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Նախաբան
2015թ. վիճելի հանրաքվեի արդյունքում ընդունված սահմանադրական
փոփոխություններով

Հայաստանի

Հանրապետությունն

անցավ

խորհրդարանական կառավարման համակարգի: ՀՀ Սահմանադրության 89-րդ
հոդվածի

3-րդ

մասի

համաձայն

ՀՀ

Ազգային

ժողովն

ընտրվում

է

համամասնական կարգով: 2016 թ. մայիսի 25-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից
ընդունված Ընտրական օրենսգրքի հիման վրա սահմանվել է Ազգային ժողովի
ձևավորման և քվեարկության նոր կարգը: Միևնույն ժամանակ ՀՀ Ընտրական
օրենսգրքի 78-րդ հոդվածով սահմանվում է 13 ընտրական տարածք, որոնցից 4-ը
Երևան քաղաքում, իսկ 9-ը՝ մարզերում: Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերը
միավորված են մեկ ընտրական տարածքում:
2017թ. ապրիլի 2-ին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցան
Ազգային Ժողովի ընտրություններ:
2017թ.

հունվարի

20-ին

Հելսինկյան

Քաղաքացիական

Ասամբլեայի

Վանաձորի գրասենյակը, Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, Մարտունու
կանանց համայնքային խորհուրդը և Գորիսի մամուլի ակումբը հիմնեցին
«Անկախ

դիտորդ»

հասարակական

դաշինքը

գալիք

խորհրդարանական

ընտրությունները համատեղ ուժերով դիտարկելու նպատակով: Դիտորդությունն
իրականացվել է Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի «Երկարաժամկետ
ընտրական

աջակցություն

շահագրգիռ

Հայաստանում

կողմերին»

կազմակերպությունների

ընտրությունների

ծրագրի
կարողությունների

«Տեղական
զարգացում»

հետ

առնչվող

դիտորդական
բաղադրիչի

շրջանակներում:
Սույն զեկույցն ամփոփում է «Անկախ դիտորդ» դաշինքի երկարաժամկետ և
կարճաժամկետ դիտարկումների արդյունքները: 2017թ. հունիսի 13-ին տեղի է
ունեցել զեկույցի աշխատանքային տարբերակի ներկայացումը, որի ժամանակ
հնչած կարծիքների և առաջարկությունների հիման վրա զեկույցը վերանայվել է:
Զեկույցում

ներկայացված

ընտրական

խախտումների

առնչությամբ

իրականացված իրավական գործողությունների վերաբերյալ պատրաստվել է
առանձին տեղեկանք, որի ամփոփումը ներկայացվում է սույն զեկույցում:

7

Մեթոդաբանություն
ՀՀ ողջ տարածքում իրականացված երկարաժամկետ դիտարկման մեջ
ներգրավվել են յուրաքանչյուր մարզի ակտիվ անկուսակցական բնակիչներ,
որոնք

իրականացրել

են

կոնկրետ

կուսակցությունների

նախընտրական

քարոզարշավի դիտարկում, մասնավորապես՝


Հանդիպում/հարցազրույցներ

թեկնածուների,

շտաբերի

ղեկավարների, Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների
հետ


Ընտրողների հետ հանդիպումների/հավաքների դիտարկում



Հարցազրույցներ հանդիպումների/հավաքների մասնակիցների հետ



ԶԼՄ մշտադիտարկում



Արագ արձագանքում/խախտումների արձանագրում

Երկարաժամկետ դիտարկումն իրականացվել է 61 դիտորդի կողմից:
Կարճաժամկետ դիտարկումն իրականացվել է շուրջ 450 հոգուց բաղկացած
դիտորդական խմբի կողմից՝ մի քանի դիտարկման քարտերի հիման վրա: ՀՀ ողջ
տարածքում դիտարկվել է 200 տեղամաս: Դիտարկվելիք տեղամասերն ընտրվել
են վիճակագրական ընտրանքով։ Ընտրանքի հիմքում են եղել բնակչության թիվը,
տեղամասերի քանակը և սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում տվյալ
տարածքում ընտրողների մասնակցության թիվը։
Քվարկության օրը առանձին դիտարկման քարտերի միջոցով հավաքագրվել է
տեղեկատվություն
1.

Հանձնաժողովի նիստի

2.

Քվեարկության մասնակիցների

3.

Ժ. 12:00-ի, 16:00-ի, 20:00-ի դրությամբ տեղամասի շրջակայքի

4.

Ժ. 12:00-ի, 16:00-ի, 20:00-ի դրությամբ տեղամասային կենտրոնի

5.

Արդյունքների հաշվարկի և ամփոփման վերաբերյալ:

Միաժամանակ շրջիկ դիտորդների կողմից դիտարկվել են առաջադրված
կուսակցությունների

շտաբերը

և

ընդհանուր

իրավիճակը

տեղամասերի

շրջակայքում՝ վերահսկվող քվեարկության դեպքերը բացահայտելու նպատակով:
32

դիտորդի

կողմից

դիտարկվել

են

նաև

տարածքային

հանձնաժողովների նիստերը: Ամփոփվել է 31 դիտարկման քարտ։

8

ընտրական

27

անձից

բաղկացած

իրավաբանական

թիմի

կողմից

դիտորդներին

տրամադրվել է իրավական խորհրդատվություն, իսկ խախտումների վերաբերյալ
ահազանգերի դեպքում իրականացվել են համապատասխան գործողություններ:

9

Օրենսդրական դաշտ և քաղաքական համատեքստ
2015թ. դեկտեմբերի 6-ին կազմակերպված և խախտումներով անցկացված
հանրաքվեի արդյունքում ընդունվեցին ՀՀ Սահմանադրության հիմնարար
փոփոխություններ,

որոնց

արդյունքում

Հայաստանի

Հանրապետությունը

կիսանախագահականից անցավ խորհրդարանական կառավարման համակարգի։
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:
Սահմանադրական փոփոխությունների, նոր Ընտրական օրենսգրքի և դրանց
ընդունման

գործընթացի

վերաբերյալ

առանձին

ուսումնասիրություններ

ներկայացված են ՀՔԱ Վանաձոր գրասենյակի «Պարտադրված սահմանադրական
փոփոխությունների ընդունման գործընթացի վերաբերյալ»1 և «Ընտրությունների
միջազգային

դիտորդական

առաքելությունների

հանձնարարականների

իրականացումը ՀՀ Ընտրական օրենսգրքում»2 զեկույցներում: Հարկ է նշել, որ
սույն զեկույցներում բարձրացված մի շարք խնդիրներ ու մտահոգություններ
իրականություն դարձան, իսկ ընտրական օրենսգրքի բացերը և հատկապես
խախտումների

վերացման

արդյունավետ

լծակների

բացակայությունը

հստակորեն արտահայտվեցին թե՛ նախընտրական փուլում, թե՛ քվեարկության
օրը:
Ընդհանուր առմամբ Ընտրական օրենսգրքի մշակման փուլում պատշաճ
ուշադրություն չդարձվեց ընտրական գործընթացների վերաբերյալ հնչեցված
հիմնական մտահոգություններին, որոնք էին


Հայաստանի
քվեարկության

Հանրապետությունից

դուրս

հնարավորության

խտրական

գտնվող

անձանց

ապահովումը

և

ընտրողների ցուցակում ընդգրկված, բայց հանրապետությունից դուրս
գտնվող

անձանց

քվեարկության

իրավունքի

իրականացման

անհնարինությունը,

1

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի զեկույցը՝ պարտադրված սահմանադրական փոփոխությունների ընդունման
գործընթացի վերաբերյալ, Հունվար 2016, http://hcav.am/publications/21-01-2016-555879/
2 Ընտրությունների միջազգային դիտորդական առաքելությունների հանձնարարականների արտացոլումը ՀՀ
Ընտրական օրենսգրքում, ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ, նոյեմբեր 2016 http://hcav.am/publications/16-02-2017-07/
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ընտրողների ռեգիստրի թարմացման հետ կապված խնդիրները և առկա
անճշտություններն ու բացակա անձանց փոխարեն նրանց քվեների
հնարավոր օգտագործումը,



հավասար

ընտրական

իրավունքի

ապահովման

և

բազմակի

քվեարկության բացառման մեխանիզմների անարդյունավետությունը,


վարչական ռեսուրսի չարաշահումը և թեկնածուների անհավասար
հնարավորությունները,



ընտրողների որոշ խմբերի՝ կարծիք ձևավորելու հնարավորության
բացակայությունը քարոզչական տեղեկատվության անհասանելիության
պատճառով (օր.՝ զինծառայողներ, ազատազրկվածներ),



ընտրախախտումների կանխարգելման արդյունավետ մեխանիզմների
բացակայությունը,



ընտրախախտումների և քվեարկության արդյունքների արդյունավետ
բողոքարկման

մեխանիզմների

ու

հնարավորությունների

բացակայությունը,


քվեարկության գաղտնիության պահպանման հետ կապված խնդիրները,



դիտորդների

և

զանգվածային

լրատվության

միջոցների

ներկայացուցիչների իրավունքների սահմանափակումը,
Վենետիկի

հանձնաժողովը

և

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ը

ներկայացրեցին

նոր

օրենսգրքի առաջին նախագծի վերաբերյալ առանձին հանձնարարականներ.3


վերանայել կոալիցիաների կազմման նկատմամբ դրված անհարկի
սահմանափակումները,



արտերկրում գտնվող անձանց փոխարեն քվեարկության վերաբերյալ
կասկածների փարատման նպատակով հնարավորություն ընձեռնել
արդյունավետորեն

ծանոթանալ

քվեարկության

մասնակիցների

ցուցակին՝ առանց անձի գաղտնիության խախտման,


ապահովել նոր տեխնոլոգիաների արդյունավետ և աստիճանական
ներդրումը, ներառյալ ձեռքբերումը, փորձարկումը, համապատասխան
անձանց վերապատրաստումը և հանրության իրազեկումը,



վերացնել

դիտորդների

համար

նախատեսված

ստուգարքները

և

կանոնադրական խնդիրների նկատմամբ եռամյա պահանջը,

3

Joint Opinion on the draft electoral code as of 18 April 2016, endorsed by the Council of Democratic Elections at its 55th
meeting (Venice, 9 June 2016) and by the Venice Commission at its 107th Plenary session (Venice, 10-11 June 2016),
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)019-e
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ապահովել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անկախությունը՝
սահմանելով, որ նախագահի կողմից ԿԸՀ-ի անդամների նշանակման
դեպքում վերջինս խորհրդակցություններ անցկացնի Ազգային ժողովում
ներկայացված կուսակցությունների հետ,



վերանայել կանանց ներկայացվածության քվոտան՝ ապահովելով նրանց
արդյունավետ բաշխումը ընտրական ցուցակում,



պարզեցնել քվեարկության և ձայների ամփոփման գործընթացը և
քվեարկության արդյունքների սահմանումը,



ապահովել բոլոր շահագրգիռ կողմերի իմաստալից մասնակցությունը
օրենսգրքի փոփոխությունների գործընթացում:

Վենետիկի

հանձնաժողովի

և

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի

գնահատմամբ

այս

հանձնարարականների զգալի մասը հաշվի է առնվել ընդունված Օրենսգրքում,
սակայն անդրադարձ չի կատարվել հետևյալ հանձնարարականներին.4


Հանել

դիտորդական

կազմակերպությունների

կանոնադրական

նպատակներում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների մասին
դրույթ ներառելու պահանջը,


Վերանայել հետընտրական կոալիցիայում ներգրավվող քաղաքական
ուժերի թվի սահմանափակումը,



Վերանայել կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների
համար նախատեսված ընտրական տարբեր շեմերը,



Դիտարկել

ազգային

փոքրամասնությունների

ներկայացուցիչներին

թեկնածուների սովորական ցուցակում ներառելու հնարավորությունը՝
փոքրամասնությունների
քաղաքական

ձայների

ուժերի

միջոցով

խորհրդարանում

հարաբերակցությունը

փոխելու

հնարավորությունից խուսափելու համար,


Թույլատրել

քաղաքացիների

խմբերի

կողմից

ներառել

ԿԸՀ-ի

թեկնածուների

առաջադրումը,


Օրենսգրքի

45-րդ

հոդվածում

փոխնախագահի,

քարտուղարի և ՏԸՀ նախագահի, փոխնախագահի և քարտուղարի
հեռացման հիմքերը,

4

Second Joint Opinion on the Electoral Code (as amended on 30 June 2016), endorsed by the Council of Democratic
Elections at its 56th meeting (Venice, 13 October 2016) and by the Venice Commission at its 108th Plenary Session (Venice,
14-15 October 2016) http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)031-e
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Վերանայել վաղաժամկետ ընտրությունների դեպքում թեկնածուների
ցուցակների

գրանցման

համար

փաստաթղթերի

ներկայացման

ժամկետները,


Նախատեսել վարչական ռեսուրսների չարաշահման ընդհանուր արգելք,



Դիտորդների և ԶԼՄ ներկայացուցիչների հավատարմագրման համար
նախատեսել ողջամիտ ժամկետներ, ներառյալ նաև ընտրությունների
երկրորդ փուլի համար,



Աղյուսակավորման

գործընթացի

թափանցիկության

մեծացման

նպատակով ներառել լրացուցիչ միջոցներ,


Երևանի, Գյումրիի և Վանաձորի ավագանիների ընտրությունների
համար նվազեցնել ընտրվելու և ընտրական գրավը վերադարձնելու
շեմը,



Վերանայել

Երևանի,

ընտրությունների

Գյումրիի

ժամանակ

և

Վանաձորի

հաղթողին

ավագանիների

լրացուցիչ

տեղեր

տալու

հնարավորությունը:
Փաստաթղթում Վենետիկի հանձնաժողովը և ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ը նշել են, որ
Ընտրական օրենսգիրքը ընդունվել է նշանակալի մեծամասնության կողմից, և
դրան հաջորդել է իշխանական և ընդդիմադիր կուսակցությունների լայն
քաղաքական

համաձայնությունը

ժողովրդավարական

ընտրությունների

նախապայմանների ուժեղացման միջոցների վերաբերյալ: Քաղաքացիական
հասարակությունը բանակցություններում կառուցողական ներգրավվածություն է
ունեցել, թեև վերջնական Համաձայնությունը չի ստորագրել: Հարկ է նշել, որ
քաղաքացիական

հասարակության

հայտարարությամբ5
պատճառները

և

գործընթացների
ձևավորվել:

հստակ

նշել

հիմնավորումները,
վերաբերյալ

Միևնույն

լայն

ժամանակ

ներկայացուցիչներն
են

Համաձայնությունը

որոնք

վկայում

հասարակական
տարբեր

են,

իրենց

վերջին

չստորագրելու
որ

ընտրական

համաձայնություն

միջազգային

չի

հարթակներում

կառավարությունը պնդել է, թե եղել է լիակատար փոխհամաձայնություն
իշխանությունների, ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության միջև:
Հարկ

է արձանագրել սակայն, որ ընտրական օրենսգրքի

գործընթացում

5

բավարար

ուշադրություն

Հայտարարություն
ընտրական
օրենսգրքի
http://transparency.am/hy/news/view/1600

և

դրա
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շուրջ

չդարձվեց

վերջին

մշակման

ընտրակարգի

զարգացումների

վերաբերյալ,

փոփոխությանը, որն ըստ էության դարձավ իշխող կուսակցության վերընտրման
գլխավոր մեխանիզմը:
ՀՀ Սահմանադրության 89-րդ հոդվածի 3-րդ կետով սահմանվում է, որ
Ազգային ժողովն ընտրվում է համամասնական ընտրակարգով: Ընտրական
օրենսգիրքը հետաքրքրական ձևով է մեկնաբանում նշված համամասնական
ընտրակարգը։

Մասնավորապես

Երևանի,

Գյումրու

և

Վանաձորի

ընտրությունների վերաբերյալ այն նշում է, որ ընտրություններն անց են կացվում
համամասնական ընտրակարգով և Երևանի, Գյումրիի և Վանաձորի ողջ
տարածքը մեկ բազմամանդատ ընտրատարածք է (Հոդված 124)։ Ազգային ժողովի
վերաբերյալ ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 77-րդ հոդվածը սահմանում է՝

«1.
Ազգային
ժողովի
ընտրություններն
անցկացվում
են
համամասնական ընտրակարգով, Հանրապետության ողջ տարածքն
ընդգրկող մեկ բազմամանդատ ընտրատարածքից` կուսակցությունների
համապետական և տարածքային ընտրական ցուցակներով առաջադրված
պատգամավորի թեկնածուների թվից:»
ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի 78-րդ հոդվածով սահմանվում է 13 ընտրական
տարածք, որոնցից 4-ը Երևան քաղաքում, իսկ 9-ը՝ մարզերում: Վայոց Ձորի և
Սյունիքի

մարզերը

միավորված

են

մեկ

ընտրական

տարածքում:

Միակուսակցական կառավարումը խթանող փոփոխություններն ամրապնդվեցին
Ընտրական

օրենսգրքով

որոշված
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ընտրական

տարածքներին

համապատասխան տարածքային ցուցակների սահմանմամբ, ըստ որի Ազգային
ժողովի

ընտրություններում

դաշինքները

ներկայանում

կուսակցություններն
են

մեկ

ու

կուսակցությունների

համապետական

և

13

տարածքային

ընտրական ցուցակներով: Ընդ որում, քվեարկության համար ընտրողին տրվում է
մեկական

քվեաթերթիկ

/կուսակցությունների

գրանցված

դաշինքի

յուրաքանչյուր

համար,

որի

կուսակցության

առաջին

էջում

կամ

նշված

է

կուսակցության անունը և համապետական ընտրական ցուցակի առաջին երեք
թեկնածուների անունները, իսկ երկրորդ էջում նշված է տարածքային ընտրական
ցուցակը,

որում

թեկնածուների

առավելագույն

թիվը

սահմանվել

է

ՀՀ

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ՝ ելնելով տվյալ տարածքի
բնակչության

թվից:6

Որևէ

կուսակցության/կուսակցությունների

6

դաշինքի

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2017 թվականի ապրիլի 2-ին կայանալիք հերթական
ընտրություններին յուրաքանչյուր ընտրական տարածքում կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի
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քվեաթերթիկն ընտրելուց հետո ընտրողը հակառակ կողմում նշում է կատարում
տարածքային ընտրական ցուցակի իր նախընտրած թեկնածուի դիմաց: Այսինքն
տարածքային ընտրական ցուցակների սահմանմամբ և մանդատների բաշխման
փուլում

դրանց

տրված

նախապատվությամբ

հաստատվում

է,

որ

1

ընտրատարածքի մանդատների հիմքում 13 ընտրական տարածքների պարզ
գումարումն է, քանի որ ընտրողները հիմնականում քվեարկում են անհատների
օգտին՝ անկախ կուսակցական պատկանելությունից, և այդ քվեն ըստ էության
ձևավորում է կուսակցության ստացած մասնաբաժինը Ազգային ժողովում։
Այսպիսով, ըստ էության, Ընտրական օրենսգիրքը բառախաղի միջոցով
սահմանում է հակասահմանադրական ընտրակարգ, որն իր բովանդակությամբ
ավելի մեծամասնական է, քան նախորդ Ընտրական օրենսգրքով գործած
ընտրակարգը: Միևնույն ժամանակ խաղի կանոնները հնարավորություն չեն
տալիս առանձին թեկնածուին համոզված լինելու, որ իր ձայների գերակշռության
դեպքում կհայտնվի Ազգային ժողովում։ Սրա վառ օրինակ էին “Ծառուկյան»
կուսակցությունների դաշինքի մի քանի տարածքային պատգամավորներ, ովքեր
կամ ում անունից ներկայացվել էին ինքնաբացարկի դիմումներ։ Արդյունքում
դաշինքի համար ձայներ ապահոված անձինք փաստացի զրկվեցին իրենց
«վաստակած» մանդատներից, մինչդեռ դաշինքը օգտագործեց նույն քվեները
ավելի ցածր ձայներ ստացած անձանց առաջխաղացման համար։ Այս սկզբունքը
նաև հակասում է Սահմանադրական փոփոխությունների հիմքում դրված
հայեցակարգային

խնդրին,

որն

էր

կուսակցությունների

կայացումը

և

ժողովրդավարությունը և քաղաքական համակարգի ամրապնդումը։
Հարկ է նշել, որ տարածքային ցուցակների վերաբերյալ մտահոգություններ
քաղաքական գործիչներից հայտնել է միայն պատգամավոր Էդմոն Մարուքյանը,7
իսկ

ընտրական

գործընթացներում

ներգրավված

ընդդիմադիր

կուսակցությունները և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները,
նոր Ընտրական օրենսգրքի մշակման ընթացքում և դրանից առաջ՝ որպես
հիմնական պահանջ նշում էին քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների
վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակումը՝ բացակա անձանց փոխարեն
քվեարկելը բացառելու նպատակով: Այս պահանջի վերաբերյալ միջազգային

տարածքային ընտրական ցուցակում ընդգրկվող թեկնածուների առավելագույն թիվը սահմանելու մասին ԿԸՀ
որոշում http://res.elections.am/images/dec/16.156_A%20.pdf
7 Իշխանությունը ամեն զիջման պատրաստ էր, բացի տարածքային ցուցակները հանելուց. Էդմոն Մարուքյան,
news.am, հունիսի 17, 2017, https://news.am/arm/news/332739.html
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կառույցների

նախնական

բացասական

վերաբերմունքը

հետագայում

վերանայվեց՝ ընտրական գործընթացների նկատմամբ հանրային վստահության
բարձրացման

նպատակով:

Ընտրական

օրենսգրքով

սահմանվեց

ԱԺ

ընտրությունների ընտրողների ցուցակների հրապարակումը քվեարկության
հաջորդ օրը: Միևնույն ժամանակ ՀՀ Քրեական օրենսգրքով այլ անձի փոխարեն
քվեարկելու վերաբերյալ դիտավորյալ կերպով սուտ հայտարարություն տալու
համար նախատեսվեց 2-ից 5 տարի ազատազրկում, իսկ անփութությամբ նույն
արարքի

կատարման

համար՝

տուգանք՝

նվազագույն

աշխատավարձի

երկուհարյուրապատիկից ութհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկում`
մինչև երկու տարի ժամկետով:
ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից 29.12.2016թ. թիվ ՆՀ-1260-Ն
հրամանագրով Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների օր նշանակվեց
2017 թ. ապրիլի 2-ը: Հրամանագրի ընդունման հիմքում դրվեցին ՀՀ ընտրական
օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերը:
ՀՀ

Ազգային

ժողովի

ընտրությունների

օրը

նշանակվեց

ՀՀ

Սահմանադրության գործող նորմերի խախտմամբ: Իրականում ՀՀ Ազգային
ժողովի ընտրությունները պետք է նշանակվեր 2017թ.-ի մայիսի 31-ից 40 օր առաջ։
2017թ. ապրիլի 2-ին ՀՀ ԱԺ ընտրությունների նշանակումով խախտվում են այն
քաղաքացիների իրավունքները, որոնց 18 տարին կլրանար 2017թ. ապրիլի 2-ից
մինչև ապրիլի 21-ը ժամանակահատվածում:
Նշված խնդրի կապակցությամբ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կողմից դիմում
է ներկայացվել ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանին՝ վերջինիս խնդրելով
դիմել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարան՝ պարզելու
համար

ՀՀ

ընտրական

օրենսգրքի

սահմանադրականության

հարցը,

103-րդ

և

144-րդ

հոդվածների

մասնավորապես՝

դրանց

համապատասխանությունը ՀՀ Սահմանադրության 1-ին, 2-րդ, 7- րդ, 48-րդ
հոդվածներին, 2005 թվականի ընդունված շարադրությամբ Սահմանադրության
68-րդ

հոդվածի

պատասխանում

1-ին

մասին:

հայտնել

է,

Դիմումի
որ

կապակցությամբ

բարձրացված

խնդրի

ՀՀ

ՄԻՊ-ը

իր

նպատակով

ՀՀ

Սահմանադրական դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերը
առկա չեն, այսինքն՝ առկա չէ այնպիսի իրավական նորմ, որով ՀՀ ՄԻՊ-ը
կկարողանար

դիմել

Սահմանադրական

դատարան:

Չնայած

մի

շարք

քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ նույնպես այս հարցը
16

բարձրաձայնեցին և ՀՀ ԱԺ պատգամավորների կողմից փորձ արվեց անրաժեշտ
թվով ստորագրությունների միջոցով դիմել Սահմանադրական դատարան, որը
ձախողվեց, այնուամենայնիվ ընտրությունների օրը մնաց ամփոփոխ:
ՀՀ Ընտրական օրենսգրքով նշանակալիորեն սահմանափակվեց ընտրական
գործընթացների

նկատմամբ

քաղաքացիական

վերահսկողության

հնարավորությունը: Օրենսգրքի 30-րդ հոդվածով սահմանվեց, որ դիտորդական
առաքելություն

իրականացնելու

կազմակերպությունները,
ընտրությունները

իրավունք

որոնց

նշանակելու

ունեն

այն

հասարակական

կանոնադրական

օրվան

նախորդող

նպատակները

առնվազն

մեկ տարում

ներառում են ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության
հարցեր:

Դիտորդական

կազմակերպությունները

դիտորդներին

հավատարմագրելու համար դիմումները ներկայացնում են քվեարկությունից 15
օր

առաջ

(2011թ.

սահմանափակեց

օրենսգիրքը

սահմանում

ընտրությունների

էր

10

լուսաբանման

օր):

Օրենսգիրքը

հնարավորությունը՝

սահմանելով, որ լրատվական գործունեություն իրականացնողը, որն առնվազն
մեկ տարի իր անունից տարածում է որևէ լրատվության միջոց, կարող է
քվեարկությունից

15

օր

առաջ

հավատարմագրել

առավելագույնը

50

ներկայացուցչի և միայն մեկ լրատվության միջոցի անունից:
Դիտորդական առաքելությունների համար դրական փոփոխություն եղավ
այն,

որ

վերացվեց

ընտրական

օրենսդրության

վերաբերյալ

ստուգարքի

հանձնման պահանջը և սահմանվեց տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի
գրանցամատյանում

քվեարկության

կարգի

խախտումների

վերաբերյալ

գնահատականները գրանցելու հնարավորությունը: Սակայն միևնույն ժամանակ
սահմանվեց

տեղամասում

ներկայացուցիչների

թվի

միաժամանակ

գտնվող

սահմանափակման

և

դիտորդների
դիտորդներին

և

ԶԼՄ

ու

ԶԼՄ

ներկայացուցիչներին տեղամասից հեռացնելու հնարավորություն։ Ընտրական
օրենսգիրքը 32-րդ հոդվածի 2-րդ կետում ամրագրեց, որ «Դիտորդներն իրենց
անձնական

դիտարկումները

հանձնաժողովներին

կարող

դիտորդական

են

ներկայացնել

առաքելության

զեկույցի

ընտրական
միջոցով:

Դիտորդների բոլոր եզրահանգումների համար պետք է հիմք հանդիսանան իրենց
անձնական դիտարկումները», այսպիսով ըստ էության սահմանափակելով նաև
դիտորդական առաքելության արտահայտման ազատությունը։
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Ընտրությունների կազմակերպումը
Ընտրական հանձնաժողովներ
Սահմանադրության փոփոխությունների համաձայն ՀՀ Կենտրոնական
ընտրական հանձնաժողովի կազմը հաստատում է

ՀՀ Ազգային ժողովը: Նոր

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից
հաստատվեց

2016թ.

