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Նախաբան  

 

2016թ. հոկտեմբերի 2-ին ՀՀ 377 համայնքներում տեղի ունեցան տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ: 2016 թ. մայիսի 25-ին ՀՀ 

Ազգային ժողովի կողմից ընդունված ընտրական օրենսգրքի հիման վրա սահմանվեց 

Վանաձոր և Գյումրի քաղաքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

ձևավորման նոր կարգը: Նոր կարգի համաձայն Վանաձոր և Գյումրի քաղաքներում 

բնակիչներն ուղղակի քվեարկությամբ ընտրում են միայն կուսակցությունների և 

կուսակցական դաշինքների համամասնական ցուցակներով ներկայացված 

ավագանի, որն էլ իր հերթին ընտրում է համայնքի ղեկավարին: Յուրաքանչյուր 

կուսակցության/դաշինքի համամասնական ցուցակը գլխավորում է տվյալ 

կուսակցության առաջարկվող քաղաքապետի թեկնածուն: 

Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի «Երկարաժամկետ ընտրական 

աջակցություն Հայաստանում ընտրությունների հետ առնչվող շահագրգիռ 

կողմերին» համատեղ ծրագրի «Տեղական դիտորդական կազմակերպությունների 

կարողությունների զարգացում» բաղադրիչի շրջանակներում 2016թ. հոկտեմբերի 2-

ին Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, Իրազեկ 

քաղաքացիների միավորումը, Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդը, 

Գորիսի մամուլի ակումբը և Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն 200 դիտորդների 

միջոցով համատեղ դիտարկել են Վանաձոր (34 տեղամաս) և Գյումրի (46 տեղամաս) 

քաղաքների ավագանու ընտրությունները: ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակն այդ 

քաղաքներում իրականացրել է նաև նախընտրական քարոզչության դիտարկում:  

Զեկույցում ներկայացված խախտումների առնչությամբ գործընկեր 

կազմակերպությունները դիմել են համապատասխանաբար Թիվ 30 և 34 

ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներին ինչպես նաև Վանաձոր 

քաղաքի ոստիկանության Բազում և Տարոն բաժիններ և Գյումրի քաղաքի 

ոստիկանության Մուշ բաժին:  

 

  



 

7 
 

Վանաձորի և Գյումրիի տեղական ընտրությունների վերաբերյալ 

օրենսդրական փոփոխությունները 
 

2015թ. դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած հանրաքվեի արդյունքում ընդունվեցին 

ՀՀ Սահմանադրության հիմնարար փոփոխություններ, որոնց արդյունքում 

Հայաստանի Հանրապետությունը կիսանախագահականից անցավ 

խորհրդարանական կառավարման համակարգի, ինչպես նաև ամրագրվեց, որ 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները կարող են լինել 

ուղղակի կամ անուղղակի: Սահմանադրական փոփոխություններին հաջորդեցին 

ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները՝ 2016թ. մայիսի 25-ին ընդունվեց նոր 

ընտրական օրենսգիրքը, որով փոփոխվեց նաև Վանաձոր և Գյումրի քաղաքների 

տեղական իշխանությունների ձևավորման կարգը: Համաձայն նոր ԸՕ-ի՝ 

Վանաձորում և Գյումրիում ավագանու ընտրություններն անցկացվում են 

համամասնական ընտրակարգով (ինչպես Երևանում), ըստ որի, առաջադրվելու 

իրավունք ունեն կուսակցությունները և կուսակցությունների դաշինքները:1 ԸՕ-ի 

130-րդ հոդվածով անկուսակցական անձանց թիվը կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) ընտրական ցուցակներում չի կարող 

գերազանցել ցուցակում ընդգրկված թեկնածուների ընդհանուր թվի 30 տոկոսը: 

Վանաձոր և Գյումրի քաղաքների ավագանու անդամների թիվը սահմանվեց 33 հոգի՝ 

նախորդ 21-ի փոխարեն: 

ԸՕ 141-րդ հոդվածի համաձայն՝ ավագանու անդամների մանդատները 

համամասնորեն բաշխվում են համապատասխանաբար 6 տոկոսի շեմը 

հաղթահարած կուսակցությունների և 8  տոկոսի շեմը հաղթահարած 

կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակների միջև: Ի դեպ՝ ՀՀ Ազգային 

ժողով անցնելու համար սահմանված շեմը կուսակցությունների և 

կուսակցությունների դաշինքների համար համապատասխանաբար 5 տոկոս և 7 

տոկոս է: Վանաձոր և Գյումրի քաղաքներում համայնքի ղեկավարներն այլևս 

ընտրվում են անուղղակիորեն՝ ավագանու անդամների կողմից:   

Եթե ավագանու ընտրություններում կուսակցություններից 

(կուսակցությունների դաշինքներից) մեկը ստանում է տեղերի 40 տոկոսից ավելին, 

                                                           
1
 2016թ. Ընտրական օրենսգիրք, Հոդված 124 և 129 
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սակայն ոչ բացարձակ մեծամասնությունը, ապա տեղերի բացարձակ 

մեծամասնությունը տրվում է այդ կուսակցությանը (կուսակցությունների 

դաշինքին), իսկ համայնքի ղեկավար ընտրվում է այդ կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) համամասնական ցուցակը գլխավորող անձը: Եթե 

տեղերի 40 տոկոսից ավելին ստանում է երկու կուսակցություն (կուսակցությունների 

դաշինք), սակայն ոչ բացարձակ մեծամասնությունը, ապա տեղերի բացարձակ 

մեծամասնությունը տրվում է այն կուսակցությանը (կուսակցությունների 

դաշինքին), որն ստացել է առավել թվով մանդատներ: Մնացած մանդատները 

բաշխվում են մանդատների բաշխմանը մասնակցելու իրավունք ստացած մյուս 

կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) ընտրական ցուցակների 

միջև:  

