
ENEMO ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

1

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ
ԶԵԿՈՒՅՑ

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ
2018

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ



2



ENEMO ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

3

ENEMO ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2018

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ 
ԶԵԿՈՒՅՑ



4

Ընտրությունները դիտարկող կազմակերպությունների եվրոպական ցանց

ENEMO
Միջազգային դիտորդական առաքելություն

Հայաստան
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, 9 դեկտեմբերի 2018 թ.

ENEMO 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴԻՏԱՐԿՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՑԱՆՑ

ENEMO
Ջոսիպ Բրոզի  բուլվ.  23ա, 

81 000 Պոդգորիցա, Չեռնոգորիա
Էլ. փոստ՝ info@enemo.eu

www.enemo.eu

Տպագրված է Ընտրությունները դիտարկող կազմակերպությունների 
եվրոպական ցանցի (ENEMO) կողմից

Խմբագիր՝
Զլատկո Վույովիչ

Հեղինակներ՝
Զլատկո Վույովիչ

Օլեգ Ռեութ
Դեվիդ Կանկիյա
Գազմենդ Ագայ
Նինա Կեցոյևիչ

Սույն հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության եւ
Նիդեռլանդների Թագավորության ֆինանսական աջակցությամբ: Սույն 
հրապարակման բովանդակության համար պատասխանատու է միայն ENEMO-ն, եւ 
պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության կամ Նիդեռլանդների 
Թագավորության տեսակետները: 



ENEMO ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

5

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
- ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2018

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ 
ԶԵԿՈՒՅՑ



6



ENEMO ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

7

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

I. ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ                                                                                               9

II. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ                                                                                        14

III. ՆԱԽԱԲԱՆ                                                                                              15

IV. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ ԵՎ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ                   17
                    Ա) Իրավական դաշտը                                                            17
                    Բ) Ընտրակարգը                                                                       19

V. ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄՆ ՈՒ
ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ                                                                                             23
                    Ա) Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (ԿԸՀ)              23
                    Բ) Տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ                      23                                 
                    Գ) Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներ 
                       (ՏԸՀ-ներ)                                                                                 25

VI. ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ                                                        27

VII. ԿԱՆԱՆՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ                                                            28
 
VIII. ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ 
       ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ                                                                                 31
                    Ա) Ընտրողների ռեգիստր                                                            31
                    Բ) Ընտրողների էլեկտրոնային նույնականացման    
                       համակարգը                                                                      33

IX. ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶԱՐՇԱՎԸ                                             34

X. ՔԱՐՈԶԱՐՇԱՎԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ                                                  38

XI. ԶԼՄ-ներ                                                                                                      41
                    Ա) Ավանդական լրատվամիջոցներ                                      41
                    Բ) Սոցիալական մեդիան և կիբեր անվտանգությունը     44

XII. ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
      ԴԻՏԱՐԿՈՂԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ                                                   46
                    Ա) Միջազգային դիտորդներ                                                 46
                    Բ) Տեղական դիտորդներ                                                           57



8

XIII. ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԸ                                                                       48
                    Ա) Բացումը                                                                                      49
                    Բ) Քվեարկությունը                                                                           49                     
                  Գ) Արդյունքների ամփոփումը                                                      52
                    Դ) Տեսադիտարկում                                                                53

XIV. ԲՈՂՈՔՆԵՐ ԵՎ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐ                                                                   56

XV. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                                                                            59
                    Ա. Առաջարկություններ խորհրդարանին,կառավարությանը,  
                       քաղաքական կուսակցություններին, ՀԿ-ներին.                     59
                    Բ. Առաջարկներ ԿԸՀ-ին                                                            61
                  Գ. ԶԼՄ-ներին վերաբերող առաջարկություններ                        62

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. Խորհրդարանական ընտրությունների
վերջնական արդյունքները                                                                           64

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ENEMO կարճաժամկետ դիտորդների կողմից արված 
ՏԸՀ գնահատման վիճակագրական հաշվետվություն                     67

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ENEMO-ի հայաստանյան առաքելության կազմը            87



ENEMO ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

9

I. ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

     ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ստանալով 2018 
թվականի դեկտեմբերի 9-ին նախատեսված խորհրդարանական 
արտահերթ ընտրությունները դիտարկելու պաշտոնական 
հրավեր՝ Ընտրությունները դիտարկող կազմակերպությունների 
եվրոպական ցանցը (ENEMO) դիտորդական առաքելություն 
գործուղեց Հայաստան։
           Առաքելությունն իրականացնելու համար ENEMO-ն գործուղեց 8 
երկարաժամկետ դիտորդների և 50 կարճաժամկետ դիտորդների, 
որոնք դիտարկեցին 30 ընտրատեղամասերի բացումը, ավելի 
քան 310 ընտրատեղամասերում քվեարկության ընթացքը և 30 
ընտրատեղամասերի փակումը: Տեսանյութերի դիտարկմամբ 
զբաղվող դիտորդները դիտարկեցին ընտրությունների ընթացքը 
283 ընտրատեղամասերում:
       ENEMO-ն իր նախնական զեկույցում նշեց, որ ընտրությունները 
անցել են խաղաղ միջավայրում, բայց որոշ դեպքերում, ելնելով 
անավարտ օրենսդրական բարեփոխումներից և ընտրողների 
կրթության պակասից, մտահոգության կարիք կա։ Ավելին, 
ներկայիս ընտրական վարչարարությունը գնահատվեց 
որպես կառավարության քաղաքական կամքից ամբողջովին 
կախվածության մեջ  գտնվող։
          Ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման նպատակով 
կազմվել էր ընտրական հանձնաժողովների եռաստիճան 
համակարգ` կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (ԿԸՀ), 
38 տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ և 2010 
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներ (ՏԸՀ):
          ԿԸՀ աշխատանքը քարոզչության շրջանում և ընտրությունների 
օրը գնահատվել է որպես արդյունավետ և թափանցիկ, բայց և 
հավելյալ բարեփոխումների կարիք ունեցող։
  ENEMO-ի զրուցակիցները ընդգծել են, որ ԿԸՀ-ն պետք 
է ընտրողներին կրթելու ավելի շատ ջանքեր գործադրի 
ընտրողների բոլոր խմբերի համար, ներառյալ՝ ազգային 
փոքրամասնություններ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք և 
հեռավոր շրջաններում բնակվողներ:
               ENEMO-ի դիտորդների գնահատման համաձայն` տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովների (ՏԸՀ) գործունեությունը 
ընտրատեղամասերի բացման, քվեարկության և քվեները հաշվելու 
ընթացակարգերում ստացել է համապատասխանաբար միջինը 
3.7, 3.6 և 3.4 գնահատականներ: Դիտարկվել է, որ ՏԸՀ-ների 17.5%-
ը որոշ չափով շեղվել է հաշվարկային ընթացակարգերից, բայց 
առանց գործընթացի օրինականությանը վնաս պատճառելու:     
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Ավելին, դիտարկվել է, որ ՏԸՀ կազմավորման գործընթացի 
փոփոխվող բնույթի պատճառով ԿԸՀ-ն պետք է ավելի ընդգրկուն 
դասընթացներ կազմակերպի ստորին հանձնաժողովների համար̀  
կենտրոնանալով ընտրությունների օրվա ընթացակարգերի վրա:
Ինչ վերաբերում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովների 
աշխատանքին և ընտրական նյութերի փոխանցմանը, ENEMO-ն 
այն գնահատել է որպես լավ՝ 3.5 միջին գնահատականով: 
Միաժամանակ, ENEMO-ն ընդգծել է ընտրական 
հանձնաժողովների կազմում ընդգրկված անդամների հետագա 
կրթության անհրաժեշտությունը:
     9 կուսակցություն և 2 կուսակցությունների դաշինք գրանցել 
էին իրենց ընտրական ցուցակները։ Մանդատներ ստանալու 
համար կուսակցությունները պետք է հաղթահարեին ընդհանուր 
ձայների 5%-ի, իսկ դաշինքները՝ 7%-ի շեմը: Ընտրությունների 
արդյունքում նոր խորհրդարանը կազմված կլինի 132 
պատգամավորներից, որոնցից «Իմ քայլը» դաշինքը կունենա 
կայուն մեծամասնություն՝ 66.67%-ով և 88 պատգամավորով, 
իսկ մյուս երկու կուսակցությունները̀  «Բարգավաճ 
Հայաստանը» (19.70%) և «Լուսավոր Հայաստանը» (13.63%)՝ 
համապատասխանաբար 26 և 18 պատգամավոր: Նախկին 
իշխող Հայաստանի  Հանրապետական կուսակցությունը չի 
հաղթահարել ընտրական շեմը և կորցրել է իր խորհրդարանական 
կարգավիճակը: 
    Համակարգը նախատեսում է ընդհանուր առմամբ չորս մանդատ՝ 
չորս խոշորագույն ազգային փոքրամասնությունների համար: 
Այդ բոլոր մանդատները բաժին ընկան «Իմ քայլը» դաշինքին։ 
         Ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցություն 
և դաշինք հետևել էր Ընտրական օրենսգրքով սահմանված 
գենդերային քվոտաների դրույթին: Ընտրությունների 
արդյունքների վերաբերյալ ԿԸՀ-ի վերջնական որոշման համաձայն՝ 
բոլոր երեք անցնող ուժերի համապետական ցուցակներից 
ընտրված կանայք մեծ տոկոս են կազմում՝ 30%-ից(«Լուսավոր 
Հայաստան») մինչև 42% (ԲՀԿ): Բոլոր  մանդատները բաշխելուց 
հետո ընդհանուր 132 տեղից 32-ը բաժին է ընկել կանանց (24,24%) 
կամ առանց ազգային փոքրամասնությունների չորս տեղի՝ 
հենց 25%-ը: Կանանց մասնակցության ավելացմանը նպաստող 
գործիքը, այսպիսով, արդյունավետ է:
  Ինչ վերաբերում է կանանց մասնակցությանը ընտրական 
հանձնաժողովներում, ԿԸՀ-ի ներկա կազմը ներառում է կանանց 
42,85%, այսինքն՝ 3 կին անդամ, իսկ  տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովների դեպքում նրանք ներկայացնում են ընդհանուր 
թվի 35% -ը (266-ից 93-ը): ԿԸՀ պաշտոնական տվյալներով՝ ՏԸՀ 
20100 անդամներից 10997-ը կանայք են, որը կազմում է 54,71%:
 ԿԸՀ պաշտոնական տվյալներով՝ 2591276 ընտրողներից 
քվեարկությանը մասնակցելու իրավունքից օգտվել է 1261105 
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ընտրող՝ 48.63 տոկոս: Ընտրողների ցածր մասնակցությունը 
բացահայտեց որոշ լուրջ խնդիրներ։ Կա ընտրողների ռեգիստրի 
ճշգրտության գնահատման և ավելացման հրամայական 
անհրաժեշտություն, ինչպես նաև ընտրողների կրթությանը և 
մասնակցության բարելավմանն ուղղված մասնագիտացված 
արշավների կարիք:
      Շրջիկ (տնային) քվեարկության ընթացակարգը սահմանափակ 
էր և մատչելի էր միայն ընտրությունների օրը բժշկական 
հաստատություններում գտնվողների համար: ENEMO- ն 
ընդունում է, որ քվեարկության այս տեսակն առաջացնում է 
գաղտնիության որոշակի խնդիրներ և կարող է օգտագործվել 
ընտրողների վրա ազդելու և ճնշելու համար:
  Վիդեոդիտարկման համակարգը գնահատվել է որպես կար-
ևոր գործոն, որը կարող է հետագայում ևս ապահովել ինչպես 
հանրային վստահության բարձրացումը, այնպես էլ ընտրական 
գործընթացի թափանցիկությունը: Այնուամենայնիվ, կան 
մի քանի տեխնիկական խնդիրներ, որոնց պետք է ավելի 
մեծ ուշադրություն հատկացնել՝ ընտրատեղամասերում 
տեսախցիկների տեղադրման ավելի լավ տեխնիկական 
պայմաններ և հեռարձակման ու ինտերնետ կապի որակի 
բարձրացում:
       ENEMO-ն որևէ էական բողոք չի ստացել ընտրողների ցուցակի 
ճշգրտության վերաբերյալ: Հնարավոր ընտրակեղծիքների 
և կրկնակի քվեարկության դեմ պայքարելու համար 
ընտրատեղամասերում ընտրողները գրանցվել են տեխնիկական 
սարքի միջոցով, որը պարունակում է ընտրողների էլեկտրոնային 
ցուցակի օրինակ: Թեև տեխնիկական սարքերը ինտերնետի 
միջոցով միացված չէին կենտրոնական բազային և հնարավոր 
չէր իրական ժամանակում ստուգել կրկնակի քվեարկությունը 
տարբեր ընտրատեղամասերում, այնուամենայնիվ տեխնիկական 
սարքերը նպաստեցին ընտրողների ռեգիստրի նկատմամբ 
ընտրողների վստահության վերականգնմանը։
  Ընտրարշավը գնահատվել է որպես հանդարտ, ազատ 
և առանց խոշոր սահմանափակումների: Քարոզարշավը 
հիմնականում կենտրոնացած էր առանձին թեկնածուների 
և հին ու նոր իշխանությունների ներկայացուցիչների միջև 
փոխադարձ մեղադրանքների, այլ ոչ թե կուսակցական ծրագրերի 
վրա: Արդյունքում, քաղաքական բանավեճերը հիմնականում 
անհատականացված էին, և քաղաքականության վրա հիմնված 
բանավեճեր չկային: Ատելության խոսքի գործածումը այս 
քարոզչական շրջանի առավել բնորոշ հատկանիշներից էր և 
շարունակում է լինել այն մտահոգիչ երևույթներից մեկը, որին 
հետագայում անհրաժեշտ է լուծում գտնել:
  ԶԼՄ-ների ոլորտը գնահատվել է որպես ավելի ազատ և 
ժողովրդավարական, սակայն այն դեռևս խորապես առանձնանում 
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է մինչհեղափոխական շրջանի հռետորաբանությամբ, որը 
բնութագրվում է լայնածավալ քաղաքական ազդեցությամբ 
և ճնշումների մշտական վախով: Ընտրական քարոզչության 
նպատակով սոցիալական մեդիաների օգտագործման 
աճող միտումը անհրաժեշտ է դարձնում քաղաքական 
գովազդի անկողմնակալության ապահովմանն ու հավասար 
պայմանների ստեղծմանն ուղղված օրենսդրական կանոնների և 
սահմանափակումների կիրառումը:
  ԿԸՀ-ն հավատարմագրել էր ութ միջազգային դիտորդական 
առաքելությունների և ստացել էր տեղական դիտորդական 
կազմակերպությունների հավատարմագրման 22 դիմում 
ընդամենը 17813 դիտորդի համար: Միջազգային և տեղական 
դիտորդները ներկա էին ENEMO-ի կողմից դիտարկվող 
ընտրատեղամասերի համապատասխանաբար 27.7 և 
51.6 տոկոսում: Ընտրատեղամասերի ընդհանուր թվի 82.9 
տոկոսում եղել են վստահված անձինք, իսկ 18.7 տոկոսում` 
հավատարմագրված լրատվամիջոցներ:
   Ընտրությունների օրն անցել է կանոնավոր ձևով և դրական 
գնահատվել ENEMO-ի կողմից [1]: ENEMO դիտորդների կողմից 
դիտարկված ՏԸՀ-ների 73,3 տոկոսը գնահատվել է որպես շատ լավ, 
իսկ 23,3 տոկոսը՝ որպես լավ: ՏԸՀ-ների 3,3 տոկոսը գնահատվել 
է որպես վատ՝ որոշ հիմնական ընթացակարգեր չպահպանելու, 
շարժունակության հետ խնդիրներ ունեցող ընտրողների համար 
անհասանելիության կամ առանց նախապես որպես օգնող տվյալ 
անձին գրանցելու՝ ընտրողին օգնել թույլ տալու համար:
    Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների կազմակերպ-
ման և անցկացման ընթացքում ՀՀ ԿԸՀ-ին ներկայացվել է 25 
դիմում, որոնցից 5-ը դիմում են, 1-ը դիմում է պարզաբանման 
պահանջով, 17-ը տեղեկատվության հարցմամբ դիմումներ են, 
2-ը՝ առաջարկություն: Վերջնական որոշումները սահմանված 
կարգով ուղարկվել են դիմումատուներին և հրապարակվել ԿԸՀ 
պաշտոնական կայքում:
     Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ու իրավիճակային 
վերլուծության կենտրոնն օպերատիվ կարգով արձագանքել են 
չորս տասնյակից ավելի կայքերում տեղ գտած ավելի քան 120 
հաղորդումներին, ստուգվել են հրապարակվող հանգամանքները 
և տրվել մեկնաբանություններ: Տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովները և ԿԸՀ-ն որևէ դիմում կամ բողոք չեն ստացել 
այլ անձի փոխարեն քվեարկելու վերաբերյալ:
   Վերահաշվարկ է կատարվել 57 ընտրատեղամասում, որոնց 
արդյունքում 22 ընտրատեղամասերում որոշ փոփոխություններ 
են գրանցվել: 16/3 տեղամասում «Լուսավոր Հայաստանի» 
թեկնածուներից մեկի համար քվեարկած 44 քվեաթերթիկ 
հաշվարկվել էր նույն կուսակցության մեկ այլ թեկնածուի օգտին:
 ENEMO-ի վերջնական զեկույցը ներառում է մի շարք 
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առաջարկություններ, որոնք ուղղված են Հայաստանի 
Հանրապետությունում ընտրությունների կատարելագործմանը՝ 
միջազգային չափանիշներին և պրակտիկային համապատասխան:



14

II. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 Ընտրությունները դիտարկող կազմակերպությունների 
եվրոպական ցանցը (ENEMO) Եվրոպայի (այդ թվում` 
Եվրամիության կազմում գտնվող երեք երկրների) և Կենտրոնական 
Ասիայի 18 երկրներում տեղակայված 21 առաջատար ընտրական 
դիտորդական կազմակերպությունների ցանց է։ ENEMO-ն 
անկախ և պրոֆեսիոնալ դիտորդներ ունեցողի համբավ ունի։ 
  ENEMO-ն և նրա բոլոր անդամ կազմակերպությունները 
ընդունել են ընտրությունների միջազգային դիտարկման 
սկզբունքների 2005 թվականի հռչակագիրը և քաղաքացիական 
կազմակերպությունների կողմից ընտրությունների անկողմնակալ 
դիտարկման և մոնիտորինգի համաշխարհային սկզբունքների 
հռչակագիրը: Յուրաքանչյուր ENEMO դիտորդ ստորագրում է 
միջազգային դիտորդների վարքագծի կանոնագիրք:
 Սա ENEMO-ի առաջին դիտորդական առաքելությունն 
է Հայաստանում։ ENEMO-ն իր աշխատանքները սկսեց 
2018թ. նոյեմբերին, երբ Երևան ժամանեց հիմնական թիմը։ 
Առաքելության թիմը բաղկացած է հիմնական թիմի վեց 
անդամներից, ութ երկարաժամկետ դիտորդներից և հիսուն 
կարճաժամկետ դիտորդներից։ ENEMO-ի երկարաժամկետ 
դիտորդների 4 խմբերը իրենց դիտարկումները սկսել են նոյեմբերի 
16-ին: Երկարաժամկետ դիտորդների խմբերը աշխատել են 
Երևանից, Իջևանից, Գյումրիից և Կապանից։ Ընտրությունների 
օրը ENEMO դիտորդները դիտարկել են 30 ընտրատեղամասերի 
բացումը, ավելի քան 310 ընտրատեղամասերում քվեարկության 
ընթացքը և 30 ընտրատեղամասերի փակումը: Բացի այդ, 
տեսանյութերի դիտարկմամբ զբաղվող դիտորդները դիտարկել 
են ընտրությունների ընթացքը 283 տեղամասերում:
        Այս զեկույցը գրված է ըստերկարաժամկետ և կարճաժամկետ 
դիտորդների դիտարկումների՝ հիմնվելով ժողովրդավարական 
ընտրությունների միջազգային չափանիշների, ազգային 
օրենսդրության և ԵԱՀԿ պարտավորությունների վրա:
     ENEMO առաքելությունը ցանկանում է իր երախտագիտությ-
ունը հայտնել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին` 
ENEMO-ին խորհրդարանական ընտրությունների դիտարկման 
հրավեր ուղարկելու, ինչպես նաև դիտորդական առաքելության 
ընթացքում համագործակցության ու աջակցության համար:
         ENEMO-ն նաև օգտվում է այս հնարավորությունից` իր մեծագ-
ույն շնորհակալությունը հայտնելու Եվրոպական միությանն 
ու Նիդեռլանդների Թագավորությանը՝ ընտրությունների 
դիտորդական առաքելությանը աջակցելու համար: Առանց 
իրենց աջակցության ENEMO-ի դիտորդական առաքելությունը 
Հայաստան 2018թ. տեղի չէր ունենա։ 
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III. ՆԱԽԱԲԱՆ

  2018թ. դեկտեմբերի 9-ին կայացան ՀՀ Ազգային ժողովի 
արտահերթ ընտրությունները։ Արտահերթ ընտրությունների 
համար առիթ դարձավ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 
հրաժարականը, որը նա տվեց հոկտեմբերի 16-ին, որից հետո 
Ազգային ժողովը երկու անգամ չընտրեց ՀՀ վարչապետ և 
իրավունքի ուժով լուծարվեց։ Հայաստանի նախագահ Արմեն 
Սարգսյանը ստորագրեց հրամանագիր, որով Ազգային ժողովի 
արտահերթ ընտրությունների անցկացման օր սահմանվեց 
դեկտեմբերի 9-ը։ Ընտրողները պետք է ընտրեին առնվազն 101 
պատգամավոր։
  Մինչև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները՝ 
2018 թ. մայիսին, խորհրդարանը մի շարք փոփոխություններ էր 
կատարել Ընտրական օրենսգրքի և հարակից օրենսդրության 
մեջ̀  ներմուծելով. 1) պատժամիջոցներ պետական ռեսուրսների 
չարաշահման դեպքում, 2) լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների 
հավատարմագրման համար սահմանափակումների վերացում, 
3) ավելի մեծ պատժամիջոցներ և տուգանքներ՝ ընտրական 
իրավախախտումների դեպքում, և 4) հնարավորություն տալով 
ԿԸՀ-ին՝ նոր ընտրական տեխնոլոգիաները փորձարկել տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ:
  Նախընտրական շրջանում թեժ քաղաքական բանավեճ 
էր ընթանում ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ 
կատարելու անհրաժեշտության վերաբերյալ, որոնք Փաշինյանի 
կառավարությունը դիտարկում էր որպես ազատ և արդար 
ընտրություններ անցկացնելու և միջազգային չափանիշներին 
համապատասխան ընտրական գործընթացներ ձևավորելու 
համար անհրաժեշտ նախադրյալներ: Խորհրդարանում 
մանդատների բաշխման կարգը վերանայող օրինագիծը, որի 
քննարկման համար հրավիրված Ազգային ժողովի արտահերթ 
նիստերից երկրորդում միայն մեկ ձայն պակասեց այն 
ընդունելու համար [1] , պարունակում էր հետևյալ դրույթները. 1) 
թեկնածուների տարածքային ցուցակների վերացում, 2) անցում 
30%-անոց գենդերային քվոտայով պարզ համամասնական 
ընտրակարգի, 3) քաղաքական կուսակցությունների և 
դաշինքների համար ընտրվելու նվազագույն շեմի իջեցում, 4) 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար քվեարկության 

