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 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ
 

Ընտ րու թյուն նե րը՝ որ պես ժո ղովր դաիշ խա նու թյան իրաց
ման ան մի ջա կան ձև, առանց քային դե րա կա տա րու թյուն ու նեն 
յու րա քան չյուր ժո ղովր դա վա րա կան պե տութ յան և հա սա րա
կու թյան կյան քում։ Դրանց կար ևո րա գույն առա քե լու թյուն նե
րից է հա սա րա կու թյան ներ սում կու տակ ված հա կա սու թյուն նե
րի լուծ մա նը, սո ցի ալ–քա ղա քա կան լար  վա ծու թյան թու լաց մա նը 
նպաս տե լը։ Սույն գոր ծըն թա ցում առաջ եկող հա մա կար գային 
խա փա նում նե րի հիմ նա կան պատ ճառ նե րից մեկն էլ ընտ րա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի կա նո նա կարգ մանն ուղղ ված իրա վա կան 
կա ռու ցա կար գե րի ան կա տա րու թյունն է, ին չը ոչ միայն ծնում է 
ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ հան րային ան վս տա հու
թյուն, այլև հա ճախ նպաս տում է դրա խո րաց մա նը։ Այս առու մով 
ընտ րա կան հա մա կար գի կա յա ցու մը և դրա հե  տևո ղա կան կա
տա րե լա գոր ծու մը ժո ղովր դա իշ խա նու թյան և ներ կա յա ցուց չա
կան ինս տի տուտ նե րի ձևա վոր ման ու ար դյու նա վետ, ան խոչըն
դոտ գոր ծառ նու թյան կար ևո րա գույն նա խա պայ մա նն է։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ազատ ժո ղովր դա վա
րա կան ընտ րութ յուն նե րը սահ  մա նադ րա կան կար գի հի մունք
նե րի կա յաց ման և զար գաց ման գոր ծըն թա ցում զբա ղեց նում են 
առանձ նա հա տուկ տեղ։ Դրանք գործ նա կա նում վե րած վում են 
իշ խա նու թյան մար մին նե րի կազ մա վոր ման ար դյու նա վետ կա
ռու ցա կար գե րի, որոնք, առա ջին հեր թին, ապա հո վում են պե
տա կան իշ խա նու թյան իրա վա հա ջոր դու թյու նը և պե տու թյան 
ներ սում քա ղա քա կան կա յու նութ յու նը։ 

Ընտ րա կան գործ ըն թա ցի բո լոր մաս նա կից նե րի կող մից 
ընտ րա կան օրենս դրութ յան դրույթ նե րին ան շե ղո րեն հետ ևե լու 
աս տի ճա նից են կախ ված ընտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման կազ
մա կեր պաի րա վա կան մա կար դա կը, դրանց ար դյունք նե րի լե
գի տի մութ յու նը։ Այս կա պակ ցու թյամբ ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի 
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առա վել հս տակ իրա վա կան կա նո նա  կար գումն, ան շուշտ, դրա 
նկատ մամբ հան րային վս տա հութ յան աճի կար ևո րա գույն նա
խա պայ ման նե րից է։ Սույն ոլոր տում իրա վա կար գա վո րում նե րի 
բա ցե րը, դրանց ան հս տա կութ յու նը բա վա կան լուրջ ազ դե ցու
թյուն են ու նե նում ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյա նը հա րիր 
ընտ րա կան մշա կույ թի ար մա տա վոր ման գոր ծըն թա ցի վրա։ 
Սույն հար ցում իրա վա կան չա փո րո շիչ նե րի ոչ հա մար ժեք ընտ
րութ յու նը, ինչ պես նաև դրանց զանգ  վա ծային խախ տում նե րը 
հա ճախ վճ ռո րոշ նշա նա կութ յուն են ու նե նում պե տու թյան հիմ
նա կան օրեն քով ամ րագր ված ժո ղովր դաիշ խա նու թյան երաշ
խիք նե րի կա յու նութ յու նը պահ պա նե լու տե սան կյու նից։ Ընտ րա
կան գոր ծըն թա ցի տար բեր փու լե րի հս տակ կա նո նա կարգ մանն 
ուղ ղված իրա վա կան հիմ նա րար չա փո րո շիչ նե րի թյուր ըմ բռ նու
մը, ինչ պես նաև գոր ծող իրա վա կար գա վո րում ներն ան տե սե լու 
ար մա տա վոր ված իրավ ա քա  ղա քա կան մշա կույ թը նվա զա գույ նը 
բա ցա ռում են ոչ մի այն սոսկ ընտ րա կան իրա վուն քի արդ յու նա
վետ իրաց ման, այլև ժո ղովր դաիշ խա նու թյան բնա կա նոն գործ
ըն թաց նե րը, խե ղա թյու րում և խար խլում են ողջ սահ մա նադ րա
կան կար գը։

2011 թվա կա նին՝ ՀՀ ընտ րա կան նոր օրենսգր քի ըն դու նու
մից հե տո ան ցկաց ված հա մա պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա
ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րու թյուն նե րի հետ կապ ված, կա
րե լի է փաս տել, որ էա պես նվա զել են նախ կի նում ար ձա նագր
ված մի շարք ընտ րա խախ տում ներ (բազ մա կի քվե ար կու թյուն, 
քվե ա տու փե րի լցո նում, ընտ րող նե րի, դի տորդ նե րի, վս տահ ված 
ան ձանց ահա բե կում, թեկ նա ծու նե րի, քա ղա քա կան ու ժե րի հա 
մար ակն հայտ ան հա վա սար պայ ման ներ և այլն)։ 

ՀՀ ընտ րա կան նոր օրենսգր քի նա խագ ծի մի ջազ գային փոր
ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րը, ինչ պես նաև օրենս գրքի ըն
դու նու մից հե տո ան ցկաց ված ընտ րութ յուն նե րում մի ջազ գային 
դի տոր դա կան առա քե լու թյուն նե րի դիր քո րո շում նե րը վկա յում 
են, որ ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի իրա վա կար գա վոր ման ոլոր
տում ար ձա նագր վել է առա ջըն թաց։ 

Մի ա ժա մա նակ դեռևս առ կա են իրա վա կան լու ծում ներ կամ 
առա վել հս տակ իրա վա կան կա նո նա կար գում ներ պա հան ջող մի 
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շարք հիմ նա խն դիր ներ, որոնց վեր հան մա նը և դրանց լուծ մանն 
ուղղ ված իրա վա կան կա ռու ցա կար գե րի հնա րա վոր ամ րագր ման, 
դրանք կա նո նա կար գող իրա վա կան չա փո րո շիչ նե րի հնա րա վոր 
ներդր ման կամ հս տա կեց ման վե րա բե րյալ առա ջար կու թյուն նե րի 
ներ կա յաց մանն է նպա տա կա ուղ ղված սույն հետազոտու թյու նը։ 
Հետազոտու թյան շր ջա նակ նե րում տեղ գտած վեր լու ծութ  յուն նե
րը և դրանց հի ման վրա ներ կա յաց ված առա ջար կու թյուն նե րը 
կա րող են գործ նա կա նում նպաս տել մեր հան րա պե տու թյու նում 
ընտ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի իրա վա կան կար   գա վոր ման 
ոլոր տում առ կա մի շարք հիմ նախն դիր նե րի լուծ մա նը, հետ ևա
բար՝ ընդ հա նուր առ մամբ, ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ 
հան րային վս տա հու թյան աճին։ 

Ի հար կե, իրա կան ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րու թյուն նե րի 
կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման հա մար բա վա րար չէ սոսկ ՀՀ 
ընտ րա կան օրենսդ րու թյան հետ ևո ղա կան բա րե լա վու մը։ Դրա 
հա մար չա փա զանց կար ևոր նա խա պայ ման ներ են նաև ան հրա
ժեշտ քա ղա քա կան կամ քի առ կա յու թյու նը, ինչ պես նաև ընտ
րա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր մաս նա կից նե րի կող մից ՀՀ ընտ րա
կան գոր ծող օրենսդ րու թյան նոր մե րի պա հանջ նե րին հետ ևե լու, 
դրանք չան տե սե լու պատ րաս տա կա մու թյու նը։

 Սույն հետազոտու  թյան հիմ քում ըն կած են, մաս նա վո րա
պես, ընտ րա կան հա րա բե րութ յուն նե րի կա նո նա կարգ մանն 
ուղղ ված ներ պե տա կան իրա վա կան ակ տե րը, մի ջազ գային մի 
շարք փաս տաթղ թեր, այդ թվում՝ Եվ րա խորհր դի « Ժո ղովր դա
վա րու թյուն՝ իրա  վուն քի մի ջո ցով» եվ րո պա կան հանձ նա ժո
ղո վի (Վե նե տի  կի հանձ նա ժո ղով) ակ տե րը («Ընտ րա կան հար
ցե րում բա րեն պաստ գոր ծու նե ու թյան կա նո նա գիրք. ցու ցում
ներ և բա ցատ րա կան զե կույց» փաս տա թուղ թը (CDL–AD (2002) 
23) և այլն), Եվ րա խորհր դի նա խա րար նե րի կո մի տե ի մի շարք 
հանձ նա րա րա կան ներ, ԵԱՀԿ կո  պեն   հա գեն յան փաս տա թուղ թը 
(1990  թ.), ԱՊՀ մաս նա կից պե տութ յուն նե րի միջ խորհր դա րա նա
կան վե հա  ժո ղո վի ակ տե րը, այդ թվում՝ «Ան կախ պե տու թյուն
նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան մաս նա կից պե տութ յուն նե րում ժո
ղովր դա վա րա կան ընտ րութ յուն նե րի, ընտ րա կան իրա վունք  նե
րի և ազա տու թյուն նե րի չա փա նիշ նե րի մա սին» 2002 թվա կա նի 
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կոն վեն ցի ան, ինչ պես նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
մի շարք որո շում ներ, Մար դու իրա   վունք նե րի եվ րո պա կան դա
տա րա նի մի շարք ակ տեր, ՀՀ Նա խա գա հի և Ազ գային ժո   ղո վի, 
ար տա սահ մա նյան մի շարք պե տու թյուն նե րում (օ րի նակ՝ Ուկ
րաի նա, Ղա զախս տան, Լիտ վա) ան ցկաց ված ընտ րու թյուն նե
րի վե րա բե րյալ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ ընտ րութ յուն նե րի դի  տոր դա կան 
առա  քե լութ յան զե կույց նե րը և այլն։ 



1. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՀԵՏ 
ԿԱՊՎԱԾ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

1.1. ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԱԾ ԵՎ ՊԱՏԻԺԸ 

ԿՐՈՂ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆ ՈՒ 

ԱՅԴ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 30–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` ընտ 
րել և ընտր վել չեն կա րող դա տա րա նի վճ ռով ան գոր ծու
նակ ճա նաչ ված, ինչ պես նաև օրի նա կան ու ժի մեջ մտած 
դա տավճ ռով ազա տազրկ ման դա տա պարտ ված և պա տի ժը 
կրող քա ղա քա ցի նե րը։ 2013 թ. փետր վա րի 18–ի՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե
րյալ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ Ընտ րու թյուն նե րի դի տոր դա կան առա քե
լու թյան վերջ նա կան զե կույ ցում ընդ գծ վել է, որ բո լոր դա տա
պար տյալ նե րին, ան կախ գոր ծած հան ցա գոր ծու թյան ծան րու
թյու նից, ընտ րե լու իրա վուն քից զր կե լը հա կա սում է հա մընդ
հա նուր ընտ րա կան իրա վուն քին և այս հար ցի վե րա բե րյալ 
Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե
պային իրա վուն քին1։ 

Այդ առու մով հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ 1990 թ. ԵԱՀԿ կո
պեն հա գե նյան փաս տաթղ թի 7.3–րդ պար բե րու թյու նը սահ մա
նում է, որ մաս նա կից երկր նե րը կե րաշ խա վո րեն ընդ հա նուր և 
հա վա սար ընտ րա կան իրա վունք բո լոր չա փա հաս քա ղա քա ցի
նե րի հա մար, իսկ 24–րդ պար բե րու թյու նը նա խա տե սում է, որ 
իրա վունք նե րի և ազա տութ յուն նե րի սահ մա նա փա կու մը պետք 

1  REPUBLIC OF ARMENIA PRESIDENTIAL ELECTION, 18 February 2013, OSCE/
ODIHR Election Observation Mission Final Report, IV Ï»ï, http://www.osce.org/
odihr/elections/101314:
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է խիստ հա մա պա տաս խա նի օրեն քով սահ ման ված կար գին։ 
ՄԱԿ–ի « Քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան իրա վունք նե րի մա
սին» մի ջազ գային դաշ նագ րի 25–րդ հոդ վա ծի վե րա բե րյալ Մար
դու իրա վունք նե րի կո մի տե ի կող մից ըն դուն ված Ընդ հա նուր 
մեկ նա բա նու թյան (1966) 14–րդ պար բե րու թյու նը սահ մա նում է, որ 
ընտ րա կան իրա վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րը պետք է լի նեն 
օբյեկ տիվ և ող ջա միտ1։ Իսկ Եվ րո պայի խորհր դի « Ժո ղովր դա
վա րու թյուն` իրա վուն քի մի ջո ցով» եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո
վի (Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղով) «Ընտ րա կան հար ցե րում բա րեն
պաստ գոր ծու նե ու թյան կա նո նա գիրք» փաս տա թուղթն ամ րագ
րում է. «Ք վե ար կե լու և ընտր վե լու իրա վուն քից զր կու մը. 

ա)  կա րե լի է նա խա տե սել մի դրույթ, որը կվե րա բե րի ան
ձանց քվե ար կե լու և ընտր վե լու իրա վուն քից զրկ մա նը, 
սա կայն մի այն հետ ևյալ ընդ հա նուր պայ ման նե րի դեպ
քում, 

բ) այն պետք է նա խա տես ված լի նի օրեն քով, 
գ)  պետք է կի րառ վի հա մա մաս նա կա նու թյան սկզ բուն քով. 

ընտ րու թյուն նե րին առա ջադր վե լու իրա վուն քից ան ձանց 
զրկ ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման նե րը պետք է ավե
լի պա կաս խիստ լի նեն, քան քա ղա քա ցի ա կան իրա
վունք նե րից նրանց զրկ ման պայ ման նե րը, 

դ)  զր կու մը պետք է հիմ նա վոր ված լի նի մտա վոր թե րու թյան 
կամ լուրջ հան ցա գոր ծու թյան հա մար քրե ա կան դա տա
պարտ ման փաս տով, 

ե)  բա ցի այդ, քա ղա քա կան իրա վունք նե րից զր կու մը կամ 
մտա վոր թե րու թյան բա ցա հայ տու մը կա րող է իրա կա
նաց վել օրի նա կան դա տա րա նի անա չառ որոշ մամբ մի
այն»2։ 

 Վե րը շա րադր վա ծը հիմք է տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ 
ընտ րա կան իրա վուն քից զր կու մը պետք է հիմն ված լի նի ծանր 
հան ցա գոր ծու թյան հա մար քրե ա կան դա տա պարտ ման վրա, 

1 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb
2 CDL–AD (2002) 23 rev, “Code of Good Practice in Electoral Matters: Guidelines 

and Explanatory Report”, Adopted by the Venice Commission at its 52nd session 
(Venice, 18–19 October 2002), 1–ին բաժ նի 1.1 կե տի d են թա կետ:
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իսկ քա ղա քա կան իրա վունք նե րից զր կու մը պետք է կա տար վի 
մի այն դա տա րա նի հս տակ վճ ռով։

 Հարկ է նկա տել, որ Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա
տա րա նը նույն պես « Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի
այի 1–ին ար ձա նագ րու թյան 3–րդ հոդ վա ծի խախ տում է հա մա րում 
բո լոր դա տա պար տյալ նե րին, ան կախ հան ցա գոր ծու թյան ծան րու
թյու նից, ընտ րե լու և ընտր վե լու իրա վուն քից զր կե լը։ 

Վե րը շա րադր վա ծի առն չու թյամբ Մար դու իրա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րանն ար տա հայ տել է հետ ևյալ դիր քո րո
շու մը. « Դա տա րանն ըն դու նում է, որ սա այն բնա գա վառն է, որ
տեղ ազ գային օրենսդ րին պետք է տր վի հայե ցո ղու թյան լայն 
շր ջա նակ` որո շե լու, թե արդյոք ազա տազրկ ման դա տա պարտ
ված նե րի ընտ րա կան իրա վուն քի սահ մա նա փա կում նե րը կա րող 
են ար դա րաց ված հա մար վել ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում, և եթե 
այդ պես է, ապա ինչ պե՞ս պետք է ապա հո վել ար դա րա ցի հա վա
սա րակշ ռու թյու նը։ Մաս նա վո րա պես, օրենս դիրն ին քը պետք է 
որո շի, թե արդյոք ընտ րա կան իրա վուն քի նա խա տես վող սահ
մա նա փա կու մը պետք է կապ ված լի նի կոնկ րետ իրա վա խախ
տում նե րի, թե ծան րու թյան կոնկ րետ աս տի ճան ու նե ցող իրա
վա խախ տում նե րի հետ, կամ արդյոք, օրի նակ, դա տավ ճիռ կա
յաց նող դա տա րա նին պետք է տր վի դա տա պարտ ված ան ձին 
ընտ րա կան իրա վուն քից զր կե լու հայե ցո ղու թյու նը։ …։ Այ նո ւա
մե նայ նիվ, Դա տա րա նը չի կա րող ըն դու նել, որ ազա տազրկ ման 
դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող յու րա քան չյուր ան ձի ընտ րա
կան իրա վուն քի բա ցար ձակ ար գելքն ընդ գրկ վում է հայե ցո ղու
թյան ըն դու նե լի շր ջա նակ նե րի հա մա տեքս տում։ Տվյալ գոր ծով 
դի մո ղը կորց րել է իր ընտ րա կան իրա վուն քը ազա տազրկ ման 
դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող ան ձանց ընտ րա կան իրա
վուն քի մե խա նի կա կան և հա մընդ հա նուր սահ մա նա փակ ման 
ար դյուն քում…»1։ 

1 JUDGMENT on  CASE OF HIRST v. THE UNITED KINGDOM (No. 2) (Application 
no. 74025/01), 6 October 2005, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001–70442#{%22itemid%22:[%22001–70442%22]}.
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Հի շյալ հա մա տեքս տում ու շադ րու թյան է ար ժա նի նաև այն 
հան գա ման քը, որ մի շարք երկր նե րում ազա տազրկ ման դա տա
պարտ ված և պա տի ժը կրող քա ղա քա ցի ներն ու նեն ընտ րա կան 
իրա վունք` առանց որ ևէ սահ մա նա փա կում նե րի։ Այդ պի սիք են, 
օրի նակ, Ալ բա նի ան, Ադր բե ջա նը, Խոր վա թի ան, Չե խի ան, Դա
նի ան, Ֆին լան դի ան, Գեր մա նի ան, Իս լան դի ան, Լիտ վան, Մոլ դո
վան, Մոն տե նեգ րոն, Նի դեր լանդ նե րը, Պոր տու գա լի ան, Սլո վե
նի ան, Շվե դի ան, Շվեյ ցա րի ան, Ուկ րաի նան։ Իսկ Ռու մի նի ա յում, 
օրի նակ, ազա տազրկ ման ձևով պա տի ժը կրող քա ղա քա ցի նե րը 
չեն կա րող մաս նակ ցել ընտ րու թյուն նե րին, եթե նրանց նկատ
մամբ նշա նակ վել է 2 տա րի ժամ կե տով ազա տազր կու մը գե րա
զան ցող հիմ նա կան պա տիժ1։

 Վե րը շա րադր վա ծը հիմք է տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ 
քննարկ վող հիմ նախնդ րին առնչ վող մի ջազ գային պրակ տի
կան ու չա փա նիշ ներն այն պի սին են, որ ազա տազրկ ման դա
տա պարտ ված և պա տի ժը կրող քա ղա քա ցի նե րի առն չու թյամբ 
կա րող են նա խա տես վել ընտ րա կան իրա վուն քի առան ձին սահ
մա նա փա կում ներ, սա կայն ընդ հան րա պես ըն դու նե լի չեն և մի
ջազ գային չա փո րո շիչ նե րին չեն հա մա պա տաս խա նում նրանց 
ընտ րա կան իրա վուն քից լրիվ զր կե լու առն չու թյամբ գոր ծող 
իրա վա կար գա վո րում նե րը։ 

