահմանվում են ընտրական
իրավունքի սկզբունքները, ըստ որի՝ «Ազգային ժողովի և համայնքների ավագանիների
ընտրությունները, ինչպես նաև հանրաքվեներն անցկացվում են ընդհանուր, հավասար,
ազատ և ուղղակի ընտրական իրավունքի հիման վրա՝ գաղտնի քվեարկությամբ»: Միևնույն
ժամանակ սահմանադրության փոփոխություններով

նախատեսվում է, որ համայնքի

ղեկավարի ընտրությունները սահմանվում են ընտրական օրենսգրքով և կարող են լինել
ուղղակի կամ անուղղակի և այն դեպքում, երբ այդ ընտրություններն ուղղակի են, գործում է
7-րդ հոդվածի սկզբունքը: Քաղաքացիների ընտրական իրավունքի և հատկապես, տեղական
ինքնակառավարման

մարմինների

ձևավորման

դրույթի

նկատմամբ

նման

անփույթ

վերաբերմունքն առնվազն անհասկանալի է: Ընկալելի չէ, թե ինչով է պայմանավորված
անուղղակի ընտրությունների անցնելու անհրաժեշտությունը, այն դեպքում, երբ ուղղակի
ընտրությունները, ոչ միայն իշխանության ձևավորման գործում ժողովրդի մասնակցության
հիմնական հնարավորությունն են, այլ նաև անհրաժեշտ են ընտրովի մարմնի իրական
հաշվետվողականության ապահովման համար:
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_______________________________________________________________
Սահմանադրական

փոփոխությունների

48-րդ

հոդվածով

նախատեսվում

է,

որ

տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ընտրելու և ընտրվելու
իրավունք ունեն 18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացիները: Սա կարող է նշանակել, որ
համայնքի ղեկավարի մինչ այժմ սահմանված նվազագույն 25 տարին նվազեցվում է մինչև
18

տարի

կամ,

որ

ավելի

հավանական

է,

իրականում

ընտրական

օրենսգրքի

փոփոխություններով սահմանվելու է միայն համայնքի ավագանու ուղղակի ընտրության
իրավունքը, իսկ համայնքի ղեկավարն ընտրվելու է անուղղակի ընտրությամբ՝ այսպիսով
նվազագույնի

հասցնելով

երկրի

կառավարմանը

քաղաքացիների

մասնակցության

հնարավորությունը:
Սահմանադրության

փոփոխությունների

159-րդ

հոդվածով

սահմանված

է,

որ

պետական կառավարման համակարգի մարմիններն են նախարարությունները, ինչպես նաև
կառավարությանը, վարչապետին և նախարարություններին ենթակա այլ մարմինները,
որոնց

կազմավորման կարգը և

Սահմանադրության

լիազորությունները պետք է սահմանվեն օրենքովֈ

փոփոխություններով

կարգավորվում

է

Կառավարության

հաշվետվողականության համակարգը: Սակայն պարզ չէ, թե որքանով և ինչ կերպ են
հաշվետու

լինելու

կառավարման

ՀՀ

Ազգային

մարմիններըֈ

Ժողովի

Այսինքն

առջև

առկա

է

Վարչապետին

ենթակա

Կառավարությանն

պետական
առընթեր

և

ներկայացուցչական մարմնի վերահսկողությունից գրեթե դուրս մարմինների ստեղծման
վտանգը:
Այս համատեքստում պարզ չէ նաև, թե ինչ կարգավիճակ են ունենալու քննչական
մարմինները: Այժմ գործում են քննչական լիազորություններով օժտված Քննչական
կոմիտեն, Հատուկ քննչական ծառայությունը, Ազգային անվտանգության ծառայության և
ֆինանսների

նախարարության

քննչական

մարմինները,

որոնցից

առաջին

երկուսի

ղեկավարները նշանակվում են ՀՀ նախագահի կողմիցֈ Պարզ չէ, թե ինչ կարգավիճակ են
ունենալու քննչական մարմինները, ինչպես են կազմավորվելու, վերահսկողության ինչ
լիազորություններ է ունենալու Ազգային Ժողովը քննչական մարմինների գործունեության
վերահսկությունն ապահովելու ուղղությամբ (բացակայում է տարեկան հաշվետվությունների
ներկայացման պահանջը):
Սահմանադրության փոփոխություններով սահմանված է ՀՀ գլխավոր դատախազի
նշանակման

կարգը,

ուղղությունները

թողնվել

սակայն
են

դատախազության

անփոփոխ:

Միևնույն

գործունեության
ժամանակ,

հիմնական

Սահմանադրության

փոփոխությունների նախագծում սահմանված չեն դատախազության՝ ՀՀ Ազգային ժողովին
տարեկան հաղորդումներ ներկայացնելու պարտավորությունը, թեև Սահմանադրությամբ
ամրագրված այլ մարմինների դեպքում այդ պարտավորությունն ամրագրված է:
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_______________________________________________________________
Խիստ մտահոգիչ է Սահմանադրության փոփոխությունների 202–րդ հոդվածի 2-րդ
հոդվածով նախատեսված դրույթը, որի համաձայն ՀՀ Սահմանադրության մի շարք
հոդվածների փոփոխություններն ընդունվում են Ազգային ժողովի կողմից: Թեև նախագծի
հեղինակները

նշվում

են,

թե

առանցքային

նշանակություն

ունեցող

դրույթների

փոփոխությունը նախատեսված է իրականացնել հանրաքվեի միջոցով, սակայն հարկ է նշել,
որ պարզ չէ, թե ինչ սկզբունքով են որոշվելու առանցքային նշակություն ունեցող
հոդվածները:

Խորհրդարանական

կառավարման

համակարգի

ժողովրդավարական

բովանդակության ապահովման կարևորագույն նշանակություն ունեցող այնպիսի դրույթներ,
որոնք վերաբերվում են պատգամավորական մանդատի լիազորություններին, տեղական
ինքնակառավարման

մարմինների

հաշվետվողականությանը,

գործունեությանը,

պետական

բյուջեի

Կառավարության

նկատմամբ

վերահսկողության

իրականացմանը և այլ հիմնարար դրույթներ, կարող են փոփոխվել Ազգային Ժողովի կողմիցֈ
Միևնույն ժամանակ, սահմանադրական անկախ մարմիններից միայն Մարդու
իրավունքների պաշտպանի վերաբերյալ դրույթները կարող են փոփոխվել

հանրաքվեի

միջոցով,

վերաբերյալ

իսկ

մյուս

պետական

մարմինների

գործունեության

հիմքերի

կարգավորումները կարող են փոփոխության ենթարկվել նաև ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից
(Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով,
Վերահսկիչ պալատ, Դատախազություն): Սահմանադրական նշված դրույթները Ազգային
Ժողովի

կողմից

փոփոխելու

մեծամասնություն

լիազորությունը

հանդիսացող

կհանգեցնի

կուսակցության

կողմից

խորհրդարանական
մարդու

կայուն

իրավունքների

և

ազատությունների իրականացման համար պատասխանատու պետական մարմինների
պարտականությունների
ազատությունների

այնպիսի

սահմանմանը,

պաշտպանության

որով

մարդու

հնարավորությունները

իրավունքների

կարող

են

և

ստանալ

հռչակագրային նշանակությունֈ
Սույն գլխում ներկայացված խնդիրները 2015 թ. դեկտեմբերի 6-ին պարտադրված
փոփոխությունների

հետ

կապված

մտահոգությունների

սպառիչ

ցանկը

չեն:

Այն

լայնածավալ օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք նախատեսվում է իրականացնել,
պետք է քաղաքացիական հասարակության և այլ շահագրգիռ կողմերի համար ապահովեն
առավելագույն

մասնակցություն՝

հնարավոր

կանխարգելման և չեզոքացման նպատակով:

24

վտանգների

և

չարաշահումների
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Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի
օրենսդրական կարգավորումները
Անկախության 24 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունն անց է
կացրել 6 նախագահական, 5 խորհրդարանական ընտրություններ, 3 հանրաքվե, ինչպես
նաև

տեղական

ինքնակառավարման

ընտրություններից

միայն

առաջին

մարմինների

նախագահական

բազմաթիվ

ընտրություններ:

ընտրություններն

են

Այս

համարվել

ընդհանուր առմամբ ազատ և արդար, չնայած այն կարգավորող օրենքի անկատարությանը:
Ընտրական գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում ընթացել են բազմաթիվ
ընտրախախտումներով և ընտրակեղծիքներով, ինչի արդյունքում ընտրական համակարգի
հանդեպ հանրային վստահությունը շարունակաբար նվազում է: Ըստ «Հասարակական
հետազոտությունների առաջատար խմբի» ուսումնասիրության՝ հարցվածների միայն 5,4%-ն
է կարծում, որ Հայաստանում ընտրություններն անցնում են առանց ընտրակեղծիքների, իսկ
55,8%-ը համոզված է, որ ընտրությունների արդյունքներն ամբողջությամբ կեղծվում են:25
Ընտրությունների լեգիտիմության հանդեպ անվստահությունը պայմանավորված է մի շարք
համատարած և համակարգային խախտումներով, մասնավորապես՝


Վարչական ռեսուրսների չարաշահում



Լրատվական անհամաչափ լուսաբանում և բազմակարծության պակաս



Ընտրակաշառք և ընտրողների հանդեպ ճնշումներ



Ընտրացուցակների և քվեարկության արդյունքների կեղծում



Դիմումների և բողոքների անարդյունավետ քննություն
ՀՀ

Ազգային

Սահմանադրության

Ժողովը

2015թ.

փոփոխությունների

հոկտեմբերի
նախագիծը

5-ի

որոշմամբ

հանրաքվեի

ընդունեց

դնելու

«ՀՀ

վերաբերյալ

համաձայնություն տալու մասին» որոշումը: ՀՀ Նախագահի հրամանագրի համաձայն ՀՀ
Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեն նշանակվեց 2015 թ. դեկտեմբերի 6-ին
և իրականացվեց վերնոշյալ բոլոր բացասական երևույթների համատարած կիրառմամբ և
աչքի ընկավ խախտումների հանդգնությամբ և ընտրական գործընթացի մասնակիցների՝
դիտորդների, լրատվամիջոցների, վստահված անձանց և հանձնաժողովների անդամների
նկատմամբ ճնշումների աննախադեպ ծավալով:
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի կազմակերպումը և անցկացումը
կարգավորվեց ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի և Հանրաքվեի մասին ՀՀ օրենքի հիման վրա:

25

Սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության արդյունքներ, Հայաստան
2014-2015, APR Group http://aprgroup.org/images/Library/Constitution/2015-25-11-Q-Arm.pdf

25
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Շուրջ

250

փոփոխություն

նախատեսող

նախագիծը

քվեարկության

դրվեց

ամբողջական փաթեթով՝ միայն մեկ ձայնի իրավունքով, մինդեռ նման բազմաբովանդակ
փոփոխությունների դեպքում անհրաժեշտ է, որպեսզի քաղաքացիներն իրական ընտրության
հնարավորություն ունենան և կարողանան առանձին-առանձին քվեարկել յուրաքանչյուր
հարցի վերաբերյալ: Սույն խնդրի վերաբերյալ Վենետիկի Հանձնաժողովն իր Լավագույն
պրակտիկայի ձեռնարկում նշում է, որ «Ազատ ընտրական իրավունքը ապահովելու համար
անհրաժեշտ է ավելի խիստ մոտեցում, երբ խոսքը գնում է միավորված խնդիրների մասին:
Ընտրողները չպետք է կոչվեն քվեարկելու միաժամանակ մի քանի հարցերի վերաբերյալ,
որոնք փոխկապակցված չեն իրար հետ, հաշվի առնելով, որ ընտրողները կարող են կողմ
լինել մեկ խնդրի, և դեմ մյուսի: Այնտեղ, որտեղ տեքստը ընդգրկում է մի քանի առանձին
ասպեկտներ, քվեարկությանը պետք է դրվի հարցերի համապատասխան շարք»:
«Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ա» ենթակետի համաձայն
Հանրաքվեի չեն կարող դրվել.
ա) Սահմանադրության 1-ին, 2-րդ և 114-րդ հոդվածների փոփոխության վերաբերյալ հարցերը.

Սահմանադրության

փոփոխություններով

փոփոխվեց

նաև

2005

թ;

Սահմանադրության 114-րդ հոդվածը, որը փոփոխություններում դարձավ 203-րդ հոդվածը և
վերաշարադրվեց որպես «Սահմանադրության 1‐ին, 2‐րդ, 3‐րդ եւ 203‐րդ հոդվածները
փոփոխման ենթակա չեն»: Այս տեսանկյունից ՀՀ փաստաբունների մի խումբ նաև կարծիք է
հայտնել,

որ

քանի

որ

սույն

հոդվածները

փոփոխության

ենթակա

չէին

նույն

Սահմանադրության համատեքստում, հետևաբար 114-րդ հոդվածի փոփոխությունը վկայում
է, որ սույն փաստաթուղթը հանդիսանում է լիովին նոր սահմանադրություն և ոչ թե
սահմանադրական փոփոխություններ:26
«Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքի միևնույն հոդվածի 2-րդ մասին

«գ» ենթակետի

համաձայն. «Հանրաքվեի չեն կարող դրվել`
գ)

մարդու

և

քաղաքացու

պարտականություններին,
երաշխիքների

դրանց

վերացմանը

կամ

իրավունքներին,
իրականացումն

ազատություններին

ապահովող

սահմանափակմանը

ու

սահմանադրական

վերաբերող,

ինչպես

նաև

Սահմանադրությամբ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների բացառիկ
իրավասությանն ուղղակիորեն վերապահված հարցերը»:

Ըստ

ՀՔԱ

Վանաձորի

գրասենյակի

գնահատման

Սահմանադրության

փոփոխությունների նախագիծը, գործող ՀՀ Սահմանադրության համեմատ, պարունակում էր
մարդու և քաղաքացու որոշ իրավունքների, ազատությունների սահմանափակում և նրանց

26

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ
փաստաբանների խմբի կարծիքը http://www.lex.am/docs/lawyers%20opinion.pdf

26

հայաստանի

հանրապետության
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իրականացումն

ապահովող

սահմանադրական

երաշխիքների

վերացում:

Ըստ

այդմ

համաձայն «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» ենթակետի չէր
կարող դրվել հանրաքվեի: Խնդրի վերաբերյալ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը դիմել էր ՀՀ
Մարդու

իրավունքների

պաշտպանին՝

ՀՀ

սահմանադրության

փոփոխությունների

նախագիծը հանրաքվեի դնելու վերաբերյալ ՀՀ Ազգային ժողովի վերոնշյալ որոշման՝ ՀՀ
Սահմանադրության

համապատասխանությունը

Սահմանադրական դատարան դիմելու հարցով:

որոշելու

խնդրի

վերաբերյալ

ՀՀ

Դիմումի վերաբերյալ ավելի մանրամասն

կներկայացվի սույն զեկույցի «Արձանագրված խախտումների առնչությամբ իրականացված
գործողություններ» բաժնում:
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի օրենսդրական կարգավորումների
իրական գնահատման համար անհրաժեշտ է վերհիշել վերջին երկու համապետական
ընտրությունները և դրանց հաջորդող իրադարձությունները:
2012թ.-ի մայիսին կայացան ՀՀ Ազգային ժողովի ընտրություններ: Ըստ ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ
դիտորդական

առաքելության,

ԵԱՀԿ

Խորհրդարանական

ասամբլեայի,

ԵԽԽՎ-ի

և

Եվրոպական խորհրդարանի`
«Ընտրությունները,
բնորոշվեցին

որոնք

անցկացվեցին

մրցակցային,

քարոզչությամբ,

ինչը,

ակտիվ

սակայն,

բարեփոխված

և

իրավական

հիմնականում

ընդգծվեց

խաղաղ

գործընթացների

դաշտի

ներքո,

նախընտրական

ամբողջականության

նկատմամբ վստահության ցածր մակարդակով: Ընտրությունների մասնակիցների կողմից
նախընտրական քարոզչության դրույթների որոշ խախտումներ, այդ թվում, վարչական
միջոցների օգտագործումը և ընտրողների ընտրության ազատությունը սահմանափակելու
փորձերը

ստեղծել

էին

պարտավորություններին:
կազմակերպվել

են

անհավասար
Մինչև

ընդհանուր

մրցակցային

քվեարկության
առմամբ

դաշտ
օրը

և

հակասում

ընտրական

պրոֆեսիոնալ

և

էին

ԵԱՀԿ

գործընթացները

թափանցիկ

եղանակով:

Քվեարկության օրը հիմնականում հանգիստ և խաղաղ էր, թեպետ արձանագրվել էին
կազմակերպչական

խնդիրներ

և

գործընթացին

անհարկի

միջամտություններ՝

հիմնականում կուսակցությունների ներկայացուցիչների կողմից: Մտահոգության տեղիք էր
տվել դիմումների և բողոքների քննության գործընթացում առկա բացթողումները»:27

Ըստ

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի

ընտրացուցակների
չարաշահման

և

դիտորդների՝

ճշգրտության
ընտրակաշառքի

և

մրցակիցները

որակի,

ինչպես

վերաբերյալ:

կասկածներ
նաև

էին

վարչական

Ընտրացուցակների

և

հայտնում

ռեսուրսների
հատկապես

արտասահմանում բնակվող ընտրողների գրանցման հնարավոր չարաշահումը վերացնելու
նպատակով, 28 պատգամավորներ վիճարկել էին Ընտրական օրենսգրքի՝ ստորագրված

27

Հայաստանի Հանրապետություն, Խորհրդարանական ընտրություններ, 6 մայիսի 2012, Վերջնական հաշվետվություն,
ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ, http://www.osce.org/hy/odihr/elections/91962?download=true

27

ՀԵԼՍԻՆԿՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՍԱՄԲԼԵԱՅԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

_______________________________________________________________
ընտրացուցակների հրապարակումն արգելող դրույթի սահմանադրականությունը: 2012թ.-ի
մայիսի 5-ին Սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ սույն դրույթը համապատասխանում
է սահմանադրությանը, սակայն չբացառեց ընտրողների իրավունքների պաշտպանության
համար ընտրացուցակների հասանելիությունը: Սահմանադրական դատարանը հղում էր
կատարում Վենետիկի հանձնաժողովի՝ քվեարկության գաղտնիության սկզբունքին:28
Այս առումով բազմիցս նշվել է, որ ստորագրված ընտրացուցակների բացահայտումը
համաչափ միջոց է դրանց չարաշահումը կանխելու համար:29 Ավելին, անձնագրերը կնիքելն
արդեն իսկ ակնհայտ է դարձնում քվեարկության փաստը, և քվեարկության գաղտնիության
փաստարկն

անհիմն

է

դառնում,

սակայն

հստակ

է,

որ

ընտրական

ցուցակները

քվեարկության արդյունքների կեղծման հիմնական գործիք են հանդիսանում և ըստ այդմ
դրանց հրապարակումը անհնար է, քանի դեռ չկա օրինական և ժողովրդավարական
ընտրություններ կազմակերպելու իրական քաղաքական կամք:
Ընտրությունների օրինականության ապահովման տեսանկյունից Խորհրդարանական
ընտրությունների ժամանակ իրական խոչընդոտ էր հանդիսացել նաև բողոքների ոչ
պատշաճ քննության խնդիրը: Ըստ ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի դիտարկման.
«Նոր Ընտրական օրենսգրքի դրական հատկանիշներից է այն պահանջը, որ ընտրական
հաձնաժողովների կողմից բողոքների քննարկման ժամանակ պետք է իրականացվի
պատշաճ վարչական վարույթ: Ինչևէ, Ընտրական օրենսգիրքն անհիմն սահմանափակում է
բողոք ներկայացնելու նրանց իրավունքը, ում անձնական ընտրական իրավունքները
վտանգված են, ըստ էության, մերժելով ընտրողի՝ հիմնական ընտրական իրավունքների
խախտման համար դատական պաշտպանություն ստանալու իրավունքը: Ի լրումն,
ընտրական

իրավունքների

վերաբերյալ

առաջին

ատյանի

դատարանի

որոշումները

բողոքարկման ենթակա չեն՝ էլ ավելի սահմանափակելով արդյունավետ իրավական
փոխհատուցում

ստանալու

հնարավորությունը:

Ավելին,

դիմումների

և

բողոքների

վերաբերյալ իրավական դաշտը անհիմն խրթին է»:

Օրինակ, ԿԸՀ-ն մերժել է դիտարկել բողոքների 95 տոկոսն այն հիմնավորմամբ, որ
անհատներն իրավունք չունեն նման բողոքներ ներկայացնել: ԿԸՀ-ն դիտարկել է միայն մի
քանի բողոք և որևէ խախտում չի հայտնաբերել, մյուսները մերժվել են տեխնիկական
հիմքերով` թողնելով առանց քննության:
Քվեարկության
քվեարկությունը,
գաղտնիության

օրը

կողմնակի

տեղի
անձանց

խախտումը,

ունեցած

խախտումներից

ներկայությունը

բազմակի

28

էին`

տեղամասերում,

քվեարկությունը,

խմբակային
քվեարկության

ընտրակաշառքները,

Սահմանադրական դատարանը մերժեց ԲՀԿ-ի, ՀԱԿ-ի և ՀՅԴ-ի նախաձեռնած հայցադիմումը, Ազատություն, 5 մայիսի, 2012 թ.
http://www.azatutyun.am/archive/news/20120505/2031/2031.html?id=24570951
29
2012 թ. Մայիսի 6-ի Խորհրդարանական ընտրությունների դիտորդական առաքելության զեկույց, ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ
http://hcav.am/wp-content/uploads/2012/06/Election-obsevration-report-06.05.2012.pdf

28

ՀԵԼՍԻՆԿՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՍԱՄԲԼԵԱՅԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

_______________________________________________________________
ընտրացուցակների անճշտությունները, դիտորդների, վստահված անձանց և լրագրողների
իրավունքների խախտումը, կարուսելները և քվեատուփերի լցոնումը: Անձնագրերը կնիքելու
համար նախատեսված հատուկ թանաքը, որը պետք է 12 ժամ մնար անձնագրում, շատ
ավելի վաղ էր ցնդում: Մի շարք տեղական դիտորդներ արձանագրել են, որ վարչական
ռեսուրսների համատարած չարաշահումները, իշխող Հանրապետական կուսակցության
նախընտրական հավաքներին պետական աշխատողների հարկադիր մասնակցությունը,
ընտրողների

նկատմամբ

ընտրակաշառքների
բարեգործական

ճնշումները,

մի

քանի

տրամադրումը,

ներառյալ

գործողությունները,

հիմք

կուսակցությունների

«բնամթերքով»
էին

կողմից

աջակցությունն

2012թ.-ի

ու

խորհրդարանական

ընտրությունները ոչ արդար և ոչ ժողովրդավար համարելու համար:
Վերջին նախագահական ընտրությունները կայացան 2013թ.-ի փետրվարի 18-ին:
2013թ.-ի

նախագահական

ընտրությունները

կրկին

չհամապատասխանեցին

ժողովրդավարական չափանիշներին, քանի որ դրանք աչքի ընկան իրական մրցակցության
պակասով,

քարոզարշավի

օգտագործմամբ,
բացասական

ձայների

ողջ

հաշվարկի

գործոններով,

վստահությանը

ընթացքում

որոնք

ընտրությունների

վարչական

ընթացքում

մի

հանգեցրեցին
պաշտոնական

ռեսուրսների

շարք

լայնածավալ

խախտումներով,

և

այլ

Հայաստանի

հանրության

ցածր

արդյունքների

նկատմամբ

ցածր

վստահությանը:
Վարչական ռեսուրսները ամբողջովին կիրառվում էին գործող նախագահ Սերժ
Սարգսյանի օգտին, ներառյալ պետական կառույցները, հատկապես պետական կրթական
հաստատությունները, որտեղ քարոզարշավի իրականացումն արգելվում է օրենքով: Գործող
նախագահի օգտին ընտրակաշառքների տրամադրման և ուռճացված ընտրացուցակների
անճշտությունների

վերաբերյալ

մտահոգությունները

հանգեցրեցին

ընտրությունների

կարգավորումների

պատշաճությունը

նկատմամբ վստահության էլ ավելի նվազմանը:
Հանրաքվեի
գնահատելու

անցկացման

տեսանկյունից

ընտրություններից

հետո

օրենսդրական
պետք

է

նշել,

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի

որ

կողմից

2012թ.-ի
տրված

խորհրդարանական

հանձնարարականները

ընդհանրապես չէին իրականացվել, չնայած առաջարկվել էր դրանց անդրադառնալ մինչ
2013թ.-ի

նախագահական

ընտրությունները:

Դրանք

հիմնականում

վերաբերում

էին

բողոքների և դիմումների արդյունավետ քննությանը, վարչական ռեսուրսների չարաշահման
փաստերով

քրեական

հետապնդմանը,

ընտրակաշառքի

վերաբերյալ

բողոքների

ներկայացմանը և ընտրացուցակների ստուգմանը:
Նախագահական ընտրությունների ընթացքում դիտորդներն արձանագրեցին, որ
Քվեարկության ընթացքում հանձնաժողովները փաստացի դրսևորում էին միակուսակցական
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_______________________________________________________________
վարքագիծ.