Մանդատների բաշխման այս մեխանիզմը, փաստորեն, ավելի քան 10 տոկոս 

բոնուսային ձայներ ստանալու հնարավորություն է տալիս մեկ քաղաքական ուժի, 

իսկ խորհրդարանական ընտրությունների դեպքում մեկ քաղաքական ուժին կարող 

է տրվել մինչև 4 տոկոս բոնուսային ձայներ: Ընտրողների կողմից տրված ձայների 

համամասնությունը խախտող այս համակարգն ինքնին հակասում է 

ժողովրդավարության տառին և ոգուն: Ավելին, տեղական մակարդակում 

բնակիչների քվեարկության և մանդատների բաշխման միջև այսօրինակ մեծ խզումը 

որևէ տրամաբանական հիմնավորում չունի:   

Եթե 2011թ. ընտրական օրենսգիրքը նվազագույնը 40 տոկոսի դեպքում 

մեծամասնություն ստանալու հնարավորություն ընձեռում  էր մանդատների 

բաշխման առաջին փուլում, ապա 2016թ. ընտրական օրենսգիրքը այդ 

հնարավորությունն ընձեռում է լրացուցիչ մանդատների բաշխումից հետո: 

Համաձայն Վենետիկի հանձնաժողովի և ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳի համատեղ 

եզրակացության, մեծամասնության համար բոնուսի կիրառումը և ավելի բարձր 

անցանելիության շեմի սահմանումը տեղական մակարդակում, ինչպես նաև 

տեղական մակարդակում կուսակցությունների ստեղծման ներկայիս 

դժվարությունները ավելի կնվազեցնեն քաղաքական բազմազանությունը և 

բացասական ազդեցություն կունենան կոալիցիաների ձևավորման վրա: Մեկ 

կուսակցությանը բոնուսներ տալու փոխարեն առաջարկվել է կիրառել 

կոալիցիաների ձևավորումը: Ընդհանուր առմամբ Վենետիկի հանձնաժողովը և 
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ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳը արդարացված չեն համարել տեղական մակարդակում բացարձակ 

կամ կայուն մեծամասնության ապահովման տրամաբանությունը և նշել են, որ 

ընտրողների ձայների և ընտրությունների արդյունքների միջև ավելի բարձր 

փոխկապվածությունը ավելի կխթաներ վստահությունը տեղական մակարդակում և 

կնպաստեր հաշվետվողականության բարձրացմանը:2   

Թե՛ ազգային, թե՛ տեղական մակարդակում քաղաքական բազմազանության և  

ընտրությունների արդյունքներում բնակիչների կամքի լիարժեք արտացոլման 

անհրաժեշտության վերաբերյալ այս հորդորդները որևէ կերպ չեն արտացոլվել նոր 

ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններում: 

Ընտրական օրենսգրքի նույն 141-րդ հոդվածի 8-րդ կետը սահմանում է, որ մեկ 

սեռի ներկայացուցիչների թիվը կուսակցության ցուցակում չի կարող գերազանցել 

70%-ը: 2011թ. ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը նախատեսում էր 80%: Ի տարբերություն 

2011թ. ընտրական օրենսգրքի, նոր օրենսգիրքը նշված հոդվածով սահմանում է նաև 

երաշխիքներ քվեարկությունից հետո ՀՀ Ազգային ժողովում և Երևան, Վանաձոր, 

Գյումրի քաղաքների ավագանիներում երկու սեռերի ներկայացվածության 

վերաբերյալ: Ըստ այդմ, եթե թեկնածուի ինքնաբացարկի արդյունքում «տվյալ 

խմբակցության որևէ սեռի ներկայացուցիչների թիվը նվազում է և արդյունքում ցածր 

է լինելու 25 տոկոսից, ապա տրվում է այդ կուսակցության (կուսակցությունների 

դաշինքի) ընտրական ցուցակի նվազ ներկայացված սեռի հաջորդ թեկնածուին, եթե 

կա: Եթե ընտրական ցուցակում այլ թեկնածու չկա, ապա մանդատը մնում է 

թափուր»:3 Ընտրական նոր օրենսգրքի անցումային դրույթներով, սակայն 

սահմանվել է, որ մինչև 2021թ. մեկ սեռի ներկայացուցիչների թիվը կուսակցության 

կամ կուսակցությունների դաշինքի ցուցակում չպետք է գերազանցի 75%-ը, իսկ 

ավագանու ընտրությունների արդյունքում տվյալ խմբակցության որևէ սեռի 

ներկայացուցիչների թիվը չպետք է նվազի 20%-ից:  

Նոր ԸՕ-ի անցումային և եզրափակիչ դրույթները սահմանող 144-րդ հոդվածի 

համաձայն՝ Վանաձոր և Գյումրի քաղաքների ավագանիների 2016թ. հոկտեմբերի 2-ի 

ընտրությունները անց են կացվել նոր օրենսգրքով սահմանված համամասնական 

ընտրակարգով, իսկ քվեարկությունը և արդյունքների ամփոփումը պետք է 
                                                           
2
 Ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ համատեղ կարծիք, վենետիկի հանձնաժողով և ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ, 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)019-e 
3
 2016թ. Ընտրական օրենսգիրք, Հոդված 130 և 141 
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իրականացվեին 2011թ. մայիսի 26-ի Ընտրական օրենսգրքի՝ Երևանի ավագանու 

ընտրության համար սահմանված կանոնակարգումներին համապատասխան: Այս 

առումով հստակ է, որ Գյումրի և Վանաձոր քաղաքների ավագանու 

ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ ԸԸՀ որոշումը հակասում է 

օրենսդրության պահանջին և անվավեր են, քանի որ այդ ընտրությունների 

արդյունքների ամփոփման ժամանակ կիրառվել է նոր ընտրական օրենսգիրքը: Այս 

մասին ավելի մանրամասն կներկայացնենք արդյունքների վերլուծության գլխում: 
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Նախընտրական քարոզչություն 

 

2016թ. հոկտեմբերի 2-ի ավագանու ընտրություններին Վանաձորում 

առաջադրվել է 8 կուսակցություն, իսկ Գյումրիում՝ 10 կուսակցություն և 1 դաշինք: 

Վանաձորում առաջադրված կուսակցություններն էին՝ Բարգավաճ Հայաստան 

կուսակցություն (ԲՀԿ), Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն (LՀԿ), Համախմբում 