Ա վե լին՝ հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ ար դի ժա մա նա կա
շրջա նում ընտ րա կան իրա վուն քը չի կա րող ըն կալ վել որ պես 
առա վե լու թյուն։ Այն, իհար կե, նաև բա ցար ձակ իրա վունք չէ, և 
պե տու թյուն նե րը հայե ցո ղու թյան հա մա պա տաս խան շր ջա նակ
ներ ու նեն հի շյալ բնա գա վա ռում։ Թեև այդ շր ջա նակ նե րը բա
վա կա նին լայն են, սա կայն ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել այն 
հան գա ման քը, որ ընտ րա կան իրա վուն քի սահ մա նա փա կում նե
րը, մաս նա վո րա պես նշ ված կա տե գո րի այի ան ձանց նկատ մամբ 
կի րառ վող, չպետք է խա թա րեն քն նարկ վող իրա վուն քի բուն 
էու թյու նը, զր կեն հի շյալ իրա վունքն ար դյու նա վե տու թյու նից, 
պետք է հե տապն դեն իրա վա չափ նպա տակ և լի նեն հա մա չափ։ 

1 JUDGMENT on  CASE OF HIRST v. THE UNITED KINGDOM (No. 2) (Application 
no. 74025/01), 6 October 2005.
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Դրանք առա ջին հեր թին չպետք է խա թա րեն ժո ղովրդի կամ քի 
ազատ ար տա հայտ ման սկզ բուն քը, այլ կերպ ասած` ընտ րա կան 
գոր ծըն թա ցը չպետք է զր կեն ամ բող ջա կա նու թյու նից ու ար դյու
նա վե տու թյու նից, քան զի այդ գոր ծըն թա ցը նպա տա կաուղղ ված 
է հա մընդ հա նուր ընտ րա կան իրա վուն քի հի ման վրա ժո ղովր դի 
կամ քի բա ցա հայտ մա նը։

 Հետ ևա բար, հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր վա ծը՝ կար ծում 
ենք, որ ՀՀ սահ մա նադ րա կան ու օրենսդ րա կան բա րե փո խում
նե րի ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել նաև վե րոն շյալ 
հան գա ման քը` գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե րը հա մա պա
տաս խա նեց նե լով մի ջազ գային հա մա պա տաս խան չա փա նիշ
նե րին։ 

1.2. ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԲՆԱԿՎՈՂ ՀՀ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 

ԻՐԱՑՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

 Սուբ յեկ տիվ իմաս տով ընտ րա կան իրա վունքն ան ձին 
տրված հնա  րա վո րութ յուն է մաս նակ ցե լու պե տա կան իշ խա նու
թյան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կազ մա
վոր մա նը՝ ընտ րե լու (ակ տիվ ընտ րա կան իրա վունք) և ընտր վե
լու (պա սիվ ընտ րա կան իրա վունք) մի ջո ցով։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան օրենսգրքի 
(այ սու հետ՝ Օրենս գիրք) 54–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի հա մա ձայն՝ 
քվե ար կու թյունն ան ցկաց վում է մի այն ՀՀ տա րած քում կազ մա
վոր ված տե ղա մա սային կենտ րոն նե րում, բա ցա ռութ յամբ սույն 
օրենս գր քով սահ ման ված դեպ քե րի։ Նշ ված դեպ քե րը սահ ման
ված են Օրենսգր քի 60–րդ հոդ վա ծում։ Ըստ այդմ՝ քվե ար կու թյան 
օրը ՀՀ տա րած քից դուրս գտն վե լու դեպ քում ՀՀ դի վա նա գի տա
կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն նե րում դի վա
նա գի տա կան ծա ռա յու թյուն ան ցնող ընտ րող նե րը և նրանց հետ 
ար տերկ րում բնակ վող ըն տա նի քի՝ ընտ րե լու իրա վունք ու նե
ցող ան դամ նե րը կա րող են մաս նակ ցել հա մա պե տա կան ընտ
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րութ յուն նե րին՝ քվե ար կե լով էլեկտ րո նային եղա նա կով՝ կենտ
րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի սահ մա նած կար գով և 
ժամ կետ նե րում1։ Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը 
պար տա վոր է սահ մա նել այն պի սի պայ ման ներ, որոնք կա պա
հո վեն էլեկտ րո նային եղա նա կով քվե ար կող նե րի կամ քի ազատ 
ար տա հայտ ման հնա րա վո րութ յու նը և քվե ար կու թյան գաղտ նի
ու թյու նը (մաս 1)։ Նշ ված դրույթ նե րը տա րած վում են նաև Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գրանց ված իրա վա բա նա կան 
ան ձանց (ան կախ սե փա կա նու թյան ձևից)՝ ար տա սահ մա նում 
տե ղա կայ ված ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի՝ ընտ րե լու իրա վունք 
ու նե ցող աշ խա տա կից նե րի և նրանց հետ ար տերկ րում բնակ
վող ըն տա նի քի՝ ընտ րե լու իրա վունք ու նե ցող ան դամ նե րի վրա 
(մաս 3)։ 

Այս պի սով՝ 26.05.2011 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ ընտ րա կան 
օրենսգր քով առա ջին ան գամ նա խա տես վեց քվե ար կու թյան օրը 
ՀՀ տա րած քից դուրս գտն վող ընտ րա կան իրա վունք ու նե ցող 
առան ձին կա տե գո րի այի սուբյեկտ նե րի (ՀՀ քա ղա քա ցի հան դի
սա ցող)՝ ՀՀ հա մա պե տա կան ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցու
թյան հնա րա վո րութ յու նը՝ էլեկտ րո նային եղա նա կով քվե ար կու
թյան մի ջո ցով։

 Գի տու թյան և տեխ նի կայի զար գաց մամբ պայ մա նա վոր ված՝ 
մար դու ամե նօ րյա կյան քի ոլորտ են ներ թա փան ցում նոր տեխ
նո լո գի ա ներ։ Ուս տի և ծա գում է դրանց կի րա ռու թյան իրա վա
կան կա նո նա կարգ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Այս կա պակ ցութ
յամբ հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում էլեկտ րո նային քվե ար
կու թյան ինս տի տու տը, որի զար գա ցու մը և լայն կի րա ռու թյու նը 
հան գեց րել են սույն ոլոր տում հա տուկ նոր մա տիվ–ի րա վա կան 

1 Ման րա մասն տե՛ս ՀՀ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 31.01.2012 
թվա կա նի թիվ 19–Ն որո շու մը «Հա մա պե տա կան ընտ րու թյուն նե րին Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կա
յա ցուց չու թյուն նե րում դի վա նա գի տա կան ծա ռա յու թյուն անց նող ընտ  րող նե րի 
և նրանց հետ ար տերկ րում բնակ վող ըն տա նի քի՝ ընտ րե լու իրա վունք ու նե
ցող ան դամ նե րի՝ էլեկտ րո նա յին եղա նա կով քվեար  կու թյան կար գը և ժամ
կետ նե րը սահ մա նե լու մա սին»:
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հիմ քի մշակ ման ան հրա ժեշ տու թյա նը, այդ թվում՝ մի ջազ գա յին–
ի րա վա կան մա կար դա կով։ 

Ա ռա ջին ան գամ «է լեկտ րո նային քվե ար կու թյուն» ար տա
հայ տու թյու նը (electro nic(al) voting – e–voting) շր ջա նա ռու թյան 
մեջ դր վեց 1960–ա կան թվա կան նե րին ԱՄՆ–ո ւմ, որ տեղ քվեար
 կու թյան նպա տա կով սկ սե ցին օգ տա գործ վել հա տուկ պեր ֆո
քար տեր, որոնք թույլ էին տա լիս օպ տի կա կան սքա նա վոր ման 
օգ նու թյամբ հաշ վար կե լ տե ղե կատ վու թյու նը ընտ րո ղի կա
մաար տա հայ տութ յան վե րա բե րյալ՝ ար տա ցոլ ված հա տուկ քվե
ա թեր թի կում։ Այս տեղ էլեկտ րո նային քվե ար կու թյու նը նե րա ռում 
էր մի քա նի նոր եղա նակ ներ, որոնք են թադ րում էին ան հա տա
կան հա մա կար գիչ նե րի և ընտ րող նե րի քվե նե րը տա լու ու հաշ
վար կե լու հա մար հա տուկ մե քե նա նե րի օգ տա գոր ծում, ինչ պես 
նաև էլեկտ րո նային մի ջոց նե րի օգ նութ յամբ քվե ար կո ղի կա
մաար տա հայ տու թյան դրս ևոր ման հնա րա վո րու թյու նը։ Ի տար
բե րու թյուն ԱՄՆ–ի` Եվ րո պա յում էլեկտ րո նային քվե ար կու թյու նը 
ներդր վեց շատ ավե լի ուշ՝ 1980–ա կան նե րի սկզբ նե րին։ Այս պես, 
օրի նակ՝ 1982 թվա կա նին՝ Նի դեր լանդ նե րում ընտ րու թյուն նե րի 
ժա մա նակ, առա ջին ան գամ օգ տա գործ վե ցին քվե ար կու թյան 
հա մար հա տուկ մե քե նա ներ (electronic voting machines), որոնց 
օգ տա գոր ծումն օրենսդ րա կան մա կար դա կով հա վա նու թյան 
ար ժա նա ցավ կա ռա վա րու թյան կող մից 1989 թվա կա նին՝ Էլեկտ
րո նային քվե ար կու թյան հար ցե րով գլխա վոր ակ տով (General 
Act on Electronic Voting)։ 1990– ա կան նե րի սկզբ նե րին Նի դեր
լանդ նե րին մի ա ցավ Բել գի ան, որ տեղ ևս ընտ րու թյուն ներ ան
ցկաց նե լիս օգ տա գործ վե ցին հա տուկ մե քե նա ներ՝ ընտ րա կան 
տե ղա մա սե րում ձայ նե րի տր ման ու հաշ վարկ ման գործ ըն թա ցը 
դյու րաց նե լու նպա տա կով։ 11.04.1994 թվա կա նին Բել գի այի Թա
գա վո րութ յան «Ընտ րութ յուն նե րի մա սին» օրեն քում (The Election 
Law) քվե ար կու թյան գործ ըն թա ցի ավ տո մա տաց ման մա սին հա
տուկ ակ տով (Law on Auto mated Voting) կա տար վե ցին փո փո
խու թյուն ներ, որոն ցով օրենսդ րա կան մա կար դա կով ամ րագ
րվեց էլեկտ րո նային քվե ար կու թյան կի րա ռու թյան իրա վա չա
փու թյու նը։ Այ նու հետև էլեկտ րո նային քվե ար կու թյու նը լայն տա
րա ծում ստա ցավ 1999 և 2000 թվա կան նե րի խորհր դա րա նա կան 
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և մու նի ցի պալ ընտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման ըն թաց քում։ Հետ
ևե լով Նի դեր լանդ նե րի և Բել գի այի հա մար ընդ հա նուր մի տում
նե րին՝ Ֆրան սի ան քվե ար կու թյան հա մար մե քե նա նե րը սկ սեց 
ակ տի վո րեն օգ տա գոր ծել 1990–ա կան նե րի կե սե րին։ 1994 թվա
կա նին 4000 ընտ րող ներ Ստ րաս բուր գում մաս նակ ցե ցին Եվ րո
պա կան խորհր դա րա նի ընտ րու թյուն նե րին էլեկտ րո նային քվե
ար կու թյան գոր ծըն թա ցի փոր ձարկ մա նը, 1995 թվա կա նի նա
խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ էլեկտ րո նային քվե
ար կութ յան մաս նա կից ներ դար ձան Ֆրան սի այի քա ղաք նե րից 
մե կի բնա կիչ նե րը, իսկ 2000 թվա կա նին՝ Լի ո նում ընտ րու թյուն
նե րի ան ցկաց ման ժա մա նակ, առա ջին ան գամ օգ տա գոր ծե ցին 
քվե ար կու թյան հա մար էլեկտ րո նային քվե ա թեր թիկ ներ։ Ֆրան
սի ա յում ձևա վոր ված հա տուկ Ազ գային հանձ նա ժո ղո վը 
(Commission Nationale de l’informatique et des libertés) 01.07.2003 
թվա կա նին ըն դու նեց էլեկտ րո նային քվե ար կության հա մա կար
գե րի ան վտան գու թյա նը վե րա բե րող հանձ նա րա րա կան, որում 
բարձ րաց վեց էլեկտ րո նային քվե ար կու թյուն ան ցկաց նե լիս ընտ
րո ղին իդենտիֆիկացնելու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռող տվյալ
նե րը ընտ րո ղի՝ քվե ար կու թյան ար դյուն քում կա տա րած ընտ րու
թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րից առանձ նաց նե լու ան հրա ժեշ տու
թյան վե րա բե րյալ հար ցը։ 2000–ա կան նե րի սկզբ նե րին այն պի սի 
պե տու թյուն ներ, ինչ պի սիք են, օրի նակ, Մեծ Բրի տա նի ան, Իտա
լի ան, Իս պա նի ան և մի շարք այլ պե տու թյուն ներ, նա խա ձեռ նե
ցին ազ գային նա խագ ծեր՝ ուղղ ված ընտ րու թյու ննե րի ան ցկաց
ման ժա մա նա կա հատ վա ծում էլեկ տրո նային քվե ար կու թյան ըն
թա ցա կար գե րի ներդր մա նը։ 

Այս պի սով՝ կա րե լի է փաս տել, որ էլեկտ րո նային քվե ար
կու թյան ինս տի տու տի կա յաց ման և զար գաց ման գոր ծըն թա
ցի սկզ բում սույն ինս տի տու տի իրա վա կան կար գա վո րումն 
իրա կա նաց վում էր նե րազ գային մա կար դա կով էլեկտ րո նային 
քվե ար կութ յան առան ձին հար ցե րի շուրջ հա մա պա տաս խան 
օրենսդ րա կան ակ տե րի և հանձ նա րա րա կան նե րի ըն դուն ման 
մի ջո ցով։

2000–ա կան նե րի կե սե րին իրա վի ճա կը կտ րուկ փոխ վեց։ 
2003 թվա կա նի մա յի սին Մեծ Բրի տա նի այի ընտ րա կան հանձ
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նա ժո ղո վը (the UK Electoral Commission) տե ղե րում Ին տեր նե տի, 
բջ ջային հե ռա խոս նե րով կարճ հա ղոր դագ րու թյուն նե րի ծա ռա
յու թյուն նե րի, թվային հե ռուս տա տե սու թյան օգ տա գործ մամբ 
էլեկտ րո նային քվե ար կու թյան մի շարք փորձ նա կան նա խագ ծե
րի իրա կա նա ցու մից հե տո բազ մա թիվ խն դիր ներ ի հայտ բե րե
լու կա պակ ցու թյամբ առա ջար կեց կա ռա վա րու թյա նը զար գաց նել 
և կա տա րե լա գոր ծել էլեկտ րո նային քվե ար կու թյան ան ցկաց ման 
տեխ նի կա կան չա փո րո շիչ նե րը՝ ապա գա յում դրա հա ջող կի րա
ռու թյան հնա րա վո րու թյան ապա հով ման նպա տա կով։ Իսկ, օրի
նակ, Նոր վե գի ա յում 2003 թվա կա նի տե ղա կան ընտ րութ յուն նե րի 
ժա մա նակ էլեկտ րո նային քվե ար կու թյան ըն թա ցա կար գի փոր
ձարկ ման ար դյուն քում Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման և տա
րած քային զար գաց ման նա խա րա րութ յան աջակ ցու թյամբ հրա
պա րակ վեց գնա հա տո ղա կան զե կույց, որում ման րա մասն լու սա
բան վեց ընտ րող նե րի կա մաար տա հայ տու թյան գաղտ նի ու թյան 
սկզ բուն քի ապա հով ման և քվե ար կութ յան էլեկտ րո նային հա մա
կար գե րի հու սա լի ու թյան բարձ րաց ման հետ կապ ված հար ցե րի 
հե տա գա կա տա րե լա գործ ման ան հրա ժեշ տութ յու նը։ 

Ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ էլեկտ րո նային քվե ար կու թյան 
ան ցկաց ման հետ կապ ված՝ մի շարք խն դիր ներ վերհան վե ցին 
նաև եվ րո պա կան այլ պե տու թյուն նե րում։ 

Ընտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման պրակ տի կա յում էլեկտ րո
նային քվե ար կու թյան լայն տա րած ման հետ մեկ տեղ, հա սու նա
ցավ դրա հետ կապ ված հար ցե րում եվ րո պական պե տու թյուն նե
րի փոր ձի կոն սո լի դաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ էլեկտ րո նային 
քվե ար  կու թյան ըն թա ցա կար գե րի ան վտան գու թյան, թա փան
ցի կու թյան, հա վաս տի ութ յան ապա հով ման նպա տա կով՝ ընտ
րա կան իրա վուն քի հիմ նա կան սկզ բունք նե րի պահ պան մամբ։ 
Էլեկտ րո նային քվե ար կու թյան ըն թա ցա կար գե րի նե րազ գային 
իրա վա կան կար գա վո րումն այլևս բա վա րար չէր դրա զար գաց
ման գոր ծըն թա ցում էա կան առա ջըն թա ցի ապա հով ման հա մար։ 
Եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րին ան հրա ժեշտ էր մի աս նա կան 
մի ջազ գային–ի րա վա կան փաս տա թուղթ, որը, որ պես հիմ նա
կան գոր ծիք, կամ րագ րեր սույն ոլոր տում շր ջա նա կային չա փո
րո շիչ նե րը՝ նախ և առաջ, ու նակ լի նե լով նվա զա գույ նի հասց նե
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լու տվյալ ոլոր տում բո լոր պե տու թյուն նե րի հա մար ընդ հա նուր 
քն նա դա տե լի սխալ նե րը, ապա՝ երաշ խա վո րե լով էլեկտ րո նային 
քվե ար կու թյան կի րա ռութ յան ար դյու նա վե տու թյու նը, տն տե սա
պես շա հե կան լի նե լը, ապա հո վե լով տվյալ ինս տի տու տի հան
դեպ քա ղա քա ցի նե րի վս տա հու թյու նը, ուղղ ված լի նե լով ժո ղո վր
դա վա րա կան ընտ րու թյուն նե րի հիմ նա կան սկզ բունք նե րի ապա
հով մանն ու հարգ մա նը, նպաս տե լով հա սա րա կու թյան հե տա գա 
տեխ նո լո գի ա կան զար գաց մա նը։ 

30.09.2004 թվա կա նին Եվ րա խորհր դի նա խա րար նե րի կո
մի տեն ըն դու նեց էլեկտ րո նային քվե ար կու թյան իրա վա կան, կի
րա ռա կան և տեխ նի կա կան չա փա նիշ նե րի վե րա բե րյալ R (2004)11 
հանձ նա րա րա կա նը1, որը դարձավ էլեկտ րո նային քվե ար կութ յան 
չա փա նիշ նե րի մի ջազ գային–ի րա վա կան կար գա վոր ման ոլոր
տում առա ջին հիմ նա րար փաս տա թուղ թը։ Ներ կա յումս սույն 
ոլոր տում մի ջազ գային մա կար դա կով իր մշակ վա ծու թյամբ դրան 
հա մար ժեք փաս տա թուղթ գո յու թյուն չու նի։ Այն հա մախմ բում է 
ընտ րա կան իրա վուն քի առա ջա տար սկզ բունք նե րը, որոնք հիմն
ված են մի ջազ գային–ի րա վա կան նոր մե րի, էլեկտ րո նային քվե
ար կու թյան տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ոլոր տում գիտ
նա կան նե րի կող մից մշակ ված ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա կան, 
ինչ պես նաև կազ մա կեր պա կան չա փա նիշ նե րի վրա, որոնք թույլ 
են տա լիս նվա զա գույ նի հասց նել և բա ցա ռել էլեկտ րո նային քվե
ար կու թյուն ան ցկաց նե լիս առա ջա ցող՝ ընտ րա կան իրա վունք նե
րի խախտ ման հա վա նա կան ռիս կե րը։

 Վե րը նշ ված հանձ նա րա րա կա նում, մաս նա վո րա պես, 
նշված է, որ էլեկտ րո նա յին քվե ար կու թյու նը պետք է կա ռուց
վի ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րու թյուն նե րի և հան րա քվե նե րի 
սկզբունք նե րի հի ման վրա։ Այն պետք է նույն քան հու սա լի և 
ան վտանգ լի նի, որ քան առանց էլեկտ րո նային մի ջոց նե րի օգ
տա գործ ման ան ցկաց վող ժո ղո վր դա վա րա կան ընտ րու թյուն նե
րը և հան րաք վե նե րը։ Տվյալ ընդ հա նուր սկզ բուն քը տա րած վում 

1 Մանրամասն տե՛ս Рекомендация R (2004)11 Комитета Министров СЕ госу
дарствам–членам по правовым, организационным и техническим стан дартам 
электронного голосования (принята Комитетом Министров 30 сен тября 2004 
года на 898–ом заседании): 
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է ընտ րա կան բո լոր հար ցե րի վրա՝ ան կախ այն հան գա ման քից՝ 
հի շա տակ ված են դրանք սույն հանձ նա րա րա կա նի հա վել ված
նե րում, թե ոչ։ 