հոկտեմբերի

գործընթացների բարելավման

6-ին:

Ապացուցելով,

որ

ընտրական

վերաբերյալ պնդումները միայն հռչակագրային

բնույթ ունեն՝ ՀՀ իշխանությունները վերահաստատեցին ՀՀ Կենտրոնական
ընտրական

հանձնաժողովի

կազմը՝

այսպիսով

բացառելով

ընտրական

վարչարարության իմաստալից փոփոխության որևէ հնարավորություն:
Ընտրական

վարչարարության

իրականացման

առումով

Օրենսգիրքը

սահմանեց ընտրական հանձնաժողովների նույն եռաստիճան համակարգը, որում
ընտրատարածքային

հանձնաժողովների

փոխարեն

ստեղծվում

են

առավելագույնը 41 տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ, որոնց կոնկրետ
թիվը

Աժ

ընտրությունների

Տարածքային

ընտրական

ժամանակ

ԿԸՀ

որոշմամբ

հանձնաժողովները

սահմանվեց

կատարում

են

38:

միայն

վարչարարական գործառույթ:
Տեղամասային

ընտրական

հանձնաժողովների

կազմի

վերաբերյալ

կատարված փոփոխությամբ վերացվեց ավագանու անդամների ներգրավման
արգելքը,

թեև

նույնիսկ

արգելքի

առկայության

դեպքում

նախորդ

ընտրություններին և մասնավորապես Սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ
բացահայտվել էր, որ ավագանու բազմաթիվ անդամներ ներգրավված են
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում:
Քվեարկության գործընթացի հիմնարար փոփոխության համատեքստում
չափազանց

կարևոր

էր

տեղամասային

ընտրական

հանձնաժողովների

ձևավորման և վերապատրաստման բավարար ժամանակը։ Այս առումով պետք է
նշել, որ «Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքի կողմից դիտարկված 200
տեղամասերի
անդամները

72%-ում
շատ

լավ

դիտորդները
են

գնահատել

տիրապետում

իրենց

են,

որ

հանձնաժողովի

գործառույթներին։

Իսկ

ընտրողների նկատմամբ վերաբերմունքը հիմանականում լավ է գնահատվել։
Հարկ է նշել նաև, որ դիտարկված տեղամասերի 14%-ում արձանագրվել են
դեպքեր,

երբ

հանձնաժողովի

անդամները
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անհրաժեշտության

դեպքում

ընտրողներին չեն ներկայացրել, կամ ոչ միշտ են ներկայացրել քվեարկության
կարգը։

Սակայն

կրկին

նկատվել

է

ընդգծված

կողմնակալ

վերաբերմունք

Հայաստանի հանրապետական կուսակցության նկատմամբ, օրինակ բազմաթիվ
տեղամասերում
ընտրողներին

դիտորդներն
փոխանցելիս

արձանագրել
հանձնաժողովի

են,

որ

քվեաթերթիկներն

անդամը

Հանրապետական

կուսակցության քվեաթերթիկը (6-րդ) դրել է վերևում։
Քվեարկության կարգի փոփոխությամբ պայմանավորված կարելի էր
ակնկալել, որ բավական մեծ թիվ կկազմեն անվավեր քվեաթերթիկները, սակայն
ամբողջությամբ անվավեր քվեաթերթիկների թիվը գրեթե 10 անգամ պակաս է
եղել քան նախորդ ընտրությունների ընթացքում (0,4%): Այս առումով ուշագրավ է
հանձնաժողովի նախագահներից մեկի դիտարկումը վստահված անձանց, որը
ներկայացնում է քվեարկության կազմակերպման հակառակ կողմը։
Օր.՝ 25/03 տեղամասում հանձնաժողովի նախագահը գոռալով ցուցումներ է
տվել վստահված անձանց, մասնավորապես, հրահանգել է այնպես անել, որ
իրենց ընտրողները իմանան քվեարկելու կարգը:
Նկատվել է նաև կողմնակալություն քվեաթերթիկների անվավերության
գնահատման գործընթացում
Օր.՝ 05/04 տեղամասում անվավեր քվեաթերթիկները գրանցել են ՀՀԿ–ի
տարածքային ցուցակով թեկնածուի օգտին:
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Իսկ Մալաթիա-Սեբաստիա թաղամասի 3 տեղամասերում շրջիկ դիտորդն
արձանագրել է, որ տեխնիկական սարքավորումից տպվող կտրոնները չեն
կնքվում։ Այս տեղամասերից մեկում հանձնաժողովի նախագահը հայտնել է, որ
վերապատրաստման ժամանակ իրենց կնիքների մասին ոչինչ չեն ասել։
Դիտարկված տեղամասերից 1-ում թվեաթերթիկի վրա դրոշմանիշեր չեն
փակցրել, իսկ 5-ում դրոշմանիշերը փակցրել են ծրարի վրա։
Միևնույն

ժամանակ

տարածքային

ընտրական

հանձնաժողովներում

դիտարկում իրականացրած դիտորդներն արձանագրել են, որ տեղամասային
ընտրական հանձնաժողովներից բերված ընտրական փաստաթղթերի մեծ մասում
եղել են անճշտություններ և թերություններ, որոնք վկայում են հատկապես
քվեարկության արդյունքների ամփոփման փուլի վերաբերյալ տեղամասային
ընտրական հանձնաժողովների անիրազեկության մասին։
Տեղամասերի կահավորում և տեսանկարահանում
Ընտրական նոր օրենսգրքով սահմանվեց տեղամասային կենտրոնների
տեսանկարահանման հնարավորությունը, որի կարգը, սակայն, էականորեն
տարբեր էր քաղաքացիական հասարակության և ընդդիմության ներկայացրած
տարբերակից: Տեղամասերի տեսանկարահանումը սահմանվեց ոչ թե որպես
պոզիտիվ պարտականություն, այլ որպես թույլտվություն: Այսպես Ընտրական
Օրենսգրքի 8-րդ հոդվածի 11-րդ կետով սահմանվեց «11.1. Ազգային ժողովի
ընտրությունների ժամանակ կառավարության սահմանած կարգով անցկացված
մրցույթի

արդյունքում

ընտրված

մասնագիտացված

կազմակերպությանը

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թույլատրում է իրականացնել բոլոր
ընտրական

տեղամասերից

քվեարկության

ընթացքի

և

քվեարկության

արդյունքների ամփոփման գործընթացի տեսանկարահանում և միաժամանակյա
համացանցային

հեռարձակում՝

ուղիղ

ժամանակային

ռեժիմում՝

հատուկ

ստեղծված կայքի (կայքերի) միջոցով»:
Տեսանկարահանման

իրականացման

մրցույթում

ընտրված

կազմակերպությանը վճարվեց երկու միլիոն եվրո 1500 տեղամասերում մեկական
տեսախցիկ

տեղադրելու

և

այդ

տեսախցիկների

առցանց

հեռարձակումն

ապահովելու համար: «Անկախ դիտորդի» դիտարկմամբ առավոտյան ժամերին
այդ տեղամասերից հեռարձակվում էր միայն շուրջ 110-ը: Ընդ որում դիտորդներն
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արձանագրել են, որ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները տեղյակ էին
անսարքության մասին, ավելին, մի շարք դեպքերում հնչել են կոնկրետ ժամեր, թե
երբ պետք է վերականգնվի կամ սկսվի հեռարձակումը, ինչը վկայում է այն մասին,
որ հեռարձակման խափանումը ուներ կազմակերպված բնույթ:
Դիտարկված տեղամասերից 10-ում տեսանկարահանում նախատեսված չի
եղել, իսկ նկարահանվող տեղամասերից 10-ում դիտորդները նշել են, որ
քվեախցիկները գտնվում են տեսախցիկի տեսադաշտում այնպես, որ կարող է
խախտել քվեարկության գաղտնիությունը։ Տեղամասերից 22-ում քվեախցիկի
դիրքը եղել է այնպիսին, որ կարող էր խախտել քվեարկության գաղտնիությունը
(օրինակ քվեախցիկի հետևում եղել է ազատ տարածք, բաց դուռ և այլն)։
Տեղամասերի մատչելիություն
«Անկախ դիտորդ» դաշինքի դիտարկած 200 տեղամասերից 158-ի մուտքի
մոտ եղել են աստիճաններ, որոնցից թեքահարթակներ ունեցել են 49-ը, իսկ
դրանցից

5-ում

թեքահարթակից

հետո

մինչև

քվեասենյակ

եղել

են

այլ

աստիճաններ։ Նշված 49-ը թեքահարթակներից 27-ի թեքությունը եղել է 30°-ից
բարձր։ Դիտարկված 200 տեղամասերից 80-ի մուտքը բավարար լայն չի եղել՝
անվասայլակով ներս մտնելու համար։ Դիտարկված 200 տեղամասերից 91-ի
մուտքի մոտ եղել են նաև այլ խոչընդոտներ։ Դիտորդների գնահատմամբ
քվեասենյակներից 73-ում հնարավոր չէր ազատ տեղաշարժվել։
Ընդհանուր առմամբ դիտարկված 200 տեղամասերից միայն 40-ն է
գնահատվել լիովին մատչելի, դրանցից 19-ի մուտքը հարթ է եղել, դռները լայն,
տեղամասի մուտքի մոտ այլ խոչընդոտներ չեն եղել և տեղամասում հնարավոր է
եղել ազատ տեղաշարժվել նաև սայլակով, իսկ 21-ում թեև եղել են աստիճաններ,
բայց եղել է պատշաճ թեքահարթակ, տեղամասային կենտրոնի մուտքի դռները
լայն են եղել, տեղամասի մուտքի մոտ այլ խոչընդոտներ չեն եղել և տեղամասում
հնարավոր է եղել ազատ տեղաշարժվել նաև սայլակով։
Մեկ տեղամասում «Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքի շրջիկ
դիտորդի ներկայությամբ հանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է, որ քանի որ
թեքահարթակ չկա և տեղամասը երկրորդ հարկում է,
քվեաթերթիկները դուրս կտանի

վստահված անձը

այն մարդկանց համար, ովքեր չեն կարող

բարձրանալ վերև, որպեսզի նրանք դրսում քվեարկեն։
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Դիտորդները 42 տեղամաս գնահատել են որպես լիովին անմատչելի։ 97
տեղամասում դիտորդները նշել են, որ տեսողության կամ լսողության խնդիրներ
ունեցող անձանց քվեարկությունը դյուրինացնելու հատուկ միջոցներ առկա չեն։
Թեկնածուների գրանցում
ՀՀ նոր ընտրական օրենսգրքի 80-րդ հոդվածի համաձայն Ազգային ժողովի
պատգամավոր կարող է ընտրվել քսանհինգ տարին լրացած, վերջին չորս տարում
միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, վերջին չորս
տարում Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող, ընտրական
իրավունք ունեցող և հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք:
2017թ.

ապրիլի

2-ի

Ազգային

ժողովի

ընտրությունների

համար

կուսակցություններն ու կուսակցությունների դաշինքները գրանցման համար
իրենց

փաստաթղթերը

ներկայացրել

են

2017թ.

փետրվարի

6-16-ը,

իսկ

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից գրանցումը կատարվել է
փետրվարի 16-ից 26-ը։
Կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների թեկնածուների
համապետական ցուցակների առաջին մասով առաջադրվել է 1538 թեկնածու։
Համապետական ցուցակի երկրորդ մասով ազգային փոքրամասնությունների
ներկայացուցիչ թեկնածու առաջադրելու հնարավորությունից օգտվել է 2
կուսակցություն և 2 դաշինք՝ ընդհանուր առմամբ առաջադրելով 27 թեկնածու։
Տարածքային ցուցակներում յուրաքանչյուր կուսակցությունից կամ դաշինքից
առաջադրվող

թեկնածուների

առավելագույն

թիվը

սահմանվել

է

ՀՀ

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ՝ ՀՀ ընտրական օրենսգրով
սահմանված կարգով։ Նոր ընտրական օրենսգրքի համաձայն՝ թեկնածուները
կարող են առաջադրվել և՛ տարածքային, և՛ համապետական ցուցակներով,
սակայն միևնույն թեկնածուն կարող է առաջադրվել միայն մեկ տարածքային
ցուցակով։ Տարածքային ցուցակներով առաջադրվել է ընդհանուր թվով 1186
թեկնածու։
ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է առաջադրված
երկու թեկնածուների գրանցումը՝ վերջին 4 տարիներում ՀՀ-ում մշտական
բնակությունը հաստատող տեղեկանքը ժամանակին չներկայացնելու համար։
ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումներում առկա
վիճակագրության համաձայն մինչև քվեարկության օրը ինքաբացարկի դիմում է
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ներկայացրել

52

թեկնածու,

որից

36-ը

տարածքային

ցուցակներից,

իսկ

ընտրություններից հետո մանդատից հրաժարվել է 24 թեկնածու։ Ընդ որում
լրատվամիջոցներում տարածվել էր «Ծառուկյան դաշինքի» առավել մեծ թվով (23)
թեկնածուների ինքնաբացարկի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչին հաջորդել
էր նրանցից 12-ի հայտարարությունը, որ իրենք ինքնաբացարկ չեն հայտնել։8
Այսինքն կամ այս անձանց անունից կեղծ դիմումներ էին ներկայացվել կամ
նրանցից

նախապես

ստացվել

էին

ինքնաբացարկի

դիմումներ,

որոնք

օգտագործվել էին ըստ նպատակահարմարության։9

Ընտրական ցուցակներ
Սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ զեկույցում «Անկախ
դիտորդ» դաշինքի անդամ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը անդրադարձել է
ընտրողների ցուցակների հնարավոր ուռճացմանը՝ նշելով բնակչության թվի և
ընտրողների ցուցակների անհամաչափ փոփոխությունը։ 2015թ. դեկտեմբերին
Սահմանադրական հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք է ունեցել 2 547 916
քաղաքացի։ 2017թ. ԱԺ ընտրությունների ընտրողների ցուցակում ընտրողների
8

“Ծառուկյան» կուսակցությունների դաշինքից ինքնաբացարկ ներկայացրած 23 պատգամավորներից 12-ը
պահանջում
են
չեղյալ
համարել
դիմումները,
Ազատություն
ռադիոկայան,
մայիսի
3,
2017,
https://www.azatutyun.am/a/28465916.html
9 “Ծառուկյան» կուսակցությունների դաշինքի թեկնածուների հայտարարություններն ինքնաբացարկ չգրելու
մասին,
ըստ
իրավապաշտպանների՝
լրջագույն
սկանդալ
է,
Թերթ.am,
մայիսի
3,
2017,
http://www.tert.am/am/news/2017/05/03/saqunc/2359976
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թիվը կրկին աճել է և եղել է 2 585 134։ Սահմանադրական փոփոխությունների
արդյունքում դատապարտյալների ընտրելու իրավունքի սահմանափակումը
պահպանվել է

միայն դիտավորությամբ ծանր կամ առանձնապես ծանր

հանցագործության համար դատապարտված և պատիժը կրող անձանց համար,
իսկ մնացած դատապարտյալներին տրվել է ընտրելու իրավունք: Ուստի
ընտրական իրավունքի սուբյեկտների թիվը ընդլայնվել է, սակայն, հարկ է նշել, որ
ընտրողների թվի մեծացումը անհամաչափ է ընտրելու իրավունք ստացած
դատապարտյալների թվի համեմատությամբ: Նոր Ընտրական օրենսգրքով
քվեարկության

հնարավորություն

է

տրվել

նաև

արտասահմանում

երկարաժամկետ կրթություն ստացող զինվորականներին:
Օրենքի ուժով՝ ՀՀ ընտրական ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիները,
ովքեր գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս (բացառությամբ ՀՀ
դիվանագիտական կառույցների ներկայացուցիչների և նրանց ընտանիքների, ՀՀ
ձեռնարկություների

օտարերկրյա

մասնաճյուղերում

աշխատող

ՀՀ

քաղաքացիների և նրանց ընտանիքների) փաստացի զրկված էին քվեարկության
հնարավորությունից,

սակայն,

մինչև

2016թ.-ի

փոփոխությունները

հնարավորություն չունեին նաև պարզելու, թե արդյոք իրենց քվեն օգտագործվել է
քվեարկության օրը, քանի որ ընտրողների ցուցակները գաղտնի էին։
Միևնույն ժամանակ 2013թ. նախագահական ընտրությունների և 2015թ.
սահմանադրական

հանրաքվեի

ընթացքում

բազմաթիվ

տեղամասերում

գրանցված բարձր մասնակցությունը վկայում էր լցոնումների և բացակա
ընտրողների փոխարեն բազմակի քվեարկության մասին։
Ընտրական օրենսգրքի քննարկման փուլում ընդդիմադիր ուժերը և
քաղաքացիական
հրապարակել

հասարակության

ընտրողների

քվեարկությանը

ներկայացուցիչները

ստորագրած

չմասնակցած

ցուցակները,

ընտրողները

որի

հնարավորություն

պահանջեցին
արդյունքում
կունենային

համոզվելու, որ իրենց փոխարեն քվեարկություն տեղի չի ունեցել։
Քվեարկությանը մասնակցած անձանց տվյալների հրապարակման հետ
կապված 2016թ. մայիսի 26-ին ընդունված ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի Հոդված 68րդը սահմանում էր տեխնիկական սարքավորմամբ գրանցված ընտրողների
վերաբերյալ

տեղեկանքի

տրամադրում

մասնակից

կուսակցության

մեկ

վստահված անձի և 20 րոպե ընդհանուր ժամանակի տրամադրում ընտրողների
ստորագրած ցուցակներին ծանոթանալու համար։ 2016թ. հուլիսի 30-ին ուժի մեջ
24

մտած

փոփոխություններով

քվեարկության

օրը

ընտրողների

ստորագրած

ցուցակներին ծանոթանալու համար վստահված անձանց տրվող ժամանակն
ավելացվեց ևս 10 րոպե և տեղեկանքը տպելու անհնարինության դեպքում նրանց
հնարավորություն

տրվեց

տեղեկանքը

ստանալու

դիմում

ներկայացնել

քվեարկության հաջորդ օրը ժամը 14:00-18:00, կամ քվեարկությունից հետո
երկրորդ օրը` ժամը 9։00-ից մինչև ժամը 11։00-ը:
Վերջին, 2016թ. նոյեմբերի 14-ին ուժի մեջ մտած փոփոխություններով
նախատեսվեց ստորագրված ցուցակների սկանավորում և հրապարակում ԿԸՀ
կայքում (ԸՕ Հոդված 73): Միևնույն ժամանակ, ՀՀ Քրեական օրենսգրքով այլ անձի
փոխարեն

քվեարկելու

վերաբերյալ

դիտավորյալ

կերպով

սուտ

հայտարարություն տալու համար նախատեսվեց 2-ից 5 տարի ազատազրկում,
իսկ անփութությամբ նույն արարքի կատարման համար՝ տուգանք՝ նվազագույն
աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից ութհարյուրապատիկի չափով, կամ
ազատազրկում` մինչև երկու տարի ժամկետով:
2017թ.

ապրիլի

4-ին

«Քաղաքացի

դիտորդ»

նախաձեռնությունը

հայտարարություն է տարածել, որ ապրիլի 4-ի ժամը 19:00-ի դրությամբ ԿԸՀ
կողմից իր կայքէջում տեղադրված հղումները հիմնականում չեն աշխատել:10 2017
թ. ապրիլի 6-ին ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարզաբանում է
տարածել, ըստ որի ցուցակների ներբեռնման դժվարությունները կապված էին
կայքի ծանրաբեռնվածության հետ, և ցուցակները հրապարակվել են նաև
այլընտրանքային տարբերակներով11։
2017թ. մայիսի 2-ին ՀՀ Արդարադատության նախարարության անձնական
տվյալների պաշտպանության գործակալությունը վարչական վարույթ է սկսել
ընտրողների

ստորագրած

ցուցակների

հետ

անձնագրային

տվյալների

հրապարակման վերաբերյալ: Գործակալությունը որոշում է կայացրել պահանջել
ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից 3 աշխատանքային օրվա
ընթացքում

արգելափակել

քվեարկությանը

մասնակցած

ընտրողների

անձնագրային տվյալները։

10

Խախտվել է ընտրական օրենսգրքի պահանջը ընտրողների ցուցակների հրապարակման մասին.ընտրողների
ստորագրած
ցուցակները
հասանելի
չեն,
Քաղաքացի
դիտորդ,
ապրիլ
2017
https://citizenobserver.am/hy/news/view/zzdv2017-04-04-19-18
11
Պարզաբանում,
ՀՀ
Կենտրոնական
ընտրական
հանձնաժողով,
ապրիլ
2017
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fres.elections.am%2Fimages%2Fdoc%2Fmamul33.pdf
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Դիտորդական առաքելությունների գրանցում
ՀՀ

Ընտրական

օրենսգրքի

30-րդ

հոդվածը

սահմանում

է,

որ

ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելության իրավունք ունեն
միջազգային կազմակերպությունները և օտարերկրյա այն հասարակական
կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական նպատակները ներառում են
ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցեր և ՀՀ
այն

հասարակական

կազմակերպությունները,

որոնց

կանոնադրական

նպատակներն ընտրությունները նշանակելու օրվան նախորդող նվազագույնը
մեկ տարի ներառում են ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների
պաշտպանության հարցեր, և որոնք չեն աջակցում թեկնածուներին կամ
ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին:
Ընտրությունների դիտարկման համար հավատարմագրվել է 49 տեղական
կազմակերպություն

և

6

միջազգային

դիտորդական

առաքելությունների

թեկնածուներին

և

չաջակցելու

գործունեության

ընտրություններին

պահանջի

կազմակերպություն։

կատարման

մասնակցող
վերաբերյալ

Տեղական

և

հատկապես

կուսակցություններին
ավելի

մանրամասն

կանդրադառնանք քվեարկության ընթացքի մասին պատմող բաժնում։
Բացի հավատարմագրված միջպետական կազմակերպություններից ՀՀ Աժ
ընտրությունների դիտարկման համար հրավեր ստանալու խնդրանքով ՀՀ
Արտաքին

գործերի

հանձնաժողով
ընտրությունների

նախարարություն

դիմում

են

եվրոպական

և

ՀՀ

Կենտրոնական

ներկայացրել

նաև

պլատֆորմը

(EPDE)

ընտրական

Ժողովրդավարական
և

Ընտրությունների

մոնիթորինգի կազմակերպությունների եվրոպական ցանցը (ENEMO), ի թիվս
հինգ այլ միջազգային կազմակերպությունների: ՀՀ Կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողովը

մերժել

է

հրավեր

տրամադրել

բոլոր

կառույցներին՝

պատճառաբանելով, որ հավատարմագրված դիտորդների թիվն արդեն իսկ բարձր
է։ Ժողովրդավարական ընտրությունների եվրոպական պլատֆորմը և իր
հայաստանյան անդամ կազմակերպությունները՝ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը և
Թրանսփարենսի

Ինթերնեշնլ

հակակոռուպցիոն

կենտրոնը

համատեղ

հայտարարություն են տարածել՝ դատապարտելով ՀՀ Կենտրոնական ընտրական
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հանձնաժողովի որոշումը։12 Նույնպիսի հայտարարություն է տարածել նաև
Ընտրությունների մոնիթորինգի կազմակերպությունների եվրոպական ցանցը։13
Ժողովրդավարական

ընտրությունների

եվրոպական

պլատֆորմի

հայտարարությանը հետևել է ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
պարզաբանումը, թե «Միջազգային որոշ ՀԿ-ների կողմից հնչեցված այն կարծիքը,
որ ապրիլի 2-ի ընտրություններին ՀՀ-ն չի դիտարկում միջազգային դիտորդների
ներկայությունը՝

որպես

կատարելագործման
մասնավորապես

կարևոր

հարցում՝
ԵԱՀԿ

ներդրում

դրանով

իսկ

ընտրական

գործընթացների

խախտելով

հանձնառությունները,

իր

միջազգային,

հիմնազուրկ

է»:14

ՀՀ

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պնդել է, որ առաջնորդվում է ՀՀ
օրենսդրությամբ

և

այդ

նկատառումով

հրավիրել

է

միջպետական

համապատասխան կառույցներին, իսկ միջազգային հասարակական կառույցների
ներկայացուցիչներին կարող էին հրավիրել իրենց տեղական գործընկերները
որպես իրենց ՀԿ-ի դիտորդ։ Ապա Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը
պնդել է, որ չկան օտարերկրյա հասարակական կազմակերպությունների
ընտրության միասնական չափանիշներ և փաստացի խտրական ընտրությունից
խուսափելու

համար

կազմակերպությունները։

մերժվել
ՀՀ

են

բոլոր

Կենտրոնական

միջազգային

հասարակական

ընտրական

հանձնաժողովը

պարզաբանումն ամփոփել է պնդելով, որ «ընտրված մոդելը՝ միջազգային
դիտորդներ

միջկառավարական

մասնակցություն

հայաստանյան

կազմակերպություններից

և

կազմակերպություններից,

ՀԿ-ների
լավագույն

տարբերակն է ընտրական գործընթացների թափանցիկ և մասնագիտական
դիտարկում ապահովելու համար»: Հարկ է նշել, որ երկու կառույցներին ուղղված
նամակներում

որևէ հուշում

չկա տեղական կազմակերպության

միջոցով

հավատարմագրվելու մասին, իսկ վերոնշյալ պարզաբանումը տարածվել է 2017թ.
մարտի

24-ին։

Դիտորդների

հավատարմագրման

և

հավատարմագրման

ցուցակներում փոփոխությունների իրականացումը ավարտվել է 2017թ. մարտի
18-ին։ Այսինքն միջազգային դիտորդական կազմակերպությունները չէին կարող
ժամանակին իմանալ նման հնարավորության մասին։

12

ԺԸԵՊ-ը դատապարտում է ՀՀ կառավարության մերժումը` ընտրություններին միջազգային քաղաքացի
դիտորդներ հրավիրելու առնչությամբ, մարտ 2017, http://hcav.am/events/22-03-2017-03-en/
13 ENEMO Concerned over Armenian CEC’s Decision to Reject Invitation for Election Observation, մարտ 2017,
http://www.enemo.eu/en/news/236-enemo-concerned-over-armenian-cecs-decision-to
14 ԿԸՀ-ն պարզաբանում է , մարտ 2017, http://www.elections.am/news/id-427/
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Վերոնշյալ

կառույցների

և

այլ

օտարեկրյա

դիտորդներ

տեղական

կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ իսկապես հավատարմագրվել են
տեղական կազմակերպությունների կողմից և դիտորդական առաքելություն են
իրականացրել,
շրջանակներում։

այդ

թվում

Սակայն

«Անկախ
այդ

դիտորդ»
լուծումն

հասարակական
ընտրվել

է

դաշինքի
տեղական

կազմակերպությունների կողմից սեփական նախաձեռնությամբ՝ հաշվի առնելով
դիտորդների քաղաքացիության վերաբերյալ պահանջի բացակայությունը և
կանխատեսելով

ՀՀ

իշխանությունների

դիրքորոշումը։

Ըստ

այդմ

ՀՀ

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ոչ միայն անտեսել է ՀՀ Ընտրական
օրենսգրի 30-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին մասով ամրագրված իրավունքը, այլ
նաև իրեն է վերագրել գտնված լուծումը։
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Նախընտրական քարոզչություն
Նախընտրական քարոզչությունը մեկնարկել է 2017թ. մարտի 5-ին։ «Անկախ
դիտորդ» դաշինքը քարոզչության ընթացքը դիտարկել է հանրապետության ողջ
տարածքում։
Երկարաժամկետ դիտորդության ընթացքում իրականացվել են


հարցազրույցներ

բոլոր

կուսակցությունների

քաղաքական

կուսակցությունների

դաշինքների

և

ներկայացուցիչների,

թեկնածուների, միջոցառումների, հանրահավաքների մասնակիցների
հետ,


քաղաքական

կուսակցությունների,

նախընտրական

դաշինքների

հանրահավաքների

և

թեկնածուների
հանդիպումների

դիտարկումներ,


նախընտրական

քարոզարշավի

ընթացքում

տեղի

ունեցած

խախտումների արձանագրում, այդ թվում՝ ԶԼՄ-ով տարածված
տեղեկությունների հիման վրա,


արձանագրված խախտումների վերացման նպատակով բողոքների
ներկայացում ՀՀ ԿԸՀ-ին և այլ պետական մարմիններին:

Հավաքագրված տեղեկատվությունը հրապարակվել է մեկ միջանկյալ և մեկ
ամփոփիչ զեկույցով։
Առաջադրված կուսակցություններ և կուսակցությունների դաշինքներ
ՀՀ

Ազգային

ժողովի

ընտրությունների

համար

առաջադրվել

է

5

կուսակցություն և 4 կուսակցությունների դաշինք,


«Ելք» դաշինք – Համապետական՝ 121, տարածքային՝ 115 թեկնածու



Ազատ դեմոկրատներ կուսակցություն (ԱԴԿ) – Համապետական՝ 101,
տարածքային՝ 88 թեկնածու



Հայկական վերածնունդ կուսակցություն (ՀՎԿ) – Համապետական՝ 303,
տարածքային՝ 164 թեկնածու



«Ծառուկյան» կուսակցությունների դաշինք (ԾԴ) – Համապետական՝
191, տարածքային՝ 134 թեկնածու



Կոնգրես-ՀԺԿ դաշինք (Կ-ՀԺԿ) – Համապետական՝ 144, տարածքային՝
126 թեկնածու
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Հայաստանի

հանրապետական

կուսակցություն

(ՀՀԿ)

–

(ՀԿԿ)

–

Համապետական՝ 213, տարածքային՝ 133 թեկնածու


Հայաստանի

Կոմունիստական

կուսակցություն

Համապետական՝ 173, տարածքային՝ 145 թեկնածու


«Օհանյան-Րաֆֆի-Օսկանյան» դաշինք (ՕՐՕ) – Համապետական՝ 148,
տարածքային՝ 128 թեկնածու



Հայ հեղափոխական դաշնակցություն (ՀՅԴ) – Համապետական՝ 171,
տարածքային՝ 153 թեկնածու

Կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների թեկնածուների
համապետական ցուցակների առաջին մասով առաջադրվել է 1538 թեկնածու։
Համապետական ցուցակի երկրորդ մասով ազգային փոքրամասնությունների
ներկայացուցիչ թեկնածու առաջադրելու հնարավորությունից օգտվել է 2
կուսակցություն և 2 դաշինք՝ ընդհանուր առմամբ առաջադրելով 27 թեկնածու։
Տարածքային ցուցակներով առաջադրվել է 1186 թեկնածու։
Թեկնածուների թե՛ համապետական, թե՛ տարածքային ցուցակներով
կանայք կազմում էին շուրջ 30%-ը։ Համապետական ցուցակում կանանց
ամենաշատ