[1] Նոր Ընտրական օրենսգիրքն ընդունելու համար անհրաժեշտ էր ԱԺ պատգամավորների ընդհանուր 
ձայների 3/5-րդը (63 կողմ ձայն), և այն քննարկելու համար երկու անգամ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ 
է հրավիրվել, առաջին նիստը կայացել է հոկտեմբերի 22-ին (56 կողմ և 3 դեմ), երկրորդը՝ հոկտեմբերի 29-ին 
(62 կողմ և 2 դեմ):



16

գործընթացի մատչելիության ապահովում, 5) քաղաքական 
գովազդի նոր կանոնների սահմանում և 6) թեկնածուների համար 
պարտադիր հեռուստաբանավեճերի ներմուծում:
         Ընտրություններին մասնակցող 11 քաղաքական ուժերից միայն 
«Իմ քայլը» դաշինքը և երկու կուսակցություններ՝ «Բարգավաճ 
Հայաստանը» և «Լուսավոր Հայաստանը» կարողացան անցնել 
խորհրդարան՝ հաղթահարելով համապատասխան 7% և 5% 
շեմերը: Շատ կուսակցություններ պնդում էին, որ չէին ակնկալում 
արտահերթ ընտրությունների անցկացում խառը ընտրական 
համակարգով կամ ընտրությունների այդքան շուտ անցկացում, 
ինչը համարում էին Փաշինյանի քաղաքական որոշումը՝ 
օգտագործելու հետհեղափոխական էյֆորիան՝ ընտրությունների 
ժամանակ մեծ տոկոսով ձայներ ստանալու համար:
      Ընտրողների մասնակցությունը (48.63%) 12 տոկոսային կետով 
նվազել էր՝ 2017 թ. ընտրությունների համեմատ:
 Խորհրդարանական ներկայացուցիչների առնչությամբ 
կա մեկ խնդիր, որ նրանք չունեն բավականաչափ փորձ և 
գիտելիքներ, ինչպես նաև նրանց հնարավոր արձագանքը 
«միաբևեռ խորհրդարանի» հռետորաբանությանը: Ընդհանուր 
մտահոգություն կա, որ «միաբևեռ» խորհրդարանի 
պայմաններում հանրային դժգոհությունները չեն արտացոլվի 
խորհրդարանական բանավեճերում:
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IV. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ ԵՎ 
ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

      Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունները հիմնակ-
անում կարգավորվում են Սահմանադրությամբ (վերջին անգամ 
փոփոխվել է 2015 թ.) և 2016թ. ընտրական օրենսգրքով (վերջին 
անգամ փոփոխվել է 2018 թ. մայիսին): Իրավական շրջանակն 
ընդգրկում է մի շարք օրենքներ, այդ թվում «̀Կուսակցությունների 
մասին» և «Հավաքների ազատության մասին» օրենքները: 
Ընտրական իրավական համակարգը ներառում է նաև 
Քաղաքացիական օրենսգրքի, Քրեական օրենսգրքի, Վարչական 
օրենսգրքի, ինչպես նաև Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի (ԿԸՀ) որոշումների և Հեռուստատեսության և 
ռադիոյի հանձնաժողովի(ՀՌՀ) կանոնակարգերի դրույթներ:
  Հայաստանը ընդունել և հետևում է ժողովրդավարական 
ընտրություններ անցկացնելու պրակտիկայի հետ կապված 
միջազգային և տարածաշրջանային կարևորագույն 
փաստաթղթերին, ներառյալ՝ 1950 թ. ընդունված Մարդու 
իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան, 1966 թ. ընդունված 
Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին 
միջազգային դաշնագիրը, Ռասայական խտրականության բոլոր 
ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիան (1965 թ.), 
ՄԱԿ-ի՝ կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի 
վերացման մասին կոնվենցիան (1979 թ.), ՄԱԿ-ի՝ Կոռուպցիայի 
դեմ կոնվենցիան (2003 թ.) և Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
իրավունքների մասին կոնվենցիան (2006 թ.): Հայաստանը նաև 
Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի և Կոռուպցիայի 
դեմ պայքարող պետությունների հատուկ խմբի (GRECO) անդամ է:
      Ընտրական օրենսգիրքը ներառում է ազգային ընտրություննե-
րի լայն շրջանակ, ինչպես նաև քաղաքացիական և քաղաքական 
հիմնարար իրավունքներ: Օրենքը կենտրոնանում է ազգային 
փոքրամասնությունների, զինծառայողների և հաշմանդամների 
ընտրական իրավունքների պաշտպանության վրա, ինչպես 
նաև անդրադառնում է ընտրողների գրանցման նվազագույն 
չափորոշիչների կիրառմանը և քարոզչության ֆինանսավորման 
համապարփակ կարգավորմանը:
        2018 թ. մայիսին ՀՀ վարչապետը ձևավորեց նոր կառավարութ-
յուն, որը զբաղվում էր մի շարք բարեփոխումներով՝ ներառյալ 

Ա) Իրավական դաշտը
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ընտրական համակարգը: Բարեփոխումները նպատակ ունեին 
վերացնել հասարակության կողմից ընտրական գործընթացների 
նկատմամբ վստահության բացակայությունը (վերջին 
խորհրդարանական ընտրությունները տեղի էին ունեցել 2017 
թ. ապրիլի 2-ին), որը պայմանավորված էր ընտրակաշառքի 
պրակտիկայով և քաղաքացիական ծառայողների ու մասնավոր 
ընկերությունների աշխատողների հանդեպ կիրառված ճնշմամբ:
       2018 թ. սեպտեմբերին խորհրդարանը մի քանի փոփոխություն-
ներ կատարեց Քրեական օրենսգրքում՝ մասնավորապես 
փոփոխելով կաշառք տալու և ստանալու քրեականացման մասին 
դրույթները և ավելացնելով բարեգործության անվան տակ 
ընտրողներին տրվող դրամական միջոցների կամ ապրանքի 
նվիրաբերման կամ դրանց մասին խոստումների դեպքում 
պատիժների դրույթը: Կաշառք ստանալու համար սահմանված 
պատիժը սահմանում է մինչև 3 տարի ազատազրկում կամ մինչև 
700000 դրամ տուգանք, մինչդեռ կաշառք տալը պատժվում է 
ավելի խիստ՝ մինչև 5 տարի ազատազրկմամբ կամ 4000000 
դրամ տուգանքով:
  2018 թ. հունիսին փոփոխվեց «Բարեգործության մասին» 
օրենքը՝ ստեղծելով նոր կարգավորող մարմին, որը դիտարկելու, 
հաստատելու և գրանցելու է երկրում բարեգործական 
գործունեությունը։ Այս մարմինը անմիջականորեն հաշվետու է 
վարչապետի գրասենյակին:
 ՀՀ կառավարությունը փորձեց անցկացնել ընտրական 
օրենսգիրքը փոփոխող մի օրինագիծ։ Օրինագիծը պարունակում 
էր հետևյալ դրույթները. 1) թեկնածուների տարածքային 
ցուցակների վերացում, 2) անցում 30%-անոց գենդերային 
քվոտայով պարզ համամասնական ընտրակարգի, 3) 
քաղաքական կուսակցությունների և դաշինքների համար 
ընտրվելու նվազագույն շեմի իջեցում, 4) հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց համար քվեարկության գործընթացի 
մատչելիության ապահովման միջոցառումների կիրառում, 
5) քաղաքական գովազդի նոր կանոնների սահմանում և 6) 
թեկնածուների համար պարտադիր հեռուստաբանավեճերի 
ներմուծում: 2018 թ. հոկտեմբերին սույն օրինագծի ընդունումը 
տապալվեց Հայաստանի խորհրդարանում, և ընտրությունները 
անցկացվեցին այն նույն օրենսդրությամբ, որը գործել էր 2017 
թվականին:
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  Ազգային ընտրական համակարգը նույնն էր, ինչ 2017 թ. 
խորհրդարանական ընտրություններում: Ազգային ժողովի 
առնվազն 101 պատգամավոր էր ընտրվելու եռաստիճան 
համամասնական համակարգով (PR List System)̀  տարածքային 
ոչ պարտադիր քվեարկությամբ:
     Ընտրական համակարգը պարունակում է տարբեր ընտրական 
շեմեր, ըստ որոնց խորհրդարանում տեղ ստանալու համար 
քաղաքական կուսակցությունը պետք է ստանա բոլոր ձայների 
առնվազն 5%-ը, իսկ դաշինքը՝ 7%-ը:
   Քվեաթերթիկի մի երեսին համապետական փակ ցուցակի մի 
մասն է, իսկ մյուս երեսին՝ բաց տարածքային ցուցակը, որտեղ 
ընտրողը կարող է նախապատվություն տալ տարածքային 
որևէ թեկնածուի՝ բացի համապետական ցուցակն ընտրելուց: 
Ընտրողների համար բոլոր թեկնածուներին դեմ քվեարկելու 
հնարավորություն չկա:
 Ընտրական օրենսգիրքը համապետական փակ ցուցակի 
համար նախատեսում է գենդերային 25 տոկոսանոց քվոտա, 
և պարտադրում է, որ յուրաքանչյուր չորս թեկնածուից մեկը 
լինի ավելի քիչ ներկայացված սեռի ներկայացուցիչ: Եթե քիչ 
ներկայացված սեռի թեկնածուն չի ընդունում կամ հրաժարվում 
է իր մանդատից, այն տրվում է ցուցակում գտնվող նույն սեռի 
հաջորդ թեկնածուին:
      Հայաստանի ընտրական համակարգում տեղերը հատկացվում 
են երեք աստիճանով: Առաջին աստիճանում 101 տեղ է 
հատկացվում այն կուսակցություններին, որոնք հաղթահարել 
են ընտրական շեմը: Յուրաքանչյուր կուսակցության 
(կուսակցությունների դաշինքի) հասանելիք մանդատների 
թվի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ. յուրաքանչյուր 
կուսակցությանը (կուսակցությունների դաշինքին) կողմ 
քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը բազմապատկվում է 101-
ով, արդյունքը բաժանվում է արգելապատնեշը հաղթահարած 
կուսակցություններին (կուսակցությունների դաշինքին) 
կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թվի վրա, 
և առանձնացվում են ամբողջ թվերը, որոնք յուրաքանչյուր 
կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) հասանելիք 
մանդատների թվերն են: Մինչև 101 մանդատ մնացած մանդատները 
կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) միջև 
բաշխվում են ըստ մնացորդների մեծության հերթականության` 
յուրաքանչյուրին մեկական մանդատ սկզբունքով: Մնացորդների 
մեծության հավասարության դեպքում վիճարկվող մանդատը 
տրվում է այն կուսակցությանը (կուսակցությունների դաշինքին), 

Բ) Ընտրակարգը
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որին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվն ամենամեծն 
է, իսկ դրանց հավասարության դեպքում մանդատը տրվում է 
վիճակահանությամբ:
   Երկրորդ փուլում պատգամավորների 4 մանդատ բաշխվում 
է ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչների միջև̀  
ընտրություններին նախորդող վերջին մարդահամարի 
տվյալներով առավել մեծ թվով մշտական բնակչություն 
ունեցող առաջին չորս ազգային փոքրամասնություններից 
յուրաքանչյուրին մեկ մանդատ սկզբունքով: Յուրաքանչյուր 
կուսակցությանը/դաշինքին թույլատրվում է ազգային ցուցակի 
երկրորդ մասում ներառել փոքրամասնության թեկնածուների:
  Առաջին փուլում 101 մանդատ բաշխելուց հետո ևս 4 
մանդատ պետք է բաժանվեն այն կուսակցություններին, 
որոնք մասնակցել են 101 մանդատների բաշխմանը և իրենց 
ցուցակներում ունեն ազգային փոքրամասնությունների 
թեկնածուներ: Ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչների 
մանդատները կուսակցությունների (կուսակցությունների 
դաշինքների) միջև բաշխվում են ըստ գործակիցների նվազման 
հերթականության: Ազգային փոքրամասնությունների 
ներկայացուցիչների մանդատները բաշխելիս կուսակցությունը 
(կուսակցությունների դաշինքը) մանդատը տրամադրում է իր 
ցուցակի դեռևս մանդատ չունեցող առավել փոքր հերթական 
համար ունեցող ազգային փոքրամասնությանը: Եթե այդպիսին 
չկա կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական 
ցուցակի երկրորդ մասում, ապա բաշխման հերթը փոխանցվում 
է մեծությամբ հաջորդ գործակից ունեցող կուսակցությանը 
(կուսակցությունների դաշինքին):
     Երրորդ փուլում հատկացվում են «բոնուսային» մանդատները՝ 
այսպես կոչված «կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն» 
ձևավորելու համար, որը սահմանվել է որպես մանդատների 
վերջնական ընդհանուր քանակի 54% -ը: Եթե հաղթող ցուցակը 
կամ դաշինքը ստանում է բացարձակ մեծամասնություն (50% + 
1), բայց մանդատների 54%-ից պակաս, ապա նրանք ստանում են 
լրացուցիչ մանդատներ̀  անհրաժեշտ կայուն մեծամասնությունը 
ձևավորելու համար: Բացի այդ, եթե հաղթող կուսակցությունը/
դաշինքը ստանում է ընդհանուր տեղերի ավելի քան երկու 
երրորդը, ավելի քիչ ձայն ստացած կուսակցությունները ստանում 
են լրացուցիչ մանդատներ, որպեսզի կազմեն  խորհրդարանի 
բոլոր մանդատների մեկ երրորդը:
    Թեկնածուների ցուցակները երկու տեսակի են՝ համապետակ-
ան և տարածքային:  Համապետական ցուցակը փակ է և 
փոփոխման ոչ ենթակա։ Մանդատները բաշխվում են անցողիկ 
շեմը հաղթահարած ուժերի միջև, որոնցից յուրաքանչյուրի 
մանդատների կեսը բաժին է ընկնում տարածքային ցուցակով 
առավելագույն ձայներ ստացած թեկնածուներին, իսկ մյուս 
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կեսը՝ համապետական ցուցակի թեկնածուներին՝ ըստ 
ցուցակում նրանց ունեցած հերթականության: Ընտրողը կարող 
է քվեարկել միայն կուսակցության ցուցակում ընդգրկված 
թեկնածուի համար՝ տարածքային ցուցակից ընտրելով միայն 
մեկ թեկնածուի: Կան 13 ընտրատեղամասեր, 4-ը՝ Երևանում, 
9-ը՝ մարզերում: Տարածքային ցուցակի թեկնածուները պետք 
է ներառված լինեն նաև համապետական ցուցակում: Այն 
թեկնածուները, որոնք մանդատ են ստանում տարածքային 
ցուցակով, հանվում են համապետական ցուցակից՝ մանդատների 
բաշխման համապետական փուլում իրենց տեղը զիջելով հաջորդ 
թեկնածուին:
   Ընտրողը իրեն տրված մրցակից ցուցակներից ծրարի մեջ է 
դնում իր նախընտրած ցուցակը (կուսակցության կամ դաշինքի)՝  
նախապես, տարածքային թեկնածուներից որևէ մեկին 
նախընտրելու դեպքում քվեաթերթիկի 2-րդ էջում նշում անելով 
համապատասխան թեկնածուի անվան դիմացի վանդակում: Ընդ 
որում, ռեյտինգային քվեարկությունը պարտադիր չէ:

Առաջին աստիճան Երկրորդ 
աստիճան

Երրորդ աստիճան

Կուսակցություն/
դաշինք

Ստացած 
ձայների 
քանակը

Ստացած 
ձայների 
տոկոսը

Մանդատ-
ների 

քանակը

Մանդատ-
ների տո-

 Ստացած 
մանդատնե-
րի քանակը

Լրացուցիչ 
մանդատ-ներ

Ընդհանուր 
մանդատնե-
րի քանակը

Ընդհանուր 
մանդատնե-րի 

տոկոսը

«Իմ քայլը» դաշինք 884 864 70.42 84 87.12 4 0 88 66.66

«Բարգավաճ 
Հայաստան»

103 801 8.26 10 9.90 16 26 19.69

«Լուսավոր 
Հայաստան»

80 047 6.37 7 6.93 11 18 13.63

Հայաստանի 
Հանրապետական 
կուսակցություն

59 083 4.70 0

«Հայ հեղափոխա- կան 
դաշնակցութ-յուն» 
կուսակցութ.

48 816 3.88 0

«Մենք» դաշինք 25 176 2.00 0
Սասնա Ծռեր 22 868 1.82 0  
Օրինաց երկիր 12 393 0.99 0  
Քաղաքացու որոշում 8 514 0.68 0  

«Քրիստոնեա-
ժողովրդական 
վերածնունդ» 
կուսակցություն

6 458 0.51 0  

Ազգային առաջընթաց 4 121 0.33 0  

Ընդհանուր 
մանդատների թիվը 101  4 27 132

Աղյուսակ 1. Թեկնածուների մանդատների ստացման եռաստիճան համակարգ
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    Այս ընտրություններում նվազագույն 101 տեղերը բաշխվել էին 
կուսակցություններին/դաշինքներին հետևյալ կերպ. «Իմ քայլը» 
դաշինք՝ 84 մանդատ, «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն` 
10 մանդատ, «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն` 7 
մանդատ:
     Երկրորդ աստիճանում «Իմ քայլը» դաշինքը ստացել էր ազգա-
յին փոքրամասնությունների համար նախատեսված բոլոր չորս 
տեղերը:
   Երրորդ աստիճանում լրացուցիչ 27 մանդատ է հատկացվել 
«Բարգավաճ Հայաստանին» և «Լուսավոր Հայաստանին», 
որպեսզի ընդդիմադիր կուսակցություններն ունենան 
խորհրդարանի ընդհանուր տեղերի մեկ երրորդը: Սրա 
հետևանքով խորհրդարանում ընդդիմության աճը կազմեց 
16.19%-ից մինչև 33.33%։
    Այս ընտրությունների արդյունքում նոր խորհրդարանը կունե-
նա 132 պատգամավոր, որից  66,66%-ով և 88 մանդատով «Իմ 
քայլը» դաշինքն ունի կայուն մեծամասնություն, իսկ մյուս երկու 
կուսակցությունները̀  «Բարգավաճ Հայաստանը» (19.69%) և 
«Լուսավոր Հայաստանը» (13.63%)՝  համապատասխանաբար̀  26 
և18 տեղ:
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V. ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄՆ ՈՒ 
ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ

            Ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման նպատակով 
կազմվում է ընտրական հանձնաժողովների եռաստիճան 
համակարգ` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 
(ԿԸՀ), 38 տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ և 2010 
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներ (ՏԸՀ):

 ԿԸՀ-ն ընտրությունների անցկացման գլխավոր պատ-
ասխանատու մարմինն է՝ օժտված լիազորությունների և 
պարտականությունների մեծ շրջանակով, որը ներառում է 
պարտադիր հրամանագրերի հրապարակում, թեկնածուների 
ցուցակների գրանցում, ավելի ցածր մակարդակի 
հանձնակատարների վերապատրաստում, դիտորդների և 
լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հավատարմագրում և 
քարոզարշավի ֆինանսավորման վերահսկում:
  ԿԸՀ-ն մշտական և մասնագիտական մարմին է, որի յոթ 
անդամներին ընտրում է Ազգային ժողովը̀  պատգամավորների 
ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով` 6 տարի ժամկետով։ 
     Ներկայումս գործող ԿԸՀ բոլոր անդամները, այդ թվում՝ երեք 
կանայք (42.85%) , վերանշանակվել են 2016 թ. հոկտեմբերին:

 Ներկայիս տարածքային ընտրական հանձնաժողովները 
ձևավորվել են 2016 թվականին: Տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովները մասնագիտական մարմիններ են` կազմված 
ԿԸՀ կողմից վեց տարի ժամկետով նշանակված 7 անդամներից: 

Ա) Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (ԿԸՀ)

Բ) Տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ
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Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կազմում 
յուրաքանչյուր սեռի ներկայացուցիչների թիվը չպետք է պակաս 
լինի երկուսից: Տարածքային ընտրական հանձնաժողովները 
վերահսկում են տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները 
(ՏԸՀ), վարում են ՏԸՀ-ներին վերաբերող բողոքները,  կատարում 
վերահաշվարկներ,  ամփոփում արդյունքները և փոխանցում 
ԿԸՀ:
  Ստորև բերված աղյուսակը ցույց է տալիս տարածքային 
ընտրական հանձնաժողովներում կանանց մասնակցության 
վերաբերյալ տվյալները: Ընդհանուր առմամբ՝ կանանց 
մասնակցությունը կազմում է 35%:

Աղյուսակ 2: Կանանց մասնակցությունը տարածքային 
ընտրական հանձնաժողովներում 

Տարածքային 
ընտրական 

հանձնաժողով

Անդամների 
ընդհանուր 

քանակը

Կին 
անդամների 

քանակը

Կին 
անդամների 

տոկոսը

Տարածքային 
ընտրական 

հանձնաժողով

Անդամների 
ընդհանուր 

քանակը

Կին 
անդամների 

քանակը

Կին 
անդամների 

տոկոսը
1 7 2 29% 20 7 2 29%

2 7 4 57% 21 7 2 29%

3 7 2 29% 22 7 2 29%

4 7 3 43% 23 7 3 43%

5 7 2 29% 24 7 2 29%

6 7 5 71% 25 7 3 43%

7 7 2 29% 26 7 3 43%

8 7 2 29% 27 7 2 29%

9 7 2 29% 28 7 3 43%

10 7 2 29% 29 7 3 43%

11 7 3 43% 30 7 2 29%

12 7 3 43% 31 7 2 29%

13 7 3 43% 32 7 2 29%

14 7 2 29% 33 7 2 29%

15 7 2 29% 34 7 2 29%

16 7 2 29% 35 7 4 57%

17 7 2 29% 36 7 2 29%

18 7 2 29% 37 7 2 29%

19 7 3 43% 38 7 2 29%

Ընդամենը 266 93 35%
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Գ) Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներ (ՏԸՀ-ներ)