Քն նարկ վող հար ցի հա մա տեքս տում ու շադ րու թյան է ար
ժա նի նաև Եվ րա խոր հր դի նա խա րար նե րի կո մի տե ի՝ Էլեկտ րո
նային ժո ղովր դա վա րու թյան վե րա բե րյալ CM/Rec (2009)1 հանձ
նա րա րա կա նը1, որի հա վել վա ծում սահ ման ված է, որ «է լեկտ րո
նային ժո ղովր դա վա րու թյուն» հաս կա ցու թյու նը նե րա ռում է նաև 
էլեկտ րո նային ընտ րութ յուն նե րը, հան րաք վեն, քվե ար կու թյու նը, 
քա րոզ չու թյու նը, ձայ նե րի էլեկտ րո նային հաշ վու մը և էլեկտ րո
նային հար ցում նե րը...(P. 35)։ Ըստ այդմ՝ էլեկտ րո նային ընտ
րութ յուն նե րը և հան րաք վե նե րը հան դի սա նում են քա ղա քա կան 
ընտ րու թյուն ներ և հան րա քվե ներ, որոն ցում մեկ կամ մի քա նի 
փու լե րում օգ տա գործ վում են էլեկտ րո նա յին մի ջոց ներ։ Էլեկտ
րո նային քվե ար կու թյու նը են թադ րում է ընտ րու թյուն նե րի կամ 
հան րաք վե նե րի ժա մա նակ էլեկտ րո նային մի ջոց նե րի օգ տա
գոր ծում առն վազն ձայն տա լիս։ Հե ռա կա էլեկտ րո նային քվե ար
կու թյունն արա գաց նում է հա մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գե րը՝ 
օգ նե լով իրա կա նաց նել քվե ար կու թյան էլեկտ րո նային մշ տա դի
տար կում և ձայ նե րի էլեկտ րո նային հաշ վարկ։ Այն նաև դյու րաց
նում է ավե լի հե ռու տա րա ծու թյան վրա բնակ վող քա ղա քա ցի
նե րի և հա տուկ պա հանջ մունք նե րով ան ձանց մաս նակ ցու թյու
նը (P. 41, 42)։ 

Հատ կան շա կան է, որ վե րը նշ ված հանձ նա րա րա կա նի հա
վել վա ծում նշ ված է, որ էլեկտ րո նային ժո ղովր դա վա րու թյուն 
ներդ նե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել քա ղա քա կան բնու թագ
րիչ նե րը և քա ղա քա կան մշա կույ թը։ Էլեկտ րո նային ժո ղո վր դա
վա րու թյու նը կա րող է ներդր վել՝ ընդ գծե լու հա մար նաև ժո
ղովր դա վա րու թյան հա տուկ տի պը (P. 60)։ 

Ա նա ռար կե լի է, որ էլեկտ րո նային քվե ար կու թյան ինս տի
տուտն ու նի մի շարք առա  վե լութ յուն ներ։ Ընդ հա նուր առ մամբ 

1 Մանրամասն տե՛ս Рекомендация Комитета Министров Совета Европы CM/
Rec(2009)1 государствам–участникам Совета Европы по электронной 
демократии (принята Комитетом Министров 18 февраля 2009 года на 1049– м 
собрании заместителей министров): 



18

դրանց շար քին կա րե լի է դա սել քվե ար կութ յան ար դյունք նե
րի ամ փոփ ման գոր ծըն թա ցի էա կան արա գա ցու մը, ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րի աշ խա տան քային ծան րա բեռն վա ծու թյան 
թեթ ևա ցու մը, սխալ վե լու ռիս կե րի նվա զե ցու մը, սահ մա նա փակ 
ֆի զի կա կան կա րո ղու թյուն նե րով ընտ րող նե րի հա մար ան հրա
ժեշտ հար մա րու թյուն նե րի ստեղ ծու մը (օ րի նակ՝ տե սո ղա կան 
խն դիր ներ ու նե ցող ընտ րող նե րին աու դի ոին տեր ֆեյ սի տրա
մադ րու մն՝ ական ջա կալ նե րի մի ջո ցով) և այլն։ Մի ա ժա մա նակ, 
սույն ինս տի տու տին ներ հա տուկ են մի շարք բա ցա սա կան 
երևույթ ներ, ինչ պի սիք են, օրի նակ, էլեկտ րո նային քվե ար կու
թյան հա մա կար գի ոչ բա վա րար ան վտան գու թյու նը, հու սա լի
ու թյու նը, հա վաս տի ու թյու նը (օ րի նակ՝ Ին տեր նե տի մի ջո ցով 
քվե ար կե լիս հնա րա վոր է, որ սեր վե րը են թարկ վի հա քե րային 
հար ձակ ման, կամ ստեղծ վեն վի րուս ներ և վնա սա կար ծրագ
րեր, որոնք կա րող են փո խել ընտ րո ղի կա մաար տա հայ տու թյան 
ար դյունք նե րը վեր ջի նիս ան հա տա կան հա մա կարգ չում), դրա 
ծրագ րային ապա հով ման հետ կապ ված հնա րա վոր մի շարք 
խն դիր ներ և այլն։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ժա մա նա կա կից աշ խար հում էլեկտ րո
նային քվե ար կու թյան հա մա կար գե րի կա տա րե լա գործ ման աշ
խա տանք նե րը շա րու նա կե լու ան հրա ժեշ տութ յունն այ սօր կաս
կա ծի տակ չի դր վում։ Ընտ րա կան տեխ նո լո գի ա նե րի մաս նա
գետ նե րի կար ծի քով խն դի րը ոչ թե էլեկտ րո նային քվե ար կու
թյան ան հրա ժեշ տու թյան մեջ է, այլ նրա նում, թե ինչ պես նա խա
պատ րաս տել և լա վա գույնս ներդ նել դրա պրակ տի կան։ 

Ներ կա յումս էլեկտ րո նային քվե ար կու թյունն, ի թիվս այլ մի
ջոց նե րի, իրա կա նաց վում է նաև Ին տեր նե տի մի ջո ցով։ Քվե ար
կութ յան նպա տա կով Ին տեր նե տի օգ տա գործ ման գա ղա փար ը 
սկ սեց քն նարկ վել դեռևս 1980–ա կան նե րին, թեև սկզբ նա կան շր
ջա նում չէր են թադր վում այս մի ջո ցի օգ տա գոր ծու մը հա մա պե
տա կան ընտ րութ յուն նե րի կամ հան րաք վե նե րի ժա մա նակ դրա 
տե ղե կատ վա կան թույլ պաշտ պան  վա ծու թյան պատ ճա ռով1։ 

1 Մանրամասն տե՛ս Electronic Voting // http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_
voting#Overview:
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2000–ա կան նե րին Ին տեր նե տի մի ջո ցով քվե ար կու թյան հա
մա կար գը ներդ րվեց եվ րո պա կան մի շարք պե տու թյուն նե րում։ 
Օրի նակ՝ 2005 թվա կա նին Ին տեր նետ քվե ար կու թյուն ան ցկաց
վեց Էս տո նի ա յում տե ղա կան ընտ  րու թյուն նե րի ժա մա նակ։ 9317 
ընտ րող ներ քվե ար կե ցին Ին տեր նե տի մի ջո ցով։ Հա մա կար գը 
դի մա ցավ փոր ձութ յուն նե րին և պաշ տո նյա նե րի կող մից որակ
վեց բա րե հա ջող։ 2007 թվա կա նին Էս տո նի ան առա ջին ան գամ 
օգ տա գոր ծեց Ին տեր նետ քվե ար կու թյան հա մա կար գը հա մա
պե տա կան մա կար դա կով՝ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե
րի ժա մա նակ, երբ Ին տեր նետ քվե ար կու թյան ծա ռա յու թյու նից 
օգտ վե ցին 30 275 ընտ րող ներ։ 2009 թվա կա նին Էս տո նի ա յում 
ան ցկաց վե ցին տե ղա կան մու նի ցի պալ ընտ րու թյուն ներ, որոնց 
Ին տեր նե տի մի ջո ցով մաս նակ ցե ցին 104 415 ընտ րող ներ, այ
սինքն՝ քվե ար կութ յան իրա վունք ու նե ցող նե րի շուրջ 9,5 տո կո
սը։ 2011 թվա կա նի խորհր դա րա նա կան ընտ րու թյուն նե րի ժա մա
նակ Ին տեր նե տի մի ջո ցով տր վե ցին ռե կոր դային թվով ձայներ՝ 
140 846 ձայն, ին չը կազ մում է ձայ նե րի ընդ հա նուր թվի 24,5 տո
կո սը։ 

Նի դեր լանդ նե րում առ ցանց ռե ժի մով փորձ նա կան քվե ար
կու թյան մա սին օրեն քը (ու ժի մեջ է մտել 2003 թվա կա նի դեկ տեմ
բե րին) թույլ է տա լիս քվե ար կել մու նի ցի պա լի տե տի տա րած քում 
գտն վող ցան կա ցած ընտ րա կան տե ղա մա սում ինչ պես Ին տեր նե
տով (ք վե ար կու թյան օր վա նից 4 օր առաջ), այն պես էլ հե ռա խո
սով։ Ընդ որում՝ այս պի սի եղա նակ նե րով քվե ար կե լու հնա րա վո
րու թյուն է ըն ձեռ ված նաև արտ  երկ րում գտն վող ընտ րող նե րին։ 
Նի դեր լանդ նե րում նշ ված եղա նակ նե րով քվեար կութ յան առա
ջին փոր ձար կումն ան ցկաց վեց 2004 թվա կա նին՝ Եվ րո պա կան 
խորհր դա րա նի ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ, որոնց ար դյունք նե
րը ցույց տվե ցին, որ Ին տեր նե տի մի ջո ցով քվե ար կու թյունն, ընդ
հա նուր առ մամբ, հա ջող ան ցավ, մինչ դեռ հե ռա խո սի մի ջո ցով 
քվե ար կե լու հնա րա վո րու թյու նից օգտ վե ցին ոչ մեծ թվով ընտ
րող ներ։ Ուս տի որոշ վեց հրա ժար վել ընտ րող նե րի կա մա հայտ
նու թյան հե ռա խո սային եղա նա կից և հե տա գա յում զար գաց նել 
Ին տեր նետ քվե ար կու թյան հա մա կար գը։ Ին տեր նետ քվե ար կու
թյան հա մա կար գը կր կին օգ տա գործ վեց 2006 թվա կա նի մու նի
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ցի պալ ընտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում։ Արտ երկ րում գրանց ված 
34 305 ընտ րող նե րից 21 593–ը Ին տեր նե տի միջո ցով քվե ար կութ
յան հայտ ներ կա յաց րին։ Ար դյուն քում 19 815 ընտ րող ներ քվե ար
կե ցին այս եղա նա կով1։ 

Կա նա դա յում առա ջին Ին տեր նետ քվե ար կու թյունն անց
կաց վեց 2003 թվա կանին՝ Նոր դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան 
ղե կա վա րի ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ, որի ըն թաց քում ծա
գե ցին լուրջ խն դիր ներ։ Ընտ րող նե րին տևա կան ժա մա նակ չէր 
հա ջող վում գրանց վել հա մա կար գում։ Իսկ երբ խն դի րը լուծ վեց, 
պարզ վեց, որ քվե ար կութ յան հա մար հատ կաց ված ժա մա նա կը 
սպառ վել է 45 րո պե առաջ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ընտ րու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րը ճա նաչ վե ցին2։ 

Իս պա նի ա յում 2004 թվա կա նին ըն դուն վեց « Բաս կե րի ինք
նա վա րու թյան հա մար էլեկտ րո նային կա ռա վա րու թյան մա սին» 
օրեն քը, որը դրույթ ներ է բո վան դա կում Ին տեր նետ քվեար կու
թյան վե րա բե րյալ3։ 2005 թվա կա նի հան րաք վե ի ժա մա նակ եր կու 
մի լի ոն ընտ րող նե րից (52 մու նի ցի պա լի տետ նե րում) Ին տեր նետ 
քվե ար կու թյան հա մա կար գից օգտ վել է շուրջ 10 000 քա ղա քա ցի։ 

01.06.2003 թվա կա նին ԱՄՆ–ո ւմ բնակ վող Ֆրան սի այի քա ղա
քա ցի նե րին հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռ վեց ընտ րե լու իրենց ներ կա
յա ցու ցիչ նե րին ար տա սահ մա նում բնակ վող Ֆրան սիա յի քա ղա
քա ցի նե րի Ասամբ լե ա յում (Assembée des Français de l’Étranger  – AFE) 

1 Տե՛ս Leontine Loeber. «E–Voting in the Netherlands; from General Acceptance to 
General Doubt in Two Years» // www.e–voting.cc/files/loeber_e–voting–in–the–
netherlands_21–30:
Ընտ րող նե րին առա ջարկ վեց լրաց նել առ ցանց հար ցա թեր թիկ ներ՝ փոր ձարկ
ման հա ջո ղու թյան վե րաբե րյալ նրանց կար ծիք նե րը բա ցա հայ տե լու նպա տա
կով: Ար դյուն քում հար ցա թեր թիկ նե րին պա տասխա նե ցին 11 003 ընտ րող ներ, 
որոնց 99 տո կո սը նա խընտ րեց Ին տեր նե տի մի ջո ցով քվե ար կու թյու նը. ընդ 
որում՝ հարց ված նե րի 94 տո կո սը ցան կու թյուն հայտ նե ց, որ Ին տեր նետ քվե
ար կու թյու նը ներ դրվի մշտա կան հի մունք նե րով: 

2 Տե՛ս И. Борисов, В. Журавлев. Развитие электронного голосования // Журнал 
о выборах, N 4, 2011, էջ  43 (www.cikrf.ru/about/library/journal/2011/n4/Borisov.
pdf):

3 Տե՛ս Rosa M. Fernández, Esther González, José Manuel Vera. The electoral 
legislation of the Basque autonomous community regarding electronic vote // 
www.e–voting.cc/files/fernandez_basque_e–voting_71–83:
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հե ռա կա էլեկտ րո նային քվե ար կու թյան մի ջո ցով։ Այն հան դես է 
գա լիս որ պես օրենս դիր մար մին, որ ընտ րում է 150 պատ վի րակ
նե րի, որոնք էլ, իրենց հեր թին, ընտ րում են Ֆրան սի այի խորհր
դա րա նի վե րին պա լա տի 12 ան դամ նե րի՝ Ֆրան սի այի սահ ման
նե րից դուրս բնակ վող քա ղա քա ցի նե րի շա հե րը ներ կա յաց նե լու 
նպա տա կով։ ԱՄՆ–ո ւմ գրանց ված 61056 ընտ րող նե րի 8,77 տո
կո սը, որը կազ մում է նշ ված ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ ձայ նի 
իրա վունք ու նե ցող բո լոր ընտ րող նե րի 60,6 տո կո սը, քվե ար կե ց 
Ին տեր նե տի մի ջո ցով։ Նույն թվա կա նին մաս նա վոր նա խա ձեռ
նու թյուն նե րից մե կը (Forum des droits sur l’Internet) Ֆրան սի այի 
կա ռա վա րու թյան աջակ ցու թյամբ հրա պա րա կեց Ֆրան սի ա յում 
էլեկտ րո նային քվե ար կութ յան ապա գային վե րա բե րող մի շարք 
հանձ նա րա րա կան ներ։ Մաս նա վո րա պես ար ձա նագր վեց, որ 
Ֆրան սի ա յում հե ռա կա էլեկտ րո նա յին քվե ար կու թյան հա մա կար
գը չպետք է օգ տա գործ վի, բա ցա ռու թյամբ AFE պատ վի րակ նե րի 
ընտ րու թյուն նե րի։ Վեր ջին դեպ քում պետք է հնա րա վո րու թյուն 
ըն ձեռ վի քվե ար կելու Ին տեր նե տի մի ջո ցով։ Մի ա ժա մա նակ ող
ջուն վեց ստա ցի ո նար էլեկտ րո նային քվե ար կու թյան հա մա կար գի 
օգ տա գոր ծու մը, ին չը հաս տատ վեց Ֆրան սի այի կա ռա վա րու թյան 
18.03.2004 թվա կա նի դեկ րե տով1։ Ին տեր նետ քվե ար կու թյան հա
մա կար գը Ֆրան սի ա յում օգ տա գործ վեց նաև 2012 թվա կա նի Ազ
գային ժո ղո վի ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ, ին չի ար դյուն քում 
ծա գե ցին մի շարք խն դիր ներ։ Ին տեր նետ քվե ար կութ յուն ներ են 
ան ցկաց վել նաև Մեծ Բրի տա նի ա յում, Ավստ րի ա յում, Գեր մա նի
ա յում, Պոր տու գա լի ա յում և մի շարք այլ պե տութ յուն նե րում2։ 

Ին տեր նե տի մի ջո ցով էլեկտ րո նային քվե ար կու թյան առա
վե լու թյուն նե րից են, օրի նակ, քվե ար կու թյան հար մա րա վե տու
թյու նը և քվե ար կու թյան հա մար ընտ րա կան տե ղա մաս այ ցե լե լու 
ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյու նը (ժա մա նա կի նվա զա գույն 
ծախս), ընտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման ծախ սե րի կր ճա տու մը. 

1 Տե՛ս Электронное голосование в разных странах (http://aceproject.org/ace–ru/
focus/e–voting/countries):

2 Տե՛ս Г. П. Акимова, А. К. Попов, А. В. Соловьев. Аналитическое исследование 
систем для электронного го ло сования // Труды ИСА РАН, 2007, էջեր 124–125 
(http://www.isa.ru/proceedings/images/documents/2007–29/123–138.pdf):
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Ին տեր նե տի մի ջո ցով քվե ար կու թյան տեխ նո լո գի ա նե րը գործ
նա կա նում էա կան ծախ սեր չեն պա հան ջում1։

 Կաս կա ծից վեր է, որ Ին տեր նե տի մի ջո ցով քվե ար կու թյան 
հա մա կար գի ներ դրումն ան հրա ժեշ տու թյուն է, սա կայն այդ 
նո րա մու ծու թյա նը պետք է զգու շո րեն մո տե նալ ինչ պես տեխ
նի կա կան առու մով, այն պես էլ իրա վա բա նա կան տե սան կյու
նից2։ Ին տեր նե տի օգ տա գործ մամբ քվե ար կու թյու նը պետք է 
հիմն վի ժո ղովր դա վա րա կան ընտ  րու թյուն նե րի չա փա նիշ նե րի 
վրա և պետք է լի նի նույն քան հու սա լի ու ան վտանգ, որ քան 
առանց էլեկտ րո նային մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման ան ցկաց վող 
քվե ար կու թյու նը3։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ևս էլեկտ րո նային 
եղա նա կով քվե ար կությունն իրա կա նաց վում է հա մա ցան ցով 
(ին տեր նե տով) ՀՀ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո
վի հա մա ցան ցային կայ քում՝ էլեկտ րո նային քվե ար կու թյունն 
ապա հո վող ծրագ րի մի ջո ցով՝ քվե ար կու թյան օր վա նից ոչ 
շուտ, քան 9 և ոչ ուշ, քան 5 օր առաջ։ Այն քա ղա քա ցու ընտ
րա կան իրա վունքն իրաց նե լու այ լընտ րան քային հնա րա վո
րութ յուն է, որը զու գորդ վում է քվե ար կու թյան ավան դա կան 
եղա նա կի հետ. քա ղա քա ցին է որո շում քվե ար կել նա խա պես՝ 
էլեկտ րո նային եղա նա կով, թե քվե ար կու թյան օրը Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում կազ մա վոր ված տե ղա մա
սային կենտ րո նում։ Այս կա պակ ցու թյամբ հարց է ծա գում, թե 
որ քա նով էր նպա տա կա հար մար հա մա պե տա կան ընտ րու
թյուն նե րի ժա մա նակ էլեկտ րո նային քվե ար կու թյան հնա րա վո
րութ յան նա խա տե սու մը ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քում։ Նախ և 
առաջ ու շադ րու թյան է ար ժա նի 2012 թվա կա նի մայի սի 6–ի և 

1 Տե՛ս Гертнер Д. А. Электронная совесть – феномен информационных тех но
логий // Защита ин фор мации. Конфидент. СПб., 2004, N 6, էջ 25:

2 Տե՛ս Дурнова И. А. Зарубежный опыт проведения интернет–выборов и 
проблемы для России // Ин фор мационное право, 2007, N 2(9), էջեր 26–30:

3 Տե՛ս Рекомендации для международных наблюдателей от Содружества 
Независимых Государств по наблю де нию за выборами и референдумами 
(но вая редакция), Межпарламентская Ассамблея государств–участников 
Содружества Независимых Государств, Санкт–Петербург, 2011  г., բա ժին 6, 
են թա կետ 7.2:
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2013 թվա կա նի փետր վա րի 18–ի հա մա պա տաս խա նա բար՝ ՀՀ 
Ազ գային ժո ղո վի հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով և ՀՀ նա
խա գա հա կան ընտ րու թյուն նե րին՝ ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 
60–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված էլեկտ րո նային եղա նա կով 
քվե ար կու թյուն նե րի պատ կե րը։ Այս պես՝ 06.05.2012 թվա կա նի 
և 18.02.2013 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե րին էլեկտ րո նային եղա
նա կով քվե ար կու թյան ցու ցակ նե րում ընդգրկ ված ընտ րող նե րի 
թի վը կազ մել է հա մա պա տաս խա նա բար՝ 238 և 243։ Ընդ որում՝ 
էլեկտ րո նային եղա նա կով քվե ար կութ յուն նե րին մաս նակ ցել են 
հա մա պա տաս խա նա բար՝ 195 և 228 ընտ րող ներ։ Հատ կա նշա
կան է, որ իշ խող կու սակ ցու թյան օգ տին (Հա յաս տա նի հան
րա պե տա կան կու սակ ցու թյուն) քվե արկ ված քվե ա թեր թիկ նե րի 
թի վը կազ մել է 174՝ 195–ից, իսկ ՀՀ գոր ծող Նա խա գա հի օգ
տին՝ 218՝ 228–ի ց։ 

06.05.2012 թվա կա նի՝ ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի հա մա մաս նա
կան ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ ընտ րող նե րի 
ընդ հա նուր թի վը կազ մել է 2 523 101, իսկ քվե ար կու թյան մաս
նա կից նե րի թի վը՝ 1 573 053։ ՀՀ Նա խա գա հի՝ 18.02.2013 թվա
կա նի ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ ընտ րող նե րի ընդ հա նուր 
թի վը կազ մել է 2 528 050, իսկ քվե ար կութ յան մաս նա կից նե րի 
թի վը՝ 1 521 4891։ 

Վե րը նշ ված ցու ցա նիշ նե րը վկա յում են, որ էլեկտ րո նային 
եղա նա կով քվե ար կութ  յուն նե րին մաս նակ ցած ընտ րող նե րի թի
վը չն չին է։ Հետ ևա բար ի՞նչ նպա տակ(ներ) է հե տապն դում ՀՀ 
ընտ րա կան օրենս գիր քը՝ հա մա պե տա կան ընտ րու թյուն նե րին 
էլեկտ րո նային եղա նա կով քվե ար կե լու հնա րա վո րու թյուն նա
խա տե սե լով մի այն առան ձին կա տե գո րի ա նե րի սուբյեկտ նե րի 
հա մար։ Դրանք են՝

1) քվե ար կու թյան օրը ՀՀ տա րած քից դուրս գտն վե լու դեպ
քում ՀՀ դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կա յա
ցուց չութ յուն նե րում դի վա նա գի տա կան ծա ռա յու թյուն ան ցնող 

1 Նշված ցու ցա նիշ նե րը վերց ված են ՀՀ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա
ժո ղո վի պաշ տո նա կան կայ քէ ջից (www.elections.am):
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ընտ րող նե րը և նրանց հետ ար տերկ րում բնակ վող ըն տա նի քի՝ 
ընտ րե լու իրա վունք ու նե ցող ան դամ նե րը.

2) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գրանց ված իրա վա
բա նա կան ան ձանց (ան  կախ սե փա կա նու թյան ձևից)՝ ար տա
սահ մա նում տե ղա կայ ված ներ կա յա ցուց չութ յուն նե րի՝ ընտ րե
լու իրա վունք ու նե ցող աշ խա տա կից նե րը և նրանց հետ արտ
երկ րում բնակ վող ըն տա նի քի՝ ընտ րե լու իրա վունք ու նե ցող 
ան դամ նե րը։

 Թերևս փորձ է կա տար վել ներդ նելու ար տա սահ մա նյան 
բազ մա թիվ պե տութ յուն նե րում ար դեն իսկ կի րա ռու թյուն ստա
ցած Ին տեր նետ քվե ար կու թյան հա մա կար գը, և նա խա տես վել է 
սույն եղա նա կով քվե ար կե լու իրա վունք ու նե ցող սուբյեկտ նե րի 
խիստ սահ մա նա փակ շր ջա նակ, ին չը չի կա րե լի ար դա րաց ված 
հա մա րել՝ առա վել ևս նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, 
որ ՀՀ տա րած քում քվե ար կու թյունն առայժմ իրա կա նաց վում է 
բա ցա ռա պես ավան դա կան եղա նա կով։ Փաս տո րեն, ար տերկ
րում բնակ վող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ան ցկաց վող հա մա պե տա
կան ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ զրկ ված է ցան  կա ցած եղա
նա կով քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյու նից 
քվե ար կու թյան օրը ՀՀ տա րած քից դուրս գտն վե լու դեպ քում։ 
Քվե ար կու թյան օրը ՀՀ տա րած քում կազ մա վոր ված տե ղա մա
սա յին կենտ րո ննե րում քվե ար կե լու գոր ծըն թա ցը ար տա սահ
մա նում բնակ վող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րից պա հան ջում է բա վա
կան մեծ ծախ սեր (ճա նա պար հա ծախս, կե ցու թյան ծախ սեր 
և այլն), և թեև ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լը քա ղա քա ցու 
իրա վունքն է, այլ ոչ պար տա կա նու թյու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ար տա սահ մա նում բնակ վող ՀՀ քա ղա քա ցինե րից քչե րի մոտ 
կա ռա ջա նա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում զուտ քվե ար
կե լու նպա տա կով այս պի սի ծախ սեր կա տա րե լու ցան կու թյուն։ 
Մյուս կող մից՝ նրանց ճն շող մե ծա մաս նու թյունն օրենսդ րո րեն 
չու նի էլեկտ րո նային եղա նա կով քվե ար կե լու իրա վունք։ Որ
պես նշ ված խնդ րի լուծ ման հնա րա վոր տար բե րակ ներ՝ առա
վել նպա տա կա հար մար է կա՛մ ընդ հան րա պես հրա ժար վել 
էլեկտ րո նային եղա նա կով քվե ար կու թյան հա մա կար գից, կա՛մ 
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ընդ լայ նել նշ ված եղա նա կով քվե ար կե լու իրա վունք ունե ցող 
սուբ յեկտ նե րի շր ջա նա կը, կա՛մ էլ ար տա սահ մա նում բնակ վող 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րին ՀՀ հա մապե տա կան ընտ րու թյուն նե րին 
ՀՀ դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կա յա ցուց 
չութ յուն նե րում կազ մա վոր ված տե ղա մա սային կենտ րոն նե
րում քվե ար կե լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել։ Նշված հար ցով 
հս տակ դիր քո րո շում է ար տա հայտ ված ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ–ի և Եվ
րա խորհր դի « Ժո ղովր դա վա րու թյուն՝ իրա  վուն քի մի ջո ցով» 
եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի (Վե նե տի  կի հանձ նա ժո ղով)՝ ՀՀ 
ընտ րա կան նոր օրենսգր քի նա խագ ծի վե րա բե րյալ 20.04.2011 
թվա կա նի հա մա տեղ եզ րա կա ցու թյան մեջ (CDL(2011)020)։ Ըստ 
այդմ՝ հե ռա հար էլեկտ րո նային քվե ար կու թյու նը խիստ վի ճե
լի է, քա նի որ այն չի կա րող երաշ  խա վո րել քվե ար կու թյան 
գաղտ նի ու թյու նը, և հնա րա վոր չէ իրա կա նաց նել այն պի սի 
դի  տոր դու թյուն, ինչ պի սին իրա կա նաց վում է տե ղա մա սային 
կենտ րոն նե րում։ Էլեկտ րո   նային քվե ար կու թյան հա մա կար գի 
ներդ րու մը մի իրա վի ճա կում, երբ վս տա հու թյու նը ընտ րա կան 
վար չա րա րու թյան ան կողմ նա կա լու թյան նկատ մամբ սահ մա
նա փակ է, պետք է զգու շո րեն գնա հատ վի։ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ–ը և 
Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղովն առա ջար կե ցին վե րա նայել Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո
սա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րում դի վա նա գի տա կան ծա
ռա յու թյուն ան ցնող ընտ րող նե րի և նրանց հետ ար տերկ րում 
բնակ վող ըն տա նիք նե րի հա մար էլեկտ րո նային քվե ար կու թյան 
ան հրա ժեշ տու թյան հար ցը1։ 

Սույն հիմ նախնդ րին ան դրա դարձ է կա տար ված նաև 
ԱՊՀ ան դամ պե տութ յուն նե րի միջ խորհր դա րա նա կան վե հա
ժո ղո  վի դի տոր դա կան խմ բի եզ րա կա ցու թյան մեջ՝ կապ ված 
ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի 06.05.2012 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե րի 
հետ։ Ըստ այդմ. « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ ման
նե րից դուրս ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի քվե ար կութ յան նպա տա կա

1 Տե՛ս ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ–ի և Եվ րա խորհր դի «Ժո ղովր դա վա րու թյուն՝ իրա  վուն
քի մի ջո ցով» եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի (Վե նե տի  կի հանձ նա ժո ղով)՝ ՀՀ 
ընտ րա կան նոր օրենսգր քի նա խագ ծի վե րա բե րյալ 20.04.2011 թվա կա նի 
հա մա տեղ եզ րա կա ցու թյան 60–րդ կե տը (CDL(2011)020):
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հար մա րու թյան և կա ռու ցա կար գի վե րա բե րյալ հար ցե րը պա
հան ջում են հա մա կող մա նի քն նար կում...»1։

 Մյուս կող մից՝ Եվ րա խորհր դի « Ժո ղովր դա վա րութ յուն՝ 
իրա վուն քի մի ջո ցով» եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի (Վե նե
տի կի հանձ նա ժո ղո վի) «Ընտ րա կան հար ցե րում բա րե նպաստ 
գոր ծու նե ու թյան կա նո նա գիրք. ցու ցում ներ և բա ցատ րա կան 
զե կույց» (CDL–AD (2002) 23) փաս տաթղ թի բա ցատ րա կան զե
կույ ցում ամ րա գր ված է. «Ք վե ար կու թյան էլեկտ րո նային մե
թոդ նե րը պետք է լի նեն ապա հով և հու սա լի։ Դրանք ապա հով 
կա րող են հա մար վել, եթե հա մա կարգն ի վի ճա կի լի նի դի
մա նա լու հա տուկ նպա տա կադր ված հար ձակ ման, և հու սա լի, 
եթե կա րո ղա նան գոր ծել ինք նու րույն՝ ան կախ հաշ վո ղա կան 
տեխ նի կայի և ծրագ րե րի թե րու թյուն նե րից։ Բա ցի այդ, ընտ
րո ղը պետք է կա րո ղա նա ձեռք բե րել իր քվե ի հաս տա տու մը 
և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ուղ ղել այն՝ առանց որ ևէ ձևով 
խախ տե լու ընտ րու թյուն նե րի գաղտ նի ու թյու նը։ Ավե լին՝ հա
մա կար գի թա փան ցի կու թյու նը պետք է երաշ խա վոր ված լի նի 
այն առու մով, որ հնա րա վոր լի նի ստու գել և հա վաս տի ա նալ, 
որ այն աշ խա տում է պատ շաճ կեր պով» (կե տեր 43, 44)2։

Խնդ րի լուծ ման տար բե րակ նե րից մեկն էլ կա րող է լի նել ար
տա սահ մա նում բնակ վող՝ ընտ րե լու իրա վունք3 ու նե ցող ՀՀ քա
ղա քա ցի նե րի հա մար Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ան
ցկաց վող հա մա պե տա կան ընտ րու թյուն նե րին քվե ար կե լու հնա
րա վո րու թյան նա խա տե սու մը քվե ար կու թյան օրը ՀՀ տա րած քից 

1 Տե՛ս Заключение группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников Содружества Независимых Государств на выборах 
Национального Собрания Республики Армения 6 мая 2012 года.

2 Տե՛ս «Ընտ րա կան հար ցե րում բա րեն պաստ գոր ծու նե ու թյան կա նո նա գիրք. 
ցու ցում ներ և բա ցատ րա կան զե կույց» փաս տա թուղ թը (CDL–AD (2002) 23 
(ըն դուն ված Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի կող մից 52–րդ լի ա գու մար նստա
շրջա նի ըն թաց քում (Վե նե տիկ, 2002 թ. հոկ տեմ բե րի 18–19)), բա ցատ րա կան 
զե կույ ցի կե տեր 43, 44:

3 Ընտ րել և ընտր վել չեն կա րող դա տա րա նի վճռով ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված, 
ինչ պես նաև օրի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով ազա տազրկ ման դա
տա պարտ ված և պա տի ժը կրող քա ղա քա ցի նե րը (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
30–րդ հոդ ված, ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 2–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մաս): 
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դուրս գտն վե լու դեպ քում։ Իհար կե, տվյալ դեպ քում ՀՀ սահ ման
նե րից դուրս ընտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և անց կաց ման 
կազ մա կեր պա տեխ նի կա կան մի շարք մի ջո ցա ռում ներ կա րող են 
ոչ իրա տե սա կան թվալ։ Օրի նակ՝ դժ վար է պատ կե րաց նել, թե 
ինչ պես պետք է կազ մա վոր վեն ընտ րա կան տե ղա մա սե րը Ամե
րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի կամ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
յու րա քան չյուր բնա կա վայ րում։ Տվյալ դեպ քում խնդ րին կա րե լի է 
լու ծում տալ՝ ընտ րա կան տե ղա մա սեր բա ցե լով ար տերկ րում ՀՀ 
դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն
նե րում։ Ճիշտ է, նշ ված դեպ քում ևս հնա րա վոր չի լի նի լու ծում 
տալ բո լոր խն դիր նե րին։ Օրի նակ՝ վե րը նշ ված պե տու թյուն նե րի 
հե ռա վոր բնա կա վայ րե րում բնակ վող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի մե ծա
մաս նու թյու նը չեն իրաց նի իրենց ակ տիվ ընտ րա կան իրա վուն քը 
այն պարզ պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ տվյալ պե տու թյուն նե րում 
գոր ծող ՀՀ դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կա յա
ցուց չութ յուն նե րի տե ղա կայ ման վայ րեր հաս նե լու հա մար նրան
ցից կպա հանջ վեն մեծ ջան քեր։ Ավե լին՝ որոշ դեպ քե րում ար տերկ
րում բնակ վող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցե լու 
նպա տա կով կնա խընտ րեն այ ցե լել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ
յուն, քան օտա րերկ րյա հա մա պա տաս խան պե տութ յան ՀՀ դի վա
նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն ։ Այ նո
ւա մե նայ նիվ, նշ ված քայ լով ար տերկ րում բնակ վող ՀՀ քա ղա քա
ցի նե րին իրա վա բա  նո րեն կըն ձեռ վի քվե ար կու թյան օրը ՀՀ տա
րած քից դուրս գտն վե լու դեպ քում ՀՀ հա մա պե տա կան ընտ րու
թյուն նե րին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն, և ան կախ այն հան
գա ման քից, թե այն ինչ պես կի րաց վի գործ նա կա նում՝ պայ մա նա
վոր ված օբյեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ գոր ծոն նե րով, կաս կա ծից վեր 
է, որ նման իրա վա կար գա վո րում նա խա տե սե լու դեպ քում իրենց 
ակ տիվ ընտ րա կան իրա վուն քը կի րաց նեն ար տա սահ մա նում 
բնակ վող ընտ րա կան իրա վունք ու նե ցող ան հա մե մատ ավե լի 
մեծ թվով ՀՀ քա ղա քա ցի ներ, քան գոր ծող իրա վա կար գա վոր ման 
պայ ման նե րում։ Ավե լորդ չենք հա մա րում նշել, որ մինչև « Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան օրենսգր քում փո փո խութ
յուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 26.02.2007 թվա կա նի 
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ՀՕ–79–Ն օրեն քի ըն դու նու մը1 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
05.02.1999 թվա կա նի ընտ րա կան օրենս գիր քը2 նա խա տե սում էր, 
որ ար տա սահ մա նում բնակ վող կամ գտն վող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի 
ընտ րա կան իրա վուն քի իրա կա նա ցումն ապա հո վում են ՀՀ դի
վա նա գի տա կան և հյու պա տո սա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րը՝ 
սույն օրենս գր քով և կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո
վի սահ մա նած կար գով (հոդ. 2, կետ 2)։ Ըստ այդմ՝ օտա րերկ րյա 
պե տու թյուն նե րում ՀՀ դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան 
ներ կա  յա ցուց չու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի կազ մած ընտ րող նե րի 
ցու ցա կում  (ՀՀ տա րած քից դուրս կազմ վող ընտ րող նե րի ցու ցակ) 
կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի սահ մա նած կար գով 
ընդ գրկ վում էին ընտ րե լու իրա վունք ու նե ցող և հայտ ներ կա յաց
րած ՀՀ այն քա ղա քա ցի նե րը, ով քեր բնակ վում կամ գտն վում էին 
ՀՀ տա րած քից դուրս, իսկ օտա րերկ րյա պե տու թյուն նե րում ՀՀ 
դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կա յա ցուց չու թյան 
բա ցա կա յու թյան դեպ քում ՀՀ քա ղա քա ցին ընտ րող նե րի ցուցա
կում գրանց վե լու հայ տով կա րող էր դի մել իր բնակ վե լու կամ 
գտն վե լու վայ րին մոտ գտն վող պե տու թյու նում գոր ծող ՀՀ դի վա
նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն (հոդ. 
9, կետ 5, հոդ. 10, կե տեր 6, 7)։ 

ՀՀ հա մա պե տա կան ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ կենտ րո
նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի սահ  մա նած կար գով տե ղա
մա սային կենտ րոն ներ էին կազ մա վոր վում ար  տա սահ մա նում՝ 
ՀՀ դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կա յա ցուց
չութ յուն նե րում (հոդ. 15, կետ 4)։ Դրանք կազ մա վո րում էր ՀՀ 
դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյան կամ հյու պա տո սա կան 
հիմ նար կի ղե կա վա րը քվե ար կու թյան օր վա նից առն վազն 45 օր 
առաջ, ինչ պես նաև քվե ար կու թյան օր վա նից ոչ շուտ, քան 19 և 
ոչ ուշ, քան 16 օր առաջ ձևա վո րում ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով
ներ ընտ րա կան իրա վունք ու նե ցող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րից3։

1 Ներ կա յումս չի գոր ծում:
2 Ու ժը կորց րել է 26.05.2011 ՀՕ–164–Ն: 
3 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո

վի 10.10.2005 թվա կա նի՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դի վա նա գի տա
կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րում և հյու պա տո սա կան հիմ նարկ նե րում Հա
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Ք վե ար կու թյու նից 7 օր առաջ կենտ րո նա կան ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղովը ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան մի
ջո ցով ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն ներ կամ 
հյու պա տո սա կան հիմ նարկ ներ էր ու ղար կում ՀՀ Նա խա գա հի՝ 
գրանց  ված թեկ նա ծու նե րի տվյալ նե րը և Ազ գային ժո ղո վի՝ հա
մա մաս նա կան ընտ րա կար գով գրանց ված կու սակ ցու թյուն նե
րի ընտ րա կան ցու ցակ նե րը, քվե ա թեր թիկ նե րի, ընտ րա կան այլ 
փաս տաթղ թե րի նմուշ նե րը։ Քվե ա թեր թիկ նե րի պատ րաս տումն 
ապա հո վում էր ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյան 
կամ հյու պա տո սա կան հիմ նար  կի ղե կա վա րը, որը նա խա պատ
րաս տում, կազ մա կեր պում և ան ցկաց նում էր ընտ րութ յուն նե րը, 
ամ փո փում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը, կազ մում էր ար ձա
նագ րութ յուն, որի տվյալ նե րը պաշ տո նա պես ան հա պաղ ու ղար
կում էր կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով։ Այդ ար ձա
նագ րու թյու նն, ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի հետ մի ա սին զմռս
ված վի ճա կում հա տուկ փոս տով ու ղարկ վում էր կենտ րո նա կան 
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով (հոդ. 51)։ 