ներգրավվածություն

ապահովել

է

Ազատ

դեմոկրատներ

կուսակցությունը (38%)։ Ամենաքիչ ներգրավվածություն ապահովել է Հայաստանի
կոմունիստական կուսակցությունը (25%)։
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Տարածքային

ցուցակներում

կանանց

ներկայացվածությունը

կրկին

ամենաբարձրն է եղել Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ցուցակում (36%), իսկ
ամենաքիչ ներկայացվածություն (29%) եղել է Հայաստանի կոմունիստական
կուսակցության,

«Օհանյան-Րաֆֆի-Օսկանյան»

և

«Ծառուկյան»

կուսակցությունների դաշինքների ցուցակներում։
Սահմանելով
իրավասությունը՝

միայն

քաղաքական

Ընտրական

միավորումների

օրենսգիրքը

մասնակցության

կուսակցություններին

և

կուսակցությունների դաշինքներին հնարավորություն էր տալիս ընդգրկելու
մինչև

30%

անկուսակցական

թեկնածուներ։

Այդ

հնարավորությունից

առավելապես օգտվել են Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը (31%) և
Հայ

հեղափոխական

դաշնակցություն

կուսակցությունը,

Հայկական վերածնունդ կուսակցությունը՝ 1 թեկնածու։
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իսկ

ամենաքիչը
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Ֆինանսական և վարչական ռեսուրսների տիրապետման տեսանկյունից
էական նշանակություն ունի, թե ինչ զբաղվածություն ունեն այս կամ այն ուժի
թեկնածուները։ Այդ տվյալների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ
Հայաստանի

հանրապետական

կուսակցության

համապետական

ցուցակի

թեկնածուների 73%-ը և տարածքային ցուցակի 67%-ը աշխատում են պետական,
այդ

թվում համայնքային

մարմիններում, իսկ չաշխատող

թեկնածուների

ներգրավվածությունը նվազագույնն է՝ 5%։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության
թեկնածուների 63%-ը (համապետական) և 65%-ն (տարածքային) է աշխատում
պետական մարմիններում։ Որևէ տեղ չի աշխատում Հայ հեղափոխական
դաշնակցություն կուսակցության թեկնածուների 10%-ը։ Մասնավոր ոլորտից
ավելի

շատ

թեկնածուներ

ներկայացված

էին

«Ելք»

դաշինքում՝

45%

համապետական ցուցակում և 50% տարածքային ցուցակներում։ Համապետական
ցուցակում մասնավոր ոլորտը ներկայացնող ավելի շատ թեկնածուներ է ունեցել
«Ծառուկյան» կուսակցությունների դաշինքը, իսկ տարածքային ցուցակներում
Ազատ

դեմոկրատներ

կուսակցությունը՝

40%:

Թե՛

համապետական,

թե՛

տարածքային ցուցակներում ամենից շատ չաշխատող թեկնածուներ առաջադրել
են Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը (Հ- 58%, Տ-54%) և «ԿոնգրեսՀԺԿ» դաշինքը (Հ- 55%, Տ-59%)։
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Ֆինանսական հաշվետվություններ և հայտարարագրեր
Կուսակցությունների

և

կուսակցությունների

դաշինքների

հայտարարագրերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հայտարարագրման
նկատմամբ

առկա

է

բավականին

ձևական

մոտեցում

և

ներկայացված

տեղեկատվությունը ամբողջական պատկերացում չի տալիս կուսակցության
ունեցվածքի մասին։ Ավելին, որոշ դեպքերում այն հստակ վկայում է թե՛
տեղեկատվություն տրամադրողի, թե՛ վերահսկիչ ծառայության անփութության
մասին։ Այս փաստը հակասում է սահմանադրական փոփոխությունների
հայեցակարգով

սահմանված

կուսակցությունների
գործունեության

մոտեցմանը,

ժողովրդավարացման,
հրապարակայնության

այն

է՝

նրանց

սահմանադրական

քաղաքական
ֆինանսական
պահանջի

ապահովման իրավական անհրաժեշտ երաշխիքների ստեղծումը։15
Օրինակ՝ Հայկական վերածնունդ կուսակցությունը, որպես անշարժ գույք
ներկայացրել է իր գրասենյակային կահույքը, սակայն որևէ կերպ չի նշել, թե
որտեղ է այն գտնվում և ինչ հիմունքներով է կուսակցությունը տիրապետում
տվյալ տարածքին կամ տարածքներին։

15

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ, Սահմանադրական
բարեփոխումների
մասնագիտական
հանձնաժողով,
հոկտեմբեր
2014թ.
http://www.parliament.am/library/sahmanadrakan%20barepoxumner/hayecakarg.pdf
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Այս առումով պետք է նշել, որ Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից հստակ
հանձնարարական էր ներկայացվել Վերստուգիչ հանձնաժողովի անկախության և
արդյունավետության բարձրացման համար, սակայն օրենսգրքում կատարված
միակ փոփոխությունը Ծառայության անկախության մասին նշումն է, որը որևէ
գործնական փոփոխության չհանգեցրեց։
Այնուամենայնիվ, առկա տվյալների հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ
ռեսուրսների տիրապետման տեսանկյունից Հայաստանի հանրապետական
կուսակցությունը շարունակում է պահպանել իր միանձնյա գերակայությունը։
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության միայն դրամական միջոցները
գրեթե 3 անգամ գերազանցում են առաջադրված մյուս կուսակցությունների և
կուսակցությունների դաշինքների ընդհանուր դրամական միջոցները։
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Միանձնյա
տիրապետման

կամ

համատեղ

վերաբերյալ

հայտարարել

(Հայաստանի

ժողովրդական

Հայաստանի

Հանրապետական

դաշնակցություն

սեփականությամբ

կուսակցությանը

են

Կոնգրես-ՀԺԿ

պատկանող

կուսակցությունը

կուսակցությունը

և

(բազմաթիվ

հողատարածքներ)։
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անշարժ

Հայ

1

գույքի
դաշինքը

բնակարան),

հեղափոխական

շինություններ

և

ՀՀ Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ կուսակցությունների և
կուսակցությունների

դաշինքների

նախընտրական

հիմնադրամներին

ֆիզիկական անձանց կողմից կատարված մուծումների թույլատրելի գումարը
հնգապատկվել է՝ հասնելով մինչև նվազագույն աշխատավարձի 500-ապատիկը:
Նոր ընտրական օրենսգրքի կարգավորումներով՝ նախընտրական քարոզչության
ֆինանսավորման

նպատակով

կուսակցությունները

կարող

են

ծախսել

նվազագույն աշխատավարձի 500 000-ապատիկը չգերազանցող գումար, ինչը
2011թ.

օրենսգրքով

թույլատրելի

գումարի

հնգապատիկն

է,

թեև

որևէ

փոփոխություն կամ լրացում չի կատարվել նախընտրական հիմնադրամից
ֆինանսավորվող

ծախսերի

նախընտրական

ցանկում:

քարոզչության

Այդ

գումարը

ընթացքում

կրկին

չի

կատարված

ներառում
վերադիր,

տրանսպորտային և այլ կազմակերպական ծախսերը, այդ թվում նախընտրական
շտաբերի

վարձակալության

և

դրանցում

ներգրավված

ժամանակավոր

աշխատակազմի վճարները, որոնք ըստ էության որևէ կերպ չեն արձանագրվում
կամ հարկվում: Այսինքն իրականում քարոզչության վրա կատարված ծախսերի
զգալի

մասի

վերաբերյալ

Հայտարարագրված

ծախսերի

որևէ

հաշվետվություն

առումով

բացարձակ

չի

ներկայացվում։

առաջատար

է

եղել

Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը, որին բաժին է ընկնում
հայտարարագրված բոլոր ծախսերի 45%-ը։
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Նախընտրական քարոզչության կազմակերպում
Նախընտրական

քարոզչության

դիտարկման

արդյունքում

«Անկախ

դիտորդ» հասարակական դաշինքն արձանագրել է, որ


Նախընտրական

քարոզչությունը

ուղեկցվել

է

բռնություններով

և

ճնշումներով, այդ թվում՝ հրազենի գործադրմամբ, որն ուղղված է եղել
հիմնականում ոչ իշխանական և/կամ ընդդիմադիր կուսակցությունների
և

կուսակցությունների

դաշինքների

ներկայացուցիչների

և

համախոհների դեմ,


Իշխող

ՀՀԿ-ի

կողմից

կիրառվել

է

վարչական

ռեսուրսների

կազմակերպված և զանգվածային չարաշահում,


Նախընտրական

քարոզչության

խախտումների

վերաբերյալ

ընթացքում

արձանագրված

դիտորդական

առաքելություն

իրականացնող դաշինքի անդամ կազմակերպությունների կողմից ՀՀ ԿԸՀ
ներկայացված հանրագրերի վերաբերյալ պատշաճ պատասխաններ չեն
տրամադրվել,


ՀՀ ԿԸՀ-ի կողմից հանրագրերում բարձրացված հարցադրումները
ամբողջ ծավալով, այդ թվում՝ բազմակողմանի քննության չեն առնվել,
ինչպես նաև ՀՀ ԿԸՀ-ն բավարար ջանք չի ներդրել և կամք չի դրսևորել
քարոզչության

ընթացքում

հայտնի

դարձած

և

հաստատված

իրավախախտումները կանխելու, դրանց հետևանքները վերացնելու
ուղղությամբ,


Նախընտրական քարոզչության ընթացքում կալանքի տակ է գտնվել
«ՕՐՕ»

դաշինքից

պատգամավորության

թեկնածու

Անդրիաս

Ղուկասյանը, որի նկատմամբ հարուցված քրեական գործն ունի
ակնհայտ քաղաքական ենթատեքստ:
Արդյունքում նախընտրական քարոզչության ընթացքում չի ապահովվել ՀՀ
ԸՕ-ով

սահմանված

թեկնածուների,

առաջադրված

քաղաքական

կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների համար հավասար
պայմաններ,

քարոզչությունն

ուղեկցվել

է

վարչական

ռեսուրսների

շարունակական և կազմակերպված խախտումներով, որը չի կանխվել ՀՀ ԿԸՀ-ի և
իրավապահ մարմինների կողմից, որի հետևանքով կասկածի տակ է դրված
ընտրությունների ազատ և արդար լինելը:
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Վարչական

ռեսուրսի

չարաշահում

և

աշխատանքային

իրավունքների

ոտնահարում
2017թ. ապրիլի 2-ի ՀՀ ԱԺ ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում
լայնածավալ բնույթ է կրել իշխանական կուսակցությունների ներկայացուցիչների
կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահումը: Վարչական ռեսուրսների
չարաշահումը դրսևորվել է պետական ոլորտի աշխատողներին նախընտրական
քարոզչության գործողություններում ներգրավումով՝ թե աշխատանքային
ժամերին, և թե ոչ աշխատանքային ժամերին, ինչպես նաև ԲՈՒՀ-երում և այլ
ուսումնական հաստատություններում սովորողներին նույն գործընթացում
ներգրավմամբ: Վարչական ռեսուրսների չարաշահումը դրսևորվել է նաև
պետական
կառույցների
տարածքներում
նախընտրական
շտաբների
տեղակայմամբ: Արձանագրվել են նաև վարչական ռեսուրսի չարաշահման
միջոցով մրցակից քաղաքական կուսակցությունների և կուսակցությունների
դաշինքների ներկայացուցիչների, այդ թվում հավաքների մասնակիցների
գործունեությունը խոչընդոտելու և ճնշելու դեպքեր։
Վարչական ռեսուրսի չարաշահումը նաև դրսևորվել է ոստիկանության
կամայական/անարդյունավետ գործունեությամբ և փաստացի անգործությամբ:
Համաձայն
ստացված
տեղեկատվության՝
վարչական
ռեսուրսների
չարաշահման դեպքերի զգալի մեծամասնությունն իրականացվել են ՀՀԿ-ի
կողմից: Դիտորդներն արձանագրել են վարչական ռեսուրսների չարաշահման 39
դեպք։ Արձանագրված դեպքերը ներկայացված են «Անկախ դիտորդ» դաշինքի
երկարաժամկետ դիտարկման ամփոփիչ զեկույցում։16
Նախընտրական քարոզչության ընթացքում շարունակական բնույթ է կրել
բյուջետային հիմնարկների աշխատողներին ինչպես աշխատանքային ժամերի
ընթացքում, այնպես էլ աշխատանքային ժամերից դուրս քարոզարշավում
հարկադրաբար ներգրավումը: Հարկադրանքներ տեղի են ունեցել նաև մասնավոր
ձեռնարկություններում (Քաջարանում և Ագարակում քաղաքում):
Իրավապահ մարմինների, ինչպես նաև քաղաքական գործընթացում
ներգրավված քաղաքական որոշ ուժերի համառորեն կանխակալ մոտեցումները
նպաստել են վախի մթնոլորտի ձևավորմանը, ինչն իր հերթին հանգեցրել է
ընտրողների կամքի ազատ արտահայտման սահմանափակումներին:
16

«Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինք: Նախընտրական քարոզչության երկարաժամկետ դիտարկման
զեկույց: ԱԺ ընտրություններ 2017, մարտ 2017 http://hcav.am/publications/1235541263/
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Վարչական
ռեսուրսների
չարաշահման
ամենաաղմկահարույց
բացահայտումն էր «Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքի անդամ «Իրազեկ
քաղաքացիների միավորում» ՀԿ-ի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունը,
որով փաստագրվել են Հայաստանի հանրապետական կուսակցության (ՀՀԿ)
կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեպքերը։17 Իրազեկ քաղաքացիների
միավորման աշխատակիցները զանգահարել են 136 դպրոցների և
մանկապարտեզների տնօրենների և, ներկայանալով որպես ՀՀԿ կենտրոնական
շտաբի ներկայացուցիչ, պահանջել են տեղեկատվություն տրամադրել
ենթադրաբար իրենց կողմից հավաքված ընտրողների ցուցակների վերաբերյալ:
114 կրթական հաստատությունների ղեկավարներ հաստատել են, որ իրոք կազմել
են այդ ցուցակները և փոխանցել Հայաստանի հանրապետական կուսակցության
համապատասխան ներկայացուցչին։ Տնօրեններից մեկը նույնիսկ խոստովանել
էր, որ «ամենավերջին ձևերով վախեցրել են», որ իր ներկայացրած ցուցակում
ընդգրկված մարդիկ անպայման քվեարկեն Հանրապետական կուսակցության
օգտին։ Խնդրի վերաբերյալ ինչպես ՀՀ ԿԸՀ-ն, այնպես էլ ՀՀ Գլխավոր
Դատախազությունը և այլ լիազոր մարմիններ դրսևորել են կանխակալ
վերաբերմունք:18 Ի դեպ, տնօրեններից 28-ը ներգրավված են եղել նաև
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում, սակայն նրանց հեռացման
ուղղությամբ նույնպես քայլեր չեն ձեռնարկվել։
Դեպքի հետ կապված տեղի է ունեցել վարչական ռեսուրսի չարաշահման մեկ
այլ դեպք՝ տվյալ հետազոտությունն իրականացնող «Իրազեկ քաղաքացիների
միավորում» ՀԿ ծրագրերի ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանի (որը վերոնշյալ
ուսումնասիրության հեղինակներից մեկն է) նկատմամբ: Մամուլի միջոցով
տարածվել են վերջինիս անձին և ընտանիքին վերաբերող գաղտնի
տեղեկություններ, որոնք հասանելի են միայն Ոստիկանությանը, և որոնց
հրապարակումը հանդիսանում է անձնական տվյալների գաղտնիության
իրավունքի կոպիտ ոտնահարում: Ավելին, Ազգային ժողովի ընտրություններից
հետո, վերոնշյալ տնօրեններից 30-ը դատական հայց են ներկայացրել Իրազեկ
քաղաքացիների միավորման և Դանիել Իոաննիսյանի դեմ՝ վիրավորանքի և
զրպարտության հիմքով։ Հայցվորներից յուրաքանչյուրը պահանջում է 2 միլիոն
դրամ փոխհատուցում։ Հայցադիմումների նույնական բովանդակությունից

17

ՀՀԿ-ն չարաշահում է վարչական ռեսուրսը դպրոցներում ու մանկապարտեզներում (114 ձայնագրություններ),
sut.am, մարտ 2017, http://sut.am/archives/803
18 Գյումրիի թիվ 37 դպրոցի տնօրենի արարքում «քրգործի հիմքեր չկան», Ազատություն, ապրիլ 2017
https://www.azatutyun.am/a/28434875.html
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ակնհայտ է, որ դրանք լրացվել են համակարգված կերպով, ինչն իր հերթին
վկայում է բացահայտված չարաշահման կազմակերպված բնույթի մասին։19
Արդեն
ընտրություններից
հետո
youtube.com-ում
Հայաստան24-ը
հրապարակել է ձայնագրություն, որում «ՍԱՍ Գրուպ»-ի ներկայացուցիչն
աշխատակիցների հետ ժողով է անցկացնում՝ ստուգելով նրանց կողմից
ներկայացված ընտրողների ցուցակները։20 Անձը ցուցումներ է տալիս
ընկերության ղեկավար՝ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության կողմից
առաջադրված Արտակ Սարգսյանի օգտին ձայներ բերելու վերաբերյալ՝
խոստանալով փոխհատուցում թե՛ «ձայն բերողներին», թե՛ ընտրողներին, իսկ
առաջադրանքը ոչ բավարար իրականացնողներին սպառնում է աշխատանքից
հեռացմամբ։ Այս ձայնագրությունը ոչ միայն ընտրական իրավունքների
խախտման համակարգային բնույթի մասին էր վկայում, այլ նաև աշխատանքային
իրավունքների բացահայտ ոտնահարման, որի վերաբերյալ որևէ պատշաճ
քննություն չիրականացվեց։ Ըստ 2017թ. ապրիլի 20-ին հրապարակված
տեղեկատվության՝ ձայնագրության վերաբերյալ ՀՀ Հատուկ քննչական
ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 154.2
հոդվածի 2-րդ մասով, սակայն գործի հետագա ընթացքի վերաբերյալ
տեղեկատվություն առկա չէ։21
Դիտորդների
կողմից
արձանագրվել
է
նաև,
որ
Քաջարանի
պղնձամոլիբդենային գործարանի աշխատակիցներից մեկն ազատվել է
աշխատանքից՝ ՀՀԿ-ի օգտին 100 քաղաքացու անձնագրային տվյալներ
չհավաքելու համար:
Բարեգործություն՝ քողարկված ընտրակաշառք
Առաջադրված կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների
շտաբներից և թեկնածուներից, ԶԼՄ-ում հրապարակումներից, ինչպես նաև
նախընտրական

հանրահավաքների

մասնակիցներից

և

հանրահավաքների

դիտարկումների արդյունքներից ստացվել են տեղեկատվություններ այն մասին,
որ որոշ քաղաքական կուսակցություններ և/կամ դաշինքներ իրենց օգտին

19

Իոաննիսյան. Տպավորությունս այնպիսին է, որ հայցադիմումները ի սկզբանե գրված էին ՀՀԿ-ի անունից
ներկայացնելու համար, Ազատություն ռադիոկայան, ապրիլ 2017, https://www.azatutyun.am/a/28437010.html
20
Նախընտրական
ժողով
«ՍԱՍ»
գրուպում,
Հայաստան24,
ապրիլ
2017,
https://www.youtube.com/watch?v=lw82y1i_nNM
21 Ինչ հոդվածով է քրեական գործ հարուցվել ՍԱՍ-ի ձայնագրության փաստով, Ժողովուրդ, ապրիլ 2017,
http://armlur.am/680620/
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քվեարկելու համար ընտրողներին ինչպես խոստանում, այնպես էլ տրամադրում
են՝


դրամական պարգևներ, բնամթերք, պարեն և այլ նվերներ, աջակցություն
կրթության գործընթացին՝ ուսման վարձի փոխհատուցմամբ,



ծառայություներ,

շինարական

ճանապարհների

աշխատանքներ

բարեկարգումներ,

(համայնքների

խաղահրապարակների

կառուցումներ),


մի շարք այլ «բարեգործություններ»:
Քարոզչության

ընթացքում

դիտորդների

կողմից

արձանագրվել

է

նմանատիպ 42 դեպք։
Ի դեպ, նախընտրական քարոզչության վերջին օրը, ընտրակաշառքների
վերաբերյալ

լրագրողների

փոխնախագահ

Հերմինե

հանրապետականները,

հարցին

ՀՀԿ

Նաղդալյանը

կամ

մեկ այլ

ներկայացուցիչ,

նախ

ԱԺ

պատասխանել

կուսակցության

նախկին

է՝

«Լինեն

ներկայացուցիչները,

բարձրաձայնում եմ և խնդրում եմ, որ տարածեք, հասցրեք մեր հանրությանը, որ
ով

այսօր

ցանկություն

ունի

ընտրակաշառք

բաժանելու,

նա

անում

է

բարեգործություն: Ուրեմն նա մի մարդ է, ով պարզապես զբաղված է
նվիրատվությամբ, պարզապես նվերներ է տալիս, առանց որևէ հույս ունենալու,
որ այդ կերպ կգնի քվե: Ոչ մի մեխանիզմ, ոչ մի միջոց, չունի ընտրական
օրենսգրքում որևէ ձև, որով կարողանա ընտրակաշառքը տալուց հետո ինչ-որ ձև
ստուգի կամ վերահսկի, որ կաշառք վերցնող մարդիկ ընտրել են հենց իր օգտին:
Ընտրակաշառք բաժանելը ուղղակի նվիրատվություն է»,-ասել է նա` հավելելով.
«Ով որ ուզում է ընտրակաշառք տալ, թող տա, ով որ ուզում է ընտրակաշառք
վերցնել, թող վերցնի, ու թող գնա ընտրի այնպես ինչպես իր կամքն է
թելադրում»:22
Թե՛ նախընտրական քարոզչության փուլում, թե՛ լռության օրը և թե՛ բուն
քվեարկության օրը բազմաթիվ հրապարակումներ և ահազանգեր են եղել
ընտրակաշառքների վերաբերյալ։
Օրինակ՝ քվեարկության նախօրեին մի քանի քաղաքացիներ ահազանգել են
«Անկախ դիտորդ» դաշինքի անդամ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի շտաբ և

22
Հերմինե
Նաղդալյան.
«Ընտրակաշառքը
http://www.aravot.am/2017/03/31/872904/

նվիրատվություն
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է»։

Առավոտ,

մարտ

2017,

հայտնել, որ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Արկադի
Համբարձումյանի Վանաձոր քաղաքի Տիգրան Մեծի 73 հասցեում գտնվող
շտաբում

ընտրակաշառք

է

բաժանվում։ Գրասենյակի

ներկայացուցիչները

ժամանել են տարածք և ականատես եղել, որ շենքի սրահներից մեկում բազմաթիվ
քաղաքացիներ

փաստաթղթերով

ներկայանում

և

գումար

են

ստանում։

Գրասենյակի ահազանգով ժամանած ոստիկանությունը որևէ միջոցառում չի
ձեռնարկել և հանցագործության մասին ահազանգի հիման վրա որևէ քննություն
չի իրականացվել։
Քարոզչության խոչընդոտում, բռնություններ և ճնշումներ
Նախընտրական քարոզարշավի դիտարկման ընթացքում ահազանգեր են
ստացվել

ընտրողների

հանդեպ

գործադրված

ճնշումների,

քաղաքական

կուսակցության կամ դաշինքի նախընտրական քարոզչությանը (հանրահավաք,
հանդիպում) մասնակցելուն խոչընդոտելու, ընտրողներին ուղղորդելու՝ իրենց
կամքին հակառակ քաղաքական ուժի քարոզչությանը մասնակցելու վերաբերյալ:
Նմանատիպ

գործողություններն

առավելապես

կիրառվել

են

Հայաստանի

հանրապետական կուսակցության կողմից: Նախընտրական քարոզչությանը
խոչընդոտելը

նաև

դրսևորվել

է

միջմարզային

հանրային

տրանսպորտի

աշխատանքի խաթարման ձևով, որի հետևանքով ընտրողները հնարավորություն
չեն ունեցել մասնակցել իրենց նախընտրած քաղաքական ուժի նախընտրական
հանդիպմանը կամ հանրահավաքին:
Դիտորդներն

արձանագրել

են

բռնության

և

ճնշումների

80

դեպք։

Արձանագրվել են նաև քաղաքական ուժի կողմից նախընտրական քարոզչության
իրականացմանը խոչընդոտելու դեպքեր: Հիմնականում խոչընդոտվել են «ՕՐՕ»,
«Ելք»

և

«Կոնգրես-ՀԺԿ

Դեմոկրատներ»

կուսակցությունների»

կուսակցության

կողմից

դաշինքների,

կազմակերպվող

«Ազատ

նախընտրական

քարոզչության գործողությունները (հանդիպումները, հավաքները):
Գրեթե բոլոր նման դրսևորումներն ուղեկցվել են վարչական ռեսուրսների
կիրառմամբ: Դիտարկողների և ահազանգողների կողմից որպես խոչընդոտողներ
են նշվել մեծամասամբ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության, իսկ որոշ
դեպքերում նաև “Ծառուկյան» կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչները
և/կամ

համակիրները:

կուսակցությունների

Տարբեր

դաշինքների

քաղաքական
շտաբներից

կուսակցությունների
դիտորդները

ստացել

և
են

ահազանգեր այն մասին, որ խոչընդոտվում է նաև առաջադրված քաղաքական
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կուսակցությունների

և

կուսակցությունների

դաշինքների

նախընտրական

շտաբերի բացումը:
2017թ. մարտի 5-ից 30-ը ընկած ժամանակահատվածում դիտորդները
ստացել

են

ահազանգեր

քաղաքական

մրցակիցների

և

քաղաքացիների

նկատմամբ բռնության և ճնշումների դեպքերի վերաբերյալ, որոնց հետևանքով
տուժողները ստացել են ծանրության տարբեր աստիճանների մարմնական
վնասվածքներ:
Նմանատիպ դեպքեր են տեղի ունեցել նաև նախքան քարոզարշավի
պաշտոնական մեկնարկը: Այս դեպքերի վերաբերյալ ոստիկանությունը դրսևորել
է ընտրողական (կամայական) վերաբերմունք: Բազմաթիվ ահազանգեր են եղել
այն մասին, որ ճնշումների պատճառով քաղաքացիները չեն կարողացել
մասնակցել մի շարք կուսակցությունների նախընտրական հանդիպումներին:
Նման

դեպքերից

տուժել

են

հիմնականում

«ՕՐՕ»

և

«Ծառուկյան»

կուսակցությունների դաշինքների և ՀՅԴ կուսակցության համակիրները և/կամ
ներկայացուցիչները: Ըստ ստացված ահազանգերի և դիտարկումների՝ այդ
ճնշումները

և

բռնությունները

հիմնականում

իրականացվել

են

ՀՀԿ-ն

ներկայացուցիչների և/կամ համակիրների կողմից:
Արձանագրված բռնության դեպքերից են՝


Արմավիրի մարզ, գ. Ջրառատ. մարտի

12-14 Ջրառատում «ՕՐՕ»

դաշինքի հանդիպումը խոչընդոտվել է, տեղի է ունեցել զինված
միջադեպ, որի արդյունքում մի շարք անձինք ստացել են հրազենային և
այլ

բութ

առարկաներով

վնասվածքներ:

Դեպքի

տարբեր

վերաբերյալ

աստիճանի

«Անկախ

մարմնական

դիտորդ»

դաշինքը

հրապարակել է արտահերթ զեկույց։23


Արագածոտնի

մարզ,

գ.

Քուչակ.