կուսակցություն (ՀԿ), Հայ ազգային կոնգրես ազգային կոնգրես կուսակցություն 

(ՀԱԿԿ), Հայ Յեղափոխական դաշնակցություն կուսակցություն (ՀՅԴԿ), Հայաստանի 

հանրապետական կուսակցություն (ՀՀԿ), Հայկական վերածնունդ 

կուսակցություն (ՀՎԿ), Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն (ՔՊԿ):  

Գյումրիում առաջադրված կուսակցություններն էին՝ Ալյանս առաջադիմական 

ցենտրիստական կուսակցություն (ԱԱՑԿ), Բալասանյան դաշինք (Հայաստանի 

հանրապետական կուսակցություն և Հայաստանի քրիստոնյա դեմոկրատական 

կուսակցություն) (ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ), Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն (ԲՀԿ), 

Գաղափարակից լիբերալների ալյանս (ԳԱԼԱ) կուսակցություն, Գյումրեցու ոգի 

կուսակցություն (ԳՈԿ), Գործարար կուսակցություն (ԳԿ), Համախմբում 

կուսակցություն (ՀԿ), Հայ ազգային կոնգրես կուսակցություն (ՀԱԿԿ), Հայ 

Յեղափոխական դաշնակցություն կուսակցություն (ՀՅԴԿ), Հայկական վերածնունդ 

կուսակցություն (ՀՎԿ), Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն (ՔՊԿ):  

Գյումրիում ավագանու ընտրություններին կուսակցությունների կողմից 

առաջադրվել են ընդհանուր թվով 422 հոգի, իսկ Վանաձորում՝ 325 հոգի։ Առավել մեծ 

թվով թեկնածուներ առաջադրել են Գյումրիում «Բալասանյան դաշինքը» (99 հոգի) և 

Հայկական վերածնունդ կուսակցությունը (90 հոգի), իսկ Վանաձորում՝ Հայկական 

վերածնունդ կուսակցությունը (70 հոգի) և Հայաստանի Հանրապետական 

կուսակցությունը (68 հոգի):  

2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Գյումրի և Վանաձոր համայնքներում 

ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախընտրական 

քարոզարշավն ընդգրկում է 2016 թվականի սեպտեմբերի 9-30-ն ընկած 

ժամանակահատվածը։ Ընդհանուր առմամբ Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում 

ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախընտրական քարոզչության 

դիտարկման արդյունքներից կարելի է եզրակացնել․որ այս ընտրություններին եղել է 

աննախադեպ բարձր մրցակցություն, իսկ նախընտրական քարոզչությունն 
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ուղեկցվել է կուսակցությունների միջև փոխադարձ քննադատությամբ,  ընդհուպ 

մինչև հակաքարոզչական բնույթ կրող հրապարակային ելույթներով: 

Նախընտրական քարոզչության գովազդների, նախընտրական հանդիպումների 

հրապարակային տարածքներից օգտվելու առավել մեծ հնարավորություն ունեցել են 

իշխանական կուսակցությունները՝ ՀՀԿ-ն,  ՀՅԴ-ն,  Բալասանյան դաշինքը, 

հատկապես մարզային և համայնքային ենթակայության հիմնարկություններում 

հանդիպումների տեսանկյունից։ Առաջադրված կուսակցությունների միջև չեն 

պահպանվել հավասար պայմաններ նախընտրական քարոզչության իրականացման 

համար, երկու քաղաքներում էլ ակնհայտ արտոնյալ պայմաններում է գտնվել 

Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը (որը Գյումրիում հանդես է եկել 

Բալասանյան դաշինքի կազմում)։ 
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Քվեարկություն 

Քվեարկության նախապատրաստում 

Թե Վանաձորում, թե Գյումրիում դիտորդները դիտարկել են քվեարկության 

առավոտյան հանձնաժողովի նիստը՝ գնահատելով քվեարկության 

նախապատրաստումը, քվեասենյակի կահավորանքն ու հարմարությունները, 

հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպումը: 

Թեև տեղամասերի փոքր տոկոսն է գտնվել շենքի երկրորդ կամ նկուղային 

հարկում, այնուամենայնիվ թեքահարթակների բացակայության պատճառով 

դիտորդներն անմատչելի են գնահատել Վանաձոր քաղաքում դիտարկված 

տեղամասերի 68%-ը և Գյումրի քաղաքի դիտարկված տեղամասերի 62%-ը: Ընդ 

որում այստեղ չի գնահատվել  առկա թեքահարթակների պիտանելիությունը: Հարկ է 

նշել, որ անմատչելի համարվող տեղամասերից 4-ը գտնվել են ներառական 

կրթություն իրականացնող հանրակրթական դպրոցներում: 

Ըստ ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի՝ տեսողության խնդիրներ 

ունեցող անձանց քվեարկության կազմակերպման համար տեղամասային 

ընտրական բոլոր հանձնաժողովներին հատկացվել են խոշորացույց/ոսպնյակներ: 

Ըստ դիտարկման՝ խոշորացույցով ապահովված չի եղել Վանաձորում 

դիտարկված 34 տեղամասերից 7-ը, իսկ Գյումրիում 46 տեղամասերից 3-ը: Ի դեպ, 

դրանցից 34/76 տեղամաս խոշորացույց  բերվել է միայն առավոտյան 10:30: 

Ընդհանուր առմամբ դիտորդները քվեարկության սենյակի տարածքը 

քվեարկության բնականոն ընթացքի համար բավարար չեն համարել Վանաձորում 

դիտարկված տեղամասերից 2-ում և Գյումրիում դիտարկված տեղամասերից 10-ում: 

Գյումրի քաղաքի 3 տեղամասերում քվեաթերթիկների վրա առկա չի եղել 

հանձնաժողովի բոլոր երեք անդամների ստորագրությունները:  

Քվեարկության մեկնարկից առաջ տեղամասի բացման հետ կապված խնդիրներ 

եղել են Վանաձորի 2 տեղամասերում և Գյումրիի 3 տեղամասերում:  
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Իրադրությունը տեղամասերի հարակից տարածքում  

 

 Դիտորդների հավաքագրած տվյալների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ 

Գյումրի քաղաքում քվեարկության առաջին չորս ժամվա ընթացքում ընտրողներին 

որևէ քաղաքական կուսակցության օգտին կողմնորոշող գործողություններ եղել են 

դիտարկված տեղամասերի 15%-ի (7 տեղամաս), երկրորդ չորս ժամվա ընթացքում ՝ 

17%-ի (8 տեղամաս)4, իսկ վերջին չորս ժամվա ընթացքում՝ 6%-ի (3 տեղամաս) 