 ՏԸՀ-ների ձևավորման համար խորհրդարանական 
կուսակցությունները իրենց թեկնածուների ցանկերը պետք 
է ներկայացնեն ԿԸՀ-ին արտահերթ ընտրություններից 18-
20 օր առաջ: ՏԸՀ-ները կազմակերպում են քվեարկությունը, 
հաշվարկը և արդյունքների հանձնումը տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովներ:
     ՏԸՀ-ները բաղկացած են առնվազն 7 անդամից: ՏԸՀ անդամ 
նշանակում են`
1) Ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունները 
(կուսակցությունների դաշինքները)̀  մեկական անդամ, եթե 
խմբակցությունների թիվը մեծ է 4-ից, և երկուական անդամ, եթե 
խմբակցությունների թիվը փոքր է 5-ից.
2) համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովը̀  
2 անդամ:

  Յուրաքանչյուր տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 
անդամ նշանակելու համար տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ (բացառությամբ 
հանձնաժողովի նախագահի) կարող է ներկայացնել մեկ 
թեկնածու: Եթե առաջադրված թեկնածուների թիվը 2-ից 
ավելի է, ապա տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 2 
անդամին տարածքային ընտրական հանձնաժողովն ընտրում 
է վիճակահանության միջոցով` կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի սահմանած կարգով:
  Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում նախագ-
ահների և քարտուղարների պաշտոնները բաշխվում են Ազգային 
ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունների, 
կուսակցությունների դաշինքների միջև: Արտահերթ 
ընտրությունների համար ձևավորված, թվով 2010 
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների նախագահների 
և քարտուղարների պաշտոնները բաշխվել են հետևյալ 
համամասնությամբ.
     Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն ` 1110-ական,
«Ծառուկյան» կուսակցությունների դաշինք ` 594-ական,
«Ելք» կուսակցությունների դաշինք («Քաղաքացիական 
պայմանագիր», «Լուսավոր Հայաստան», «Հանրապետություն» 
կուսակցություններ)̀  172-ական,
Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն՝ 134-ական:
        Նրանց բաշխումն ըստ ՏԸՀ-ների իրականացվել է էլեկտրոնա-
յին տարբերակով՝ «Ընտրություններ» ավտոմատացված 
համակարգի միջոցով։
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  Ընտրությունների անցկացման համար պատասխանատու 
այն պաշտոնյաները, որոնց հետ հանդիպեց ENEMO-ն, 
իրազեկ էին, գործում էին թափանցիկ կերպով, կանոններին և 
սահմանված ժամկետներին համապատասխան: Տեղամասային 
և տարածքային ընտրական հանձնաժողովների անդամների 
մեծ մասը պատշաճ կերպով վերապատրաստվել է՝ պահանջվող 
աշխատանքները կատարելու համար: Այնուհանդերձ, ՏԸՀ 
նոր անդամները հաջորդ ընտրությունների համար պետք է 
վերապատրաստվեն: 
 ENEMO-ն նկատել է, որ տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովներում կանանց թիվը բավական մեծ է:
Ըստ ԿԸՀ տրամադրած տվյալների՝ ՏԸՀ 20100 անդամներից 
10997-ը կանայք էին, որը կազմում է  54,71%.
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  Խորհրդարանական ընտրություններում գրանցվել են 11 
թեկնածու ընտրական ցուցակներ՝ 9 կուսակցություն և 2 
կուսակցությունների դաշինք։ Թեկնածուները վճարել են 
ընտրական գրավ, որը վերադարձվել է, եթե տվյալ ցուցակը 
ստացել է վավեր քվեաթերթիկների 4 կամ ավելի տոկոսը։ 
Մրցապայքարում ներգրավված էր 1444 թեկնածու:
  Դատավորները, դատախազները, զինծառայողները, ոստի- 
կանները, այլ կատեգորիաների քաղաքացիական ծառայողները 
և ընտրական հանձնաժողովների անդամները չէին կարող 
թեկնածու առաջադրվել:
      Ըստ Ընտրական օրենսգրքի՝ Ազգային ժողովի պատգամավոր 
կարող է ընտրվել քսանհինգ տարին լրացած, վերջին չորս տարում 
միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, 
վերջին չորս տարում Հայաստանի Հանրապետությունում 
մշտապես բնակվող և հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք:
 Հայերենին տիրապետելու հանգամանքը հավաստվում է 
ուսումնական հաստատություններում հայերենով կրթություն 
ստացած կամ կրթական ծրագրերով նախատեսված հայոց 
լեզու առարկայի ուսումնառությունն ավարտած և ամփոփիչ 
ատեստավորում անցած լինելու վերաբերյալ ուսումնական 
հաստատությունների կողմից տրված ավարտական 
փաստաթղթով (հայերենին տիրապետելու հանգամանքը 
հավաստող ավարտական փաստաթղթի բացակայության 
դեպքում հայերենին տիրապետելու հանգամանքը ստուգվում 
է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 
նախարարության սահմանած կարգով, որը պետք է նախատեսի 
հայերենին տիրապետելու հանգամանքի ստուգման ողջամիտ, 
օբյեկտիվ չափորոշիչներ, ինչպես նաև գործընթացի 
վերահսկողության ընթացակարգեր):
 

VI. ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ 
ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ
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VII. ԿԱՆԱՆՑ 
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
  Ստորև բերված աղյուսակում ընտրական գործընթացում 
կանանց ներկայացվածության վերաբերյալ տվյալներն են՝ 
համաձայն մրցակցող քաղաքական ուժերի ներկայացրած 
համապետական ցուցակների վերաբերյալ ԿԸՀ կայքում 
պարունակվող պաշտոնական տվյալների.

Աղյուսակ 3. Կանանց ներկայացվածությունը ըստ 
կուսակցությունների/դաշինքների (թեկնածուներ և ընտրված 
պատգամավորներ)

Կուսակցու-
թյուն/

դաշինք

Համապե-
տական 

ցուցակում 
թեկնածու-

ների քանակ

Կին 
թեկնա-
ծուների 
քանակ

Կին 
թեկնա-
ծուների 
տոկոս

Համապետական 
ցուցակից 

ընտրված կանանց 
թիվը

Տարածքային 
ցուցակից 
ընտրված 

կանանց թիվը

Կուսակցության/ 
դաշինքի ընտրված 

պատգամավորների, 
այդ թվում՝ կանանց 

թիվը

Կուսակցության/
դաշինքի 
ընտրված 
կանանց 

տոկոսային 
հարաբերությու-

նը ընդհանուր 
ընտրվածների 

թվին
«Ազգային 
առաջըն-

թաց» 
կուսակցու-

թյուն

83 43 52% կ/չ կ/չ կ/չ կ/չ

«Քաղաքա-
ցու որոշում» 

սոցիալ-
դեմոկրա-
տական 

կուսակցու-
թյուն

81 35 43% կ/չ կ/չ կ/չ կ/չ

«Օրինաց 
երկիր» 

կուսակցու-
թյուն

131 50 38% կ/չ կ/չ կ/չ կ/չ

«Սասնա 
Ծռեր»

Կուսակցու-
թյուն

174 64 37% կ/չ կ/չ կ/չ կ/չ

«Հայաստա-
նի Հանրապե-

տական 
կուսակցու-

թյուն»

125 45 36% կ/չ կ/չ կ/չ կ/չ

«Բարգավաճ 
Հայաստան» 
կուսակցու-

թյուն

176 56 32% 3 2 5-ը՝ 26-ից 19%

«Լուսավոր 
Հայաստան» 
կուսակցու-

թյուն

156 44 28% 3 1 4-ը՝ 18-ից 22%
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«Քրիստո-
նեա-

ժողովրդա-
կան 

վերա-ծնունդ» 
կուսակցու-

թյուն

85 23 27% կ/չ կ/չ կ/չ կ/չ

«Իմ քայլը» 
դաշինք

182 48 26% 14 9

23-ը՝ 84-ից

23-ը՝ 88-ից 
(ներառյալ ազգային 

փոքրամասն-
ությունների 4 
մանդատները)

27%
 

26%

«Հայ 
հեղափոխա-

կան 
դաշնակցու-

թյուն» 
կուսակցու-

թյուն

152 39 26% կ/չ կ/չ կ/չ կ/չ

«Մենք» 
դաշինք

134 34 25% կ/չ կ/չ կ/չ կ/չ

Կուսակցու-
թյուն/

դաշինք

Համապե-
տական 

ցուցակում 
թեկնածու-

ների քանակ

Կին 
թեկնա-
ծուների 
քանակ

Կին 
թեկնա-
ծուների 
տոկոս

Համապետական 
ցուցակից 

ընտրված կանանց 
թիվը

Տարածքային 
ցուցակից 
ընտրված 

կանանց թիվը

Կուսակցության/ 
դաշինքի ընտրված 

պատգամավորների, 
այդ թվում՝ կանանց 

թիվը

Կուսակցության/
դաշինքի 
ընտրված 
կանանց 

տոկոսային 
հարաբերությու-

նը ընդհանուր 
ընտրվածների 

թվին

   «Ազգային առաջընթաց» կուսակցության 83 թեկնածուներից 
43-ը կին էին (52%)։ Հաջորդը «Քաղաքացու որոշում» սոցիալ-
դեմոկրատական կուսակցությունն էր, որտեղ 81 թեկնածուների 
մեջ 35-ը կանայք էին (43%): «Օրինաց երկիր» կուսակցությունը (131-
ից 50 կին)  երրորդ տեղն էր գրավում կանանց ներկայացվածության 
տոկոսով (38%), իսկ «Սասնա Ծռերը» (174-ից 64) և ՀՀԿ-ն (125-ից 
45) ապահովել էին համապատասխանաբար 37% և 30% կանանց 
քվոտա: «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցությունը և «Մենք» 
դաշինքը ապահովել էին  համապատասխանաբար 28% (156-ից 
44) և 25% (134-ից 34) կանանց քվոտա, իսկ «Իմ քայլը» դաշինքը 
(182-ից 48) և ՀՅԴ-ն (152-ից 39) ապահովել էին կանանց 26 տոկոս 
իրենց ցուցակներում:
  «Ազգային առաջընթաց» կուսակցության ցուցակը կին էր 
գլխավորում, մինչդեռ ՀՀԿ-ն, «Լուսավոր Հայաստանը» և 
«Քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ» կուսակցությունները 
միակն էին, որոնց կուսակցական ցուցակներում երկրորդ տեղ էին 
զբաղեցնում կանայք: «Իմ քայլը» դաշինքը կին ներկայացուցիչ 
ուներ համապետական ցուցակի 3-րդ տեղում:
Ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ ԿԸՀ-ի 
վերջնական որոշման համաձայն՝ բոլոր երեք անցնող ուժերի 
համապետական ցուցակներից ընտրված կանայք մեծ տոկոս 
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են կազմում՝ 30%-ից(«Լուսավոր Հայաստան») մինչև 42% (ԲՀԿ): 
Բոլոր  մանդատները բաշխելուց հետո ընդհանուր 132 տեղից 
32-ը բաժին է ընկել կանանց (24,24%) կամ առանց ազգային 
փոքրամասնությունների չորս տեղի՝ հենց 25%-ը: Կանանց 
մասնակցության ավելացմանը նպաստող գործիքը, այսպիսով, 
արդյունավետ է:
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VIII. ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ 
ԵՎ ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ

  ԿԸՀ վերջնական պաշտոնական տվյալների համաձայն՝ 
Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրելու իրավունք ունեցող 
անձանց թիվը կազմում էր 2591276 (ընտրական իրավունքից 
օգտվեց 1261105 ընտրող), և կար 2010 ընտրատեղամաս:
      ԿԸՀ-ն նախաձեռնել էր տեղեկատվական արշավ, որի նպատ-
ակն էր քաղաքացիներին դրդել ակտիվորեն ստուգել ցուցակներում 
առկա անճշտությունները: Համակարգը ավտոմատ կերպով 
արտացոլում է ընտրացուցակում առկա քաղաքացիների 
կարգավիճակի փոփոխությունները: Բացի այդ, եթե քաղաքացին 
գրանցվում է մեկ այլ ընտրատեղամասում, նա ինքնաբերաբար 
հեռացվում է նախնական ցուցակից:

  18 տարեկանից բարձր բոլոր քաղաքացիները կարող են 
քվեարկել ընտրության օրը՝ բացառությամբ այն անձանց, 
որոնք անընդունակ են ճանաչվել դատարանի որոշմամբ կամ 
ազատազրկված են խոշոր հանցագործությունների համար: 
 Հայաստանի օրենսդրական համակարգը սահմանում է 
ընտրողների գրանցման պասիվ մեթոդ, և ընտրացուցակները 
հիմնվում են ոստիկանության անձնագրային և վիզաների 
վարչության կողմից վարվող բնակչության պետռեգիստրի վրա:
               Ոստիկանությունը կազմում է յուրաքանչյուր ընտրատեղամասի 
ընտրողների ցուցակները: Նախնական ցուցակները փակցվում են 
ընտրատեղամասերում՝ հասարակությանն ի գիտություն, ինչպես 
նաև հրապարակվում են ոստիկանության և ԿԸՀ կայքերում` ոչ 
ուշ, քան արտահերթ ընտրություններից 20 օր առաջ:
    Այն ընտրողները, ովքեր ընտրությունների օրը հեռու են լինե-
լու իրենց ընտրատեղամասից, կարող են նախապես դիմել և 
ընդգրկվել ընտրողների ցուցակում` ըստ իրենց ժամանակավոր 
գտնվելու վայրի:
 Քվեարկության օրը Հայաստանի Հանրապետության 
տարածքից դուրս գտնվելու դեպքում Հայաստանի 

Ա) Ընտրողների ռեգիստր
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Հանրապետության դիվանագիտական կամ հյուպատոսական 
ներկայացուցչություններում դիվանագիտական ծառայություն 
անցնող ընտրողները և նրանց հետ արտերկրում բնակվող 
ընտանիքի̀  ընտրելու իրավունք ունեցող անդամները կարող են 
մասնակցել Ազգային ժողովի ընտրություններին` քվեարկելով 
էլեկտրոնային եղանակով: ENEMO-ն մտահոգված է առցանց 
քվեարկելու հնարավորություն ունեցող մարդկանց արտոնյալ 
կարգավիճակով և նրանց քվեարկության գաղտնիությամբ:
   Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի քվեարկության օրվանից 
ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ ընտրողների ցուցակներում տեղ գտած 
անճշտությունները (այդ թվում` դիմողի անձին չվերաբերող) 
վերացնելու մասին դիմում ներկայացնելու լիազոր մարմին: 
Վերջնական ընտրացուցակները ՏԸՀ-ներին տրամադրվում են 
ոչ ուշ, քան ընտրություններից երեք օր առաջ:  Բացթողումների 
դեպքում, ոստիկանության կամ դատարանի համապատասխան 
որոշումներից հետո, ՏԸՀ-ն ընտրությունների նախօրեին և 
ընտրությունների օրը, ընտրողներին կարող է ընդգրկել լրացուցիչ 
ընտրացուցակներում: Ընտրությունների օրը լրացուցիչ 
ընտրացուցակներում ընդգրկվել էր 151 ընտրող։
    Ինչպես և նախորդ ընտրությունների ժամանակ, ընտրողների 
համապետական ռեգիստրը էլեկտրոնային էր: Ընտրական 
օրենսգրքի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության 
ընտրողների ռեգիստրը մշտապես վարվող փաստաթուղթ 
է, որը կազմվում է ըստ ընտրական տարածքների և 
համայնքների: Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների 
ռեգիստրում ընդգրկվում են Հայաստանի Հանրապետության 
բնակչության պետական ռեգիստրում ընդգրկված, Հայաստանի 
Հանրապետության որևէ համայնքում հաշվառված և 
ընտրելու իրավունք ունեցող Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիները:
       ENEMO-ն որևէ էական բողոք չի ստացել ընտրողների ցուցակի 
ճշգրտության վերաբերյալ:
  Ինչպես և 2017թ. կայացած ընտրություններում՝ հնարավոր 
ընտրակեղծիքների և կրկնակի քվեարկության դեմ պայքարելու 
համար ընտրողները գրանցվում էին տեխնիկական սարքի 
միջոցով, որը պարունակում էր ընտրողների էլեկտրոնային 
ցուցակի օրինակ: Տեխնիկական սարքերը միացված չէին 
ինտերնետին:
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      Ընտրողների ցուցակները կազմվում են ընտրողների գրանց-
ման վայրի հասցեների հիման վրա: Բնակչության պետռեգիստրում 
ընդգրկված Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, 
ովքեր գրանցված են ՀՀ որևէ համայնքում և ունեն քվեարկելու 
իրավունք, ներառված են ընտրողների ռեգիստրում։
      Ընտրողների ցուցակները, ընտրողների գրանցման վայրի հի-
ման վրա, լիազոր մարմնի կողմից կազմվում են նաև էլեկտրոնային 
ձևաչափով՝ հատուկ ծրագրային ապահովմամբ: Էլեկտրոնային 
ցուցակները ԿԸՀ կողմից նախատեսված ձևով և կարգով պետք 
է նախապես ներբեռնվեն տեխնիկական սարքերում:
    Քվեարկության օրվանից 2 օր առաջ ընտրողների ցուցակի, 
ինչպես նաև ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող անձանց 
լրացուցիչ ցուցակի մեկական օրինակ տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովի նախագահը փակցնում է տեղամասային 
կենտրոնում` բոլորի համար տեսանելի տեղում: Այս ցուցակները 
մնում են ընտրատեղամասում մինչև քվեարկությունից հետո 
7-րդ օրը:
   Հնարավոր ընտրակեղծիքների և կրկնակի քվեարկության 
դեմ պայքարելու համար ընտրողները գրանցվում են 
տեխնիկական սարքի միջոցով, որը պարունակում է 
ընտրողների էլեկտրոնային ցուցակի օրինակ:  Բացի այդ, 
ընտրություններից հետո ընտրողների ստորագրված ցուցակները 
դրվում են ԿԸՀ էջում՝ հասարակական վերահսկողության 
նպատակով։ Այնուամենայնիվ, քվեարկությունից հետո որևէ 
հավելյալ էլեկտրոնային ստուգում չկա՝ բացառելու կրկնակի 
քվեարկությունը ոչ միայն մեկ ընտրատեղամասում, այլև ամբողջ 
երկրում:
         ENEMO-ի զրուցակիցների մեծ մասը վստահություն է հայտնել 
ընտրական ենթակառուցվածքների ամբողջականության 
նկատմամբ և դրականորեն է գնահատել կիբեր անվտանգության 
ռիսկերը մեղմելու և հետընտրական աուդիտ անցկացնելու համար 
բոլոր մակարդակներում ներդրված ջանքերը: Տեխնիկական 
սարքերի համակարգը ապացուցել է իր արդյունավետությունը։