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան օրենս գրքում 
փո փո խութ   յուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 26.02.2007 
թվա կա նի ՀՕ–79–Ն օրեն քի ըն դու նման ան հրա ժեշ տու թյու նը փոր
ձե ցին պայ մա նա վո րել 27.11.2005 թվա կա նի սահ մա նադ րա  կան 
փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում երկ քա ղա քա ցի ու թյան ինս տի
տու տի ներ դր մամբ, ին չի հետ ևան քով, ըստ որոշ կար ծիք նե րի, 
էա պես կմե ծա նա սփյուռ քի ազ դե ցութ  յու նը Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյու նում տե ղի ու նե ցող ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի վրա։ 
Այս պի սի մտա վա խու թյունն, իհար կե, հիմ նա զուրկ չէ, սա կայն, 
մյուս կող մից, չի կա րող բա ցար ձա կաց վել։ Տե սա կա նո րեն այ սօր 
էլ ար տա սահ մա նում բնակ վող ընտ րա կան իրա վունք ու նե ցող ՀՀ 
քա ղա քա ցի նե րը կա րող են մաս նակ ցել ՀՀ հա մա պե տա կան ընտ

յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի ընտ րա կան և (կամ) հան րաք
վե ին մաս նակ ցե լու իրա վուն քի իրա կա նա ցումն ապա հո վե լու կար գի մա սին» 
թիվ 49–Ն որոշ ման հա վել վա ծի 8–րդ կե տը: Սույն որո շումն ուժը կորց րել է 
ՀՀ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 14.03.2007 թվա կա նի՝ «Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի մի 
շարք որո շում ներ ու ժը կորց րած ճա նա չե լու մա սին» թիվ 52–Ն որոշ մամբ: 
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րութ յուն նե րին՝ պայ մա նով, եթե քվե ար կու թյան օրը գտն վեն ՀՀ 
տա րած քում, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րո նային եղա նա կով քվե ար
կե լու իրենց իրա վունքն իրաց րած ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի։ Այ սինքն՝ 
իրա վունքն իրա վա բա նո րեն ամ րագր ված է, սա կայն դրա իրաց
ման կա ռու ցա կար գե րը պայ մա նա վոր ված են բա զում դժ վա րութ
յուն նե րով։ Մինչ դեռ ընդ հա նուր ընտ րա կան իրա վուն քը են թադ
րում է դրա իրաց ման հնա րա վո րինս մատ չե լի, արդ յու նա վետ կա
ռու ցա կար գե րի սահ մա նում, ին չի բա ցա կա յու թյու նը հան գեց նում է 
քա ղա քա  ցի նե րի՝ սահ մա նադ րո րեն և մի ջազ գային մի շարք հիմ
նա րար փաս տաթղ թե րով ամ րա գր ված ընդ հա նուր ընտ րա կան 
իրա վուն քի սահ մա նա փակ ման՝ ըն թա ցա կար գային առու մով։ 

Ար տա սահ մա նում բնակ վող կամ գտն վող տվյալ պե տու
թյան քա ղա քա ցի նե րի՝ դի վա նա գի տա կան և հյու պա տո սա կան 
ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րում ընտ րա կան իրա վուն քի իրա կա նա
ցումն ապա հո վող դրույթ ներ են բո վան դակ վում մի շարք պե
տութ յուն նե րի օրենսդ րու թյան մեջ։ Այս պես, օրի նակ՝ Ղրղզս տա
նի Հան րա պե տու թյան սահ ման նե րից դուրս բնակ վող կամ գտն
վող Ղրղզս տա նի քա ղա քա ցի նե րը քվե ար կում են բա ցա ռա պես 
Ղրղզս տա նի Հան րա պե տու թյան դի վա նա գի տա կան ներ կա յա
ցուց չութ յուն նե րի, հյու պա տո սա կան հիմ նարկ նե րի տա րած քում։ 
Նրանց ընտ րա կան իրա վունք ներն ապա հով վում են ար տա քին 
գոր ծե րի հար ցե րով իրա վա սու պե տա կան մարմ նի կող մից, 
իրենց դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն նե րի և հյու պա
տո սա կան հիմ նարկ նե րի մի ջո ցով1։ 

Ար տերկր նե րում Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյան ներ կա
յա ցուց չութ յուն նե րին կից ձևա վոր վում են ընտ րա կան տե ղա մա
սեր, որոնք վե րա բե րում են այն ընտ րա տա րած քին, որի տա րած
քում է գտն վում Հան րա պե տութ յան ար տա քին գոր ծե րի նա խա
րա րու թյու նը2։ Ընդ որում՝ ար տերկր նե րում Ղա զախս տա նի Հան

1 Տե՛ս Конституционный закон Кыргызской Республики “О выборах Пре зи
дента Кыргызской Рес пуб лики и депутатов Жогору Кенеша Кыргызской 
Республики” от 2 июля 2011 года N 68 (в ред. конс ти ту ционного Закона КР от 
25 ноября 2011 года N 221), հոդ. 2, մաս 2:

2 Տե՛ս Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике 
Казахстан” от 28.09.1995 N 2464, հոդ. 23, կետ 3:
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րա պե տու թյան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րին կից ձևա վոր ված ընտ
րա կան տե ղա մա սե րում ընտ րող նե րի ցու ցա կում ընդ գրկ վում են 
օտա րերկ րյա հա մա պա տաս խան պե տու թյու նում բնակ վող կամ 
ար տա սահ մա նում եր կա րատև գոր ծուղ ման մեջ գտն վող և Հան
րա պե տու թյան քա ղա քա ցու վա վե րա կան ան ձնագ րեր ու նե ցող 
բո լոր ան ձինք։ Մաս նա վոր հրա վեր նե րով, ծա ռա յո ղա կան, գործ
նա կան և ճամ փոր դա կան այ ցե րով ար տերկր ներ ժա մա նած Ղա
զախս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րը տե ղա մա սային 
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով դի մե լու և իրենց մոտ Ղա զա խս տա նի 
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցու վա վե րա կան ան ձնագ րեր ու նե
նա լու դեպ քե րում ընդ գրկ վում են ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րում1։

 Թուրք մենս տա նում, ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան 
ներ կա յաց մամբ, կենտ րո  նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
կող մից Թուրք մենս տա նի դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու
թյուն նե րին կից կա րող են կազ մա վոր վել ընտ րա կան տե ղա
մա սեր, որ տեղ ընտ րող նե րի ցու ցա կում ընդ գրկ վում են Թուրք
մենս տա նի՝ ար տերկ րում գտն վող քա ղա քա ցի նե րը2։ 

Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան սահ ման նե րից դուրս բնակ վող 
ՌԴ քա ղա քա ցին պե տա կան իշ խա նութ յան դաշ նային մար մին
նե րի ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ օժտ ված է ընտ  րա կան իրա
վունք նե րի ամ բողջ ծա վա լով։ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան դի վա
նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րը, հյու պա տո սա կան հիմ
նարկ նե րը պար տա վոր են աջակ ցել ՌԴ քա ղա քա ցուն՝ իրաց նե
լու ՌԴ հա մա պա տաս խան դաշ նային օրենք նե րով սահ ման ված 
ընտ րա կան իրա վունք նե րը պե տա կան իշ խա նու թյան դաշ նային 
մար մին նե րի ընտ րութ յուն ներ ան ցկաց նե լիս3։ Քվե ար կու թյան 
օրը Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան սահ ման նե րից դուրս գտն վող 
ընտ րող նե րի քվե ար կու թյան ան ցկաց ման և ձայ նե րը հաշ վե լու 
հա մար ընտ րող նե րի գտն վե լու պե տու թյան տա րած քում ՌԴ դի

1 Տե՛ս նույն տե ղում, հոդ. 25, կետ 1: 
2 Տե՛ս Закон Туркменистана от 4 мая 2013 года “Об утверждении и вве

де нии в действие Избирательного кодекса Туркменистана” (ու ժի մեջ է 
01.07.2013 թ – ից), հոդ. 39, մաս 4, հոդ. 41, մաս 5: 

3 Տե՛ս Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” (ред. от 07.05.2013), հոդ. 3, կետ 4:
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վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի կամ հյու պա տո սա
կան հիմ նարկ նե րի ղե կա վար նե րի կող մից կազ մա վոր վում են 
ընտ րա կան տե ղա մա սեր։ ՌԴ սահ ման նե րից դուրս կազ մա վոր
ված ընտ րա կան տե ղա մա սում ընտ րող նե րի ցու ցա կը կազմ վում 
է հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո
վի կող մից՝ ՌԴ սահ ման նե րից դուրս մշ տա պես բնակ վող կամ 
ար տա սահ մա նում եր կա րատև գոր ծու ղում նե րի մեջ գտն վող ՌԴ 
քա ղա քա ցի նե րի դի մում նե րի հի ման վրա1։ 

Նշ ված հիմ նախնդ րին ան դրա դար ձել է նաև Մար դու 
իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը Sitaropoulos and 
Giakoumopoulos v. Greece (N 42202/07) գոր ծով։ « Մար դու իրա
վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա  նու թյան 
մա սին» Եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցի ա) 
թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 3–րդ հոդ վա ծում, որը վե րա բե րում է 
ազատ ընտ րու թյուն նե րի իրա վուն քին, ամ րագր ված է. « Բարձր 
պայ մա նա վոր վող կող մե րը պար տա վոր վում են ան ցկաց նել 
ազատ ընտ րութ յուն ներ՝ ող ջա միտ պար բե րա կա նու թյամբ, 
գաղտ նի քվե ար կու թյամբ, այն պի սի պայ ման նե րում, որոնք 
կա պա հո վեն ժո ղովր դի կամ քի ազատ ար տա հայ տումն օրենս
դիր իշ խա նու թյուն ընտ րե լիս»։ 2007 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին 
Ֆրան սի ա յում մշ տա պես բնակ վող դի մու մա տու նե րը Ֆրան
սի ա յում Հու նաս տա նի դես պա նին ուղղ ված ֆաք սի մի ջո ցով 
ցան կու թյուն հայտ նե ցին Ֆրան սի ա յում իրաց նել Հու նաս տա
նի խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու իրենց 
իրա վուն քը։ Դես պա նը պար զա բա նեց, որ նրանց պա հան ջը չի 
կա րող բա վա րար վել օբյեկ տիվ պատ ճառ նե րով, մաս նա վո րա
պես՝ օրենսդ րա կան կար գա վոր ման բա ցա կա յու թյան պատ
ճա ռով, ին չը պա հանջ վում էր « դի վա նա գի տա կան և հյու պա
տո սա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րում քվե ար կու թյան հա մար 
ընտ րա կան տե ղա մա սե րի կազ մա վոր մանն ուղղ ված հա տուկ 

1 Տե՛ս Федеральный закон от 10.01.2003 N 19–ФЗ “О выборах Президента 
Российской Федерации” (ред. от 07.05.2013), հոդ. 25, կետ 6, հոդ. 26, կետ 6: 
Տե՛ս նաև Федеральный закон от 18.05.2005 N 51–ФЗ “О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации” (в 
ред. от 02.07.2013), հոդ. 5, մաս 3, հոդ. 13, մաս 6, հոդ. 15, մաս 7: 
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մի ջո ցա ռում նե րի» ապա հով ման նպա տա կով։ Ար դյուն քում դի
մու մա տու նե րը չկա րո ղա ցան իրաց նել ընտ րու թյուն նե րի ժա
մա նակ քվե ար կու թյան իրենց իրա վուն քը։ Նշ ված գոր ծի հետ 
կապ ված՝ Եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րեց, որ Հու
նաս տա նի Սահ մա նադ րու թյան հա մա պա տաս խան հոդ վա
ծը նա խա տե սել է օրենսդ րի կող մից ար տա սահ մա նում գտն
վող ընտ րող նե րի՝ քվե ար կու թյան իրա վուն քի իրա կա նաց ման 
հա մար պայ ման նե րի ստեղծ ման հնա րա վո րու թյու նը։ Սա կայն 
Սահ մա նադ րու թյունն ազ գային իշ խա նու թյուն նե րին ուղ ղա
կի ո րեն չի պար տա վո րեց րել ապա հո վել այդ իրա վուն քը։ Կոն
վեն ցի այի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 3–րդ հոդ վա ծը չի կա րող 
մեկ նա բան վել որ պես ազ գային իշ խա նու թյուն նե րի հա մար պո
զի տիվ պար տա կա նու թյուն ստեղ ծող՝ ապա հո վե լու խորհրդա
րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ ար տա սահ մա նում 
բնակ վող ընտ րող նե րի քվե ար կու թյան իրա վուն քը։ Սա կայն 
Սահ մա նադ րութ յամբ նա խա տես ված հնա րա վո րու թյու նը չի 
կա րող մնալ առանց կի րա ռու թյան անո րոշ ժա մա նա կա հատ
վա ծի ըն թաց քում. հա կա ռակ դեպ քում դրա բո վան դա կու թյու
նը և այն մշա կող նե րի մտադ րու թյուն նե րը կզրկ վեն նոր մա տիվ 
նշա նա կու թյու նից։ Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մից 35 տա րի 
ան ց օրենս դի րը Սահ մա նադ րու թյան այն նոր մը դեռևս գոր ծո
ղու թյան մեջ չի դրել։ Դրա օրենսդ րա կան կեն սա գործ ման բա
ցա կա յութ յու նը փաս տա ցի ցույց տվեց, որ ազ գային իշխ ա նու
թյուն ները հակ ված չեն ապա հո վելու էքս պատ րի անտ նե րի կող
մից ըստ բնա կու թյան վայ րի իրենց ձայ նի իրա վուն քի իրաց ման 
հնա րա վո րու թյու նը։ Հա վա նա կան է, որ նրանք տն տե  սա կան, 
մաս նա գի տա կան կամ ըն տա նե կան պատ ճառ նե րով գործ նա
կա նում հնա րա վո րու թյուն չեն ու նե ցել վե րա դառ նալու իրենց 
ծնն դա վայ րի պե տու թյուն՝ ազ գային ընտ րութ յուն նե րին մաս
նակ ցե լու նպա տա կով։ Դրա հետ ևան քով այդ չափ տևա կան 
ժա մա նա կա  հատ վա ծում որ ևէ իրա վա կար գա վոր ման բա ցա
կա յու թյու նը, թերևս, հան դի սա ցել է ար տա սահ մա նում բնակ
վող Հու նաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի հան դեպ ոչ ար դա րա ցի վե
րա բեր մունք, ի հա մե մատ Հու նաս տա նում բնակ վող նե րի։ Բա ցի 
այդ, պա տաս խա նող պե տու թյու նը (Հու նաս տա նը) ակն հայ
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տո րեն դուրս է եկել Եվ րո պայի խորհր դի կող մից ող ջուն վող՝ 
ազ գային ընտ րու թյուն նե րին տվյալ պե տու թյան տա րած քում 
չբ նակ վող քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցու թյան առա վե լա գույնս 
ապա հով ման ան հրա ժեշ տութ յան վե րա բե րյալ մաս նա կից պե
տու թյուն նե րի փոխ զիջ ման շր ջա նակ նե րից։ Պա տաս խա նող 
պե տու թյան հայե ցո ղու թյան շր ջա նակ նե րը եղել են սահ մա նա
փակ, քա նի որ քվե ար կու թյան իրա վուն քի սահ մա նա փա կում
նե րը գնա հա տե լիս, ակ տիվ ընտ րա կան իրա վուն քի իրաց ման 
հետ կապ ված, Եվ րո պա կան դա տա րա նը դրս ևո րել է ավե լի 
մեծ պա հանջ կո տու թյուն, քան պա սիվ ընտ րա կան իրա վուն քի 
հան դեպ։ Չնա յած ձայ նի իրա վուն քի իրաց ման հար ցում ազ
գային ինք նա վա րու թյան հան գա ման քին՝ այն փաս տը, որ ավե
լի քա ն երեք տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում բա ցա կայել է Սահ
մա նադ րութ յան հա մա պա տաս խան հոդ վա ծի օրենս դրա կան 
ապա հո վու մը, վկա յում է պա տաս խա նող պե տու թյան պա  տաս
խա նատ վու թյան մա սին։ Պե տու թյան կող մից արդ  յու նա վետ 
մի ջոց նե րի կի րա ռու մից խու սա փե լը խախ տել է ազատ ընտ
րութ յուն նե րի իրա վուն քը։ Այս պի սով՝ ար ձա նագր վեց, որ սույն 
գոր ծով խախտ վել են Կոն վեն ցի այի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 
3–րդ հոդ  վա ծի պա հանջ նե րը1։ 

Ա վե լի ուշ Եվ րո պա կան դա տա րա նի Մեծ պա լա տը կա
յաց րեց տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ որո շում2։ Մաս նա վո րա պես 
ար ձա նագր վեց, որ ո՛չ գոր ծող մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա
նային փաս տաթղ թե րը, ո՛չ էլ դրանց մեկ նա բա նու թյուն նե րը 
մի ջազ գա յին իրա վա սու մար մին նե րի կող մից թույլ չեն տա
լիս եզ րա հան գել, որ պե տու թյու նից ժա մանա կա վո րա պես 
կամ մշտա պես դուրս գտն վող դրա քա ղա քա ցի նե րի քվե ար
կե լու իրա վուն քը տա րած վում է տվյալ պե տու թյան պար տա
կա նու թյան վրա՝ ձեռ նար կե լու մի ջոց ներ ար տա սահ մա նում 

1 Տե՛ս Ситаропулос и Зякумопулос против Греции (N 42202/07). По материалам 
Постановления Европейского Суда по правам человека от 8 июля 2010 года 
(вынесено I Секцией):

2 Տե՛ս Ситаропулос и Зякумопулос против Греции (N 42202/07). По материалам 
Постановления Европейского Суда по правам человека от 15 марта 2012 года 
(вынесено Большой Палатой):
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դրա իրաց ման հա մար։ Եվ րո պայի խորհր դի մար մին ներն, 
իրոք, բազ միցս առա ջար կել են մաս նա կից պե տու թյուն նե րին 
ապա հո վել ար տա սահ մա նում բնակ վող իրենց քա ղա քա ցի
նե րի առա վե լա գույնս հնա րա վոր մաս նակ ցու թյունն ընտ րա
կան գոր ծըն թա ցին։ Սա կայն, ինչ պես ընդ գծել է Վե նե տի կի 
հանձ  նա ժո ղո վը, ար տա սահ մա նում բնակ վող քա ղա քա ցի նե
րի ձայ նի իրա վուն քի իրա  կա նաց մանն աջակ ցու թյու նը (ան
շուշտ՝ ցան կա լի) պե տու թյան հա մար պար տա դիր չէ, սա կայն 
հնա րա վո րու թյուն է, որը են թա կա է քն նարկ ման օրենսդ րի 
կող մից յու րա քան չյուր պե տութ յու նում։ Երկ րորդ՝ Եվ րո պայի 
խորհր դի մաս նա կից պե տու թյուն նե րի օրենսդ րու թյան հա մե
մա տա կան վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ ներ կա յումս չի կա
րե լի պն դել, որ այդ պե տու թյուն նե րը պար տա վոր են ապա հո
վել ար տա սահ մա նում բնակ վող իրենց քա ղա քա ցի նե րի քվե
ար կու թյան իրա վուն քը։ Երբ մաս նա կից պե տու թյուն նե րի ճն
շող մե ծա մաս նու թյու նը թույլ էր տա լիս իրենց քա ղա քա ցի նե
րին քվե ար կել ար տա սահ մա նում, որոշ պե տու թյուն ներ դրա
նից ձեռն պահ մնա ցին։ Ինչ վե րա բե րում է նշ ված իրա վուն քի 
իրա կա նա ցու մը կար գա վո րող պայ ման նե րին, ապա դրանք 
մշ տա պես և գզա լի ո րեն փո փոխ վել են, ին չը թույլ է տա լիս 
են թադ րել, որ մաս նա կից պե տու թյուն նե րը տվյալ հար ցում 
ու նեն հայե ցո ղու թյան լայն շր ջա նակ ներ։ Եր րորդ՝ թեև Հու
նաս տա նի Սահ մա նադ րու թյու նը բո վան դա կում է դրույթ, որը 
թույլ է տա լիս օրենսդ րին կազ մա կեր պել ար տա սահ մա նում 
բնակ վող քա ղա քա ցի նե րի քվե ար կու թյան իրա վուն քի իրա
կա նա ցու մը, այն օրենսդ րին չի պար տա վո րեց նում անել դա, 
քա նի որ դրույ թի բո վան դա կութ յունն ածան ցյալ է։ Այս պի սով՝ 
Եվ րո պա կան դա տա րանն իրա վա սու չէ ազ գային իշ խա նութ
յուն նե րին մատ նան շել՝ երբ և ինչ պես իրաց նել նշ ված դրույ
թը։ Բա ցի այդ, ան վի ճե լի է, որ հու նա կան իշ խա նու թյուն նե րը 
բազ միցս փոր ձել են ներդ նել օրենսդ րու թյուն՝ ի կա տա րումն 
նշ ված դրույ թի, սա կայն այդ փոր ձե րը չեն ամ րապնդ վել քա
ղա քա կան հա մա ձայ նու թյամբ։ Ցան կա ցած դեպ քում իրա վա
սու մար մին նե րը, քվե ար կու թյան իրավուն քի հար ցը կար գա
վո րե լիս չէ ին կա րող ի գի տու թյուն ըն դու նել յու րա քան չյուր 
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ան հա տա կան գործ, այլ պետք է սահ մա նե ին ընդ հա նուր կա
նոն։ Այս պի սով՝ Եվ րո պա կան դա տա րանն ար ձա նագ րեց, որ 
սույն գոր ծով Կոն վեն ցի այի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 3–րդ 
հոդ վա ծի պա հանջ նե րի խախ տում տե ղի չի ու նե ցել։