շրջակայքում: Վանաձոր քաղաքում քվեարկության առաջին չորս ժամվա 

ընթացքում ընտրողներին որևէ քաղաքական կուսակցության օգտին կողմնորոշող 

գործողություններ եղել են դիտարկված տեղամասերի 15%-ի (5 տեղամաս), երկրորդ 

չորս ժամվա ընթացքում՝ 12%-ի (4 տեղամաս) շրջակայքում, իսկ վերջին չորս ժամվա 

ընթացքում ոչ մի տեղամասի շրջակայքում նման դեպքեր չեն նկատվել: Առաջին ութ 

ժամերի ընթացքում հորդորներ և այլ բանավոր քարոզչություն նկատվել է 3–ական 

տեղամասերի շրջակայքում (9 տոկոս):  

 Գյումրիում մեքենաներով ընտրողների տեղափոխություն առավոտյան 

ժամերին նկատվել է դիտարկված տեղամասերի 15%-ում (7 տեղամաս), կեսօրին՝ 

24%-ում (11 տեղամաս), իսկ  երեկոյան՝ 17%-ում (8 տեղամաս):   Վանաձորում 

ընտրողների տեղափոխություն առաջին չորս ժամվա ընթացքում նկատվել է 

դիտարկված տեղամասերի 24%-ի (8 տեղամաս), երկրորդ չորս ժամվա ընթացքում՝ 

26%-ի (9 տեղամաս), իսկ վերջին չորս ժամվա ընթացքում՝ 12%-ի (4 տեղամաս) 

շրջակայքում:  

 Գյումրիում առաջին ութ ժամերի ընթացքում դիտարկված տեղամասերի 22%-ի 

դեպքում (10 տեղամաս) մինչև 50 մետր շառավղով հարող տարածքում նկատվել են 

մարդկանց կուտակումներ, իսկ վերջին չորս ժամվա ընթացքում՝ կուտակումներ 

նկատվել են 12 տեղամասի շրջակայքում (26 %): Վանաձոր քաղաքում 

քվեարկության առաջին չորս ժամվա ընթացքում տեղամասային կենտրոնին մինչև 

50 մետր շառավղով հարող տարածքում մարդկանց կուտակումներ են նկատվել 

տեղամասերի 29%-ի (10 տեղամաս), երկրորդ չորս ժամվա ընթացքում՝ 32%-ի (11 

տեղամաս), երրորդ չորս ժամվա ընթացքում՝ 18%-ի դեպքում (6 տեղամաս):   

                                                           
4 Գրաֆիկում քվեարկության երկրորդ չորս ժամվա ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների թիվը 9 է, քանի որ տեղամասերից մեկում այդ 

ժամանակահատվածում գրանցվել է թե՛ ճնշումներ, սպառնալիքներ կամ հարկադրանք, թե՛ հորդորներ, այլ բանավոր քարոզչություն:  
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 Գյումրի քաղաքում տեղամասային կենտրոնին մինչև 50 մետր շառավղով 

հարող տարածքում ավտոմեքենաների կուտակումներ քվեարկության առաջին չորս 

ժամվա ընթացքում նկատվել է տեղամասերի 17%-ում (8 տեղամաս), երկրորդ չորս 

ժամվա ընթացքում՝ 15%-ում (7 տեղամաս), իսկ երրորդ չորս ժամվա ընթացքում՝ 

22%-ում (10 տեղամաս): Վանաձորում տեղամասային կենտրոնին մինչև 50 մետր 

շառավղով հարող տարածքում ավտոմեքենաների կուտակումներ քվեարկության 

առաջին չորս ժամվա ընթացքում նկատվել է տեղամասերի 15%-ում (5 տեղամաս), 

երկրորդ չորս ժամվա ընթացքում՝ 18%-ում (6 տեղամաս), իսկ երրորդ չորս ժամվա 

ընթացքում՝ 6%-ում (2 տեղամաս): 

 Գյումրիում քվեարկության առաջին չորս ժամվա ընթացքում վիճաբանություն 

գրանցվել է դիտարկված տեղամասերի 9%-ի շրջակայքում (4 տեղամաս), երկրորդ 

չորս ժամվա ընթացքում՝ 17%-ի (8 տեղամաս), իսկ երրորդ չորս ժամվա ընթացքում՝ 

կրկին 9%-ի շրջակայքում (4 տեղամաս):   

 Վանաձոր քաղաքում քվեարկության առաջին և երկրորդ չորս ժամերի 

ընթացքում վիճաբանություն գրանցվել է դիտարկված տեղամասերի 9-ական %-ի 

շրջակայքում (3 տեղամաս), իսկ երրորդ չորս ժամվա ընթացքում՝ 6%-ի շրջակայքում 

(2 տեղամաս): 
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Իրադրությունը տեղամասերի ներսում 

 

 2011թ. ընտրական օրենսգիրքը չի սահմանափակում տեղամասում գտնվելու 

իրավունք ունեցող անձանց մուտքը տեղամաս և արգելում է նրանց հեռացումը՝ 

բացառությամբ ձերբակալության կամ կալանավորման դեպքում: Տեղամասում 

ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձի մուտքի խոչընդոտում դիտորդների 

կողմից արձանագրվել է Գյումրիի երկու՝ 34/33 և 34/59 տեղամասերում: 

Վանաձորում նման դեպքեր չեն արձանագրվել:  

 Գյումրի քաղաքում վստահված անձին հեռացրել են 34/48 և 34/59 

տեղամասերից: Հարկ է նշել, որ դիտորդների կողմից գրանցվել են մի քանի դեպքեր, 

երբ հանձնաժողովի նախագահը գերազանցելով իր լիազորությունները՝ ներքին 

պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու միջոցով պահանջել է փոխարինել 