թե

իրավապահ

մարմինները,

թե

ընտրական

հանձնաժողովները

նախաձեռնողականություն չէին ցուցաբերում խախտումները կանխարգելելու ուղղությամբ`
առանց

վստահված

ընտրատեղամասերում
ընտրատեղմասերի

անձանց

կամ

արդյունքներն

արդյունքներից:

դիտորդների

նկատառումների:

էականորեն

տարբերվում

Տարբերությունն

ակնհայտ

Դիտարկված

էին

էր

չդիտարկված

նաև

ընտրողների

մասնակցության առումով: Օրինակ, ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կողմից դիտարկված Լոռու
և Տավուշի մարզերի քաղաքային և գյուղական համայանքների ընտրատեղամասերում Սերժ
Սարգսյան/Րաֆֆի Հովհաննիսյան ձայների հարաբերակցությունը 48,4% և 47,0% էր,
մինչդեռ

այն

ընտրատեղմասերում,

որտեղ

դիտորդություն

չէր

իրականացվել,

այդ

հարաբերակցությունը համապատասխանաբար 57,7% և 37,7% էր:
Մի շարք կազմակերպությունների և անկախ փորձագետերի կողմից արձանագրվել է
մի տարօրինակ օրինաչափություն, ըստ որի Սերժ Սարգսյանի առավելությունը ակնհայտ էր
այն տեղամասերում, որտեղ քվեարկողների

թիվը ավելի մեծ էր, մինչդեռ Րաֆֆի

Հովհաննիսյանը առավելություն ուներ այն տեղամասերում, որտեղ ավելի համաչափ
մասնակցություն էր եղել: Բազմաթիվ փորձագետների պնդմամբ, այս փաստը վկայում է
զանգվածային լցոնումների և մասնակիցների թվի ուռճացման մասին: Քվեարկության
արդյունքները հաստատում են, որ Սերժ Սարգսյանը չէր հաղթել գոնե առաջին փուլում, և
ընտրության

արդյունքները

կեղծվել

էին:

90%

մասնակցություն

ապահոված
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տեղամասերում արդյունքները ցույց են տվել, որ Րաֆֆի Հովհաննիսյանը միջինը ստացել է
ձայների

6,8%-ը,

իսկ

Սերժ

Սարգսյանը`

92%-ը,

որը

մեծապես

տարբերվում

է

հանրապետության միջին ցուցանիշից:30
Վիճելի խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններից հետո ընտրական
օրենսգրքի

կարգավորումների

և

ընտրությունների

կազմակերպման

հետ

կապված

մտահոգությունները մնացին չփարատված, հասարակության վստահությունը ընտրական
գործընթացների

նկատմամբ

դարձավ

նվազագույն:

Ակնկալելի

էր,

որ

Հանրաքվեի

կազմակերպումն ու անցկացումը նույնպես պետք է իրականացվեր նույնատիպ սցենարով և
համակարգային խախտումների «հաջողությամբ» կիրառված մեխանիզմներով:
Նշենք, որ 2015 թ. հունիս ամսին մի շարք փոփոխություններ և լրացումներ
կատարվեցին

«Հանրաքվեի

մասին»

ՀՀ

օրենքում,

որոնց

հիմնական

համապատասխանեցումն էր ՀՀ Ընտրական օրենսգրքին:
«Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածը նախատեսում էր, որ.
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մասը

օրենքի
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_______________________________________________________________
«1. Դիտորդները և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներն իրավունք
ունեն`
գ)

բողոքարկել

հանրաքվեի

հանձնաժողովների

որոշումները,

դրանց

անդամների

գործողությունները կամ անգործությունը:
3. Հանրաքվեի հանձնաժողովների նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող է
մասնակցել,

իսկ

քվեարկության

ընթացքում`

ներկա

գտնվել

հավատարմագրված

դիտորդական կազմակերպության մեկական ներկայացուցիչ:
6. Դիտորդները և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները չեն կարող
պատասխանատվության ենթարկվել հանրաքվեի ընթացքի, քվեարկության և արդյունքների
ամփոփման վերաբերյալ իրենց հայտնած կարծիքի համար:»

Նշված

դրույթները

փոփոխություններով,

վերացվեցին

որով

2015

«Հանրաքվեի

թ.

հունիսի

Մասին»

ՀՀ

18-ին

օրենքի

ընդունված

23-րդ

հոդվածը

վերախմբագրվեց այսպես.
«Հոդված 23. Դիտորդների, վստահված անձանց և զանգվածային լրատվության միջոցների
ներկայացուցիչների

իրավունքները,

պարտականություններն

ու

գործունեության

երաշխիքները
1. Հանրաքվեի ժամանակ
պայմանները,

դիտորդական

դիտորդների

առաքելություն

հավատարմագրումը,

իրականացնելու

դիտորդների

և

կարգն

ու

զանգվածային

լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների իրավունքները, պարտականությունները և
գործունեության երաշխիքները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության ընտրական
օրենսգրքով:
2. Հանրաքվեի ժամանակ
լիազորությունները,

վստահված

իրավունքները,

անձանց

կարգավիճակը,

պարտականությունները

և

գրանցումը,
գործունեության

երաշխիքները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով:»

ՀՀ

Ընտրական

օրենսգրքով

դիտորդների

իրավունքների

անհարկի

սահմանափակումները վերացնելու վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացվել են և
միջազգային և տեղական դիտորդական կազմակերպությունների կողմից, սակայն որևէ
փոփոխության չեն հանգեցրել: Ըստ գործող Ընտրական օրենսգրքի, դիտորդը կարող է
բողոքարկել հանձնաժողովի գործողությունները կամ անգործությունը միայն այն դեպքում,
երբ խախտվել են դիտորդի, ընտրական օրենսգրքով սահմանված, իրավունքները:
Մեկ այլ նշանակալից փոփոխությամբ վերանայվել է Հանրաքվեի արդյունքներն
անվավեր ճանաչելու հարցը, այսպես. 35-րդ հոդվածով նախատեսում էր.
«4. Հանրաքվեի արդյունքները համարվում են անվավեր, եթե անճշտությունների չափը կամ
հանրաքվեի

նախապատրաստման

և

անցկացման

ընթացքում

տեղի

ունեցած

խախտումներն ազդում են կամ կարող էին ազդել հանրաքվեի արդյունքների վրա:
Հանրաքվեի արդյունքներն անվավեր ճանաչվելու դեպքում այդ մասին որոշումն ուժի մեջ
մտնելուց ոչ շուտ, քան տասը և ոչ ուշ, քան քսան օր հետո սույն օրենքով սահմանված
կարգով անցկացվում է նոր քվեարկություն:
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_______________________________________________________________
5. Հանրաքվեի արդյունքները կարող են վիճարկվել սահմանադրական դատարանում`
արդյունքների պաշտոնական հրապարակման պահից յոթնօրյա ժամկետում:»

Կատարված փոփոխությունների արդյունքում նույն հոդվածում սահմանվել է, որ.
«5. Եթե քվեարկության ընթացքում տեղի են ունեցել սույն օրենքի և Հայաստանի
Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի այնպիսի խախտումներ, որոնք կարող էին
ազդել հանրաքվեի արդյունքների վրա, ապա կենտրոնական հանձնաժողովը որոշում է
ընդունում հանրաքվեի առանձին տեղամասերում վերաքվեարկություն անցկացնելու
մասին, եթե այդ միջոցով հնարավոր է շտկել այդ խախտումների հետևանքները:
6. Եթե հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման ընթացքում կամ հանրաքվեի
առանձին տեղամասերում վերաքվեարկություն անցկացնելու ընթացքում տեղի են ունեցել
սույն

օրենքի

խախտումներ,

և

Հայաստանի

որոնք

կարող

Հանրապետության
էին

ազդել

ընտրական

հանրաքվեի

օրենսգրքի

արդյունքների

այնպիսի

վրա,

ապա

կենտրոնական հանձնաժողովը որոշում է ընդունում հանրաքվեի արդյունքներն անվավեր
ճանաչելու մասին և նշանակում է նոր քվեարկություն:
7. Հանրաքվեի արդյունքների հետ կապված վեճերով դիմում սահմանադրական դատարան
կարող է ներկայացվել հանրաքվեի արդյունքի պաշտոնական հրապարակման օրվանից
հետո` մինչև հինգերորդ օրը, ժամը 18.00-ն»:

Սույն

փոփոխությամբ

ըստ

էության

ավելացվել

է

առանձին

տեղամասերում

վերաքվեարկության նշանակման տարբերակը, որը կարելի է գնահատել, որպես ընդհանուր
քվեարկության արդյունքների բողոքարկման լրացուցիչ խոչընդոտ, քանի որ ակնհայտ է, որ
դիտորդական առաքելությունների կողմից արձանագրված խախտումները համակարգային և
կենտրոնացված բնույթ են կրում և բնորոշ չեն միայն առանձին տեղամասերի:
Ակնհայտ է նաև, որ ժամկետային խիստ սահմանափակումները՝ քվեարկության
հաջորդ օրը, իրավականության օգտին չեն գործում և ավելի սեղմ ժամկետներում
շահագրգիռ կողմերը հնարավորություն չեն ունենում արդյունավետ բողոքարկել ընտրական
հանձնաժողովների կայացրած որոշումները: Արդյունքում, ընտրական գործընթացների և
քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ կասկածները մնում են չփարատված, իսկ
ընտրված մարմինների նկատմամբ վստահությունը շարունակում է նվազել:
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Սահմանադրական փոփոխությունների
հանրաքվեի վարչարարություն
«Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ գլխի համաձայն սահմանադրական հանրաքվեի
կազմակերպումը և օրինականության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացվում է
Հանրաքվեի կենտրոնական հանձնաժողովի կողմից, որը ՀՀ Ընտրական օրենսգրքով
սահմանված ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է: Հանրաքվեի կենտրոնական
հանձնաժողովը հանրաքվեի կազմակերպումն իրականացնում է Ընտրատարածքային և
տեղամասային հանձնաժողովների միջոցով: Ընտրատարածքային հանձնաժողովները ՀՀ
Ընտրական

օրենսգրքով

սահմանված

41

ընտրատարածքային

ընտրական

հանձնաժողովներն են, որոնք գործում են մշտապես, իսկ տեղամասային հանձնաժողովները
կազմավորվում են յուրաքանչյուր քվեարկությունից առաջ: Ըստ ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի
42-րդ հոդվածը 6-րդ կետի, «6. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում անդամներ
նշանակելու մասին հայտերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացվում են
քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, քան 30, և ոչ ուշ, քան 25 օր առաջ` մինչև ժամը 18:00-ն,
արտահերթ ընտրությունների դեպքում` քվեարկության օրվանից ոչ շուտ, քան 20, և ոչ ուշ,
քան 18 օր առաջ` մինչև ժամը 18:00-ն»:

Տեղամասային հանձնաժողովներ
Ըստ ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի
«2. Ընտրական հանձնաժողովի անդամ չեն կարող լինել Հայաստանի Հանրապետության
քրեական օրենսգրքի 149-154.6-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցագործությունների համար
դատվածություն

ունեցող

հանձնաժողովների

անդամ

սահմանադրական
կոմիտեի,

անձինք:
չեն

դատարանի

հատուկ

կարող

լինել

անդամները,

քննչական

տեղակալները, մարզպետները

Ընտրատարածքային

ծառայության
և

և

Ազգային

տեղամասային
ժողովի

դատավորները,
ծառայողները,

նրանց տեղակալները,

պատգամավորները,

դատախազները,
նախարարները

համայնքների

ընտրական
քննչական
և

նրանց

ղեկավարներն

ու

ավագանու անդամները, ոստիկանությունում և ազգային անվտանգությունում, դատական
ակտերի

հարկադիր

կատարման

ծառայությունում,

քրեակատարողական

հիմնարկներում

ծառայողները, զինծառայողները, վստահված անձինք, լիազոր ներկայացուցիչները, դիտորդները,
թեկնածուները:»:

Այսպիսով ընտրատարածքային և տեղամասային հանձնաժողովի անդամներ, ի թիվս
այլոց,

չեն

կարող

լինել

համայնքի

ավագանու

անդամները:

Նույն

կարգավորումը

վերաբերում է նաև Հանրաքվեի տարածքային և տեղամասային հանձնաժողովներին:
Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցչի ահազանգի հիման վրա, Հելսինկյան
Քաղաքացիական

Ասամբլեայի

Վանաձորի
33

գրասենյակը

ուսումնասիրել

է

բոլոր
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տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմը և հայտնաբերել, որ 2015 թ;
դեկտեմբերի 3-ի դրությամբ, ընդհանուր առմամբ 203 ավագանու անդամ է ներգրավված
հանրաքվեի տեղամասային հանձնաժողովներում: Մարզային բաշխվածության վերաբերյալ
ավելի մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք տեսնել Աղյուսակ 1-ում:
Աղյուսակ 3. Ավագանիների թիվը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում դեկտեմբերի 3-ի դրությամբ
Մարզ

Պաշտոն

Նշանակող
ԸԸՀ

Արագածոտն

Նախագահ
Քարտուղար
Անդամ

Արարատ

8

14

Ժառ.
2

1

1

1

2

4

1

1

2

1

23
2

Քարտուղար

1

1

2

2
1

Քարտուղար

4
14

1

Նախագահ

2

Քարտուղար

3
5

3

4
1

3

3

1

1

23
3

1
4

1

15

2

5

Քարտուղար

1

1

2

5

Քարտուղար

5
17

1

2

1

5
1
3

1

1

4

27
5

Քարտուղար

2

2
1

2

Նախագահ

Անդամ

1
1

Անդամ
Ընդամենը

1

1

1

1

1

13

3

3

1

2

3
83

14

1

Նախագահ
Քարտուղար

17

10
0

8

38

6

5

1

17

10

Նախագահ

6

22

4

3

Նախագահ

32

5

1

5

1

7

4

Նախագահ

6

30

3

2

Նախագահ

18

14

Նախագահ

Քարտուղար

Տավուշ

3

3

Անդամ
Վայոց Ձոր

ՀԱԿ

2

1

Անդամ
Սյունիք

ՕԵԿ

2

1

Անդամ
Շիրակ

1

2

Անդամ
Կոտայք

1

Քարտուղար

Անդամ
Լոռի

ԲՀԿ

2

Անդամ
Գեղարքունիք

ՀՅԴ

Նախագահ

Անդամ
Արմավիր

ՀՀԿ

Ընդամենը

8

3
50

22

34

21

12

10

5

203

203
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Ընդ որում տեղամասային հանձնաժողովներում ընդգրկված ավագանիներից 83-ը
ներկայացված էին համապատասխան Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի
կողմից, 50-ը՝ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության, 22–ը Հայ հեղափոխական
դաշնակցության, 21-ը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, 12-ը Օրինաց Երկրի, 10-ը Հայ
ազգային կոնգրեսի և 5 - ը Ժառանգություն կուսակցության կողմից:
Հարկ է նշել, որ ըստ Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցչի կողմից
տրամադրվել

է

Լոռի,

Շիրակ,

Տավուշ,

Գեղարքունիք

մարզերի

ուսումնասիրության

տվյալները, որոնցում իրենք հայտնաբերել են Ժառանգություն կուսակցության կողմից
նշանակված ևս 5 անդամ, որոնց իրենք փոխարինել են անմիջապես հայտնաբերելուց հետո
և ՀՔԱ Վանաձորի ուսումնասիրության ժամանակ արդեն չեն եղել:
Այս տեղեկատվությունը, կից համապատասխան անձանց տվյալներով, 2015 թ.
դեկտեմբերի 4-ին ներկայացվել է ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին՝ ՀՀ
ընտրական

օրենսգրքի

խախտումը

վերացնելու

պահանջով

և

տարածել

է

լրատվամիջոցներով:
Քվեարկությունից հետո՝ 2015 թ. դեկտեմբերի 8-ին ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը կրկին
ուսումնասիրել

է

տեղամասային

հանձնաժողովների

կազմը

և

բացահայտել,

տեղամասային հանձնաժողովների կազմում պահպանվել են 41 ավագանու անդամներ:
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Աղյուսակ 4. Ավագանու անդամների թիվը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում
դեկտեմբերի 8-ի դրությամբ
Մարզ

Պաշտոն

Նշանակող
ԸԸՀ

Արագածոտն

Արարատ

ՀՀԿ

Նախագահ

ՀՅԴ

ԲՀԿ

Ընդամենը

ՕԵԿ

ՀԱԿ

Ժառ.

1

Քարտուղար

1

Անդամ

1

Նախագահ

1

1

Քարտուղար
Անդամ
Արմավիր

3

1

Նախագահ
Քարտուղար
Անդամ

Գեղարքունիք

Նախագահ

1

Քարտուղար

1

Անդամ
Լոռի

1

1

Նախագահ
Քարտուղար
Անդամ

Կոտայք

3

Նախագահ

2

Քարտուղար
Անդամ
Շիրակ

1
4

Քարտուղար

1
5

1

1

Նախագահ

2

Քարտուղար

1

Անդամ
Վայոց Ձոր

1

Նախագահ

Անդամ
Սյունիք

1

1

Նախագահ
Քարտուղար
Անդամ

Տավուշ

1
1

Նախագահ
Քարտուղար
Անդամ
Ընդամենը

2
16

15

1

8

0

0

1

1
1
1
2
0
4
0
0
0
2
1
1
0
0
3
2
1
2
4
2
6
2
1
1
0
0
0
1
1
2
41

3

6

0

4

3

5

12

4

0

4

41

Սա նշանակում է, որ ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը անգործություն է
ցուցաբերել նախ թույլատրելով, որ սույն ավագանու անդամները ստանան հանձնաժողովի
անդամի վկայական և ընդգրկվեն տեղամասային հանձնաժողովներում և չի փոխարինել
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նրանց նույնիսկ այդ մասին տեղեկացվելուց հետո: Տվյալ հանձնաժողովների կայացրած
որոշումները և կազմած փաստաթղթերը պետք է համարվեն անվավեր, քանի որ ստորագրվել
են ոչ իրավասու անձանց կողմից: Այս առումով հատկանշանական է, որ ավագանու
անդամները տեղամասային հանձնաժողովների կազմում ամենից շատ ներկայացված են
եղել համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների կողմից: Ըստ
այդմ ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վերադասության կարգով պարտավոր էր
համապատասխան գործողություններ ձեռնարկել ոչ միայն խախտումը վերացնելու, այլ նաև
այն իրականացրած անձանց պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ:
Ուսումնասիրության ընթացքում բացահայտվել է նաև, որ բազմաթիվ են հատկապես
Հանրապետական կուսակցության կողմից ներկայացված հանձնաժողովի անդամները, ովքեր
հանդիսանում են տվյալ համայնքի ավագանու անդամների մերձավոր ազգականներ (քույր,
եղբայր, հայր, մայր), ինչը օրենքով որևէ կերպ չի կարգավորում, սակայն շահերի բախման
հստակ դրսևորում է, և հատկապես փոքր համայնքներում ընտրողների կամքի ազատ
արտահայտման սահմանափակման ուժեղ լծակ կարող է հանդիսանալ:
Համաձայն ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 39-րդ հհոդվածի 3-րդ մասի,
«3. Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կազմում կարող են ընդգրկվել ընտրական
իրավունք ունեցող այն քաղաքացիները, որոնք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
սահմանած կարգով անցել են ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներ և
ստացել որակավորման վկայականներ»:

2015 թ. հոկտեմբերի 20-ին Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն
Զուրաբյանը դիմել է ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով տեղեկացնելով, որ 2015 թ.
դեկտեմբերի 6-ին նախատեսվող հանրքվեն արտահերթ ընտրական գործընթաց է, իսկ 2015
թ.

նախատեսված

արտոնագրման

դասընթացները

կազմակերպվել

են

օգոստոսին՝

արձակուրդային շրջանում, ինչը հնարավորություն չի տվել շատերին մասնակցել այդ
դասընթացներին և նոր արտոնագրեր ստանալ: Դիմումատուն խնդրել է Կենտրոնական
ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ երկարացնել 2015 թ. լրացած

արտոնագրերի

ժամկետները և դրանք թողնել ուժի մեջ՝ ներառյալ հանրաքվեի անցկացումը:
2015 թ. հոկտեմբերի 29-ին ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իր
որոշմամբ բավարարել է դիմումը՝ ուժի մեջ թողնելով ժամկետանց վկայականները31:
Արդյունքում Ընտրական հանձնաժողովներում ընդգրկված շուրջ 16 000 անձանցից 1 312-ի
վկայականը եղել է ժամկետանց, ընդ որում նրանցից 116-ը եղել են հանձնաժողովի

31

ՀՀ ԿԸՀ որոշում Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի դիմումի քննարկման մասին,
http://res.elections.am/images/dec/15.67_A.pdf

37

ՀԵԼՍԻՆԿՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՍԱՄԲԼԵԱՅԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

_______________________________________________________________
նախագահ, իսկ 109-ը քարտուղար: Հատկանշական է, որ ժամկետանց վկայականով
հանձնաժողովի անդամներից 243-ին նշանակել է համապատասխան ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովը (Տե՛ս Աղյուսակ 5):
Աղյուսակ 5. Ժամկետանց վկայականներով հանձնաժողովի անդամների թիվն ըստ նշանակողի և
պաշտոնի
Պաշտոն

Նշանակող
ԸԸՀ

Ընդամենը

ՀՀԿ

ՀՅԴ

ԲՀԿ

Նախագահ

25

19

32

6

27

7

116

Քարտուղար

23

11

22

12

27

14

109

243

8

201

32

150

233

220

1087

243

56

231

86

168

287

241

1312

Անդամ
Ընդամենը

ՕԵԿ

ՀԱԿ

Ժառ.

Դիտորդություն իրականացնող կազմակերպությունները, այդ թվում ՀՔԱ Վանաձորի
գրասենյակը, յուրաքանչյուր ընտրության ժամանակ արձանագրել են ընտրական օրենսգրքի
վերաբերյալ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների ոչ պատշաճ
իմացությունը

և

կարևորել

հանձնաժողովների

անդամների

շարունակական

վերապատրաստումը: Այս առումով ողջունելի է, որ հանրաքվեից առաջ իրականացված
դասընթացն արդեն նշանակված հանձնաժողովի անդամների հետ, սակայն անհասկանալի
է, թե ինչու ԿԸՀ-ն սույն գործողությանը զուգահեռ հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում լրացուցիչ
ստուգարք չի կազմակերպել ժամկետանց վկայական ունեցող հանձնաժողովի անդամների
համար, առավել ևս, որ 243 ժամկետանց վկայականով անդամ ներկայացրած ընտրական
հանձնաժողովը չէր կարող տեղյակ չլինել, որ կարող է նմանատիպ խնդիր ունենալ:
Անհասկանալի է նաև Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության վարքագիծը որը երբևէ չի
հայտնել

հանձնաժողովը

բոյկոտելու

մտադրության

մասին,

սակայն

նաև

չի

նախապատրաստվել դրա վերահսկողությանը՝ պատշաճ ժամկետում դիմելու ստուգարքի
համար:
ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը բազմիցս նշել է, որ անընդունելի է համարում
դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար Ընտրական օրենսգրքի իմացության
վերաբերյալ ստուգարքի հանձնման պահանջը, սակայն որևէ գործողություն չի ձեռնարկել
ժամկետանց վկայականները ուժի մեջ պահելու դիմումով հանդես գալու համար, այլ
պատշաճ կերպով հետևել է օրենսդրության պահանջներին, երբ դիտորդներին ներկայացվող
պահանջներն

ըստ

էության

նույնաբովանդակ

են

հանձնաժողովի

անդամներին

ներկայացված պահանջներին, իսկ իրավունքները հասնում են նվազագույնի: Միևնույն
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ժամանակ տեղամասային հանձնաժողովները առավել կարիք ունեն կոմպետենտություն
դրսևորելու և չփորձելու շրջանցել կամ խախտել օրենքը, ինչն ակնառու է հատկապես
հանրաքվեի ընթացքում: Այս ամենը ևս վկայում է սահմանադրական հանրաքվեի հապշտապ
և անփույթ կազմակերպման մասին:
Սահմանադրական

հանրաքվեի

ընթացքում

կրկին

անգամ

ակնհայտ

է

եղել

հանձնաժողովների հիմնականում միակուսակցական վարքագիծը: Աննախադեպ բարձր է
եղել նաև տեղամասային հանձնաժողովների անդամների նկատմամբ ճնշումների և
կաշառելու

փորձերի

պատգամավոր

Լևոն

մասին

ահազանգերի

Զուրաբյանը

ՀՀ

թիվը:

Գլխավոր

Օրինակ՝

ՀԱԿ

դատախազություն

խմբակցության
է

ուղարկել

մի

տեսագրություն, որտեղ Երևանի տեղամասային հանձնաժողովի ՀԱԿ-ի կողմից նշանակված
անդամին փորձել են 100 000 դրամով կաշառել:32 Դեպքի առնչությամբ հարուցվել է
քրեական գործ, ձերբակալվել է Կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակից Զավեն
Միրիջանյանը:33
Ճնշումների

արդյունքում

ընդդիմության

կողմից

նշանակված

բազմաթիվ

հանձնաժողովի անդամներ ինքնաբացարկ են հայտնել:

Ընտրական ցուցակներ
Ընտրական գործընթացների լեգիտիմության գնահատման շրջանակներում ՀՔԱ
Վանաձորի գրասենյակն ուսումնասիրել է տարբեր գործոններ, որոնք ազդում են կամ կարող
են ազդել ընտրությունների օրինականության վրա:
Ըստ

ՀՀ

Ազգային

վիճակագրական

ծառայության

(ՀՀ

ԱՎԾ)

Հայաստանի

Հանրապետության բնակչության թիվը 1991 թ. եղել է 3 մլն 574 500 մարդ, որի 57%-ը (2 մլն
051 473) կազմել են ընտրելու իրավունք ունեցող՝ այսինքն 18 տարին լրացած գործունակ
անձինք: Ընդհանուր և համակարգված ընտրական ցուցակների բացակայության, ինչպես
նաև հաշվառման մեխանիզմների անորոշության պատճառով, թերևս 1990-ականներին
ընտրացուցակներում առկա էին բազմաթիվ բացեր և մեծ թվով բնակիչներ զրկված էին
ընտրելու
հանգեցրել

իրավունքից:
է

Ժամանակի

հակառակ

ընթացքում

ծայրահեղության:

անհամաչափ մեծացել է 2012 թ. ից՝ հասնելով

այս

խնդրի

Ընտրողների

կարգավորումը

թվի

տեսակարար

սակայն
կշիռը

83%-ի: Ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների 2015 թ.

հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ ՀՀ մշտական բնակչությունը կազմել է 3 մլն 004 000: 2015 թ. ՀՀ
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Ընտրատեղամասային հանձնաժողովի անդամին խոստանում են 100 հազար դրամ՝ կեղծելու համար,
http://www.aravot.am/2015/11/26/633007/
33
Ընտրական հանձնաժողովի ՀԱԿ անդամին կաշառելու փաստի առիթով հարուցվել է քրեական գործ. Գլխավոր դատախազ,
http://www.tert.am/am/news/2015/12/11/kostanyan-4/1871709
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ոստիկանության ներկայացրած

վերջնական ցուցակներով

հանրաքվեին մասնակցելու

իրավունք ունեցող քաղաքացիների թիվը դարձել է 2 մլն 566 733, այսինքն ընտրողների
տեսակարար կշիռը 85% է: Այսինքն նշված 24 տարիների ընթացքում ՀՀ բնակչությունը
պակասել է ավելի քան 500 հազարով, միաժամանակ գրեթե նույնքանով ավելացել է
ընտրողների ընդհանուր թիվը (Տե՛ս Աղյուսակ 6):
Աղյուսակ 6. Մշտական բնակչության, ընտրելու իրավունք ունեցողների և քվեարկողների թիվը
ըստ համապետական ընտրությունների
Ընտրություն

Բնակչության
թիվ

Ընտրողների
թիվ

Ընտրողների
տեսակարար
կշիռը

Քվեարկության
մասնակիցների
թիվ

Քվեարկության
մասնակիցների
տեսակարար

կշիռը ըստ
ընտրողների
թվի

1991 թ. Անկախության
հանրաքվե
1995 թ. ԱԺ ընտրություն

3574500

2051473

57%

1518090

74%

3248800

2178699

67%

1183573

54%

1996 թ.
Նախագահական
ընտրություն
1998թ. Նախագահական
ընտրություն 1-ին փուլ

3246000

2210189

68%

1333204

60%

3232100

2293636

71%

1449004

63%

1998 թ.
Նախագահական
ընտրություն 2-րդ փուլ
1999 թ. ԱԺ ընտրություն

3232100

2300816

71%

1567702

68%

3226900

2198544

68%

1137660

52%

2003 թ.
Նախագահական
ընտրություն 1-ին փուլ
2003 թ.
Նախագահական
ընտրություն 2-րդ փուլ
2003 թ. ԱԺ ընտրություն

3212200

2315410

72%

1462383

63%

3212200

2331507

73%

1595702

68%

3212200

2340744

73%

1233757

53%

2003 թ.
Սահմանադրական
հանրաքվե
2005 թ.
Սահմանադրական
հանրաքվե
2007 թ. ԱԺ ընտրություն

3212200

2339704

73%

1215908

52%

3219200

2317462

72%

1514307

65%

3230100

2319722

72%

1391540

60%

2008 թ.
Նախագահական
ընտրություն
2012 թ. ԱԺ ընտրություն

3238000

2315410

72%

1681027

73%

3026900

2501597

83%

1572858

63%

2013 թ.
Նախագահական
ընտրություն
2015 թ.
Սահմանդրական
հանրաքվե

3017100

2509434

83%

1521261

61%

3004000

2566733

85%

1302368

51%
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Ըստ ՀՀ ԱՎԾ բնակչության տարիքային բաշխվածության տարեկան միջին ցուցանիշի,
մշտական բնակչության 25-30% եղել է մինչև 18 տարեկան: Ստացվում է, որ մշտական
բնակչության 70-75% (կամ միջինը 73%-ը) պետք է լիներ ընտրող (ինչպես ըստ Աղյուսակ 6ի, եղել է 2003-2008 թթ.): 2012 թ. ընտրողների թվի տեսակարար կշռի 10% ավելացումը,
որևէ կերպ չի կարող մեկնաբանվել որպես բնական աճ, քանի որ որևէ թվական հիմքեր կամ
փաստեր չկան կարծելու, որ նման բնական հավելաճ է տեղի ունեցել 1990-1994թթ.:
Պատկերն ավելի հստակ է դառնում, երբ ուսումնասիրում ենք մարզային տվյալները:
Համադրելով 2007, 2008, 2012, 2013 թվականների հունվարի 1-ի և 2015 թվականի
հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում և Երևան քաղաքում
մշտական բնակչության թվերը նույն բնակավայրերում այդ թվականին տեղի ունեցած
համապետական ընտրությունների ընտրողների ընդհանուր թվերի34 հետ՝ տեսնում ենք, որ
ընդհանուր բնակչության թվի նվազմանը զուգահեռ կտրուկ ավելացել է ընտրողների
բացարձակ թիվը և տեսակարար կշիռը: Լոռու մարզում փաստորեն ընտրողների թիվը
կազմում է մշտական բնակչության 105%-ը (Տե՛ս Աղյուսակ 7):
Ավելին, Վանաձոր քաղաքի բնակչության և ընտրողների թվի հարաբերակցությունը
ցույց է տալիս, որ ընտրողների թվի անհամաչափ աճի վերոնշյալ տենդենցը արհեստական
միջամտության կամ թվային հավելագրման արդյունք է:
Ըստ ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքի տվյալների՝
2005 թ. Վանաձոր քաղաքի ընտրողների ընդհանուր թիվը եղել է 101 205: Մինչդեռ ՀՀ ԱՎԾ
տվյալների՝ համաձայն, 2005 թվականին Վանաձորի մշտական բնակչության թիվը կազմել է
105 700 մարդ, այսինքն մշտական բնակչության 96%-ն ունեցել է ընտրելու իրավունք: 2015
թ. բնակչության թվի նվազմանը զուգահեռ աճել է ընտրողների թիվը, որի արդյունքում
Վանաձոր քաղաքի ընտրողների թիվը կազմում է մշտական բնակչության 117%-ը (Տե՛ս
Աղյուսակ 8):

Ընտրություն

34

Բնակչության
մեջ
Մշտական
Ընտրողների ընտրողների
բնակչություն ընդհանուր տեսակարար
(ՀՀ ԱՎԾ)
թիվ (ԿԸՀ)
կշիռը

Ի գիտություն, ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում բացակայում է 2008 թ. նախագահական
ընտրությունների ընտրողների թիվը, այդ պատճառով թիվը հաշվարկվել է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին
տրամադրված քվեաթերթիկներից, որոնք ըստ ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 3%-ով ավելի են ընտրողների թվից:
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2005 թ. Վանաձորի ՏԻՄ ընտրություն

105500

101205

96%

2007 թ. ԱԺ ընտրություն

105000

93414

89%

2008 թ. ՀՀ Նախագահական ընտրություն

104800

93000

89%

2008 թ. Վանաձորի ՏԻՄ ընտրություն

104800

93600

89%

2012 թ. ՀՀ Աժ ընտրություն

86200

96524

112%

2012 թ. Վանաձորի ՏԻՄ ընտրություն
2013 թ. ՀՀ Նախագահական
ընտրություններ
2015 թ. Հանրաքվե

86200

96248

112%

85700

96577

113%

82400

96656

117%

42

ՀԵԼՍԻՆԿՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՍԱՄԲԼԵԱՅԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

_________________________________________________________
Աղյուսակ 7. Մշտական բնակչության, ընտրելու իրավունք ունեցողների և քվեարկողների թիվը ըստ մարզերի
Բնակավայ
ր

2007

2008

2012

2013

2015

Մշտ.
Բնակչ.
հունվ.
1-ի դր.

Ընտր.
ընդհ.
թիվ

Ընտր.
Տեսակ.
կշիռ

Մշտ.
Բնակչ.
հունվ. 1ի դր.

Ընտր.
ընդհ.
թիվ (ՏԸՀ
տրամ.
քվեաթերթ.
97%)

Ընտր.
Տեսակ.
կշիռ

Մշտ.
Բնակչ.
հունվ.
1-ի դր.

Ընտր.
ընդհ.
թիվ

Ընտր.
Տեսակ.
կշիռ

Մշտ.
Բնակչ.
հունվ.
1-ի դր.

Ընտր.
ընդհ.
թիվ

Ընտր.
Տեսակ.
կշիռ

Ըստ ՀՀ
ԱՎԾ Մշտ.
Բնակչ.
հոկտ. 1-ի
դր.

Հանրաքվեին
մասնակցելու
իրավունք
ունեցող
անձանց
ընդհանուր
թիվը

Ընտր.
Տեսակ.
կշիռ

Երևան

1104900

751083

68%

1107800

745542

67%

1061000

814225

77%

1066300

824859

77%

1076500

845885

79%

Արագածոտն

140000

99238

71%

140500

102820

73%

133000

113690

85%

133000

114323

86%

129600

115383

89%

Արարատ

275100

191832

70%

276500

189538

69%

260700

212317

81%

261400

213038

81%

259400

217788

84%

Արմավիր

280200

201463

72%

281600

202370

72%

266200

222641

84%

267100

224622

84%

265600

229562

86%

Գեղարքունիք

239600

173041

72%

240100

173558

72%

235400

185981

79%

235600

186456

79%

231900

187876

81%

Լոռի

282700

224029

79%

282000

222130

79%

235600

236441

100%

234700

237494

101%

226200

238048

105%

Կոտայք

276200

210191

76%

277800

209229

75%

254600

231710

91%

255300

232594

91%

254700

235549

92%

Շիրակ

281300

212980

76%

281000

211169

75%

252100

228732

91%

251300

229265

91%

243200

230558

95%

Սյունիք

152900

105799

69%

152800

116400

76%

141800

121433

86%

141700

109384

77%

139500

109448

78%

Վայոց Ձոր

55800

45133

81%

55800

45570

82%

52400

47412

90%

52200

47227

90%

51100

47149

92%

Տավուշ

134200

104933

78%

134200

109694

82%

128600

108324

84%

128300

108560

85%

126300

109487

87%

Ընդամենը

3222900

2319722

72%

3230100

2328020

72%

3021400

2522906

84%

3026900

2527822

84%

3004000

2566733

85%
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Աղյուսակ 8. Վանաձոր քաղաքի Մշտական բնակչության, ընտրելու իրավունք ունեցողների և քվեարկողների
թիվը ըստ համապետական և ՏԻՄ ընտրությունների
Ընտրություն

Մշտական
բնակչություն
(ՀՀ ԱՎԾ)

Ընտրողների
ընդհանուր
թիվ (ԿԸՀ)

Բնակչության
մեջ ընտրողների
տեսակարար
կշիռը

Քվեարկության
մասնակիցների
թիվ

Քվեարկության
մասնակիցների
տեսակարար կշիռը
ըստ ընտրողների
թվի

2005 թ. Վանաձորի
ՏԻՄ ընտրություն

105500

101205

96%

47799

47%

2007 թ. ԱԺ
ընտրություն

105000

93414

89%

51224

55%

2008 թ. ՀՀ
Նախագահական
ընտրություն

104800

93000

89%

60711

65%

2008 թ. Վանաձորի
ՏԻՄ ընտրություն

104800

93600

89%

46197

49%

2012 թ. ՀՀ Աժ
ընտրություն

86200

96524

112%

51224

53%

2012 թ. Վանաձորի
ՏԻՄ ընտրություն

86200

96248

112%

44540

46%

2013 թ. ՀՀ
Նախագահական
ընտրություններ

85700

96577

113%

51702

54%

2015 թ. Հանրաքվե

82400

96656

117%

36771

38%

Հետաքրքրական է նաև, որ ՀՀ ոստիկանության կողմից հրապարակված տվյալներում
առկա էր 242 267 անուն, ազգանուն, հայրանուն, որոնք հանրապետության տարածքում
նույնությամբ կրկնվում են մեկից ավելի անգամ՝ ընդհանուր կազմելով 600 251 ընտրող: Ընդ
որում միայն Երևան քաղաքում մեկից ավելի անգամ կրկնվող անուն, ազգանուն,
հայրանուններով ընտրողների ընդհանուր թիվը 130 000 է: Համեմատության համար պետք է
նշել, որ մոտ 239 000 ընտրող ունեցող Լոռիում այս կրկնությունների ընդհանուր թիվը
ընդամենը 9000 է:
ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կողմից առանձնացվել են նաև այն ընտրողների
տվյալները, որոնք որևէ հասցեում հաշվառված չեն (Տե՛ս Աղյուսակ 9):
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_______________________________________________________________
Աղյուսակ 9. Անհասցե ընտրողների թիվն ըստ մարզերի
Մարզ

Անհասցե ընտրողների թիվ

Արագածոտն

150

Արարատ

228

Արմավիր

185

Գեղարքունիք

56

Կոտայք

88

Լոռի

177

Շիրակ

128

Սյունիք

37

Վայոց Ձոր

44

Տավուշ

12

Երևան

0

Ընդամենը

1105

Բացի այդ, մի շարք ընտրողների տվյալներում բացակայում են նրանց ծննդյան ամիսը
և ամսաթիվը: Ընդ որում ըստ տարեթվի այս ցանկում ընդգրկված են մինչև 1991 թ. ծնված
անձինք ինչը կասկածելի է (Տե՛ս Աղյուսակ 10):
Աղյուսակ 10. Առանց ծննդյան ամիս և ամսաթվի նշման ընտրողների թիվն ըստ մարզերի
Մարզ

Առանց ծննդյան ամիս-ամսաթվի ընտրողների թիվ

Արագածոտն

1785 ընտրող, նրանցից վերջինի ծննդյան տարեթիվը 1972

Արարատ

5984 ընտրող, նրանցից վերջինի ծննդյան տարեթիվը 1980

Արմավիր

6621 ընտրող, նրանցից վերջինի ծննդյան տարեթիվը 1985

Գեղարքունիք

3757 ընտրող, նրանցից վերջինի ծննդյան տարեթիվը 1981

Կոտայք

4467 ընտրող, նրանցից վերջինի ծննդյան տարեթիվը 1975

Լոռի

2144 ընտրող, նրանցից վերջինի ծննդյան տարեթիվը 1984

Շիրակ

2519 ընտրող, նրանցից վերջինի ծննդյան տարեթիվը 1975

Սյունիք

1617 ընտրող, նրանցից վերջինի ծննդյան տարեթիվը 1991

Վայոց Ձոր

515 ընտրող, նրանցից վերջինի ծննդյան տարեթիվը 1984

Տավուշ

1486 ընտրող, նրանցից վերջինի ծննդյան տարեթիվը 1979

Երևան

6408 ընտրող, նրանցից վերջինի ծննդյան տարեթիվը 1984

Ընդամենը

37 303

Ընտրողների ցուցակներում առկա են նաև անհասկանալի և անփույթ տվյալներ,
որոնց մասին ահազանգվել է նաև Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի
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(ԹԻՀԿ)

կողմից:35

Կրկնությունների

և

միևնույն

հասցեում

գրանցված

բազմաթիվ

ընտրողների, ինչպես նաև 100 տարեկանից մեծ անձանց առկայության վերաբերյալ ԹԻՀԿ
հրապարակմանն ի պատասխան՝ ՀՀ ոստիկանությունն իր հրապարակած պարզաբանման
մեջ ընդունել է, որ 100 տարեկանից բարձր 167 ընտրողներից միայն 23-ն է ողջ եղել:
Միևնույն հասցեներում մինչև 500 ընտրողի գրանցված լինելու փաստի վերաբերյալ
ոստիկանությունը նշել է, թե սեփական նախաձեռնությամբ բացակայող կամ տեղափոխված
անձանց հաշվառումից հանելու իրավասություն չունի, իսկ որոշ դեպքերում էլ անձինք
հաշվառված են մեկ ընդհանուր հասցեում, քանի որ իրենց բնակելի տարածություններում
հասցե չկա: Սակայն ինչպես ներկայացվեց, ընտրողների ցուցակում առկա են եղել առանց
հաշվառման հասցեի ընտրողներ, ինչը նշանակում է, որ կամ ՀՀ ոստիկանությունը բոլոր
անհասցե

ընտրողներին

չի

հաշվառում

այլ

հասցեներում,

կամ

պարզաբանումն

իրականությանը չի համապատասխանում: Ընտրողների տվյալների կրկնության առումով՝
ՀՀ

ոստիկանությունը

տարածել

է

պարզաբանում,

որ

ստուգումների

արդյունքում

անճշտություններ չեն հայտնաբերվել:36
Ընտրողների

ցուցակների

ուռճածվածության

վերաբերյալ

հրապարակումների

առնչությամբ ՀՀ ոստիկանությունը տարբեր պարզաբանումներ է ներկայացրել, ըստ որի ՀՀ
ԱՎԾ տվյալները չեն հիմնվում ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրի տվյալների վրա և չեն
ներառում մարդկանց ովքեր մեկ տարուց ավել բացակայում են հանրապետությունից:
Մինչդեռ ՀՀ ոստիկանությունը չի կարող ընտրական ցուցակներից հանել Հայաստանի
Հանրապետությունից բացակայող ՀՀ քաղաքացիների անունները: ՀՀ ոստիկանության
կողմից ներկայացված ցուցակները հիմնվում են ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրի
տվյալների

վրա,

ըստ

որոնց

2015

թ.

հուլիսի

1-ի

դրությամբ

Հայաստանի

37

Հանրապետությունում հաշվառված է եղել 3 մլն 302 424 անձ :
Պետք է արձանագրել, որ եթե ընդունենք, որ և՛ ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրի
և՛ ՀՀ ԱՎԾ կողմից ներկայացված թվերը համապատասխանում են իրականությանը՝ ապա դա
նշանակում է, որ ՀՀ ընտրողների ցուցակի առնվազն 15%-ը այլևս չի բնակվում Հայաստանի
Հանրապետությունում, չունի ընտրելու հնարավորություն, բայց ընդգրկված է ընտրական
ցուցակներում: Չնայած, որ հատուկ պայմաններ են ստեղծվել սահմանափակ խմբի`
Հայաստանի դիվանագիտական և հյուպատոսական առաքելությունների և Հայաստանում
գրանցված կորպորացիաների արտասահմանյան մասնաճյուղերի աշխատակիցների և

35

36

37

«Հայաստանում կա 9 հասցե, որտեղ գրանցված է 100 ընտրող և 13 հասցե` 100-ից ավելի ընտրողներով», Գալա,
http://galatv.am/hy/news/9-100-13-100/
ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ («Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանի կողմից
տարածված տեղեկատվության վերաբերյալ), ՀՀ Ոստիկանություն, http://www.police.am/news/view/%D5%BA161115.html
Ոստիկանության նախնական «ստուգատեսներն» ու պետռեգիստրի «բաղձալի» տվյալները. ՀՀ-ում հաշվառված է 3.302.424
մարդ, http://galatv.am/hy/anatylitcs/3-302-424/
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_______________________________________________________________
նրանց ընտանիքի անդամների էլեկտրոնային քվեարկության համար, այս թիվը չափազանց
ցածր է (265 անձ) և միայն առավել տեսանելի է դարձնում արտերկրում բնակվող մյուս
քաղաքացիների նկատմամբ խտրական վերաբերմունքը: Այլ անձանց փոխարեն քվեարկելու
վերաբերյալ

փաստերը

արձանագրելու

նպատակով

«Քաղաքացի

դիտորդ»

նախաձեռնությունը գործարկել է Վերահսկիր հանրաքվեն կայքը,38 որտեղ քաղաքացիները
հնարավորություն են ունեցել մուտքագրելու իրենց տվյալները և նշելու, թե արդյոք
հանրաքվեի օրը լինելու են Հանրապետությունում և մասնակցելու են քվեարկությանը:
Քվեարկության

օրը

քվեարկողների

հերթական

համարների

արձանագրման

միջոցով

«Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնությունը բացահայտել է բացակա անձանց փոխարեն
քվեարկության բազմաթիվ դեպքեր: Այս առումով, ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը նաև
ահազանգ է ստացել, որ Լոռու մարզի համայնքների ղեկավարներին տրամադրվել են իրենց
համայնքների ընտրողների ցուցակները՝ անձնագրային և այլ տվյալներով և տեղամասային
հանձնաժողովների նախագահներին սպառնալիքների կամ կաշառքի միջոցով հրահանգվել
էր լրացնել ընտրողների տվյալները և «Այո» քվեարկել նրանց փոխարեն: Նշված ահազանգը
հաստատվել

է

քվեարկության

օրը՝

այլ

անձանց

փոխարեն

քվեարկելու

դեպքերի

աննախադեպ քանակությամբ, որի մասին տարածվել են բազմաթիվ հաղորդագրություններ:
Ընտրական ցուցակների ուռճացվածությունը և դրանց հավանական չարաշահումը
բազմիցս քննարկվել են և տեղական և միջազգային դիտորդների և մասնագետների կողմից:
Այս առումով ընտրությունների նկատմամբ հասարակության վստահությունը բարձրացնելու
համար՝ որպես հիմնական լուծում առաջարկվում է քվեարկությունից հետո ստորագրված
ընտրական ցուցակների հրապարակումը, ինչը հնարավորություն կտար համոզվելու, որ
բացակա ընտրողների փոխարեն քվեարկություն չի իրականացվել և քվեարկության
արդյունքներն արտացոլում են իրական մասնակցությունը:
Բացի այդ, չարաշահումների կանխարգելման նպատակով առաջարկվում է սահմանել
կարգ,

ըստ

որի

քաղաքացիների
Միաժամանակ

Հայաստանի
ցուցակը

հրատապ

Հանրապետությունից

կառանձնացվի
է

մնում

երկարաժամկետ

հիմնական

Հայաստանի

բացակայող

ընտրական

Հանրապետությունից

ՀՀ

ցուցակներից:
բացակայող

քաղաքացիներին իրենց ընտրական իրավունք իրականացնելու հնարավորություն տալը,
ինչը ենթադրում է նախընտրական քարոզչությանը հետևելու և քվեարկություն կատարելու
հնարավորությունների ապահովում:

38

Վերահսկի՛ր հանրաքվեն, Քաղաքացի դիտորդ, http://hanraqve.com/
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_______________________________________________________________
_

Սահմանադրական փոփոխությունների քարոզչություն
2015թ. հոկտեմբերի 8-ին ՀՀ նախագահը ստորագրեց հանրաքվեն դեկտեմբեր 6-ին
նշանակելու մասին հրամանագիրը, որի հաջորդ օրը տեղի ունեցավ քարոզչության
պաշտոնական

մեկնարկը:

Հարկ

է

նշել,

որ

սահմանադրական

փոփոխությունների

վերաբերյալ ոչ պաշտոնական քարոզչությունը մեկնարկել էր ավելի վաղ: Դեռևս 2014թ.
գարնանից ՀՀ նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովն
ըստ

էության

սկսել

քարոզչությունը՝

էր

սահմանադրական

սահմանադրական

փոփոխությունների

փոփոխությունների

անհրաժեշտության

հայեցակարգի

ներկայացման

միջոցով,39 իսկ սահմանադրական փոփոխությունների դեմ քարոզչությունը մեկնարկել է
2014 թ. սեպտեմբերին՝ «Չեք անցկացնի» նախաձեռնության ստեղծմամբ:
Համաձայն Հանրաքվեի մասին ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ «Քարոզչություն
կատարելու իրավունք ունեցող անձինք կարող են ստեղծել քարոզչության հիմնադրամ`
քարոզչությունը ֆինանսավորելու նպատակով»: Նույն հոդվածի 6-րդ մասով արգելվում է
քարոզչության ընթացքում հիմնադրամից դուրս միջոցներ ծախսելը: Հիմնադրամ ստեղծելու
կամավորության և միևնույն ժամանակ քարոզչության ընթացքում հիմնադրամից

դուրս

ծախսեր կատարելու արգելքը իրավական անորոշություն են ստեղծում և հասկանալի չէ, թե
ինչպես է իրականում վերահսկվում քարոզչության ամբողջական ֆինանսավորումը:
Ըստ

ԿԸՀ

վերահսկիչ-վերստուգիչ

ծառայության

ներկայացրած

տեղեկանքի՝

սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզչության համար ստեղծվել է 16
հիմնադրամ, որոնցում ընդհանուր առմամբ կատարվել է 101 մլն 070 543.8 դրամի մուտք,
որից ապրանքների և ծառայությունների ձեռք բերման նպատակով ծախսվել է 85 մլն 988 710
դրամ: Ամենամեծ գումարային մուտքը կատարվել է Հանրապետական կուսակցության
հինադրամ՝ 80 մլն 899 527 դրամ, որից և ամենաշատ ծախսն է կատարվել՝ 66 մլն 729 098
դրամ: Սահմանադրական փոփոխությունների օգտին քարոզչություն իրականացնող և
հիմնադրամներ ստեղծած
կուսակցությունը