«Առաջին

լրատվական»-ի

տեղեկություններով՝ տվյալ մարզի Քուչակ, Արայի, Վարդենուտ գյուղերի
ՀՀԿ շտաբի աշխատակիցները պարզաբանման են կանչել Քուչակ գյուղի
“Ծառուկյան» կուսակցությունների դաշինքի շտաբի պետին՝ Արամ
Ասատրյանին: Պարզաբանումը վերածվել է դանակահարության, ինչի
հետևանքով

Արամ

Ասատրյանին

23

առողջական

ծանր

վիճակում

Արտահերթ զեկույց Ջրառատի դեպքերի մասին, «Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինք, մարտ 2017,
http://uicarmenia.org/3090
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տեղափոխել են հիվանդանոց: Դանակահարվել է նաև Ա.Ասատրյանի
ընկեր՝ Մանուկ Հովսեփյանը:24
Տպագրական գովազդ/քարոզչանյութեր
Նախընտրական

քարոզարշավի դիտարկված

ամենահաճախակի

արձանագրված խախտումը եղել է չսահմանված վայրում քարոզչական նյութերի
փակցնելը։ Արձանագրվել է այսպիսի 159 դեպք։
Դրան

զուգահեռ

տեղի

են

ունեցել

առաջադրված

քաղաքական

կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների քարոզչանյութերի
վնասման բազմաթիվ դեպքեր, որոնք մինչ այժմ չեն ստացել որևէ իրավական
գնահատական

և/կամ

իրականացնողներն
կուսակցությունների

ու
և

չեն

բացահայտվել

այդ

հրահանգ

տվողները:

Վնասվել

կուսակցությունների

գործողություններն
են

դաշինքների

գրեթե

բոլոր

քարոզչական

պաստառները: Վնասման դեպքերի թիվն ավելի շատ է եղել «Ելք», «ՕՐՕ»,
«Կոնգրես-ՀԺԿ», «Ծառուկյան» կուսակցությունների դաշինքների, ինչպես նաև
ՀՅԴ-ի և ՀՀԿ պարագաներում (տուժողների անվանումները ներկայացված են ըստ
քարոզչական պաստառների վնասման դեպքերի քանակի՝ առավել շատից դեպի
առավել քիչ): Այս մասին դիտորդներից ստացվել է 109 ահազանգ։

24

ՀՀԿ-ականները դանակահարել են «Ծառուկյան» դաշինքի շտաբի պետին. վիճակը ծայրահեղ ծանր է, politik.am,
մարտ 2017, http://politik.am/հհկ-ականները-դանակահարել-են-ծառուկյ/
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Քվեարկություն

Ինչպես նշվեց, «Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքը 2017թ. ապրիլի
2-ին

դիտորդական

առաքելություն

է

իրականացրել

Հայաստանի

Հանրապետության ողջ տարածքի 200 տեղամասում, որոնց վիճակագրական
բաշխվածությունը հնարավորություն է տալիս գնահատելու քվեարկության
կազմակերպման և անցկացման ողջ ընթացքը։
Ընդհանուր առմամբ քվեարկության օրը 200 տեղամասերից ներկայացվել է
տեղեկատվություն ավելի քան 3000 խախտման վերաբերյալ։ Տարածքային
ընտրական

հանձնաժողովներում դիտարկում

իրականացրած

դիտորդներն

արձանագրել են, որ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներից բերված
ընտրական

փաստաթղթերի

մեծ

մասում

եղել

են

անճշտություններ

և

թերություններ, որոնք վկայում եմ հատկապես քվեարկության արդյունքների
ամփոփման փուլի վերաբերյալ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների
անիրազեկության մասին։
Ստորև առանձին բաժիններով ամփոփված է քվեարկության օրը 200
տեղամասերում

և

31

տեղամասային

ընտրական

հանձնաժողովներում

իրականացված դիտարկումների արդյունքում լրացված դիտարկման քարտերի
տվյալները։ Զեկույցում առկա են նաև ուղղակի մեջբերումներ՝ խախտումների
դրսևորումների հստակեցման համար։
Քվեարկության նախապատրաստում
Քվեարկության նախապատրաստումը
դիտարկելիս՝ դիտորդներն ուսումնասիրել
են

նաև

տեղամասի

կահավորումը

և

մատչելիությունը, որը ներկայացվել է սույն
զեկույցի

«Ընտրությունների

կազմակերպում» բաժնում։
Քվեարկության
առումով,
անդամների

նշենք

կազմակերպման
որ

հանձնաժողովի
գործառույթները

վիճակահանությամբ չեն սահմանվել դիտարկված 200 տեղամասերից 8-ում։
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Հանձնաժողովի
նախագահի

նիստի

կողմից

ընթացքում
սեփական

գործառույթներին

տիրապետելը

դիտորդները բացասական են գնահատել 17
տեղամասում,
կապված

նշել

նախագահին

որոնց
են,

մեծ
որ

ցուցումներ

հանձնաժողովի

մյուս

Տեղամասային

մասի

հետ

հանձնաժողովի
են

տվել

անդամները։

հանձնաժողովների

անիրազեկության մասին է խոսում նաև այն, որ դիտարկված երկու տեղամասում
զրոյական տեղեկանքը տպվել է առաջին ընտրողի քվեարկությունից հետո։
Նույն

կերպ

նախագահը

հանձնաժողովի

և այլ իրավասու անձինք

խախտումների

վերաբերյալ

գործողություններ
դիտարկված
որոնցից
նախագահը

ձեռնարկել

տեղամասերից

4-ը

տեղամասերը,

չեն
եղել

որտեղ
չի

են

17-ում,
միևնույն

հանձնաժողովի

տիրապետել

իր

գործառույթներին։
Օր.՝

10/14

տեղամասում

«Ծառուկյան»

դաշինքի

ներկայացուցիչները

նկատողություններ են արել նախագահին, հանձնաժողովի անդամներից մեկն
է ասել, թե ինչ պետք է արվի։
Քվեարկության

գաղտնիության

պահպանման համար սահմանվել էր, որ
քվեախցիկում
քվեաթերթիկների

չօգտագործված
համար

նախատեսված

արկղում քվեարկության մեկնարկից առաջ
պետք է դրվեին յուրաքանչյուր կուսակցության
և

կուսակցությունների

քվեաթերթիկների 3-5 օրինակ։
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դաշինքի

Քվեարկության ընթացքում իրադրությունը տեղամասերի շրջակայքում
2017թ. ապրիլի 2-ին ժամը 8։00-20։00 դիտորդները հետևել են նաև
դիտարկվող

200

տեղամասերի

շրջակայքին։

Ըստ

այդ

դիտարկումների

արձանագրվել է հետևյալ իրավիճակը։
Տեղամասային կենտրոնի շուրջը ընտրողներին որևէ
կուսակցության/դաշինքի օգտին կողմնորոշող միջոցառումներ
(դիտարկված տեղամասեր, %)

1%
4%
9%

1%

2%
քարոզչական պաստառներ և/կամ այլ
տպագիր նյութեր
հորդորներ, այլ բանավոր քարոզչություն

ճնշումներ, սպառնալիքներ կամ
հարկադրանք
ընտրողների ստորագրությունների կամ
անձնագրային տվյալների հավաքում
ճնշումներ, սպառնալիքներ կամ
հարկադրանք, հորդորներ, այլ բանավոր
քարոզչություն

83%

ոչ

Ընտրողներին

որևէ

կուսակցության/դաշինքի

օգտին

կողմնորոշող

միջոցառումները եղել են դիտարկված տեղամասերի 17%-ում, այդ թվում.
 22 տեղամասի շրջակայքում եղել են ՀՀԿ-ի օգտին
 4 տեղամասի շրջակայքում եղել են Ծառուկյան դաշինքի օգտին
 2 տեղամասի շրջակայքում եղել են Ելք դաշինքի օգտին
 1 տեղամասի շրջակայքում եղել են ՕՐՕ դաշինքի օգտին
Օր.՝ 13/25 տեղամասի շրջակայքում գյուղապետը և որդին ուղղորդել են
ընտրողներին։ Հնչել է հետևյալը. «Եթե իմ ուզածով չանեք, նպաստները
կկտրեմ»։ (Արարատի մարզի Ոսկետափ գյուղ)
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Ընտրակաշառաքի դեպքեր
կամ կասկածներ
(դիտարկված տեղամասեր, %)

Օր.՝

13/25

տեղամասում

գյուղապետի

որդին մոտ 10 հոգանոց խմբով դրսում է
եղել։ Ընտրողը նախ մոտեցել է նրանց,
հետո գնացել է քվեարկելու։ Դիտորդը

5%

նկատել է, թե ինչպես է ընտրողը խմբին
այո

մոտենալուց

հետո

բացել-փակել

ոչ

դրամապանակը։ Դիտորդը լսել է նաև
խոսակցություն պարտք վերադարձնելու

95%

վերաբերյալ։

Օր.՝ 07/35 տեղամասում մի տատիկ ասել է, որ մինչև խոստացած գումարը
չփոխանցեն չի գնա քվեարկության:

Օր.՝ Վանաձորի 23/51 տեղամասի հարևանությամբ դիտորդը նկատել է, որ
ընտրողները դուրս են գալիս մոտակայքում գտնվող ՀՀԿ շտաբից և մտնում
տեղամաս։

Որոշ տեղամասերում դիտորդները

Մարդկանց խմբերով երթուղային
տաքսիներով կամ այլ մեքենաներով
տեղափոխում տեղամասային կենտրոն
(դիտարկված տեղամասեր, %)

նկատել են միևնույն մեքենաներով մի
քանի
 2

քվեարկության
ողջ ընթացքում

տեղամասի

նկատվել

8 ժամվա ժամ

83%

ընտրողներին

տեղամաս տեղափոխելու դեպքեր:

1% 2%
14%

անգամ

է

շրջակայքում

զինծառայողների

տեղափոխություն
 9

տեղամասում

ընտրողների

4 ժամվա
ընթացքում

տեղափոխությունը

ոչ

վստահված անձանց միջոցով (6-ը՝

կատարվել

է

ՀՀԿ-ի, 2-ը՝ Ծառուկյան դաշինքի, 1-ը՝
հայտնի չէ)
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Օր.՝

Անապահով

թաղամասից

ընտանիքների

05/03

տեղամաս

համար

«Հույսի

կառուցված

ավտոբուսներով

մարդկանց

են

ավան»
տարել՝

պատճառաբանելով, որ բազմազավակ ընտանիքներ են՝ 10-ից ավել երեխա
ունեցող:

Տեղամասային կենտրոնին մինչև 50 մետր
շառավղով հարող տարածքում մարդկանց
կուտակումներ
(դիտարկված տեղամասեր, %)

Տեղամասերի
մարդկանց

կուտակումներն

առաջացել են թե՛ ընտրողների
հերթերի

քվեարկության ողջ
ընթացքում

9%
10%

21%

60%

8 ժամվա ժամ
4 ժամվա
ընթացքում

շրջակայքում

գոյացման,

թե՛

քվեարկելուց հետո կամ ընտրող
չհանդիսացող

անձանց

կողմից

տեղամասերի

շրջակայքում

գտնվելու

արդյունքում:

Դիտարկված տեղամասերից
20-ում նկատվել են 30-ից ավելի

ոչ

անձանց

կուտակումներ/հերթեր,

ընդ որում՝
 1-ում՝ քվեարկության ողջ ընթացքում,
 4-ում՝ 8 ժամվա ընթացքում,
 15-ում՝ 4 ժամվա ընթացքում:
Արձանագրված խախտումները վերացնելու
ուղղությամբ իրավասու մարմինների
ձեռնարկած գործողությունները
(դիտարկված տեղամասեր, %)

Դիտարկված
միայն

39%

23%

են

իրավասու

մարմինները արձանագրված բոլոր

ոչ
38%

38%-ում

տեղամասերի

խախտումները

մասամբ կամ ոչ
միշտ
այո

ուղղությամբ

վերացնելու
գործողություններ

ձեռնարկել, սակայն հիմնականում
ոչ սեփական նախաձեռնությամբ։
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Քվեարկության ընթացքում իրադրությունը տեղամասում
Էլեկտրոնային գրանցման սարքերի հետ կապված խնդիրներ եղել են
դիտարկված տեղամասերի գերակշռող մասում։ Արձանագրված հիմնական
խնդիրներն են եղել.
էլեկտրոնային գրանցման սարքի
հետ կապված խնդիրներ
(դիտարկված տեղամասեր, %)

 սարքը դժվարությամբ է ընթերցել
անձը հաստատող փաստաթղթերը
 սարքը դժվարությամբ է ընթերցել

23%

մատնահետքերը

այո

 սարքը վառել է դեղին ազդանշանը,

77%

սակայն տվյալները ձեռքով

ոչ

մուտքագրելուց հետո՝ կանաչը
Մինչև քվեարկության օրը ԿԸՀ-ի կողմից կազմակերպվել է ընտրողների
էլեկտրոնային գրանցման սարքերի երկու փորձարկում՝ 2017թ. փետրվարի 12-ին
և մարտի 25-ին, որոնց ընթացքում այս նույն խնդիրներն արձանագրվել են, ուստի
դրանք վերացնելու ուղղությամբ պատշաճ գործողություններ չեն ձեռնարկվել:
Դիտարկված

տեղամասերից

4-ում

արձանագրվել

է

դիտորդի

կամ

վստահված անձի հեռացնելու դեպք: Թեև այդ անձինք հիմնականում հեռացվել են
ընտրողներին ուղղորդելու, վկայականը չկրելու կամ այլ խախտումների համար,
սակայն միայն երկու տեղամասում են նրանք հեռացվել օրենքով սահմանված
քվեարկությամբ:
Ընտրական ցուցակների հետ կապված խնդիրներ գրանցվել են գրեթե բոլոր
տեղամասերում։
ընտրողը գրանցված չէ տվյալ ընտրական
տեղամասի ընտրողների ցուցակում
(տեխնիկական սարքը դեղին լույս է վառել)

104
52 %

ընտրողն իր անձը հաստատող փաստաթղթով
արդեն մասնակցել է քվեարկության (տեխնիկական
սարքը կարմիր լույս է վառել)
ընտրողը անձը հաստատող փաստաթղթի
փոխարեն այլ փաստաթուղթ է ներկայացրել

ընտրողը այլ անձի փաստաթղթով է ներկայացել
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22
11%
18
9%
10
5%

Վերոնշյալ դեպքերի առնչությամբ դիտորդները հիմնականում հայտնել են,
որ շփոթմունք է տեղի ունեցել և հանձնաժողովը կամ ոստիկանները դուրս են
հրավիրել համապատասխան անձանց կամ այլ անհրաժեշտ գործողություններ են
ձեռնարկել: Եղել են նաև դեպքեր, երբ պատշաճ գործողություններ չեն
ձեռնարկվել:
Օր.՝ 09/11 տեղամասում ՀՀԿ-ի վստահված անձի որդին ներկայացրել է հոր
անձնագիրը, և տեխնիկական սարքը կարմիր լույս է վառել, ինչից հետո
ոստիկանը նրան տարել է քվեասենյակից: Ավելի ուշ մեկնաբանվել է, որ
անձնագիրը հորը պիտի փոխանցեր, սակայն սխալմամբ սարքին է մոտեցել:
Դեպքը համարվել է անզգուշություն և ոստիկանների կողմից որևէ այլ
գործողություն չի ձեռնարկվել: Տեղամասում հանձնաժողովի քարտուղարն ու
ՀՀԿ-ի վստահված անձը միշտ միասին են եղել: Նրանք նույնիսկ տեխնիկական
սարքի մասնագետին հորդորել են, որ դեպքը անզգուշություն է եղել և ոստիկան
կանչելու կարիք չկար:
Այլ անձի փոխարեն ստորագրության
որոշ դեպքերում ընտրողները նկատել են, որ
իրենց ընտանիքի այլ անդամների անունների
դիմաց

է

ստորագրված

ցուցակում,

Այլ անձի փոխարեն
ստորագրություն
(դիտարկված տեղամասեր, %)

որոշ

10%

դեպքերում հենց իրենց անունների դիմաց է
արդեն

ստորագրություն

եղել:

այո

Ըստ

ոչ

դիտորդների հաղորդած տվյալների՝ դեպքերի
մի

մասի

հետ

կապված

90%

հանձնաժողովը

պարզել է, որ ընտրողների կողմից շփոթմունք
է եղել այլ անձի փոխարեն ստորագրելը:
Չքվեարկած քաղաքացիներին
տեղամաս կանչելու ուղղությամբ
գործողությունների կատարում
(դիտարկված տեղամասեր, %)

11%

86%

3%

Դեպքերի

մի

մասի

առնչությամբ

տեղամասերում որևէ պարզաբանում
տեղի չի ունեցել: Հարկ է նշել, որ բոլոր
դեպքերի

հետ կապված իրողությունը

այո, եզակի

բացահայտելու համար անհրաժեշտ է

այո, հաճախ

բազմակողմանի

ոչ

իրավապահ մարմինների կողմից:
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քննություն

Տեղամասերի ներսում դիտորդներն արձանագրել են, որ չքվեարկած
ընտրողներին տեղամաս կանչելու ուղղությամբ գործողություններ հիմնականում
ձեռնարկվել են վստահված անձանց կողմից, երբեմն նաև հանձնաժողովի
անդամների կամ դիտորդների: 5 տեղամասում նման գործողություններում
ներգրավված են եղել ՀՀԿ-ի վստահված անձինք, 3 տեղամասում Ծառուկյան
դաշինքի, 2-ական տեղամասերում Հայկական Վերածնունդ և Կոմունիստական
կուսակցությունների,

1

տեղամասում

Կոնգրես-ՀԺԿ

դաշինքի

վստահված

անձինք:
Օր.՝ 09/09 տեղամասում ՀՀԿ-ի վստահված անձը, նայելով ցուցակներին,
բարձրաձայն ասել է, որ այս մարդիկ պիտի գային ու չեն ներկայացել
քվեարկության:
Օր.՝ 13/25 տեղամասում գյուղապետը (դիտորդական վկայականով) Ճշտել է,
թե ով է գյուղից մասնակցել քվեարկությանը և տեղեկացրել է որդուն, ով
ձեռքին ցուցակներ է ունեցել և տեղամասի մուտքի մոտ հսկել է իրավիճակը:
Ըստ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից տրամադրված
տվյալների՝ խորհրդարանական ընտրությունների օրը օգնությամբ քվեարկել է
70.488 ընտրող (քվեարկության մասնակցած ընտրողների ընդհանուր թվի 4,5
տոկոսը), ընդ որում, 23 տեղամասում՝ ընտրողների 20 տոկոսից ավելին, իսկ 4
տեղամասում 30 տոկոսից ավելին է օգնությամբ քվեարկել:
Օգնելու իրավունք չունեցող
անձի կողմից ընտրողին օգնելու
դեպքեր
(դիտարկված տեղամասեր, %)
-1%
2%
7%

91%

Ընտրողներին քվեախցիկում
օգնողների տվյալները
չգրանցելու դեպքեր
(դիտարկված տեղամասեր, %)

ամբողջ
ընթացքում

4% 4%

8 ժամվա
ընթացքում

14%

4 ժամվա
ընթացքում

78%

ոչ
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ամբողջ
ընթացքում
8 ժամվա
ընթացքում
4 ժամվա
ընթացքում
ոչ

Օր.՝ 22/34 տեղամասում մի երիտասարդ փորձել է օգնել տարեց ընտրողի,
չնայած վերջինս ասել է, որ օգնության կարիք չունի, բայց երիտասարդը պնդել
է ու գրանցվել է որպես օգնող:
Օր.՝ 04/23 տեղամասում երկու-երեք անգամ որպես օգնող չգրանցված անձինք
ընտրողների հետ մտել են քվեախցիկ, հուշել, թե որ քվեաթերթիկն է պետք
ընտրել:

Օր.՝ 13/15 տեղամասում նկատվել է, թե ինչպես է ընտրողին օգնող անձը
ծոցագրպանից քվեաթերթիկ հանել։ Հանձնաժողովի նախագահը այդ անձին
հեռացրել է տեղամասից:

Օր.՝ 22/37 տեղամասում ՀՀԿ-ի վստահված անձը գյուղապետն է եղել, ով
քվեարկության սենյակում մոտեցել է ընտրողներին՝ ասելով. «Դու չես կարող
չէ՞ ինքնուրույն ընտրել» և ընտրողների մեծամասնությանը հարկադրաբար
օգնող է «տրամադրել»:
Օր.՝ 10/27 տեղամասում առերևույթ մտավոր խնդիր ունեցող մի անձի ծնող
նրան ստիպել է քվեարկել: Արդյունքում քարտուղարն արձանագրություն է
կազմել, և այդ անձի փոխարեն քվեարկել են:
Լրացուցիչ՝

Օր.՝ 34/08 տեղամասի շրջակայքում շրջիկ դիտորդն արձանագրել
է կուտակումներ, իսկ տեղամասի ներսում նկատել է, որ նույն
անձը տարբեր մարդկանց օգնել է քվեարկել։
Օր.՝ 06/33 տեղամասում դիտորդները օրվա տարբեր ժամերի
նույն կնոջը տեսել են տարեց անձանց ընտրատեղամաս բերելտանելիս:

Ինչպես

նաև

այդ

թոշակառուներին օգնել է քվեարկել։
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նույն

կինը

տեղամասում

Հատկանշական է, որ տեղամասերում օգնությամբ քվեարկած ընտրողների
թվի և այդ նույն տեղամասերում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության
ստացած

ձայների

թվի

համեմատական օրինաչափություն:

միջև

գոյություն

Մասնավորապես,

այն

ունի

ուղիղ

տեղամասերում,

որտեղ օգնությամբ քվեարկած ընտրողների թիվը կազմել է քվեարկությանը
մասնակցած ընտրողների թվի ավելի քան 5 տոկոսը, ՀՀԿ-ն ստացել է 54.4% ձայն
(միջինից մոտ 5 տոկոսով ավել)։ Այն տեղամասերում, որտեղ օգնությամբ
քվեարկողների թիվը կազմել է քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թվի 10
տոկոսից ավելին, ՀՀԿ-ն ստացել է 61,3% քվե (միջինից մոտ 10 տոկոսով ավել): Եվ
այն տեղամասերում, որտեղ օգնությամբ քվեարկած ընտրողների թիվը կազմել է
քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թվի 20 տոկոսից ավելին, ՀՀԿ-ն
ստացել է 66,2% ձայն (միջինից մոտ 15 տոկոսով ավել):
Հարկ է նշել նաև, որ խորհրդարան անցած մյուս երեք կուսակցությունների և
դաշինքների ստացած ձայների և տեղամասերում օգնությամբ քվեարկած
ընտրողների թվի միջև այդպիսի օրինաչափություն չի նկատվում։ Ընդհակառակը,
օգնությամբ քվեարկած ընտրողների թվի աճին զուգահեռ նրանց ստացած կշիռը
նվազում է:
Քվեաթերթիկները
քվեախցիկներից դուրս
լրացնելու կամ ծրարի մեջ դնելու
դեպքեր
(դիտարկված տեղամասեր, %)

Մի քանի անձանց կողմից
միաժամանակ քվեախցիկ
մտնելու դեպք/փորձ
(դիտարկված տեղամասեր, %)
ամբողջ
ընթացքում
12%
34%
22%

32%

8 ժամվա
ընթացքում

13%
49%

4 ժամվա
ընթացքում

15%
23%

ոչ

ամբողջ
ընթացքում
8 ժամվա
ընթացքում
4 ժամվա
ընթացքում
ոչ

Օր.՝ 03/10 տեղամասում ՀՀԿ-ի վստահված անձը մտել էր քվեախցիկ այն
պահին, երբ քվեախցիկում ընտրող է եղել: Հանձնաժողովի նախագահը նրան
հետ է քաշել, սակայն այդ մասին գրանցամատյանում գրառում չի կատարվել:
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Օր.՝ 02/18 տեղամասում Ծառուկյան դաշինքի վստահված անձը քվեախցիկների
վերևից հետևել է, թե ընտրողն ինչպես է քվեարկում: Նույն տեղամասում ՀՀԿ-ի
վստահված անձ֊ը մի քանի անգամ ստուգել է, թե քվեախցիկում ինչ գրիչ կա, մի
դեպքում՝ ներսում նաև ընտրող է եղել:

Օր.՝ Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար գյուղում դիտորդն արձանագրել է, որ
ընտրողները քվեարկել են զույգերով, իսկ քվեախցիկների ետևում բաց դռներ են
եղել: Նույն տեղամասում արձանագրվել է նաև ծեծկռտուք։
Մեկից ավելի անձանց կողմից քվեախցիկ մտնելու և քվեաթերթիկները
քվեախցիկից դուրս լրացնելու կամ ծրարի մեջ դնելու դեպքերը/փորձերը
հիմնականում եղել են տարեցների, հարազատների, տեսողության խնդիրներ
ունեցող անձանց կողմից: Եղել են դեպքեր, երբ անձինք ընտրողի հետ մտել են
քվեախցիկ, որից հետո նոր գրանցվել են որպես օգնող: Որոշ դեպքերում անհայտ
անձինք ընտրողների հետ մտել են քվեախցիկ, հուշել են, թե ում օգտին քվեարկել,
2 դեպքում նման գործողություն կատարել են ՀՀԿ-ի վստահված անձինք:
Ընդհանուր առմամբ հստակ միտում է եղել վերահսկելու հատկապես
ծերերի և այլ խոցելի խմբերի քվեարկությունը։
Օր.՝

13/38

տեղամասում

քվեարկության

ողջ

ընթացքում

այլ

անձինք

քվեախցիկում հետևել են ընտրողների քվեարկությանը, ստուգել ծրարի
պարունակությունը: Պարբերաբար եղել է նաև ուղղակի բաց քվեարկություն:
Իսկ տեղամասից դուրս ընտրողները անհայտ անձանց են ներկայացրել
չօգտագործված ութ քվեաթերթիկները։
Քվեարկության մասին այս կամ այն
եղանակով

բարձրաձայնելու

դեպքեր

գրանցվել են դիտարկված տեղամասերի 31%-

Քվեարկության մասին
բարձրաձայնելու դեպքեր
դիտարկված տեղամասեր, %)
ամբողջ
ընթացքում

0%

ում։ Դեպքերից

8%



22-ը եղել են ՀՀԿ-ի վերաբերյալ



9-ը՝ Ծառուկյան դաշինքի վերաբերյալ



1-ը՝ Կոնգրես-ՀԺԿ դաշինքի

23%
69%

8 ժամվա
ընթացքում
4 ժամվա
ընթացքում
ոչ

վերաբերյալ
56



1-ը՝ ՕՐՕ դաշինքի վերաբերյալ

Օր.՝ 13/28 տեղամասում տեխնիկական սարքի մասնագետը, ընտրողին
դիմելով, ասել է. «Գիտես չէ՞ ում ես ընտրելու»:

Օր.՝ 23/55 տեղամասում ընտրողը հանձնաժողովի անդամին ասել է.