Բ) Ընտրողների էլեկտրոնային նույնականացման համակարգը
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    Նախընտրական քարոզարշավն ընթացավ հետհեղափոխա-
կան էյֆորիայի համատեքստում, որն էլ, հիմնականում, 
պայմանավորեց դրա բնույթը: Քարոզարշավի ընթացքում 
հիմնական շեշտը դրվեց ոչ թե քաղաքական բարեփոխումների 
օրակարգի կամ կուսակցությունների ծրագրերի քննարկման 
վրա, այլ հնչեցին փոխադարձ մեղադրանքներ հին ու նոր 
իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից:
   Հայաստանի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություն-
ների նախընտրական քարոզարշավը պաշտոնապես սկսվել է 
նոյեմբերի 26-ին։ Այն մոտավորապես 2 անգամ ավելի կարճ էր, 
քան ԱԺ հերթական ընտրությունների քարոզարշավը: 
      Շատ կուսակցությունների անդամներ նշել են, որ իրենք բավ-
արար ժամանակ չեն ունեցել նախընտրական քարոզարշավի 
համար: Մասնակիցների համար դժվար էր նման կարճ 
ժամկետներում ինքնակազմակերպվելը, հատկապես երբ 12 
օրերից մեկն էլ համընկնում էր Սպիտակի երկրաշարժի հիշատակի 
օրվա հետ, ինչի առնչությամբ որոշ կուսակցություններ որոշեցին 
այդ օրը քարոզարշավ չիրականացնել։ Կուսակցություններից 
շատերը չէին ակնկալում խառը ընտրական համակարգով 
արտահերթ ընտրություններ, ուստի նրանք չունեին պատրաստի 
թեկնածուներ տարածքային ցուցակների համար: Որոշ 
կուսակցություններ նույնիսկ համարում են, որ ընտրություններն 
այդքան շուտ անցկացնելը Փաշինյանի քաղաքական որոշումն էր՝ 
օգտագործելու հետհեղափոխական էյֆորիան ընտրությունների 
ժամանակ մեծ տոկոսով ձայներ ստանալու համար:
  Այնուհանդերձ, քանի որ ընտրական օրենսգիրքը մինչև 
նախընտրական քարոզչության պաշտոնական մեկնարկը 
քարոզչության համար սահմանափակումներ կամ արգելքներ 
չի նախատեսում, որոշ կուսակցություններ ակտիվորեն 
օգտագործեցին այդ օրենսդրական բացը և սկսեցին իրենց 
քարոզչական պաստառները փակցնել քարոզարշավի 
պաշտոնական մեկնարկից առաջ:
      Կուսակցությունների մեծամասնությունը դիտարկված մարզե-
րում բացել է կուսակցության և / կամ թեկնածուների ժամանակավոր 
շտաբեր։ Դրանց մեծ մասը բացվել է ընտրությունների 
օրվանից մի փոքր առաջ և փակվել՝ ընտրությունների օրվանից 
անմիջապես հետո: Թեև դիտորդները կարող էին այցելել այդ 
տարածքները, թեկնածուները դրսում էին՝ զբաղված իրենց 
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քարոզչական գործունեությամբ, ինչպես օրինակ՝ ընտրողների 
հետ հանդիպումներով:
  Թեկնածուները կարողացել են քարոզարշավն իրականա-
ցնել ազատորեն և առանց սահմանափակումների: 
Կուսակցություններին և թեկնածուներին հավասար 
պայմաններով տրամադրվել են պաստառներ փակցնելու տեղեր և 
ընտրողների հետ հանդիպելու համար վայրեր։ ԿԸՀ-ն ժամանակին 
հրապարակել է քարոզչական պաստառների տեղադրման և 
ընտրողների հետ հանդիպման վայրերի ցուցակները։
Քարոզարշավի ընթացքը եղել է հիմնականում խաղաղ: 
Թեկնածու կուսակցությունները / դաշինքները ունեին միանման 
քարոզչական ռազմավարություն՝ քարոզելով գյուղերում, 
հանդիպելով մարդկանց հետ և հավաքվելով հանրային շենքերում։ 
Թեկնածուները բաժանել են կուսակցական ծրագրերով, ինչպես 
նաև՝ իրենց կենսագրություններով և տեսլականներով գրքույկներ, 
փակցրել են պաստառներ: Մարզերում բոլոր կուսակցությունների 
հիմնական թեմաներն էին` տեղական ենթակառուցվածքները, 
ճանապարհները, տրանսպորտը, աշխատանքը, 
ջրամատակարարումը և այլն: Երևանում քարոզարշավի առաջին 
շաբաթվա ընթացքում մեծ հանրահավաքներ քիչ են եղել, քանի որ 
բոլոր կուսակցությունները ծրագրում էին ավելի մեծ հավաքներ 
կամ համերգներ ունենալ Երևանում քարոզչության վերջին 
օրերին՝ շրջաններում քարոզարշավի ավարտից հետո: Սակայն 
եղանակային պայմանների պատճառով մեծ հանրահավաքները 
չեղյալ հայտարարվեցին:
   Պաստառներ էին փակցվում օրենքով չսահմանված վայրեր-
ում, ինչպիսիք են հասարակական շենքերը և քաղաքային 
լուսատուների սյուները: Դրա պատճառը կարող էր լինել այն, 
որ քարոզարշավի ղեկավարները տեղյակ չէին պաստառներ 
փակցնելու կարգից: Երբ քաղաքապետարանը հանում էր 
պաստառները, կուսակցությունը կարծում էր, որ դա արվել է իրենց 
մրցակիցների կողմից և կրկին փակցնում էր պաստառները:
    Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի՝ նոյեմբերի 
24-ի 10-ժամյա երթը Երևանի փողոցներով, որը կազմակերպվել 
էր պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկից երկու օր 
առաջ, նման այն երթերին, որոնք Փաշինյանը կազմակերպում 
էր «Թավշյա հեղափոխության» ժամանակ, նորություն էր 
հայկական քարոզարշավների տրամաբանության մեջ: Երթին 
մասնակցում էին կառավարության անդամները և «Իմ քայլը» 
դաշինքի պատգամավորները, մինչդեռ երթի մասնակիցները 
բացականչում էին Փաշինյանին և նրա դաշինքին սատարող 
կարգախոսներ և թափահարում «Իմ քայլը» դաշինքի դրոշակներ: 
Միևնույն ժամանակ, Փաշինյանը հայտարարեց, որ երթը 
քարոզչական միջոցառում չէ, և նա պարզապես կարոտել է 
հասարակ մարդկանց:
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 Կար ընդհանուր մտահոգություն, որ քաղաքական 
բանավեճերը հիմնականում անհատականացված էին և 
քաղաքականության վրա կենտրոնացած բանավեճեր չկային: 
Լրատվամիջոցները հիմնականում կենտրոնացած էին 
Հանրապետական կուսակցության և «Իմ քայլը» դաշինքի միջև 
եղած հակամարտության վրա: Կուսակցությունների միջև 
տարբերություն է դրվել միայն հեղափոխության նկատմամբ 
նրանց հավատարմության հիման վրա:
  Շատ կուսակցություններ ի վիճակի էին քարոզչություն 
իրականացնել՝ առանց իշխանությունների կողմից զգալի 
սահմանափակումների: Այնուամենայնիվ, ընդդիմադիր 
Հանրապետական կուսակցությունը մարզերի մեծ մասում 
բողոքել է իրենց նկատմամբ ճնշումներից և վերահսկողության 
ընդհանուր մթնոլորտից: Հանրապետական կուսակցությունը 
հանդիպել է մեծ թվով խոչընդոտների իրենց քարոզարշավի 
ընթացքում, սակայն որևէ պաշտոնական բողոք չի ներկայացրել, 
ամենը եղել է բանավոր՝ առանց հստակ մանրամասների:
    Հանրապետական կուսակցությունը մեղադրել է Փաշինյանին 
և իշխող կուսակցությանը՝ ընդդիմադիրներին ճնշելու 
նպատակով պետական իշխանությունը չարաշահելու մեջ: 
Օրինակ՝ Արմեն Աշոտյանը ոստիկանություն է կանչվել 
կոռուպցիոն գործերով հետաքննության համար և Դավիթ 
Շահնազարյանը կանչվել է Ազգային անվտանգություն՝ 
քարոզչության ժամանակահատվածում իր կողմից հնչեցված 
այն հայտարարությունների վերաբերյալ բացատրություն 
տալու համար, որոնցում նա ասում էր, որ Փաշինյանը Լեռնային 
Ղարաբաղը հանձնում է  Ադրբեջանին: Դատախազության և 
ազգային անվտանգության ծառայության այս գործողությունները 
դիտարկվում էին որպես ընդդիմադիր կուսակցություններին 
ճնշելու միջոց:
    Հետհեղափոխական մեդիա լանդշաֆտում կարծես թե առկա 
է բազմակարծություն և ճնշման բացակայություն: Ֆեյսբուքը 
և այլ սոցիալական ցանցերը նույնպես բաց տարածք են 
քննարկումների և քարոզչության համար: Շատերը, հատկապես 
երիտասարդները, ավելի շատ հետևում են ֆեյսբուքյան 
նորություններին, քան ավանդական ԶԼՄ-ներին, և դա մեծ 
ազդեցություն ունի: Որոշ քաղաքական կուսակցություններ և 
թեկնածուներ նախընտրեցին ակտիվ քարոզչություն անցկացնել 
սոցիալական մեդիայում, քանի որ չունեին բավարար ռեսուրսներ՝ 
ավանդական լրատվամիջոցներում ներկայանալու համար: 
Միևնույն ժամանակ, առցանց ԶԼՄ-ներում և սոցիալական 
ցանցերում քարոզչության ծախսերը չեն կարգավորվում 
Ընտրական օրենսգրքով, որը հանգեցնում է  ոչ թափանցիկության 
և քարոզչական չարաշահումների:
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 ENEMO-ի զրուցակիցները նկատել են, որ ատելության 
խոսքի օգտագործումը նախընտրական քարոզչության 
ամենատարածված առանձնահատկություններից էր, որը 
հիմնականում պայմանավորված էր անցյալի սոցիալ-
քաղաքական և տնտեսական պայմաններով, ինչը հանգեցնում 
էր տարբեր ճնշումների, աղքատության, վախի և, վերջապես, 
ատելության. Բայց նրանք նաև նշել են, որ պետք է տարբերակել 
կազմակերպված և կենտրոնացված ատելության խոսքը և այն, 
ինչ հանդիսանում է ժողովրդի անհանդուրժողականության 
արձագանք:
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X. ՔԱՐՈԶԱՐՇԱՎԻ 
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ

    Ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները Կենտ-
րոնական ընտրական հանձնաժողովի հաշվեհամարին վճարել 
են տասը միլիոն դրամ ընտրական գրավ։ Ընտրական գրավի 
գումարը վերադարձվում է, եթե կուսակցությունը ստանում է 
ընտրություններին մասնակցող բոլոր կուսակցություններին կողմ 
քվեարկված քվեաթերթիկների թվի 4 կամ ավելի տոկոս կողմ 
քվեարկված քվեաթերթիկներ: Ընտրություններին մասնակցած 
տասնմեկ կուսակցություններից և դաշինքներից միայն չորսն են 
հետ ստացել ընտրական գրավը: Մնացած կուսակցությունների 
և դաշինքների ընտրական գրավը փոխանցվել է պետական 
բյուջե: Որոշ կուսակցություններ նշել են, որ ընտրական գրավի 
չափը չափազանց մեծ է և զգալիորեն սահմանափակում է իրենց 
հնարավորությունները, քանի որ նրանք մեծ թվով ռեսուրսներ են 
ծախսել՝ անհրաժեշտ գրավը հավաքելու համար:
         Նախընտրական քարոզչության ընթացքում ընտրություններին 
մասնակցող կուսակցությունը (կուսակցությունների դաշինքը) 
զանգվածային լրատվության միջոցներով նախընտրական 
քարոզչություն իրականացնելու, նախընտրական ժողովներ և 
ընտրողների հետ հանդիպումներ կազմակերպելու նպատակով 
դահլիճների, տարածքների վարձակալման (բացառությամբ 
ընտրական շտաբերի), քարոզչական պաստառի, քարոզչական 
տպագիր և այլ նյութերի պատրաստման (տեղադրման), 
ձեռքբերման, ընտրողներին տրամադրվող քարոզչական 
բոլոր տեսակի նյութերի (ներառյալ̀  տպագիր նյութերի) 
պատրաստման ֆինանսավորման համար իրավունք ունի 
ծախսելու նվազագույն աշխատավարձի 500 000-ապատիկը 
չգերազանցող գումար (այսինքն՝ 500 մլն դրամ):  Մուծումներ 
կարող են անել թեկնածուները, կուսակցությունները, ինչպես 
նաև ընտրելու իրավունք ունեցող անձինք: Իրավաբանական 
անձանց և օտարերկրյա կամ անանուն աղբյուրների կատարած 
վճարումները արգելվում են:
 Պետական բյուջեից միջոցներ հատկացվում են այն 
կուսակցությանը (կուսակցությունների դաշինքին), որի 
ընտրական ցուցակն Ազգային ժողովի վերջին ընտրությունների 
ժամանակ ստացել է քվեարկությանը մասնակցած բոլոր 
կուսակցությունների ընտրական ցուցակների օգտին կողմ տրված 
ձայների ընդհանուր թվի և անճշտությունների թվի գումարի 
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առնվազն երեք տոկոսը: Պետական բյուջեից կուսակցություններին 
(կուսակցությունների դաշինքներին) հատկացվող միջոցները 
կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) միջև 
բաշխվում են Ազգային ժողովի վերջին ընտրություններում նրանց 
ստացած ձայներին համամասնորեն:
 Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական կուսակ-
ցությունները ֆինանսական հաշվետվություններ էին տրամադրել 
ԿԸՀ-ին իրենց եկամուտների վերաբերյալ, որոնք վերաբերում էին 
համապատասխան փաստաթղթերը գրանցման ներկայացնելու 
օրվան նախորդող մեկ տարվան: Ըստ այդ զեկույցների՝ 
նախորդ ընտրություններում 3 տոկոս շեմը հաղթահարելու 
համար 11 մասնակիցներից 6-ը ֆինանսավորվել են պետական 
բյուջեից: Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը 
ստացել է 84394800 դրամ, որն ավելի շատ է, քան մյուս բոլոր 
կուսակցությունները միասին։: Մյուս հինգ կուսակցություններին 
տրվել են հետևյալ գումարները. «Բարգավաճ Հայաստանին»̀  
46974900 ՀՀ դրամ, «Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությանը»̀  
11287900 դրամ, «Քաղաքացիական պայմանագիր» 
կուսակցությանը («Իմ քայլը» դաշինք)՝ 4857100 դրամ, «Լուսավոր 
Հայաստանին»՝ 4257000 դրամ և «Հանրապետություն» 
կուսակցությանը («Մենք» դաշինք)՝ 4257000 դրամ:
 Ընտրական հիմնադրամներից կուսակցությունները և 
թեկնածուները վճարում են հրապարակային նյութերի, 
ավանդական լրատվամիջոցներում քարոզչության, ինչպես 
նաև տպագիր քարոզչության համար: Այնուամենայնիվ, 
աշխատակազմի ծախսերը, տրանսպորտային ծախսերը և 
կազմակերպչական ծախսերը չեն արտացոլվում ֆինանսական 
հաշվետվություններում: Նույնը վերաբերում է նաև առցանց 
լրատվամիջոցներում և սոցիալական ցանցերում քարոզչությանը, 
որն արդեն շատերի համար դարձել է քաղաքական 
տեղեկատվության հիմնական աղբյուրը: Սա հանգեցնում է նրան, 
որ կուսակցությունները և թեկնածուները թաքցնում են իրենց 
նախընտրական քարոզչության իրական ծախսերը։ Նվազում է 
վստահությունը ֆինանսական հաշվետվությունների նկատմամբ, 
և թեկնածուները հայտնվում են անհավասար պայմաններում:
  Եթե հիմնավորվում է, որ թեկնածուի, ընտրություններին 
մասնակցող կուսակցության նախընտրական քարոզչության 
համար կատարված ծախսերը գերազանցել են օրենսգրքով 
սահմանված առավելագույն չափը, ապա Կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովը հարուցում է վարչական վարույթ, և եթե 
վարույթի արդյունքում հիմնավորվում է վերահսկիչ-վերստուգիչ 
ծառայության եզրակացությամբ նշված տեղեկությունը, ապա 
թեկնածուի, ընտրություններին մասնակցող կուսակցության 
նկատմամբ կիրառվում է վարչական տույժ` հիմնադրամի̀  սույն 
օրենսգրքով սահմանված առավելագույն չափը գերազանցող 
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գումարի եռապատիկի չափով: Որոշ դեպքերում, հիմնվելով ԿԸՀ 
արձանագրության վրա, դատարանն ուժը կորցրած է ճանաչում 
թեկնածուի, ընտրություններին մասնակցող կուսակցության 
ընտրական ցուցակի գրանցումը։
   ԿԸՀ-ի վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությունը պատասխա-
նատու է քարոզչության ֆինանսավորման ստուգման համար: 
Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությունը չունի բավարար 
մեխանիզմներ և ռեսուրսներ̀  ընտրարշավի ընթացքում 
քաղաքական կուսակցությունների և դաշինքների ծախսերը 
վերահսկելու համար:
     Բոլոր գրանցված կուսակցությունները և դաշինքները բացել 
էին բանկային հաշիվներ՝ քարոզչական գործարքների համար, 
և ներկայացրել էին երկու ֆինանսական հաշվետվություն` 
իրենց նախընտրական հիմնադրամներ կատարված 
մուծումների և դրանց օգտագործման վերաբերյալ, ինչպես 
սահմանված է Ընտրական օրենսգրքով: Միևնույն ժամանակ, 
կուսակցությունների և դաշինքների ցուցակների թեկնածուները 
պարտավոր չեն վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությանը 
ֆինանսական հաշվետվություններ ներկայացնել: Նրանք միայն 
պետք է ներկայացնեն գույքի ու եկամուտների հայտարարագրեր̀  
գրանցվելու համար: Դոնորների մասին տեղեկատվությունը 
ԿԸՀ կողմից չի հրապարակվել, թեև յուրաքանչյուր երեք օրը 
մեկ Կենտրոնական բանկը տեղեկատվություն է տրամադրել 
թեկնածուների հաշիվների մուտքերի վերաբերյալ: Վերահսկիչ-
վերստուգիչ ծառայությունը չի բացահայտել քարոզչության 
ֆինանսավորման որևէ զգալի խախտում:
       Ըստ նրանց զեկույցների, «Իմ քայլը» դաշինքը քարոզարշավի 
համար ծախսել է 268 մլն դրամ, ՀՀԿ-ն՝ մոտ 127 մլն, «Բարգավաճ 
Հայաստանը»̀  մոտ 102 մլն, «Լուսավոր Հայաստանը» `51 մլն, իսկ 
մյուս կուսակցությունները միասին ծախսել են մոտ 120 մլն դրամ:
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XI. ԶԼՄ-ներ

     ENEMO-ն հայաստանյան վաղաժամկետ խորհրդարանական 
ընտրությունների համար համակարգված մեդիամոնիտորինգ 
չի իրականացրել: Ներկայացված տեղեկատվությունը 
հիմնված է տեղացի և միջազգային շահագրգիռ կողմերի հետ 
հարցազրույցների, ENEMO փորձագետների դիտարկումների, 
ինչպես նաև Երևանի մամուլի ակումբի հաշվետվության 
վրա, որը զբաղվում էր վեց ազգային հեռուստաալիքների [2] 
ու վարկանիշային աղյուսակում առաջատար երկու առցանց 
լրատվամիջոցների՝ 1in.am-ի և News.am-ի համակարգված 
մոնիտորինգով։  
     Թեպետ հետհեղափոխական լրատվական լանդշաֆտը մեծա-
պես գնահատվել է որպես ավելի ազատ և ժողովրդավարական, 
այնուհանդերձ նշվում է երկու հակադիր իրողությունների 
մասին: Ընդդիմադիր լրատվամիջոցները ընկալում են 
Փաշինյանի գլխավորած հեղափոխության հաղթանակը որպես 
սեփական, սակայն նրանց գործողությունները դեռևս մեծապես 
ենթարկվում են հեղափոխական շրջանի հռետորաբանությանը, 
որը բնութագրվում է լայնածավալ քաղաքական ազդեցությամբ և 
ճնշումների մշտական վախով:
  ENEMO-ի շատ զրուցակիցներ մտահոգություն են հայտ-
նել Հանրային հեռուստատեսության վերաբերյալ, որն 
ընկալվում է որպես քաղաքականապես կողմնակալ̀  կապված 
կառավարությանն ու իշխող կուսակցությանն աջակցելու իր 
նախկին փորձի հետ: Ավելին, բավականին ընդհանրական կարծիք 
է, որ այս պրակտիկան չի փոխվի, չնայած այն փաստին, որ մինչ 
այս պահը չկա  կառավարության որևէ ակներև մտադրություն՝ 
քաղաքական  անդրադարձների վրա ազդելու նպատակով 
չարաշահելու ֆինանսական ռեսուրսները:
 Անդրադառնալով Հանրային ռադիոյի հաղորդումների  
համապատասխանությանը Հեռուստատեսության և ռադիոյի 
ազգային հանձնաժողովի սահմանած դրույթներին և 
մեթոդաբանությանը̀  կապված քարոզարշավին հատկացնելիք 
եթերաժամանակին և գովազդին, գնահատվել է, որ այս հարթակը 

Ա) Ավանդական լրատվամիջոցներ

[2] Այդ հեռուստաալիքներն էին՝
Հայաստանի Հանրային հեռուստատեսությունը (Հ1), «Արմենիա», «Երկիր մեդիա», «Կենտրոն», Հայկական 
երկրորդ հեռուստաալիքը (Հ2) և «Շանթ» հեռուստաընկերությունը:
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գործել է սահմանված շրջանակներում և թափանցիկ ձևով:
  Ինչ վերաբերում է Հանրային ռադիոյով նախընտրական 
քարոզարշավին, ապա նկատվել է, որ ներկայացվել են 
հիմնականում թեկնածուներից երեքը̀  ՀՀԿ-ն, «Իմ քայլը» 
դաշինքը և «Սասնա Ծռեր» կուսակցությունը, քանի որ մյուս 
թեկնածուները և դրանց ներկայացուցիչները չեն ցանկացել 
օգտվել այս գովազդային հարթակից և շատ քիչ նյութ են 
տրամադրել գովազդի համար:
 ENEMO-ն ընդգծում է, որ Հանրային ռադիոն և 
հեռուստատեսությունը, ինչպես նաև մասնավոր 
լրատվամիջոցները, պետք է ավելի ակտիվորեն կազմակերպեն 
քարոզչական բանավեճեր՝ ներգրավվելով բոլոր մասնակիցներին 
և հեռարձակեն ընտրության ձևը բացատրող հոլովակներ, 
որպեսզի քաղաքացիները ավելի ծանոթ լինեն քվեարկության 
ընթացակարգերին (հատկապես երկրի գյուղական 
հատվածներում՝ հաշվի առնելով ինտերնետի չափավոր 
մատչելիությունը):
   ԶԼՄ-ների սեփականատերերի բացահայտման փորձը դեռևս 
անհաջող է: Համապատասխան օրենսդրությունը արգելում 
է քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներին 
ունենալ լրատվամիջոցներ, սակայն շատերը այլընտրանքային 
ճանապարհ են գտել և անում են դա իրենց ընտանիքի անդամների 
կամ զարմիկների միջոցով: Այս առումով սիմվոլիկ օրինակ է 
Pan Armenian Media Group-ը (ներառում է լրատվամիջոցներ 
և գովազդային վահանակներ), որը պատկանում է նախկին 
վարչապետի փեսային: Թեև Pan Armenian-ը իրեն հռչակել է 
անաչառ և չեզոք, անհնար է բացառել գործող կառավարության 
նկատմամբ մանիպուլ յացիայի հավանականությունը և 
չհիմնավորված հարձակումները:
    ENEMO-ի զրուցակիցների կարծիքով, կա տվյալ խնդրի լուծմ-
ան երկու հնարավոր տարբերակ. գերմանական մոդելը, ըստ որի 
արգելքները պետք է վերացվեն, կամ ամերիկյան մոդելը, որը 
հստակ արգելում է և վերահսկում է ԶԼՄ-ներին շարունակական 
մոնիտորինգի միջոցով:
      Լուծում պահանջող խնդիր է մնում երրորդ կողմի, հատկապես՝ 
Ռուսաստանի ազդեցությունը առանցքային թեմաներով 
հասարակական կարծիք ձևավորելու վրա, ինչպես օրինակ՝ 
«Սպուտնիկ», «Նովոստի» և «Yerevan Today» լրատվամիջոցների 
միջոցով։ Ավելին, գրանցվել են որոշ լրատվամիջոցներ, որոնք 
շահագրգռված են բամբասանքը որպես փաստ ներկայացնել 
և փորձել ազդել ընտրությունների ընթացքի վրա: ENEMO-ն 
ընդգծում է, որ տեղեկատվական աղբյուրների նման 
վարվելակերպին և չարաշահումներին հակազդելու համար 
անհրաժեշտ է, որ լրատվամիջոցները մի կողմից ավելացնեն 
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լավ կրթված լրագրողների քանակը և իրենց տեխնոլոգիաները 
հարմարեցնեն շարունակաբար փոփոխվող ժամանակակից 
միջավայրին, և, մյուս կողմից, ծառայեն որպես կանխարգելիչ  
գործիք` առերեսվելով սոցիալական խնդիրների հետ և նպաստելով 
քաղաքական իրազեկմանը և հանրային արձագանքներին: Այս 
պրակտիկայի լավ օրինակ է «Ազատություն» ռադիոկայանը:
     Այնուամենայնիվ, ENEMO-ի որոշ զրուցակիցների կարծիքով, 
համահայաստանյան լուսաբանում և նշանակություն ունեցող 
տեղեկատվական կենտրոններում առկա են դրական փորձի և 
գործիչների օրինակներ, ովքեր մի կողմ են դնում իրենց անձնական 
քաղաքական դիրքորոշումները՝ ի շահ թափանցիկության և 
չեզոքության:
    Ընդհանուր առմամբ, հաստատվել է, որ լրատվամիջոցները 
հավասարապես են վերաբերվել բոլոր քաղաքական 
կուսակցություններին ու թեկնածուներին և հնարավորություն 
են տվել նրանց պատշաճ ձևով ներկայացնել համապատասխան 
ծրագրերը: Այնուամենայնիվ, նկատվել է, որ «Իմ քայլը» 
դաշինքն առավել մեծ ուշադրության է արժանացել (նրանց 
մասին հիշատակելու հաճախականության և եթերաժամերի 
հատկացման առումով), որին հետևել են ՀՀԿ-ն, Բարգավաճ 
Հայաստանը և ՀՅԴ-ն: Կարևոր է ընդգծել, որ թեև յուրաքանչյուրի 
համար ապահովված է եղել քարոզչական ներկայացուցչությունը, 
ավանդական ԶԼՄ-ներում ծածկույթի ծավալը հիմնականում 
պայմանավորված է եղել ընտրական քարոզարշավում 
քաղաքական կուսակցությունների / դաշինքների ակտիվորեն 
ներգրավվելու կարողություններով և պատրաստակամությամբ:
Առավել հավասարակշռված լուսաբանումը տրամադրվել է 
Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությամբ, հատկապես 
բանավեճերի և «հաղորդման հյուրերի» ֆորմատով, 
որին հետևել է Հայկական երկրորդ հեռուստաալիքը։  
Այնուամենայնիվ, արձանագրվել են առկա օրենսդրական 
դրույթների հետ կապված որոշ անհամապատասխանություններ 
և եղել են դեպքեր, երբ առաջնահերթություն է տրվել որոշակի 
մասնակիցների, ինչպես օրինակ՝ «Երկիր մեդիա» և «Արմենիա» 
հեռուստաընկերությունների դեպքում:
       Վերջապես, քարոզչության ավանդական միջոցները որոշակի-
որեն շահարկվում էին բացասական տրամադրվածության 
տարածման համար, հիմնականում «Իմ քայլը» դաշինքի և 
ՀՀԿ-ի նկատմամբ̀  նրանց կառավարման ընթացքում չլուծված 
խնդիրների և ենթադրյալ փոխզիջման և հարցերի լուծման 
պատրաստակամության թեմաներով: Շեմը հաղթահարած 
մյուս երկու կուսակցությունները՝ «Բարգավաճ Հայաստանը» և 
«Լուսավոր Հայաստանը», քարոզարշավի ընթացքում հազվադեպ 
են ենթարկվել թիրախային քննադատության:
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Բ) Սոցիալական մեդիան և կիբեր անվտանգությունը