և

կուսակցությունները՝ ՀՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն, «Բարգավաճ Հայաստան»

«Սոցիալ

դեմոկրատական

հնչակյան»

կուսակցությունն

իրենց

հիմնադրամներում ընդհանուր առմամբ ունեցել են 90 մլն 834 727 դրամ, որից ծախսել են 75
մլն 890 330 դրամը: Նշենք, որ «Սոցիալ դեմոկրատական հնչակյան» կուսակցությունը
կատարել

է

95

000

դրամի

մուտք

և

ճիշտ

նույնքան

ելք:

Սահմանադրական

փոփոխությունների դեմ քարոզչություն իրականացնող կուսակցությունները՝ ՀԱԿ-ը և
«Ժառանգություն» կուսակցությունը իրենց հիմնադրամներ մուտք են արել ընդհանուր

39

Սահմանադրական փոփոխությունների
http://moj.am/news/constreforms

հայեցակարգի
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_______________________________________________________________
առմամբ 7 մլն 700 816.8 դրամ, որից ծախսել են 7 մլն 566 380 դրամ: «Օրինաց Երկիր»
կուսակցությունը,

որը

հայտարարել

է

սահմանադրական

փոփոխություններին

դեմ

քարոզչությանը միանալու մասին, ստեղծել է հիմնադրամ, սակայն այնտեղ դրամական
մուտք չի կատարվել: Մնացած 9 հիմնադրամները ստեղծվել են 8 հասարակական
կազմակերպությունների և 1 անհատի կողմից: Այդ հիմնադրամներից 3-ում դրամական
մուտք չի կատարվել, 6-ում մուտք է արվել ընդհանուր 2 մլն 535 000 դրամ, որից ծախսվել է 2
մլն 532 000 դրամը: Հարկ է նշել, որ այդ հիմնադրամներից 5-ում կատարվել է ճիշտ այնքան
գումարի ելք, որքան մուտք: Ընդհանուր առմամբ սահմանադրական փոփոխությունների
օգտին քարոզչության համար պաշտոնապես օգտագործված միջոցները տասնապատիկ
գերազանցում

են

փոփոխությունների

դեմ

իրականացված

քարոզչության

համար

օգտագործված միջոցները:
Սահմանադրական
ռեսուրսների

փոփոխությունների

օգտագործման

վերաբերյալ

քարոզչության

առանձին

փուլում

տեղեկատվություն

վարչական
պարբերաբար

ներկայացվել է «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության կողմից, այդ թվում ՀՔԱ Վանաձորի
գրասենյակի կողմից:
Զեկույցի սույն բաժնում ներկայացվում են քարոզչության հիմնական ուղղությունները
և հիմնական խախտումները:

Սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ իրազեկում և
բանավեճեր
Սահմանադրական փոփոխությունների բովանդակության վերաբերյալ ընդհանուր
իրազեկման միջոցառումները խիստ սահմանափակ էին և հանրությունն ընդհանուր առմամբ
զրկված

էր

ամբողջական

տեղեկատվություն

ստանալու

հնարավորությունից:

Մասնավորապես՝ փոփոխությունների նախագիծը հասանելի էր միայն համացանցում՝
էլեկտրոնային տարբերակով:
Ըստ «Ազատություն» ռադիոկայանի՝ սահմանադրության փոփոխություններին դեմ
ճակատից

հիշեցրել

են,

որ

1995

թվականի

սահմանադրական

հանրաքվեից

առաջ

կառավարության որոշմամբ նախագծի 500 հազար օրինակ էր բաժանվել: Ստացվում է, որ 1
նախագծից կարող էր օգտվել 4 ընտրողֈ ՀՀ արդարադատության նախարարությունն
«Ազատությունը»

ռադիոկայանին

տեղեկացրել

է,

որ

փոփոխություններին

ընդառաջ

կառավարությունը նոր նախագծի 15 400 անվճար օրինակ է բաժանել Հայաստանում:
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Այսինքն 1 նախագծից 165 ընտրող պետք է օգտվերֈ40 ՀՀ Կառավարության 15.10.2015 թ.
ընդունված թիվ 1184 –Ն41 որոշմամբ ՀՀ սահմանադրական փոփոխությունների 2015 թ.
հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման համար հատկացվել է 1 մլրդ 786 մլն 759
հազ. 900 դրամ, որից 74 մլն 36 հազ 225 տպագրական ծախսերի համար, սակայն այս
ծախսերի մեջ նախատեսված չէր նախագծի տպագրությունը:
ՀՀ

Ազգային

ժողովի

փոխնախագահ

Հերմինե

Նաղդալյանը

(ՀՀԿ)

և

Հայ

հեղափոխական դաշնակցության կոլեգիալ շտաբի ղեկավար ԱԺ պատգամավոր Աղվան
Վարդանյանը իրազեկման նյութերի սակավության վերաբերյալ քննադատությանն ի
պատասխան հայտարարել էին, որ քաղաքացիները կարող են կարդալ իրենց «Այո»-ի
գրքույկներն՝ առանց առաջին էջի:42 Այս հայտարարություններն ուղղակի վկայում են, որ
իշխանական

կուսակցությունները

իրենց

չեն

դիտում

պետությունից

անջատ

և

Կառավարության պարտավորությունները դիտում են փոփոխությունների օգտին իրենց
քարոզչության համատեքստում:
2015 թ. նոյեմբերի 13-ից դեկտեմբերի 2-ը «Արմնյուզ» հեռուստաալիքով և «Ա1+»
կայքով հեռարձակվել է «Այո և Ոչ» ռեալիթի շոուն, որի շրջանակներում սահմանադրական
փոփոխությունների կողմ և դեմ անդամներից բաղկացած 2 խմբերը շրջել են Հայաստանի
մարզերով՝ փորձելով մարդկանց ներկայացնել սահմանադրական փոփոխությունների հետ
կապված

դիրքորոշումները:43

իրենց

Հյուսիսային

ուղղությամբ

շրջող

խմբի

«Այո»-ի

ներկայացուցիչներն են եղել ԱԺ Հանրապետական պատգամավորներ Մարգարիտ Եսայանը,
Սամվել Ֆարմանյանը, ԱԺ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, ՀՅԴ անդամ
Արթուր Եղիազարյանը: Իսկ «Ոչ»-ի կողմնակից մասնակիցներն են եղել «Հայազն»
կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մկրտչյանը, «Ազատ Դեմոկրատներ» կուսակցության
ներկայացուցիչ

Նարեկ

Այվազյանը

և

Խաչատրյանը:

«Ժողովրդավարական

«ՀԱՅՔ»

հայրենիք»

նախաձեռնության

անդամ

Վարդան

կուսակցության

ղեկավար

Պետրոս

Մակեյանը, ով պետք է լիներ հյուսիսային ուղղությամբ շրջող խմբի «Ոչ՛-ի կազմում,
հրաժարվել

էր

մասնակցությունից,

քանի

որ

նպատակահարմար

չէր

համարում

քարոզչության իրականացնել անծանոթ թիմով:44 Հարավային ուղղությամբ քարոզչություն
իրականացնող խմբի «Այո»-ի կողմնակիցներն են եղել Սահմանադրական բարեփոխումների
մասնագիտական

հանձնաժողովի

անդամ

Հրայր

Թովմասյանը,

Հայաստանի

PR

ասոցիացիայի նախագահ Արման Սաղաթելյան, ԱԺ Հանրապետական պատգամավորներ

40

ՀՀԿ-ն առաջարկում է Սահմանադրության նախագծին ծանոթանալ քարոզչական բրոշյուրներից և համացանցից,
http://www.azatutyun.am/content/article/27382499.html
41
ՀՀ Կառավարության Թիվ 1184 – Ն որոշում, http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=101039
42
Տե՛ս 35
43
«Այո և Ոչ»՝ ուղիղ եթերում, http://www.a1plus.am/1416915.html
44
Ինչու ընդդիմության ներկայացուցիչը հրաժարվեց «շոու»-ից, Ժողովուրդ, http://armlur.am/444728/
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Կարինե Աճեմյանը և Վարդան Այվազյանը: Իսկ «Ոչ»-ի ներկայացուցիչներն

են եղել

Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության կենտրոնի նախագահ Թամարա Գևորգյանը,
քաղաքական

գործիչ

Ազատ

Արշակյանը,

ակտիվիստ

Վաղինակ

Շուշանյանը

և

ԱԺ

պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը:45
Չնայած բազմաթիվ քննադատություններին՝ այս շոուն հնարավորություն տվեց
բացահայտելու հանրության շրջանում իրական տրամադրությունները և քաղաքական
գործիչների նկատմամբ իրական վերաբերմունքը: Շոուի մասնակից Վաղինակ Շուշանյանը
«Ա1+»-հետ հարցազրույցում հայտնել է, որ շոուի հանդիպումների ժամանակ ուսուցիչները
խոստովանել են, որ իրենց տնօրենները պարտադրել են մասնակցել շոուին, վերջիններիս էլ
գյուղապետերն են պարտադրել: Վ. Շուշանյանի տպավորությամբ մարդկանց հստակ
ուղղորդել են, քանի որ նրանք տեսախցիկի առջև «Այո»-ի կողմ էին արտահայտվում,
մինչդեռ տեսախցիկից դուրս հակառակ կարծիքն էին հայտնում:46 Սահմանադրական
փոփոխությունների կողմ քարոզչությունը խիստ բացասական արձագանք էր ստանում
հատկապես համացանցում և սոցիալական ցանցերում, ինչի արդյունքում արագ վերացվում
էին քարոզչական տեսանյութերի տակ մեկնաբանություններ կամ գնահատականներ
թողնելու հնարավորությունները:
Հակառակ այն բանին, որ «Հանրաքվեի մասին» օրենքը արգելում է քարոզչության
ընթացքում խոստումներ տալը, հեռուստաշոուի շրջանակներում գրանցվեցին այդպիսի
բազմաթիվ դեպքեր: Մասնավորապես, «Այո»-ի թիմի ներակայացուցիչ, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր
Կարինե Աճեմյանը Մեղրիում մարդկանց խոստացել է բարձրաձայնել նրանց գազի խնդրի
մասին, իսկ մեկ այլ վայրում խոստացել է լուծել դպրոցի գույքի խնդիրը: «Այո»-ի մեկ այլ
ներկայացուցիչ ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Վարդան Այվազյանը նույնպես հետաքրքրվել է
մարդկանց խնդիրներով, խոստացել զբաղվել դրանցով:47
2015 թ. նոյեմբերի 14-ին ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ՀՀ տարածքային
կառավարման

և

արտակարգ

իրավիճակների

նախարար

Արմեն

Երիցյանի

և

ՀՀ

քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանի հետ այցելել է Ապարան, որտեղ նույն
ժամանակ նկարահանվում էր «Այո և Ոչ» ռեալիթի շոուն: Բացի այդ, վարչապետը շփվել է
ռեալիթի շոուի մասնակիցների հետ, հարցրել, թե արդյոք կարողանում են համոզել՝ շեշտելով
այն, որ փոփոխություններն անհրաժեշտ են: Հանրապետական կուսակցության «Այո»-ի
շտաբի ղեկավար վարչապետը հայտարարել է, որ գնացել էր օգնելու նախորդ գիշերվա

45

46
47

«Այո և ոչ». գլխավոր թոք-շոուից առաջ տպավորություններով են կիսվում
մասնակիցները, http://www.tert.am/am/news/2015/12/04/show/1864275
http://www.1in.am/1783314.html, http://www.1in.am/1783039.html
Ռեալիթի շոու, օր 1-ին. ՀՀԿ-ն էլի ապավինեց ընտրակաշառքին, http://hraparak.am/?p=94032&l=am%2F
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ուժգին քամուց և անձրևից տուժած բնակիչներին, սակայն հարկ է նշել, որ նմանատիպ այլ
դեպքերում նա նախկինում այցելություններ չի կատարել և հանրաքվեի նախաշեմին այդ
այցը հստակ քարոզչական քայլ էր և պաշտոնեական դիրքի չարաշահում:48
Նոյեմբերի 6-ին եթեր հեռարձակվեց «Եռանկյունի» քաղաքական, բանավեճային
հաղորդաշարի

առաջին

հաղորդումը,

որը

նվիրված

էր

սահմանադրական

փոփոխություններին: Հաղորդաշարը վարում է ՀՀ Կրթության և գիտության նախարար, ՀՀԿ
փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, ինչը սահմանադրական փոփոխությունների թեմայի
անաչառ լուսաբանման տեսանկյունից խնդրահարույց է:49

Սահմանադրական փոփոխությունների օգտին քարոզչությունը
Ինչպես նշվեց, սահմանադրական փոփոխությունների օգտին քարոզչությունն ըստ
էության

մեկնարկել

է

սահմանադրական բարեփոխումների

հայեցակարգի

մշակման

ընթացքում՝ 2014 թ.: Պաշտոնական քարոզչության մեկնարկից հետո ակտիվ քարոզչություն
են

իրականացրել

Հանրապետական

և

ՀՅԴ

կուսակցությունները,

իսկ

«Բարգավաճ

Հայաստան կուսակցությունը», թեև հայտարարել է «այո»-ին կողմ լինելու մասին, սակայն
ակտիվ

քարոզչական

գործունեություն

չի

իրականացրել:

Սահմանադրական

փոփոխությունների օգտին քարոզչություն իրականացնող ուժերը միասնական ճակատով
հանդես չեն եկել:
ՀՅԴ-ի քարոզչական կոլեգիալ շտաբը ղեկավարել է ԱԺ ՀՅԴ խմբակցության
քարտուղար Աղվան Վարդանյանը:50
Հանրապետական կուսակցության քարոզչական շտաբի մեջ ընդգրկվել են պետական
բարձր պաշտոնյաներ: Շտաբը ղեկավարել է ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ՀՀ
նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը ընտրվել է շտաբի պետի
տեղակալ և քարոզչական աշխատանքների պատասխանատու: Շտաբի պետի մյուս
տեղակալներն են եղել ՀՀ ԱԺ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ
Բաղդասարյանը,

ՀՀ

ԱԺ

պատգամավոր

Կարեն

Կարապետյանը,

ՀՀ

տարածքային

կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, ՀՀ Նախագահի
վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովհաննես Հովսեփյանը և ՀՀ վերահսկիչ պալատի
նախագահի

տեղակալ

պատասխանատուներ

48
49

50

Լևոն
են

Յոլյանը:

նշանակվել

Բոլոր

մարզային

մարզպետերը,

իսկ

քարոզչական
համայնքներից

շտաբերի
շատերում՝

Հ. Աբրահամյանը Ապարանում Այո քարոզողներին. «Հըն, կարո՞ւմ եք համոզեք», http://www.a1plus.am/1417247.html
Արմեն Աշոտյանի աղմկահարույց «Եռանկյունին». Տեսանյութ, https://www.youtube.com/watch?v=DGPUuY8d7nM
ՀՅԴ-ն սկսում է մարզային այցելությունները, http://armtimes.com/hy/read/73023
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համայնքների

ղեկավարները:

սահհմանադրական
իշխանությունների

Պետական

փոփոխությունների
համար

ապարատի

այսպիսի

քարոզչության

սահմանադրական

մեջ,

ոչ

ուղղակի
միայն

ներդրումը
վկայում

փոփոխությունների

էր

ընդունման

հրատապության, այլ նաև ամեն գնով դրան հասնելու մտադրության մասին: Թեև վերոնշյալ
քաղաքական կամ հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց «Հանրաքվեի մասին»
օրենքը չի արգելում քարոզչություն իրականացնել և քարոզչական շտաբերի մեջ նրանց
ներգրավման փաստը օրենքի խախտում չի համարվում, սակայն «Հանրաքվեի մասին»
օրենքը վարչական ռեսուրսի օգտագործումը որևէ կերպ չի կարգավորում: Ուստի վերոնշյալ
փաստը պարունակում է պաշտոնեական դիրքի և վարչական ռեսուրսի չարաշահման
վտանգներ, ինչը հիմնավորվել է քարոզչության ընթացքում ստացված ահազանգերով:
Մասնավորապես՝

զանգվածային

լրատվամիջոցներով

տարածվել

են

հրապարակումներ այն մասին, որ մարզպետերը գյուղապետերին հավաքագրել են և նրանց
վրա սահմանադրական փոփոխությունների օգտին քվեներ ապահովելու պարտավորություն
դրել:51 Արարատի մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանը ոչ միայն գյուղապետերին է հրահանգել
սահմանադրական փոփոխությունների օգտին գործել, այլ նաև մարզի բոլոր բժիշկներին ու
հիվանդանոցների

տնօրեններին՝

սպառնալով

հակառակ

դեպքում

աշխատանքից

հեռացնել:52 Ըստ «Առավոտ» օրաթերթի հրապարակման՝ բուժաշխատողներն «այո»-ի օգտին
ձայներ հավաքելու մասին հանձնարարկան էին ստացել նաև ԱԺ ՀՀԿ խմբակցության
պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Մալաթիա բժշկական կենտրոնում,
մասնավորապես, նրանց ձևաթղթեր են բաժանել, որպեսզի 10-ական քաղաքացիների
տվյալներ լրացնեն:53 «Հայկական ժամանակ» օրաթերթը հայտնել է, որ ՀՀԿ։-ական մեկ այլ
պատգամավորի՝ Արտակ Սարգսյանին պատկանող «ՍԱՍ» սուպերմարկետների ցանցի
աշխատակիցներին հանձնարարվել էր ութական քաղաքացու տվյալ ներկայացնել, ովքեր
պետք ա քվեարկեն սահմանադրական փոփոխությունների օգտին:54
Ըստ «ԳԱԼԱ» հեռուստաընկերության կայքում հրապարակված նյութի՝ Շիրակի մարզի
գյուղերում, մասնավորապես՝ Ղարիբջաբում և Գետքում քաղաքացիների ցուցակագրումներ
են կատարվել՝ նրանց տվյալների դիմաց հորդորելով գրել «այո»: Վերոնշյալ համայնքների
գյուղապետերը

հայտնել

են,

որ

այդ

ցուցակները

կազմվել

են

մարզպետի

հանձնարարականով՝ գյուղերի գազաֆիկացման համար, սակայն հարկ է նշել, որ գյուղերն

51
52
53

54

Թիվ են դնում, http://www.chi.am/index.cfm?objectid=7CE13620-72A6-11E5-81980EB7C0D21663
Արարատի մարզպետը մարզի բոլոր բժիշկներին խիստ հրահանգել է «այո» ասել. «ՉԻ», http://armtimes.com/hy/read/75085
Սամվել Ալեքսանյանի աշխատակիցները հանրաքվեի օգտին ձայներ հավաքելու հանձնարարություն են ստացել,
http://www.aravot.am/2015/11/08/626755/
«ՍԱՍ»։ի աշխատակիցներին պարտադրում են «այո» քվեներ բերել. «ՀԺ», http://www.epress.am/2015/11/19/«սաս»։իաշխատակիցներին-պարտադրում-ե.html
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այդ հարցը 20 տարի շարունակ բարձրացրել են, մինչդեռ այն փորձել են լուծել միայն
հանրաքվեի նախաշեմին:55
Ահազանգեր են եղել նաև դպրոցներում ու մանկապարտեզներում մարդկանց տարբեր
ճանապարհներով

«այո»-ի

օգտին

քվեարկել

պարտավորեցնելու

մասին:

Այդպիսի

ահազանգեր է ստացել նաև ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը, մասնավորապես, այն մասին, որ
Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի

մանկապարտեզներից մեկում աշխատակիցներին

հրահանգվել է քվեարկել «այո»-ի օգտին, լուսանկարել քվեաթերթիկը և ներկայացնել:
Ինչպես տեղեկացրել է ահազանգող քաղաքացին, քաղաքի այլ հաստատություններում էլ
հորդորել են ուղղակի մասնակցել քվեարկությանը՝ նշելով, որ դա վարչապետի «անձնական
խնդրանքն է՝ աշխատակիցներին»:56
2015 թ. նոյեմբերի 10-ին «Ասա Այո» յութուբյան ալիքով հրապարակվել է «ՀՀ զինված
ուժեր»

տեսանյութը,

կարգավորումները,

որում

ներկայացվում

որոնք ըստ

է

ՀՀ

զինված

տեսանյութում ելույթ

ուժերի

վերաբերյալ

նոր

ունեցող ՀՀ պաշտպանության

նախարարի նպաստելու են ՀՀ անվտանգությանը:57 Թեև Հանրաքվեի մասին ՀՀ օրենքում
2005

թ.

կատարված

փոփոխությամբ

զբաղեցնողներին

թույլատրվում

պաշտպանության

նախարար

է

քաղաքական

քարոզչություն

Սեյրան

Օհանյանի

և

հայեցողական

կատարել,

պաշտոններ

այնուամենայնիվ

մասնակցությունը

ՀՀ

քարոզչությանը
58

իրավամբ ընկալվում է որպես ուղղակի հրահանգ զինված ուժերին , ինչպես նաև
անվտանգության

ապահովման

խաղաքարտի

անհարկի

շահարկում

քաղաքական

նպատակներով: Ավելին, Հանրապետական կուսակցությունից ԱԺ պատգամավոր Գագիկ
Մելիքյանը հայտարարել է, որ ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը
քարոզչություն է կատարել՝ որպես ՀՀ քաղաքացի: Ըստ Մելիքյանի՝ «Պաշտպանությամբ
զբաղվող ցանկացած զինծառայող՝ զինվորից սկսած մինչև գեներալ և պաշտպանության
նախարար, որպես ՀՀ քաղաքացիներ իրավունք ունեն մասնակցելու քարոզչության
պրոցեսին,

իրավունք

հայտարարությունը

ոչ

ունեն

իրենց

կարծիքը

միայն

վերահաստատում

ազատորեն
է

Սեյրան

արտահայտելու»:
Օհանյանի՝

որպես

Այս
ՀՀ

պաշտպանության նախարարի կողմից քարոզչության անընդունելիությունը, նշելով, որ նա
քարոզչություն իրականացրել է որպես ՀՀ քաղաքացի և ոչ թե որպես պաշտպանության
նախարար (թեև տեսանյութում հստակ նշված է, Սերյան Օհանյանի անունը և պաշտոնը),
այլ նաև հակասում է «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի բ) կետին, ըստ որի «բ)
սահմանադրական

դատարանի

անդամներին,

55

դատավորներին,

դատախազներին,

Շիրակի մարզի գյուղերում ցուցակագրում է. մարզպետը պնդում է, որ գյուղացիների «Այո»-ն գազաֆիկացմանն է
վերաբերում, ոչ թե Սահմանադրությանը, http://galatv.am/hy/news/129276/
56
Ընտրախախտումների վերաբերյալ ահազանգերը չեն լռում, http://hcav.am/events/05-12-2015-01/
57
ՀՀ Զինված ուժեր, Ասա Այո, https://www.youtube.com/watch?v=Uo6TGQxmEWw
58
Սեյրան Օհանյանը միացել է սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավին,
http://www.azatutyun.am/content/article/27356494.html
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_______________________________________________________________
քննչական կոմիտեի, հատուկ քննչական ծառայության ծառայողներին, ոստիկանությունում,
ազգային

անվտանգությունում,

քրեակատարողական

հիմնարկներում

ծառայողներին,

զինծառայողներին» արգելվում է զբաղվել քարոզչությամբ:
Չնայած

բոլոր

հավաստիացումներին՝

զինված

ուժերի

«Այո»

քվեարկության

վերաբերյալ հստակ հրահանգի մասին վկայում է զինծառայողների և քաղաքացիական
անձանց

քվեարկության

արդյունքների

փաստացի

նշանակալից

տարբերությունը:

Մասնավորապես Վանաձոր քաղաքում երկու հարևան տեղամասերում իրականացված
դիտորդության արդյունքները հստակ ներկայացնում են զինծառայողների պարտադրված
մասնակցության և քվեարկության փաստը (Տե՛ս Գծապատկեր 1): Ըստ արձանագրված
տվյալների 29/13 տեղամասում, որտեղ քվեարկել են Վանաձորի ԴՈՒՑ-ի զինծառայողները,
քվեարկության մասնակցությունը եղել է 63%, իսկ 29/14 տեղամասում՝ 35%: Նշված
տեղամասերում քվեարկության արդյունքները ճիշտ հակառակն են, եթե 29/14 տեղամասում
«Ոչ»-ի օգտին քվեարկել է մասնակիցների 70%-ը, ապա 29/13 տեղամասում «Ոչ»-ի օգտին
քվեարկել է մասնակիցների 23%-ը, իսկ «Այո»-ի օգտին՝ 71%-ը:
Գծապատկեր 1. Վանաձոր քաղաքի 29/14 (միայն քաղաքացիական) և 29/13 (նաև զինվորական)
քվեարկության արդյունքները

80%
70%

71%

70%

63%

60%
50%
40%

35%

30%

23%

27%

20%
10%

3%

7%

0%
Մասնակցության
%

% Անվավեր
29/13

Բացի

ստվերային

% Այո

% Ոչ

29/14

խողովակներով

հրահանգներ

իջեցնելը,

նույնիսկ

իրենց

հրապարակային ելույթների ժամանակ մարզպետերը և համայնքապետերը աչքի են ընկել
«այո»-ի հաղթանակի մասին համոզված ելույթներով և «ոչ»-ի հաղթանակը կամ նույնիսկ
քարոզչությունը բացառելու միտումներով:
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Մասնավորապես Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը լրագրողների հարցին ի