Որ պես խնդ րի լուծ ման հնա րա վոր տար բե րակ՝ կա րե լի է 
դի տար կել նաև ար տա սահ մա նում բնակ վող ընտ րա կան իրա
վունք ու նե ցող ՀՀ բո լոր քա ղա քա ցի նե րին էլեկտ րո նային եղա
նա կով քվե ար կե լու հնա րա վո րու թյան ըն ձե ռու մը, թեև նշ ված 
դեպ քում էլ կա րող են առաջ գալ մի շարք կազ մա կեր պատեխ
նի կա կան խն դիր ներ։

 



2. ՊԱՍԻՎ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 
ՑԵՆԶԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՈՐՈՇ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ 
ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ 

ՑԵՆԶԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՀՀ 
ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 50–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` Հան
րա պե տու թյան Նա խա գահ կա րող է ընտր վել երե սուն հինգ 
տա րին լրա ցած, վեր ջին տա սը տա րում Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան քա ղա քա ցի հան դի սա ցող, վեր ջին տա սը տա րում 
Հան րա պե տու թյու նում մշ տա պես բնակ վող և ընտ րա կան իրա
վունք ու նե ցող յու րա քան չյուր ոք, իսկ 64–րդ հոդ վա ծին հա
մա պա տաս խան` պատ գա մա վոր կա րող է ընտր վել քսան հինգ 
տա րին լրա ցած, վեր ջին հինգ տա րում Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան քա ղա քա ցի հան դի սա ցող, վեր ջին հինգ տա րում 
Հան րա պե տու թյու նում մշ տա պես բնակ վող և ընտ րա կան իրա
վունք ու նե ցող յու րա քան չյուր ոք։ 

Հարկ է նկա տել, որ ՀՀ նոր Ընտ րա կան օրենսգր քի նա
խագ ծի վե րա բե րյալ Եվ րո պայի խորհր դի « Ժո ղովր դա վա րու
թյուն` իրա վուն քի մի ջո ցով» եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի (Վե
նե տի կի հանձ նա ժո ղով) և ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ հա մա տեղ եզ րա կա
ցու թյու նում դիր քո րո շում է ար տա հայտ վել այն մա սին, որ Նա
խա գահ ընտր վե լու հա մար 10 տար վա բնա կու թյան և 10 տար վա 
քա ղա քա ցի ու թյան պա հան ջը ան հա մա չափ, ան հա մա մաս նա
կան է։ Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վո րու թյան թեկ նա ծու նե րի 
առն չու թյամբ նույն պես հինգ տար վա մշ տա կան բնա կու թյան 
պա հան ջը դի տարկ վել է որ պես մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին 
հա կա սող։ Միև նույն ժա մա նակ Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վը և 
ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ–ը առա ջար կել են Ընտ րա կան օրենսգր քի նա
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խագ ծում վե րա նայել հա մա պե տա կան ընտ րու թյուն նե րի դեպ
քում թեկ նա ծու նե րին առա ջադր վող բնա կու թյան վե րա բե րյալ 
հի շյալ պա հանջ նե րը1։ Նմա նա տիպ դիր քո րո շում է ար տա
հայտ վել նաև 2013 թ. փետր վա րի 18–ի Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան Նա խա գա հի ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ԵԱՀԿ/
ԺՀ ՄԻԳ Ընտ րու թյուն նե րի դի տոր դա կան առա քե լու թյան վերջ
նա կան զե կույ ցում2։ 

Մինչ քն նարկ վող հիմ նախնդ րի բո վան դա կային հար ցե րին 
ան դրա դառ նա լը հարկ ենք հա մա րում նկա տել, որ այն առա ջին 
հեր թին ոչ թե ընտ րա կան օրենսգր քի, այլ Սահ մա նադ րու թյան 
տեքս տի փո փոխ ման հրա մա յա կան է ստեղ ծում, հետ ևա բար 
հի շյալ հիմ նախնդ րին առնչ վող ցան կա ցած մո տե ցում պետք է 
առա ջին հեր թին նպա տա կա ուղղ ված լի նի սահ մա նադ րա կան 
բա րե փո խում նե րի հե տա գա առան ձին ուղ ղու թյուն նե րի կան
խո րոշ մա նը։

Ն շենք, որ թեև Նա խա գահ կամ պառ լա մեն տի ան դամ 
ընտր վե լու հա մար նա խա տես ված բնա կու թյան հա մե մա տա
բար կարճ ցեն զի սահ մա նու մը դեռևս հա մընդ հա նուր տա րա
ծում չի գտել մի ջազ գային պրակ տի կա յում, սա կայն առա վել 
մեծ ընդ գր կում են ստա նում տար բեր պե տու թյուն նե րում ըն
թա ցող այն զար գա ցում նե րը, երբ կր ճատ վում է բնա կու թյան 
ցեն զի հի շյալ ժա մա նա կա հատ վա ծը։ Այս պես, օրի նակ՝ Լիտ
վայի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 78–րդ հոդ վա
ծի հա մա ձայն` Հան րա պե տու թյան Նա խա գահ կա րող է ընտր
վել ընտ րու թյան օրը 40 տա րին լրա ցած, վեր ջին երեք տար
վա ըն թաց քում Լիտ վա յում բնակ վող, լիտ վական ծա գու մով 
այն քա ղա քա ցին, ով կա րող է ընտր վել որ պես Սեյ մի ան դամ։ 
Իսկ Սահ մա նադ րու թյան 56–րդ հոդ վա ծի հա մա պա տաս խան` 

1 CDL–AD(2011)032, “Joint Final Opinion on the Electoral Code of Armenia”, 
Adopted by the Council for Democratic Elections at its 38th meeting (Venice, 13 
October 2011) and by the Venice Commission at its 88th Plenary Session (Venice, 
14–15 October 2011), Ï»ï 37, 38:

2 REPUBLIC OF ARMENIA PRESIDENTIAL ELECTION, 18 February 2013, OSCE/
ODIHR Election Observation Mission Final Report, VII կետ, http://www.osce.org/
odihr/elections/101314:
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Սեյ մի ան դամ կա րող է ընտր վել ընտ րու թյան օրը 25 տա րին 
լրա ցած, Լիտ վա յում մշ տա պես բնակ վող Լիտ վայի Հան րա պե
տու թյան այն քա ղա քա ցին, ով օտա րերկ րյա պե տու թյան հետ 
կապ ված չէ երդ մամբ կամ պար տա վո րու թյամբ1։ Լատ վի այի 
Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյունն իր հեր թին նա խա
տե սում է, որ Հան րա պե տու թյան Նա խա գահ և Սեյ մի ան դամ 
կա րող են ընտր վել հա մա պա տաս խա նա բար 40 և 21 տա րին 
լրա ցած Լատ վի այի լի ար ժեք քա ղա քա ցի նե րը2։ Լե հաս տա նի 
Սահ մա նադ րու թյան 127–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սը սահ մա նում 
է, որ Հան րա պե տու թյան Նա խա գահ կա րող է ընտր վել ընտ
րու թյուն նե րի օրը 35 տա րին լրա ցած, Սեյ մի ընտ րու թյուն նե րին 
մաս նակ ցե լու լի ար ժեք ընտ րա կան իրա վունք ներ ու նե ցող Լե
հաս տա նի քա ղա քա ցին, իսկ 99–րդ հոդ վա ծի 1–ին և 2–րդ մա
սերն ամ րագ րում են, որ Սեյ մի և Սե նա տի ան դամ կա րող են 
ընտր վել ընտ րու թյուն նե րի օրը հա մա պա տաս խա նա բար 21 և 
30 տա րին լրա ցած և ընտ րա կան իրա վունք ու նե ցող քա ղա քա
ցի նե րը3։ 

Հարկ է նկա տել, որ չնա յած մի շարք պե տու թյուն նե րում 
շա րու նա կում է գոր ծել քա ղա քա ցի ու թյան ու բնա կու թյան ցեն
զի բա վա կա նին բարձր շեմ (օ րի նակ` Ղա զախս տա նում, Վրաս
տա նում Հան րա պե տու թյան Նա խա գահ ընտր վե լու հա մար նա
խա տես ված բնա կու թյան ցեն զը4), սա կայն ներ կա յաց ված օրի
նակ նե րը հիմք են տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ քն նարկ վող հիմ
նախնդ րի զար գա ցում ներն ըն թա նում են այն ուղ ղու թյամբ, որ, 
որ պես կա նոն, պառ լա մեն տի ան դամ ընտր վե լու հա մար թեկ
նա ծու նե րին այլևս չի ներ կա յաց վում քա ղա քա ցի ու թյան կամ 
բնա կու թյան որ ևէ ցենզ։ Ինչ վե րա բե րում է Հան րա պե տու թյան 
Նա խա գա հի ընտ րու թյուն նե րին, ապա վեր ջի նիս հա մար, որ

1  http://www.lrkt.lt/Documents2_e.html
2 Լատ վի ա յի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 37–րդ և 9–րդ հոդ ված

ներ, http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=2&mid=8:
3 http://www.trybunal.gov.pl/eng/index.htm
4 Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 41–րդ հոդ վա ծի 

2– րդ մաս, Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 70–րդ հոդ
վա ծի 2 – րդ մաս: 
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պես կա նոն, կա՛մ չի ներ կա յաց վում նմա նա տիպ որո շա կի ժամ
կետ, կա՛մ նա խա տես վում է բնա կու թյան ավե լի կարճ ժա մա
նա կա հատ ված, քան ամ րագր ված է ՀՀ օրենսդ րու թյամբ։ 

Քն նարկ վող հիմ նախնդ րի առն չու թյամբ հարկ է նկա
տի ու նե նալ, որ Եվ րո պայի խորհր դի « Ժո ղովր դա վա րու թյուն` 
իրա վուն քի մի ջո ցով» եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վը (Վե նե տի
կի հանձ նա ժո ղով) դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա սին, 
որ բնա կու թյան որո շա կի ժամ կե տի պա հանջ կա րող է նա խա
տես վել տե ղա ցի նե րի հա մար մի այն տե ղա կան կամ տա րած
քային ընտ րու թյուն նե րի առն չու թյամբ1։ Ավե լին՝ ՄԱԿ–ի Մար դու 
իրա վունք նե րի հանձ նա ժո ղովն ար ձա նագ րել է, որ ընտր վե լու 
իրա վունք ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ չպետք է կի րառ վեն 
ան հիմն կամ խտ րա կան պա հանջ ներ, ինչ պի սն է… բնա կու
թյան կամ ծագ ման ցեն զը2։

 Հի շյալ հիմ նախնդ րի առն չու թյամբ հի շա տակ ման է ար ժա
նի նաև Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի դիր
քո րո շումն այն մա սին, որ 1–ին ար ձա նագ րու թյան 3–րդ հոդ
վա ծում ամ րագր ված իրա վունք նե րը բա ցար ձակ չեն և կա րող 
են են թա կա լի նել սահ մա նա փա կում նե րի։ Անդ րա դառ նա լով 
բնա կու թյան ցեն զին առնչ վող սահ մա նա փա կում նե րին` Դա
տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ան դամ պե տու թյուն նե րը հայե
ցո ղու թյան լայն շր ջա նակ ներ ու նեն` հաշ վի առ նե լով ընտ րա
կան օրենսդ րու թյան գոր ծո ղու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծի և 
վայ րի տար բե րու թյուն նե րը։ Միև նույն ժա մա նակ ընդ գծ վել է, 
որ նրանց հայե ցո ղու թյան այդ շր ջա նակ ներն ան սահ մա նա
փակ չեն։ Քն նարկ վող իրա վունք նե րը չեն կա րող այն աս տի
ճան սահ մա նա փակ վել, որ պես զի վտանգ վի վեր ջին նե րիս էու
թյու նը, և այդ իրա վունք նե րը կորց նեն ար դյու նա վե տու թյու նը, 
սահ մա նա փա կում նե րը պետք է իրա վա չափ նպա տակ հե տա
պնդեն, իսկ դրա հա մար ան հրա ժեշտ օգ տա գործ վող մի ջոց նե
րը չպետք է ան հա մա չափ լի նեն։ Դա տա րանն ընդ գծել է նաև, 

1 CDL–AD (2002) 23 rev, “Code of Good Practice in Electoral Matters: Guidelines 
and Explanatory Report”, Adopted by the Venice Commission at its 52nd session 
(Venice, 18–19 October 2002) , 1–ÇÝ µ³ÅÝÇ 1.1 Ï»ïÇ c »ÝÃ³Ï»ï:

2 UN Human Rights Committee General Comment 25, կետ 15:



41

որ ընտ րա կան իրա վուն քին առնչ վող դրույթ նե րը, որոնք ապա
հո վում են ինչ պես քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցու թյու նը, այն
պես էլ կոնկ րետ տա րա ծաշր ջա նում առ կա իրա վի ճա կի իմա
ցու թյու նը, տար բեր վում են` պայ մա նա վոր ված յու րա քան չյուր 
պե տու թյա նը բնո րոշ պատ մա կան ու քա ղա քա կան կոնկ րետ 
հան գա մանք նե րով։ Եվ րո պայի խորհր դի ան դամ պե տու թյուն
նե րի ընտ րա կան օրենսդ րու թյամբ նա խա տես ված տա րա տե
սակ կար գա վո րում նե րը վկա յում են քն նարկ վող հիմ նախնդ րի 
լուծ ման հնա րա վոր տար բե րակ նե րի բազ մա զա նու թյան մա սին։ 
Այ դու հան դերձ, հի շյալ չա փա նիշ նե րից որ ևէ մե կը սկզ բուն քո
րեն չի կա րող որ պես ավե լի հիմ նա վոր ված դի տարկ վել, քան 
մյուս նե րը, եթե, իհար կե, դրանք բո լո րը երաշ խա վո րում են ժո
ղովր դի կա մա հայտ նու թյու նը ազատ, ար դար և պար բե րա կան 
ընտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով։ 3–րդ հոդ վա ծի առու մով ցան կա
ցած ընտ րա կան օրենսդ րու թյուն պետք է գնա հատ վի կոնկ րետ 
պե տու թյան քա ղա քա կան էվո լյու ցի այի լույ սի ներ քո։ Այդ տե
սան կյու նից էլ հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ որո շա կի առանձ նա
հատ կու թյուն ներ, որոնք անըն դու նե լի կլի նեն մի հա մա կար գի 
հա մա տեքս տում, կա րող են ար դա րաց ված լի նել մյու սի շր ջա
նակ նե րում1։ 

Հետ ևա բար այն հան գա ման քը, թե արդյոք բնա կու թյան 
նմա նա տիպ ցեն զի սահ մա նու մը հե տապն դում է իրա վա չափ 
նպա տակ, թե ոչ, որոշ վում է յու րա քան չյուր կոնկ րետ գոր ծի 
հա մա տեքս տում։ Այդ առն չու թյամբ Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղովն 
ար ձա նագ րել է, որ բա ցա ռու թյամբ որո շա կի առանձ նա հա տուկ 
իրա վի ճակ նե րի, որոնք, թվում է, առ կա չեն Հա յաս տա նի պա
րա գա յում, նման սահ մա նա փա կում նե րը չեն կա րող ար դա րաց
վել ազ գային կամ ժո ղովր դա վա րա կան շա հե րի պաշտ պա նու
թյան ան հրա ժեշ տու թյամբ2։

1 ECHR Py v. France, 11 January 2005, Application no. 6289/01, 45–47 կե տեր:
2 CDL–AD(2011)032, “Joint Final Opinion on the Electoral Code of Armenia”, 

Adopted by the Council for Democratic Elections at its 38th meeting (Venice, 
13 October 2011) and by the Venice Commission at its 88th Plenary Session 
(Venice, 14–15 October 2011), կետ 37:
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 Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր վա ծը` կար ծում ենք, որ 
քննարկ վող հիմ նախնդ րին առնչ վող ՀՀ սահ մա նադ րա կան ու 
օրենսդ րա կան բա րե փո խում ներն ան հրա ժեշտ է իրա կա նաց նել 
ըն թա ցող մի ջազ գային–ի րա վա կան զար գա ցում նե րի ու դրանց 
ուղ ղու թյուն նե րի հա մա տեքս տում և նպա տա կա հար մար ենք 
հա մա րում Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի և Ազ գային ժո ղո վի 
պատ գա մա վո րու թյան թեկ նա ծու նե րի հա մար նա խա տես ված 
քա ղա քա ցի ու թյան ու բնա կու թյան ցեն զե րի նվա զե ցու մը։



3. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԳՐԱՎԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ 
ՊԱՍԻՎ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

3.1. ԸՆՏՐԱԳՐԱՎԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

Ընտ րագ րավ կամ, ինչ պես այն ան վա նում են, դե պո զիտ է 
կոչ վում այն գու մա րը, որը թեկ նա ծուն պար տա վոր է վճա րել, 
որ պես զի ձեռք բե րի ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու իրա վունք։ 
Մի ջազ գային պրակ տի կայի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
դե պո զի տի ին ստի տու տը վե րա բե րե լի է հատ կա պես պառ լա
մեն տա կան ընտ րու թյուն նե րին, սա կայն այն գոր ծած վում է նաև 
այլ քա ղա քա կան պաշ տոն նե րի ընտ րու թյուն նե րի ժամանակ։

 Հարկ է նշել, որ յու րա քան չյուր եր կիր յու րո վի է կար գա վո
րում ընտ րագ րա վի ինս տի տու տը. հիմ նա կան տար բե րու թյու նը, 
առա ջին հեր թին, ընտ րագ րա վի գու մա րի չա փի և ընտ րագ րա վի 
վե րա դար ձի կա նոն նե րի մեջ է։ Օրի նակ՝ Անգ լի ա յում դե պո զի
տի պա հան ջը վե րա բե րում է մի այն պառ լա մեն տա կան ընտ րու
թյուն նե րին իրենց թեկ նա ծու թյունն առա ջադ րած ան ձանց։ Այս
տեղ պառ լա մեն տա կան ընտ րու թյուն նե րի հա մար սահ ման ված 
ընտ րագ րա վը կազ մում է 500 (ա նգ լի ա կան ֆունտ)։ Ընտ րագ
րա վը վե րա դարձ վում է մի այն այն դեպ քում, երբ թեկ նա ծուն 
ստա նում է ձայ նե րի ավե լի քան 5 %–ը։ 

Այլ կար գա վոր ման կա րող ենք հան դի պել Չի նաս տա նում, 
որ տեղ դե պո զիտ վճա րե լը պար տա դիր պա հանջ է թե՛ տե ղա
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, թե՛ հան րա պե տա կան 
մար մին նե րի, օրի նակ՝ պառ լա մեն տա կան ըն տրու թյուն նե րին 
թեկ նա ծութ յուն առա ջադ րե լու հա մար։ 

Այս պի սով՝ ընտ րա կան գրա վը դրա մա կան գու մար է, որը 
վճար վում է որոշ ընտ րո վի պաշ տոն նե րում որ պես թեկ նա
ծու առա ջադր վե լիս։ Ընտ րա կան գրա վը, որ պես կա նոն, չի 
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վե րա դարձ վում այն դեպ քում, երբ թեկ նա ծուն ընտ րու թյան 
ար դյուն քում չի ստա նում ընտ րող նե րի ձայ նե րի՝ օրեն քով 
սահ ման ված նվա զա գույն քա նա կու թյուն։ Այն իրե նից ներ կա
յաց նում է թեկ նա ծո ւի գրանց ման պայ ման և հան դես է գա
լիս որ պես ընտ րու թյուն նե րը ձևա կան թեկ նա ծու նե րից զերծ 
պա հե լու լրա ցու ցիչ մի ջոց։ Գո յու թյուն ու նի նաև կար ծիք, որ 
պատ մա կա նո րեն ընտ րա կան դե պո զի տի մե խա նիզ մի էու
թյունը և ներդր ման պատ ճա ռը հիմ նա կա նում այն է, որ հա
սա րա կու թյան ֆի նան սա կան իշ խա նու թյուն ու նե ցող շեր տե րը 
իրենց ձեռ քե րում պա հեն նաև քա ղա քա կան իշ խա նու թյու նը1։ 
Դա մարդ կու թյա նը ծա նոթ է դեռ Հին Հու նաս տա նի պատ մա
կան ժա ռան գու թյու նից։ 