Հանրապետական կուսակցության վստահված անձին՝ այսպիսով կանխելով անձի 

կողմից խախտումների վերացման ուղղությամբ իրավաչափ գործողությունների 

հնարավորությունը: Գյումրիի թիվ 34/82 տեղամասից հեռացվել է ԶԼՄ 

ներկայացուցիչ, քանի որ տեղամասում գտնվող վստահված անձինք կասկածել են, 

թե տվյալ անձը լրագրող է, աղմուկ են բարձրացրել և հեռացրել են նրան 

տեղամասից: Նշված գործողությունը որևէ կերպ հիմնավորված կամ օրինական չի 

կարող համարվել: Վանաձոր քաղաքում վստահված անձը հեռացվել է 30/58 

տեղամասից:  

 Գյումրի քաղաքում առաջին չորս ժամվա ընթացքում ընտրացուցակների հետ 

կապված խնդիրներ եղել են դիտարկված տեղամասերի 33%-ում (15 տեղամասում), 

երկրորդ չորս ժամվա ընթացքում ընտրացուցակների հետ կապված խնդիրներ եղել 

են դիտարկված տեղամասերի 37%-ում (17 տեղամասում), վերջին չորս ժամվա 

ընթացքում ընտրացուցակների հետ կապված խնդիրներ եղել են դիտարկված 

տեղամասերի 26%-ում (12 տեղամասում):  

 Վանաձոր քաղաքում քվեարկության առաջին չորս ժամվա ընթացքում 

ընտրացուցակների հետ կապված խնդիրներ եղել են դիտարկված տեղամասերի 

38%-ում (13 տեղամասում), երկրորդ չորս ժամվա ընթացքում ևս դիտարկված 

տեղամասերի 38%-ում (13 տեղամասում), վերջին չորս ժամվա ընթացքում՝ 

դիտարկված տեղամասերի 29%-ում (10 տեղամասում):  
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Գյումրի քաղաքում տեղամասի ներսում քարոզչական նյութեր կամ 

գործողություններ նկատվել են առավոտյան և կեսօրին՝ 34/56, 34/67, 34/48, 34/59, 

34/65 տեղամասերում: Վանաձոր քաղաքում տեղամասի ներսում քարոզչական 

նյութեր կամ գործողություններ նկատվել են միայն երեկոյան՝ 30/01, 30/07 և 30/49 

տեղամասերում: 30/01 տեղամասում Հայկական Վերածնունդ կուսակցության 

վստահված անձը հակաքարոզչություն է իրականացրել ՀԱԿ-ի և այլ 

կուսակցությունների նկատմամբ: 30/07 տեղամասում ընտրողը ՀՀԿ-ի բուկլետներով 

է մտել տեղամաս:  

 Գյումրիում քվեարկության առաջին չորս ժամվա ընթացքում խախտումները 

գրանցամատյանում չեն գրացվել դիտարկված տեղամասերի 17%-ում (8 

տեղամասում), երկրորդ չորս ժամվա ընթացքում՝ 11%-ում (5 տեղամասում), իսկ 

վերջին չորս ժամվա ընթացքում՝ 13%-ում (6 տեղամասում): Առավոտյան ժամերին 

խախտումները գրանցամատյանում ոչ միշտ են գրանցվել դիտարկված 

տեղամասերի 11%-ում (5 տեղամասում), կեսօրին՝ 9%-ում (4 տեղամասում), իսկ 

երեկոյան՝ 5%-ում (2 տեղամասում): 

 Վանաձորում քվեարկության առաջին չորս ժամվա ընթացքում խախտումները 

գրանցամատյանում չեն գրացվել 1 տեղամասում, երկրորդ չորս ժամվա ընթացքում՝ 

դիտարկված տեղամասերի 15%-ում (5 տեղամասում), իսկ վերջին չորս ժամվա 

ընթացքում՝ 6%-ում (2 տեղամասում): Առավոտյան ժամերին խախտումները 

գրանցամատյանում ոչ միշտ են գրանցվել դիտարկված տեղամասերի 21%-ում (7 

տեղամասում), կեսօրին՝ 9%-ում (3 տեղամասում), իսկ երեկոյան՝ 1 տեղամասում: 

 Ըստ դիտորդների հաղորդած տվյալների՝ Գյումրիում և Վանաձորում 

դիտարկված տեղամասերից համապատասխանաբար 25-ում (54%) և 15-ում (56%)  

եղել են վիճաբանություններ տարբեր կուսակցություների վստահված անձանց միջև, 

հանձնաժողովի անդամների/ԶԼՄ ներկայացուցիչների/դիտորդի և վստահված 

անձանց միջև, հանձնաժողովի տարբեր անդամների միջև, հանձնաժողովի 

նախագահի և ԶԼՄ ներկայացուցչի միջև և այլն:  

 Քվեարկության ընթացքում Գյումրիում դիտորդների իրավունքների 

խախտումներ արձանագրվել են 34/20, 34/48 և 34/56 տեղամասերում: Վանաձորում 

դիտորդների իրավունքների խախտումներ եղել են 30/15, 30/16 և 30/53 

տեղամասերում:  
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Արդյունքների վերլուծություն  

 

Չնայած առերևույթ ավելի բարձր մրցակցությանը և հետաքրքրությանը, 

Վանաձոր քաղաքում 2016թ. հոկտեմբերի 2-ին գրանցվել է ընտրողների ավելի ցածր 

մասնակցություն քան նախորդ ընտրություններին: Ըստ ՀՀ կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տեղեկատվության 

քվեարկությանը մասնակցել է 41189 ընտրող, իսկ վերջնական արդյունքներով՝ 41278 

ընտրող, այսինքն ընտրողների 42,75%-ը: 2012թ. սեպտեմբերի 9-ին քվեարկել էր 

44540 ընտրող (46,28%): 

Գյումրիում ընտրողների մասնակցությունը նախորդ ընտրությունների 

համեմատ եղել է գրեթե նույնը: Ըստ ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

հրապարակած նախնական տեղեկատվության, քվեարկությանը մասնակցել է 46902 

ընտրող, իսկ վերջնական արդյունքներով՝ 45670 ընտրող, այսինքն ընտրողների 

36,25%-ը: 2012թ. սեպտեմբերի 9-ին քվեարկել էր  46093 ընտրող (36,68 %): 

2016թ. ընդունված ընտրական օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի 3-րդ մասը 

սահմանում է, «Մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ը Գյումրի և Վանաձոր 