   Ավանդական ԶԼՄ-ների և անհատական քարոզչության հետ 
մեկտեղ սոցիալական մեդիայի օգտագործումը շարունակում 
է աճել ընտրական քարոզարշավի նպատակներով՝ որպես 
ընտրողների հետ ուղղակիորեն շփվելու և նպատակային 
գովազդներ դնելու հարթակ: Հաշվի առնելով սոցիալական 
մեդիայի օգտատերերի քանակի ավելացումը և սոցիալական 
մեդիայի ազդեցության ընդլայնումը՝ քաղաքական 
կուսակցությունները, թեկնածուները և ակտիվիստները իրենց 
գաղափարների, ծրագրերի և կարծիքների տարածման համար 
ավելի շատ են դիմում սոցիալական ցանցերի օգնությանը։ Այս 
ռազմավարությունը երկակի ընկալման պտուղ է. սոցիալական 
մեդիաների շրջանակը հիմնականում համարվում է բաց տարածք՝ 
քննարկումների և քարոզչության համար, և ընտրողների վրա 
գրանցված ազդեցությունը ավելի բարձր է, քան նախընտրական 
ավանդական քարոզչական միջոցների դեպքում:
 Շատ մասնակիցներ, չունենալով բավարար ռեսուրսներ 
ավանդական լրատվամիջոցներում իրենց ներկայությունն 
ապահովելու համար, նախընտրեցին քարոզչություն 
իրականացնել սոցիալական մեդիաների միջոցով։ Շատ 
թեկնածուներ, հատկապես երիտասարդները, ասպարեզում 
առկա սոցիալական ցանցերից Հայաստանում նախընտրում 
են Ֆեյսբուքը՝ որպես ընտրությունների ամենամեծ ծավալով 
հարթակ՝ հաշվի առնելով ընտրական միջավայրի և ընտրողների 
վարքի վրա ունեցած մեծ ազդեցությունը: Այս սոցիալական ցանցը 
դարձել է նաև նախընտրական գործունեության ամենախոշոր 
հարթակներից մեկը̀  մեծապես ազդելով ընտրական միջավայրի 
և ընտրողների վարքագծի վրա:
  Սակայն այս սոցիալական ցանցը, ինչպես երևում է, ոչ 
միայն քարոզչության համար էր օգտագործվում, այլև որպես 
տեղեկատվական և կրթական հարթակ: «Այսօր ընտրությունների 
օրն է» վերնագիրը ենթադրում էր երկու տարբերակ։ Առաջին 
դեպքում, այն ցույց էր տալիս, թե արդյոք տվյալ օգտատերը 
մասնակցել է ընտրություններին, և երկրորդ դեպքում այն հղում 
էր դեպի ընտրությունների մասին տեղեկատվություն, որը 
օգտատիրոջը տեղափոխում էր ԿԸՀ ինտերնետային էջ:
 ENEMO-ի բազմաթիվ զրուցակիցներ մտահոգություն են 
հայտնել քարոզարշավին վերաբերող կեղծ նյութերի առցանց 
տարածման (առցանց տեղեկատվական գործակալությունների 
միջոցով, օրինակ` 168.am և analitik.am) և ընտրական 
գործընթացի վրա դրա ունեցած հետևանքների վերաբերյալ: 
Նրանք նաև մտահոգություն են հայտնել ատելության խոսքի 
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առցանց օգտագործման և առցանց գովազդի թափանցիկության 
բացակայության վերաբերյալ: 
  Այս պահին չկա որևէ օրենսդրական նախաձեռնություն 
կամ սահմանափակում, որն ուղղված է առցանց գովազդի 
թափանցիկության ապահովմանը, և այս հարցին պետք է 
լրջորեն անդրադառնալ մինչև հաջորդ ընտրությունները։ Քանի 
որ համապատասխան օրենսդրության բացակայությունը 
ենթադրում է, որ չկան հավասար պայմաններ և 
անկողմնակալություն ապահովող կանոնակարգեր, որոշ առցանց 
թերթեր հիմնականում կենտրոնացած էին «Իմ քայլը» դաշինքի և 
ՀՀԿ-ի միջև առճակատման վրա:
      Վերջ ի վերջո, տեղեկատվական անվտանգության նկատմամբ 
ուշադրությունը պետք է ներառի ոչ միայն ավանդական վնասակար 
վարքը (օրինակ՝ հաշիվների հափշտակում, վնասակար ծրագրեր, 
սպամ և արտահոսքեր), այլ շատ ավելի նուրբ և խարդախ 
ձևերի օգտագործումը՝ ներառյալ քաղաքական դիսկուրսի 
շահարկումը և քաղաքացիներին մոլորեցնելը: Հաշվի առնելով 
առցանց լրատվամիջոցների վերաբերյալ կանոնակարգերի 
բացակայությունը և ընտրարշավի անցկացումը՝ որոշ 
տեղեկատվական օպերատորներ, սոցիալական մեդիայի 
հմուտ օգնությանը դիմելով, կարող են փորձել խեղաթյուրել 
հասարակական քննարկումները, կողմնակիցներ հավաքագրել 
կամ ազդել սոցիալական և քաղաքական արդյունքների վրա:
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XII. ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԴԻՏԱՐԿՈՂԱՌԱՔԵԼՈ-
ՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
     Ընտրական օրենսգիրքը պարունակում է դրույթներ̀  կապված 
տեղական և միջազգային կազմակերպությունների կողմից 
ընտրությունները դիտարկելու, ինչպես նաև ընտրությունների 
մասնակիցների ներկայացուցիչների հետ: Դիտորդները 
բավականաչափ լայն իրավունքներ ունեն, որոնք թույլ են 
տալիս նրանց արդյունավետորեն դիտարկում կատարել 
ընտրությունների օրը:
  Արտահերթ ընտրությունների պայմաններում, երբ բոլոր 
ժամկետները, օրինակ՝ պաշտոնական քարոզչության 
անցկացումը, կրկնակի կարճ էին, դիտորդների 
հավատարմագրման ժամկետները չէին փոխվել: Ինչպես 
հերթական ընտրությունների դեպքում, այս անգամ ևս տեղական 
և միջազգային դիտորդները հավատարմագրման համար պետք 
է ԿԸՀ-ին ներկայացնեին դիտորդների ցուցակը ոչ ուշ, քան 
ընտրությունների օրվանից 15 օր առաջ, ինչը  դիտորդական 
առաքելությունների համար լրացուցիչ խնդիրներ առաջացրեց:
    Դիտորդների ցուցակները ստուգելու ընթացակարգը փաստ-
ացի մշակված չէ: Սա հանգեցրեց այն փաստին, որ մի քանի 
դիտորդներ միանգամից մի քանի դիտորդական խմբերի կողմից 
էին հավատարմագրված: Բացի այդ, ԶԼՄ-ները հաղորդեցին մի 
շարք դեպքերի մասին, երբ որոշ կազմակերպություններ իրենց 
դիտորդների հավատարմագրման ցուցակներում ներառել էին 
մարդկանց՝ առանց վերջիններիս իմացության:
  Մտահոգիչ է նաև, որ մի շարք կազմակերպություններ, 
որոնք գրանցել են առավելագույն թվով դիտորդներ, սերտ 
հարաբերություններ են ունեցել քաղաքական մի կուսակցության 
հետ, ինչը կասկածի տակ է դրել նրանց անկախությունը:

 Ընտրությունները դիտարկելու համար ԿԸՀ կողմից 
հավատարմագրվել են ութ միջազգային դիտորդական 
առաքելություններ՝ ԵԱՀԿ / ԺՀՄԻԳ (246), ԱՊՀ դիտորդական 

Ա) Միջազգային դիտորդներ
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առաքելություն (84), ENEMO (72), ԵԱՀԿ Խորհրդարանական 
վեհաժողով(50), ՍԻԼԲԱ(Ազատության և ժողովրդավարության 
նախաձեռնությունների աջակցություն) (29), ԱՊՀ 
Միջխորհրդարանական վեհաժողով (23),  ԵԽԽՎ  (13) և 
Եվրոպական խորհրդարան (11):

     Տեղական քաղաքացիական կազմակերպություններից ԿԸՀ-ն 
հավատարմագրման 22 դիմում է ստացել և հավատարմագրել 
ընդհանուր առմամբ 17 813 տեղական դիտորդի։ Չորս 
կազմակերպություն դիմել է հազարից ավել դիտորդ 
հավատարմագրելու. «Միավորված առաջնորդների պալատ»̀  
5411 դիտորդ, «Աբովյանի ուսանողական խորհուրդ»̀  5406 
դիտորդ, «Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի 
գրասենյակ»̀  1850 դիտորդ, «Իրազեկ քաղաքացիների 
միավորում»̀  1805 դիտորդ:
  Այլ միջազգային դիտորդներ են ներկա եղել ENEMO-ի 
դիտորդների կողմից դիտարկված ընտրատեղամասերի 27.7%-
ում։ Դիտարկված ընտրատեղամասերի կեսից ավելիում (51.6%) 
ներկա են եղել տեղական դիտորդներ։ Ընտրատեղամասերի 
82.9%-ում ներկա են եղել թեկնածուների կամ կուսակցությունների 
վստահված անձինք, իսկ 18.7%-ում՝ հավատարմագրված ԶԼՄ-
ներ։

Բ) Տեղական դիտորդներ
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     Դեկտեմբերի 9-ին՝ ընտրությունների օրը, ENEMO-ն գործուղ-
եց 8 երկարաժամկետ դիտորդների և 50 կարճաժամկետ 
դիտորդների, որոնք դիտարկեցին 30 ընտրատեղամասերի 
բացումը, ավելի քան 310 ընտրատեղամասերում քվեարկության 
ընթացքը և 30 ընտրատեղամասերի փակումը: Տեսանյութերի 
դիտարկմամբ զբաղվող դիտորդները դիտարկեցին 
ընտրությունների ընթացքը 283 ընտրատեղամասերում:
    Ընտրությունների օրն անցել է կանոնավոր ձևով և դրական 
գնահատվել ENEMO-ի կարճաժամկետ դիտորդների կողմից: 
Մասնակցությունն ավելի ցածր էր, քան նախորդ ընտրությունների 
ժամանակ, և դա այն պատճառով էր, որ ընտրողների վրա ճնշում 
չի գործադրվել կուսակցությունների կամ թեկնածուների կողմից:
    Ընտրատեղամասերի հիմնական մասը գնահատվել է որպես 
լավ կամ շատ լավ, իսկ նրանք, որ գնահատվել են վատ կամ շատ 
վատ, արժանացել են այդ գնահատականին որոշ հիմնական 
ընթացակարգեր չպահպանելու, շարժունակության հետ 
խնդիրներ ունեցող ընտրողների համար անհասանելիության 
կամ առանց տվյալ անձին որպես օգնող նախապես գրանցվելու՝ 
ընտրողին օգնել  թույլ տալու համար:
          Ընտրական օրենսգիրքը նախատեսում է շրջիկ քվեարկության 
հնարավորություն բժշկական հաստատություններում 
գտնվող հիվանդների համար՝ համաձայն բժշկական 
հաստատությունների ղեկավարների պատրաստած ցուցակների: 
Այլ ընտրողներ հնարավորություն չունեն շրջիկ արկղի միջոցով 
ընտրություններին մասնակցելու, ինչը հանգեցրեց տարեց 
ընտրողների՝ ընտրություններին մասնակցելու հնարավորության 
նվազեցմանը:
   Իշխանությունները պետք է գտնեն միջոցներ՝ մեծացնելու 
հաշմանդամություն ունեցող կամ նվազ շարժունակությամբ 
անձանց՝ քվեարկությանը մասնակցելու հնարավորությունները: 
Նրանք պետք է շրջիկ քվեարկություն ապահովեն նաև այն 
անձանց համար, ովքեր չեն կարողանում գնալ ընտրատեղամաս: 
Ֆիզիկական հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար 
ընտրատեղամասերը պետք է տեղադրվեն շինության առաջին 
հարկում, որպեսզի նրանք կարողանան քվեարկեն:

XIII. ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՕՐԸ
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Ա) Բացումը

   Տեղամասերի բացման ընթացակարգերը դիտարկվել են ութ 
մարզերում տեղակայված կարճաժամկետ դիտորդների 29 թիմերի 
կողմից: Ընդհանուր առմամբ, դիտարկվել է 30 ընտրատեղամաս, 
այդ թվում` Լոռու մարզում տեղակայված բանտը:
  Ըստ կարճաժամկետ դիտորդներից ստացված տվյալների՝ 
դիտարկված ընտրատեղամասերի 96.7%-ը բացվել է 
ժամանակին (ժամը 8-ին), իսկ 3,3%-ը բացվել է մինչև 15 րոպե 
ուշացումով: Բացման ընթացակարգերի մեծ մասն արվել է 
արձանագրության համաձայն: Ընտրատեղամասի կահավորումը 
գնահատվել է որպես ընդունելի, քվեարկության ընթացակարգի 
վերաբերյալ և խախտումների դեպքում նախատեսված 
պատասխանատվության մասին տեղեկությունները փակցված են 
եղել բոլոր դիտարկված ընտրատեղամասերում: Զեկուցվել են որոշ 
անճշտություններ, սակայն դրանցից ոչ մեկը չի ազդել բացման 
ընթացակարգերի վրա: Դիտարկված ընտրատեղամասերի 
3,3%-ում եղել են տեխնիկական սարքերի հետ կապված փոքր 
տեխնիկական հարցեր, իսկ ընտրատեղամասերի 3,3% -ում եղել 
են կուտակումների խնդիրներ:
    ՏԸՀ-ները, ընդհանուր առմամբ, բացումը անց են կացրել ըստ 
ընթացակարգերի: Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 
աշխատանքը գնահատվել է 3,7 միջին գնահատականով՝ 1 
(շատ վատ)-ից 4 (շատ լավ) սանդղակով: ՏԸՀ-ների 3.3% -ի 
աշխատանքը գնահատվել է որպես վատ, 73.3%-ը՝ շատ լավ, իսկ 
23.3% -ը՝ լավ:
       ՏԸՀ-ների 6,6 %-ում բողոքներ են գրանցվել: Ընտրատեղամաս-
երի 3.3%-ում ՏԸՀ-ն առնչվել է ներկա դիտորդների միջամտությանը 
(մասնավորապես՝ «Ասպարեզ» լրագրողների ակումբ ՀԿ):

Բ) Քվեարկությունը

      Ընտրությունների օրվա ընթացքում կարճաժամկետ դիտորդ-
ների թիմերը դիտարկել են քվեարկության ընթացքը 10 մարզի 310 
տեղամասերում (ամբողջ տեղամասերի 15.4%): ՏԸՀ անդամները 
ներկա են եղել նախատեսված քանակով ։
   Տեղամասի կահավորումը գնահատվել է որպես ընդունելի 
դիտարկված ընտրատեղամասերի 98.1%-ում, իսկ 1.9%-ում 
համարվել է անընդունելի՝ հիմնականում քվեախցիկների քանակի 
և դրանց դիրքի պատճառով, ինչը պարբերաբար նպաստել է 
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քվեարկության գաղտնիության խախտմանը և խոչընդոտել 
դիտորդների աշխատանքին:
  Քվեարկության ընթացակարգի և խախտումների դեպք-
ում նախատեսված պատասխանատվության մասին 
տեղեկությունները փակցված են եղել բոլոր դիտարկված 
ընտրատեղամասերում, և ընտրատեղամասերի 42.9%-ում՝ 
բոլորի համար տեսանելի տեղում, փակցված են եղել քաղաքական 
կուսակցությունների համապետական ցուցակները:
      Տեսախցիկներ չեն եղել ENEMO-ի կարճաժամկետ դիտորդն-
երի այցելած ընտրատեղամասերի 14.2%-ում, իսկ մնացած 
ընտրատեղամասերը ունեցել են տեսախցիկներ: Քվեարկության 
գործընթացը ուղիղ եթերով հեռարձակվել է այցելած 
ընտրատեղամասերի 48.1%-ում:
       Քվեատուփերը պատշաճ կերպով կնքված չեն եղել դիտարկված 
ընտրատեղամասերի 1,0%-ում:
  Քվեարկության գաղտնիությունը պահպանվել է ընտրատ-
եղամասերի 95.5% -ում:
    Դիտարկված ընտրատեղամասերի 1.3%-ում ընտրողները չեն 
կարողացել գաղտնի քվեարկել քվեատուփերի սխալ տեղադրման 
պատճառով, մինչդեռ դիտարկված ընտրատեղամասերի 
0.6%-ում գաղտնիության պայմանները խախտվել են 
կուտակումների պատճառով։ Հաշվետվություններում նշվում 
են ընտրատեղամասերի 5.5%-ում մեկից ավելի անձանց 
քվեարկության խցիկ մուտք գործելու մի շարք դեպքեր: 
Ընտանեկան քվեարկության դեպքեր են հայտնաբերվել 
դիտարկված տեղամասերի 1.6%-ում:
 Դիտարկված ընտրատեղամասերի 83.2%-ը պատշաճ 
կերպով է գործել: Ընտրատեղամասերի 15.2%-ը նշվել է որպես 
մարդաշատ, սակայն ՏԸՀ-ն տիրապետել է իրավիճակին: 
Ընտրատեղամասերի 1,6%-ում քվեարկությունը եղել է 
անկազմակերպ, կուտակումներով, դիտարկումը՝ անհնար: ՏԸՀ-ն  
վերահսկողությունը կորցրել է դիտարկված ընտրատեղամասերի 
0.3% -ում:
 Քարոզչական պաստառներ են եղել դիտարկված ընտ-
րատեղամասերի 9.0%-ի անմիջական հարևանությամբ:
    Հաշվետվությունների համաձայն՝ ՏԸՀ-ների 3.5%-ը բողոքներ 
է ստացել, որոնց մեծ մասը չէր կարող ազդել քվեարկության 
ընթացակարգերի վրա:
              Ընտրատեղամասերում չթույլատրված անձանց ներկայությունը 
հայտնաբերվել է դիտարկված ընտրատեղամասերի 5.8%-ում:
       ՏԸՀ-ների աշխատանքը գնահատվել է որպես բավարար, միջին 
գնահատականը՝ 3,62 (1-ից (շատ վատ) 4 (շատ լավ) սանդղակով): 
Դիտարկված ՏԸՀ-ների կեսից ավելիի աշխատանքը (64.5%) 
գնահատվել է որպես շատ լավ, 33.2% -ը լ̀ավ, 1.9% -ը՝վատ, իսկ 
0.3-ը̀  շատ վատ:
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քվեարկության գաղտնիության խախտմանը և խոչընդոտել 
դիտորդների աշխատանքին:
  Քվեարկության ընթացակարգի և խախտումների դեպք-
ում նախատեսված պատասխանատվության մասին 
տեղեկությունները փակցված են եղել բոլոր դիտարկված 
ընտրատեղամասերում, և ընտրատեղամասերի 42.9%-ում՝ 
բոլորի համար տեսանելի տեղում, փակցված են եղել քաղաքական 
կուսակցությունների համապետական ցուցակները:
      Տեսախցիկներ չեն եղել ENEMO-ի կարճաժամկետ դիտորդն-
երի այցելած ընտրատեղամասերի 14.2%-ում, իսկ մնացած 
ընտրատեղամասերը ունեցել են տեսախցիկներ: Քվեարկության 
գործընթացը ուղիղ եթերով հեռարձակվել է այցելած 
ընտրատեղամասերի 48.1%-ում:
       Քվեատուփերը պատշաճ կերպով կնքված չեն եղել դիտարկված 
ընտրատեղամասերի 1,0%-ում:
  Քվեարկության գաղտնիությունը պահպանվել է ընտրատ-
եղամասերի 95.5% -ում:
    Դիտարկված ընտրատեղամասերի 1.3%-ում ընտրողները չեն 
կարողացել գաղտնի քվեարկել քվեատուփերի սխալ տեղադրման 
պատճառով, մինչդեռ դիտարկված ընտրատեղամասերի 
0.6%-ում գաղտնիության պայմանները խախտվել են 
կուտակումների պատճառով։ Հաշվետվություններում նշվում 
են ընտրատեղամասերի 5.5%-ում մեկից ավելի անձանց 
քվեարկության խցիկ մուտք գործելու մի շարք դեպքեր: 
Ընտանեկան քվեարկության դեպքեր են հայտնաբերվել 
դիտարկված տեղամասերի 1.6%-ում:
 Դիտարկված ընտրատեղամասերի 83.2%-ը պատշաճ 
կերպով է գործել: Ընտրատեղամասերի 15.2%-ը նշվել է որպես 
մարդաշատ, սակայն ՏԸՀ-ն տիրապետել է իրավիճակին: 
Ընտրատեղամասերի 1,6%-ում քվեարկությունը եղել է 
անկազմակերպ, կուտակումներով, դիտարկումը՝ անհնար: ՏԸՀ-ն  
վերահսկողությունը կորցրել է դիտարկված ընտրատեղամասերի 
0.3% -ում:
 Քարոզչական պաստառներ են եղել դիտարկված ընտ-
րատեղամասերի 9.0%-ի անմիջական հարևանությամբ:
    Հաշվետվությունների համաձայն՝ ՏԸՀ-ների 3.5%-ը բողոքներ 
է ստացել, որոնց մեծ մասը չէր կարող ազդել քվեարկության 
ընթացակարգերի վրա:
              Ընտրատեղամասերում չթույլատրված անձանց ներկայությունը 
հայտնաբերվել է դիտարկված ընտրատեղամասերի 5.8%-ում:
       ՏԸՀ-ների աշխատանքը գնահատվել է որպես բավարար, միջին 
գնահատականը՝ 3,62 (1-ից (շատ վատ) 4 (շատ լավ) սանդղակով): 
Դիտարկված ՏԸՀ-ների կեսից ավելիի աշխատանքը (64.5%) 
գնահատվել է որպես շատ լավ, 33.2% -ը լ̀ավ, 1.9% -ը՝վատ, իսկ 
0.3-ը̀  շատ վատ:
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Գ) Արդյունքների ամփոփումը