Ընտ րագ րա վի ինս տի տու տը սեր տո րեն կապ ված է կոնկ
րետ երկ րի սո ցի ա լա կան և քա ղա քա կան ան ցյա լից և ներ կա 
իրա վի ճա կից։ Դա է պատ ճա ռը նաև, որ յու րա քան չյուր եր կիր 
սահ մա նում է իր պե տու թյան սո ցի ա լա կան իրա վի ճա կին հա
մա պա տաս խան ընտ րագ րավ և դրա վե րա դար ձի կա նոն ներ։ 
Այս պես՝ այն երկր նե րում, որ տեղ դե պո զի տը նա խա պայ ման 
է պառ լա մեն տա կան ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու հա մար, 
հա ճա խա կի տար բեր կար գա վո րում ներ են սահ ման վում մե
ծա մաս նա կան և հա մա մաս նա կան եղա նա կով ընտ րու թյուն
նե րին թեկ նա ծու թյունն առա ջադ րե լու պա րա գա յում։ Օրի նակ՝ 
Չի նաս տա նում (3 million (= 490 000 USD) դե պո զիտ պետք է 
վճա րի մե ծա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն նե րին 
մաս նակ ցող թեկ նա ծուն և (6 million(= 980 000  USD)՝ հա մա մաս
նա կան ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող թեկ
նա ծուն։ Հարկ է նշել, որ Չի նաս տա նը ընտ րագ րա վի ամե նա
բարձր գու մար սահ մա նած եր կիրն է։ Պատ մա կա նո րեն բարձր 
դե պո զի տի գու մա րը պայ մա նա վոր ված էր այն քա ղա քա կան 
նպա տակ նե րով, որ իր առջև դրել էր Չի նաս տա նը, այն է՝ կո
մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան դեմ այս պես կոչ ված պայ քա
րը, իրենց քա ղա քա կան դիր քե րի թու լա ցու մը։ Սա կայն այժմ 

1 Philip Brasor & Masako Tsubuku. Candidate deposit requirement guarantees same 
faces on the ballot. October 26th, 2012. http://blog.japantimes.co.jp/yen–for–living/
candidate–deposit–requirement–guarantees–same–faces–on–the–ballot/
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երկ րի քա ղա քա կան իրա վի ճա կը կանգ նել է մեկ այլ խնդ րի 
առջև, որը հա ճախ ընտ րա կան գու մա րի ար դյունք է, այն է՝ 
նոր, երի տա սարդ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և կու սակ ցու
թյուն նե րի մաս նակ ցու թյու նը երկ րի քա ղա քա կան կյան քին1։

 Դաշ նային պե տու թյուն նե րում ընտ րագ րա վի կար գա վո
րու մը կա րող է տար բեր վել նաև նա հան գից նա հանգ։ Օրի նակ՝ 
Կա նա դա յում պառ լա մեն տա կան ընտ րու թյուն նե րին թեկ նա ծու
թյուն առա ջադ րե լու հա մար ան ձը պետք է վճա րի 1000 CAD (կա
նա դա կան դո լար) ընտ րա կան դե պո զիտ, որը վե րա դարձ վում է 
օրեն քով սահ ման ված՝ ընտ րող նե րի ձայ նե րի 10 % նվա զա գույն 
շե մը հաղ թա հա րե լու դեպ քում։ Միև նույն ժա մա նակ Կա նա դայի 
Բրի տիշ Կո լում բի ա նա հան գում ընտ րա կան դե պո զի տի ինս տի
տու տը վե րաց վել է դեռ 1920 թվա կա նին։ 

Ա ռանձ նա հա տուկ է դե պո զի տի կար գա վո րու մը նաև Եվրա 
մի ու թյան ան դամ հան դի սա ցող երկր նե րում, քա նի որ այն տեղ 
դե պո զի տը նա խա պայ ման է ոչ մի այն ներ պե տա կան ընտ րու
թյուն նե րին, այլ նաև Եվ րա խորհր դա րա նի ընտ րու թյուն նե րին 
մաս նակ ցե լու հա մար (o րի նակ՝ Անգ լի ա, Հո լան դի ա)։ Անգ լի
ա յում Եվ րա խորհր դա րա նի ընտրու թյուն նե րին իր թեկ նա ծու
թյունն առա ջադ րող ան ձը պետք է վճա րի 5  000 (ա նգ լի ա կան 
ֆունտ), որը կվե րա դարձ վի մի այն ձայ նե րի 2,5  % նվա զա գույն 
շե մը հաղ թա հա րե լու դեպ քում2։ 

Ավստ րա լի ա յում ընտ րագ րա վի տար բեր չափ է ամ րագր
ված Պառ լա մեն տի ստո րին և Վե րին Պա լատ նե րի հա մար (Lower 
and Upper house)՝ կազ մե լով հա մա պա տաս խա նա բար $ 1000 և 
$ 2000, որը վե րա դարձ վում է «ար տո նյալ ձայ նե րի» առն վազն 
4  %–ը ստա նա լու դեպ քում։ Ընտ րագ րա վի գու մա րի նմա նա տիպ 
տար բե րա կում է (ը ստ Պառ լա մեն տի պա լատ նե րի) սահ ման ված 
նաև Հնդ կաս տա նի օրենսդ րու թյամբ։ 

Այս պի սով՝ ընտ րագ րա վի ինս տի տու տը պատ մա կա նո
րեն հաս տատ վել է բազ մա թիվ երկր նե րում, սա կայն ընտ

1 Տե՛ս նույն տե ղում:
2 Standing at a UK Parliamentary general election in Great Britain. August 2009. 

P.2. http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/electoral_com mis sion_ 
pdf_file/0007/79540/UKPGE–nominations–factsheet–FINAL.pdf
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րագ րա վի գու մա րի և դրա վե րա դար ձի կար գա վո րումը տար
բեր է՝ կախ ված տվյալ երկ րի սո ցի ա լա կան և քա ղա քա կան 
մթ նո լոր տից։ 

3.2. ԸՆՏ ՐԱԳ ՐԱ ՎԻ ԻՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԿԱՐ ԳԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ 

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ընտ րա կան գրա վը կի
րառ վում է ինչ պես Հանրա պե տու թյան Նա խա գա հի, այն պես էլ 
ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի և տե ղա կան ինք նա կա ռավար ման մար
մին նե րի ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ։ Այս պես՝ ՀՀ ընտ րա կան 
օրենսգր քի (այ սու հետ՝ Օրենս գիրք) 24–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
թեկ նա ծու նե րը, հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն
նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րը, կու սակ ցու թյուն նե րի 
դա շինք նե րը կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հաշ
վե հա մա րին վճա րում են ընտ րա կան գրավ։ Ընտ րա կան գրա վի 
գու մա րը դի մու մը ստա նա լուց հե տո՝ յոթ նօ րյա ժամ կե տում, վե
րա դարձ վում է՝

1.  ընտր վե լու կամ հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ման
դատ նե րի բաշխ մա նը մաս նակ ցե լու,

2.  թեկ նա ծու նե րին կողմ քվե արկ ված քվե ա թեր թիկ նե րի 
թվի 5 կամ 5–ից ավե լի տո կոս կողմ քվե արկ ված քվե ա
թեր թիկ ներ ստա նա լու,

3.  մինչև թեկ նա ծու նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի, կու սակ ցու
թյուն նե րի դա շինք նե րի ընտ րա կան ցու ցակ նե րի գրան
ցումն ինք նա բա ցարկ ներ կա յաց նե լու,

4.  ընտ րու թյան ար դյունք ներն ան վա վեր ճա նաչ վե լու և նոր 
ընտ րու թյուն նշանակ վե լու դեպ քե րում,

5.  ժա ռանգ նե րին՝ թեկ նա ծո ւի մահ վան դեպ քում։
 Մյուս բո լոր դեպ քե րում ընտ րա կան գրա վի գու մա րը չի վե

րա դարձ վում։ 
Օ րենսգր քի 80–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հան րա պե տու թյան 

Նա խա գա հի թեկ նածու նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Կենտ րո նա կան բան կում բաց ված կենտ րո նա կան ընտ րա կան 
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հանձ նա ժո ղո վի հաշ վե հա մա րին վճա րում են ընտ րա կան գրավ 
ՀՀ օրենսդ րու թյամբ սահ ման ված հաշ վար կային նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի 8000–ա պա տի կի չա փով։ Ընտ րա կան օրենս
գիր քը ընտ րագ րա վը փաս տա ցի սահ մա նում է որ պես թեկ նա
ծու թյան առա ջադր ման պար տա դիր նա խա պայ ման՝ 79–րդ հոդ
վա ծի 4–րդ մա սի 2–րդ կե տում նշե լով, որ կու սակ ցու թյան հա
մա գու մա րի կամ մշ տա պես գոր ծող մարմ նի որոշ մա նը, քա ղա
քա ցու ինք նաա ռա ջադր ման մա սին դի մու մին կից պետք է ներ
կա յաց նել նաև ընտ րա կան գրա վի վճար ման ան դոր րա գի րը։ 

Ինչ վե րա բե րում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան խորհր
դա րա նա կան ընտ րու թյուն նե րին, ապա ընտ րու թյուն նե րի հա
մա մաս նա կան ցու ցա կով առա ջադր ված կու սակցու թյուն նե րը և 
դա շինք նե րը պետք է վճա րեն 8 մի լի ոն (ն վա զա գույն աշ խա տա
վար ձի 8000–ա պա տի կի չա փով) ՀՀ դրամ ընտ րագ րավ, մինչ դեռ 
մե ծա մաս նա կան ընտ րա կար գով առա ջադր ված թեկ նա ծու նե րի 
ընտ րագ րա վը կազ մում է 1 մի լի ոն (ն վա զա գույն աշ խա տա վար
ձի 1000–ա պա տի կի չա փով) ՀՀ դրամ։ Ընտ րա գրա վը վե րա
դարձ վում է այն դեպ քում, եթե կու սակ ցու թյու նը կամ դա շին քը 
Ազ գային ժո ղո վում ման դատ ներ է ստա նում (հա մա մաս նա կան 
ընտ րա կարգ), կամ թեկ նա ծուն ընտր վում կամ ստա նում է ձայ
նե րի առն վազն հինգ տո կոս (մե ծա մաս նա կան ընտ րա կարգ)։

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 05.03.2013 թվա կա նի իր 
ՍԴՈ–1076 որոշ ման մեջ՝ քա ղա քա ցի Նա րի նե Մկրտ չյա նի դի
մու մի հի ման վրա՝ ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 23–րդ հոդ վա ծի 
3–րդ մա սի, 24–րդ հոդ վա ծի, 38–րդ հոդ վա ծի 7–րդ մա սի, 79–րդ 
հոդ վա ծի 4–րդ մա սի 2–րդ կե տի և 80–րդ հոդ վա ծի՝ Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա
նու թյան հար ցը որո շե լու վե րա բե րյալ գոր ծով1, ան դրա դար ձել 
է ընտ րա կան գրա վի ինս տի տու տի սահ մա նադ րա կա նու թյան 
հար ցին և ընտ րա կան գրա վի մե ծու թյան հա մա չա փու թյան իրա
վա չափ նպա տա կին։ Դա տա րա նը իր որոշ ման 6–րդ կե տում նշել 
է. ‹‹Ինչ պես վկա յում է մի ջազ գային իրա վա կան պրակ տի կան, 

1 Ման րա մասն տե՛ս ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 05.03.2013 թվա կա նի 
ՍԴՈ–1076 որո շու մը:
http://concourt.am/armenian/decisions/common/2013/pdf/sdv–1076.pdf
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ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղո վր դա վա րու թյան իրա կա նաց ման հա
մար ելա կե տային նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք ներ են 
թե՛ ընտ րա կան իրա վուն քի ճա նա չու մը, թե՛ երաշ խա վո րու մը, թե՛ 
այն պի սի ընտ րա կար գի սահ մա նու մը, երբ թեկ նա ծո ւի ընտ րութ
յու նը կա տար վում է ոչ թե պա տա հա կա նո րեն, ին չը կա րող է 
վտան գել հան րային շա հը, այլ հան րային աջակ ցու թյան որո շա
կի երաշ խիք նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում։ Եթե առա ջին 
խն դի րը լուծ վում է ան ձի ընտ րա կան իրա վուն քի ճա նաչ ման և 
սահ մա նադ րո րեն ամ րագր ման մի ջո ցով, ապա երկ րորդ խնդրի 
լու ծումն օրենսդ րա կան կա նոնա կարգ ման առար կա է, և, որ պես 
կա նոն, այն օրենս դիր մարմ նի հայե ցո ղու թյան շր ջա նակ նե րում 
է լուծ վում։

 Մի ջազ գային փոր ձը նաև վկա յում է, որ երկ րորդ խնդ րի 
լուծ ման ըն դու նե լի ու լայն տա րա ծում գտած մի ջոց նե րը եր
կուսն են՝ որո շա կի թվով նախ նա կան ստո րագ րա հա վա քի մի ջո
ցով ընտր վել ցան կա ցո ղի նկատ մամբ հան րային վս տա հութ յան 
նվա զա գույն շե մի ապա հո վու մը կամ նույն նպա տա կով՝ ընտ
րագ րա վը։ Այս հար ցում եվ րո պա կան երկր նե րի հա մար ելա կետ 
են ըն դուն վում Եվ րա խորհր դի Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի 30 
հոկ տեմ բե րի 2002 թ. CDL–AD(2002)023rev «Ընտ րա կան հար ցե
րում բա րե նպաստ գոր ծու նե ու թյան կա նո նա գիրք. ցու ցում ներ 
և բա ցատ րա կան զե կույց» փաս տա թղ թում ամ րագր ված մո տե
ցում նե րը։ Վեր ջի նիս 1.3 ( թեկ նա ծու նե րի առա ջադ րում) կե տով, 
մաս նա վո րա պես, փաստ վում է, որ «Ան հա տա կան թեկ նա ծու
թյուն նե րի կամ թեկ նա ծու նե րի ցու ցակ նե րի ներ կա յա ցու մը կա
րող է են թա կա լի նել ստո րագ րութ յուն նե րի նվա զա գույն քա նա
կի հա վա քագր ման պա հան ջին»։ Ապա շեշտ ված է նաև. «Ե թե 
կան խավ ճար է պա հանջ վում, ապա թեկ նա ծո ւի կամ կու սակ ցու
թյան կող մից որո շա կի մի ա վոր նե րի հա վա քագր ման դեպ քում 
այն պետք է փոխ հա տուց վի։ Պա հանջ վող գու մա րը և մի ա վոր
նե րը չպետք է լի նեն չա փա զանց մեծ»։ 

Այս տեղ էա կանն այն է, որ նշ ված պա հանջ նե րը չեն դի
տարկ վում որ պես թեկ նա ծո ւի ընտ րա կան իրա վուն քի ճա նաչ ման 
բա ղադ րա տարր, ինչն ակ նար կում է դի մո ղը, այլ այդ պայ ման
ներն ընտ րա կար գի այն պի սի տար րեր են, որոնք ան հրա ժեշտ են 
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ան հա տի ու հան րու թյան շա հե րը ներ դաշ նա կե լու և ընտ րա կան 
գոր ծըն թացն իր նպա տա կին ծա ռայեց նե լու հա մար։ Նման ընտ
րա կարգն առա ջին հեր թին ակ տիվ ընտ րա կան իրա վուն քի իրաց
ման կար ևոր բա ղադ րա տարր է՝ նկա տի ու նե նա լով ընտ րող նե
րի կող մից իրենց ժո ղովր դաիշ խա նա կան լի ա զո րու թյուն նե րի 
պատ վի րակ ման ժա մա նակ այն սուբյեկ տի ճիշտ ընտ րու թյու նը, 
որին պատ վի րակ վում է դրանց իրա ցու մը։ Ժո ղովր դա իշ խա նու
թյան սկզ բուն քի իրա վա չափ իրաց ման հա մար ոչ մի այն կար
ևոր են պե տու թյան նա խա գահ դառ նալ ցան կա ցո ղի սուբյեկ տիվ 
կամքն ու ընտր վե լու իրա վուն քը, այլև հան րային–քա ղա քա կան 
նման գոր ծա ռույթ իրա կա նաց նե լու հա մար հայտ ներ կա յաց նո ղի 
պա տաս խա նատ վու թյան ու կա րո ղու նա կու թյան վե րա բե րյալ ժո
ղովր դի նախ նա կան վս տա հու թյան որո շա կի (կամ նվա զա գույն) 
աս տի ճա նը։ Իսկ դա, որ պես կա նոն, որոշ վում է վե րոն շյալ եր կու 
ինս տի տուտ նե րի մի ջո ցով՝ թույլ չտա լով նաև ընտ րա կան իրա
վուն քի չա րա շա հում, ինչն առանձ նա պես կար ևոր է հա մա պե տա
կան ընտ րու թյուն նե րի դեպ քում։ Մի ջազ գային պրակ տի կա յում 
դա նաև ըն դուն ված է ան վա նել, այս պես կոչ ված, « նախ նա կան 
վս տա հու թյան» մի ջոց»։

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն այ նու հետև վկա յա կո
չում է Եվ րա խորհր դի Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի 30 հոկ տեմ
բե րի 2002 թ. CDL–AD (2002) 023rev «Ընտ րա կան հար  ցե րում 
բա րեն պաստ գոր ծու նե ու թյան կա նո նա գիրք. ցու ցում ներ և բա
ցատ րա կան զե կույց»–ի 8–րդ և 9–րդ մա սե րը, հա մա ձայն որոնց 
ընտ րու թյուն նե րին առա ջադր վե լու հա մար ստո րագ րու թյուն նե
րի որո շա կի քա նակ հա վա քագ րե լու պար տա վո րու թյունը տե
սա կա նո րեն հա մա տե ղե լի է հա մընդ հա նուր ընտ րա կան իրա
վուն քի սկզ բուն քի հետ։

 Գո յու թյուն ու նի մեկ այլ ըն թա ցա կարգ, երբ թեկ նա ծու նե րը 
կամ կու սակ ցութ յուն նե րը պետք է կան խավ ճար ներդ նեն, որը 
կփոխ հա տուց վի մի այն, եթե տվյալ թեկ նա ծուն կամ կու սակ ցու
թյու նը հա վա քի ձայ նե րի նա խա տես ված տո կո սից ավե լին։ Այ
դօ րի նակ գոր ծըն թաց ներն ավե լի ար դյու նա վետ են, քան ստո
րագ րու թյուն նե րի հա վա քագ րու մը։
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 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նշում է, որ, հիմք ըն դու նե
լով վե րո հի շյալ դրույթ նե րը, ստո րագ րա հա վա քը և ընտ րա կան 
գրա վը ոչ այլ ինչ են, քան ընտ րութ  յուն նե րի ըն թա ցա կար գի 
բա ղադ րա տարր, իսկ նա խա պատ վու թյու նը տր վում է ընտ րա
կան գրա վի ինս տի տու տին։ Դա տա րանն իր որոշ ման 7–րդ կե
տում նշում է, որ ընտ րագ րա վի ինս տի տու տի սահ մա նադ րաի
րա վա կան բո վան դա կու թյունն աղ ճատ վում է, երբ այն չի դի
տարկ վում իրա վա կար գա վոր ման ամ բող ջա կա նու թյան մեջ։ Այդ 
ինս տի տու տի և ընտ րող նե րի երաշ խա վո րա կան վս տա հու թյան 
միջև փոխ կապ վա ծու թյու նը, որ պես ժո ղովր դաիշ խա նու թյան 
իրա կա նաց ման կար ևոր բա ղադ րա տարր, դրս ևոր վում է նաև 
այդ գրա վի վե րա դարձ նե լի ու թյան հա տուկ կար գի սահ ման
ման մի ջո ցով։ Օրի նակ՝ ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 24–րդ հոդ
վա ծի 2–րդ մա սի 2–րդ կե տով սահ ման ված է, որ ընտ րա կան 
գրա վը վե րա դարձ վում է թեկ նա ծո ւին կողմ քվե արկ ված քվե ա
թեր թիկ նե րի թվի 5 կամ 5–ից ավե լի տո կոս կողմ քվեարկ ված 
քվե ա թեր թիկ ներ ստա նա լու դեպ քում։ Ակն հայտ է, որ ընտ րագ
րա վը ոչ թե թեկ նա ծո ւի ու նեց ված քի գնա հատ ման մի ջոց է կամ 
պա սիվ ընտ րա կան իրա վուն քի ճա նաչ ման ցենզ, այլ որո շա կի 
թվով ընտ րող նե րի վս տա հու թյան երաշ խիք է՝ նրան ցից պե տա
կան իշ խա նու թյան կրո ղի ման դատ հայ ցե լու ու այդ նվա զա
գույն վս տա հու թյունն ու ան հրա ժեշտ պա տաս խա նատ վու թյու
նը նա խա պես ու նե ցող կամ ակն կա լող այլ թեկ նա ծու նե րի հետ 
ընտ րա կան մր ցակ ցու թյա նը մաս նակ ցե լու հա մար։ Յու րա քան
չյուր թեկ նա ծու, ով օբյեկ տի վո րեն է գնա հա տում իր հնա րա վո
րու թյուն նե րը, չի չա րա շա հում իր պա սիվ ընտ րա կան իրա վուն
քը, պա տաս խա նատ վու թյամբ է վե րա բեր վում հա մա պե տա կան 
ընտ րու թյուն նե րին և ու նի ընտ րող նե րի գո նե ավե լի քան 5 տո
կո սի կող մից ակն կալ վող ման դատը ստա նա լու վս տա հու թյուն, 
նույն կերպ պետք է վս տահ լի նի, որ ընտ րագ րա վը վե րա դարձ
վե լու է, և իր նյու թա կան վի ճա կի վրա այն որ ևէ ազ դե ցու թյուն 
ու նե նալ չի կա րող։