համայնքներում նշանակվող ավագանու ընտրությունների քվեարկությունը 

կազմակերպվում և անցկացվում, իսկ ընտրությունների արդյունքներն ամփոփվում 

են 2011 թվականի մայիսի 26-ի Ընտրական օրենսգրքի՝ Երևանի ավագանու 

ընտրության համար սահմանված կանոնակարգումներին համապատասխան՝ 

ընտրատարածքային (տարածքային) ընտրական հանձնաժողովների կողմից»: 

2011թ. ընտրական օրենսգրքի 165-րդ հոդվածի (Քվեարկության և ընտրության 

արդյունքների ամփոփումը) 4-րդ մասի համաձայն՝  

«4. Երևանի ավագանու անդամների մանդատները բաշխվում են 

կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակների 

միջև՝ նրանցից յուրաքանչյուրին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թվին 

համամասնորեն: Յուրաքանչյուր ընտրական ցուցակին հասանելիք մանդատների 

թվի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ. յուրաքանչյուր ընտրական ցուցակին 

կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը բազմապատկվում է ընտրական 

ցուցակներին հասանելիք մանդատների թվով, արդյունքը բաժանվում է 

մանդատների բաշխմանը մասնակցող ընտրական ցուցակներին կողմ քվեարկված 
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քվեաթերթիկների ընդհանուր թվի վրա, և առանձնացվում են ամբողջ թվերը, որոնք 

յուրաքանչյուր կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակին 

հասանելիք մանդատների թվերն են: 

Եթե սույն մասով սահմանված կարգով մանդատների բաշխման արդյունքով 

կուսակցություններից, կուսակցությունների դաշինքներից մեկը ստանում է տեղերի 

40 տոկոսից ավելին, սակայն ոչ բացարձակ մեծամասնությունը, ապա տեղերի 

բացարձակ մեծամասնությունը տրվում է այդ կուսակցությանը, կուսակցությունների 

դաշինքին: Եթե տեղերի 40 տոկոսից ավելին ստանում են երկու կուսակցություն, 

կուսակցությունների դաշինք, սակայն ոչ բացարձակ մեծամասնությունը, ապա 

տեղերի բացարձակ մեծամասնությունը տրվում է այն կուսակցությանը, 

կուսակցությունների դաշինքին, որը ստացել է առավել թվով մանդատներ: Մնացած 

մանդատները բաշխվում են մանդատների բաշխմանը մասնակցելու իրավունք 

ստացած մյուս կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների ընտրական 

ցուցակների միջև: 

5. Մնացած մանդատներն ընտրական ցուցակների միջև բաշխվում են ըստ 

մնացորդների մեծության հերթականության՝ յուրաքանչյուրին մեկական մանդատ 

սկզբունքով: Մնացորդների մեծության հավասարության դեպքում վիճարկվող 

մանդատը տրվում է այն ընտրական ցուցակին, որին կողմ քվեարկված 

քվեաթերթիկների թիվն ամենամեծն է, իսկ դրանց հավասարության դեպքում հարցը 

լուծվում է վիճակահանությամբ:» 

2016թ. ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է՝ 

«4. Ավագանու անդամների մանդատները բաշխվում են կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) ընտրական ցուցակների միջև՝ նրանցից 

յուրաքանչյուրին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թվին համամասնորեն: 

Յուրաքանչյուր ընտրական ցուցակին հասանելիք մանդատների թվի հաշվարկը 

կատարվում է հետևյալ կերպ. յուրաքանչյուր ընտրական ցուցակին կողմ 

քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը բազմապատկվում է ընտրական ցուցակներին 

հասանելիք մանդատների թվով, արդյունքը բաժանվում է մանդատների բաշխմանը 

մասնակցող ընտրական ցուցակներին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների 

ընդհանուր թվի վրա, և առանձնացվում են ամբողջ թվերը, որոնք յուրաքանչյուր 
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կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակին հասանելիք 

մանդատների թվերն են: 

Մնացած մանդատներն ընտրական ցուցակների միջև բաշխվում են ըստ 

մնացորդների մեծության հերթականության՝ յուրաքանչյուրին մեկական մանդատ 

սկզբունքով: Մնացորդների մեծության հավասարության դեպքում վիճարկվող 

մանդատը տրվում է այն ընտրական ցուցակին, որին կողմ քվեարկված 

քվեաթերթիկների թիվն ամենամեծն է, իսկ դրանց հավասարության դեպքում 

մանդատը տրվում է վիճակահանությամբ: 

5. Եթե սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված կարգով մանդատների բաշխման 

արդյունքով կուսակցություններից (կուսակցությունների դաշինքներից) մեկը 

ստանում է տեղերի 40 տոկոսից ավելին, սակայն ոչ բացարձակ մեծամասնությունը, 

ապա տեղերի բացարձակ մեծամասնությունը տրվում է այդ կուսակցությանը 

(կուսակցությունների դաշինքին): Եթե տեղերի 40 տոկոսից ավելին ստանում է երկու 

կուսակցություն (կուսակցությունների դաշինք), սակայն ոչ բացարձակ 

մեծամասնությունը, ապա տեղերի բացարձակ մեծամասնությունը տրվում է այն 

կուսակցությանը (կուսակցությունների դաշինքին), որն ստացել է առավել թվով 

մանդատներ: Մնացած մանդատները բաշխվում են մանդատների բաշխմանը 

մասնակցելու իրավունք ստացած մյուս կուսակցությունների (կուսակցությունների 

դաշինքների) ընտրական ցուցակների միջև:» 

Այսպիսով 2011թ. ընտրական օրենսգիրքը բոնուսային մանդատներ է 

սահմանում քվեարկության արդյունքում 40% և ավելի ձայներ ստացած 

կուսակցության համար, իսկ 2016թ. ընտրական օրենսգիրքը այդպիսի արտոնություն 

սահմանում է մնացած մանդատների վերաբաշխումից հետո 40% մանդատ ձեռք 

բերած կուսակցության համար:  