պատասխան ասել է, որ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեում «այո»-ի
ամենաբարձր ցուցանիշը Սյունիքի մարզն է ապահովելու և ինքը կորոշի, թե քանի տոկոսֈ59
Սահմանադրական փոփոխություններին «Այո»-ի մասին համոզմունք են հայտնել նաև
Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը, Գեղարքունիքի մարզպետ Ռաֆիկ Գրիգորյանը,
Արագածոտնի մարզպետ Սարգիս Սահակյանը:60 Կոտայքի մարզի Առինջ համայնքի
ղեկավար Գագիկ Սարգսյանը հայտնել է, որ իրենց գյուղում ընտրողների 80-90 տոկոսը
քվեարկելու է սահմանադրական փոփոխությունների օգտին, ինչպես նաև բացառել է
Առինջում «ոչ»-ի շտաբի ձևավորումը61: Իսկ Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքի քաղաքապետ
Արշավիր Հովաննիսյանը, ով նաև «այո»-ի շտաբի պատասխանատուն էր, «Թրանսփարենսի
Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ-ի կազմակերպած քննարկման ժամանակ
հայտարարել է, որ սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված մարդիկ լրացուցիչ
իրազեկվելու կարիք չունեն և նրանք կքվեարկեն այնպես, ինչպես ինքը կասի, քանի որ ինքն
է

ընտրված

քաղաքապետը:

Այդ

հանդիպումից

հետո

«Քաղաքացի

դիտորդ»

նախաձեռնության՝ Մեղրիի բնակիչ երեք դիտորդներ հրաժարվել են հանրաքվեի օրը
դիտորդություն իրականացնել:62
Հանրաքվեի քարոզչության գործընթացում տեղական իշխանությունների ապօրինի
ներգրավվածության խնդիրն առկա է եղել նաև այլ համայնքներում: Մասնավորապես,
Վանաձորի երկու քաղաքացիներ նոյեմբերի 7-ին և 8-ին իրենց ֆեյսբուքյան էջերում
կատարել են գրառումներ այն մասին, որ իրենց բնակարաններ այցելել են անձինք, ովքեր
ներկայացել են որպես բնակբաժնի կամ քաղաքապետարանի աշխատակիցներ և հարցրել
են, թե արդյոք տանը կան պետական աշխատողներ, որպեսզի նրանց «ասեն, թե ում
ընտրեն», հետաքրքրվել են, թե հանրաքվեին ինչպես են քվեարկելու, որպեսզի ««ոչ»
ասողների հետ աշխատանք տանեն»:63 Նշված քաղաքացիներից մեկը նոյեմբերի 9-ին նորից
գրառում է կատարել այն մասին, որ նույն անձը խնդրել է տեղեկացնել, թե արդյոք ինքը
100%-անոց «այո» է, քանի որ ինքը պետք է ներկայացնի այդ տվյալները, իսկ քաղաքացու
դիտարկումից հետո, թե ինքը 5000 դրամ է ուզում, ցուցակում նշում է կատարել «այո-փող»:64

59

60
61

62

63
64

Սուրիկ Խաչատրյանը վստահ է՝ «այո»-ի ամենաբարձր ցուցանիշը հենց Սյունիքն է ապահովելու,
http://www.azatutyun.am/content/article/27343063.html
Մարզպետները հանրաքվեի ժամանակ իրենց մարզերում «այո» են կանխատեսում, http://armtimes.com/hy/read/73151
Կոտայքում մոռացել են Ծառուկյանին հասցված վիրավորանքները․ գյուղապետերը ասում են «Այո»,
http://www.1in.am/1760043.html
Հանրաքվեի նախապատրաստական գործընթացում վարչական ռեսուրսի օգտագործման վերաբերյալ ամփոփագիր,
http://transparency.am/hy/news/view/1170
https://www.facebook.com/narine.kroyan?fref=nf, https://www.facebook.com/lilia.abrahamyan.9
https://www.facebook.com/lilia.abrahamyan.9/posts/10153740604019824?pnref=story
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_______________________________________________________________
Ի դեպ, նոյեմբերի 7-ին Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանը «Ժողովուրդ»
օրաթերթի հետ զրույցում նախ հերքել է, որ ինքը որևէ կերպ մասնակցում է քարոզչությանը՝
ասելով, որ քաղաքապետը քարոզարշավ կատարելու իրավունք չունի: Ապա լրագրողի
հարցին ի պատասխան՝ հայտարարել. «Վանաձոր քաղաքի ամբողջ ժողովուրդը այո-ի կողմն
է, ոչ-ի կողմ մարդ չկա»:65
Եղել

են

նաև

ընտրակաշառք

խոստանալու,

ինչպես

նաև

հանձնաժողովների

անդամներին կաշառելու դեպքերի վերաբերյալ ահազանգեր: «Չորրորդ իշխանություն»
թերթում հոդված է տպագրվել այն մասին, որ Երևանի տարբեր համայնքներից ու մարզերից
ահազանգեր են ստացել, որ բնակիչներին 5000-ական դրամներ են խոստացել, ինչպես նաև
հեռախոսներ են տվել՝ որպես «լրացուցիչ նվեր», քվեաթերթիկը նկարելու համար: Նոր նորքի
8-րդ և 9-րդ զանգվածներում բաժանել են ընտրակաշառք, Շենգավիթում այցելել են
մարդկանց բնակարաններ և նրանց ցուցակագրել որպես «այո»-ի կողմնակիցներ, ՄալաթիաՍեբաստիա համայնքում հեռախոսներ և սննդի տոպրակներ են խոստացել՝ նշելով, սակայն,
որ «անկախ նրանց մասնակցությունից «այո»-ն պիտի հաղթի և դրանք պարզապես նվերներ
են»:66
Սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցները հանրահավաքների միջոցով
քարոզչություն

չեն

իրականացրել,

փոխարենը

ընտրել

են

դահլիճային/կուլիսային

հանդիպումների տարբերակը՝ թիրախավորված լսարաններով, որոնց մասին ԶԼՄ-ներում
տեղեկատվություն է տարածվել միայն հանդիպումները տեղի ունենալուց հետո կամ
առհասարակ չի տարածվել: Այդպիսի հանդիպումներում ներգրավվել են նաև ուսումնական
հաստատությունները:
Մասնավորապես՝

հոկտեմբերի

22-ին

Երևանի

պետական

համալսարանում

իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանն ու Սահմանադրական իրավունքի
ամբիոնի

վարիչ

Գևորգ

Դանիելյանը,

ովքեր

նաև

ՀՀ

նախագահին

առընթեր

սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներ են,
գիտխորհրդի

նիստում

բացառապես

դրական

լույսի

ներքո

ներկայացրել

են

սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, թեև «Հանրաքվեի մասին» օրենքը
ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական կազմի աշխատողներին արգելում է
իրենց լիազորություններն իրականացնելիս քարոզչություն իրականացնել:67

65
66

Միևնույն

Վանաձորի ամբողջ ժողովուրդը այո-ի կողմն է, ոչ-ի կողմ մարդ չկա. Քաղաքապետ, Ժողովուրդ,
http://armlur.am/441505/

5-հազարական դրամներ են խոստանում ամեն ձայնի համար. http://www.aravot.am/2015/11/25/632333/
«Չեք անցկացնին» հանրաքվեի ապօրինի քարոզարշավ սկսելու մեջ է մեղադրում ԵՊՀ ղեկավարությանը,
http://www.azatutyun.am/content/article/27321152.html
67
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ժամանակ «Չե՛ք անցկացնի» նախաձեռնության անդամները ցանկություն էին հայտնել ԵՊՀում

«ոչ»-ի

օգտին

տեսակետներ

ներկայացնել,

սակայն

ռեկտոր

Արամ

Սիմոնյանը

հայտարարել է, որ դրսից որևէ մեկին թույլ չի տա ԵՊՀ-ի ուսանողների շրջանում «ոչ»
քարոզել:68
Նոյեմբերի

17-ին

Գյումրիի

նոր

վերանորոգված

երիտասարդական

պալատում

քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը Գյումրիի բոլոր բուհերի ուսանողների հետ հանդիպում
է իրականացրել, պատվոգրեր հանձնել, ինչպես նաև իրականացրել «այո»-ի քարոզչություն:
Ինչպես հայտնել է ուսանողներից մեկը՝

քաղաքապետարանի աշխատակից կանայք

ուսանողներին ուղղորդել են քաղաքապետին սահմանադրական փոփոխությունների հետ
կապված հարց ուղղել, ինչն էլ «այո»-ի քարոզչության առիթ է հանդիսացել:69
Նոյեմբերի 21-ին «Ժառանգություն» կուսակցության Լոռու մարզային կառույցի
երիտասարդական խորհրդի անդամ Գևորգ Քոթանջյանը «Առաջին» լրատվականին հայտնել
է, որ տվյալ պահին Վանաձորի թիվ 3 միջնակարգ դպրոցում Երևանի պետական
համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը և Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտոր
Գուրգեն

Խաչատրյանը

ուսանողների

հետ,

դռնփակ

ինչի

քարոզչություն

մասին

են

իրականացրել

տեղեկատվությունը

ստացվել

է

համալսարանի
ուսանողներիցֈ

Մասնակիցներին արգելվել է ձայնագրիչ, տեսանկարահանող սարքեր կամ նման այլ իրեր
օգտագործելըֈ Գ. Քոթանջյանը փորձել է գնալ այդ հանդիպմանը՝ ճշտելու ստացած
ինֆորմացիան, սակայն նրան թույլ չեն տվել ներս մտնելֈ70 Նոյեմբերի 25-ին ՀՀ կթության և
գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը լրագրողներին հայտնել է, որ դա ապօրինի չի
կարող համարվել, քանի որ ԿԸՀ-ն սահմանել է դահլիճների ցանկ, որտեղ «այո»-ները և «ոչ»երը կարող են անվճար հանդիպումներ ունենալ:71 Հարկ է նշել, որ ԿԸՀ-ի սահմանած
ցանկում նշված է, որ դահլիճներում քարոզչություն կարելի է իրականացնել ժամը 16:00-ից
հետո, մինչդեռ այդ հանդիպումը տեղի էր ունեցել առավոտյան:
Սահմանադրական
ընտրակաշառքների

հանրաքվեի

վերաբերյալ:

ընթացքում

կրկին

Ընտրակաշառքների

ահազանգեր

վերաբերյալ

են

գրանցվել

պնդումներն

ըստ

էության չի հերքել ՀՀԿ-ական պատգամավոր, գեներալ Սեյրան Սարոյանը, ով news.am-ի
թղթակցի հետ զրույցում ընտրակաշառք բաժանելու մեջ որևէ խնդիր չի տեսել՝ ասելով.
«Ենթադրենք տվին, լավ չի՞ մեր ժողովրդի համարֈ Որ վերցնողը չկա, տվողը կա՞ֈ Ուրեմս

68
69
70

71

ԵՊՀ ռեկտոր․ «Դրսից որևէ քարոզիչ չի մտնելու համալսարան», http://www.azatutyun.am/content/article/27316749.html
«Այո»-ի թաքնված քարոզարշավ Գյումրիում՝ Երիտասարդության միջազգային օրը, http://www.aravot.am/2015/11/18/630114/
Ահազանգ. Վանաձորում ԵՊՀ ռեկտորը և Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտորը ուսանողների հետ քարոզչություն են
իրականացնում, http://www.1in.am/1775810.html
Կրթության նախարար. «Ոչ»-ի՝ ապօրինի քարոզչություն անելու փորձերն ավելի շատ են,
http://www.aravot.am/2015/11/25/632520/
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կարիքը կա չէ՞ դրաֈ Իսկ որ դաժե փող վերցեն, ենթադրենք վերցեց ու գնաց էդ
զանավիսկեքի հետև, ինչ ուզում ա կարա անի չէ՞…»:72 Իսկ արդեն հանրաքվեից հետո՝
դեկտեմբերի 8-ին, Էրեբունիից ընտրված պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանն այդ վարչական
շրջանում ընտրակաշառքի բաժանման ահազանգերի հետ կապված «Առավոտ» օրաթերթի
լրագրողին ասել է. «Ես մեր համայնքում այնքան էլ ակտիվ չեմ, որովհետեւ մեր համայնքն է,
ոնց որ մենք նախօրոք մեր հարցերը մեր ժողովրդի հետ լուծում ենք, էլի, ու ակտիվանալու
կարիքը չկաֈ Հիմա մի հատ հրահանգում ենք, ու ամեն ինչ նորմալ իր հունով գնում է: Իսկ էդ
փող բաժանելը ստից խոսակցություններ են»ֈ73 Փաստորեն, ըստ պատգամավորի, այլևս
ընտրակաշառք բաժանելու կարիք չկա, քանի որ հարցերը «կարգավորվում են» մեկ
հրահանգով:

Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ քարոզչությունը
2014

թ.

սեպտեմբերին

ստեղծվել

է

«Չե՛ք

անցկացնի»

քաղաքացիական

նախաձեռնությունը, որը սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը կասեցնելու
նպատակ էր հետապնդում:74 Նախաձեռնության անդամները հանդիպումներ էին ունենում
տարբեր
միավորել

հասարակական-քաղաքական
ուժերը

և

միասնական

խմբերի

ներկայացուցիչների

ճակատով

պայքարել

հետ՝

փորձելով

սահմանադրական

փոփոխությունների դեմ: Արդյունքում 2015թ. սեպտեմբերի 12-ին նախաձեռնությունը
հրավիրել է համաժողով, որին մասնակցած քաղաքական կուսակցությունները, այդ թվում՝
ԱԺ-ում խմբակցություններ ունեցող ՀԱԿ-ը և «Ժառանգություն»-ը, ինչպես նաև մի շարք
հասարակական

կազմակերպություններ

և

քաղաքացիական

նախաձեռնութուններ

ստեղծեցին սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարի «ՈՉ»-ի ճակատը:75 Հարկ է
նշել, որ համաժողովի իրականացման համար մի շարք հյուրանոցներ հրաժարվում էին
դահլիճ տրամադրել, ինչը նախաձեռնության անդամների որակմամբ «իշխանության
հրահանգն է եղել»:76
2015 թ. սեպտեմբերի 25-ին Գյումրիում «Չե՛ք անցկացնի» նախաձեռնությունը «ՈՉ»-ի
ճակատի հետ միասին իրականացրել է իր առաջին հանրահավաքը և երթը, որին հաջորդել
են մի շարք հանրահավաքներ Երևանում: Գյումրիի հանրահավաքի ժամանակ որոշ

72

Ինչ վատ ա, թող ժողովուրդն երկու կոպեկ փող առի. Սեյրան Սարոյան, http://news.am/arm/news/296380.html
Մհեր Սեդրակյան. «Մենք նախօրոք մեր հարցերը մեր ժողովրդի հետ լուծում ենք, էլի». «Հրապարակ»,
http://www.aravot.am/2015/12/08/637213/
74
Ստեղծվել է «Չե՛ք անցկացնի» քաղաքացիական նախաձեռնությունը՝ ընդդեմ սահմանադրական փոփոխությունների, 7 օր,
http://www.7or.am/am/news/view/74994/
75
«Չե՛ք անցկացնի»-ն նախաձեռնում է «Ո՛չ»-ի ճակատի համաժողով, http://nopasaran.am/2015/09/10/չե՛ք-անցկացնի-ննախաձեռնում-է-ո՛չ/
«Ո՛չ»-ի ճակատի հայտարարությունը, http://nopasaran.am/2015/09/12/ո՛չ-ի-ճակատի-հայտարարությունը/
76
«Չե՛ք անցկացնի» նախաձեռնության պնդմամբ, «հատուկ» հրահանգ է իջեցվել, որ իրենց դահլիճ չտրամադրեն,
http://www.azatutyun.am/content/article/27235223.html
73
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ակտիվիստների և լրագրողների համար խոչընդոտներ են ստեղծվել, քանի որ ավտոբուսի
վարորդը հրաժարվել է նրանց հավաքի վայր հասցնել: Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան
դրամատիկական թատրոնից, որի հարևանությամբ տեղի էր ունենում հանրահավաքը,
հոսանք

չեն

տրամադրել

այն

պատճառաբանությամբ, թե

նախօրոք

պլանավորված

միջոցառում են ունեցել, սակայն հավաքն ընթացել է ըստ նախատեսվածի, քանի որ
նախաձեռնության անդամներն իրենց հետ ունեցել են անհրաժեշտ սարքավորումները:77
2015 թ. հոկտեմբերի 5-ին՝ սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծն ԱԺ-ում
քվեարկության օրը, նախաձեռնությունը երթ է իրականացրել դեպի ԱԺ, որի դարպասների
մոտ բախում է տեղի ունեցել երթի մասնակիցների և ոստիկանների միջև, ովքեր թույլ չէին
տալիս «ՈՉ» գրությամբ պաստառ փակցնել ԱԺ-ի դարպասներին: Բախումների արդյունքում
21

հոգի

բերման

է

ենթարկվել,

ոստիկանները

նույնիսկ ԱԺ
78

Մանուկյանին բերման ենթարկելու փորձ են կատարել:

պատգամավոր Արամ

Բերման ենթարկված անձանցից 8-ի

նկատմամբ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 180.1-րդ հոդվածի
11-րդ

մասով

(Հավաքներ

անցկացնելու`

արձանագրություն է կազմվել:
«Չե՛ք

անցկացնի»

օրենքով

սահմանված

կարգը

խախտելը)

79

նախաձեռնությունը

և

«ՈՉ»-ի

ճակատը

քարոզչություն

իրականացրել են ոչ միայն հանրահավաքների, այլ նաև սոցիալական ցանցերի միջոցով.
ստեղծվել էին համապատասխան անվանումներվ խմբեր Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցում,
ինչպես

նաև

կայքեր,

որտեղ

տեղադրվում

էին

հարցազրուցներ,

հոլովակներ,

հայտարարություններ և այլ քարոզչական նյութեր:80 Նախաձեռնության անդամները
փորձում էին նաև հանրային վայրերում իրենց դիրքոշումն արտահայտել, մասնավորապես
փողոցներում «ՈՉ»-ի գրաֆիթիների անելու միջոցով, սակայն այդ գործողությունները
խոչընդոտվել

են

ոստիկանության

ոստիկանության
Կենտրոնականի

կողմից:

բաժին են

Սեպտեմբերի
բերման

28-ի,

ենթարկվել

լույս
«Չե՛ք

29-ի

գիշերը

անցկացնի»

նախաձեռնության չորս անդամներ՝ Արթուր Մինասյանը, Հրայր Մանուկյանը, Կարպիս
Փաշոյանը և Հայկ Ավետիքյանը, ովքեր պատրաստվում էին «Ոչ»-ի գրաֆիթիներ անել
Երևանի տարբեր տարածքներում՝ հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք հանրահավաքի մասին
իրազեկելու նպատակով:81 Իսկ սեպտեմբերի 29-ի երեկոյան Մաշտոցի պուրակից բերման է
ենթարկվել նախաձեռնության անդամ Վարդան Հարությունյանը, ով նույնպես պուրակի

77
78

79
80

81

«Ոչ»-ի ճակատի առաջին հանրահավաքը ավարտվեց. հաջորդ հավաքը հոկտեմբերի 2-ին, http://armtimes.com/hy/read/70879
Բերման են ենթարկվել «Չե´ք անցկացնի»-ի երկու տասնյակ անդամներ http://civilnet.am/2015/10/05/no-pasaran-membersdetained/#.VnvT4raLRMw
21 քաղաքացիներն ազատ են արձակվել. հաջորդ հանրահավաքը՝ հոկտեմբերի 30-ին, http://armtimes.com/hy/read/71414
http://voch.am/, https://www.facebook.com/%D5%88%D5%89No-161825480821197/?fref=ts, http://nopasaran.am/,
https://www.facebook.com/cheqanckacni/?fref=ts
Բերման էին ենթարկել «Չեք անցկացնի» նախաձեռնության 4 ակտիվիստների. նրանք արդեն ազատ են,
http://armtimes.com/hy/read/71049
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տարածքում փորձել է “Ոչ” կարել:82 Նրանց նկատմամբ վարչական իրավախախտման մասին
արձանագրություններ են կազմվել:
«Չե՛ք անցկացնի» նախաձեռնությունը նաև նախատեսել էր նոյեմբերի 30-ին Double
Tree by Hilton հյուրանոցում իրականացնել Երիտասարդական ֆորում, սակայն հյուրանոցը,
ձեռք բերված պայմանավորվածությունը խախտելով, հրաժարվել է դահլիճ տրամադրել, ինչի
պատճառով ֆորումը տեղի չի ունեցել: Նախաձեռնության գնահատմամբ դա տեղի է ունեցել
իշխանությունների

հրահանգով

և

խախտվել

է

իրենց՝

հավասար

քարոզչական

հնարավորություններ ունենալու իրավունքը:83
Դեկտեմբերի 3-ին Ազատության հրապարակում տեղի է ունեցել «ՈՉ»-ի ճակատի
վերջին

հանրահավաքը,
84

ավարտը:

ապա

երթը

մինչև

քարոզչության

պաշտոնական

ընթացքի

Գյումրու ՀԱԿ կառույցի անդամ Վահագն Խաչատրյանը հայտնել է, որ իրենց

Երևան տանող միկրոավտոբուսի վարորդը ճանապարհի կեսին, հեռախոսազանգ ստանալուց
հետո, հորդորել է իջնել՝ պատճառաբանելով, թե վատ է զգում իրեն և չի կարող շարունակել
ճանապարհը:85 Ոստիկանները նաև սահմանափակել են Ազատության հրապարակ մուտքը՝
ստուգելով հրապարակ մտնել ցանկացողների պայուսակները և բերման են ենթարկել մի
երիտասարդի՝ ուսապարկը չբացելու պատճառով:86

Սահմանադրական փոփոխությունների բոյկոտի գործընթաց
2015 թ. հոկտեմբերի 12-ին հայտարարվեց «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության
ճակատի քաղաքական խորհրդի և Ընդդիմության միասնական շտաբի ստեղծման մասին:
Քաղաքական

խորհրդի

կազմում

ընդգրկվել

էին

«Ժառանգություն»

կուսակցության,

Հիմնադիր խորհրդարանի, «Ժողովրդավարական հայրենիք» կուսակցության, Հայաստանի
քաղաքագետների

միության

և

«Ոտքի՛,

Հայաստան»

Քաղաքացիական

շարժման

ներկայացուցիչներ: Ընդդիմության միասնական շտաբի ղեկավար է ընտրվել Ժիրայր
Սէֆիլյանը: Ի տարբերություն «ՈՉ»-ի ճակատի, որը քաղաքացիներին կոչ էր անում գնալ
տեղամասեր և «ոչ» քվեարկել, «Նոր Հայաստան»-ը որդեգրել էր սահմանադրական
փոփոխությունների գործընթացը բոյկոտելու ուղին՝ նպատակ ունենալով քաղաքացիական
անհնազանդության գործողություններով հեռացնել Սերժ Սարգսյանին ու նրա գլխավորած

82
83

84
85

86

Բերման է ենթարկվել «Չեք անցկացնի» շարժման մասնակից Վարդան Հարությունյանը, http://news.am/arm/news/288378.html
«Ոչ-ի երիտասարդական ֆորումը» չի կայանալու. «Double Tree by Hilton» հյուրանոցը խախտել է պայմանավորվածությունը,
http://www.aravot.am/2015/11/27/633442/
Մենք մշակել ենք հաղթանակող պայքարի ծրագիր. Լևոն Զուրաբյան, http://armtimes.com/hy/read/75242
Հեռախոսազանգից հետո գյումրեցի վարորդը Երևան մեկնող միտինգավորներին թողել է ճանապարհի կեսին,
http://www.aravot.am/2015/12/03/635434/
Հանրահավաքից առաջ երիտասարդին բաժին տարան ուսապարկը չբացելու համար, http://www.a1plus.am/1422062.html
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վարչախումբը, կասեցնել նոր սահմանադրության ընդունման գործընթացը և ձևավորել
ժողովրդի վստահության անցումային կառավարություն:87
«Նոր

Հայաստան»

հանրային

փրկության

ճակատը

մի

շարք

հավաքներ

է

իրականացրել հանրապետության մարզերում և Երևանում՝ քաղաքացիներին կոչ անելով
դեկտեմբերի 1-ին գնալ ազատության հրապարակ և միանալ իշխանությանը հեռացնելու
համազգային

շարժմանը:

Ճակատի

ներկայացուցիչները

և

նրանց

կազմակերպած

հավաքների մասնակիցները քարոզչություն իրականացնելիս հանդիպել են մի շարք
խոչընդոտների:

Մասնավորապես

նոյեմբերի

1-ի

գիշերը

գողացել

են

Հիմնադիր

խորհրդարանի Գյումրիի գրասենյակի պատին փակցված «Ո՛չ հանցավոր ռեժիմին՝ Ո՛չ նոր
սահմանադրությանը» գրությամբ պաստառը:88 Նոյեմբերի 4-ին Վանաձորում ոստիկանները
«Նոր Հայաստան»-ի կազմակերպած երթի մասնակիցներին հեռացրել են փողոցի երթևեկելի
հատվածից՝ պատճառաբանելով, թե երթը խոչընդոտում է մյուս քաղաքացիների ազատ
տեղաշարժի իրավունքը և որ երթի մասին իրազեկում չի եղել:89 Նոյեմբերի 5-ին Վանաձորում
տեղի ունեցած երթի մասնակից Սմբատ Բարսեղյանի հետ կապվել են ոստիկանության
ծառայողները, փորձել են ճշտել նրա բնակության հասցեն և ուսման վայրը, ապա պահանջել
են ներկայանալ ոստիկանություն:90 Նոյեմբերի 5-ին Կոտայքի մարզի Բուժական գյուղի
գյուղապետարանից հրաժարվել են «Նոր Հայաստան» ճակատի ներկայացուցիչներին
բարձրախոսները միացնելու համար էլեկտրաէներգիա տրամադրել՝ պատճառաբանելով, որ
իրենք հանրահավաքին աջակցելու լիազորություն չունեն, սակայն ավելի ուշ տրամադրել
ենֈ91 Հավաքը այնուամենայնիվ չի կայացել մասնակիցների սակավության պատճառով, ինչն
ըստ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Պավել Մանուկյանի, գյուղում վախի մթնոլորտի
առկայության հետևանք էրֈ92 2015 թ. նոյեմբերի 12-ին «Նոր Հայաստան» հանրային
փրկության ճակատը իրազեկում է իրականացրել Արմավիրի մարզի Քարակերտ գյուղում,
սակայն գյուղ տանող ճանապարհը ծածկված է եղել ցեմենտի պարկերով, ինչը ճակատի
ներկայացուցիչներն իրենց տեղաշարժի և քարոզչության իրականացման խոչընդոտ են
համարել:93 Բացի այդ 2015 թ. նոյեմբերի 11-ին Ժիրայր Սէֆիլյանը հրավիրվել է ՀՀ
Քննչական

87

88

89
90
91

92
93

կոմիտե՝

հարցաքննության՝

տարեսկզբին

հարուցված

քրեական

գործի

«Նոր Հայաստան»-ը՝ ընդդեմ սահմանադրական փոփոխությունների, http://civilnet.am/2015/10/12/new-armenia-salvation-frontstatement/#.VnvX2raLRMw
Գյումրիում հափշտակել են «Նոր Հայաստան» ճակատի քարոզչական պաստառը, http://himnadir.am/գյումրիում-հափշտակելեն-նոր-հայաստա/
Հրմշտոց ոստիկանների և ցուցարարների միջև Վանաձորում, http://www.aravot.am/2015/11/04/625591/
Ոստիկանությունը հետապնդում է «Ո՛Չ»-ի պայքարին մասնակցող երիտասարդին, http://armtimes.com/hy/read/73360
Գյուղապետարանը հոսանք չի տրամադրում «Նոր Հայաստան»-ին, http://www.a1plus.am/1415457.html , «Մտան շենք,
պաստառը կպցրին, հոսանքը միացրին». գյուղապետը զայրացած է «Նոր Հայաստան»-ի դեմ ,
http://www.a1plus.am/1415609.html
Հանրային փրկության ճակատի հանրահավաքը չկայացավ, http://www.a1plus.am/1415482.html
Արմավիրի մարզում խոչընդոտելու նպատակով ռեժիմը փակել է Քարակերտի մուտք հանդիսացող ճանապարհը. «Նոր
Հայաստան», http://www.1in.am/1767480.html
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շրջանակներում: Վերջինս այդ քրեական գործի հարուցումը, ինչպես նաև այն չկարճելը և
հանրաքվեին ընդառաջ քննչական գործողություններ իրականացնելը որակել է որպես
քաղաքական հետապնդում:94 2015 թ. նոյեմբերի 23-ին ոստիկաններն այցելել են «Նոր
Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի անդամ Արմեն Միքայելյանի ծնողների
բնակարան:

«Նոր

Հայաստան»

հանրային

փրկության

ճակատի

տարածած

հաղորդագրության մեջ այցը որակվել է որպես մարդկանց պայքարելու մտադրությունից
հեռու պահելու մեթոդ:95 Ոստիկանությունը հերքել է, որ այցը կապ է ունեցել Արմեն
Միքայելյանի քաղաքական համոզմունքների հետ:96 Նոյեմբերին միջադեպեր են եղել նաև
Ժիրայր Սէֆիլյանի կնոջ՝ Նանոր Բարսեղյանի հետ կապված. նախ վնասել են նրա մեքենան՝
անվադողի օդը բաց թողնելու միջոցով, ապա նրան հետապնդել են մուգ ապակիներով
ավտոմեքենայով, որից հետո հարձակվել և հափշտակել են պայուսակը: «Նոր Հայաստան»
հանրային փրկության ճակատն իր տարածած հաղորդագրության մեջ դա համարել է ճնշման
միջոց:97 Նոյեմբերի 27-ին Վարդենիսի շտաբի ներկայացուցիչ Մարտիրոս Հակոբյանը
հայտնել է, որ ահաբեկել են բոլոր այն մարդկանց, ում հետ ինքը հանդիպումներ է ունենում՝
հորդորելով իրենից հեռու մնալ: Ըստ նրա, այդ ահաբեկումները տեղի են ունեցել ԱԱԾ-ի
հրահանգով՝ Գավառի ոստիկանության վարչության պետի տեղակալի միջոցով:98
2015 թ. դեկտեմբերի 1-ին Ազատության հրապարակում սկսվել է «Նոր Հայաստան»-ի
հանրահավաքը, որին հաջորդել է երթ, ապա մեկնարկել է շուրջօրյա նստացույց: Այդ
ակցիաների

ընթացքում

գրանցվել

են

մի

շարք

միջադեպեր:

Նախ

Երևանի

քաղաքապետարանը չի թույլատրել Ազատության հրապարակում վրաններ տեղադրել՝ հղում
կատարելով ՀՀ Մշակույթի նախարարության գրությանը:99 Բազմաթիվ ահազանգեր են եղել
այն մասին, որ տարբեր մարզերից խոչընդոտում են մարդկանց երթևեկը դեպի Երևան:
Մասնավորապես տեղեկություն է տարածվել այն մասին, որ Աբովյանում գործող «Քինգ
Դելյուքս»

ՍՊԸ-ի

տնօրեն

Արտակ

Եղոյանը

հայտարարել

է,

որ

անվտանգության

նկատառումներից ելնելով ոստիկանության հրահանգով դադարեցվել է երթևեկությունը,
սակայն հետագայում ընկերությունից հայտնել են, որ այդ տեղեկությունն իրականությանը
չի համապատասխանում, երթևեկությունը դադարեցվել է սեփական նախաձեռնությամբ՝

94
95

96

97

98
99

Ժիրայր Սեֆիլյանը հարցաքննության ժամանակ լուռ է մնացել, http://www.a1plus.am/1416551.html
Ոստիկանությունը շարունակում է հոգեբանական հալածանքի փորձերը «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի
ներկայացուցիչների նկատմամբ, http://www.aravot.am/2015/11/23/631786/
ՀՀ ոստիկանությունը՝ «Նոր Հայաստանին». Կոչ ենք անում ձեռնպահ մնալ անփաստարկ մեղադրանքներից,
http://www.aravot.am/2015/11/24/632053/
«Նոր Հայաստան». Պարբերական հարձակման թիրախ է դարձել Ժիրայր Սէֆիլյանի կինը,
http://www.aravot.am/2015/11/26/633050/
Վարդենիսի շտաբի ներկայացուցիչ. «Իմ ծանոթներին սկսել են ահաբեկել», http://www.a1plus.am/1420518.html
Քաղաքապետարանը չի թույլատրել Ազատության հրապարակում վրաններ տեղադրել, http://armtimes.com/hy/read/75035
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մեքենաների անսարքության պատճառով:100 ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը ստացել է
ահազանգ այն մասին, որ Վանաձորից Երևան մեկնող 3 մեքենաներից երկուսի վարորդներին
նախ փորձել են կաշառել, ապա արգելել են շարժվել դեպի Երևան՝ սպառնալով զրկել
վարորդական արտոնագրերից: «Նոր Հայաստան» ճակատի կողմից տրամադրված անվճար
ավտոբուսների
ստեղծվել:101

համար

ևս

Վանաձոր-Երևան

ավտոճանապարհին

Ըստ «Նոր Հայաստան» ճակատի ստացած

խոչընդոտներ

են

ահազանգի՝ Եղեգնաձորում

ոստիկանությունը խոչընդոտել է Երևան ուղևորվող ավտոմեքենաների ընթացքը: Արմավիրի
մարզում նույնպես երթուղիներից հանել են ավտոբուսները:102 «Հիմնադիր խորհրդարան»-ի
Գյումրու կառույցի ղեկավար Արամ Հակոբյանը նույնպես հայտնել է այն մասին, որ
միկրոավտոբուսների

վարորդները

հրաժարվել

են

իրենց

Երևան

տեղափոխել:103

Ոստիկանությունը պատասխան հայտարարություն է տարածել, որով հերքել է այն, թե
ոստիկանությունը խոչընդոտել է երթևեկությանը:104
Մինչ հանրահավաքի մեկնարկը ոստիկանները բերման են ենթարկել Հիմնադիր
խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանին, քանի որ նա հրաժարվել է վերնաշապիկի
շղթան իջեցնել, երբ ոստիկանները ցանկացել են ստուգել, թե ինչ կա վերարկուի տակ:105
Բերման են ենթարկվել նաև Միքայել Նահապետյանը և Սմբատ Բարսեղյանը: Որոշ ժամանակ
անց բոլորն ազատ են արձակվել: Ոստիկանությունը տեղեկացրել է, որ «Հիմնադիր
խորհրդարանի» երկու անդամները բաժին են տարվել «Հավաքների ազատության» մասին
օրենքով

նախատեսված

հավաքի

մասնակցի

պարտականությունները

խախտելու

կասկածանքով», իսկ Միքայել Նահապետյանը, ումից առգրավել էին «Ոչ» գրությամբ
շինարարական

սաղավարտը՝

պարզաբանումների

համարֈ106

Երթի

ժամանակ

ցուցարարները, շեղվելով նախապես հայտարարած ուղուց, գնացել են դեպի Մելիք Ադամյան
փողոց, որտեղ «Ժառանգություն» կուսակցության ղեկավար Րաֆֆի Հովհաննիսյանը փորձել
է ծաղիկներ դնել ՀՀԿ գրասենյակի մոտ, սակայն ոստիկանությունը չի թույլատրել:107

100

101

102

103

104

105
106

107

Դեպի Երևան երթևեկությունը մեր սեփական նախաձեռնությամբ է դադարեցվել. «Քինգ Դելյուքս»,
http://armtimes.com/hy/read/75037
Հրատապ: Հանրահավաքին մասնակցել ցանկացող վանաձորցիները մնացել են կեսճանապարհին. վարորդներին սպառնացել
են զրկել լիցենզիաներից, http://hcav.am/events/01-12-2015-02-2/
Ոստիկանությունը խոչընդոտում է քաղաքացիների տեղաշարժը մարզերից Երևան. «Նոր Հայաստան»,
http://civilnet.am/2015/12/01/new-armenia-alarms/#.Vnvd5baLRMw
Գյումրեցի միտինգավորներին չի հաջողվում հասնել Երևան. վարորդները համատարած հրաժարվում են տեղափոխել,
http://www.aravot.am/2015/12/01/634548/
Ոստիկանությունը հերքում է. «Երթևեկությունը հանրապետության ճանապարհներին կատարվում է սովորական ռեժիմով»,
http://www.aravot.am/2015/12/01/634561/
Բերման ենթարկված Գևորգ Սաֆարյանն ու Սմբատ Բարսեղյանն ազատ արձակվեցին, http://armtimes.com/hy/read/75052
Ազատության հրապարակի մոտակայքից ոստիկանություն տարված քաղաքացին բաց է թողնվել,
http://www.azatutyun.am/archive/news/20151201/2031/2031.html?id=27400753
Րաֆֆի Հովհաննիսյանը փորձում է ծաղիկներ դնել ՀՀԿ շենքի մոտ, ոստիկանությունը պատ է կազմել,
http://mamul.am/am/news/76105
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Ցուցարարների և ոստիկանների միջև վեճ է առաջացել նաև բարձրախոսների հետ կապված,
քանի որ ոստիկանությունը թույլ չէր տալիս դրանք իրենց հետ տեղափոխել:108
2015 թ. դեկտեմբերի 2-ին 3 անձ մոտեցել են «Նոր Հայաստան» ճակատի անդամներին
պատկանող բեռնատար մեքենային, որով Ազատության հրապարակ էին տեղափոխում
նստացույցի մասնակիցներն անհրաժեշտ իրերը և ծակել հովացման համակարգը:109 Նույն
օրը Ազատության հրապարակում Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ բռնություն է կիրառել այն
ոստիկանը, ով նախորդ օրը նրան բերման էր ենթարկել: Այնուհետ ոստիկանին են միացել ևս
երկու ոստիկան՝ փորձելով Գևորգ Սաֆարյանին տանել, սակայն հրապարակում գտնվող
մարդիկ թույլ չեն տվել:110 Միջադեպի հետ կապված՝ ՀՀ ոստիկանապետ Վլադիմիր
Գասպարյանը դիմել է ՀՀ գլխավոր դատախազ

Գևորգ Կոստանյանին՝ դեպքերի մասին

տարածված տեղեկատվության իսկությունը ստուգելու և նյութեր նախապատրաստելու
համար:111
Դեկտեմբերի 4-ին ոստիկանությունն առգրավել է «Նոր Հայաստան»-ի հանրահավաքի
մասնակիցներին պատկանող 4 սեղան և բերման է ենթարկել շտաբի անդամ Գագիկ
Եղիազարյանին:112

Հիմնադիր

Խորհրդարանի

նախագահ

Գարեգին

Չուգասզյանը

հայտարարել է այն մասին, որ ոստիկանությունը հետապնդել է Վանաձորի իրենց
աջակիցներին՝ Գագիկ Եգանյանին և Սամվել Մակարյանին, այցելել է նրանց բնակարաններ
և պահանջել ներկայանալ ոստիկանության բաժին, ինչպես նաև Վանաձորում դեկտեմբերի
1-ից

մեքենայով

հետևել

են

իրենց

համախոհ

Ժաննա

Ժամհարյանին:113

հետապնդումների մասին ահազանգ է ստացել նաև ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը:
Սէֆիլյանը

հավաքի

մասնակիցներին

խնդրել

է

Ազատության
115

տեղադրել, սակայն ոստիկանները դա թույլ չեն տվել:

114

հրապարակում

Այս

Ժիրայր
վրան

ՀՀ Մշակույթի նախարար Հասմիկ

Պողոսյանը լրագրողների հարցին ի պատասխան ասել է, որ Ազատության հրապարակում
թույլ չեն տալիս վրաններ տեղադրել, քանի որ Օպերայի շենքի պատերը և հուշարձանները
վնասվում են:116 Երթը սկսվելուն պես ոստիկանները փակել են ցուցարարների ճանապարհը՝

108

109

110

111
112

113
114

115
116

Ցուցարարները դեռ Հանրապետության փողոցում են, ոստիկաններն արգելում են տեղաշարժել տեխնիկայով մեքենան,
http://news.am/arm/news/299431.html
Վնասել են Ազատության հրապարակում հավաքված ակտիվիստների մեքենայի «ռադիատորը»,
http://armtimes.com/hy/read/75132
Ավետիսյան. «Գեներալի կոչում ունեցող պաշտոնյան երդվում էր, որ Գևորգ Սաֆարյանը հայհոյել է ոստիկանին»,
http://www.aravot.am/2015/12/02/635002/
Վլադիմիր Գասպարյանի դիմումն ուղարկվել է ՀՔԾ. Դատախազություն, http://www.a1plus.am/1422206.html
Ոստիկանները առգրավել են 4 սեղան, որոնք պատկանում են «Նոր Հայաստան» ճակատի անդամներին,
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/124400
«Նոր Հայաստան»-ի ներկայացուցիչներին հետապնդում են. Գարեգին Չուգասզյան, http://www.1in.am/1786988.html
Ազատության հրապարակում տեղի ունեցող հավաքի մասնակիցներին շարունակում են ահաբեկել, http://hcav.am/events/0412-2015-07/
Կրկին վրանի համար քաշքշուկ՝ Ազատության հրապարակում, http://www.aravot.am/2015/12/04/635875/
Մշակույթի նախարար. «Օգտվում են առիթից և ապականում Ազատության հրապարակի հուշարձանները»,
http://www.aravot.am/2015/12/04/635645/
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պահանջելով հայտնել երթուղին: Ցուցարարները նախ հրաժարվել են պատասխանել, ապա
տեղեկացրել,

որ

հանձնաժողով,

պատրաստվում

ապա

են

վերադառնալ

գնալ

դեպի

Ազատության

ՀՀ

կենտրոնական

հրապարակ:

ընտրական

Երթուղու

մասին

տեղեկանալով՝ ոստիկանները բացել են ճանապարհըվ:117
Դեկտեմբերի 5-ին «Երկրապահ կամավորականների միության» անդամները միության
Գյումրիի կառույցի ղեկավար Յուրա Ալեքսանյանի գլխավորությամբ հարձակվել են
նստացույցի մասնակիցների վրա: Նրանցից մեկը մոտեցել է ազատամարտիկ Յուրա
Աթոյանին, մյուսներին հարցրել է, թե սա այն օրվա թուրքը չէր և թքել է ազատամարտիկի
երեսին, մեկ ուրիշն էլ ոտքով հարվածել է Յուրա Աթոյանի կրծքավանդակին: Նստացույցի
մասնակից Արեգ Կյուրեղյանը (քաղաքական բանտարկյալ Հայկ Կյուրեղյանի եղբայրը)
փորձել է պաշտպանել Յուրա Աթոյանին՝ խփելով նրան հարվածողին: Ոստիկանությունը
բերման է ենթարկել հարձակում գործածներին և Արեգ Կյուրեղյանին, մինչդեռ հարձակման
ենթարկված Յուրա Աթոյանը ոստիկանություն չի հրավիրվել:118 ՀՀ ԱԺ հանրապետական
պատգամավոր Սեյրան Սարոյանը արդարացրել է հարձակումը՝ պատճառաբանելով, որ
չպետք է «ազգի զորավար» Մանվել Գրիգորյանի մասին խոսեր:119

Սահմանադրական փոփոխությունների դելեգիտիմացման գործընթաց
Մի խումբ քաղաքացիներ, համարելով, որ

երկրում սահմանադրական կարգի

բացակայության և ընտրությունների՝ շարունակաբար կեղծելու պայմաններում հանրաքվեին
մասնակցելը ենթադրում է այդ կեղծարարության օրինականացում, նախաձեռնել են
հանրաքվեի
նախագահին

դելեգիտիմացման
և

ստորաբաժանման

գործընթաց

ոստիկանության
ղեկավարին,

և

դիմել

անձնագրային

որպեսզի

իրենց

են

ՀՀ

ոստիկանապետին,

բաժնի
անունները

իրենց

ԿԸՀ

տարածքային

հանեն

ընտրական

ցուցակներից:120 Ոստիկանությունը հայտնել է, որ անձին իր դիմումի համաձայն ընտրողների
ռեգիստրից հանելու իրավասություն չունի:121 Այս քաղաքացիներից ոմանք հանրաքվեի օրը
գնացել են տեղամասեր և իրենց անունները ջնջել ընտրողների ցուցակներից:122

117

118
119

120
121

122

«Հեղափոխությունը սկսել է, ժողովուրդ դուրս եկեք փողոց». Բողոքի երթը շարունակվում է,
http://www.aravot.am/2015/12/04/635888/
Հարձակում և սադրանք Ազատության հրապարակում, http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/124448
Սեյրան Սարոյան. «Մեկը մեկին հայհոյել ա, էնի բռբըռացել ա, քաշքշոց ա եղել», Առավոտ,
http://www.aravot.am/2015/12/08/637409/
Կեղծվող ընտրությունների դելեգիտիմացման առաջարկ ՀՀ քաղաքացիներին, http://www.aravot.am/2015/11/26/632777/
Ոստիկանությունը հանրաքվեն բոյկոտող քաղաքացիների անունները չի հանի ընտրացուցակներից,
http://armtimes.com/hy/read/74953
Սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքը, http://civilnet.am/2015/12/06/constitutional-referendum-onlineupdate/#.VnuHz7aLRMw, http://www.epress.am/2015/12/06/երևանի-բնակիչը-ստիպված-ջնջեց-իր-անուն.html
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Քվեարկության օրվա դիտարկում Լոռու մարզում
Հանրաքվեի
հավաքագրվել

են

օրը

տեղի

ունեցած

«Քաղաքացի

խախտումների

դիտորդ»

մասին

նախաձեռնության

տեղեկությունները
հեռախոսազանգերի

կենտրոնում և տեղադրվել ահազանգերի քարտեզում, որից հետո նախաձեռնության կողմից
ձեռնարկվել

են

համապատասխան

գործողություններ:123

«Քաղաքացի

դիտորդ»

նախաձեռնության ստացած ահազանգերն ամփոփովել են նախաձեռնության զեկույցում:124
Զուգահեռաբար ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը նույնպես ստացել է ահազանգեր, որոնց
վերաբերյալ

հաղորդումներ

է

ներկայացրել

համապատասխան

մարմիններին

և

հայտարարություններ է տարածել: ՀՔԱ Վանաձորի կողմից ուղղակիորեն ստացված
ահազանգերը և դրանց ուղղությամբ կատարված գործողությունները ներկայացված են սույն
զեկույցում:
Քվեարկության օրն, ի թիվս մի շարք այլ խախտումների, աննախադեպ էին
դիտորդների աշխատանքի խոչընդոտումները: Քվեարկության օրվա մեկնարկին ՀՔԱ
Վանաձորի

գրասենյակի

և

«Քաղաքացի

դիտորդ»

նախաձեռնության

անդամ

մյուս

կազմակերպությունների դիտորդներին արգելել են ընտրողների ստորագրվող ցուցակներից
նրանց հերթական համարները նայել և գրանցել իրենց մոտ, ինչպես նաև ինքնությունը
պարզելու

նպատակով

ընտրողներին

հարցեր

ուղղել:

Վանաձոր

քաղաքի

մի

շարք

տեղամասեր է այցելել թիվ 30 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ
Տիգրան Պապանյանը և սպառնացել ձերբակալել դիտորդներին հերթական համարները
արձանագրելու

համար:

Այս

խախտման

վերաբերյալ

ՀՔԱ

Վանաձորի

գրասենյակը

պարզաբանում է տարածել, ըստ որի, ընտրողների ցուցակները՝ հերթական համարներով
հանդերձ, փակցված են տեղամասերում և բոլորի համար հասանելի են, իսկ հանձնաժողովի
տնօրինության տակ գտնվող ստորագրվող ցուցակները ընտրական փաստաթղթեր են, որոնց
հետ ծանոթանալու իրավունք դիտորդն ունի:125
Հանրաքվեի օրվա ողջ ընթացքում, հատկապես քվեարկության ավարտին ընդառաջ,
մեծ թվով դիտորդների նկատմամբ եղել են ճնշումներ հարազատների, գործատուների
միջոցով, արձանագրվել են կաշառելու փորձեր, դիտորդներին տեղամասից հեռացնելու,

123

124

ՀՀ
սահմանադրական
փոփոխությունների
http://transparency.am/elections/2015-12-06/
2015

թ.