  Ձայների հաշվարկը կարճաժամկետ դիտորդների կողմից 
բնութագրվել է որպես լավ կազմակերպված և թափանցիկ, 
ընդ որում ներկաները, ընդհանուր առմամբ, ունեին 
ընտրատեղամասերում հաշվարկային ընթացակարգերի 
վերաբերյալ հստակ պատկերացում:
  Դիտարկված ընտրատեղամասերի մեծ մասում (86.2%) 
արդյունքների ամփոփման ընթացակարգերը ժամանակին են 
սկսվել: Հոսանքազրկման և փոքրիկ անհամաձայնությունների ու 
կազմակերպչական ցածր մակարդակի պատճառով դիտարկվող 
ընտրատեղամասերի 13.8%-ում արդյունքների ամփոփումը եղել 
է նախատեսվածից ավելի ուշ: Ըստ հաշվետվությունների՝ ՏԸՀ-
ների 17.5 %-ը մի փոքր շեղվել է հաշվարկային ընթացակարգերից, 
բայց առանց գործընթացի օրինականության խախտման:
      Արդյունքների ամփոփման ժամանակահատվածում դիտորդ-
ներ և թեկնածուներ են ներկա եղել դիտարկվող 
ընտրատեղամասերի 96.6%-ում: Տեղական դիտորդները ներկա 
են եղել դիտարկվող ընտրատեղամասերի կեսից ավելիում (65.5%), 
իսկ այլ միջազգային դիտորդներ՝ 20.7%-ում: Հավատարմագրված 
ԶԼՄ-ներ են եղել դիտարկվող ընտրատեղամասերի 17.2%-ում: 
Քվեարկության ժամանակ ընտրատեղամասերի 6,9%-ում այլ 
դիտորդներ ներկա չեն եղել: Դիտարկված ընտրատեղամասերի 
10.3%-ից ստացվել է ոստիկանության ներկայության մասին 
տեղեկատվություն:
       Ինչպես նշում են բոլոր դիտորդները, ձայների հաշվարկը եղել 
է թափանցիկ, դիտորդները կարողացել են առանց խոչընդոտի 
դիտարկել: Ինչպես հաղորդվում է, քիչ կամ ոչ հիմնավոր 
բողոքներ են եղել ընտրատեղամասերի 10.3%-ում: Տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքը գնահատվել է 
3.45 միջին գնահատականով (1-ից (շատ վատ) 4 (շատ լավ) 
սանդղակով): Դիտարկված ընտրատեղամասերի 48.3%-ում ՏԸՀ-
ների աշխատանքը գնահատվել է որպես շատ լավ:
    Հաշվարկը մեծ մասամբ գնահատվել է որպես թափանցիկ և 
արդյունավետ, ոչ մի խախտում չի արձանագրվել, հաշվարկը 
շատ բավարար է գնահատվել կարճաժամկետ դիտորդների 
թիմերի կողմից:
               Ըստ հաշվետվությունների, բոլոր դիտարկված տեղափոխումն-
երը դեպի տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ կատարվել 
են կանոնավոր կերպով և ՏԸՀ անդամների պահանջվող կազմով: 
Դիտարկված տարածքային ընտրական հանձնաժողովների 
3.4%-ի աշխատանքը գնահատվել է որպես անկազմակերպ և 
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շփոթեցնող։ Նրանց գործողությունների վերաբերյալ եղել են 
փոքր, ոչ նշանակալի բողոքներ:
  Օրենսդրությամբ և համապատասխան ընթացակարգերով 
սահմանված ձևով՝ դիտարկված տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովների 65.5 տոկոսում որոշակի ուղղումներ 
են կատարվել ՏԸՀ արձանագրություններում: Դիտարկված 
տարածքային ընտրական հանձնաժողովների 3,4%-ում եղել 
է ձայների վերահաշվարկը պատվիրելու դեպք: Տարածքային 
ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքը գնահատվել է 
3,55 միջին գնահատականով (1-ից(շատ վատ) 4 (շատ լավ) 
սանդղակով): Դիտորդական թիմերի մեծամասնությունը 
տարածքային ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքը 
գնահատել է որպես շատ լավ (58.6%):

   Ընտրատեղամասերի տեսահեռարձակումը կազմակերպվել է 
Հայաստանի պատմության մեջ երկրորդ անգամ: Առաջին անգամ 
դա եղել է 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների 
ժամանակ: Տեսախցիկներ են տեղադրվել 2010 տեղամասերից 
1502-ում, որը կազմում է ընտրատեղամասերի ընդհանուր քանակի 
¾-ը: Հարկ է նշել, որ հեռարձակումը հասանելի էր նախապես, 
և դա հնարավորություն տվեց ծանոթանալ  համակարգին և 
ստեղծել տեսահեռարձակման գնահատման մեթոդաբանություն:
 Միջազգային դիտորդական առաքելության պատմության 
մեջ առաջին անգամ ENEMO-ն Հայաստանում կատարեց 
համապարփակ հետազոտություն, որը վերաբերում էր 
հեռարձակման որակին և տեսախցիկների օգնությամբ 
ընտրության օրվա ընթացքում ընտրական գործընթացների 
գնահատմանը:
 Հեռարձակման հիմնական հատկանիշները վերլուծող 
մեթոդաբանությունը մշակվել է ENEMO-ի փորձառու 
տեսադիտորդների կողմից: Փորձագետները գնահատել են 
ընտրական գործընթացի հեռարձակման տեխնիկական որակը, 
հիմնական տարրերի արտացոլումը, ինչպես նաև գրանցված 
խախտումների գնահատումը:
  Բացի այդ, փորձագետները վերլուծել են հեռարձակման 
առկայությունը և վիդեո թույլատրումը իրական ժամանակում 
բոլոր 1502 տեղամասերից: 
Ընտրությունների հենց սկզբում 44 տեսախցիկներ (2,9%) 
հասանելի չեն եղել, իսկ փակման պահին այդ թիվը կազմել է 10 
(0,66%): ENEMO-ն արձանագրել է, որ ընտրությունների ավարտից 

Դ) Տեսադիտարկում



54

հետո առաջին 30 րոպեում Սպիտակ քաղաքում հոսանքազրկման 
պատճառով 20 տեսախցիկներ անջատված են եղել։ 
        Տեղամասերի մոտ կեսը քվեարկության օրը ունեցել է բարձրակ
-արգ տեսահեռարձակում (1080p)՝ առավոտյան 8-ից 
մինչև երեկոյան  ժամը 8-ը: Տեղամասերի մյուս կեսի 
տեսահեռարձակման որակը ցածր էր (256p կամ ավելի քիչ), 
ինչը մեծապես սահմանափակել է պատշաճ տեսադիտարկման 
հնարավորությունը: Դիտարկվել է հեռարձակման մի քանի րոպե 
ուշացում՝ դիտված տեղամասերի մեծ մասում:
    Փորձագետները պատահականության սկզբունքով դիտարկել 
են 289 տեղամասեր: Այս ցուցանիշը ներկայացնում է տեսախցիկ 
ունեցող տեղամասերի ընդհանուր թվաքանակի 19,24% -ը:
    Հեռարձակման բացակայություն է արձանագրվել 6 տեղամա-
սերում (2,1%) և դրանք հանվել են հետագա վերլուծությունից: 
Այսպիսով, գնահատվել է 283 տեսահեռարձակում: 11 
տեսահեռարձակում (3,9%) եղել են մշուշված կամ ֆոկուսից 
դուրս: 8 տեղամասում (2,8%) բավարար լուսավորություն չի եղել:
Դիտարկված տեղամասերից 149-ի դեպքում (56,7%) 
չի եղել ժամադրոշմ, ինչը դժվարացրել է դիտարկման 
ժամանակահատվածը ֆիքսելը, հատկապես. երբ հեռարձակումը 
ուշացումով է: Առանց ժամադրոշմի նաև շատ բարդ է ձայնագրված 
հեռարձակումը օգտագործել որպես հստակ ապացույց: 
    Ընտրությունների օրվա տեսահեռարձակումը տեղամասերի 
մեծամասնության դեպքում իրականացվել է առանց 
լուրջ ընդհատումների: Միևնույն ժամանակ, բազմաթիվ 
տեսահեռարձակումների որակը բավարար չէ տեղամասում 
ընթացակարգերի գնահատման համար:
      Շատ դեպքերում տեսախցիկների դիրքը տեղամասերում թո-
ւյլ չի տվել տեսնել հիմնական տարրերը և ընտրության 
ընթացակարգը: Դիտորդները չեն կարողացել դիտարկել 
տեխնիկական սարքերը 129 տեղամասում (45,5%), 
քվեաթերթիկների հանձնումը՝ 91 տեղամասում (31,8%), 
քվեարկության խցիկները̀  78 տեղամասում (27,5%), ինչպես 
նաև քվեատուփերը՝ 103 տեղամասում (36, 4%): Դիտարկմանը 
խոչընդոտում էին որոշ հեռավոր, անհանգստացնող օբյեկտներ, 
մարդկային մեծ հոսքեր և մեռած գոտիներ:
   Տեխնիկական խնդիրները և հեռարձակման ցածր որակը 
չհաշված` փորձագետները բարձր են գնահատել ՏԸՀ-ների 
աշխատանքը: Ըստ տեսադիտորդների՝ քվեաթերթիկների 
հանձնումը կազմակերպված էր առանց խախտումների: Որոշ 
դեպքերում, սակայն, դիտորդները հայտնել են, որ հնարավոր չէ 
գնահատել գործընթացը՝ հաշվի առնելով պատշաճ դիտարկման 
անհնարինությունը՝ վերը նշված մի շարք պատճառներով: 
Քվեարկության գաղտնիությունը կարող էր խախտվել 33 
ընտրատեղամասում (11.6%): Գրանցվել է, որ ՏԸՀ-ները կանոնավոր 
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կերպով աշխատել են բոլոր 283 տեղամասերում: Գնահատման 
պահին 10 ընտրատեղամասում կային կուտակումներ, սակայն 
այդ փաստը մեծ ազդեցություն չի ունեցել ընթացակարգի վրա:
2/11 տեղամասում ժամանակացույցը հստակորեն չէր 
համապատասխանում իրականությանը: Տեսադիտորդները 
32/33 ընտրատեղամասում ականատես եղան տեխնիկական 
սարքի գործունեության խափանումների և 20/11 տեղամասում՝ 
վերահսկող տեսախցիկի դիտարկման անկյունն ուղղելու համար 
կատարված աշխատանքներին: 
   Տեսադիտորդները սխալ են գտել ցուցադրվող 32/33 և 32/35 
տեղամասերի տեղամասային համարներում՝ դրանք տեղերով 
փոխված էին: 
       Անհասկանալի վարքագծի սակավաթիվ դեպքեր ևս արձանագ-
րվել են, մասնավորապես, մի շարք ընտրատեղամասերում 
ոստիկանության աշխատակիցների գործունեությանը 
վերաբերող: Ձայնի բացակայության պատճառով անհնար է եղել 
հասկանալ միջադեպերի բնույթն ու պատճառները:
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XIV. ԲՈՂՈՔՆԵՐ 
ԵՎ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐ

     Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների կազմակերպ-
ման և անցկացման ընթացքում ՀՀ ԿԸՀ-ին ներկայացվել է 25 
դիմում,  որոնցից 5-ը դիմում են, 1-ը՝ պարզաբանման պահանջով 
դիմում, 17-ը՝ տեղեկատվության հարցմամբ դիմումներ, 2-ը՝ 
առաջարկություն: Վերջնական որոշումները սահմանված 
կարգով ուղարկվել են դիմումատուներին և հրապարակվել ԿԸՀ 
պաշտոնական կայքում:
      Ներկայացված բոլոր դիմումները Հայաստանի Հանրապետու-
թյան ընտրական օրենսգրքի 47-րդ, 48-րդ և 49-րդ հոդվածների 
պահանջներին համապատասխան քննարկվել են Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
կողմից և կայացվել են համապատասխան որոշումներ: 
Դիմումների քննարկման օրվա և ժամի մասին դիմումատուները 
եղել են պատշաճ ծանուցված, իսկ դիմումների քննության 
արդյունքում կայացված որոշումները սահմանված կարգով 
ուղարկվել են դիմումատուներին և հրապարակվել Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
պաշտոնական կայքում:
             Ընտրությունների օրը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժող-
ովն ու իրավիճակային վերլուծության կենտրոնն օպերատիվ 
կարգով արձագանքել են չորս տասնյակից ավելի կայքերում 
տեղ գտած ավելի քան 120 հաղորդումներին, ստուգվել են 
հրապարակվող հանգամանքները և տրվել մեկնաբանություններ: 
Մեկնաբանություններն ու պարզաբանումները հրապարակվել 
են ԿԸՀ պաշտոնական կայքում։
     Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովները և ԿԸՀ-ն որևէ 
դիմում կամ բողոք չեն ստացել այլ անձի փոխարեն քվեարկելու 
վերաբերյալ:
  Վերահաշվարկ է կատարվել 57 ընտրատեղամասում, որի 
արդյունքում 35 ընտրատեղամասերում որևէ փոփոխություն չի 
գրանցվել,  իսկ 22 ընտրատեղամասերում որոշ փոփոխություններ 
են գրանցվել: 16/3 տեղամասում «Լուսավոր Հայաստանի» 
թեկնածուներից մեկի համար քվեարկած 44 քվեաթերթիկ 
հաշվարկվել է  նույն կուսակցության մեկ այլ թեկնածուի օգտին:
     Քվեարկության օրվանից հետո թվով 38 տարածքային ընտր-
ական հանձնաժողովներից 26-ում ստացվել են ընդհանուր 
առմամբ թվով 26 դիմում-բողոք (բացառապես դիտորդական 
առաքելություն իրականացրած երկու հասարակական 
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կազմակերպությունների կողմից), որոնց ուսումնասիրությամբ 
տարածքային ընտրական հանձնաժողովները կայացրել են թվով 
26 որոշում:
  Քվեարկության օրվանից հետո Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովում ստացվել են թվով 7 դիմումներ, որոնցից 1-ը 
դիմում առաջարկություն է և վերաբերվել է նախընտրական 
քարոզչությանը, 2-ը՝ տեղեկատվության հարցում են իրենցից 
ներկայացնում, իսկ 4-ը՝ դիմում-բողոքներ:
  Դիմում-բողոքների քննության արդյունքում Կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովը որոշել է ուժը կորցրած ճանաչել թիվ 
31/56 ընտրական տեղամասի հանձնաժողովի բոլոր անդամների 
որակավորման վկայականները:
     Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փաստում է նաև, 
որ 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ի Հայաստանի 
Հանրապետության Ազգային ժողովի ընտրությունների 
նախապատրաստման և անցկացման ընթացքում ընտրական 
իրավունքի պաշտպանության վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության վարչական դատարան է ներկայացվել 2 
հայցադիմում: Նշված վարչական գործերից մեկով կայացվել է 
գործն ըստ էության լուծող դատական ակտ, որով հայցը մերժվել 
է, իսկ մյուս գործով’ հայցադիմումի ընդունումը մերժվել է:
   Առկա չէ որևէ դատական ակտ, որով փաստվել է անձանց 
ընտրական իրավունքների խախտում: Դատական ակտերով 
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի որոշումները կամ գործողությունները ոչ 
իրավաչափ չեն ճանաչվել:
   Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության 
տեղեկատվության համաձայն՝ ՀՀ գլխավոր դատախազությունում 
ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից դեկտեմբերի 14-ի 
դրությամբ ուսումնասիրվել և ամփոփվել է դեկտեմբերի 
9-ին կայացած ՀՀ Աժ արտահերթ ընտրությունների 
նախապատրաստման և անցկացման ընթացքում 
իրավապահ մարմինների ստացած ընտրական առերևույթ 
հանցագործությունների վերաբերյալ թվով 442 դեպքի մասին 
ահազանգ:
      Դեպքերից 190-ի մասին տեղեկություններն ստացվել են ՀՀ գլ-
խավոր դատախազության աշխատանքային խմբի շրջանակներում 
իրականացվող՝ հասանելի ԶԼՄ-ների հրապարակումների և 
սոցիալական ցանցերում քաղաքացիների կողմից կատարված 
գրառումների մշտադիտարկման արդյունքում: 1 5 7   
դեպքի մասին հայտնվել է քաղաքացիների կողմից՝ ՀՀ 
ոստիկանություն կամ դատախազություն ներկայացված 
դիմումների և հաղորդումների տեսքով, իսկ մնացած մասը՝ 
ՀՀ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ներկայացված 
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զեկուցագրերի արդյունքում:
   Ընտրությունների նախապատրաստման շրջանում, ինչպես 
նաև քվեարկության օրվա ընթացքում հայտնի դարձած 
ընտրական իրավախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների 
ոաումնասիրությունը վկայում է, որ դրանց ճնշող 
մեծամասնությունը կրել են ընդհանուր, վերացական բնույթ 
կամ վերաբերել են նախընտրական քարոզչության սահմանված 
կարգի խախտումներին, քվեարկության կազմակերպմանը 
վերաբերող տեխնիկական բնույթի խնդիրներին՝ 
քվեարկության սենյակների կահավորմանը, տեխնիկական 
սարքավորումների գործարկմանը, տեղամասերին հարող 
տարածքներում կուտակումների առաջացմանը, տեղամասային 
հանձնաժողովների աշխատակարգային որոշ խախտումներին:
  Աշխատանքային խումբը, ընտրախախտումներին առն-
չվող որոշակի հաղորդումները պատշաճ ստուգելու, 
այդպիսի դեպքերը խափանելու, հանցանք կատարած անձի 
պատասխանատվության անխուսափելիությունն ապահովելու 
նպատակով իրենց բովանդակային նկարագրությամբ առերևույթ 
ընտրական բնույթի հանցագործության հատկանիշներ 
պարունակող հաղորդումներն օպերատիվ կերպով ուղարկել է 
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, Հայաստանի 
Հանրապետության քննչական կոմիտեի տարածքային 
բաժիններ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության 
նախարարության ռազմական ոստիկանություն և Հայաստանի 
Հանրապետության հատուկ քննչական ծառայություն՝ օրենքով 
սահմանված կարգով ստուգելու, անհետաձգելի քննչական, 
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու 
միջոցով հաղորդումների իրական հանգամանքները պարզելու և 
սեղմ ժամկետում իրավական գնահատական տալու նպատակով:
   Նշված 442 դեպքերից վերացական և ընդհանուր բնույթի 
տվյալներ պարունակող 271 դեպքով իրականացվել կամ 
իրականացվում են ստուգողական գործողություններ:
       Դրանց արդյունքում 161-ով արդեն իսկ հերքվել են ներկայաց-
ված ենթադրյալ իրավախախտման փաստերը և թողնվել են 
անհետևանք:
 165 դեպքերով քրեական գործ հարուցելու առիթի 
օրինականությունը և հիմքերի բավարար լինելն ստուգելու 
նպատակով, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 80-181-
րդ հոդվածներով սահմանված կարգով նախապատրաստվել կամ 
նախապատրաստվում են նյութեր: Նշված 165 դեպքից 12-ով 
որոշում է կայացվել քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին, 
147-ով նյութերի նախապատրաստումն ընթացքի մեջ է:
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XV. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈ-
ՒՆՆԵՐ
     Հիմնական առաջարկություններ

1. Ընտրական բարեփոխումներ
2. Անհրաժեշտ է իրականացնել համապարփակ և ընդգրկուն 

ընտրական բարեփոխումներ: Ընտրական բարեփոխումները 
պետք է ներառեն նաև քաղաքական կուսակցությունների 
աշխատանքի իրավական դաշտի բարեփոխումը՝ ներառյալ 
ներքին որոշումների կայացման գործընթացի նվազագույն 
ժողովրդավարական պահանջները:

3. 
4. Ընտրական վարչարարություն
5. Ընտրական բարեփոխումները պետք է ներառեն 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքի 
ապաքաղաքականացումը: Ընտրական բարեփոխումներին 
պետք է հետևի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
նոր կազմի ընտրության գործընթացը:

2.