«Քո

ասածին…»
Օր.՝ 24/20 տեղամասում ընտրողը քվեախցիկից դուրս է եկել ու ՀՀԿ-ի
վստահված անձին հաղորդել է, որ ամեն ինչ ճիշտ է արել:

Արձանագրվել են նաև դեպքեր, երբ այլ անձինք են փորձել բացահայտել
ընտրողի քվեարկության գաղտնիությունը:
Օր.՝ 22/22 տեղամասում հանձնաժողովի քարտուղարը մի քանի անգամ
ընտրողներին հարցրել է, թե ում են ընտրել:
Օր.՝ 13/07 տեղամասում երկու անձ քվեասենյակին կից ինչ-որ սենյակում
փորձել են էքզիթ փոլ անցկացնել։ Ասել են, որ ոստիկանապետ Վլադիմիր
Գասպարյանի անունից են, և նա տեղյակ է իրենց գործողություններից։
Հանձնաժողովի նախագահը, սակայն, թույլ չի տվել էքզիթ փոլ անցկացնել:
Օր.՝ 33/15 տեղամասում ՀՀԿ-ի վստահված անձը երկու անգամ ընտրողից
վերցրել է ծրարը, նայել է քվեաթերթիկը, ապա վերադարձրել է:
Քարոզչության
ուղղորդման

կամ

դեպքեր

ընտրողների
գրանցվել

են

դիտարկված տեղամասերի 11%-ում, որոնք
 18 տեղամասում եղել են ՀՀԿ-ի օգտին

Տեղամասի ներսում
քարոզչություն կամ
ընտրողների ուղղորդում
(դիտարկված տեղամասեր, %)

 5 տեղամասում Ծառուկյան դաշինքի

11%

օգտին

ոչ

 3 տեղամասում ՕՐՕ դաշինքի օգտին
 2 տեղամասում ՀՎԿ-ի օգտին

89%

 2 տեղամասում ԵԼՔ դաշինքի օգտին
 1 տեղամասում Ազատ դեմոկրատներ
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այո

կուսակցության օգտին:
Քարոզչությունները և ուղղորդումները հիմնականում եղել են վստահված
անձանց, որոշ դեպքերում նաև դիտորդների կողմից («Հայք» երիտասարդ
ազգային պահպանողականների միավորման, «Գեղամա երիտասարդական
տարածքային ասոցիացիա»-ի):
Օր.՝ 02/27 տեղամասում «Հայք» երիտասարդ ազգային պահպանողականների
միավորման դիտորդը ընտրողին հորդորել է ընտրել «համար վեց»-ին:
Օր.՝

13/25

տեղամասում

«Գեղամա

երիտասարդական

տարածքային

ասոցիացիա»-ի դիտորդը, ով ուսուցչուհի էր, ընտրողներին ուղղորդել է
ընտրել ՀՀԿ-ին:
Որոշ

տեղամասերում

ընտրողների

մոտ

հայտնաբերվել

են

կուսակցությունների համարների նշումներով թերթիկներ, քվեաթերթիկների
նմուշներ:
Օր.՝ 08/35 տեղամասում մի տարեց ընտրողի գրպանում ՀՀԿ-ի քվեաթերթիկի
նմուշ է հայտնաբերվել (տարածքային թեկնածու Հովհաննիսյան Արաիկի
օգտին քվեարկած): Հանձնաժողովի նախագահը ընտրողին ասել է. «հետ դիր
գրպանդ, մենք քեզ նորերը կտանք»: Դիտորդի պահանջով քվեաթերթիկը
պատռել են և համապատասխան արձանագրություն կազմել: (լուսանկարները
ստորև)
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Քվեարկության
ներկա

սենյակում

գտնվելու

Քվեարկության սենյակում ներկա
գտնվելու իրավունք չունեցող անձի
ներկայություն
(դիտարկված տեղամասեր, %)

իրավունք

չունեցող անձինք


14 տեղամասում եղել են
4%

միևնույն
կուսակցությունից

2-ից

ամբողջ ընթացքում
9%

ավել վստահված անձինք
23%

կամ որպես վստահված
անձ

ներկայացած,

սակայն

64%

վկայական

չունեցող/չկրող

8 ժամվա
ընթացքում

4 ժամվա
ընթացքում
ոչ

անձինք,

որոնք



o

6 տեղամասում եղել են ՀՀԿ-ից

o

3 տեղամասում եղել են Ծառուկյան դաշինքից,

o

1 տեղամասում եղել են ՀՅԴ-ից

10 տեղամասում եղել են նույն կազմակերպությունից երկու դիտորդ
(«Ժողովրդավարություն և ընտրական գործընթացներ» միջազգային
կենտրոնից, «Ժողովրդավարության իրավունքի միջազգային կենտրոն»ից, «Ազատ երիտասարդական խորհուրդ»-ից, «Աբովյանի ուսանողական
խորհուրդ»-ից, «Քարավան-88»-ից), որպես դիտորդ ներկայացած, բայց
վկայական չունեցող/չկրող, դիտորդի վկայականով, բայց չգրանցված
կամ ԿԸՀ-ի ցանկում չընդգրկված անձինք



6 տեղամասում եղել են գյուղապետը, նրա որդին կամ մերձավորները



4 տեղամասում եղել են պատգամավորի թեկնածուներ



4 տեղամասում եղել են դպրոցի տնօրեններ
Դիտորդների կողմից հանձնաժողովների նախագահներին դիմելուց հետո

այդ անձինք հիմնականում դուրս են հրավիրվել տեղամասերից, որոշները չեն
հեռացել կամ կարճ ժամանակով հեռացել են, ապա նորից վերադարձել:
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Օր.՝ 20/01 տեղամասում մի անձ է մտել տեղամաս, ինչ-որ անձի ցույց է տվել իր
ծառայողական վկայականը:

Դիտորդը հարցրել է, թե ով է և ինչ է անում

տեղամասում, որին ի պատասխան այդ անձն ասել է, որ ԱԱԾ-ի աշխատող է,
ակնարկել է, թե ինչ վկայական է ցույց տվել՝ ավելացնելով, որ իրեն ամեն ինչ
կարելի է: Այն բանից հետո, երբ դիտորդը պահանջել է ցույց տալ տեղամասում
ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձի վկայական, նա ատամնաբուժական
կլինիկայի այցեքարտ է փակցրել: Դիտորդը հանձնաժողովի նախագահին
հորդորել է կամ հեռացնել այդ անձին, կամ պահանջել, որ համապատասխան
վկայական կրի, սակայն վերջինս ասել է. «Ստեղ սաղ կրիմինալ են, վտանգավոր
ընտրատեղամաս ա: Եթե ես տենց բան անեմ, հենց տեղում կհանեն ինձ դուրսը
կգյուլլեն, ուզում ե՞ս ես մեռնեմ»:
Քվեարկության սենյակում վկայականը տեսանելի չկրելու դեպքեր գրանցվել
են դիտարկված տեղամասերի 61%-ում։
50

տեղամասում

վկայականը

տեսանելի չեն կրել վստահված անձինք,
որոնցից

Վկայականը տեսանելի չկրող
անձանց ներկայություն
(դիտարկված տեղամասեր, %)

 22-ը՝ ՀՀԿ-ից

ամբողջ
ընթացքում

12%

 11-ը՝ Ծառուկյան դաշինքից
 5-ը՝ ՕՐՕ դաշինքից

39%

14%

 3-ը՝ ԵԼՔ դաշինքից
 2-ը՝ Կոնգրես-ՀԺԿ դաշինքից
35%

 1-ը՝ ՀՅԴ-ից
 մնացած դեպքերում

8 ժամվա
ընթացքում
4 ժամվա
ընթացքում
ոչ

կուսակցությունը հայտնի չէ

Հանձնաժողովի նախագահի կողմից զգուշացվելուց հետո այդ անձինք
հիմնականում կրել են վկայականները, սակայն որոշ դեպքերում շարունակել են
չկրել, մասնավորապես ՀՀԿ-ի և Ծառուկյան դաշինքի վստահված անձինք:
Արձանագրվել են նաև «Քարավան-88», «Սերունդների համերաշխություն»,
Գեղամա երիտասարդական տարածքային ասոցիացիա», «Հայք» երիտասարդ
ազգային պահպանողականների միավորում, «Միացյալ առաջնորդների պալատ»,
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«Իրավակիրթ հասարակություն» կազմակերպությունների դիտորդների կողմից
վկայականները

չկրելու

դեպքեր:

Վկայական

չկրող,

բայց

«Գեղամա

երիտասարդական տարածքային ասոցիացիա»-ի դիտորդ ներկայացող անձը նաև
ուղղորդել է ընտրողներին։

Տեղամասում 15-ից ավել ընտրողների ներկայություն
(դիտարկված տեղամասեր, %)
եղել են մի կամ մի քանի անգամ,
հանձնաժողովի նախագահը կարգավորել է
իրավիճակը

76 %

եղել է մի կամ մի քանի անգամ,
հանձնաժողովի նախագահը չի կարգավորել
իրավիճակը

6%

եղել են բազմաթիվ անգամներ և
հանձնաժողովի նախագահը բավարար
միջամտություն չի ցուցաբերել

8%

2016թ. Ընտրական օրենսգրքով 15-ը այլևս տեղամասում միաժամանակ
գտնվելու իրավունք ունեցող ընտրողների առավելագույն թիվը չէ, ինչպես դա
նախատեսված էր 2011թ. Ընտրական օրենսգրքով: Այժմ օրենքով ՏԸՀ նախագահին
տրված է լիազորություն սահմանելու տեղամասում միաժամանակ գտնվելու
իրավունք ունեցող ընտրողների առավելագույն թիվ, որը 15-ից պակաս լինել չի
կարող: Հարկ է նշել, որ այն տեղամասերում, որտեղ պարբերաբար մեծ թվով
ընտրողներ են եղել, հանձնաժողովի նախագահը չի կարողացել կանոնակարգել
քվեարկության ընթացքը, ինչի պատճառով մի շարք խախտումներ են տեղի
ունեցել, մասնավորապես՝ միաժամանակ մի քանի անձի մուտքը քվեախցիկ: Այդ
իրավիճակում դիտորդների համար նույնպես դժվար է եղել արդյունավետ
կերպով դիտարկել ողջ գործընթացը: Այս նկատառումներով ընտրողների թվի
հետ

կապված

Ընտրական

օրենսգրքի

նոր

կարգավորումը

պրակտիկ

անհրաժեշտությանը հակառակ կարգավորում է, և թերևս տեղամասերում
կարգուկանոնը պահպանելու տեսանկյունից ավելի նպատակահարմար կլիներ
խստացնել այդ կարգավորումը՝ սահմանելով տեղամասում միաժամանակ ներկա
գտնվելու իրավունք ունեցող ընտրողների ավելի փոքր թիվ:
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Դիտարկված տեղամասերում գրանցվել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ
վստահված անձը կամ այլ անձ կարգադրություններ են տվել կամ այլ կերպ իրենց
վրա են վերցրել հանձնաժողովի նախագահի գործառույթները։


28

տեղամասում

այդ

Վստահված անձի կողմից տեղամասում
կարգադրություններ տալու կամ այլ
կերպ ՏԸՀ նախագահի գործառույթներն
իր վրա վերցնելու դեպքեր
(դիտարկված տեղամասեր, %)

անձինք եղել են ՀՀԿ-ի,


14

տեղամասում՝

Ծառուկյան դաշինքի,


5

տեղամասում՝

ԵԼՔ

դաշինքի,


4%

ամբողջ
ընթացքում

10%

4 տեղամասում Հայկական
վերածնունդ
կուսակցության,



4

8 ժամվա
ընթացքում

18%

տեղամասում՝

4 ժամվա
ընթացքում

68%

Կոմունիստական

ոչ

կուսակցության վստահված
անձինք, սակայն նրանցից

մեկը տեղամասում ակնհայտորեն ներկայացրել է ՀՀԿ-ի շահերը, իսկ
մյուսը ուղղորդել է ընտրողներին


3 տեղամասում՝ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության



1 տեղամասում՝ ՕՐՕ դաշինքի վստահված անձինք



4

տեղամասում

դիտորդական

վկայականով

(«Սերունդների

համերաշխություն»-ից, «Ազատ հասարակության ինստիտուտ»-ից և
այլն) անձինք են հանձնաժողովի նախագահի գործառույթներն իրենց
վրա վերցրել:
Որոշ դեպքերում այդ անձինք եղել են տվյալ գյուղի գյուղապետը կամ
տեղամասային կենտրոնի տեղակայման հաստատության տնօրենը:
Օր.՝ 13/07 տեղամասում ՀՀԿ-ի վստահված անձը, ով ցուցումներ էր տալիս ու
անընդհատ միջամտում քվեարկության գործընթացին, տվյալներ է ճշտել
տեխնիկական սարքի մասնագետներից և հեռախոսով փոխանցել այլ անձանց։
Օր.՝ 22/34 տեղամասում «Ազատ հասարակության ինստիտուտ»-ի դիտորդը
մյուս դիտորդներին կարգադրություններ է արել, նշել է, որ իրավունք չունեն
անելու բաներ, որոնք իրականում օրենքով արգելված չեն:
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Վիճաբանությունների
Տեղամասում գրանցվել է
վիճաբանություն/խոսքակռիվ
(դիտարկված տեղամասեր, %)

հիմնականում

12%

Ընտրողների

մասնակցությամբ

վիճաբանություները
կապված

4 ժամվա
ընթացքում

32%

վստահված

հանձնաժողովի անդամները:

8 ժամվա
ընթացքում

51%

են

անձինք, դիտորդները, ընտրողները,

ամբողջ
ընթացքում

5%

եղել

կողմերը

են

քվեարկության

ոչ

հիմնականում
եղել

կարգի

հերթերի,
բարդության

վերաբերյալ դժգոհությունների, իրենց
ծանոթ/բարեկամ այս կամ այն անձի

անվան՝ ընտրացուցակներում լինելու հետ:


2 տեղամասում վիճաբանությունն ուղեկցվել է ֆիզիկական բռնությամբ՝
վստահված անձի և/կամ դիտորդի նկատմամբ:



11 տեղամասում վիճաբանությունները կապված են եղել վստահված
անձի/դիտորդի/հանձնաժողովի
կուսակցության,
«Լիարժեք

ՀՀԿ-ի,

կյանք»-ի)

«Ազատ
կողմից

անդամի

(Կոմունիստական

հասարակության
ընտրողներին

ինստիտուտ»-ի,

ուղղորդելու

կամ

քարոզչություն կատարելու հետ:


5 տեղամասում վիճաբանությունները կապված են եղել վստահված
անձանց կամ դիտորդների կողմից վկայականները չկրելու հետ



3 տեղամասում վիճաբանությունները կապված են եղել 6-րդ համարի
(ՀՀԿ-ի) քվեաթերթիկը հանձնաժողովի անդամի կողմից մշտապես
վերևում դնելու հետ



2 տեղամասում վիճաբանության պատճառ է հանդիսացել այն, որ 6-րդ
համարի (ՀՀԿ-ի) քվեաթերթիկը ընտրողին չեն տվել

Օր.՝ 22/37 տեղամասում ՀՀԿ-ի վստահված անձը անընդհատ վեճի է բռնվել
տեղամասում գտնվելու իրավունք ունեցող բոլոր անձանց հետ, օրինակ,
Ծառուկյան դաշինքի վստահված անձին ասել է. «Դու ո՞վ ես, որ ինձ ասես,
որ բեջ փակցնեմ»: Հանձնաժողովի նախագահը որևէ գործողություն չի
ձեռնարկել:
Տեղամասային

հանձնաժողովների

նախաձեռնողականություն

չեն

ցուցաբերել
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նախագահները
խախտումների

հիմնական
վերացման

ուղղությամբ,

իսկ

տեղի

ունեցած

խախտումները

գրանցամատյանում

արձանագրվել են դիտարկված տեղամասերի 50%-ում։
Իրավասու մարմինների կողմից
խախտումները վերացնելու
ուղղությամբ գործողություններ
ձեռնարկելը
(դիտարկված տեղամասեր, %)

Խախտումները կամ
գնահատականները
գրանցամատյանում չգրանցելու
կամ ոչ միշտ գրանցելու դեպքեր
(դիտարկված տեղամասեր, %)

մասամբ կամ
ոչ միշտ

27%

20%

ոչ

47%

ոչ

ոչ միշտ

50%
30%

26%

այո

այո

Օր.՝ 01/10 տեղամասում քարտուղարը հայտարարել է, թե կորցրել է
անհատական կնիքը, և այդ պատճառաբանությամբ գրանցամատյանում
խախտումների հետ կապված որևէ գրառում չի կատարել: Նա իր կնիքը գտել է
միայն վերջում:
 6 տեղամասում «Անկախ դիտորդ» դաշինքի դիտորդների նկատմամբ
սպառնալիքներ են հնչել:
 Այլ դեպքերում նրանց խոչընդոտել
են

իրենց

օրինական

գործառույթներն

իրականացնել,

թույլ

չեն

տվել

«Անկախ դիտորդ» դաշինքի
դիտորդների իրավունքների
խախտման դեպքեր
(դիտարկված տեղամասեր, %)

դիտարկել

12%

էլեկտրոնային գրանցման սարքը,

այո

սահմանափակել են տեղաշարժը
քվեատուփի
խոչընդոտել

մոտակայքում,
են

լուսանկարահանելը,

88%

ոչ

տեսահրաժարվել

են գրառում կատարել գրանցամատյանում: Խոչընդոտող անձանց թվում են
եղել ՀՀԿ-ի վստահված անձինք, «Ազատ հասարակության ինստիտուտ»-ի,
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«Ժողովրդավարություն

և

ընտրական

գործընթացներ»

միջազգային

կենտրոնի դիտորդները, հանձնաժողովի անդամը/նախագահը:
 1 տեղամասում Ելք դաշինքի վստահված անձի նկատմամբ է սպառնալիք
հնչել («այնպես չանես, որ ստեղից դուրս չգաս»):
Օր.՝ 04/23 տեղամասում հանձնաժողովի նախագահը սպառնացել է հեռացնել
ընտրողների քվեարկությունը վերահսկող անձին նկարահանող դիտորդին և
խոչընդոտել է նրա աշխատանքը:
Օր.՝ 17/14 տեղամասում ՀՀԿ-ի վստահված անձը դիտորդին ասել է. «Այստեղ
ասողը ես եմ, դու ո՞վ ես, որ խոսես»:
Քվեարկության ընթացքում և հատկապես երեկոյան ժամերին դիտարկված
տեղամասերից 6-ում եղել են հոսանքազրկումներ: Տեղեկություններ են ստացվել
են նաև այլ տեղամասերում հոսանքազրկումների մասին:
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Ձայների ամփոփում
Ձայների ամփոփման գործընթացի դիտարկման ընթացքում նույնպես
գնահատվել է ինչպես հանձնաժողովի, այնպես էլ այլոց վարքագիծը։
Դիտարկված տեղամասերից 18-ում ամփոփման նիստին ներկա է եղել
ոստիկան, իսկ 4 տեղամասում այլ անհայտ անձ։
 1

Ձայների ամփոփման նիստին
ոստիկանի/անհայտ անձի
ներկայություն
(դիտարկված տեղամասեր, %)

ձայների

ամփոփման նիստին ներկա է եղել
ՀՀԿ-ի 4 վստահված անձ:

2%

 4 տեղամասում հանձնաժողովի

9%

ոչ բոլոր անդամներն են ներկա եղել

անհայտ անձ

ձայների ամփոփման նիստին

ոստիկան
ոչ

89%



տեղամասում

1 տեղամասում խոչընդոտվել է Կոնգրես-ՀԺԿ դաշինքի վստահված անձի
և ԶԼՄ ներկայացուցչի մուտքը տեղամաս,



1 տեղամասում խոչընդոտվել է ԵԼՔ դաշինքի վստահված անձի մուտքը
տեղամաս,



1 տեղամասում մոտ 20 րոպե տևողությամբ խոչընդոտվել է ԶԼՄ
ներկայացուցչի մուտքը տեղամաս



2 տեղամասից հեռացվել է Ծառուկյան դաշինքի վստահված անձ, ինչի
կապակցությամբ արձանագրություն չի կազմվել:
Ձայների

ամփոփման

փուլում

վկայական չկրող անձինք եղել են
դիտարկված

տեղամասերի

16%-

Վկայականը տեսանելի չկրող
անձանց ներկայություն
(դիտարկված տեղամասեր, %)

ում։


16%

22 տեղամասում ձայների
ամփոփման նիստի ընթացքում

այո

վկայականը տեսանելի չեն կրել

ոչ
84%

վստահված անձինք, որոնցից
o 11-ը՝ ՀՀԿ-ի
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o 4-ը՝ ՀՅԴ-ի
o 3-ը՝ Ծառուկյան դաշինքի
o 2-ը՝ Կոմունիստական կուսակցության
o 2-ը՝ ՕՐՕ դաշինքի
o 1-ը՝ Կոնգրես-ՀԺԿ դաշինքի
o 1-ը՝ ԵԼՔ դաշինքի
o 1-ը՝ Հայկական վերածնունդ կուսակցության


5 տեղամասում վկայականը տեսանելի չեն կրել դիտորդները, (օր.
«Քարավան 88»-ի, «Լիարժեք կյանք»-ի), ովքեր հիմնականում գործել են
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության օգտին



3 տեղամասում վկայականը տեսանելի չեն կրել պատգամավորության
թեկնածուները, որոնցից
o 1-ը՝ Կոնգրես-ՀԺԿ դաշինքի
o 1-ը՝ Հայկական վերածնունդ կուսակցության
o 1-ը՝ ՀՀԿ-ի



1 տեղամասում վկայականը տեսանելի չեն կրել հանձնաժողովի որոշ
անդամներ:



9 տեղամասում այս կամ այն անձի կողմից վկայականը տեսանելի
չկրելու հետ կապված ՏԸՀ նախագահը որևէ գործողություն չի ձեռնարկել:



3 տեղամասում ՏԸՀ նախագահը այդ անձանց հորդորել է կրել
վկայականները



Մնացած տեղամասերի հետ կապված հայտնի չէ, թե նախագահն ինչ
գործողություն է ձեռնարկել:

Քվեների

ամփոփման

գործընթացի՝

ուշացումով սկսվելու կամ ընդհատվելու
դեպքերը
 4

տեղամասում

եղել

Քվեների ամփոփման
գործընթացի՝ուշացումով սկսվելու
կամ ընդհատվելու դեպքեր
(դիտարկված տեղամասեր, %)

են
14%

հոսանքազրկման պատճառով
 7 տեղամասում սնվելու նպատակով
 3

տեղամասում

հանգստանալու/միմյանց
փոխարինելու համար
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այո
86%

ոչ

 1

տեղամասում

նախագահի

կողմից

պարբերաբար

զանգերի

պատասխանելու պատճառով
 9 տեղամասում այս կամ այն պատճառով

տեղի ունեցած միջադեպի

պատճառով (վիճաբանություն, էլեկտրոնային գրանցման սարքի հետ
կապված խնդիր և այլն ):
Քվեաթերթիկների
Հանձնաժողովի նախագահի
կողմից քվեարկության
ամփոփման կարգին
տիրապետելը
(դիտարկված տեղամասեր, %)

գնահատման գործընթացի հետ կապված
դիտորդներն արձանագրել են հետևյալ
դեպքերը.

2%

 09/03
17%

տեղամասում

ՀՀԿ-ի

քվեաթերթիկի երկու էջին խաչ է եղել,

ոչ
մասամբ
այո

81%

վավերականության

սակայն այն վավեր է ճանաչվել,
 09/11 տեղամասում ՀՀԿ-ի դեպքում
այն

քվեաթերթիկները,

դրոշմանիշերը

գրեթե

որոնց

պոկվում

էին,

զգուշությամբ են հանվել ծրարից, իսկ մյուս
կուսակցությունների դեպքում՝ ակնհայտ անզգուշությամբ,
 20/04 տեղամասում Ծառուկյան դաշինքի օգտին քվեարկած քվեաթերթիկի
վրա ավելորդ գրառում է եղել, սակայն այն համարվել է վավեր:
Տարբերվող գույնի (կարմիր, կանաչ,
սև) գրիչով քվեարկված քվեաթերթիկների
թիվը

մի

քանիսից,

մինչև

մի

քանի

Տարբերվող գույնի կամ երանգի
գրիչով որևէ անձի օգտին
քվեարկված քվեաթերթիկներ
(դիտարկված տեղամասեր, %)

տասնյակ, որոշ տեղամասերում նույնիսկ
մի քանի հարյուր է եղել:
 32 տեղամասում

19%

թեկնածուների օգտին քվեարկած
քվեաթերթիկներ

այո

եղել են ՀՀԿ-ի
(Միհրան

ոչ
81%

Պողոսյանի, Սամվել Ալեքսանյանի,
Արայիկ Գրիգորյանի, Մնացական
Մնացականյանի, Կարեն Կարապետյանի, Արման Սահակյանի, Մխիթար
Զաքարյանի և այլն)
 4 տեղամասում եղել են Ծառուկյանի դաշինքի թեկնածուների օգտին
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 1 տեղամասում՝ ՀՅԴ-ի թեկնածուի օգտին
 1 տեղամասում՝ Կոնգրես-ՀԺԿ դաշինքի թեկնածուի օգին (Մյասնիկ
Մալխասյան)
 1 տեղամասում՝ ՀՎԿ-ի թեկնածուի օգտին (Հունան Պետրոսյան):
Օր.՝ 10/10 տեղամասում քաղաքացին նախապես կանաչ գույնի գրիչով
քվեարկելու թույլտվություն է խնդրել:

Ձայների

Ծրարում 1 քվեաթերթիկից բացի
այլ բանի առկայություն
(դիտարկված տեղամասեր, %)

հաշվարկի

գործընթացում

7%

մեջ

քվեաթերթիկից բացի հայնաբերվել է
էլեկտրոնային

10%

ծրարների
գրանցման

սարքից

տարբեր

գույների

1-ից ավել
քվեաթերթիկ

տպված

այլ բան

այցեքարտ, կոպեկ, մետաղի կտոր և

կտրոն,

թղթիկներ

(մի

մասը

նշումներով),

այլն:

83%

Այդ

ոչ

ծրարներից

քվեաթերթիկները

երեք

դուրս

բերված

տեղամասում

անվավեր են ճանաչվել: Թեև, ըստ ԿԸՀ-ի
պաշտոնական պարզաբանման, ծրարում այլ բանի առկայությունը հիմք չէ
քվեաթերթիկն անվավեր ճանաչելու համար, սակայն անառարկելի է, որ
նմանատիպ պարագաները կարող են բացահայտել անձի ինքնությունը:
Վստահված
հաշվարկին

անձանց

կողմից

մասնակցությունը

հիմնականում եղել է համապատասխան
կուսակցության քվեաթերթիկները հաշվելու

Վստահված անձանց
անմիջական մասնակցություն
հաշվարկի գործընթացին
(դիտարկված տեղամասեր, %)

կամ ուսումնասիրելու միջոցով:
Տեղամասերում

14%

քվեաթերթիկների

այո

հաշվարկի գործընթացին մասնակցել է

ոչ

 ՀՀԿ-ի 15 վստահված անձ
 Ծառուկյան դաշինքի 12 վստահված
անձ
 ԵԼՔ-ի 8 վստահված անձ
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86%

 ՕՐՕ-ի 3 վստահված անձ
 ՀՅԴ-ի 3 վստահված անձ
 ՀՎԿ-ի 2 վստահված անձ
 1 տեղամասում «Իրավական մշակույթի զարգացման ինստիտուտ»-ի
դիտորդն է անմիջական մասնակցություն ունեցել հաշվարկի գործընթացին,
հաշվարկել է ՀՀԿ-ի քվեաթերթիկները:
Որոշ տեղամասերում թվային տվյալների, մասնավորապես, չօգտագործված
դրոշմանիշների թվի, քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թվերի մեջ
որոշակի անհամապատասխանություններ են եղել:
Օր.՝ 05/04 տեղամասում անվավեր քվեաթերթիկները գրանցել են ՀՀԿ–ի
տարածքային ցուցակով թեկնածուի օգտին:
Օր.՝ 09/56 տեղամասում ՀՀԿ-ի վստահված անձանց ձեռքին գրիչներ են եղել,
որոնք վերցվել են, սակայն հայտնաբերվել է, որ մինչ այդ դատարկ մի քանի
քվեաթերթիկների վրա նշում է հայտնվել:
3 տեղամասում նկատվել է հանձնաժողովի անդամների կողմից ալկոհոլի
օգտագործման դեպք:
Ձայների

հաշվարկի

ընթացքում

«Անկախ դիտորդ» դաշինքի դիտորդների
իրավունքների

խախտման

հիմնական

դեպքերը հետևյալն են եղել.
 Թույլ

«Անկախ դիտորդ» դաշինքի
դիտորդների իրավունքների
խախտման դեպքեր
(դիտարկված տեղամասեր, %)
3%

չեն

տվել

տեսա/լուսանկարահանել
 Էլ.