Քանի որ 2016թ. ընտրական օրենսգիրքը սահմանում էր, որ 2016թ. հոկտեմբերի 

2—ին Վանաձոր և Գյումրի քաղաքներում տեղի ունեցած ընտրությունների 

արդյունքները պետք է ամփոփվեին 2011թ. ընտրական օրենսգրքի համաձայն5, 

                                                           
5
 Այս մասին նշել է նաև ՀՀ Վարչական դատարանում ԲՀԿ շահերը ներկայացնող փաստաբան Մակար Եղիազարյանը, 

http://galatv.am/hy/news/34-12/ ,  իսկ ԳԱԼԱ կուսակցության ներկայացրած հայցադիմումում ներկյացված այս 

փաստերին դատարանը որևէ կեպ չի անդրաձարձել իր վճռում 

http://galatv.am/hy/news/34-12/
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ուստի Վանաձոր քաղաքում ավագանու անդամության մանդատները պետք է 

բաշխվեին հետևյալ կերպ՝ 

 ԲՀԿ ԼՀԿ ՀԿ ՀԱԿԿ ՀՅԴԿ ՀՀԿ ՀՎԿ ՔՊԿ 

Քվե 2872 10899 984 551 2522 14889 5286 1617 

Տոկոս 7.2% 27.5% 2.5% 1.4% 6.4% 37.6% 13.3% 4.1% 

Նախնական 

բաշխում 

2.60 

2 
9.86 

9 
0 0 

2.28 

2 
13.47 

13 
4.78 

4 
0 

Վերջնական 

Մանդատ 

3 10 0 0 2 13 5 0 

Համաձայն 2016թ. հոկտեմբերի 9-ին թիվ 30 և 34 ընտրատարածքների 

ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների որոշման, ավագանու 

ընտրությունների արդյունքներն առանց որևէ հիմնավորման ամփոփվել են 2016թ. 

ընտրական օրենսգրքի 141-րդ հոդվածի կարգավորումներով: Ընդ որում սույն 

հոդվածի դրույթները կիրառվել են կամայականորեն և ոչ ամբողջությամբ: 

Համաձայն թիվ 30 Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշման6 

Վանաձոր քաղաքի ավագանու մանդատները բաշխվել են ինչպես նշված է 

աղյուսակում, քանի որ մանդատների բաշխման արդյունքում որևէ կուսակցություն 

չի ստացել մանդատների 40%-ը և ավելին: Այնուամենայնիվ, եթե անտեսվում է 

2016թ. ընտրական օրենսգրքի անցումային հոդվածների պահանջը և արդյունքների 

ամփոփումն իրականացվում է 2016թ. ընտրական օրենսգրքի 141 հոդվածի 

կարգավորումներով, ապա պետք է անտեսվեր նաև երկու սեռերի 

ներկայացվածության վերաբերյալ անցումային դրույթներում նշված ավելի ցածր 

հարաբերակցությունը և պահպանվեր 141-րդ  հոդվածի 8-րդ կետի պահանջը, այն է՝ 

«8. Մանդատից հրաժարված կամ ընտրված և լիազորությունները վաղաժամկետ 

դադարած ավագանու անդամի մանդատը համապատասխան ընտրական 

հանձնաժողովի արձանագրությամբ այդ մասին հանձնաժողովին իրազեկելուց 

հետո` մեկշաբաթյա ժամկետում, տրվում է այդ կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ 

թեկնածուին, իսկ եթե դրա արդյունքում տվյալ խմբակցության որևէ սեռի 

ներկայացուցիչների թիվը նվազում է և արդյունքում ցածր է լինելու 25 տոկոսից, 

ապա տրվում է այդ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական 
                                                           
6
 Ի դեպ ԸԸՀ որոշման ընդունման վայր նշված է Վանաձոր քաղաքը, իսկ ավագանու անդամներ ընտրվելու մասին 

արձանագրության վայր նշված է Երևան քաղաքը 
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ցուցակի նվազ ներկայացված սեռի հաջորդ թեկնածուին, եթե կա: Եթե ընտրական 

ցուցակում այլ թեկնածու չկա, ապա մանդատը մնում է թափուր:» 

Ըստ այդմ ավագանու անդամների սեռային բաշխվածության վերաբերյալ 141-

րդ հոդվածի պահանջը չի կատարվել: 

 ԲՀԿ ԼՀԿ ՀՅԴԿ ՀՀԿ ՀՎԿ 

Մանդատների 

ընդհանուր 

թիվը 

3 10 2 13 5 

Սեռ Ար. Իգ. Ար. Իգ. Ար. Իգ. Ար. Իգ. Ար. Իգ. 

Սահմանված 

բաշխումը 

2(67%) 1(33%) 7(70%) 3(30%) 1(50%) 1(50%) 9(69%) 4(31%) 3(60%) 2(40%) 

Փաստացի 

բաշխումը 

2(67%) 1(33%) 8(80%) 2(20%) 1(50%) 1(50%) 10(77%) 3(23%) 4(80%) 1(20%) 

 

Գյումրի քաղաքի ավագանու մանդատները ըստ 2011թ. ընտրական օրենգրքի 

տրամաբանության պետք է բաշխվեին հետևյալ կերպ: 

 ԱԱՑԿ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ ԲՀԿ ԳԱԼԱ ԳՈԿ ԳԿ ՀԿ ՀԱԿԿ ՀՅԴԿ ՀՎԿ ՔՊԿ 

Քվե 774 14987 9344 4517 2475 556 2489 471 2313 4578 638 

Տոկոս 1.8% 34.8% 21.7% 10.5% 5.7% 1.3% 5.8% 1.1% 5.4% 10.6% 1.5% 

Նախնական 

բաշխում 

0 14.80 

14 
9.22 

9 
4.46 

4 
0 0 0 0 0 

4.52 

4 
0 

Վերջնական 

Մանդատ 

0 
- - - 0 0 0 0 0 - 0 

Հաշվի առնելով, որ մանդատների նախնական բաշխմամբ ստացած քվեների 

թիվը (14987) բազմապատկած մանդատների ընդհանուր թվով (33) բաժանած 

մանդատների բաշխմանը մասնակցող ուժերին կողմ քվեարկած ձայների ընդհանուր 

թվին (33426) հավասար է 14-ի` Բալասանյան դաշինքը պետք է ստանար 14 

մանդատ, այսինքն ընդհանուր մանդատների 42%-ը: Քանի որ 42%-ը բավարար է 

մանդատների մեծամասնությունը ստանալու համար, Գյումրի քաղաքում փաստացի 

ավելի քիչ ձայներ ստացած «Բալասանյան» դաշինքը ըստ օրենսդրության 

տրամաբանության պետք է ստանար մեծամասնությունը, սակայն անհասկանալի և 

վիճելի է այդ ձայների մեծամասնության բացարձակ չափը և բաշխման կարգը: 