1. Հայաստանի ընտրական համակարգը պետք է շարունակի 
բարեփոխվել, ներառյալ 2018 թ. հոկտեմբերին ընտրական 
օրինագծով առաջարկված, սակայն ոչ բոլոր դրույթների 
ընդունումը, որոնք պետք է հասցվեն ավարտին և վերածվեն 
օրենքի:

2. Համամասնական ընտրակարգը՝ ռեյտինգային ընտրակարգով, 
պետք է մնա՝ հնարավոր մոդելային փոփոխություններով: 
Ռեյտինգային ընտրակարգի վերացումը կնվազեցնի 
ընտրողների ազդեցությունը խորհրդարանում իրենց 
ներկայացուցիչների ընտրության հարցում և էլ ավելի 
կուժեղացնի կուսակցության ղեկավարությանը, հատկապես 
իշխող կուսակցության դեպքում, որն ունի նաև վարչապետի 
հզոր պաշտոնը:

3. Ընտրական համակարգը և մանդատների բաշխումը պետք է 
այնպես փոխվեն, որպեսզի ավելի լավ ներկայացնեն մարզերը 
և մեծացնեն պատգամավորների կապը իրենց ընտրած 
մարզերի հետ:

4. Հայաստանի ընտրական օրենսգիրքը պետք է անհատներին 

Ա. Առաջարկություններ խորհրդարանին, 
կառավարությանը, քաղաքական կուսակցություններին, 
ՀԿ-ներին.
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հնարավորություն տա պատգամավորի պաշտոնի համար 
անհատական թեկնածություն ներկայացնել:

5. Հայաստանի ընտրական օրենսգիրքը պետք է պարունակի 
այնպիսի դրույթներ, որոնք հնարավորություն կտան 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այլ ոչ միայն բժշկական 
հաստատություններում գտնվողներին, քվեարկել շրջիկ 
տուփի ընթացակարգով:

6. Հայաստանի իշխանությունները պետք է միջոցներ 
ձեռնարկեն` այդ թվում օրենսդրական միջոցներ, ֆիզիկական 
հաշմանդամություն և նվազ շարժունակություն ունեցող 
անձանց համար քվեարկությունը մատչելի դարձնելու համար:

7. Իրավական դաշտը պետք է ներառի անհատական 
քարոզարշավի ֆինանսավորման և տարածքային 
թեկնածուների անձնական քարոզչության հաշվետվության 
կանոնակարգը՝ առանձին կամ ներառված թեկնածու ուժի 
ընդհանուր հաշվետվության մեջ:

8. Ընթացիկ նախընտրական քարոզարշավը ցույց տվեց, 
որ քարոզարշավի ֆոնդերի ծախսերի թափանցիկության 
բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ է օրենսդրություն, 
որը կկարգավորի առցանց քաղաքական գովազդները: 

9. Կարելի է դիտարկել թեկնածուներին հաշվետվության 
պահանջ ներկայացնելը՝ առցանց քաղաքական գովազդի 
քարոզչական ծախսերի վերաբերյալ:

10. Ֆինանսական հաշվետվություններում պետք է 
արտացոլվեն նաև կազմակերպչական ծախսերը 
(շտաբերի վարձավճարները, տրանսպորտային ծախսերը, 
աշխատակիցների աշխատավարձը և այլն): 

11. Պաշտոնական քարոզարշավի ժամանակահատվածը պետք է 
երկարաձգվի, որպեսզի կուսակցությունները, դաշինքները և 
թեկնածուները ավելի լիարժեք ներկայացնեն իրենց ծրագրերը 
ընտրողներին: Միևնույն ժամանակ, նախքան պաշտոնական 
քարոզարշավի մեկնարկը ժամանակահատվածի համար 
պետք է լինեն քարոզարշավի սահմանափակումներ:

12. Ֆինանսական վերահսկման արդյունավետության 
բարձրացման նպատակով վերահսկիչ-վերստուգիչ 
ծառայությունը պետք է ավելի մեծ անկախություն և 
անհրաժեշտ ռեսուրսներ ունենա:

13. Քաղաքական կուսակցությունների առօրյա աշխատանքի և 
նախընտրական քարոզչության պետական ֆինանսավորումը 
պետք է իրավականորեն պայմանավորված լինի՝ 
կանոնադրության մեջ ավելացնելու և պատգամավորության 
թեկնածուների ընտրության ժողովրդավարական 
ընթացակարգի իրականացմամբ, ինչպես նաև 
կուսակցությունների անդամների կողմից կուսակցության 
ղեկավարների ուղղակի ընտրությամբ։
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14. Կուսակցական ցուցակները առաջադրելու ընտրական գրավը 
պետք է նվազեցվի, որպեսզի փոքր կուսակցությունները 
կարողանան ավելի ակտիվ մասնակցել ընտրություններին: 
Կամ կարելի է կուսակցական ցուցակների գրանցման 
այլընտրանքային կարգ ներմուծել, ինչպես օրինակ՝ 
ընտրողների վավերացված ստորագրություններ հավաքելը: 

15. Անհրաժեշտ է գտնել բնակչության ռեգիստրից օրենսդրական 
պահանջներին չհամապատասխանող անձանց դուրս բերելու 
արդյունավետ միջոց, ինչպես նաև անցկացնել բնակության 
վայրի ստուգումներ՝ գտնելու այն անձանց, ովքեր կեղծել 
են իրենց բնակության վայրը: Դա կմեծացնի ընտրողների 
ռեգիստրի ճշգրտությունը:

16. Ընտրության օրվա լռության սկզբունքի լիարժեք ապահովման 
համար օրենքը պետք է նախատեսի, որ սոցիալական 
ցանցերում ընտրությունների օրվա լռության պահպանման 
պատասխանատվությունը պետք է կրեն ընտրություններին 
մասնակցող քաղաքական կառույցները, այլ ոչ թե սոցիալական 
մեդիան։

Բ. Առաջարկներ ԿԸՀ-ին

17. Ընտրական բարեփոխումները պետք է ներառեն 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքի 
ապաքաղաքականացումը: 

18. Ընտրական բարեփոխումներին պետք է հետևի 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր կազմի 
ընտրության գործընթացը:

19. ՏԸՀ կազմավորման գործընթացի փոփոխվող բնույթի 
պատճառով ԿԸՀ-ն պետք է ավելի ընդգրկուն դասընթացներ 
կազմակերպի ստորին հանձնաժողովների համար̀  
կենտրոնանալով ընտրությունների օրվա ընթացակարգերի 
վրա։ 

20. Միջազգային դիտորդական կազմակերպությունների 
գրանցման կարգը և չափորոշիչները պետք է հստակեցվեն՝ 
հնարավոր չարաշահումներից խուսափելու համար, ինչպես 
եղավ, օրինակ, 2017թ. խորհրդարանական ընտրությունների 
ժամանակ։ Չորս պետական մարմիններից որևէ մեկի հրավերը 
չպետք է լինի հավատարմագրման համար պարտադիր 
պահանջ:

21. Դիտորդական կազմակերպությունների կողմից դիտորդների 
ցուցակների տրամադրման վերջնաժամկետը պետք է 
երկարացվի: Դիտորդների ցուցակի ներկայացման 15-օրյա 
ժամկետի գործող կանոնը զգալի սահմանափակումներ 
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է ստեղծում տեղական և միջազգային դիտորդների 
աշխատանքի համար:

22. ԿԸՀ-ն պետք է ավելի մեծ ջանքեր գործադրի ընտրողների 
բոլոր խմբերի կրթության համար, այդ թվում` ազգային 
փոքրամասնությունների, հաշմանդամների և հեռավոր 
շրջաններում ապրողների։

23. Ընտրատեղամասերը պետք է ավելի լավ հարմարեցվեն 
հաշմանդամության տարբեր տեսակներ ունեցող մարդկանց 
քվեարկության համար: Որոշ դեպքերում անհրաժեշտ է 
գտնել ավելի մեծ տարածքներ՝ ընտրատեղամասերում 
կուտակումներից խուսափելու համար:

24. Ընտրությունների նկատմամբ վստահության բարձրացման 
և ընտրությունների թափանցիկության ավելացման 
տեսահեռարձակման համակարգը պետք է զգալիորեն 
բարելավվի հետևյալ կերպ.

Գ. ԶԼՄ-ներին վերաբերող առաջարկություններ

25. Ավելի համապարփակ միջոցառումներ պետք է ձեռնարկվեն` 
ապահովելու լրատվամիջոցների սեփականատերերի 
վերաբերյալ տվյալների ամբողջական թափանցիկությունը։

26. 26. Հանրային ռադիոն և հեռուստատեսությունը պետք է 
ավելի ակտիվ դերակատարություն ունենան և օրինակ լինեն 
մյուս լրատվամիջոցների համար՝ քարոզչական բանավեճերի 
կազմակերպման ոլորտում, ներառելով բոլոր մասնակիցներին 
և նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում 
ապահովելով հավասար և անկողմնակալ լուսաբանում:

• Ինտերնետ կապը պետք է բարելավվի, յուրաքանչյուր 
ընտրատեղամասում հեռարձակումը պետք է լինի որակյալ 
(1080p)

• Տեսախցիկները պետք է այնպես տեղակայված լինեն 
ընտրատեղամասում, որպեսզի ապահովեն ընտրական 
ընթացակարգերի հստակ տեսանելիությունը, կամ 
տեղադրվեն  լրացուցիչ տեսախցիկներ̀  տեսանելիությունը 
բարելավելու համար:

• Հեռարձակումը պետք է ներառի նաև ձայն՝ քվեարկության 
հաշվարկման գործընթացի գնահատման համար, ինչը 
շատ կարևոր է ինչպես ստացված ձայների հայտարարման 
ժամանակ, այնպես էլ ընթացքում՝ վիճահարույց 
իրավիճակների գնահատման համար։
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27. Հանրային հեռարձակողը և մասնավոր լրատվամիջոցները 
պետք է ծառայեն որպես օժանդակ միջոց՝ ընտրողների 
կրթության և տեղեկատվության մակարդակի բարձրացման 
ուղղությամբ:

28. ENEMO-ն մտահոգություն է հայտնում սոցիալական 
մեդիաների օգտագործման վերաբերյալ կանոնադրության 
բացակայության վերաբերյալ̀  նախընտրական քարոզչության 
շրջանում կեղծ տեղեկատվության տարածման պատճառով: 
Հետևաբար, համապարփակ կանոնակարգերի 
ուսումնասիրությունը ընկալվում է որպես մի խնդիր, որը 
պետք է լուծվի հետագա ընտրությունների համար:

29. Բարձրացնել քաղաքական բանավեճի մշակույթի մակարդակը:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. Խորհրդարանակ-
անընտրությունների վերջնական 
արդյունքները

Աղյուսակ 1. Ընտրությունների համառոտ տվյալներ

Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների 
ընդհանուր թիվը  

2591276

Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված 
ընտրողների 
լրացուցիչ ցուցակում ընտրողների ընդհանուր թիվը

151

Շրջիկ արկղով քվեարկող ընտրողների լրացուցիչ 
ցուցակում ընտրողների ընդհանուր թիվը

1209

էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության մասնակցած 
ընտրողների թիվը

504

Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2593140

Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1261105

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին 
հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր 
թիվը

2689800

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին 
հատկացված համարակալված կտրոնների ընդհանուր 
թիվը

2294800

Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ 
տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը

1258515

Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության 
կտրոնների ընղհանուր թիվը

2018

Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1260533

Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր 
թիվը

2292876

Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի 
ընդհանուր թիվը

1429325

Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 4706
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Աղյուսակ 2. Ընտրությունների արդյունքները՝ 
ըստ կուսակցությունների/դաշինքների

Կուսակցություն/
դաշինք

Կողմ քվեարկած 
քվեաթերթիկների 

թիվը

Ստացված 
քվեների 
տոկոսը

Մանդատների 
քանակը

Մանդատների 
տոկոսը

«Իմ քայլը» դաշինք 884 864 70.42 88 66.66

«Բարգավաճ 
Հայաստան»

103 801 8.26 26 19.69

«Լուսավոր 
Հայաստան»

80 047 6.37 18 13.63

»Հայաստանի 
Հանրապետական 
կուսակցություն»

59 083 4.70 0

«Հայ 
հեղափոխական 
դաշնակցություն»

48 816 3.88 0

«Մենք» դաշինք 25 176 2.00 0

«Սասնա Ծռեր» 22 868 1.82 0

«Օրինաց երկիր» 12 393 0.99 0
«Քաղաքացու 
որոշում»

8 514 0.68 0

«Քրիստոնեա-
ժողովրդական 
վերածնունդ» 
կուսակցություն

6 458 0.51 0

«Ազգային 
առաջընթաց» 
կուսակցություն

4 121 0.33 0

Աղյուսակ 3. Հասանելիք մանդատները՝ ըստ 
յուրաքանչյուր ընտրական տարածքի

Կուսակցության/
դաշինքի 

անվանումը

«Իմ քայլը» 
դաշինք

«Բարգավաճ 
Հայաստան» 

կուսակցություն

«Լուսավոր 
Հայաստան» 

կուսակցություն
Երևան քաղաք Ավան, 
Նոր Նորք, Քանաքեռ-

Զեյթուն

3 1 1

Երևան քաղաք
Արաբկիր, Աջափնյակ, 

Դավթաշեն

4 0 1

Երևան քաղաք
Շենգավիթ, 

Մալաթիա-Սեբաստիա

4 0 1

Երևան քաղաք
Կենտրոն, Նորք-

Մարաշ, Էրեբունի, 
Նուբարաշեն

3 0 1
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Արարատի մարզ 4 1 0
Արմավիրի մարզ 3 2 1

Արագածոտնի մարզ 2 1 0
Գեղարքունիքի մարզ 3 1 1

Լոռու մարզ 4 1 1
Կոտայքի մարզ 4 3 0
Շիրակի մարզ 3 2 1

Սյունիքի և Վայոց 
ձորի մարզեր

3 1 0

Տավուշի մարզ 2 0 0

Կուսակցության/
դաշինքի 

անվանումը

«Իմ քայլը» 
դաշինք

«Բարգավաճ 
Հայաստան» 

կուսակցություն

«Լուսավոր 
Հայաստան» 

կուսակցություն

Աղյուսակ 4. Կանանց մասնակցությունը տարածքային 
ընտրական հանձնաժողովներում

Տարածքային 
ընտրական 

հանձնաժողով

Անդամների 
ընդհանուր 

քանակը

Կին 
անդամների 

քանակը

Կին 
անդամների 

տոկոսը

Տարածքային 
ընտրական 

հանձնաժողով

Անդամների 
ընդհանուր 

քանակը

Կին 
անդամների 

քանակը

Կին 
անդամների 

տոկոսը

1 7 2 29% 20 7 2 29%
2 7 4 57% 21 7 2 29%
3 7 2 29% 22 7 2 29%
4 7 3 43% 23 7 3 43%
5 7 2 29% 24 7 2 29%
6 7 5 71% 25 7 3 43%
7 7 2 29% 26 7 3 43%
8 7 2 29% 27 7 2 29%
9 7 2 29% 28 7 3 43%

10 7 2 29% 29 7 3 43%
11 7 3 43% 30 7 2 29%
12 7 3 43% 31 7 2 29%
13 7 3 43% 32 7 2 29%
14 7 2 29% 33 7 2 29%
15 7 2 29% 34 7 2 29%
16 7 2 29% 35 7 4 57%
17 7 2 29% 36 7 2 29%
18 7 2 29% 37 7 2 29%
19 7 3 43% 38 7 2 29%

Ընդամենը 266 93 35%  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ENEMO 
կարճաժամկետ դիտորդների 
կողմից արված ՏԸՀ գնահատման 
վիճակագրական հաշվետվություն

1. ԸՆՏՐԱՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ

Մեթոդաբանական նկարագրություն
Դիտարկող թիմերի քանակը 29

Դիտարկվող բացումների քանակը 30[1]
ՏԸՀ-ներին համապատասխանող տարածքային 
ընտրատարածքների քանակը

17

Մարզերի քանակը 8

Մարզի անունը Պատասխանների 
քանակը

%

Արագածոտն 1 3.3

Գեղարքունիք 2 6.7

Շիրակ 6 20.0
Կոտայք 2 6.7

Սյունիք 6 20.0
Տավուշ 2 6.7

Երևան 10 33.3

Լոռի 1 3.3

Ընդամենը 30 100%

Քվեատուփերի քանակը Պատասխանների 
քանակը

%

Մեկ Պատասխանների 
քանակը

100.0

Ընդամենը 30 100%
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Ընտրողների ցուցակում 
ընտրողների թիվը

Պատասխանների 
քանակը

%

Մինչև 750 2 6.7

751-1500 5 16.7

1500-ից ավելի 23 76.7
Ընդամենը 30 100%

ՏԸՀ անդամների 
ընդհանուր թիվը

Պատասխանների 
քանակը

%

Ութ 1 3.3%

Ինը 1 3.3%

Տասը 28 93.3%
Ընդամենը 30 100%
Միջինը 9.9

ՏԸՀ անդամների 
ընդհանուր թիվը

Պատասխանների 
քանակը

%

Յոթ 1 3.3

Ութ 1 3.3

Ինը 1 3.3
Տասը 27 90.0
Ընդամենը 30 100%
Միջինը 9.8

Ընտրատեղամասի 
կահավորումը

Պատասխանների 
քանակը

%

Ընդունելի 30 100.0

Անընդունելի 0 0.0

Ընդամենը 30 100%
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Տեղամասում փակցված 
տեղեկությունները (մի 
քանի տարբերակ նշելու 
հնարավորություն)

Պատասխանների 
քանակը

%

Առկա է քվեարկության 
ընթացակարգի եւ 
խախտումների համար 
պատասխանատվության 
մասին տեղեկատվությամբ 
պաստառ

30 100.0

Առկա չէ քվեարկության 
ընթացակարգի եւ 
խախտումների համար 
պատասխանատվության 
մասին տեղեկատվությամբ 
պաստառ

0 0.0

Ընտրատեղամասում 
նկատվել է քաղաքական 
կուսակցությունների 
համապետական ցուցակը

12 40.0

Որևէ տեղեկատվություն 
փակցված չի եղել 
ընտրատեղամասում

0 0.0

Ե՞րբ է սկսվել 
նախապատրաստական 
նիստը

Պատասխանների 
քանակը

%

Ժամը 7:00-ին կամ ավելի ուշ 26[2] 86.7

Մինչև  7:00 4 13.3

Նիստ տեղի չի ունեցել 0 0.0
Ընդամենը 30 100

Ընտրական նյութերով 
պահարանը սահմանված 
կարգով կնքված եղե՞լ է

Պատասխանների 
քանակը

%

Այո 30 100.0

Ոչ  (բայց պահպանվել է 
պաշտոնական ընթացակարգը 
նման դեպքերի համար)

0 0.0

Ոչ (պաշտոնական 
ընթացակարգը նման դեպքերի 
համար չի պահպանվել)

0 0.0

Ընդամենը 30 100%
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Նախապատրաստություն Պատասխանների 
քանակը

%

Գրանցամատյանը լրացվել 
է ինչպես կարգն է և 
գործընթացը թափանցիկ է 
եղել

30 100.0

Գրանցամատյանն արդեն 
լրացված էր

0 0.0

Գրանցամատյանը չի լրացվել 0 0.0
Գրանցամատյանը սխալ է 
լրացվել 

0 0.0

Ընդամենը 30 100%

Քվեատուփը Պատասխանների 
քանակը

%

Սահմանված կարգով կնքված 
էր

30 100.0

Կնքված չէր 0.0 0.0

Ընդամենը 30 100%

Քվեաթերթիկները Պատասխանների 
քանակը

%

Սահմանված կարգով 
նախապատրաստվել էին 

30 100.0

Չէին նախապատրաստվել 
սահմանված կարգով

0 0.0

Ընդամենը 30 100%

Բացումը Պատասխանների 
քանակը

%

Ընտրատեղամասը բացվել է 
ժամանակին (8:00)

29 96.7

Ընտրատեղամասը բացվել է մի 
փոքր ուշացումով (15 րոպեից 
քիչ)

1 3.3

Ընտրատեղամասը բացվել է 15 
րոպեից ավելի ուշացումով

0 0.0

Ընտրատեղամասը առավոտյան 
փակ է եղել

0 0.0

Ընտրատեղամասը փակ է եղել 0 0.0
Ընդամենը 30 100%
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Բացման հետ կապված 
բողոքներ

Պատասխանների 
քանակը

%

ՏԸՀ աշխատանքի հետ 
կապված բողոքներ չեն եղել

28 93.3

Կային աննշան բողոքներ 1 3.3

Կային չհիմնավորված 
բողոքներ

0 0.0

ՏԸՀ-ն ստացել է հիմնավոր 
բողոքներ

1 3.3

Ընդամենը 30 100%

ՏԸՀ վարքը Պատասխանների 
քանակը

%

ՏԸՀ-ն, ընդհանուր առմամբ, 
կատարել է բացումը՝ 
ընթացակարգերին 
և կանոններին 
համապատասխան

30 100

ՏԸՀ-ն շտապել է բացման 
ժամանակ և չի հոգացել 
թափանցիկության մասին

0 0.0

ՏԸՀ-ն զգալիորեն խախտել 
է բացման գործընթացի 
թափանցիկությունը

0 0.0

ՏԸՀ-ն բացել է 
ընտրատեղամասը՝ առանց 
բացման ընթացակարգերին 
հետևելու

0 0.0

Ընդամենը 30 100%

ՏԸՀ գնահատում Պատասխանների 
քանակը

%

Շատ լավ 22 73.3

Լավ 7 23.3

Վատ 1 3.3
Շատ վատ 0 0.0
Ընդամենը 30 100%
Միջինը 3.7 
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2. ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Մեթոդաբանական նկարագրություն
Դիտարկող թիմերի քանակը 29

Դիտարկվող բացումների քանակը 325 [3]

ՏԸՀ-ներին համապատասխանող 
տարածքային ընտրատարածքների քանակը

34

Մարզերի քանակը 10

Մարզի անունը Պատասխանների 
քանակը

%

Արագածոտն 22 6.8

Արարատ 12 3.7

Արմավիր 11 3.4

Գեղարքունիք 23 7.1

Լոռի 20 6.2

Շիրակ 29 8.9

Կոտայք 25 7.7

Սյունիք 57 17.5

Տավուշ 21 6.5

Երևան 105 32.3

Ընդամենը 325 100%

Ընտրողների ցուցակում 
ընտրողների թիվը

Պատասխանների 
քանակը

%

Մինչև 750 43 13.2

751-1500 69 21.2

1500-ից ավելի 213 65.5
Ընդամենը 310 100%

Քվեատուփերի քանակը Պատասխանների 
քանակը

%

Մեկ 325 100.0

Ընդամենը 325 100%
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ՏԸՀ անդամների 
ընդհանուր թիվը

Պատասխանների 
քանակը

%

Ութ 4 1.2

Ինը 13 4.0

Տասը 308 94.8
Ընդամենը 325 100%
Միջինը 9.9 

Ներկա ՏԸՀ անդամների 
թիվը

Պատասխանների 
քանակը

%

Ութ 1 3.3%

Ինը 1 3.3%

Տասը 28 93.3%
Ընդամենը 30 100%
Միջինը 9.7 

Ընտրատեղամասի 
կահավորումը

Պատասխանների 
քանակը

%

Ընդունելի 319 98.2

Անընդունելի 6 1.8

Ընդամենը 325 100%

Տեղամասում փակցված 
տեղեկությունները (մի 
քանի տարբերակ նշելու 
հնարավորություն)

Պատասխանների 
քանակը

%

Առկա է քվեարկության 
ընթացակարգի եւ 
խախտումների համար 
պատասխանատվության 
մասին տեղեկատվությամբ 
պաստառ

325 100.0

Ընտրատեղամասում 
նկատվել է քաղաքական 
կուսակցությունների 
համապետական ցուցակը

145 44.6
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Տեսախցիկներ (մի 
քանի տարբերակ նշելու 
հնարավորություն)

Պատասխանների 
քանակը

%

Ընտրատեղամասում առկա էր 
տեսախցիկ

278 85.5

Ընտրատեղամասում առկա 
չէր տեսախցիկ

47 14.5

Գործընթացը առցանց 
հեռարձակվում էր

158 48.6

Գործընթացը առցանց չէր 
հեռարձակվում՝ 

12 3.7

վատ ինտերնետային կապի 
պատճառով

12 3.7

Տեխնիկական 
սարքավորումներ (մի 
քանի տարբերակ նշելու 
հնարավորություն)

Պատասխանների 
քանակը

%

Տեխնիկական սարքավորումները 
սահմանված կարգով աշխատում 
էին 

308 94.8

Տեխնիկական 
սարքավորումները չէին 
կարողանում նույնականացնել 
ընտրողների փաստաթղթերը