դեկտեմբերի

դիտորդական

6-ին

Հայաստանի

առաքելության

հանրաքվե,

Հանրապետության

ամփոփիչ

զեկույց,

«Քաղաքացի

Սահմանադրության
Քաղաքացի

http://transparency.am/hy/publications/view/119/?tag=elections
125

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը պարզաբանում է, http://hcav.am/events/06-12-2015-033/
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դիտորդ»

նախաձեռնություն,

փոփոխությունների
դիտորդ

հանրաքվեի

նախաձեռնություն,
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նրանց նկատմամբ հոգեբանական ճնշում կիրառելու և նրանց աշխատանքը խոչընդոտելու
այլ եղանակներ: Օր. 30/19 և 32/35 տեղամասերում դիտորդներին աշխատավայրից
պարտադրել

են

գնալ

քվեարկության:

32/54

տեղամասի

դիտորդն

իր

նկատմամբ

գործադրված ճնշումների արդյունքում ստիպված է եղել լքել տեղամասը: 31/6 տեղամասում
դիտորդին շատերը ճանաչել են, նա հոգեբանական ճնշման է ենթարկվել և ստիպված է եղել
տեղափոխվել մեկ այլ տեղամաս: 29/36, 30/31 տեղամասերում դիտորդների վրա փորձել են
հարազատների միջոցով ճնշումներ գործադրել՝ փորձելով թույլ չտալ, որպեսզի նրանք
խախտումներ արձանագրեն կամ գործընթացի վրա ազդեցություն ունենան, արդյունքում
30/31 տեղամասի դիտորդը նույնպես տեղափոխվել է մեկ այլ տեղամաս: 29/26, 32/32
տեղամասերում դիտորդների նկատմամբ հոգեբանական ճնշում են գործադրել, փորձել են
նրանց

ամեն

կերպ

տեղամասերից

հեռացնել:

31/7

տեղամասում

երկրորդ

անգամ

քվեարկելու փորձ կատարած անձը փորձել է նկարել դիտորդին, ով բարձրաձայն ասել է այն
մասին, որ այդ անձը երկրորդ անգամ է փորձել քվեարկել, ինչը վախեցրել է դիտորդին: 29/11
տեղամասում

հանձանաժողովի

նախագահը

հանձնաժողովի

մյուս

անդամների

և

ընտրողների ներկայությամբ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի դիտորդին ասել է, թե «սրանց
կուսակցությունն ամենակեղտոտ կուսակցությունն է՝ իրենց նախագահի հետ միասին»՝
նկատի ունենալով դիտորդի ներկայացրած կազմակերպությունը:
Դիտարկված

տեղամասերում

տեղի

են

ունեցել

նաև

քվեարկության

կարգի

խախտման, այն է՝ քվեարկության գաղտնիության խախտման, բաց քվեարկության,
քվեատուփի բաց լինելու, հանձնաժողովի անդամի՝ վիճակահանությամբ սահմանված
կարգով տեղափոխություն չկատարելու և այլ դեպքեր: Օր. 32/1 տեղամասում ընտրողները
քվեաթերթիկները ծրարի մեջ են դրել քվեախցիկից դուրս գալուց հետո: 30/31 տեղամասում
քվեախցիկի ետնամասում հայելային մակերես է եղել, որը թույլ է տվել տեսնել, թե ինչպես
են քվեարկել: 32/66 տեղամասում

քվեատուփը բաց է եղել, դիտորդի միջամտությունից

հետո այն կնքել են: 30/35 տեղամասում

երկու դեպք է գրանցվել, երբ ընտրողի

ստորագրությունն առկա է եղել, սակայն հանձնաժողովի անդամի անհատական կնիքը
դրված չի եղել: 30/28 տեղամասում անդամներից մեկը վիճակահանությամբ սահմանված
կարգով չի տեղափոխվել՝ նշելով, թե իր աչքերը լավ չեն տեսնում: Որոշ տեղամասերում եղել
են մատչելիության և կահավորանքի հետ կապված խնդիրներ: 31/43 տեղամասը շենքի 2-րդ
հարկում է տեղակայված եղել, 31/47 տեղամասում թեքահարթակ չի եղել, 30/35 տեղամասը
նույնպես հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի չի եղել: 30/12 տեղամասում
կահավորանքի հետ կապված խնդիրներ են եղել, սակայն դիտորդի միջամտությամբ լուծվել
են:
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_______________________________________________________________
ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կողմից արձանագրվել են լցոնումների դեպքեր, երբ
դիտորդն ականատես է եղել, թե ինչպես են քվեաթերթիկներ լցոնել քվեատուփը կամ
ստորագրած անձանց քանակի և քվեատուփում առկա քվեաթերթիկների թվի միջև
անհամապատասխանություն է եղել (օր. 29/25, 32/32 տեղամասերում): Սպիտակի 29/25
տեղամասում

արձանագրված

լցոնման

փաստի

կապակցությամբ

ՀՔԱ

Վանաձորի

գրասենյակը հանցագործության մասին հաղորդում է տվել, հարուցվել է քրեական գործ, որի
շրջանակներում դիտորդը հարցաքննվել է:
Արձանագրվել են նաև ընտրողների տեղափոխության, բազմակի կամ ուրիշի
փոխարեն

քվեարկության

կուտակումներ,

փորձեր

տեղամասերում

և

դեպքեր,

կողմնակի

ցուցակներում

անձանց

անճշտություններ,

ներկայության,

ընտրողների

ուղղորդման, հաշվարկի ժամանակ խախտումների դեպքեր: Օրինակ՝ 0471L համարով Գազել
մակնիշի մեքենան ընտրողների է տեղափոխել 29/8 տեղամաս, ինչը կազմակերպել է
համատիրության ղեկավար Բախշիկ Պլուզյանը: Այդ տեղամասի մոտակայքում Գազել
մակնիշի մի քանի մեքենա է նկատվել:
29/8 և 32/54 տեղամասերում գրանցվել են բազմակի քվեարկության դեպքեր, 31/7 և
31/47

տեղամասերում՝

կրկնաքվեարկության

փորձեր:

30/32

տեղամասում

ընտրողի

փոխարեն ընտրված է եղել, իսկ հանձնաժողովի անդամներն ասել են, որ նա արդեն չէր
կարող քվեարկել, 29/43 տեղամասում փորձել են այլ անձի անձնագրով ընտրել:
30/21

տեղամասում

քվեարկող

ՀՔԱ

Վանաձորի

գրասենյակի

իրավաբանը

հայտնաբերել է, որ իր ընտանիքի անդամների փոխարեն քվեարկություն է իրականացվել:
Կազմակերպության իրավաբանն այս մասին տեղեկացրել է տեղամասային հանձնաժողովի
նախագահին, սակայն վերջինս հրաժարվել է որևէ գործողություն իրականացնել կամ
արձանագրել խախտումը: Կազմակերպության իրավաբանն ահազանգել է ներկայացրել
համապատասխան ընտրատարածքային հանձնաժողով և ոստիկանություն:
ՀՀ քննչական կոմիտեի Լոռու մարզային քննչական վարչությունում 2015 թվականի
դեկտեմբերի 6-ին հարուցվել է քրեական գործ՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 153-րդ հոդվածի
հատկանիշներովֈ
2015 թվականի հունվարի 15-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի հողմից տարածվել է
հայտարարություն, որով հայտնվում է, թե վերը նշված ահազանգը կապված Այլ անձանց
փոխարեն քվեարկելու հետ, եղել է թյուրընկալման հետևանք:
Համարելով

քրեական

գործի

վարույթը

ավարտված`

քննչական

կոմիտեի

համապատասխան ստորաբաժանման կողմից կայացվել է քրեական գործի վարույթը
կարճելու մասին որոշում, այնուհետև դեպքի և կատարված քննության արդյունքների մասին
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ՀՀ քննչական կոմիտեի կողմից հայտարարություն է տարածվել, որում նշվում է՝ «…
հաղորդման հեղինակը հավաստել է, որ իր ընտանիքի անդամների փոխարեն այլ անձի
կողմից քվեարկելու ահազանգը եղել է թյուրընկալման հետևանք»:
Հայտարարության
իրականացնող

մարմինը

վերլուծությունից
տվյալ

կարելի

եզրահանգման

է

է
եկել

եզրահանգել,
միայն

որ

վարույթն

գործով

հաղորդում

ներկայացրած անձի և վկաների հարցաքննությունները, քանի որ ըստ հայտարարության
վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից այլ քննչական գործողություններ, քան անձանց
հարցաքննելը չեն կատարվել: Մասնավորապես, չի կատարվել անձնագրային տվյալների
համապատասխանության ստուգում, ձեռագրաբանական փորձաքննություն և այլ քննչական
գործողություններ:
Քրեական

գործի

քննության

շրջանակներում

ձեռնարկված

քննչական

գործողությունները ուղղված չեն եղել հանցագործության դեպքի բացահայտմանը, հանցանք
կատարած անձանց հայտնաբերելուն և պատասխանատվության ենթարկելուն:
Իրականում, նախաքննության ողջ ընթացքում Ս. Սողոմոնյանի կողմից որևէ անգամ
չի հավաստվել այն փաստը, որ իր կողմից ներկայացված ահազանգը եղել է թյուրընկալման
հետևանք:
Ավելին, իր՝ նախաքննության ընթացքում տրված ցուցմունքներում, Ս. Սողոմոնյանը,
բազմիցս նշել է, որ հաղորդում ներկայացնելիս ինքը վստահ է եղել, որ իր ընտանիքի
անդամները մինչ այդ պահը տեղամաս չեն գնացել և չեն քվեարկել, իսկ վարույթն
իրականացնող մարմնի այն հարցին, թե որպես դիտորդ նա ինչ գործողություններ է
իրականացրել պարզելու համար իր կողմից բարձրացված ահազանգը, վերջինս հստակ նշել
է, որ որպես դիտորդ այլ անձանց փոխարեն ընտրելու հանգամանքը պարզելու որևէ
իրավասություն չունի, ավելին դիտորդը իր պարտականությունները հստակ իրացրել է՝
հանձնաժողովի նախագահին հայտնելով իր կողմից արձանագրված խախտումը»:
Ավելին, Ս. Սողոմոնյանի ընտանիքի անդամների քվեարկությանը մասնակցելու կամ
չմասնակցելու վերաբերյալ հարցը տվյալ դեպքում պարտավոր էր
իրականացնող

մարմինը,

որն

ըստ

քննչական

կոմիտեի

պարզել վարույթն

կողմից

տարածված

տեղեկատվության, որևէ այլ գործողություն, քան հարցաքննել հաղորդում ներկայացրած
անձին և վկաներին, չի իրականացրել:
31/7 տեղամասի ցուցակում ընտրողներն իրենց բնակարանների հասցեներում
գրանցված անծանոթ անձանց են հայտնաբերել: 31/59 տեղամասում մի քանի հոգի օգնել են
ընտրողներին և երկար ժամանակ չեն հեռացել տարածքից, 30/35 տեղամասում նույնպես
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_______________________________________________________________
կողմնակի անձինք են գտնվել, ովքեր հետևել են քվեարկության ընթացքին: 30/6, 30/10 և
30/12 տեղամասերում վստահված անձինք ուղղորդել են ընտրողներին,
30/6-ում ՀՀԿ վստահված անձի ձեռքին տետր է եղել, որտեղ կատարել է գրառումներ,
նա պարբերաբար դուրս է եկել տեղամասից, ինչից հետո տեղամասում նկատվել է
ընտրողների հոսք: 30/27, 29/8, 30/24, 32/53 տեղամասերում եղել են կուտակումներ ինչպես
քվեարկության սենյակի ներսում, այնպես էլ տեղամասից 50 մետր շառավղի վրա: 30/27
տեղամասում հանձնաժողովի նախագահը քվեարկելուց հետո ընտրողների չհեռանալը
բացատրել է նրանով, որ դրսում է ցուրտ է, 30/24 տեղամասում նույնպես հանձնաժողովի
նախագահը

կուտակումները

վերացնելու

ուղղությամբ

քայլեր

չի

ձեռնարկել:

29/11

տեղամասի դիտորդը «ոչ» քվեարկած 3 քվեաթերթիկ է նկատել, որոնք հանձնաժողովի
նախագահը դրել է «այո»-ների վրա, հետո տասնյակից ավելի «այո»-ի վրա դրված «ոչ»-ի
քվեաթերթիկներ

անվավեր

են

ճանաչվել,

երբ

արդեն

հասկանալի

էր

որ

«ոչ»-ը

այնուամենայնիվ հաղթում է:
Ընդհանուր առմամբ Հանրաքվեի օրն արձանագրված աննախադեպ խախտումները և
ստացված

ահազանգերը

վկայում

են,

որ

տեղամասային

հանձնաժողովներին

հանձնարարված էր ամեն գնով ապահովել սահմանադրական փոփոխությունների համար
անհրաժեշտ մասնակցության թիվը, և նրանք իրենց տիրապետության տակ եղած կամ
մտացածին անձնական տվյալներ լրացնելով քվեարկել են ընտրողների փոխարեն:
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_______________________________________________________________
_

Քվեարկության արդյունքների վերլուծություն
Համաձայն Հանրաքվեի մասին ՀՀ օրենքի՝ հանրաքվեի դրված նախագիծը համարվում
է ընդունված, եթե կողմ է քվեարկել քվեարկության մասնակիցների կեսից ավելին, բայց ոչ
պակաս, քան ընտրական ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների մեկ քառորդը: Ըստ
հանրաքվեի

կենտրոնական

հանձնաժողովի

վերջնական

արձանագրության՝

սահմանադրական հանրաքվեին մասնակցել է 1302368 ընտրող, որոնցից 825292-ը (64%)
կամ ընտրելու իրավունք ունեցող անձանց ավելի քան մեկ երրորդը քվեարկել է
սահմանադրական փոփոխությունների օգտին:
Գծապատկեր 2. Հանրաքվեի արդյունքներ

4%

32%

% անվավեր
% Այո
64%

% Ոչ

Քվեարկության նախապատրաստական փուլում առկա մտահոգությունները բացակա
անձանց փոխարեն քվեարկելու և ամեն գնով սահմանադրական փոփոխություններն
անցկացնելու

վերաբերյալ

հիմնավորվեցին

լցոնումների

և

այլ

անձանց

փոխարեն

քվեարկելու վերաբերյալ աննախադեպ բարձր թվով ահազանգերի առկայությամբ:
Եղան նաև բազմաթիվ ահազանգեր հատկապես Երևան քաղաքում առկա լրացուցիչ
ցուցակներում անձանց ընդգրկելու միջոցով բազմակի քվեարկությունների վերաբերյալ:
Ընդհանուր առմամբ լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկված էր 19 082 մասնակից:
Ինչպես և 2013 թ. նախագահական ընտրություններից հետո՝ այս քվեարկության
արդյունքների ամփոփումից հետո մի շարք կառույցներ և փորձագետներ ներկայացրեցին
իրենց վերլուծություններն ըստ որոնց քվեարկության արդյունքները արհետականորեն
աղճատվել են և արժանահավատ չեն:126 Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կա
հստակ օրինաչափություն, ըստ որի քվեարկության մասնակցության թվի աճին զուգահեռ

126

ՀՀ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի վիճակագրական վերլուծություն, Իրազեկ քաղաքացիների
միավորում, http://uicarmenia.org/?p=1249
Конституционный референдум в Армении, Роман Удот,
http://romanik.livejournal.com/
Armenia’s (Rigged) Constitutional Referendum, David Grigoryan http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/armenia-s-riggedconstitutional-referendum
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_______________________________________________________________
անհամաչափորեն աճել է սահմանադրական փոփոխությունների օգտին ձայների թիվը:
Այսինքն

իրական

ազատ

քվեարկության

պայմաններում

ընտրողներն

ունենում

են

նույնատիպ վարքագիծ և մասնակցության ավելացումը տոկոսային տարբերություն չի
ենթադրում,

իսկ

արհեստական

ուռճացման

դեպքում

փոփոխվում

է

ձայների

հարաբերակցությունը:
Գծապատկեր 3. Մասնակցության և քվեարկության արդյունքների հարաբերակցություն

120

Մասնակցությւոն

100
80
60
% Այո
40

% Ոչ

20
0
0

20

-20

Ձայների

40

60

80

100

120

Քվեարկություն

հարաբերակցության

անհամաչափ

փոփոխությունն

ակնհայտ

է

մասնակցության առանձին տոկոսային խմբերում, որոնցից հստակ երևում է, որ նվազագույն
մասնակցությանը
հարաբերակցությունը

գերազանցող
փոխվում

է

մասնակցության
«Այո»-ի

օգտին,

դեպքում
ընդ

որում,

քվեարկության
որքան

բարձր

է

մասնակցությունը, այնքան մեծ է ձայների միջև տարբերությունը, ինչը փաստում է
զանգվածային լցոնումների մասին:
Մասնավորապես, եթե մինչև 40% մասնակցության դեպքում սահմանադրական
փոփոխությունների դեմ ձայները կազմում են 55%ը, իսկ կողմը 39%, ապա 40-50%-ի
միջակայքում այդ հարաբերակցությունը դառնում է հակառակը՝ 54% կողմ և 41% դեմ: 5060% մասնակցության միջակայքում սահմանադրական փոփոխությունների դեմ քվեները
դառնում են 28%: 60-70% միջակայքում դեմ քվեները 22% են, իսկ 70-100%-ի միջակայքում
սահմանադրության փոփոխություններին դեմ քվեարթերթիկները կազմում են արդեն
ընդամենը 15%-ը (Տե՛ս Աղյուսակ 11 և Գծապատկեր 4):

73

Աղյուսակ 11. Մասնակցության տոկոսային խմբավորումներ

Մասնակցությունը

Տեղամասերի
թիվը

Հանրաքվեին
մասնակցելու
իրավունք ունեցող
քաղաքացիների
ընդհանուր թիվը

Քվեարկության
մասնակիցների
թիվը

Անվավեր
քվեաթերթիկների
ընդհանուր թիվը

%
Անվավեր

"ԱՅՈ" քվեարկված
քվեաթերթիկների
ընդհանուր թիվը

%
Այո

"ՈՉ" քվեարկված
քվեաթերթիկների
ընդհանուր թիվը

% Ոչ

Մինչև 39.9%

418

644220

219546

13313

6%

85890

39%

119901

55%

40-49.9%
50-59.9%
60-69.9%

689637
582599
396249

309150
318526
254576

15322
12064
7093

5%
4%
3%

167138
215990
192124

54%
68%
75%

126147
89887
55006

41%
28%
22%

70-100%

461
452
367
299 + Էլ
քվեարկություն

254293

200815

5643

3%

164379

82%

30627

15%

Ընդամենը

1997+1

2566998

1302613

53435

4%

825521

63%

421568

32%

Գծապատկեր 4. Մասնակցության տոկոսային խմբավորումները

Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք
ունեցող քաղաքացիների ընդհանուր
թիվը

800000
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0

Քվեարկության մասնակիցների թիվը

Մինչև 39.9 %

40-49.9 %

50-59.9 %

60-69.9 %

299 + Էլ
քվեարկություն

367

452

461

418

Անվավեր քվեաթերթիկների ընդհանուր
թիվը

70-100 %

"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների
ընդհանուր թիվը
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների
ընդհանուր թիվը

ՀԵԼՍԻՆԿՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՍԱՄԲԼԵԱՅԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

_______________________________________________________________
Քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ մեր գործընկերների հրապարակումները
հստակ ներկայացնում են այդ արդյունքների կեղծվածությունը: Որպես միևնույն պնդման
լրացուցիչ

փաստարկ

քվեարկության

ՀՔԱ

Վանաձորի

արդյունքների

գրասենյակը

համեմատական

կատարել

վերլուծություն,

է
որը

Լոռու

մարզում

թույլատրում

է

գնահատել քաղաքային և գյուղական համայնքներում, ինչպես նաև դիտարկված և
չդիտարկված տեղամասերում արդյունքների տարբերությունն, այդպիսով գնահատելով
խախտումների

կանխարգելման

տեսանկյունից

դիտորդական

առաքելության

արդյունավետությունը և քվեարկության իրական արդյունքները:
Ըստ պաշտոնական տվյալների, Լոռու մարզում քվեարկությանը մասնակցել է
հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց 46%-ը, որոնցից 56%-ը կողմ է
քվեարկել սահմանադրական փոփոխություններին, իսկ 39%ը դեմ:

Ընդհանուր առմամբ

Լոռու մարզի գյուղական համայնքներում մասնակցությունը մոտ 7%-ով գերազացել է
քաղաքային համայնքներում գրանցված մասնակցությանը:
Քաղաքային համայնքների քվեարկության արդյունքներով մասնակցությունը 44% է,
որից սահմանադրական փոփոխությունների կողմ քվեարկել է 50%-ը, դեմ՝ 46%-ը: (տե՛ս
Գծապատկեր 5)
Գծապատկեր

5.

Լոռու

մարզի

քաղաքային

համայնքներում

քվեարկության

արդյունքները

(մասնակցությունը 44%)

4%

% Անվավեր

46%

% Այո
% Ոչ

50%

Մինչդեռ գյուղական համայնքների քվեարկության արդյունքներով ակնհայտ է
Սահմանադրական

փոփոխությունների

օգտին

ձայների

քվեարկության մասնակցությունը 51% է (տե՛ս Գծապատկեր 6):
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Գծապատկեր

6.

Լոռու

մարզի

գյուղական

համայնքներում

քվեարկության

արդյունքները

(մասնակցությունը՝ 51%)

4%
29%
% Անվավեր
% Այո
% Ոչ
67%

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը լրացուցիչ ուսումնասիրել է նաև գրասենյակի կողմից
դիտարկած

և

չդիտարկած

տեղամասերի

արդյունքների

տարբերությունները,

ինչից

ակնհայտ է դառնում, որ դիտարկված տեղամասերում արդյունքներն ակնհայտորեն
տարբերվել են չդիտարկված տեղամասերից, ընդ որում այս դեպքում գյուղական և
քաղաքային համայնքների և առանձին և համատեղ վերլուծությունն ակնհայտորեն խոսում է
այն մասին, որ դիտորդական առաքելությունը խախտումների նկատմամբ որոշակի
կանխարգելիչ նշանակություն է ունեցել, սակայն պետք է նշել, որ դիտորդների կողմից
արձանագրվել են լցոնման ակնհայտ դեպքեր իրենց կողմից դիտարկված տեղամասերում,
ինչը ազդել է դիտորդական առաքելության արդյունավետության վրա (Տե՛ս Գծապատկեր 7):
Գծապատկեր 7. Լոռու մարզում ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կողմից դիտարկված և չդիտարկված
տեղամասերի արդյունքները

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

64%
49%

51%

44%

45%
32%

4%

5%

չդիտարկված

դիտարկած
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Ընդհանուր առմամբ չդիտարկված տեղամասերում «Այո»-ն 13%-ով բարձր է եղել
դիտարկված

տեղամասերում

արձանագրված

արդյունքից,

իսկ

«Ոչ»-ը

համապատասխանաբար 13%-ով ավել է եղել դիտարկված տեղամասերում: Դիտարկված և
չդիտարկված տեղամասերում անվավեր քվեաթերթիկների տարբերություն 1% է եղել:
Լոռու մարզի դիտարկված և չդիտարկված տեղամասերի առանձին վերլուծությունը
ցույց է տալիս, որ և դիտարկված և չդիտարկված քաղաքային համայնքներում քվեները
բաշխվել

են

հավասարապես,

նույնիսկ

արձանագրված

լցոնումների

դեպքում

(Տե՛ս

գծապատկեր 8):
Գծապատկեր 8. Լոռու մարզի քաղաքային համայնքներում ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կողմից
դիտարկված և չդիտարկված տեղամասերի արդյունքները

54%

60%
50%

45%

48%

44%

48%
41%

40%
30%
20%
5%

10%

5%

0%
Մասնակցության
%

% Անվավեր
ք.չդիտարկված

% Այո

% Ոչ

ք.դիտարկված

Լոռու մարզի գյուղական համայնքներում գտնվող տեղամասերի արդյունքներով
գերակշռում է «Այո»-ն, ընդ որում դիտարկած և չդիտարկած տեղամասերի մասնակցության
ցուցանիշները տարբերվում են 13%-ով (տե՛ս Գծապատկեր 9):
Գծապատկեր 9. Լոռու մարզի գյուղական համայնքներում ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կողմից
դիտարկված և չդիտարկված տեղամասերի արդյունքները

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

71%
60%

53%
46%

35%
25%
4%
Մասնակցության
%

5%

% Անվավեր

.գ. չդիտարկված

% Այո
գ. դիտարկված
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_______________________________________________________________
Ակնհայտ է, որ գյուղական համայնքներում մասնակցության բարձր ցուցանիշը ոչ թե
գյուղացիների առավել մեծ ակտիվության, այլ լցոնումների հետևանք է: Քվեարկության
արդյունքների կեղծման այս փաստը հիմնավոր արձանագրելու նպատակով ՀՔԱ Վանաձորի
գրասենյակը ընտրել է մի քանի գյուղական համայնքներ, որտեղ եղել են մեկից ավելի
տեղամասեր և այդ տեղամասերից մեկը (գծապատկերում ընդգծվածը) դիտարկելու միջոցով
կարողացել է համեմատել և գնահատել արդյունքների կեղծման ծավալը (Տե՛ս Աղյուսակ 10):
Աղյուսակ 12. Վերահսկվող և չվերահսկվող տեղամասերի արդյունքներ
ՏՏ

Համայնք

Հանր.
մասն
իրավունք
ունեցող
քաղ. ընդհ.
թիվը

Քվեարկ.
Մասն.
թիվը

Մասնակց.
%

Անվավեր
քվեաթերթ.
թիվը

Անվավ.
%

"ԱՅՈ"
թիվը

Այո%

"ՈՉ"
թիվը

Ոչ%

29/36
29/37

Արևաշող

1148
1020

508
831

44%
81%

33
32

7%
4%

352
745

69%
90%

122
54

24%
6%

31/12
31/13

Մարգահովիտ

1330
1477

599
539

45%
36%

56
39

9%
7%

367
256

61%
47%

176
244

29%
45%

31/58
31/59

Շնող

843
1460

542
794

64%
54%

48
62

9%
8%

436
407

81%
51%

53
326

10%
41%

32/14
32/15
32/16

Մեծավան

1790
1221
1336

381
713
522

21%
58%
39%

15
16
16

4%
2%
3%

231
608
376

61%
85%
72%

133
89
130

35%
12%
25%

Այս արդյունքներն անհերքելի ապացույց են, որ քվեարկության արդյունքների
կեղծումը

էպիզոդիկ

և

մասնավոր

բնույթ

չի

կրում

և

առանձին

խախտումների

բացահայտումը կամ հերքումը հիմք չի կարող հանդիսանալ պնդելու, որ խախտումները չեն
ազդել քվեարկության արդյունքների վրա: Առավել քան հիմնավորված է այն պնդումը, որ
քվեարկության պաշտոնական արդյունքները չեն համապատասխանում իրականությանը:
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Արձանագրված խախտումների առնչությամբ
իրականացված գործողություններ
2015թ.