գրանցման

սարքի

այո

միջոցով

ոչ

տպված տեղեկանքը չեն տրամադրել
 Ոստիկանները խոչընդոտել են շրջիկ

97%

դիտորդի մուտքը տեղամաս
 Նրանց

նկատմամբ

հոգեբանական

ճնշում են գործադրել
 Նրանց նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք են դրսևորել/ վիրավորել են
 Հորդորել են չեզոքություն չցուցաբերել՝ միաժամանակ խոստումներ տալով
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Կեղծ՝ «կուսակցական» դիտորդներ
Ազգային ժողովի ընտրությունները դիտարկելու նպատակով ԿԸՀ-ի կողմից
հավատարմագրվել

էր
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կազմակերպության

շուրջ

28000

դիտորդ:

Կազմակերպությունների մեծ մասի դիտորդները, սակայն, տեղամասերում
փաստացի իրականացրել են վստահված անձի գործառույթներ, ընդ որում, ոչ
միայն օրենքով վստահված անձին վերապահված, այլ նաև մի շարք ապօրինի
գործողություններ:

Քվեարկության

օրվա

վերաբերյալ

վերոնշյալ

ամփոփումներում ներկայացված մի շարք խախտումներ տեղի են ունեցել հենց
դիտորդական վկայականով անձանց կողմից.
 Վկայականը տեսանելի չկրելը/չգրանցվելը
 Ընտրողների ուղղորդումներ/քարոզչություն
 Ընտրողների տեղափոխությունների կազմակերպում
 Ընտրողների քվեարկության գաղտնիության խախտում
 ՏԸՀ նախագահի գործառույթները ստանձնելու միջոցով քվեարկության
գործընթացին միջամտություն
 Վիճաբանություններ
 Ոչ չեզոք՝ ակնհայտորեն այս կամ այն կուսակցության օգտին դրսևորվող
վարքագիծ
Այդ անձինք եղել են ներքոնշյալ կազմակերպությունների դիտորդները.
 «Ժողովրդավարության իրավունքի միջազգային կենտրոն»
 «Միացյալ առաջնորդների պալատ»
 «Համահայկական երիտասարդական ասոցիացիա»
 «Ժողովրդավարություն

եվ

ընտրական

գործընթացներ»

միջազգային

կենտրոն
 «Շահեն»
 «Հայք» երիտասարդ ազգային պահպանողականների միավորում
 «Գեղամա երիտասարդական տարածքային ասոցիացիա»
 «Իրավական մշակույթի զարգացման ինստիտուտ»
 «Սերունդների համերաշխություն»
 «Ազատ հասարակության ինստիտուտ»
 «Քարավան-88»
 «Աշուր»
 «Ազատ երիտասարդական խորհուրդ»
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 «Լիարժեք կյանք»
 «Աբովյանի ուսանողական խորհուրդ»
Հարկ է նշել, որ դիտորդական վկայականով, սակայն փաստացի վստահված
անձի կարգավիճակով և հաճախ այդ կարգավիճակից բխող իրավունքները
չարաշահող անձինք հիմնականում գործել են Հայաստանի Հանրապետական
կուսակցության և Ծառուկյան դաշինքի օգտին: Ըստ էության կուսակցությունները
դիտորդության ինստիտուտը օգտագործել են տեղամասերում բոլոր օրինական և
ապօրինի մեխանիզմների կիրառմամբ իրենց քվեն ապահովելու, ընտրողների
նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար լրացուցիչ մարդիկ
ունենալու նպատակով։ Այս գործունեությամբ նրանք նաև վարկաբեկել են
դիտորդական առաքելությունը և ստվեր գցել իրական, չեզոք և անկողմնակալ
դիտորդության

վրա:

Որոշ

կազմակերպությունների

հետ

կապված

տեղեկություններ են ստացվել, որ անմիջական կապ ունեն կուսակցությունների
հետ, օր.՝ 1414 դիտորդով ներկայացած «Միացյալ առաջնորդների պալատ»
կազմակերպության նախագահը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ
է: Իսկ 969 դիտորդով ներկայացած «Ժողովրդավարություն և ընտրական
գործընթացներ»

միջազգային

կենտրոն

ՀԿ-ի

նախագահն

է

Հայաստանի

հանրապետական կուսակցության համապետական ցուցակի 67-րդ թեկնածուն։
Վերոգրյալի համար բնութագրական է ստորև նշված օրինակը:
20/01

տեղամասում

20-ից

ավել

դիտորդ

է

եղել,

ընդ

որում,

նույն

կազմակերպությունից երկու-երեք հոգի, ովքեր «Անկախ դիտորդ» դաշինքի
դիտորդին հայտնել են, թե որ կուսակցություններից են՝ ՀՀԿ-ից, Ծառուկյան
դաշինքից, ՀՅԴ-ից: Նրանք իրենց հերթին փորձել են ճշտել, թե «Անկախ
դիտորդ» դաշինքի դիտորդը, որ կուսակցության ներկայացուցիչն է և չեն
հավատացել նրա այն հավաստիացումներին, որ անկախ դիտորդ է և որևէ
կուսակցություն չի ներկայացնում: ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչը վերջում նույնիսկ
ասել է. «այդպես էլ չիմացանք, թե դու որ կուսակցությունից ես»:
Դիտորդի հարցին ի պատասխան այդ անձինք ասել են, որ տեղյակ չեն
դիտորդի իրավունքներից և պարտականություններից, թեև նոր Ընտրական
օրենսգրքի

համաձայն

դիտորդական

կազմակերպությունները

դիտորդներին ուսուցանեն օրենսդրությունը և վարքագծի կանոնները։
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պետք

է

Վերոնշյալ կազմակերպություններից «Լիարժեք կյանք» ՀԿ-ն ապրիլի 3-ին
Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցով հայտարարություն է տարածել այն մասին, որ
մտահոգված

է

չարաշահման
արդյունքում
կձեռնարկի

կազմակերպության
մասին

այդ

տեղեկություններով,

դեպքերը

այդ

դիտորդների

անձանց

հաստատվեն,

և,

կողմից
եթե

իրավունքների

ուսումնասիրության

կազմակերպությունը

պատասխանատվության

միջոցներ

ենթարկելու

համար:

Ուսումնասիրության արդյունքների և կազմակերպության կողմից ձեռնարկված
հետագա գործողությունների մասին լրացուցիչ հայտարարություններ չեն եղել:
Դիտորդական կազմակերպությունների և դիտորդների համար չեզոքության
պահպանումը ոչ միայն միջազգայնորեն ընդունված վարքագծի կանոն է, այլ նաև
օրենսդրական պահանջ, թեև, հարկ է նշել, որ առկա դրույթները բավարար չեն
այդ սկզբունքի պահպանումն ապահովելու համար:
 Համաձայն

ՀՀ

Ընտրական

Օրենսգրքի

30-րդ

հոդվածի

2-րդ

կետի՝

ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելության իրավունք ունեն
Հայաստանի

Հանրապետության

կազմակերպությունները,

որոնց

այն

հասարակական

կանոնադրական

նպատակներն

ընտրությունները նշանակելու օրվան նախորդող նվազագույնը մեկ տարի
ներառում

են

ժողովրդավարության

և

մարդու

իրավունքների

պաշտպանության հարցեր, և որոնք չեն աջակցում թեկնածուներին կամ
ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին:
Կազմակերպություների կողմից որևէ կուսակցության կամ թեկնածուի
աջակցելը հանրությանը ակներև կերպով դրսևորվել է հենց քվեարկության օրը,
ուստի պատկան մարմնի կողմից նախապես դժվար է իմանալ/ստուգել դրա
հնարավորությունը

և

տվյալ

կազմակերպության

դիտորդներին

հավատարմագրելը մերժելը: Այս փաստը հաշվի առնելով՝ ավելի արդյունավետ
պահանջ կլիներ դիտորդության իրավունքի համար որպես պայման սահմանել
նաև կազմակերպության ղեկավար կազմի կողմից որևէ կուսակցությանը
չանդամակցելը կամ որևէ կուսակցության հետ չասոցացվելը, կազմակերպության
ֆինանսական աղբյուրների ներկայացումը, որոնք նախապես հնարավոր է ճշտել:
Հարկ է նշել նաև, որ թեև 2017թ. մայիսի 14-ին տեղի ունեցած Երևանի ավագանու
ընտրությունների

ժամանակ,

կազմակերպությունների
կազմակերպությունների

երբ

արդեն

դիտորդների

հայտնի

վարքագիծը,

էր
ՀՀ

վերոնշյալ
ԿԸՀ-ն

այդ

դիտորդներին կրկին հավատարմագրել է, ուստի
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խնդիրը ոչ միայն օրենսդրության կարգավորումն է, այլ նաև առկա դրույթների
կիրառման կամքի բացակայությունը:
 ՀՀ ԸՕ-ի 32-րդ հոդվածի 2–րդ կետով դիտորդը, այցելուն իր իրավունքներն
իրականացնելիս

պարտավոր

է

լինել

անկողմնակալ,

չեզոք,

հրապարակայնորեն որևէ կանխակալ դիրքորոշում չարտահայտել կամ
նախապատվելի

վերաբերմունք

ընդդիմության,

թեկնածուների,

չդրսևորել

իշխանության

ընտրություններին

կամ

մասնակցող

կուսակցությունների հետ կապված որևէ հարցի նկատմամբ:
Այս պահանջի չկատարման համար որևէ պատիժ սահմանված չէ:
Նախկինում դիտորդի կողմնակալ վարքագծի դեպքում Ընտրական օրենսգրքով
նախատեսված

էր

կազմակերպությանը

դիտորդության

իրականացման

իրավունքից զրկելը: Քանի որ այդ դրույթը կարող էր իրական դիտորդություն
իրականացնող

կազմակերպությունների

ջատագովության

արդյունքում

այն

դեմ

օգտագործվել,

հանվեց,

սակայն

նրանց

փոխարենը

կեղծ/«կուսակցական» դիտորդության դեմ որևէ մեխանիզմ չստեղծվեց, ինչն էլ
հանգեցրեց

նրան,

իրականացվող

որ

կեղծ

ընտրությունները

դիտորդությանը

լեգիտիմացնելու

(սույն

գործառույթն

նպատակով
ավանդաբար

իրականացնում էր «Ընտրությունը քոնն է» հասարակական կազմակերպությունը)
«լրացնելու» եկավ կուսակցությունների համար քվեներ ապահովելուն ուղղված
«կուսակցական» դիտորդությունը:
Ընտրական

օրենսգրքով

նախատեսված

է,

որ

ՀՀ

ԿԸՀ-ում

հավատարմագրվելու համար կազմակերպությունը պարտավոր է ներկայացնել
նաև դիտորդների էլեկտրոնային ցանկ՝ լրացված ԿԸՀ-ի կողմից պատրաստված
ձևաթղթում, որը տեղադրվում է ԿԸՀ-ի պաշտոնական կայքում: 2017թ. ապրիլի 2-ի
ընտրությունները

դիտարկելու

համար

վերոնշյալ

կազմակերպությունների

կողմից ներկայացված դիտորդների ցանկերը պատշաճ կերպով լրացված չեն
եղել, մասնավորապես, շատերի դեպքում բացակայել են հայրանունները, երբեմն
նույնիսկ

անունները,

մինչդեռ

ՀՀ

ԿԸՀ-ն

այդ

կազմակերպությունների

դիտորդներին հավատարմագրել է:
ԱԺ

ընտրություննների

ժամանակ

եղել

են

դեպքեր,

երբ

դիտորդի

վկայականի վրա գրված անունը չի եղել տվյալ կազմակերպության՝ ԿԸՀ-ի
կայքում տեղադրված դիտորդների ցանկում, և այդ անձինք փաստացի կեղծ
վկայականներով գտնվել են տեղամասերում: Այս արարքի համար նույնպես
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օրենքով որևէ պատասխանատվություն նախատեսված չէ: Նպատակահարմար
կլինի յուրաքանչյուր չհավատարմագրված անձի դիտորդական վկայական տալու
համար համապատասխան կազմակերպության համար տուգանք սահմանել:
Հարկ է նշել, որ 2017թ. մայիսի 14-ին տեղի ունեցած Երևանի ավագանու
ընտրությունների ժամանակ ավելի մեծ թվով անձինք են հայտնաբերվել, ում
անունները ԿԸՀ-ի կայքում տեղադրված ցուցակներում չեն եղել: Բանն այն է, որ
Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ եզակի անձանց տվյալներ են
ստուգվել, մինչդեռ Երևանի ավագանու ընտրությունների ժամանակ շատ ավելի
մեծ թվով անձանց անուններ են ստուգվել, ուստի չենք կարող միանշանակ
փաստել, որ Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ այդ դեպքերն ավելի
քիչ են եղել:
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Տարածքային հանձնաժողովների դիտարկում
«Անկախ դիտորդ» դաշինքը դիտարկել է 32 տարածքային ընտրական
հանձնաժողով (ՏԸՀ), որից ամփոփվել են 31-ի տվյալները։
Դիտորդներից ոչ ոքի մուտքը տարածքային ընտրական հանձնաժողով չի
խոչընդոտվել, սակայն խոչընդոտվել է նրանցից 5-ի աշխատանքը հանձնաժողովի
նստավայրում:
Բոլոր ՏԸՀ-ներում եղել են նաև այլ առաքելությունների դիտորդներ, թվով 9
ՏԸՀ-ներում եղել են լրագրողներ, իսկ դիտարկված ՏԸՀ-ների 25 տոկոսում եղել են
վստահված անձինք: 12 ՏԸՀ-ներում դիտորդները նկատել են ընտրական
հանձնաժողովի նիստին ներկա գտնվելու իրավունք չունեցող անձանց: Որոշ
դեպքերում հանձնաժողովները ներկայացրել են, որ այդ մարդիկ օգնում են
տեղափոխել ծանր պարկերը, սակայն անհրաժեշտ է սահմանել որոշակի
տարբերանշան կամ վկայական, ինչպես նաև իրավական մակարդակում
սահմանել նրանց ներկայությունը։
6 ՏԸՀ-ներում արձանագրվել է վիճաբանություն: Արագածոտնի մարզի թիվ 17
ՏԸՀ-ում

դիտորդը

արձանագրել

է

ՏԸՀ

անդամների

կողմից

ալկոհոլի

օգտագործում:
Դիտարկված ՏԸՀ-ների թվի մեկ

Դիտորդին տրամադրվել է
աղյուսակավորման՝ կնիքով ու
ստորագրությամբ վավերացված
օրինակ

երրորդում դիտորդները նկատել են, որ
աղյուսակավորումները 3 ժամը մեկ
պարբերականությամբ
կերպով

չեն

տպվել

սահմանված
ու

փակցվել

տեսանելի վայրում: Որոշ դեպքերում
դա

արվել

է

դիտորդների

12%

Ոչ

կողմից
76%

հիշեցումից հետո, իսկ երբեմն արվել է
միմիայն
արդյունքները
Դիտորդների

վերջին

տեղամասի

մուտքագրելուց
25

ստորագրությամբ

%-ը

Այո

12%

հետո:

խնդիրներ

վավերացված

է

ունեցել

ըստ

աղյուսակավորման

իրավունքի իրացման հետ:

76

Ոչ բոլոր
աղյուսակավորում
ները

պահանջի
օրինակ

կնիքով

ու

ստանալու

Դիտորդների

ՏԸՀ նստավայրի տարածքը
բավարար է հանձնաժողովի ու
դիտորդների արդյունավետ
գործելու համար

տարածքային
որ

բավարար

է

եղել

լիարժեք

ամբողջությա
մբ
մասամբ

աշխատանքի համար, տարածքների 31 %-ը

ոչ

խիստ անբավարարություն:

մասնակի է բավարարել, իսկ 16 %-ում
դիտորդները

53%

31%

ընտրական

հանձնաժողովների նստավայրերի 53 %-ն
է,

16%

գնահատմամբ

գնահատել

են

տարածքի

Ընդհանուր առմամբ խնդրահարույց է
եղել,

որ

տարածքային

ընտրական

հանձնաժողովները օգտագործել են միաժամանակ մի քանի սենյակ, ինչը
դժվարեցրել է դիտարկումը, սակայն նաև նշանակել է, որ առանձին սենյակներում
հանձնաժողովի անդամներն ինքնուրույն իրականացրել են գործողություններ,
որոնց համար անհրաժեշտ է եղել ընդհանուր հանձնաժողովի որոշումը։
Տարածքային

ընտրական

հանձնաժողովներից

2-ում

եղել

են

հոսանքազրկումներ:
Արդյունքների

ՏԸՀ-ն միջոցներ է ձեռնարկել
տեղամասային հանձնաժողովում
խախտումները դադարեցնելու
ուղղությամբ

փուլում

6%

22%

22%

ահազանգերի 20 տոկոսի դեպքում
տարածքային

որպես կանոն՝
այո
մասամբ

33%

տեղամասերից

խախտումների մասին ստացված

այո
17%

ամփոփման

ընտրական

հանձնաժողովները

դրանց

վերացման ուղղությամբ միջոցներ
չեն ձեռնարկել, իսկ երկու դեպքում

որպես կանոն՝ ոչ

ՏԸՀ անդամները ստիպված են եղել

ոչ

գնալ տեղամաս՝ խնդիրը լուծելու
համար:

Դիտորդների

կողմից

հանձնաժողովների
կուսակցությունների

նկատվել

նախագահների
շտաբերի

է,

որ

կողմից

թվով

10

տարածքային

կուսակցությունների

ներկայացուցիչների

հետ

կամ

հեռախոսային

պարբերական շփումներ են տեղի ունենում: Դեպքերի մեծ մասում դիտորդները
պարզել են, որ այդ շփումերը Հայաստանի հանրապետական կուսակցության
ներկայացուցիչների հետ էին, մնացած դեպքերում դա հնարավոր չի եղել պարզել:
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Բազմաթիվ տարածքային հանձնաժողովներում նկատվել է ՏԸՀ նախագահի՝
տեղամասերում

Հայաստանի

հանրապետական

կուսակցության

ստացած

ձայների քանակի նկատմամբ առավել մեծ հետաքրքրություն: Երբեմն, ըստ
դիտորդների,

այդ

հետաքրքրությունն

պարտականությունների

կատարման

ավելի

մեծ

նկատմամբ

է

եղել,

քան

իրենց

հետաքրքրությունը:

Դիտորդներն արձանագրել են, որ հաճախ ՏԸՀ ղեկավարությունը շնորհավորել է
այն տեղամասերի նախագահներին, ում մոտ Հայաստանի հանրապետական
կուսակցությունը շատ ձայն է ստացել:
Դիտորդների

կողմից

ՏԸՀ-ների

մեծամասնությունում

նկատվել

է

տեղամասերի զգալի մասի արձանագրություններում ոչ ելակետային տվյալների
փոփոխության դեպքեր: Բավականին շատ տեղամասային հանձնաժողովներ
ընտրական փաստաթղթերի պարկի մեջ են տեղադրել նաև տեղամասերին
հատկացված խոշորացույցներն ու ընտրողների ստորագրված ցուցակները, ինչի
արդյունքում տարածքային հանձնաժողովներում այդ պարկերը բացվել են
խոշորացույցներն ու ցուցակները հանելու համար: Տեղամասերից մեկի դեպքում
անգամ տեղամասի կնիքն է տեղադրվել միանգամյա օգտագործման պարկի մեջ:
ՏԸՀ-ներից 9-ում դիտորդներ նկատել են, որ բերվող պարկերը արդեն
վնասված կամ պատշաճ կերպով փակված չեն եղել:
Դիտորդների գնահատմամբ համատարած են եղել դեպքերը, երբ ընտրական
թե մեծ և թե փոքր պարկերը եղել են չստորագրված և տեղամասերի
նախագահների կողմից ստորագրվել են ՏԸՀ-ում:
Ընդհանուր
խախտումներ

առմամբ

դիտորդներն

տեղամասային

արձանագրել

ընտրական

են,

որ

հանձնաժողովների

բազմաթիվ
կողմից

իրավակարգավորումների չիմացության արդյունք են եղել:
Քվեարկության օվանից հետո Տարածքային ընտրական հանձնաժողովները
թվով

8

Տեղամասային

ընտրական

հանձնաժողովների

նախագահների

որակավորման վկայականներն ուժը կորցրած ճանաչելու համար միջնորդություն
են ներկայացրել ՀՀ ԿԸՀ: Միջնորդությունների համար հիմք է հանդիսացել այն, որ
այդ անձինք խախտել են Ընտրական օրենսգրքի այն դրույթը, որ հանձնաժողովի
անդամը, վստահված անձը և դիտորդը իրավունք ունեն պահանջել, որ
խախտումների

վերաբերյալ

իրենց

գրանցամատյանում:
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գնահատականները

արձանագրվեն

Արդյունքների վերլուծություն
Հետընտրական զարգացումներ և միջազգային արձագանք
Ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարկությանը մասնակցել է 1 575 786
ընտրող։ Այս թիվն ավելի բարձր է, քան 2012թ. ԱԺ և 2013թ. նախագահական
ընտրությունների մասնակցության թիվը։
Ձայների 5% և 7% շեմը հաղթահարեցին համապատասխանաբար 2
կուսակցություն և 2 դաշինք։
Կուսակցություն/դաշինք
Ելք
Ծառուկյան դաշինք
ՀՀԿ
ՀՅԴ

Կողմ քվեաթերթիկների թիվը Տոկոս
122065
428836
770441
103048

7,78 %
27,32%
49,08%
6,57%

Ստացած մանդատների
թիվը
9
31
58
7

Չնայած այն բանին, որ տեխնիկական սարքավորումների կիրառումը
նպաստել է կրկնաքվեարկությունների նվազմանը կամ նույնիսկ բացառմանը,
տեղամասերում և տեղամասերից դուրս կիրառվել են այլ ապօրինի մեթոդներ՝
ընտրողների ազատ կամարտահայտումը սահմանափակելու նպատակով։

Այդ

նպատակով գործի են դրվել առաջին հերթին տարածքային թեկնածուների
անձնական լծակներն ու ֆինանսական միջոցները, իսկ քվեարկության օրը
տեղամասերում ընտրողների նկատմամբ վերահսկողությունն ապահովել է
հանձնաժողովի կողմնակալ անդամների, լրացուցիչ վստահված անձանց և կեղծ
դիտորդների միջոցով։
Միջազգային
ժողովրդավարական

դիտորդական
հաստատությունների

առաքելությունները՝
և

մարդու

ԵԱՀԿ

իրավունքների

գրասենյակը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը, ԵԱՀԿ
խորհրդարանական վեհաժողովը և Եվրոպական խորհրդարանը հրապարակել են
իրենց նախնական եզրակացությունները,25 ըստ որոնց՝

«Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունները լավ էին
կազմակերպված և հիմնարար ազատությունները ընդհանուր առմամբ
25

Ընտրությունների միջազգային դիտարկման առաքելություն, Հայաստանի Հանրապետություն –
Խորհրդարանական ընտրություններ, ապրիլի 2, 2017թ. Հայտարարություն խորհրդարանական ընտրությունների
նախնական հանգամանքների եվ եզրակացությունների վերաբերյալ, Նախնական եզրակացություններ, ապրիլ
2017,
http://www.osce.org/hy/office-for-democratic-institutions-and-human-rights/elections/armenia/309471?download=true
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պահպանվել էին: Չնայած այն հանգամանքին, որ իրավական դաշտում
իրականացվել են ողջունելի բարեփոխումներ և նոր տեխնոլոգիաներ են
ներդրվել
նվազեցնելու
ընտրական
խախտումների
դեպքերը,
ընտրությունները ստվերվեցին ընտրակաշառքների և քաղծառայողների և
մասնավոր ընկերությունների աշխատողների վրա ճնշումների մասին
արժանահավատ տեղեկություններով: Դա նպաստեց հանրության կողմից
ընտրությունների նկատմամբ ընդհանուր վստահության ու հավատի
բացակայությանը: Ընդհանուր առմամբ ընտրության օրը հանգիստ էր և
խաղաղ, սակայն արձանագրվեցին կազմակերպչական խնդիրներ և
գործընթացին
անհարկի
միջամտություններ,
հիմնականում
կուսակցությունների ներկայացուցիչների կողմից»:
Միջազգային դիտորդական առաքելությունների համատեղ նախնական
եզրակացությունը օբյեկտիվորեն ամփոփել է ընտրությունների կազմակերպման
և իրականացման ողջ գործընթացը և նախանշել այն ոլորտները որտեղ
օրենսդրության և պրակտիկայի բարեփոխման կարիք կա։ Հղում կատարելով
միջազգային

կառույցների

եզրակացություներին՝

Հայաստանում

հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունները, այդ թվում
Մեծ բրիտանիայի, ԱՄՆ և Եվրոպական միության դեսպանությունները նշել են, որ
հետևելու են ընտրախախտումների քննության ընթացքին և կոչ են արել աշխատել
բարեփոխումների ուղղությամբ։
Քվեարկությունից հետո 4 քաղաքական ուժեր վերահաշվարկի դիմումներ են
ներկայացրել, սակայն դիմումները մերժվել են ոչ իրավասու անձի կողմից
ներկայացվելու հիմքով։26
Հայ հեղափոխական դաշնակցության ահազանգի և դիմումի հիման վրա
չեղյալ են հայտարարվել Փարպի գյուղի թիվ 17/21 տեղամասում քվեարկության
արդյունքները։

Ընտրություններից

հետո

Հայաստանի

հանրապետական

կուսակցության հետ նորից կոալիցիա կազմած ուժի ներկայացուցիչ Աղվան
Վարդանյանը լրատվամիջոցին ասել է՝ «Ի դեպ, ուղղորդումները ասես դարձել են
շատ տեղամասերում հիմնական խախտման միտող ուղղությունը: Փարպիի
համար մենք արդեն ահազանգել ենք` դիմել ենք ԿԸՀ նախագահին և գլխավոր
դատախազին, որպեսզի փորձեն այնտեղ կարգուկանոն հաստատել: Բացի այդ`
26

Որեւէ տարածքային ընտրական հանձնաժողով չի քննարկելու վերահաշվարկի դիմումները, Առավոտ, ապրիլ
2017, http://www.aravot.am/2017/04/04/874793/
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մեր տեղամասային հանձնաժողովին զգուշացվել է, որ խախտումների կրկնվելու
դեպքում անպայման այդ տեղամասի վրա բողոք պետք է արձանագրվի»։ Ըստ
լրատվամիջոցի նա նաև ընդգծել է, որ շատ հաճախ տեղամասերից դուրս
աշխատանքը, որ պետք է անի ոստիկանությունը, անում են լրագրողները, իսկ
ներսում` շատ տեղերում, որտեղ պետք է հանձնաժողովների անդամները,
վստահված անձինք իրենց գործառույթները կատարեն, այդ գործը դարձյալ մի
մասով մնացել է լրագրողների վրա:27 Այս փաստն արձանագրվել է նաև «Անկախ
դիտորդ» դաշինքի շրջիկ դիտորդների կողմից, ովքեր բազմաթիվ տեղամասերի
շրջակայքում արձանագրել են մեքենաների և մարդկանց կուտակումներ,
ճնշումներ և վիճաբանություններ։
Կասկածի

տակ

առնելով

քվեարկության

բարձր

մասնակցությունը՝

«Օհանյան-Րաֆֆի-Օսկանյան» դաշինքը դիմել է ՀՀ Կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողով՝ պահանջելով միասնական բազայում ամփոփել տեխնիկական
սարքավորումներ ներմուծած մատնահետքերը և համեմատել դրանք։ Օրենսգրքի
նախագծի

քննարկման

փուլում

այս

առաջարկը

ներկայացվել

էր

4+4+4

ձևաչափում Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության կողմից, իսկ 2016թ. հունիսի
28-ին

պայմանականորեն

ընդունվել

էին

Ընտրական

փոփոխություններ, ըստ որոնց քաղաքացին ընդգրկվում

օրենսգրքի

էր ընտրողների

ցուցակում միայն եթե ուներ նույնականացման քարտ և համապատասխանաբար
տվյալների

բազայում

առկա

էին

իր

բոլոր

մատնահետքերը։

Այս

փոփոխությունների գործարկման դեպքում մատնահետքը հանդիսանալու էր
ընտրողի նույնականացման միջոց։ Փոփոխությունները չեղյալ հայտարարվեցին
սահմանված

ժամանակահատվածում

համապատասխան

ֆինանսական

միջոցներ չգտնելու հիմնավորմամբ։
ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց դաշինքի դիմումը՝
պատճառաբանելով, որ մատնահետքերի միասնական բազա ստեղծելու և
համեմատելու համար տարիներ են անհրաժեշտ։ ՀՀ Վարչական դատարանն էլ իր
հերթին մերժեց ՀՀ ԿԸՀ որոշման դեմ բերված բողոքը։
Ընտրությունների

արդյունքները

չեղարկելու

դիմումով

ՀՀ

Սահմանադրական դատարան են դիմել «Կոնգրես-ՀԺԿ» դաշինքը և «Քաղաքացի
դիտորդ» նախաձեռնությունը։ Դիմումների հիմքում եղել են դիտորդական

27

Փարպիում ընտրությունների արդյունքները չեղյալ են հայտարարվել, Երկիր, yerkir.am, ապրիլ 2017,
http://www.yerkir.am/news/view/127333.html
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առաքելությունների դիտարկումները և դրանց հիման վրա ձևավորված այն
պնդումը, որ 2017 թ. ապրիլի 2-ի Ազգային ժողովի ընտրությունների ընթացքում
չեն ապահովվել կամքի ազատ ձևավորման, ազատ կամարտահայտության և
քվեարկության

գաղտնիության

իրավունքները,

իսկ

վարչական

ռեսուրսի

չարաշահման և այլ խախտումների ու թերությունների պատճառով հնարավոր չի
եղել

արձանագրել

նախաձեռնության

ժողովրդի
դիմումը

իրական

ՀՀ

կամքը։28

Սահմանադրական

«Քաղաքացի
դատարանի

դիտորդ»
որոշմամբ

վերադարձվեց, քանի որ հասարակական կազմակերպությունները տվյալ հարցով
Սահմանադրական դատարան դիմելու սուբյեկտ չեն։ 2017թ. ապրիլի 28-ին ՀՀ
Սահմանադրական դատարանը մերժեց «Կոնգրես-ՀԺԿ» դաշինքի դիմումը։29
Հետաքրքրական է, որ իրավապահ մարմինների և ՀՀ Կենտրոնական
ընտրական

հանձնաժողովի

ներկայացված

կողմից

տեղեկանքներում

և

ՀՀ

Սահմանադրական

ընդհանուր

առմամբ

դատարան

նշվում

է,

որ

ընտրախախտումների վերաբերյալ ներկայացված բողոքներն ընդհանուր և
վերացական են, միևնույն ժամանակ մասնավոր դեպքերը քննելիս, նույնիսկ
մեղադրական եզրակացության դեպքում, հայտարարվում է, որ այդ դեպքերն
առանձին միջադեպեր են և չեն ազդել քվեարկության արդյունքների վրա։
Արդյունքում անհնարին է դառնում գտնել ընդհանուրի և մասնավորի միջև այն
սահմանը,

որում

ներկայացված

փաստերը

կարող

էին

ընտրությունների

արդյունքների վերաբերյալ այլ որոշման հանգեցնել։
Կանանց ներկայացվածություն
Նոր Ընտրական օրենսգրքով սահմանվեց կուսակցությունների ընտրական
ցուցակներում մեկ սեռի ներկայացվածության չափը: Օրենսգրքի 83-րդ հոդվածը
սահմանում է, որ կուսակցությունների/դաշինքների թե՛ համապետական, թե՛
տարածքային ընտրական ցուցակներում մեկ սեռի ներկայացուցիչների թիվը չի
կարող գերազանցել 70%-ը: 2011թ. ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը նախատեսում էր
80%: Ի տարբերություն 2011թ. Օրենսգրքի, նոր Օրենսգրքում սահմանվում են նաև
երաշխիքներ քվեարկությունից հետո ՀՀ Ազգային ժողովում և Երևան, Վանաձոր և
Գյումրի քաղաքների ավագանիներում երկու սեռերի ներկայացվածության
վերաբերյալ: Ըստ այդմ՝ Օրենսգրքի 100-րդ հոդվածի համաձայն ընտրված
28

«Կոնգրես-ՀԺԿ» դաշինքը ընտրություններն անվավեր ճանաչելու պահանջով դիմեց Սահմանադրական
դատարան, ազատություն, ապրիլ 2017, https://www.azatutyun.am/a/28431288.html
29 ՍԴՎ – 1364, ՀՀ Սահմանադրական դատարան, ապրիլ 2017,
http://concourt.am/armenian/decisions/common/2017/pdf/sdv-1364.pdf
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թեկնածուի ինքնաբացարկի դեպքում մանդատը փոխանցվում է նույն սեռի
հաջորդ թեկնածուին, եթե թեկնածուի ինքնաբացարկի արդյունքում մեկ սեռի
ներկայացվածությունը կարող է նվազել 25%-ից: Մինչև 2022 թվականը

սույն

պահանջը ցուցակների նկատմամբ 25% է, իսկ ընտրված խմբակցությունների
նկատմամբ՝
դեպքում

20%:

Որոշակիորեն

մանդատի

փոխանցման

կարգավորելով
կարգը՝

մանդատից

Օրենսգիրքն,

հրաժարման

այնուամենայնիվ,

չսահմանեց մեկնարկային պատշաճ ներկայացվածության սկզբունքը:
Այսպես՝ Ազգային ժողով անցած 4 քաղաքական ուժերն ընդհանուր թվով
ստացան 105 մանդատ, որից 19-ը տրվեց կանանց (18%).


Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն- 58 պատգամավոր, որից
8-ը կին (14%),



«Ծառուկյան» կուսակցությունների դաշինք – 31 պատգամավոր, որից 8-ը
կին (26%)



«Ելք դաշինք» – 9 պատգամավոր, որից 2-ը կին (19%)



Հայ հեղափոխական դաշնակություն – 7 պատգամավոր, որից 1-ը կին
(14%)։

Ընդ որում, տարածքային ցուցակներով ընտրվել է միայն 1 կին պատգամավոր
Ելք դաշինքից, իսկ 1 այլ կին պատգամավոր ընտրվել է «Ծառուկյան»
կուսակցությունների

դաշինքի

համապետական

ցուցակի

երկրորդ

մասից՝

ազգային փոքրամասնություններին ներկայացնող ցուցակից: Մյուս 17 կանայք
ընտրվել են համապետական ցուցակից:
Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունից մանդատից հրաժարվելու
դիմում է ներկայացրել 9 թեկնածու, Ծառուկյան դաշինքից հրաժարական է
ներկայացրել 23 թեկնածու (այդ թվում երկու կին), հետագայում նրանց մի մասը
ետ է վերցրել դիմումը, իսկ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունից 3 թեկնածու:
Ընդ որում Ծառուկյան դաշինքի մանդատից հրաժարված 2 թեկնածուների
փոխարեն համապետական ցուցակով ընտրվել են կանայք, ինչի արդյունքում
ապահովվել

է

կանանց

26%

ներկայացվածություն,

մինչդեռ

Հայաստանի

հանրապետական կուսակցության և Հայ հեղափոխական դաշնակցության
դեպքում

մանդատից

ներկայացվածությանը

հրաժարված
ուշադրություն

տղամարդկանց
չի

դարձվել

փոխարինելիս
և

խմբակցություններում էլ կանայք ներկայացված են 14%-ով:
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արդյունքում

սեռերի
երկու

Համեմատականներ 2012թ. ԱԺ ընտրությունների հետ
2012թ.-ի մայիսին կայացած ՀՀ Ազգային ժողովի

ընտրությունները

կարգավորվում էին այդ ժամանակ գործող Սահմանադրությամբ և 2011թ.
ընտրական

օրենսգրքով։

131

պատգամավորներից

90-ն

ընտրվել

էր

համամասնական ընտրակարգով, իսկ 41-ը՝ մեծամասնական ընտրակարգով: Այս
ընտրակարգը ընտրողին հնարավորություն էր տալիս առանձին քվեարկել
անհատ/մեծամասնական

թեկնածուի

օգտին

և

առանձին

քվեարկել

կուսակցության օգտին։ Արդյունքում ստացվում էր այնպես, որ որևէ առանձին
թեկնածուն կարող էր տվյալ ընտրատարածքում ավելի շատ քվե ստանալ, քան
իրեն

առաջադրած

կուսակցությունը։

Օր.՝

Լոռու

մարզից`

նախկին

ընտրատարածքից ընտրված ՀՀԿ մեծամասնական պատգամավոր
Համբարձումյանը 2007 թ. ստացել է

29

Արկադի

27038 ձայն, իսկ կուսակցությունը նույն

ընտրատարածքում ստացել է 13802 ձայն։ Նույն պատգամավորը 2012 թ. ստացել է
30114 ձայն, իսկ կուսակցությունը ստացել է 22150 ձայն։
Փոփոխված ընտրակարգով տարածքային թեկնածուներն ուղղակի ներդրում
են ունենում կուսակցության/դաշինքի ստացած ձայների ծավալում, քանի որ որևէ
անհատի օգտին քվեարկելու համար ընտրողը պետք է ընտրի նրան առաջադրած
կուսակցությունը կամ կուսակցությունների դաշինքը։
Այս

փոփոխությունը

հանրապետական

հնարավորություն

կուսակցությանը

օգտագործել

տվեց

Հայաստանի

առանձին

անհատների

հեղինակությունը կուսակցության հաջողության համար, ինչպես նաև ապահովել,
որ քվեներ ստացած, բայց Ազգային Ժողով չանցած թեկնածուների ձայները
չկորչեն։
Ստորև

բերված

գծապատկերը

ներկայացնում

է

Հայաստանի

հանրապետական կուսակցության ստացած ձայների տարբերությունը 2012թ.
համեմատ, որն ինքնին վկայում է գործող իշխանությունների համար նոր
ընտրակարգի

շահեկանության

մասին։

Եթե

2012թ.

համամասնական

ընտրակարգով Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը ստացել էր 664
266 ձայն, իսկ մեծամասնական ընտրակարգով՝ 704 720 ձայն, ապա 2017թ.
ապրիլի 2-ին Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը ստացավ 770 441
ձայն։
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Այսպիսով

Հայաստանի

հանրապետական

կուսակցությունը

նոր

համամասնական ընտրակարգով 2017 թ. ստացավ 106 000-ով ավելի շատ ձայն,
քան ստացել էր նախորդ համասնական ընտրակարգով՝ 2012թ.։

Անձակենտրոն քվեարկության խրախուսման մասին էր վկայում այն, որ
քարոզչությունը

կազմակերպվում

էր

առանձին

թեկնածուների

և

ո՛չ

կուսակցության շուրջ։ Իշխանությունների և մասնավորապես ՀՀ Կենտրոնական
ընտրական հանձնաժողովի կողմից քայլեր չէին ձեռնարկվում հանրությանը
ներկայացնելու և բացատրելու նոր ընտրակարգը, փոխարենը ներկայացվում էր
միայն քվեարկության կարգը։
Ավելին,
իրազեկելու

սույն

տեղեկատվական

նպատակով

քաղաքացիների

«Անկախ

միավորում

ՀԿ-ի

բացը

լրացնելու

դիտորդ»

դաշինքի

պատրաստած

և

ընտրողներին

անդամ

Իրազեկ

ուսուցողական

ֆիլմերի

ցուցադրությունը մերժվեց համապետական և Երևան քաղաքում հեռարձակող
բոլոր հեռուստաալիքների կողմից, բացի Կենտրոն հեռուստաընկերությունից։
Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքում տեղակայված գովազդային
վահանակներում

թեկնածուները

հանդես

տարբերանշանով, ընդ որում այդ

էին

գալիս

թեկնածուներից
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անհայտ

Ռազմիկ

«Մենք»

Վաղարշակի

Պետրոսյանը ներկայացնում էր «Օհանյան – Րաֆֆի – Օսկանյան» դաշինքը,
Ռոլանդ

Ռուբիկի

հանրապետական

Հայրապետյանը

ներկայացնում

կուցակցությունը,

և

Լյովա

էր

Յուզիկի

Հայաստանի
Խաչատրյանը

ներկայացնում էր «Ծառուկյան» կուսակցությունների դաշինքը։
Ընդհանուր առմամբ, թե՛ տարածքային ցուցակների սահմանումը, թե՛
քարոզչության

շեշտադրումները

հակասում

են

Սահմանադրական

բարեփոխումների հայեցակարգով հռչակված կուսակցությունների կայացման
նպատակին, քանի որ ակնհայտ է, որ հատկապես իշխող կուսակցությունները
շեշտադրում ու խրախուսում են անհատների դերը և ոչ թե կուսակցության
գաղափարախոսությունը։ Օրինակ՝ համապետական մակարդակում Հայաստանի
հանրապետական կուսակցության քարոզչության առանցքում վարչապետ Կարեն
Կարապետյանի
տարածքային

պաշտոնավարման
մակարդակում

շարունակության

յուրաքանչյուր

խոստումն

տարածքային

էր,

իսկ

թեկնածուի

անձնական ներդրումը կամ աջակցության հնարավորությունը։
Ստորև բերված գծապատկերում ներկայացված է, թե յուրաքանչյուր
կուսակցության/դաշինքի

ստացած

ձայների

որ

մասն

է

տարածքային

թեկնածուների բաժինը և որն է միայն կուսակցության/դաշինքի ստացած ձայների
բաժինը։ Թեև համամասնության վրա կարող էին ազդեցություն ունենալ որևէ
պատճառով

թեկնածուի՝

անվավեր

ճանաչված

քվեաթերթիկները,

այնուամենայնիվ գծապատկերում հստակ տարբերակվում է անհատակենտրոն և
գաղափարակենտրոն քվեարկությունը։
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Չկայացած

կուսակցական

համակարգում,

երբ

կուսակցական

գաղափարախոսությունը ստիպված է պայքարել տեղական հեղինակության դեմ,
(ումից ընտրողը կենսական կախվածության մեջ է կամ այդպես է կարծում)
գաղափարախոսության հաղթանակի հնարավորությունները նվազագույն են։ Այդ
պատճառով

քաղաքական

կուսակցությունների

կայացման

նպատակի

իրականացման համար անհրաժեշտ է ներդնել իրական համամասնական
ընտրակարգ և խթանել կուսակցությունների գաղափարական տարանջատումն ու
հստակեցումը։

Միայն

բարեփոխումների

այս

դեպքում

հայեցակարգում

կիրականանա

նշված

Սահմանադրական

կուսակցությունների

կայացման

նպատակը։ Իսկ կուսակցությունների կայացման հիմքում պետք է լինի ներքին
ժողովրդավարության մեխանիզմների ձևավորումն ու ամրապնդումը, որն էլ իր
հերթին

կդառնա

կուսակցության

թեկնածուների

ցուցակների

կազմման

սկզբունքը։
Համեմատականներ սահմանադրական հանրաքվեի հետ
Ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարկության կարգի փոփոխությամբ և
հատկապես ընտրացուցակների հրապարակման հրամայականով բավականին
բարդացավ

կրկնաքվեարկությունների

և

զանգվածային

լցոնումների

հնարավորությունը։ Փոխարենը կիրառվեցին ընտրակաշառքներն ու ճնշումները,
մարդկանց «բերման ենթարկելու» և քվեարկությունը վերահսկելու մեթոդները։
Սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում դիտորդների արձանագրած
մասնակցությունը բավական ցածր էր, և կար վստահություն, որ վերջնական
արդյունքներում արտացոլված մասնակցությունն ուռճացված էր։ 2017թ. ապրիլի
2-ին «Անկախ դիտորդ» դաշինքի կողմից դիտարկված տեղամասերի 89%-ում
քվեարկության

ընթացքում

պարբերաբար

հիմնականում

մարդկանց

խմբերով

եղել

բերման

են

կուտակումներ,

ենթարկելու

ինչը

հետևանք

է։

Այնուամենայնիվ, 500 ընտրողից ավել ընտրող ունեցող այն տեղամասերում,
որտեղ սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում գրանցվել էր 80%-ից ավել
մասնակցություն,

խորհրդարանական

ընտրությունների

ժամանակ

մասնակցությունը ցածր է եղել միջինը 20%-ով։
Դիտարկումը պլանավորելիս «Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքը
հիմնականում ընտրել է սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում ընտրողների
և քվեարկողների մեծ թիվ ունեցած տեղամասերը։ Հետաքրքրական է դիտարկված
մի քանի տեղամասերի արդյունքների՝ ստորև բերված համեմատությունը.
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Սահմանադրական
հանրաքվե
Մասնակցության
%

"ԱՅՈ" թիվը

Այո %

Ընտրողների
ընդհանուր թիվը

Մասնակիցների
թիվը

Մասնակցության
%

ՀՀԿ

ՀՀԿ%

ԱԺ ընտրություններ

Մասնակիցների
թիվը

Մասնակցելու
իրավունք
ունեցող անձանց
թիվը

Տեղամաս

գ. Այգավան - 13/27 (նախկին 18/27)

1617

1575

97%

1301

83%

1617

1066

66%

656

62%

ք. Վաղարշապատ-14/10(նախկին 19/10)

1874

1831

98%

1591

87%

1908

973

51%

459

47%

գ. Պեմզաշեն - 33/34 (նախկին 36/34)

1034

996

96%

960

96%

1053

671

64%

445

66%

գ. Ներքին Խնձորեսկ 34/15 (նախկին
37/30)

843

823

98%

822

100%

906

826

91%

689

83%

«Անկախ

դիտորդ»

իրականացրել

վերոնշյալ

դիտարկվել

հասարակական
երեք

դաշինքը

տեղամասերում,

պատահականության

դիտորդություն

չորրորդ

պատճառով։

տեղամասը
Սակայն

է
չի
այս

պատահականությունը ստիպում է ոչ միայն գնահատել մասնակցության
տարբերությունը, այլ նաև դիտորդության ազդեցությունը և կասկածի տակ առնել
տվյալ

տեղամասի

քվեարկության

տեղամասերում

դիտորդները

կուտակումների

և

հերթերի

արդյունքները։

պարբերաբար
վերաբերյալ,

և

Բացի

զեկուցել
սա

այն

են

այդ,

վերոնշյալ

տեղամասերում

պարագայում,

երբ

պաշտոնական թվերով քվեարկության մասնակցությունը Արարատի մարզի
Այգավան գյուղի տվյալ տեղամասում Սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ
արձանագրված մասնակցությունից պակաս է եղել 29%-ով, Արմավիրի մարզի
Վաղարշապատ քաղաքի

տվյալ տեղամասում պակաս է եղել 47%-ով,

իսկ

Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղի տվյալ տեղամասում մասնակցությունը պակաս
է եղել 28%-ով:
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Արձանագրված

խախտումների

առնչությամբ

Դաշինքի

գործողությունները և իրավասու մարմինների արձագանքը
Դաշինքի կողմից ձեռնարկված գործողություններ
Ընտրական
աջակցելու,

գործընթացի

մասնավորապես՝

ժամանակ
նրանց

դիտորդների

իրավաբանական

աշխատանքներին
խորհրդատվություն

տալու, բացահայտված խախտումների կապակցությամբ միջոցներ ձեռնարկելու
նպատակով ձևավորվել է իրավաբանական թիմ, որը բաղկացած էր 27
իրավաբաններից: Նախ իրականացվել է իրավաբանների վերապատրաստումն ու
ուսուցումը,

մշակվել

է

ընտրական

գործընթացում

նրանց

աշխատանքի

մարտավարությունը և ռազմավարությունը:
Ի սկզբանե պարզ էր, որ ՀՀ ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգումները
այնպիսին են, որ խոչընդոտելու են դիտորդական առաքելություն իրականացնող
կազմակերպություններին իրական մասնակցություն ունենալ հայտնաբերված
ընտրախախտումների կանխմանը և վերացմանը, մասնավորապես՝ ընտրական
օրենսգրքի տրամաբանությամբ դիտորդական առաքելություն իրականացնող
կազմակերպությունը

չի

կարող

վիճարկել

ընտրական

հանձնաժողովների

գործողությունները կամ դիմել այս կամ այն ընտրախախտումը վերացնելու
պահանջով: Այս խնդրի կապակցությամբ իրավաբանական թիմը պետք է մշակեր
այնպիսի մարտավարություն, որով կփորձեր իրավական մեխանիզմ գտնել և
դիմել իրավասու մարմիններին՝ արձանագրված խախտումները վերացնելու
նպատակով:
Իրականում՝ ՀՀ Սահմանադրության 53-րդ հոդվածը նախատեսում է նման
հնարավորություն,

խոսքը

վերաբերում

է

պետական

և

տեղական

ինքնակառավարման մարմիններին հանրագիր ներկայացնելու ինստիտուտին:
Ընտրությունների ընթացքում, այդ թվում՝ նախընտրական քարոզչության,
արձանագրված խախտումների կապակացությամբ Դաշինքի կողմից իրավասու
պետական մարմիններին (ՀՀ ոստիկանություն, դատախազություն, ընտրական
հանձնաժողովներ, ՀՀ վարչական դատարան) հասցեագրվել են դիմումներ,
բողոքներ, առաջարկություններ, հաղորդումներ և հայցադիմումներ:
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Տեսական

գրականության

մեջ

«Հանրագիր

ներկայացնելու»

եզրույթը

մեկնաբանվում30 է որպես անձի կամ անձանց խմբի կողմից իրենց կամ այլոց
իրավունքների պաշտպանության նպատակով
մարմիններին

առաջարկություն

ներկայացնելու

պետական կամ տեղական
և

պատշաճ

պատասխան

ստանալու իրավունք:
«Պատշաճ պատասխան»

եզրույթը իրավաբանական գրականության մեջ

ընկալվում է որպես «Օրինական և հիմնավոր պատասխան»:
Ներկայումս,

որպես

առաջարկություն

ներկայացնելու

իրավահարաբերության կանոնակարգմանն ուղղված օրենք, ՀՀ-ում գործում է
«Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելու
կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքը, որի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա»
ենթակետի համաձայն՝ պետական մարմինները, տեղական ինքնակառավարման
մարմինները, դրանց պաշտոնատար անձինք պարտավոր են ընդունել և իրենց
լիազորությունների սահմաններում, այդ օրենքով սահմանված կարգով ու
ժամկետներում քննարկել քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և
բողոքները, պատասխանել դրանց և ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ.
Նշված նորմից ավելի քան ակնհայտ է, որ յուրաքանչյուր անձի կողմից
ներկայացված առաջարկություն ստանալիս հարցի քննարկման լիազորությամբ
օժտված պետական մարմինը պարտավոր է.


Քննարկել առաջարկությունը (բնականաբար այն պետք է քննարկվի դրա

բովանդակային առումով)


Պատասխանել առաջարկություն ներկայացրած անձին (ինչպես նկատեցինք

ՀՀ Սահմանադրությունը պահանջում է, որ պատասխանը լինի պատշաճ)

30

Տես «ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ» ժողովածուն 2010թ., Երևան, էջ՝ 313-317.
«....հանրագրի իրավունքն արտահայտում է հասարակական-քաղաքական կյանքի արդյունավետ կազմակերպման
նկատմամբ անհատի եւ նրանց հանրույթների շահագրգռվածությունը եւ միաժամանակ դառնում է հանրային
իշխանությունների եւ անհատի ու հասարակության ներդաշնակ համագործակցության հիմք: Այս առումով
հանրագրի իրավունքն ընդգրկվում է քաղաքական իրավունքների ոլորտը եւ որպես այդպիսին նպաստում եւ
ապահովում է ՀՀ Սահմանադրության հոդված 30-ի պահանջը` պետական կառավարմանը եւ տեղական
ինքնակառավարմանը մասնակցելու իրավունքը: Միաժամանակ, այս իրավունքը հնարավորություն է ընձեռում
երաշխավորելու մարդկանց սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների (ոչ միայն քաղաքական),
ինչպես նաեւ օրինական շահերի պաշտպանությունը:
Հասկանալի է նաեւ, որ այս իրավունքն ունի ոչ միայն անձնական, այլեւ հստակ արտահայտված հանրային բնույթ
ու ուղղվածություն»:
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(բնականաբար
օրենքի
բովանդակությունից բխում է, որ խոսքն այստեղ առաջարկությամբ ներկայացված
կամ դրա բովանդակությունը կատարելուն ուղղված միջոցների մասին է):
Ձեռնարկել

անհրաժեշտ

միջոցներ

Նշվածից ելնելով՝ որոշում կայացվեց նախընտրական քարոզչության
ընթացքում

և

ընտրության

օրը

դիտորդների

կողմից

արձանագրված

խախտումների վերաբերյալ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի անունից տեղեկացնել
իրավասու

ընտրական

հանձնաժողովին,

այդ

թվում

առաջարկություն-

պահանջներ ներկայացնել՝ հիմք ընդունելով ՀՀ Սահմանադրության 53-րդ
հոդվածը:
Դիմում-առաջարկությունների վերաբերյալ ԿԸՀ-ն հայտնել է իրավական
դիրքորոշում այն մասին, որ դրանցում
կազմակերպության

իրավունքներին,

բարձրացված հարցերը չեն առնչվում
ուստի

դրանցով

պայմանավորված

վարչական վարույթ հարուցելը ենթակա է մերժման: Արդյունքում կայացրեց
որոշումներ

Կազմակերպության

կողմից

ներկայացված

դիմումների

կապակցությամբ վարչական վարույթ հարուցելը մերժելու վերաբերյալ: Մինչդեռ
ԿԸՀ ներկայացված դիմում-առաջարկությունները հանդիսանում էին Հանրագրեր,
որոնք

ներկայացնելու

Սահմանադրության
հանրագրերի

համար

53-րդ

վերաբերյալ

իրավական

հոդվածը,

հիմք

հետևաբար

էր

ԿԸՀ-ը

Կազմակերպությանը

ընդունվել

ՀՀ

պարտավոր

էր

տրամադրել

պատշաճ

(օրինական և հիմնավորված) պատասխաններ:
Ընտրությունների

ընթացքում

ԿԸՀ-ի

կողմից

Կազմակերպությունից

ստացված բոլոր առաջարկությունները մնացել են անպատասխան՝ մերժվել է
վարչական

վարույթ

հարուցելը,

այսինքն

Կազմակերպության

կողմից

ներկայացված հանրագրերով առհասարակ պատասխաններ չեն տրամադրվել:
Դրան հակառակ՝ ԿԸՀ-ի կողմից իր նախաձեռնությամբ առաջարկության
մեջ մատնանշված փաստական հանգամանքների հիման վրա հարուցվել են
վարչական

վարույթներ՝

դրանց

քննարկմանը

մասնակից

չդարձնելով

Կազմակերպությանը:
Հարկ է նշել, որ քարոզչության ընթացքում ԿԸՀ-ն միևնույն փաստական
հանգամանքներով գործերի դեպքում ցուցաբերել է տարբերակված մոտեցում,
մասնավորապես՝ Դաշինքի անդամ կազմակերպության դիմումներից մեկի
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վերաբերյալ ԿԸՀ-ն հարուցել է վարչական վարույթ, քննարկել այն բովանդակային
առումով, սակայն մերժել՝ պնդելով, որ դիմումը հիմնավորված չէ:
Մինչդեռ

նշված

գործով

ներկայացված

դիմումը

ևս

չէր

առնչվում

դիմումատուի իրավունքներին, այսինքն ԿԸՀ-ն ցուցաբերել է տարբերակված31
մոտեցում:
Ազգային

Ժողովի

ընտրությունների

նախապատրաստական

փուլում

«Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքի անդամ «Իրազեկ քաղաքացիների
միավորումից» Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է ներկայացվել 19
հարցերի ու խնդիրների լուծման վերաբերյալ առաջարկություններ:
Առավել կարևոր առաջարկություններից բավարարվել են հետևյալները՝
 դիտորդների ու իրավունք ունեցող այլ անձանց կողմից տեղամասի
փակումից հետո ներս մտնելու իրավունքի պահպանման մասին,
 ընտրողների գրանցման երկու մեխանիզմների հակասության դեպքում
ընտրական իրավունքի պաշտպանության մասին,
 տեղամասից դիտորդների ու իրավունք ունեցող այլ անձանց հեռացման
ընթացակարգերի հստակեցման մասին,
 քանակական սահմանափակման հիմքով տեղամասից դիտորդների ու
իրավունք ունեցող այլ անձանց հեռացման արգելքի մասին,
 քվեախցիկների կահավորման ու դրանցում ավելորդ քվեաթերթիկների
տեղադրման մասին:
Այդուհանդերձ, առավել կարևոր հարցերից հանձնաժողովի կողմից մերժվել
կամ փաստացի քննարկման չեն արժանացել հետևյալ առաջարկությունները՝
 նույն շինությունում գտնվող մեկից ավելի ընտրական տեղամասերում
կարգուկանոնին ուղղված որոշումների ընդունման մասին,
 ընտրական հանձնաժողովի կողմից կուսակցություններից սննդի ստացման
արգելման մասին,
 քվեաթերթիկներն առավել ընթեռնելի ու հասկանալի դարձնելու մասին,
 քվեարկության

ծրարներում

ավելորդ

թղթի պարագայում դրանք ոչ

սահմանված նմուշի որակելու մասին,
31

Տես ԿԸՀ-ի 18.03.2017թ. թիվ 98-Ա, 25.03.2017 թ. թիվ 131-Ա, 132-Ա, 133-Ա, 134-Ա, 137-Ա, 138-Ա որոշումները
հետևյալ հղումով. http://www.elections.am/decisions/
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 էլեկտրոնային

գրանցման

սարքի

կողմից

կրկնաքվեարկությունների

փորձերի հաշվառման և վերջնական տեղեկանքում արտացոլման մասին:
Նկատենք, որ քվեաթերթիկներն առավել ընթեռնելի ու հասկանալի
դարձնելու և քվեարկության ծրարում ավելորդ թղթի առկայության դեպքում
դրանք որպես ոչ սահմանված նմուշի որակելու մասին առաջարկությունների
մերժումը էականորեն ազդեց ընտրությունների արդյունքների ու տեղի ունեցող
գործընթացների վրա: Բանն այն է, որ ընտրական տեղամասերի 7 տոկոսում
դիտորդները հաշվարկի ժամանակ նկատել էին ավելորդ թղթիկներով/այլ իրերով
քվեարկության ծրարներ, որոնցում առկա քվեաթերթիկները հաշվարկվեցին, թեև
դա կարող էր հանդիսանալ վերահսկվող քվեարկության արտահայտում (ծրարում
հայտնաբերվել է անգամ այցեքարտ): Բացի այդ, համաձայն պաշտոնական
վիճակագրության՝ 70 հազարից ավել ընտրող քվեարկություն է կատարել այլ
անձանց միջնորդությամբ (օգնությամբ), ինչը խնդրահարույց է քվեարկության
գաղտնիության տեսանկյունից:
Այնինչ «Իրազեկ քաղաքացիների միավորման» նշված երկու առաջարկները
բավարարելու

դեպքում

քվեարկության

ծրարում

ընտրողի

ինքնությունը

բացահայտող թղթիկներով կամ այլ իրերով քվեաթերթիկները չէին հաշվարկվի
(այդ կերպ կվերացվեր վերահսկվող քվեարկության այդ բացը), իսկ բազմաթիվ
ընտրողներ կկարողանային ինքնուրույն քվեարկել առանց այլոց միջնորդության:
Սակայն, լսելով այդ փաստարկներն ու ունենալով բավարար իրավական
հիմքեր՝ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չիրականացրեց նշված
կարևորագույն

առաջարկները

և

չնեղացրեց

վերհսկվող

քվեարկության

հնարավորությունները:
Հարկ է նշել, որ ընտրությունների նախապատրաստական փուլում ԿԸՀ-ն
կազմակերպել է քննարկումներ, որոնց ժամանակ, ի թիվս այլոց, ուսումնասիրվել
են նաև Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի և
Իրազեկ

քաղաքացիների

մասնակցել

են

միավորման

նաև

դիմումները:

հասարակական

Այդ

քննարկումներին

կազմակերպությունների

ներկայացուցիչները:
Առաջարկությունների բովանդակային քննության գնահատումը
Հանրագրերի կապակցությամբ ԿԸՀ-ն իր նախաձեռնությամբ հարուցել է
վարչական

վարույթներ,

որոնցով

քննարկել
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է

Դաշինքի

անդամ

կազմակերպությունների

կողմից

ներկայացված

առաջարկություններում

մատնանշված որոշակի փաստական հանգամանքները:
Քննարկված դիմումներից մի քանիսը վերաբերում էին ՀՀ վարչապետի
կողմից