4 1.2

Կային որոշ ընտրողներ ովքեր 
առկա չէին տեխնիկական 
սարքավորումների ցուցակում

6 1.8

Տեխնիկական 
սարքավորումները ունեին 
որոշ տեխնիկական խնդիրներ

4 1.2

Խնդիրներ կային 
քվեարկության կտրոնը 
տպելու հետ 

7 2.2

Կար միջամտություն ոչ 
լիազորված անձանց կողմից

0 0.0

Քվեատուփը Պատասխանների 
քանակը

%

Սահմանված կարգով կնքված 
էր

322 99.1

Կնքված չէր 3 0.9

Ընդամենը 325 100%
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Ընտրողների ցուցակը Պատասխանների 
քանակը

%

Ընտրողների ցուցակի հետ 
կապված որևէ ակնհայտ 
խնդիր չկար

322 99.1

Կային ընտրողներ, որոնց 
անունները չկային տպված 
ընտրողների ցուցակում

3 0.9

Զգալի թվով մարդիկ չէին 
կարողանում քվեարկել՝ 
ընտրողների ցուցակի 
սխալների պատճառով

0 0.0

Ընդամենը 325 100%

Քվեաթերթիկների 
տրամադրումը 
ընտրողներին (Հոդված 67)

Պատասխանների 
քանակը

%

ՏԸՀ անդամը սահմանված 
կարգով էր տրամադրում 
քվեաթերթիկները

325 100.0

ՏԸՀ անդամը երբեմն 
առանց քվեարկության 
կտրոնի էր տրամադրում 
քվեաթերթիկները՝ 

0 0.0

Քվեաթերթիկները 
սահմանված կարգով չէին 
տրամադրվում 

0 0.0

Ընդամենը 325 100%

Գաղտնիությունը (մի 
քանի տարբերակ նշելու 
հնարավորություն)

Պատասխանների 
քանակը

%

Քվեարկության գաղտնիությունն 
ապահովված էր

311 95.7

Որոշ դեպքերում քվեախցում 
մեկից ավելի անձինք էին

19 5.8

Ընտրողները ցույց էին տալիս 
իրենց ընտրությունը

2 0.6

Ընտրողները լուսանկարում 
էին իրենց քվեաթերթիկները

1 0.3
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Ընտրողները չէին 
կարողանում գաղտնի 
քվեարկել՝ քվեախցերի սխալ 
տեղակայման հետևանքով

4 1.2

Ընտրողները 
չէին կարողանում 
գաղտնի քվեարկել՝ 
ընտրատեղամասում առկա 
կուտակումների պատճառով

3 0.9

Ընտրողները միասին էին 
քվեարկում քվեախցում 
(ընտանեկան քվեարկություն)

6 1.8

Նախապես նշում արված 
քվեաթերթիկով ընտրողներ են 
նկատվել

0 0.0

Գաղտնիությունը (մի 
քանի տարբերակ նշելու 
հնարավորություն)

Պատասխանների 
քանակը

%

ՏԸՀ անդամների 
գործառույթների 
հերթափոխը

Պատասխանների 
քանակը

%

ՏԸՀ անդամների 
գործառույթների հերթափոխը 
տեղի էր ունենում յուրաքանչյուր 
երկու ժամը մեկ

320 98.5

ՏԸՀ անդամների 
գործառույթների հերթափոխը 
տեղի էր ունենում, բայց ոչ 
յուրաքանչյուր երկու ժամը մեկ

1 0.3

ՏԸՀ անդամների 
գործառույթների հերթափոխ 
տեղի չէր ունենում 

0 0.0

Կիրառելի չէ 4 1.2

Ընդամենը 325 100%

Կարգը Պատասխանների 
քանակը

%

Ընտրատեղամասը կանոնավոր 
էր աշխատում

272 83.7

Ընտրատեղամասում կային 
կուտակումներ, բայց ՏԸՀ-ն 
վերահսկում էր իրավիճակը 

48 14.8

Ընտրատեղամասում 
կարգուկանոն չկար և 
գործընթացը շփոթեցնող էր

4 1.2
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Ընտրատեղամասում 
կուտակումներ էին, 
կարգուկանոն չկար, 
հնարավոր չէր դիտարկել

1 0.3

Ընդամենը 325 100%

Կարգը Պատասխանների 
քանակը

%

Քարոզչությունը Պատասխանների 
քանակը

%

Ընտրատեղամասում կամ 
մոտակայքում քարոզչական 
նյութեր առկա չէին

293 90.2

Ընտրատեղամասի 
մոտակայքում կային 
քարոզչական պաստառներ

32 9.8

Ինչ-որ մեկը ակտիվ 
քարոզում էր 
ընտրատեղամասից դուրս

0 0.0

Ինչ-որ մեկը ակտիվ 
քարոզում էր 
ընտրատեղամասի ներսում

0 0.0

Ընտրատեղամասի ներսում 
կային քարոզչական նյութեր 

0 0.0

Ընդամենը 325 100%

ՏԸՀ վարքը Պատասխանների 
քանակը

%

ՏԸՀ-ն, ընդհանուր առմամբ, 
վարել է քվեարկությունը՝ 
ընթացակարգերին 
և կանոններին 
համապատասխան ձևով

318 97.9

ՏԸՀ-ն չէր վերահսկում 
իրավիճակը

1 0.3

ՏԸՀ-ն գիտակցաբար շեղվել 
էր ընթացակարգերից

0 0.0

Ընտրատեղամասում 
կուտակումներ էին

6 1.8

Ընդամենը 325 100%
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Բողոքներ Պատասխանների 
քանակը

%

ՏԸՀ աշխատանքի հետ կապված 
բողոքներ չեն եղել

314 96.6

Կային աննշան բողոքներ 8 2.5

Կային չհիմնավորված 
բողոքներ

2 0.6

ՏԸՀ-ն ստացել է հիմնավոր 
բողոքներ

1 0.3

Ընդամենը 325 100%

Դիտարկումը Պատասխանների 
քանակը

%

Բոլոր հավատարմագրված 
դիտորդները հնարավորություն 
ունեին դիտարկելու

324 99.7

Դիտորդներին թույլ չէր տրվում 
դիտարկել քվեարկության որոշ 
մասը

1 0.3

Դիտորդներին թույլ չէր տրվում 
դիտարկել քվեարկության 
կարևորագույն հատվածը 
(քվեաթերթիկների հանձնումը 
և այլն)

0 0.0

Ընդամենը 310 100%

Դիտորդներ և ԶԼՄ-ներ (մի 
քանի տարբերակ նշելու 
հնարավորություն)

Պատասխանների 
քանակը

%

Միջազգային դիտորդներ (ԵԱՀԿ/
ԺՀՄԻԳ, ԱՊՀ և այլն)

91 28.0

Տեղական դիտորդներ 
(Ականատես, Հելսինկյան 
քաղաքացիական ասամբլեայի 
Վանաձորի գրասենյակ և այլն)

168 51.7

Կուսակցությունների/
թեկնածուների վստահված 
անձինք

268 82.5

Հավատարմագրված ԶԼՄ-ներ 62 19.1

Ընտրատեղամասում առկա 
չէին դիտորդներ և այլ 
ներկայացուցիչներ

18 5.5
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Ընտրատեղամասում 
ոչ լիազորված անձանց 
ներկայություն (մի 
քանի տարբերակ նշելու 
հնարավորություն)

Պատասխանների 
քանակը

%

Ոստիկանություն 15 4.6

Տեղական իշխանություններ 1 0.3

Անհայտ ագրեսիվ մարդիկ 0 0.0

Այլ, խնդրում ենք բացատրել 4 1.2

Առկա չէ 303 93.2

ՏԸՀ գնահատում Պատասխանների 
քանակը

%

Շատ լավ 209 64.3

Լավ 109 33.5

Վատ 6 1.8

Շատ վատ 1 0.3

Ընդամենը 325 100%

Միջինը 3.62
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3. ՀԱՇՎԱՐԿԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Մեթոդաբանական նկարագրություն
Դիտարկող թիմերի քանակը 29

Դիտարկվող բացումների քանակը 29

ՏԸՀ-ներին համապատասխանող տարածքային 
ընտրատարածքների քանակը

24

Մարզերի քանակը 10

 Մարզի անունը Պատասխանների 
քանակը

%

Արագածոտն 2 6.9
Արարատ 1 3.4
Արմավիր 1 3.4

Գեղարքունիք 2 6.9
Լոռի 2 6.9
Շիրակ 3 10.3
Կոտայք 2 6.9
Սյունիք 6 20.7
Տավուշ 2 6.9
Երևան 8 27.6
Ընդամենը 29 100%

Քվեատուփերի քանակը Պատասխանների 
քանակը

%

Մեկ 29 100.0

Ընդամենը 29 100%

Տեսախցիկներ (մի 
քանի տարբերակ նշելու 
հնարավորություն)

Պատասխանների 
քանակը

%

Ընտրատեղամասում առկա էր 
տեսախցիկ

23 79.3

Ընտրատեղամասում առկա 
չէր տեսախցիկ

6 20.7

Գործընթացը առցանց 
հեռարձակվում էր

13 44.8
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Գործընթացը առցանց 
չէր հեռարձակվում՝ վատ 
ինտերնետային կապի 
պատճառով

1 3.4

Տեսախցիկներ (մի 
քանի տարբերակ նշելու 
հնարավորություն)

Պատասխանների 
քանակը

%

Քվեարկությունը Պատասխանների 
քանակը

%

Փակման ժամանակ ընտրողների 
հերթ չկար

29 100.0

Ընդամենը 29 100%

Հաշվարկի սկիզբը Պատասխանների 
քանակը

%

ՏԸՀ-ն հաշվարկը սկսել է 
ընտրատեղամասը փակելուց 
անմիջապես հետո

25 86.2

ՏԸՀ-ն հաշվարկը սկսելուց 
առաջ կարճ ընդմիջում է 
ունեցել

2 6.9

ՏԸՀ-ն հաշվարկը սկսել 
է ավելի քան 40 րոպե 
ընդմիջումից հետո

2 6.9

ՏԸՀ-ն հաշվարկ չի 
իրականացրել

0 0.0

Ընդամենը 29 100%

Հաշվարկի գործընթացը Հաշվարկի 
գործընթացը

%

Հաշվարկի գործընթացը եղել է 
սահմանված կարգով և ճիշտ 
հերթականությամբ (գործընթացը 
օրինական էր)

24 82.8

ՏԸՀ-ն մի փոքր շեղվել է 
հաշվարկի գործընթացից՝ 
առանց գործընթացի 
օրինականությունը 
խաթարելու

5 17.5

ՏԸՀ-ն զգալիորեն խախտել է 
հաշվարկի գործընթացը

0 0.0

Ընդամենը 29 100%
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Դիտորդներ և ԶԼՄ-ներ (մի 
քանի տարբերակ նշելու 
հնարավորություն)

Պատասխանների 
քանակը

%

Միջազգային դիտորդներ 
(ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ, ԱՊՀ և այլն)

6 20.7

Տեղական դիտորդներ 
(Ականատես, Հելսինկյան 
քաղաքացիական ասամբլեայի 
Վանաձորի գրասենյակ և այլն)

19 65.5

Կուսակցությունների/
թեկնածուների վստահված 
անձինք

28 96.6

Հավատարմագրված ԶԼՄ-ներ 5 17.2

Ընտրատեղամասում առկա 
չէին դիտորդներ և այլ 
ներկայացուցիչներ

2 6.9

Ընտրատեղամասում 
ոչ լիազորված անձանց 
ներկայություն (մի 
քանի տարբերակ նշելու 
հնարավորություն)

Պատասխանների 
քանակը

%

Ոստիկանություն 3 10.3

Տեղական իշխանություններ 0 0.0

Անհայտ ագրեսիվ մարդիկ 0 0.0

Այլ, խնդրում ենք բացատրել 0 0.0

Առկա չէ 26 89.7

Ընդամենը 29 100%

Ձայների հաշվարկի 
գործընթացի 
թափանցիկություն

Պատասխանների 
քանակը

%

Ձայների հաշվարկի գործընթացը 
թափանցիկ էր և դիտորդները 
առանց սահմանափակումների 
դիտարկելու հնարավորություն 
ունեին

29 100.0

Ընդամենը 29 100%
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Ձայների հաշվարկի հետ 
կապված բողոքներ

Պատասխանների 
քանակը

%

ՏԸՀ աշխատանքի հետ 
կապված բողոքներ չեն եղել

26 89.7

Կային աննշան բողոքներ 2 6.9

Կային չհիմնավորված 
բողոքներ

1 3.4

ՏԸՀ-ն ստացել է հիմնավոր 
բողոքներ

0 0.0

Ընդամենը 29 100%

Արձանագրությունները Պատասխանների 
քանակը

%

Արձանագրությունները 
տրվել են բոլոր նրանց, 
ովքեր իրավունք ունեին 
դրանք ստանալու, և 
անմիջապես փակցվել են 
ընտրատեղամասում

28 96.6

Արձանագրությունները չեն 
տրվել բոլոր նրանց, ովքեր 
իրավունք ունեին դրանք 
ստանալու

1 3.4

Արձանագրությունները 
հաշվարկից անմիջապես 
հետո չեն փակցվել 
ընտրատեղամասում

0 0.0

Արձանագրությունները չեն 
տրվել բոլոր նրանց, ովքեր 
իրավունք ունեին դրանք 
ստանալու, և չեն փակցվել 
ընտրատեղամասում

0 0.0

Ընդամենը 29 100%

ՏԸՀ գնահատում Պատասխանների 
քանակը

%

Շատ լավ 14 48.3

Լավ 14 48.3

Վատ 1 3.4

Շատ վատ 0 0.0

Ընդամենը 29 100%

Միջինը 3.45 
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4. ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ

Մեթոդաբանական նկարագրություն

Դիտարկող թիմերի քանակը 29

Դիտարկվող բացումների քանակը 29

ՏԸՀ-ներին համապատասխանող տարածքային 
ընտրատարածքների քանակը

23

Մարզերի քանակը 10

Մարզի անունը Պատասխանների 
քանակը

%

Արագածոտն 2 6.9

Արարատ 1 3.4

Արմավիր 2 6.9

Գեղարքունիք 2 6.9

Լոռի 2 6.9

Շիրակ 3 10.3

Կոտայք 2 6.9

Սյունիք 5 17.2

Տավուշ 2 6.9

Երևան 8 27.6

Ընդամենը 29 100%

Ընտրական նյութերի 
տեղափոխումը տարածքային 
ընտրական հանձնաժողովներ

Պատասխանների 
քանակը

%

Տեղափոխումը տարածքային 
ընտրական հանձնաժողովներ 
արվել է սահմանված կարգով, 
ՏԸՀ անդամների ճիշտ քանակով

29 100.0

Ընդամենը 29 100%
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Ժամանման պահին 
տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովի ներկա 
անդամների քանակը

Պատասխանների 
քանակը

%

Երկու 1 3.4

Չորս 3 10.3

Վեց 3 10.3

Յոթ 16 55.2

Ութ 2 6.9

Տասը 1 3.4

Տասնմեկ 3 10.3

Ընդամենը 39 100%

Միջինը 7 

Տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովի դիտարկում

Պատասխանների 
քանակը

%

Տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովի աշխատանքը 
թափանցիկ էր և պարզ

28 96.6

Տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովի աշխատանքը 
անկազմակերպ էր, 
շփոթեցնող, քաոսային

1 3.4

Դիտորդները 
հնարավորություն չունեին 
դիտարկելու տարածքային 
ընտրական հանձնաժողովի 
աշխատանքը

0 0.0

Ընդամենը 29 100%

Բողոքներ Պատասխանների 
քանակը

%

Տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովի աշխատանքի 
վերաբերյալ բողոք չկար

28 96.6

Կային որոշ աննշան բողոքներ 1 3.4

Ընդամենը 29 100%
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ՏԸՀ արձանագրությունների 
ճշգրտումներ տարածքային 
ընտրական հանձնաժողովում

Պատասխանների 
քանակը

%

ՏԸՀ արձանագրություններում 
սահմանված կարգով ուղղումներ 
են կատարվել

19 65.5

ՏԸՀ արձանագրություններում 
ուղղումներ կատարելու կարիք 
չկար

10 34.5

ՏԸՀ արձանագրություններում 
ուղղումներն արվել են 
խախտումներով

0 0.0

Ընդամենը 29 100%

Եղե՞լ է դեպք, երբ 
տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովը կարգադրել է 
վերահաշվարկ իրականացնել

Պատասխանների 
քանակը

%

Այո 1 3.4

Ոչ 28 96.6

Ընդամենը 29 100%

Տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովի գնահատում

Պատասխանների 
քանակը

%

Շատ լավ 17 58.6

Լավ 11 37.9

Վատ 1 3.4

Շատ վատ 0 0.0

Ընդամենը 29 100%

Միջինը 3.55

[1] Ներառյալ 23/59 ընտրական տեղամաս (քրեակատարողական հիմնարկ), որը բացվել է 14:00
[2] Ներառյալ 23/59 ընտրական տեղամաս (քրեակատարողական հիմնարկ), որտեղ ընթացակարգերը 
սկսվել են ժամանակին (13:00)
[3] Բոլոր ընտրատեղամասերի 16.2% (2010 գրանցված ընտրատեղամաս)
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. 
ENEMO-ի հայաստանյան 
առաքելության կազմը 

Հիմնական թիմ

Պաշտոնը Անուն-
ազգանունը

Երկիրը ENEMO անդամ 
կազմակերպու-

թյունը
Առաքելության 

ղեկավար
Զլատկո 
Վույովիչ

Չեռնոգորիա CeMI

Առաքելության 
ղեկավարի 
տեղակալ

Դեվիդ 
Կանկիյա

Ռուսաստան Golos

Ընտրական 
փորձագետ

Օլեգ Ռեութ Ռուսաստան Golos

Երկարաժամկետ 
դիտորդների 
համակարգող

Գազմենդ 
Ագայ

Ալբանիա SDC

Մամուլի և կազմա- 
կերպչական 
հարցերով 

համակարգող

Մայա 
Միլիկիչ

Չեռնոգորիա CeMI

Ֆինանսների 
պատասխանատու

Թեոդորա 
Գիլիչ

Չեռնոգորիա CeMI

Երկարաժամկետ դիտորդներ

Անուն-ազգանունը Երկիրը ENEMO անդամ 
կազմակերպությունը

Անա Միխայլովիչ Սերբիա CeSID
Մարիամ Չուբաբրիա Վրաստան ISFED
Քրիստինա Կոստելաց Խորվաթիա Gong
Ստանիսլավ Ժոլուդև Ուկրաինա CVU

Նեմանյա Դյուկանովիչ Չեռնոգորիա CeMI
Էլվին Կորեշի Ալբանիա SDC

Հալինա Բախմատովա Ուկրաինա CVU
Էմիլ Շակիր Ուուլու Ղրղզստան CDCS
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Կարճաժամկետ դիտորդներ

Անուն-
ազգանունը

Երկիրը ENEMO անդամ 
կազմակերպությունը

Մայա Վլայիչ Սուլյիչ Բոսնիա եւ 
Հերցեգովինա

CCI / Pod lupom

Դրագան Ադամովիչ Բոսնիա եւ 
Հերցեգովինա

CCI / Pod lupom

Ասմիր Օրման Բոսնիա եւ 
Հերցեգովինա

CCI / Pod lupom

Նուրլան 
Դավլետալիեվ

Ղրղզստան Coalition for democracy 
and civil society

Ռավշան 
Սադիրբաեվա

Ղրղզստան Coalition for democracy 
and civil society

Զաիրբեկ 
Կամալդինով

Ղրղզստան Coalition for democracy 
and civil society

Վլադանա 
Յարակովիչ

Սերբիա CRTA

Սրջան Չոսիչ Սերբիա CRTA

Բրատիսլավ 
Ստամենկովիչ

Սերբիա CRTA

Մերիտա Հոդյա Մակեդոնիա CA MOST

Գյոկո Միլեսկի Մակեդոնիա CA MOST

Դիմե Դամյանսկի Մակեդոնիա CA MOST

Տուրուտա 
Կոնստանտին

Մոլդովայի 
Հանրապետություն

Promo-LEX

Ֆոցսա Մարիանա Մոլդովայի 
Հանրապետություն

Promo-LEX

Սպալատու Իգոր Մոլդովայի 
Հանրապետություն

Promo-LEX

Իվան Միխայլովիչ Սերբիա CeSID

Անա Յովանովիչ Սերբիա CeSID

Լիլյանա Բյելիչիչ Սերբիա CeSID

Յուլիյա 
Խլաշչանկովա

Բելառուս BHC

Վասիլ Սանկովիչ Բելառուս BHC

Ալես Պլոտկա Բելառուս BHC

Ռիգերս Բենա Ալբանիա SDC
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Էրմիր Կոտա Ալբանիա SDC

Էրիոն Կակո Ալբանիա SDC

Տալգատ Օտեմիս Ղազախստան FSCI

Բալնուր 
Ատեմկուլովա

Ղազախստան FSCI

Մակա 
Մալակմաձե

Վրաստան ISFED

Մալխազ 
Միկելաձե

Վրաստան ISFED

Տամտա 
Կուսիկաշվիլի

Վրաստան ISFED

Մաքսիմ Միխլիկ Ուկրաինա CVU

Կատերինա 
Հայդայ

Ուկրաինա CVU

Իրինա Լիսյուկ Ուկրաինա CVU

Մարիա Գարայս Ռուսաստան Golos

Միխայիլ 
Տիխոնով

Ռուսաստան Golos

Եվգենյա 
Պլատոնովա

Ռուսաստան Golos

Անտուէլա Մալե Ալբանիա KRIIK

Ալմա Տաֆանի Ալբանիա KRIIK

Էրյոն Լուշի Ալբանիա KRIIK

Դանիլո Պապովիչ Չեռնոգորիա CDT

Միլանկա 
Վուկովիչ

Չեռնոգորիա CDT

Ալմեր Կարդովիչ Չեռնոգորիա CDT

Նիկոլետա 
Դյուկանովիչ

Չեռնոգորիա CeMI

Սանդրա Պեան Չեռնոգորիա CeMI

Դուբրավկա 
Տոմիչ

Չեռնոգորիա CeMI

Ալեքսանդր Վելան Խորվաթիա GONG

Վերոնիկա 
Ռեշկովիչ

Խորվաթիա GONG

Անուն-
ազգանունը

Երկիրը ENEMO անդամ 
կազմակերպությունը
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Անուն-
ազգանունը

Երկիրը ENEMO անդամ 
կազմակերպությունը

Անտոն Ֆինդերլե Խորվաթիա GONG

Պատրիկ 
Դուբովսկի

Սլովակիա Občianske Oko

Վերոնիկա 
Բաստա

Սլովակիա Občianske Oko

Փիթեր Նովոտնի Սլովակիա Občianske Oko
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