դեկտեմբերի

6-ին

ացկացվելիք

սահմանադրական

փոփոխությունների

հանրաքվեին ընդառաջ և հանրաքվեի օրը, կազմակերպության կողմից ընտրական
օրենսգրքի

նորմերի

խախտման

դեպքերում

գրավոր

դիմումներ

են

ներկայացվել

համապատասխան իրավասու մարմինների:

Հանրաքվեի նախապատրաստման և քարոզարշավի ընթացքում
արձանագրված խախտումների առնչությամբ իրականացված
գործողություններ
1.
Մարդու

2015թ. հոկտեմբերի 12ին կազմակերպության կողմից դիմում է ներկայացվել
իրավունքների

նախագիծը

հանրաքվեի

Սահմանադրության

պաշտպանին`
դնելու

ՀՀ

սահմանադրության

վերաբերյալ

ՀՀ

համապատասխանությունը

Ազգային

որոշելու

փոփոխությունների

ժողովի

խնդրի

որոշման՝

ՀՀ

վերաբերյալ

ՀՀ

Սահմանադրական դատարան դիմելու պահանջով: Դիմումը հիմնավորվել է «Հանրաքվեի
մասին» ՀՀ օրենքի այն դրույթի պահանջներով, որով սահմանվում է, որ հանրաքվեի չեն
կարող

դրվել

մարդու

և

պարտականություններին,
երաշխիքների

քաղաքացու
դրանց

վերացմանը

Կազմակերպության
փոփոխությունների

իրականացումն

կամ

դիմումին

ազատություններին

ապահովող

սահմանափակմանը

կից

վերաբերյալ

իրավունքներին,

ներկայացվել

է

սահմանադրական

վերաբերող
ՀՀ

ու

հարցերը:

Սահմանադրության

ուսումնասիրությունը`

որում

նշված

էին

սահմանադրության փոփոխությունների նախագծում առկա մարդու և քաղաքացու որոշ
իրավունքների և ազատությունների սահմանափակումները:127 Մարդու իրավունքների
պաշտպանը

պատասխան

սահմանադրականությունը

գրության
ՀՀ

մեջ

նշել

Սահմանադրական

է,

որ

դատարանում

ՀՀ

ԱԺ

վիճարկելու

որոշման
հիմքերը

բավարար չեն:
2.

ՀՔԱ

ժառանգություն

Վանաձորի
կուսակցության

գրասենյակ

հասարակական

ներկայացուցչի

ահազանգի

կազմակերպությունը
հիման

վրա

2015

թ.

դեկտեմբերի 3-ին ուսումնասիրել է բոլոր տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների
կազմը և հայտնաբերել, որ հանձնաժողովի անդամների թվում կան ավագանու անդամներ,
ինչը

ընտրական

օրենսգրքով

և

հանրաքվեի

մասին

ՀՀ

օրենքով

արգելվում

է:

Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ ընդհանուր առմամբ 203 ավագանու
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_______________________________________________________________
անդամ

է

ներգրավված

տեղամասային

ընտրական

հանձնաժողովներում:

2015թ.

դեկտեմբերի 4-ին Կազմակերպության կողմից կատարված ուսումնասիրության հիման վրա
դիմում

է

ներկայացվել

ՀՀ

կենտրոնական

ընտրական

հանձնաժողով՝

պահանջելով

ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ խախտումը վերացնելու և ավագանու
անդամների

փոխարեն

այլ

հանձնաժողովի

անդամներ

ներգրավվելու

ուղղությամբ:

Կազմակերպությունը, նշված գրության վերաբերյալ պատասխան չի ստացել կենտրոնական
ընտրական հանձնաժողովի կողմից, սակայն կրկին ուսումնասիրությամբ պարզվել է որ
հանձնաժողովների կազմում փոփոխություն կատարվել է, սակայն, ոչ ամբողջական:
Հանրաքվեի հաջորդ օրը կազմակերպությունը պարզել է, որ հանձնաժողովներում մնացել են
ընդհանուր առմամբ 42 ավագանու անդամ: Այսինքն, ստացվում է, որ հանրաքվեի օրը
ընտրական հանձնաժողովներում ներգրավված են եղել անձինք, ովքեր տեղամասային
հանձնաժողովում

գործառույթներ

իրականացնելու

և

առհասարակ

տեղամասային

կենտրոնում գտնվելու իրավունք չեն ունեցել: Քանի որ նշված խախտումը չի վերացվել,
կասկածելի

է

տվյալ

անձանց

կողմից

ստորագրված

փաստաթղթերի

և

կայացված

որոշումների իրավականությունը:

Քվեարկության օրն արձանագրված խախտումների վերաբերյալ
իրականացված գործողություններ:
1. 2015թ. դեկտեմբերի 6-ին կազմակերպության կողմից հանցագործության մասին
հաղորդում է ներկայացվել ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն և ՀՀ
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ՀՀ Լոռու մարզի Կուրթան գյուղի թիվ 32/54
ընտրատեղամասի հանձնաժողովի անդամ Գայանե Թունյանի ահազանգի հիման վրա, ով
հայտնել է, որ համայնքի ղեկավար Մհեր Գևորգյանը, ով միաժամանակ հանդիսանում է ՀՀԿ
կուսակցության վստահված անձ, խոչընդոտում է հանձնաժողովի աշխատանքները` նշելով,
որ սա իր տարածքն է, ինքն է ասելու` ինչպես անցնեն ընտրությունները: Համայնքի
ղեկավարը պնդում է, որ այն դեպքում, երբ անձը գալիս է ընտանիքի անդամների
անձնագրերով, պետք է քվեարկի նրանց փոխարեն: Ներկայացված հաղորդմամբ իրավասու
մարմիններից

պահանջվել է նկարագրված խախտումը բացահայտելու ուղղությամբ

համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկել և իրավական գնահատական տալ համայնքի
ղեկավարի

գործողություններին:

2015թ.

դեկտեմբերի

8-ին

ՀՀ

ոստիկանության

հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից ստացվել է պատասխան
գրություն այն մասին, որ ներկայացված հանցագործության մասին հաղորդումը փոխանցվել
է ՀՀ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության Ստեփանավանի բաժին, որտեղ էլ
նախապատրաստվում են նյութեր:
2.

Հանրաքվեի

օրը,

կազմակերպության

կողմից

դիմում

է

ներկայացվել

ՀՀ

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով առ այն, որ կազմակերպությունը ահազանգ է

80

ստացել

ՀՀ

Լոռու

մարզի

Վարդաբլուր

գյուղի

թիվ

32/56

տեղամասի

ընտրական

հանձնաժողովի անդամից, ով հայտնել է, որ տեղամասում այլ անձանց անձնագրերով
քվեարկություն է տեղի ունենում: Ներկայացված դիմումով կազմակերպությունը պահանջել
է խախտումը վերացնելու ուղղությամբ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկել:
Նշված գրության վերաբերյալ կազմակերպությունը դեռևս պատասխան չի ստացել ՀՀ
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից:
3.

ՀՔԱ

Վանաձորի

գրասենյակը

Վանաձոր

քաղաքի

թիվ

29/8

տեղամասում

դիտորդություն իրականացրած դիտորդից ստացել է ահազանգ այն մասին, որ մինչև
քվեարկությունը

սկսվելը

հանձնաժողովի անդամները

ներկա

բացակա

են

արել

և

տեղամասում ընտրողներին տեսանելի վայրում պատին փակցրել են ներկա բացակայի
թերթիկը, որի վրա հանձնաժողովի ներկա անդամների դիմաց գրված է եղել «այո» բառը,
իսկ բացակաների դիմաց՝ «բացակա»: ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը տեղամասում բոլորին
տեսանելի վայրում «այո» բառի առկայությունը համարել է ակնհայտ քարոզչություն, որը
վերացնելու

պահանջով

հեռախոսազանգով

կազմակերպության

տեղեկացրել

է

ՀՀ

համապատասխան

կենտրոնական

ընտրական

աշխատակիցը
հանձնաժողովին,

պահանջելով, որպեսզի նման թերթիկները հանվեն տեղամասերից: ՀՀ կենտրոնական
ընտրական հանձնաժողովի հրահանգով, այն տեղամասերից, որտեղ պատին փակցված է
եղել նման վերտառմամբ թերթիկ, հանվել է:
4.

Հանրաքվեից

հետո`2015թ.

դեկտեմբերի

10-ին

կազմակերպության

կողմից

հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացվել ՀՀ գլխավոր դատախազություն և ՀՀ
հատուկ քննչական ծառայություն, որով ներկայացվել է, որ կազմակերպությունը հիմնավոր
կասկած

ունի

այն

մասին,

որ

2015թ.

դեկտեմբերի

6-ին

ՀՀ

սահմանադրության

փոփոխությունների հանրաքվեի արդյունքները մի շարք տեղամասերում կեղծվել են:
Կասկածները վերաբերում են այն տեղամասերին, որոնցում մասնակցությունը բարձր է եղել
հանրապետության ողջ տարածքում գրանցված մասնակցության ցուցանիշից: Հաղորդման
մեջ ներկայացվել է, որ թվով 450 տեղամասերում հանրաքվեի օրը գրանցվել է 50-60 տոկոս
մասնակցություն, 368 տեղամասում 60-70 տոկոս և 297 տեղամասում 70-100 տոկոս
մասնակցություն, ինչը մեզ մոտ հիմնավոր կասկած է առաջացնում առ այն, որ այն
տեղամասերում, որտեղ քվեարկության մասնակիցների ակտիվության ցուցանիշը բարձր է
եղել 60 տոկոսից, տեղի է ունեցել կամ լցոնում, կամ բացակա անձանց փոխարեն
ընտրություն:

Հաղորդման հետ միաժամանակ ներկայացվել է նաև այն տեղամասերի

ցուցակը, որոնցում մասնակցությունը եղել է 60 տոկոսից ավելի: Կազմակերպության կողմից
ներկայացված

հանցագործության

մասին

հաղորդման

հիման

վրա,

քննություն

իրականացնելու համար պատասխանատու մարմնի կողմից համապատասխան որոշում չի
կայացրել

և

հաղորդում

ներկայացրած

իրավաբանական

անձին

չի

տրամադրվել:

Կազմակերպության կողմից 15.01.2016թ. դիմում է ներկայացվել դատարան` ՀՀ հատուկ
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քննչական ծառայության անգործությունը վերացնելու և 2015թ. դեկտեմբերի 10-ին
ներկայացված հանցագործության մասին հաղորդման հիման վրա որոշում կայացնելու և
այն հաղորդում ներկայացրած անձին տրամադրելուն պարտավորեցնելու պահանջի մասին:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իրավապահ մարմինները և կենտրոնական
ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության օրը հետևում են դիտորդություն իրականացնող
հասարակական կազմակերպությունների կողմից տարածվող հաղորդագրություններին,
կազմակերպության կողմից որոշ խախտումների դեպքերում պաշտոնական գրություններ
չեն ներկայացվել իրավասու մարմիններին, այլ կազմակերպության էլեկտրոնային էջով
տարածվել են հաղորդագրություններ խախտումների վերաբերյալ, համոզված լինելով, որ
դրանք անարձագանք չեն մնա:
Այսպես՝
5. Քվեարկության օրը արձանագրված առաջին խախտումներից է եղել այն, որ
դիտորդներին տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամները թույլ չեն տվել
ընտրողներին հարցնել անուն ազգանունները կամ ընտրացուցակներից նայել հերթական
համարները՝ դա համարելով քաղվածք ընտրողների ցուցակից: Կազմակերպության կողմից
այս ահանզանգի հիման վրա համապատասխան հաղորդագրություն է տարածվել,
այնուհետև

խնդիրը

քննարկվել

է

ընտրատարածքային

ընտրական

հանձնաժողովի

նախագահի հետ, պարզաբանվել է հարցը և կազմակերպության դիտորդները, օրվա երկրոդ
կեսից հետո այս հարցի վերաբերյալ խոչընդոտներ չեն ունեցել:
6. Տարածված հաջորդ հաղորդագրությունը վերաբերել է անձանց համայնքային
ուղևորափոխադրում իրականացնող մեքենաներով քվեարկության տանելուն:
7.

Կազմակերպության դիտորդներից ստացված տեղեկատվության հիման վրա,

կազմակերպության էլեկտրոնային էջի միջոցով հանցագործության մասին հաղորդում է
ներկայացվել, այն մասին, որ թիվ 29/25 տեղամասում լցոնում է կատարվել: Դեպքի առթիվ
ՀՀ քննչական կոմիտեի Սպիտակի քննչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, որի
շրջանակներում հարցաքննվել է նաև կազմակերպության կողմից տվյալ տեղամասում
դիտորդություն իրականացրած դիտորդը: Այս պահին կատարվում է քննություն:
8. Մեկ այլ հաղորդագրությամբ տեղեկատվություն է տարածվել այն մասին, որ
Վանաձոր քաղաքի թիվ 29/08 ընտրատեղամասում կրկնաքվեարկություն է տեղի ունենում:
2015թ. դեկտեմբերի 10-ին ՀՀ քննչական կոմիտեի Լոռու մարզային քննչական վարչության
հատկապես կարևոր գործերով քննիչ Ա. Ս. Մնացականյանի կողմից կայացվել է քրեական
գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշում` հանցագործության դեպքի բացակայության
հիմքով:

82

Տարածված

հաղորդագրությունների

և

խախտումների

վերաբերյալ

տեղեկություններով, ոստիկանության տարբեր բաժիններում նախապատրաստվել են
նյութեր, որոնց հիման վրա կազմակերպությունը քննչական կոմիտեի տարբեր բաժիններից
դիմումներ է ստանում, որով խնդրում են նշել տեղեկատվությունը կազմակերպությանը
տրամադրած

դիտորդի

կամ

անձի

տվյալները,

պարտավորեցնել

ներկայանալ

հարցաքննության կամ բացատրության և ներկայացնել համապատասխան փաստաթղթեր,
նյութեր

կամ

ապացույցներ,

որոնք

հիմնավորում

են

նշված

խախտումը`

դրանց

առկայության դեպքում:
9. 2016թ. հունվարի 19-ին ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը հայտարարություն է
տարածել Կազմակերպության իրավաբանի ընտանիքի անդամների փոխարեն 30/21
տեղամասում այլ անձանց կողմից քվեարկություն կատարելու մասին ահազանգի ոչ
պատշաճ քննության վեաբերյալ:128

128

Քննիչի թյուրիմացությունը, ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ, http://hcav.am/events/19-01-2016-03/
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Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Սահմանադրական

փոփոխությունների

հանրաքվեի

ընթացքում

արձանագրված

բազմաթիվ խախտումներն ու արդյունքների ակնհայտ կեղծումները վկայում են, որ
հանրաքվեն չի կայացել և նախագիծը չի կարող ընդունված համարվել:
Քարոզչության ընթացքում և քվեարկության օրը դիտարկումներ իրանացնելուց հետո՝
«Քաղաքացի

դիտորդ»

նախաձեռնությունը

և

Ժողովրդավարական

ընտրությունների

եվրոպական պլատֆորմը (EPDE) եզրակացրեցին.
Հանրաքվեի քարոզչության ընթացքում տեղի է ունեցել վարչական ռեսուրսի զանգվածային
չարաշահում՝ հօգուտ Սահմանադրության փոփոխությունների, ինչն ազդել է քվեարկության և
ձայների

հաշվարկի

գործընթացի

վրա՝

տարածքային

և

տեղական

մակարդակներում

ընտրությունների կազմակերպումը վերահսկելու միջոցով: Ընտրացուցակների անճշտությունը
մնում

է

ամենակարևոր

խնդիրը՝

հաշվի

առնելով,

որ

ընտրողների

մասնակցության

գաղտնիությունը հետագա մանիպուլյացիաների տեղիք տվող ամենակարևոր հարցն է:
Քվեարկության օրը դիտորդներն արձանագրել են Ընտրական օրենսգրքի և միջազգային
չափանիշների աննախադեպ թվով խախտումներ, որոնք համակարգային բնույթ էին կրում:
Քաղաքացի դիտորդը և որոշ միջազգային լրատվամիջոցներ զեկուցել են երկրի ամբողջ
տարածքում ճնշումների ու սպառնալիքների վերաբերյալ, ահաբեկության և սպառնալիքների
դեպքերի

մասին

ողջ

երկրում:

Ընտրացուցակների

չարաշահումը

մանիպուլյացիաները,

քվեարկության և հաշվարկի ժամանակ գրանցված բազմաթիվ խախտումները, ինչպես նաև
ընտրական հանձնաժողովների կողմից քվեարկության ուղղակի կեղծման դեպքերի մեծ թիվը
ազդել են հանրաքվեի վերջնական արդյունքների վրա:
Հաշվի առնելով ընտրական խախտումների և հանցագործությունների մեծ թիվը, ներառյալ
ընտրողների նկատմամբ ճնշումները, արձանագրությունների կեղծումը և քվեատուփերի լցոնման
վերաբերյալ բազմաթիվ հաղորդագրությունները՝ «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնությունը և
Ժողովրդավարական ընտրությունների եվրոպական պլատֆորմը (EPDE) հավատացած են,
քվեարկության արդյունքները չեն արտացոլում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների
ազատ կամքը և չպետք է համարվեն լեգիտիմ:129

Թեև

սահմանադրական

հանրաքվեն

ամբողջական

չդիտարկվեց

միջազգային

դիտորդական առաքելությունների կողմից, սակայն միջազգային փորձագիտական խմբերի
(մասնավորապես

Ժողովրդավարական

ընտրությունների

եվրոպական

պլատֆորմի),

տեղական դիտորդական կազմակերպությունների (հատկապես «Քաղաքացի դիտորդ»
նախաձեռնության) դիտարկումները բավարար էին, որպեսզի միջազգային կառույցները,
մասնավորապես Հայաստանում

Եվրոպական միության ներկայացուցչությունը խիստ

բացասական գնահատեն հանրաքվեի անցկացումը՝ կասկածի տակ դնելով հանրաքվեի

129

ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվե. «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության և Ժողովրդավարական
ընտրությունների եվրոպական պլատֆորմի (EPDE) նախնական հայտարարությունը ՀՀ Սահմանադրության
փոփոխությունների հանրաքվեի անցկացման մասին, http://hcav.am/events/07-12-2015-02-2/
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արդյունքների

ճանաչումը

մինչև

ընտրախախտումների

վերաբերյալ

ահազանգերի

ամբողջական և օբյեկտիվ քննությունը:130
Հայաստանում

ԱՄՆ

դեսպանությունը

տարածեց

հայտարարություն՝

վերահաստատելով հանրաքվեի ընթացքում արձանագրված խախտումների վերաբերյալ
պնդումների արժանահավատությունը և չբացառելով, որ ընտրակեղծիքներ իրականացրած
անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը կօգտագործվի դեսպանատան ծրագրերում և
գործողություններում տվյալ անձանց մասնակցության հնարավորության գնահատման
համար:131
Ելնելով դիտորդական առաքելության արդյունքներից՝ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը
գտնում է, որ


Սահմանադրական

փոփոխությունների

գործընթացը

եղել

է

ոչ

ժողովրդավարական և ոչ մասնակցային


2015 թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի արդյունքները կեղծվել են

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը վերահաստատում է ընտրական գործընթացների
վերաբերյալ

իր

առաջարկությունները,

որոնք

ներկայացվել

են

ընտրությունների

միջազգային դիտորդական առաքելությունների հանձնարարականների ուսումնասիրության
արդյունքում.132
Ընտրությունների միջազգային դիտորդական առաքելություններին


Խորությամբ վերլուծել ընտրակեղծիքների սխեմաները, որպեսզի դրանց դեմ
պայքարի համար ավելի արդյունավետ հանձնարարականներ ներկայացվեն



Ջատագովել, որ ընտրություններից հետո հրապարակվեն ընտրողների կողմից
ստորագրված ցուցակները



Հանձնարարականների

մշակման

փուլում

շարունակաբար

և

սերտ

համագործակցել տեղական դիտորդների հետ


Ջատագովել, որ ԿԸՀ-ն ավելի նախաձեռնող և ակտիվ դեր ստանձնի իրեն
ներկայացվող փաստաթղթերի ստուգման գործում:



Ելնելով

ՀՀ-ում

հանձնարարականների

ընտրությունների
իրականացման

գրասենյակի գնահատականից՝ կազմել
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131
132

վերաբերյալ
վերլուծության

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի
ՀՔԱ

Վանաձորի

չկատարված կամ արդյունավետորեն

Local
EU
statement
on
the
constitutional
referendum
in
Armenia
on
6
December,
http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/press_corner/all_news/news/2015/2015_12_10_2_en.htm
U.S. Embassy's Additional Statement on Armenian Referendum http://armenia.usembassy.gov/news121415.html
ԸՄԴԱ հանձնարարականների իրականացումը Հայաստանում 2003-2013 թթ. գնահատման զեկույց http://hcav.am/wpcontent/uploads/2015/07/IEOM-recimp-arm.pdf

ՀԵԼՍԻՆԿՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՍԱՄԲԼԵԱՅԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

_______________________________________________________________
չկատարված հանձնարարականների ցուցակ և ՀՀ իշխանությունենրի հետ
համատեղ կազմել դրանց իրականացման նպատակով
Առաջարկություններ ՀՀ Ազգային ժողովի պետական-իրավական հարցերի մշտական
հանձնաժողովին


Ապահովել ընտրությունների միջազգային դիտորդական առաքելությունների
կողմից

ընտրությունների

վերաբերյալ

2003-2013

թթ

ներկայացված

հանձնարարականների իրականացումը օրենսդրական մակարդակում,


Օրենսդրորեն ամրագրել ԿԸՀ պարտավորությունը ստուգելու թեկնածուների
կողմից

ներկայացվող

փաստաթղթերի,

այդ

թվում

քաղաքացիության

և

բնակության վերաբերյալ տեղեկանքի, հայտարարագրում նշված եկամուտների,
նախընտրական

ծախսերի

վերաբերյալ

հաշվետվությունների

հիմնավորվածությունը


Վերականգնել

դիտորդական

առաքելություն

իրականացնող

կազմակերպությունների ընտրախախտումները և քվեարկության արդյունքները
բողոքարկելու իրավունքը


Օրենսդրորեն

հստակ

ամրագրել,

իրավապահ

մարմինների

և

հատկապես

ոստիկանության պարտավորությունները և գործառույթները ընտրության ողջ
ընթացքում,

այդ

թվում

քվեարկության

օրը

ընտրախախտումների

կանխարգելման ուղղությամբ


Ապահովել

քվեարկության

օրը

ընտրական

իրավունքը

ՀՀ

արտերկրում

գտնվող

դիվանագիտական

ՀՀ
և

քաղաքացիների
հյուպատոսական

ներկայացուցչություններում


Օրենսդրորեն

սահմանել

ստորագրված

ընտրացուցակների

հրապարակումը

քվեարկությունից հետո երեք օրվա ընթացքում՝ ԿԸՀ կայքի միջոցով


Ընտրական օրենսգրքում վերականգնել ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ
դիտորդների արտահայտած կարծիքների համար նրանց չհետապնդելու դրույթը



Ընտրական

հանձնաժողովների,

հատկապես

ԸԸՀ

և

ԿԸՀ

պարտականություններում ամրագրել տեղամասային կենտրոնների 50 մետր
շառավղից դուրս տեղի ունեցող խախտումները կանխելու գործառույթը


Վերացնել դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար որակավորման
ստուգարք հանձնելու պահանջը, օրենսդրորեն սահմանելով, որ դիտորդական
առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունն ինքն է պատասխանատու
որակյալ և անաչառ դիտորդների ներգրավման համար,
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Վերացնել մեկ դիտորդի կողմից խախտում թույլ տալու պատճառով ողջ
դիտորդական

կազմակերպությանը

դիտորդական

առաքելություն

իրականացնելու իրավունքից զրկելու վերաբերյալ դրույթը:


Ընտրական օրենսգրքով սահմանել ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
կողմից քվեարկությունից առաջ վստահված անձանց գրանցելու պահանջը:

Առաջարկություններ ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին և Ընտրական
ցուցակների կազմման լիազոր մարմնին


Ապահովել

ընտրությունների

վարչարարությանը

վերաբերող

ԸՄԴԱ

հանձնարարականների պատշաճ իրականացումը


Ընտրական ցուցակներում առանձնացնել քվեարկությունից առնվազն 5 օր առաջ
արտերկրում գտնվող քաղաքացիների ցուցակը:

ՀԵԼՍԻՆԿՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՍԱՄԲԼԵԱՅԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

_______________________________________________________________

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի վերաբերյալ
Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը /այսուհետ` ՀՔԱ
Վանաձորի

գրասենյակ/

հասարակական

ոչ

քաղաքական,

կազմակերպություն

հանդուրժողության,

է,

բազմակարծության

ոչ

որը
և

կրոնական,
միավորում

մարդու

շահույթ
է

չհետապնդող

ժողովրդավարության,

իրավունքների

գերակայության

սկզբունքներն արժևորող անհատների:
ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը հիմնադրվել է 1998 թվականին որպես ՀՔԱ Հայաստանի
կոմիտեի մասնաճյուղ, գրանցվել է 2001 թվականին և վերագրանցվել է 2005 թվականին ՀՀ
արդարադատության նախարարությունում: Կազմակերպության գլխավոր գրասենյակը
գտնվում

է

Լոռու

մարզկենտրոն

Վանաձորում:

Կազմակերպության

գործունեության

աշխարհագրությունը ընդգրկում է ինչպես Լոռու մարզը, այնպես էլ հանրապետության ողջ
տարածքը:
ՀՔԱ

Վանաձորի

գրասենյակի

տեսլականն

է՝

մարդու

արժանապատվության,

ժողովրդավարության և խաղաղության գերակա արժեքներով ձևավորված հասարակություն,
ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի առաքելությունն է` ազգային և տարածաշրջանային
մակարդակներում քաղաքացիական նախաձեռնությունների աջակցությունն ու խթանումը,
խաղաղասիրական ու իրավապաշտպանական գործունեության հզորացումը:

«Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ»
Հայաստանի Հանրապետություն, Վանաձոր 2001,
Տիգրան Մեծի 59,
հեռ. (+374 322) 4 22 68; ֆաքս: (+374 322) 4 12 36,
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