քարոզչությանը

Հանրապետական

մասնակցելու,

կուսակցության

այդ

կողմից

թվում

նաև

պետական

Հայաստանի
ռեսուրսների

օգտագործման իրավաչափությանը:
ԿԸՀ ներկայացված հանրագրով խնդրում էինք.
1. Նախազգուշացնել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը ՀՀ
ընտրական օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 1-ին կետի խախտման
մասին,
2. Քննարկել ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի 8-րդ մասի
կիրառման հիմքերի առկայության կամ բացակայության հարցը:
ՀՀ ԿԸՀ-ն դիմում-առաջարկության վերաբերյալ որոշել է վարչական վարույթ
հարուցելը մերժել: Այնուհետև իր նախաձեռնությամբ հարուցել է վարչական
վարույթ, որով քննարկել է բացառապես ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի
գործողությունների
Հայաստանի

իրավաչափությունը՝

Հանրապետական

որևէ

կերպ

կուսակցության

չանդրադառնալով
գործողությունների

իրավաչափության հարցին, այդ թվում այն հարցադրմանը, թե ինչու պետք է ՀՀԿն օգտագործի պետական մարդկային ռեսուրսը իր քարոզչության համար: Այդ
մասով փաստացի որևէ քննարկում չի իրականացվել և որոշում չի կայացվել:32
ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կողմից ներկայացված մեկ այլ հանրագրով
ԿԸՀ-ից խնդրվում էր Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը և նույն
կուսակցության

տարածքային

ցուցակով

գրանցված

թեկնածու

Առաքել

Մովսիսյանին նախազգուշացնել իրավախախտման33 վերաբերյալ և կազմել

32

Տես ԿԸՀ 28.03.2017թ. թիվ 143-Ա որոշումը հետևյալ հղումով.
http://res.elections.am/images/dec/17.%20143-A.pdf
33 ԶԼՄ-ների կողմից տարածված տեսանյութերի բովանդկության համաձայն՝ ՀՀԿ տարածքային ցուցակում
ընդգրկված թեկնածուն հետաքրքրվում է համայնքի խնդիրներից, ինչից հետո համայնքի ղեկավարը որպես
հրատապ խնդիր ներկայացնում է համայնքի Կենտրոնական ճանապարհի ասֆալտապատումը: Թեկնածուն
հարցնում է ճանապարհի երկարությունը, լայնությունը և խոսք տալիս, որ ինքը այդ հարցով հենց այդ պահին
կզբաղվի: Տեսանյութից ակնհայտ երևում է, որ թեկնածուն զանգահարում է ինչ-որ անձի, ով, ըստ տեսանյութի,
«ասֆալտի գործ անողն» է, հանձնարարում, որ մոտենա Ծաղկալանջ համայնք, որից, անմիջապես հետո
թեկնածուն հետաքրքրվում է համայնքի ղեկավարից, թե համայնքում քանի ընտրող կա, համայնքի ղեկավարը
հայտնում է,- 1160, թեկնածուն հարցնում է. «Քանիսն են հելնում», համայնքի ղեկավարը պատասխանում է 500-600:
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արձանագրություն

ու

հայց

ներկայացնել

ՀՀ

վարչական

դատարան՝

Ա.Մովսիսյանին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը լուծելու
պահանջով:
ԿԸՀ-ի կողմից կազմակերպության հանրագրի (ըստ ԿԸՀ-ի դիմումի)
վարչական վարույթ հարուցելը մերժվեց:
Նույն օրը մեկ այլ որոշմամբ, որի վարույթը հարուցվել էր ԿԸՀ-ի
նախաձեռնությամբ, ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի դիմումը որպես հաղորդում
ընդունելու հիմքով, հայտնվեց այն իրավական դիրքորոշումը, որ ԿԸՀ-ն նշված
իրավախախտման կապակցությամբ արդեն նախազգուշացրել է թեկնածուին, և
նոր պատասխանատվության ենթարկելու հիմքեր առկա չեն:
Ցանկանում ենք ընդգծել, որ ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 19-րդ հոդվածի
վերլուծությունից

ակնհայտ

է,

որ

նախազգուշացումը

ոչ

թե

պատասխանատվության միջոց է, այլ իրավախախտ վարքը կանխելուն ուղղված
գործիք՝ քարոզչության կարգի պահպանման երաշխիք, իսկ իրավախախտման
վերաբերյալ պատասխանատվության միջոց կարող է կիրառել բացառապես
դատարանը՝ ԿԸՀ-ի կողմից հայց ներկայացնելու և զանցանքը հիմնավորվելու
դեպքում:
Հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ ԿԸՀ-ի կողմից որևէ բառով և որևէ կերպ
չքննարկվեց34

Առաքել

իրավախախտման

Մովսիյանի

կողմից

կապակցությամբ

թույլ

Վարչական

տրված

վարչական

իրավախախատումների

վերաբերյալ օրենսգրքի համաձայն արձանագրություն կազմելու և թեկնածուին
վարչական պատասխանատվության հարցով դատարան դիմելու հիմքերի
առկայության հարցը:
Այսինքն՝ ՀՀ ԿԸՀ-ն, ըստ էության, հրաժարվել է կատարել օրենքով
նախատեսված իր պարտականությունները, այն է՝ վարչական իրավախախտում
հայտնաբերելու դեպքում պարտավոր է կազմել իրավախախտման մասին
արձանագրություն և հայց ներկայացնել ՀՀ վարչական դատարան:
Հատկանշական է, որ նույն խնդրի կապակցությամբ ԿԸՀ էր դիմել35 նաև
«ԵԼՔ» դաշինքի ցուցակով գրանցված թեկնածուն, ով խնդրում էր ԿԸՀ-ից դիմել ՀՀ

34
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վարչական դատարան՝ Առաքել Մովսիսյանի թեկնածության գրանցումը ուժը
կորցրած ճանաչելու պահանջով:
ՀՀ ԿԸՀ-ն ՀՀ ընտրական օրենսգրքով նախատեսված կարգի համաձայն՝
պատասխանատու է նախընտրական քարոզչության բնականոն անցկացման
համար և իրականացնում է վերահսկողություն, ուստի, ակնհայտ է, որ ԿԸՀ-ն
պարտավոր է յուրաքանչյուր մատնանշված փաստի՝ իրավախախտման դեպքի
վերաբերյալ դիմում կամ հաղորդում ստանալիս ձեռնարկել համապատասխան
ակտիվ գործողություններ և դրանց տալ հստակ գնահատական:
Եթե ուսումնասիրենք «ԵԼՔ» դաշինքի թեկնածուի դիմումը մերժելու
որոշումը36, ապա այն, մեր գնահատմամբ, խոսում է ԿԸՀ-ի մոտ խնդիրը լուծելու
կամքի բացակայության մասին:
ՀՔԱ

Վանաձորի

գրասենյակի

մյուս

Հանրագիրը

վերաբերում

էր

<<Ծառուկյան>> դաշինքի թեկնածու Գագիկ Ծառուկյանի կողմից նախընտրական
քարոզչության ընթացքում քաղաքացուն աշխատանքի տեղավորման խոստում
տալուն:
Այս խնդրի37 կապակցությամբ ԿԸՀ-ն ընդունեց, որ թեկնածուն թույլ է տվել
ընտրական օրենսգրքի խախտում, հաստատեց, որ դրա վերաբերյալ նա
նախազգուշացվել է, սակայն որևէ կերպ չանդրադարձավ թեկնածուին վարչական
պատասխանատվության

ենթարկելու

հիմքերի

առկայությանը

կամ

բացակայությանը:
Կազմակերպության

առաջարկություններից

չորսը

վերաբերում

էին

սահմանված վայրերում քարոզչական տպագիր նյութերը վնասելու դեպքերին:
ԿԸՀ-ն իր նախաձեռնությամբ հարուցել է վարչական վարույթ և կայացրել
որոշում38 իրավախախտում կատարած անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ
ստանալու և տեղեկությունները ԿԸՀ ներկայացնելու համար նյութերը ՀՀ
ոստիկանություն ուղարկելու մասին: Անհրաժեշտ է արձանագրել, որ մինչ
զեկույցի հրապարակման պահը Դաշինքի անդամ կազմակերպություններին
հայտնի չէ դրա ընթացքի վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն: Կարելի է
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արձանագրել, որ այս մասով ներկայացված առաջարկությունների վերաբերյալ ևս
պատշաճ պատասխաններ չենք ստացել:
Դատական վարույթ
Ընտրությունների ընթացքում Դաշինքի անդամ կազմակերպությունների
կողմից

ներկայացված

դիմում-առաջարկությունների

վերաբերյալ

պատշաճ

պատասխան չտրամադրելու մասով 2 հայց է ներկայացվել ՀՀ վարչական
դատարան, որոնց շրջանակներում ընդհանուր առմամբ վիճարկվում է ԿԸՀ
ներկայացված

առաջարկությունների

չտրամադրելու

գործողությունները

առաջարկությունների

վերաբերյալ

(երկու

վերաբերյալ

պատշաճ

հայցերում

պատասխան

պատասխան

ներառված

չտալու

հետ

է

բոլոր

կապված

գործողության վիճարկման պահանջը):
Առաջին հայցը, ՀՀ վարչական դատարանի որոշմամբ,39 հետ է վերադարձվել
այն

պատճառաբանությամբ,

որ

բարձրացված

հարցերով

հայցվոր

ՀՔԱ

Վանաձորի գրասենյակի ակտիվ կամ պասիվ ընտրական իրավունքները չեն
խախտվել, դրանում բարձրացված հարցը վերաբերում է պատշաճ պատասխան
տրամադրելու

ԿԸՀ-ի

պարտավորության

առկայությունը,

հետևաբար

ներկայացված հայցը չի կարող քննվել հատուկ վարույթի կարգով: Դատարանը
գտել է, որ այդ պայմաններում հայցը ենթակա է քննման ընդհանուր վարույթի
կարգով: Հայցադիմումը համապատասխանեցվել է Դատարանի որոշմամբ
արտահայտված իրավական դիրքորոշմանը և կրկին ներկայացվել Դատարան,
սակայն Դատարանը կայացրել է որոշում՝ մի մասով հայցը ընդունել վարույթ,
մյուս մասով ընդունումը մերժել (այն մասով, որը վերաբերում էր ԿԸՀ-ի
որոշումների որպես հետևանք վերացնելուն): Հայցադիմումը մի մասով վարույթ
ընդունելը մերժելու վերաբերյալ կայացված որոշման դեմ ներկայացվել է
վերաքննիչ բողոք: ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի կողմից բողոքը
22.05.2017թ. որոշմամբ ընդունվել է վարույթ, զեկույցի հրապարակման պահին
դեռևս որոշում չի կայացվել:
Մյուս հայցադիմումը ՀՀ վարչական դատարանի կողմից 16.05.2017թ-ի
որոշմամբ ընդունվել է վարույթ և նախնական դատական նիստ է նշանակվել
30.06.2017թ.-ին40:
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Տես թիվ ՎԴ/2603/05/17 վարչական գործը
Տես թիվ ՎԴ/4267/05/17 վարչական գործը
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Վերը նշվեց, որ «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» խորհրդատվական
հասարակական

կազմակերպության

կողմից

ներկայացված

դիմումներից

առաջինի քննարկման ժամանակ ԿԸՀ-ի կողմից հարուցվել էր վարչական
վարույթ, դիմումը քննարկվել դրա բովանդակային իմաստով, սակայն որոշմամբ41
մերժվել էր դիմումի բավարարումը:
Այս կապակցությամբ հայց է ներկայացվել ՀՀ վարչական դատարան, որով
վիճարկվել է ԿԸՀ 18.03.2017թ. թիվ 98-Ա որոշումը:
ՀՀ վարչական դատարանի կողմից հայցը ընդունվել է վարույթ և
28.03.2017թ.-ին հրապարակված վճռով հայցը մերժվել է: 42
Հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ հայցը դատարան ներկայացնելուց
հետո, երբ դեռևս չէր կայացվել դատական ակտը, ԿԸՀ-ն փոխեց իր իրավական
դիրքորոշումը և այլևս նմանատիպ բնույթի դիմումների կապակցությամբ
կայացվեց որոշումներ վարչական վարույթ հարուցելը մերժելու մասին:
Դատական գործի քննության ընթացքում ակնհայտ էր, որ Դատարանը և
ԿԸՀ-ն կապ ունեին միմյանց հետ: Նման համոզմունք մեզ մոտ ձևավորվել է
հետևյալ փաստերի հաշվառմամբ.
 դեռևս դատական ակտը չհրապարակված՝ ԿԸՀ-ն արտահայտեց այն
նույն իրավական դիրքորոշումը, ինչ Դատարանը՝ իր վճռով (ԿԸՀ-ն այլևս
կայացրեց որոշումներ վարչական վարույթ հարուցելը մերժելու մասին),
 այնուհետև, առաջին դատական նիստի ընթացքում ապացույցները
հետազոտելուց հետո Կազմակերպության ներկայացուցիչը Դատարանի
ուշադրությունը հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ ԿԸՀ-ի կողմից
ներկայացված վարչական վարույթի նյութերում առկա չեն մի շարք
ապացույցներ, մինչդեռ դրանց առկայության վերաբերյալ որոշման մեջ
արված են որոշակի դատողություններ: Հաջորդ դատական նիստի
ընթացքում ԿԸՀ-ի ներկայացուցիչները ներկայացան դատարան և
ներկայացրեցին բացակայող փաստաթղթերը՝ ապացույցները, դա էլ այն
պայմաններում, երբ հայցադիմումի պատասխանում ԿԸՀ-ն միջնորդել էր
գործը քննել իր ներկայացուցչի բացակայությամբ:

41
42

Տես ԿԸՀ 18.03.2017թ. թիվ 98-Ա որոշումը հետևյալ հղումով http://res.elections.am/images/dec/17.98_A.pdf
Տես թիվ ՎԴ/2433/05/17 վարչական գործը

98

Ցանկանում ենք ընդգծել, որ դատարանը հայցը մերժելու հիմքում նախ
վկայակոչվել է այն հանգամանքը, որ կազմակերպության որևէ իրավունք չի
խախտվել

դիմումով

բարձրացված

հարցերով

և

գտել,

որ

այդ

հիմքի

առկայությունը արդեն իսկ բավարար է հայցը մերժելու համար: Չնայած դրան,
դատարանը վճռով անդրադարձել է նաև որոշման հիմքում ընկած փաստական
հանգամանքների

գնահատմանը,

արդյունքում

հաստատել

ԿԸՀ-ի

այն

դիրքորոշումը, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը շոկոլադե
սալիկներ բաժանելով չի խախտել որևէ նորմ, իսկ դրանց փաթեթավորումը
տպագրական

նյութ

պատվիրատուի,

չի

համարվում,

տպաքանակի

և

ուստի
այլ

կուսակցությունը

չէր

վավերապայմանների

կրում

զետեղման

պարտականություն:
Հաջորդ

գործը

վերաբերում

կազմակերպություններից՝

ՀՔԱ

է

ընտրության
Վանաձորի

օրը

Դաշինքի

գրասենյակի

անդամ
կողմից

հավատարմագրված դիտորդի իրավունքների պաշտպանության հայցով ՀՀ
վարչական դատարան դիմելուն: Ցանկանում ենք ընդգծել, որ այս գործի
շրջանակներում ՀՀ վարչական դատարանը ընդունեց կազմակերպության այն
պնդումը, որ իր դիտորդի իրավունքների վերականգնման պահանջով իրավունք
ունի դիմել դատական պաշտպանության: Սա է փաստում այն հանգամանքը, որ
ՀՀ վարչական դատարանը Կազմակերպության հայցը ընդունեց վարույթ, քննեց
այն

բովանդակային

առումով,

չնայած

նրան,

որ

հայցը

մերժվեց՝

պատճառաբանելով, որ ներկայացված չեն բավարար ապացույցներ այն մասին,
որ տեղի է ունեցել դիտորդի իրավունքների խախտում: Այս գործը նախադեպային
նշանակություն ունի ընտրական գործընթացի մեջ և կարող է վկայակոչվել
համանման

այլ

գործերի

Հանրապետությունում

ունենք

շրջանակներում:
այնպիսի

Փաստորեն՝

իրավիճակ,

երբ

Հայաստանի
դիտորդական

առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունը հնարավորություն ունի իր
դիտորդի իրավունքների պաշտպանության նպատակով դատարան դիմելու,
սակայն Կազմակերպությունը զրկված է դիտորդի իրավունքի պաշտպանության
արտադատարանական միջոցից՝ վարչական բողոք բերելու հնարավորությունից:
Վերջին երկու դեպքերում, երբ ՀՀ վարչական դատարանը գործը քննել է
հատուկ վարույթի կարգով, դատական ակտերը, համաձայն ՀՀ վարչական
դատավարության օրենսգրքի, ուժի մեջ են մտել հրապարակման պահից և
բողոքարկման ենթակա չեն:
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Գտնում

ենք,

որ

նման

իրավակարգավորումը

հակասում

է

ՀՀ

Սահմանադրությանը, ինչից ելնելով Դաշինքի անդամ կազմակերպությունները
պատրաստվում են դիմել ՀՀ Սահմանադրական դատարան:
Հանցագործության մասին հաղորդումներ
Դիտորդական

առաքելության

ընթացքում

Դաշինքի

անդամ

Վանաձորի գրասենյակի կողմից ՀՀ դատախազություն է ներկայացվել

ՀՔԱ
11

հանցագործության մասին հաղորդում, որոնք վերաբերել են քվեարկության
գաղտնիության խախտմանը, ընտրողների ազատ կամքի խախտմանը, դիտորդին
ընտրական

փաստաթղթին

ծանոթացմանը

խոչընդոտելուն,

արձանագրություններում կեղծ տեղեկություններ մտցնելուն, ընտրության օրը
հասարակական դիտորդական խմբի անդամների քրեակատարողական հիմնարկ
մուտք գործելը արգելելուն:
Կազմակերպության

կողմից

ներկայացված

հաղորդումների

կապակցությամբ կայացվել են որոշումներ քրեական գործ հարուցելը մերժելու
մասին՝ հանցակազմի բացակայության կամ դեպքի բացակայության հիմքով:
Դրանցից չորսը բողոքարկվել են վերադաս դատախազին, որոնք ևս մերժվել
են: Ներկայումս պատրաստվում են բողոքներ դատարան ներկայացնելու համար:
Ամբողջացնելով վերոգրյալը, կարող ենք արձանագրել, որ դիտորդական
առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից արձանագրված
խախտումները պատշաճ քննարկման առարկա չեն դարձվում իրավասու
պետական մարմինների կողմից: Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը
երբեք չի կիրառել իր լիազորությունը` վարչական իրավախախտման վերաբերյալ
փաստերի առկայության դեպքում կազմելու իրավախախտման վերաբերյալ
արձանագրություն և դիմելու ՀՀ վարչական դատարան: Հանցագործության մասին
հաղորդումների մի մասը պատշաճ քննության առարկա չեն դարձվել:
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Հիմնական եզրակացություններ և առաջարկություններ

Ընտրական գործընթացների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիական հասարակության կողմից մշտապես առանձնացվել են մի շարք
հիմնախնդիրներ, որոնց չլուծվածությունը հիմք է տալիս կասկածի տակ առնելու
երկրում կազմակերպված ընտրությունները:
Այդ հիմնախնդիրներից են վարչական ռեսուրսների կազմակերպված և
զանգվածային չարաշահումը և դրա դեմ պայքարի անարդյունավետությունը,
թեկնածուների հավասար մրցակցային հնարավորությունների բացակայությունը,
ընտրողների ազատ կամարտահայտման խոչընդոտների դեմ անարդյունավետ
պայքարը, ընտրությունների նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության
սահմանափակումները, ընտրախախտումների և քվեարկության արդյունքների
արդյունավետ

բողոքարկման

մեխանիզմների

ու

հնարավորությունների

բացակայությունը:
2016թ. ընդունված նոր Ընտրական օրենսգիրքը որևէ պատասխան չտվեց
այս մտահոգություններին, այլ առավել խորացրեց վաչական ռեսուրսի ու տարբեր
լծակների
հիմքում

կիրառման
դնելով

հնարավորությունը`

տարածքային

համամասնական

ընտրական

ընտրակարգի

ցուցակներով

առաջադրման

նախընտրական

քարոզչության

հնարավորությունը:
Հանրապետության
դիտարկման

ընթացքում

ողջ

տարածքում

«Անկախ

դիտորդ»

հասարակական

դաշինքն

արձանագրել է, որ.
1.

Նախընտրական

քարոզչությունն

ուղեկցվել

է

բռնություններով

և

ճնշումներով, այդ թվում՝ հրազենի գործադրմամբ, որն ուղղված է եղել
հիմնականում ոչ իշխանական և/կամ ընդդիմադիր կուսակցությունների
և դաշինքների թեկնածուների և համակիրների դեմ:
2.

Իշխող

ՀՀԿ-ի

կողմից

կիրառվել

է

վարչական

ռեսուրսների

կազմակերպված և զանգվածային չարաշահում:
3.

ԿԸՀ-ին հասցեագրված հանրագրերում բարձրացված հարցադրումները
ամբողջ ծավալով, այդ թվում՝ բազմակողմանի քննության չեն առնվել
ԿԸՀ-ի կողմից: ԿԸՀ-ն, իր հերթին, բավարար ջանք չի ներդրել և կամք չի
դրսևորել քարոզչության ընթացքում հայտնի դարձած և հաստատված
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իրավախախտումները կանխելու, դրանց հետևանքները վերացնելու
ուղղությամբ:
Քարոզարշավի վերջին օրերին և հատկապես քվեարկության օրը և
նախորդող լռության օրը բազմաթիվ ահազանգեր են ստացվել Հայաստանի
Հանրապետական կուսակցության, Հայ հեղափոխական դաշնակցության և
«Ծառուկյան»

կուսակացությունների

դաշինքի

կողմից

ընտրակաշառքների

զանգվածային, համատարած բաժանման մասին, որոնց վերաբերյալ հավաստի
տեղեկությունները տարածվել են նաև զանգվածային լրատվության միջոցներով և
սոցիալական կայքերով: Չնայած դրան՝ իրավապահների կողմից ընտրակաշառքի
գեթ մեկ դեպք առ այսօր չի բացահայտվել կամ կանխվել:
2017թ.

ապրիլի

2-ին

«Անկախ

դիտորդ»

դաշինքի

շրջանակներում

Հանրապետության ողջ տարածքի 200 տեղամասային և 32 տարածքային
հանձնաժողովներում դիտորդություն իրականացրած դիտորդները զեկուցել են
ավելի քան 3050 խախտումների մասին, որոնց հիմնական մասն իրենց բնույթով
կարող էին ազդեցություն ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա:
Դիտարկված 200 տեղամասերից 134-ում (67 տոկոսում) ըստ էության
խախտվել է անձանց քվեարկության գաղտնիությունը, քանի որ գրանցվել են
դեպքեր, երբ քվեարկության խցիկում եղել են այլ չափահաս անձինք, ովքեր
օրենքով սահմանված կարգով ընտրողին օգնող չեն հանդիսացել: Տեղամասերից
101-ում (50,5 տոկոսում) գրանցվել են քվեաթերթիկները քվեախցիկից դուրս
լրացնելու

դեպքեր:

Տեղամասերից

59-ում

(29,5

տոկոսում)

գրանցվել

են

քվեարկելուց հետո հանձնաժողովի անդամներին կամ վստահված անձանց
քվեարկության մասին տեղեկացնելու կամ բարձրաձայնելու դեպքեր:
Այս

ամենը

վկայում

է

քաղաքացիների

քվեարկության

նկատմամբ

աննախադեպ վերահսկողության մասին, որին ներագրավված են եղել նաև
դիտորդական

առաքելությունների

անունից

հանդես

եկող

անձինք:

Քվեարկության օրվա հիմնական բնութագրող խախտումներ են հանդիսացել նաև
պարբերական կուտակումները ընտրատեղամասերի մոտ, որոնք առաջացել են
ընտրողներին խմբերով տեղամասեր տեղափոխելու և ուղղորդման հետևանքով:
Դիտարկված տեղամասերից 99-ում (49,5 տոկոսում) քվեարկության տարբեր
ժամերին գրանցվել են վիճաբանություններ, ինչը ևս մեկ անգամ վկայում է
քվեարկության օրը տեղամասերից առնվազն կեսում լարված մթնոլորտի մասին:
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Ելնելով

վերոգրյալից՝

«Անկախ

դիտորդ»

հասարակական

դաշինքն

արձանագրում է`
1.

Նախընտրական

քարոզչության

խախտումները

(վարչական

ընթացքում

ռեսուրսների

արձանագրված
զանգվածային

և

կազմակերպված չարաշահում, առաջադրված կուսակցությունների և
դաշինքների մրցակցային անհավասար պայմաններ) և դրանց կանխման,
վերացման ուղղությամբ ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի,
Ոստիկանության,
արձագանքի

և

այլ

իրավապահ

անգործության

մարմինների
արդյունքում

ոչ

պատշաճ
ձևավորված

անպատժելիության մթնոլորտը իր ազդեցությունն է ունեցել նաև
քվեարկության վրա:
2.

Տարածքային թեկնածուների միջոցով իշխող կուսակցության համար
ցանկալի

արդյունքների

ապահովումն

իրականացվեց

ընտրակաշառքների և այլ ապօրինի միջոցներով, որոնք որևէ կերպ չեն
կանխվել և պատշաճ չեն քննվել իրավասու մարմինների կողմից:
3.

ՀՀ Ազգային ժողովի քվեարկությունն ընթացել են զանգվածային և
կազմակերպված բնույթի բազմաթիվ խախտումներով և քվեարկողների
նկատմամբ զանգվածային վերահսկողության պայմաններում:

«Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքը 2017թ. ապրիլի 2-ի ՀՀ Ազգային
ժողովի ընտրությունները գնահատում է ամբողջությամբ ոչ ազատ և ուղեկցված
ՀՀ քաղաքացիների քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների կոպիտ
ոտնահարմամբ:
Առաջարկություններ
 Վերացնել

համապետական

և

տարածքային

ցուցակների

տարանջատումը՝ ամրագրելով մաքուր համամասնական ընտրակարգ
 Ամրագրել վարչական ռեսուրսների չարաշահման ընդհանուր արգելք՝
համաձայն

Վենետիկի

հանձնաժողովի

հանձնարարականի

և

հստակեցնել հետևանքները
 Ապահովել քվեարկության օրը արտերկրում գտնվող ՀՀ քաղաքացիների
ընտրական իրավունքը ՀՀ դիվանագիտական և հյուպատոսական
ներկայացուցչությունների միջոցով
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 Զանգվածային

ընտրակեղծիքների

և

ընտրախախտումների

կազմակերպումը և իրականացումը համարել պետության դեմ ուղղված
ծանր հանցագործություն՝ որպես Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի
խախտում և սահմանել համապատասխան պատժաչափ
 Հստակեցնել
քրեական

ընտրական

օրենսգրքի

խախտումների

պատասխանատվությունը

սահմանող

վարչական

և

համապատասխան

դրույթները
 Փոխել Վերստուգիչ ծառայության կարգավիճակը՝ իրավասություն տալով
նրան

ստուգելու

թեկնածուների

և

կուսակցությունների

կողմից

ներկայացվող հայտարարագրում նշված եկամուտների, նախընտրական
նվիրատվությունների և ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունների
հիմնավորվածությունը
 Վերականգնել

դիտորդական

կազմակերպությունների

առաքելություն

ընտրախախտումները

իրականացնող
և

քվեարկության

արդյունքները բողոքարկելու իրավունքը43
 Ընտրական օրենսգրքի հոդված 32.1.6 լրացնել 1999թ. Ընտրական
օրենսգրքի հոդված 30.6 բովանդակությամբ, ըստ որի դիտորդը և
զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչը չեն կարող
պատասխանատվության

ենթարկվել

ընտրությունների

ընթացքի

և

արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ իրենց հայտնած կարծիքի համար
 Հստակորեն սահմանել տեղամաս, տեղամասային կենտրոն, քվեասենյակ
եզրույթները
 Հաշվի

առնելով

ինքուրույն

քվեարկությանը

խոչընդոտող

հանգամանքները՝ նախատեսել լրացուցիչ միջոցներ և միջոցառումներ
տեղամասերի և քվեարկության կարգի լիարժեք մատչելիության համար՝
43

Ինչպես նախատեսվում էր ՀՀ Ազգային Ժողովի պատգամավորների ընտրությունների մասին 1995 թ։ օրենքի 17րդ հոդվածով http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=206
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նվազագույնի

հասցնելով

այլ

անձի

օգնությամբ

քվեարկության

ներկայանալու և քվեարկելու կարիքը և ապահովելով անձի ուղղակի և
գաղտնի քվեարկության իրավունքը
 Տարածքային ընտրական հանձնաժողովների բոլոր գործառույթներն
իրականացնել

մեկ

սենյակում

հանձնաժողովի

բոլոր

անդամների

մշտական մասնակցությամբ



Սահմանել իրավական կարգավիճակ տարածքային ընտրական
հանձնաժողովներում օժանդակ աշխատակիցների համար, ովքեր ներկա
են նիստերին։
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Դիտորդական

առաքելություն

իրականացրած

կազմակերպությունների մասին

Դիտորդական
հասարակական

առաքելությունն
դաշինքի

իրականացվել

կողմից,

որի

է

անդամներն
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