Ղեկավարվելով նոր ընտրական օրենսգրքի կարգավորումներով՝ թիվ 34 

ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը լրացուցիչ մանդատների  
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բաշխումից հետո, քանի որ «Բալասանյան» դաշինքը ստացել է մանդատների  40%-

ից ավելին (45%), կատարել է նոր վերաբաշխում՝ «Բալասանյան» դաշինքին 

հատկացնելով 17 մանդատ: Լրացուցիչ 2 մանդատները նվազեցվել են ԲՀԿ-ից և ՀՎԿ-

ից: Գյումրի քաղաքի ավագանու մանդատները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝  

 ԱԱՑԿ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ ԲՀԿ ԳԱԼԱ ԳՈԿ ԳԿ ՀԿ ՀԱԿԿ ՀՅԴԿ ՀՎԿ ՔՊԿ 

Քվե 774 14987 9344 4517 2475 556 2489 471 2313 4578 638 

Տոկոս 1.8% 34.8% 21.7% 10.5% 5.7% 1.3% 5.8% 1.1% 5.4% 10.6% 1.5% 

Նախնական 

բաշխում 

0 15 9 4 0 0 0 0 0 5 0 

Վերջնական 

Մանդատ 

0 17 8 4 0 0 0 0 0 4 0 

Արդյունքում Գյումրի քաղաքի ընտրողների (125983) 12%-ի քվեն ստացած 

դաշինքի ցուցակը գլխավորող Սամվել Բալասանյանը ինքնաբերաբար դարձել է 

Գյումրի քաղաքի քաղաքապետ: 

Թեև թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշումը 

հիմնվում է նոր ընտրական օրենսգրքի 141-րդ հոդվածի վրա, այս դեպքում ևս չի 

պահպանվում կիրառված հոդվածի պահանջը սեռերի համամասնության 

վերաբերյալ, ըստ այդմ. 

 «Բալասանյան» 

դաշինք 

ԲՀԿ ԳԱԼԱ ՀՎԿ 

Մանդատների 

ընդհանուր թիվը 

17 8 4 4 

Սեռ Ար. Իգ. Ար. Իգ. Ար. Իգ. Ար. Իգ. 

Սահմանված 

բաշխումը 

12(71%) 5(29%) 6(75%) 2(25%) 3(75%) 1(25%) 3(75%) 1(25%) 

Փաստացի 

բաշխումը 

13(76%) 4(24%) 6(75%) 2(25%) 3(75%) 1(25%) 3(75%) 1(25%) 

Հարկ է նշել, որ նույն օրը մյուս 375 համայնքներում տեղի ունեցած համայնքի 

ղեկավարի և ավագանու ընտրությունների արդյունքներն ամփոփվել են 

համապատասխանաբար 2011թ. ՀՀ ընտրական օրենսգքրի 143 և 144 հոդվածներով, 

ինչպես և պահանջում է 2016թ. ընտրական օրենսգիրքը7: Թիվ 30 և 34 

Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների կողմից օրենսգրքի դեռևս ուժի 

մեջ չմտած նորմերի կամայական և ընտրողական կիրառումը որևէ հիմնավորում 

                                                           
7
 Տե՛ս Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների որոշումները, http://www.elections.am/tec-decisions/ 
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չունի և հակասում է օրենսդրական որոշակիության սկզբունքին: Ակնհայտ է, որ 

չգործող նորմերին հղում կատարող այս որոշումները պետք է ճանաչվեն անվավեր, 

իսկ  սույն որոշումներով ձևավորված տեղական ինքնակառավարման մարմինը՝ ոչ 

լեգիտիմ:  
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Դիտորդական առաքելություն իրականացրած 

կազմակերպությունների մասին 

 

2016թ. հոկտեմբերի 2-ի Վանաձոր և Գյումրի քաղաքների ինքնակառավարման 

մարմինների դիտարկումն իրականացվել է «Տեղական դիտորդական 

կազմակերպությունների կարողությունների զարգացում» բաղադրիչի 

շրջանակներում, որը «Երկարաժամկետ ընտրական աջակցություն Հայաստանում 

ընտրություններին առնչվող շահագրգիռ կողմերին» ծրագրի մասն է: Ծրագիրը 

ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի Արևելյան 

գործընկերության երկրների համար 2015-2017թթ. ծրագրային համագործակցության 

կառուցակարգի շրջանակներում: 

Դիտորդական առաքելությունն իրականացրել են Հելսինկյան Քաղաքացիական 

Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, 

Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն, Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդը և 

Գորիսի մամուլի ակումբը:   

«Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» 

հեռ. (+374 322) 4 22 68; ֆաքս: (+374 322) 4 12 36, 

Ինտերնետային կայքէջ: www.hcav.am, էլ. Փոստ: hcav@hcav.am 

«Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» 

հեռ. (+374 41) 355042  

Ինտերնետային կայքէջ: http://uicarmenia.org/, էլ. Փոստ: uicarmenia@gmail.com 

«Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» 

հեռ. (+374 10) 56 14 57; ֆաքս: (+374 10) 56 03 72, 

Ինտերնետային կայքէջ: http://armhels.com/, էլ. Փոստ: info@armhels.com 

«Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» 

հեռ. (+374 262) 4 18 67; ֆաքս: (+374 262) 4 43 00,  

Ինտերնետային կայքէջ: http://mwccngo.blogspot.am/, էլ. Փոստ:kananc@arminco.com  

«Գորիսի մամուլի ակումբ» 

հեռ. (+374 284) 2 07 31 

Ինտերնետային կայքէջ: http://gorispress.am/, էլ. Փոստ: gorispressclub@gmail.com  
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mailto:hcav@hcav.am
http://uicarmenia.org/
mailto:uicarmenia@gmail.com
http://armhels.com/
mailto:info@armhels.com
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