 Վե ճի առար կա հիմ նախնդ րի տե սան կյու նից ու շադ րու թյան 
են ար ժա նի նաև Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա
նի իրա վա կան դիր քո րո շում ներն ընտ րագ րա վի ինս տի տու տի վե
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րա բե րյալ, մաս նա վո րա պես՝ Սու խո վեց կին ընդ դեմ Ուկ րաի նայի 
գոր ծով (թիվ 13716/02, 28.03.2006    թ.)։ Այս գոր ծով վե ճի առար
կան դար ձյալ եղել է ընտ րա կան գրա վի ինս տի տու տի իրա վա
չա փու թյու նը։ Անդ րա դառ նա լով ընտ րա կան գրա վի վե րա բե րյալ 
Ուկ րաի նայի սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո
րո շում նե րին (ը նդ հուպ` վկա յա կո չե լով նաև Հա յաս տա նում ընտ
րա կան գրա վի որոշ ման օրենսդ րա կան կար գը), ներ կա յաց նե լով 
տար բեր երկր նե րի մո տե ցում նե րը` Մար դու իրա վունք նե րի եվ րո
պա կան դա տա րա նը գտել է, որ`

–  ընտ րա կան գրա վը կի րառ վում է Եվ րո պայի խորհր դի 
ան դամ շատ երկր նե րում և հե տապն դում է իրա վա չափ 
նպա տակ,

–  այն չի հաս ցե ագր ված կոնկ րետ ան ձանց և խտ րա կա նու
թյուն չի են թադ րում,

–  այն հան րային և մաս նա վոր շա հե րի ներ դաշ նակ ման մի
ջոց է,

–  դրա սահ մա նու մը, չա փի որո շու մը երկ րի օրենս դիր իշ
խա նու թյան հայե ցո ղութ յան սահ ման նե րում է։ 

Ար դյուն քում Եվ րո պա կան դա տա րա նը հան գել է այն 
հետևու  թյա նը, որ Կոն վենցի այի 1–ին Ար ձա նագ րու թյան 3–րդ 
հոդ վա ծի խախ տում առ կա չէ։

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն այ նու հետև նշում է, որ 
« …երկ րում հա մա պե տա կան ընտ րու թյուն ներն առա ջին հեր թին 
հեն վում են հա սա րա կու թյան քա ղա քա կան կա ռու ցա կար գե րի 
վրա։ Չի կա րող լի նել հա սա րա կա կան կա յու նութ յուն ա ռանց 
կա րո ղու նակ քա ղա քա կան ու ժե րի կող մից երկ րի այ սօր վա ու 
վաղ վա հա մար ժո ղո վր դա վա րա կան եղա նակ նե րով քա ղա քա
կան պա տաս խա նատ վու թյուն ստանձ նե լու։ Կու սակ ցու թյունն իր 
հան րային առա քե լու թյու նը կա րող է իրա կա նաց նել մի այն այն 
դեպ քում, երբ ոչ մի այն ծրագ րային ցան կու թյուն, այլև ան հրա
ժեշտ ու բա վա րար կա րո ղու նա կու թյուն ու նի քա ղա քա կան պա
տաս խա նատ վու թյուն ստանձ նե լու հա մար, և դա տե սա նե լի ու 
գնա հա տե լի է ընտ րո ղի կող մից»։

 Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի ընտ րու թյուն նե րի ժա
մա նակ, եթե կու սակ ցութ յուն նե րը նա խորդ ընտ րու թյուն նե րի 
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ար դյունք նե րով ու իրենց գա ղա փա րա խո սա կան ծրագ րային 
կողմ նո րո շում նե րով նա խա պես վաս տա կել են ժո ղովր դի վս
տա հու թյան հա մա պա տաս խան աս տի ճան, ապա ժո ղովր դից 
պե տու թյան գլ խի ման դատ ակն կա լող ինք նաա ռա ջադր վող ան
հա տը չի կա րող մի այն իր պա սիվ ընտ րա կան իրա վուն քի ու ժով 
կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից առա ջադր ված ու երաշ խա վոր ված 
թեկ նա ծու նե րի հետ ըն թա ցա կար գային միև նույն պայ ման նե
րում գրանց վել որ պես նա խա գա հի թեկ նա ծու։ Այս հան գա ման
քը հաշ վի առ նե լով է, որ պե տու թյուն նե րի մեծ մա սում, որ տեղ 
առ կա է ինք նաա ռա ջադր ման ինս տի տու տը, նման հայտ ներ կա
յաց նող ան ձը նա խա պես ձևա վո րում է որո շա կի թվով ընտ րող
նե րի խումբ կամ առա ջադ րող կո մի տե (Ռու սաս տա նի Դաշ նու
թյուն, Սեր բի ա, Բուլ ղա րի ա, Լե հաս տան և այլն)` թեկ նա ծու թյանն 
աջակ ցե լու հա մար։

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել է, որ տար բե
րակ նե րի ընտ րու թյու նը ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի իրա վա սու թյան 
հարցն է, սա կայն պե տու թյան ժո ղովր դա վա րա կան կա ռու ցա
կար գե րի բնա կա նոն զար գաց ման շա հե րից ել նե լով` կա րող է 
ընդ հուպ տար բե րա կային մո տե ցում դրս ևոր վել ընտ րագ րա վի 
ու ստո րագ րա հա վա քի ինս տի տուտ նե րի առան ձին–ա ռան ձին 
կամ հա մակց ված կի րառ ման հար ցում (ի նչ պես, օրի նակ` Բուլ
ղա րի ա յում)՝ պառ լա մեն տա կան խմ բակ ցու թյուն ներ ու նե ցող, 
այդ պի սին չու նե ցող կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից թեկ նա ծու
նե րի առա ջադր ման ու ինք նաա ռա ջադ րում նե րի դեպ քե րում։ Ի 
դեպ` ԱՄՆ գե րա գույն դա տա րա նը 1972 թվա կա նին ըստ էու
թյան իրա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել, որ նույ նիսկ 
ան հրա ժեշտ է ստո րագ րա հա վա քի ու ընտ րագ րա վի հա մակց
ված կի րա ռու մը։ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նույն պես 
գտ նում է, որ հա մադ րե լի չէ այն իրո ղու թյու նը, երբ առան ձին 
կու սակ ցու թյուն ներ, որոնք ար դեն իսկ ու նեն ընտ րող նե րի 5 
տո կո սից ավե լի ի վս տա հու թյու նը և ժո ղովր դա վա րա կան ըն
թա ցա կար գե րով ու իրենց երաշ խա վո րու թյամբ թեկ նա ծու են 
առա ջադ րում, հայտն վում են հա վա սար վի ճա կում մեկ առան
ձին՝ հա ճախ հան րու թյա նը բա ցար ձա կա պես ան հայտ ու առա
ջադ րող խումբ, կո մի տե կամ այլ մար մին չու նե ցող ան հա տի 
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հետ։ Մի այն ընտ րագ րավն այս պա րա գա յում կա րող է նաև ոչ 
իր իրա վա կան բնույ թին հա մար ժեք դե րա կա տա րու թյուն ու նե
նալ, քա նի որ այն հա մե մա տա բար քիչ թա փան ցիկ է ու որո շա
կի իրա վա կան ու քա ղա քա կան մշա կույ թի պա կա սի պայ ման
նե րում կա րող է առան ձին ու ժե րի կող մից քա ղա քա կան պատ
վե րի ու ոչ իրա վա չափ գոր ծըն թաց նե րի տե ղիք տալ։

 Մյուս կող մից, ինչ պես բազ միցս նշել են Եվ րա խորհր դի 
դի տորդ նե րը (օ րի նակ` 2012 թ. մար տին Ռու սաս տա նի Դաշ
նու թյան նա խա գա հա կան ընտ րու թյուն նե րի արդ յունք նե րով 
ներ կա յաց ված զե կույ ցում), մի այն ստո րագ րա հա վա քը նույն
պես խն դիր ներ է բո վան դա կում, երբ այդ հար ցում հատ կա
պես ընդ դի մա դիր թեկ նա ծու նե րի հա մար ար հես տա կան դժ
վա րու թյուն ներ են ստեղծ վում։ Ժա մա նա կին այս հան գա ման քը 
շեշ տա դր վում էր նաև Հա յաս տա նի քա ղա քա կան ընդ դի մա դիր 
դաշ տի կող մից։ Այս ամե նը հաշ վի առ նե լով՝ հատ կա պես նոր 
ժո ղովր դա վա րու թյան երկր նե րի հա մար ցան կա լի տար բե րակն 
այդ եր կու ձևե րի հա մակ ցու մը կա րող է լի նել, երբ ինք նաա ռա
ջադր ման դեպ քում կամ ընտ րող նե րի առն վազն 5 տո կո սի քվեն 
չս տա ցած կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից թեկ նա ծու առա ջադ րե
լու դեպ քում նա խա պես հա վաք վե լիք ստո րագ րութ յուն նե րի՝ 
օրեն քով սահ ման ված պա հան ջը չի գե րա զան ցում ընտ րող նե րի 
թվի 1 տո կո սը, իսկ ընտ րագ րավ սահ ման վում է այն հաշ վով, 
որ այն ոչ մի այն կաշ կան դի թեկ նա ծու թյան « հե տաքրք րու թյու
նից դրդ ված» առա ջադ րու մը, այլև ընտ րող ներն ու նե նան դրա 
ձևա վոր մա նը որո շա կի մաս նակ ցու թյուն՝ որ պես ինք նաա ռա
ջադր վո ղի նկատ մամբ հան րա յին վս տա հու թյան ար տա հայ
տու թյուն։ Հօ գուտ այդ տար բե րա կի է, մաս նա վո րա պես, վկա
յում նաև այն փաս տը, որ 2013 թվա կա նի ՀՀ Նա խա գա հի ընտ
րու թյան հրա պա րակ ված ար դյունք նե րով թեկ նա ծու նե րի կե սը 
չհա վա քե ցին ընտ րող նե րի ձայ նե րի նույ նիսկ 1 տո կո սը։

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն այ նու հետև նշում է, 
որ «… գրա վի պա հանջ վող գու մա րը չպետք է լի նի չա փա
զանց մեծ, ինչ պես նշ ված է նաև Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի 
ու ԵԱՀԿ Մար դու իրա վունք նե րի և ժո ղովր դա վա րա կան հաս
տա տու թյուն նե րի գրա սե նյա կի /Ե ԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ/ մո տե ցում նե
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րում։ Սա կայն այն չի կա րող լի նել նաև « սիմ վո լիկ»՝ կորց նե
լով իր իրա վա կան իմաստն ու կան խար գե լիչ նշա նա կու թյու
նը։ Այս շր ջա նակ նե րում հա մա պա տաս խան գու մա րի չա փի 
որո շու մը Ազ գային ժո ղո վի իրա վա սու թյան հարցն է և քն նու
թյան առար կա գոր ծի իրա վա կան փաս տարկ նե րի առու մով 
սահ մա նադ րա կա նու թյան խն դիր չի առա ջաց նում։ Դա տա րա
նը մի ա ժա մա նակ գտ նում է, որ տվյալ հա մա կար գը հե տա գա 
օրենսդ րա կան բա րե փո խում նե րի ան հրա ժեշ տու թյուն ու նի՝ 
հաշ վի առ նե լով սույն որոշ ման մեջ Սահ մա նադ րա կան դա
տա րա նի կող մից ար տա հայտ ված իրա վա կան դիր քո րո շում
նե րը»։

 Փաս տարկ նե րի քն նու թյան ար դյուն քում Սահ մա նադ
րա կան դա տա րանն իր որոշ մամբ հաս տա տել է վե րոն շյալ 
դրույթ նե րի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խան լի
նե լը։

3.3. ԸՆՏՐԱԳՐԱՎ. ԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ 

ԿՈՂՄԵՐ

Ինչ պես և ցան կա ցած սո ցի ա լա կան ինս տի տուտ, ընտ րագ
րավը ևս ու նի իր դրա կան և բա ցա սա կան կող մե րը։ Այս պես՝ 
դե պո զի տի առ կա յու թյան կողմ նա կից նե րը նշում են, որ այն մի 
քայլ է, որը ետ է պա հում «ոչ լուրջ» և էքստ րե միստ թեկ նա
ծու նե րի առա ջադր մա նը երկ րի բարձ րաս տի ճան պաշ տոն նե րի 
հա մար։ Որ պես դե պո զի տի ինս տի տու տի առ կա յու թյունն ար
դա րաց նող մեկ այլ պատ ճառ է նշ վում այն, որ դե պո զիտ վճա
րե լը կան խում է ան բա րե խիղճ թեկ նա ծու նե րի կող մից մե դի ա 
դաշ տի շա հա գոր ծու մը ան ձնա կան շա հե րով, օրի նակ՝ գո վազ
դային և կո մեր ցի ոն նպա տակ նե րով։

 Դե պո զի տի հա կա ռա կորդ նե րը նշում են, որ դե պո զի տի 
ինս տի տու տը ար գելք է հան դի սա նում ան ձանց հա մար իրենց 
պա սիվ ընտ րա կան իրա վունքն (ը նտր վե լու իրավունքն) իրա
կա նաց նե լիս, ին չը իր հեր թին հա կա սում է բազ մա թիվ մի ջազ
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գային փաս տաթղ թե րի և առան ձին երկր նե րի սահ մա նադ րա
կան դրույթ նե րին։ 

Դե պո զի տի վե րոն շյալ բա ցա սա կան կող մե րը հան գեց րել 
են մի շարք երկր նե րում օրենսդ րա կան բա րե փո խում նե րի անց
կաց մա նը, որոնց մի ջո ցով առա ջարկ վում է հա նել ընտ րագ
րա վը՝ որ պես ընտ րու թյուն նե րին թեկ նա ծու թյուն առա ջադ
րե լու նա խա պայ ման։ Այս պես, օրի նակ՝ Անգ լի այի Ընտ րա կան 
Հանձ նա ժո ղովը Պառ լա մեն տի քն նարկ մանն է ներ կա յաց րել 
մի նա խա գիծ, որում առա ջարկ վում էր վե րաց նել ընտ րագ րա
վի նա խա պայ մանը կամ առն վազն իջեց նել օրեն քով սահ ման
ված ընտ րող նե րի ձայ նե րի նվա զա գույն շե մը։ Հանձ նա ժո ղովը 
հիմն վում էր այն փաս տար կի վրա, որ ցան կա ցած մարդ պետք 
է իրա վունք ու նե նա ազատ ներ կա յաց նելու իր թեկ նա ծու թյունն 
ընտ րու թյուն նե րին, քա նի որ քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է 
բաց լի նի բո լո րի հա մար, և ցան կա ցած ան ձ պետք է հնա րա վո
րու թյուն ու նե նա ներ կա յաց նելու իր քա ղա քա կան հա յացք նե րը 
հա նուն հան րային շա հի։ Հարկ է նշել, որ նա խա գի ծը պատ գա
մա վոր նե րի կող մից քն նա դատ վեց՝ որ պես 19–րդ դա րից ի վեր 
ընտ րա կան իրա վուն քի ամե նաար մա տա կան փո փո խու թյան 
առա ջարկ։ Շա տե րի կող մից այն մեկ նա բան վեց որ պես հե տըն
թաց, որը ճա նա պարհ կբա ցի էքստ րե միս տա կան խմ բա վո րում
նե րի և ընտ րու թյուն նե րին տրա մադր վող լրատ վա կան մի ջոց
նե րի շա հա գործ ման։

 Կար ծիք է հն չում, որ ընտ րագ րա վի ինս տի տուտը հա կա
սում է նաև մարդ կանց հա վա սա րու թյան սկզ բուն քին և փաս
տա ցի խտ րա կան պայ ման ներ է նա խա տե սում, ֆի նան սա կան, 
սո ցի ա լա կան հիմ քով տար բե րա կում ան ցկաց նում։ Այս պն դու
մը, ինչ պես նաև ընտ րագ րա վը, որ պես ընտր վե լու իրա վուն
քը սահ մա նա փա կող եր ևույթ, կար գա վո րում, մի շարք երկր
նե րում ճա նաչ վել է հա կա սահ մա նադ րա կան։ Այս պես՝ 2001 
թվա կա նին Իռ լան դի այի Գե րա գույն դա տա րա նը Redmond v 
Minister for the Environment (Ռեդ մոն դը ընդ դեմ Շրջա կա մի ջա
վայ րի նա խա րա րի) գոր ծով կա յաց րած որոշ մամբ սահ մա նել է, 
որ դե պո զի տը, սահ ման ված որ պես Իռ լան դի այի պառ լա մեն
տա կան (IR։300+=։250) և Եվ րա խորհր դա րա նի (IR։1,000 =։830) 
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ընտ րու թյուն նե րին թեկ նա ծութ յան առա ջադր ման նա խա պայ
ման հան դի սա նում է հա կա սահ մա նադ րա կան։ Դա տա վոր 
Դան Հեր բեր թը հե տա գա յում նաև նշել է, որ ընտ րա կան դե
պո զի տը անար դար էր մի շարք քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ, և 
չկա ապա ցույց առ այն, որ ընտ րա կան հա մա կարգը կծան րա
բեռն վի շին ծու թեկ նա ծու նե րով դե պո զի տի բա ցա կա յու թյան 
պա րա գա յում։ Դա տա րանն իր որոշ ման մեջ նշել է նաև, որ 
այն կար գա վո րու մը, որը եթե ան գամ ոչ դի տա վո րյալ, սա կայն 
փաս տա ցի ստեղ ծում է խտ րա կան պայ ման ներ՝ հիմն ված ան ձի 
ֆի նան սա կան դրու թյան վրա, վնաս է հասց նում այդ գու մա րը 
չու նե ցող ան ձանց ար ժա նա պատ վու թյա նը։ Մեկ այլ օրի նակ է 
հան դի սա նում նաև Վրաս տա նի սահ մա նադ րա կան դա տա րա
նը, որը իր 2012 ապ րի լի 11–ի որոշ մամբ հա կա սահ մա նադ րա
կան է ճա նա չել մե ծա մաս նա կան ճա նա պար հով առա ջադր ված 
ան կախ թեկ նա ծու նե րի հա մար սահ ման ված ընտ րագ րա վը՝ 
որ պես ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու նա խա պայ ման։ Դա
տա րանն իր որոշ ման մեջ նշել է, որ ընտ րագ րա վի այդ կար
գա վո րումը հա կա սում է Սահ մա նադ րու թյան մեջ ամ րագր ված 
օրեն քի առջև բո լո րի հա վա սա րու թյան սկզ բուն քին։ Վրաս տա
նի ընտ րա կան օրենս գիր քը չի նա խա տե սում ընտ րագ րա վի 
պայ ման հա մա մաս նա կան կու սակ ցա կան ցու ցակ նե րով ընտ
րու թյուն նե րին մաս նակ ցող ան ձանց հա մար։ 

Ամ փո փե լով կա րե լի է նշել, որ իր դրա կան և բա ցա սա
կան կող մե րով հան դերձ՝ ընտ րագ րա վի ինս տի տու տը չի կա
րե լի մի ան շա նա կո րեն հա մա րել ան հրա ժեշտ կամ չա փա զանց 
սահ մա նա փա կում ներ սահ մա նող մի եր ևույթ։ Դե պո զի տի առ
կա յու թյունն, առա ջին հեր թին, պետք է հիմ նա վոր լի նի՝ կոնկ
րետ երկ րի իրա վի ճա կից ել նե լով։ Նույ նը վե րա բեր ում է նաև 
դե պո զի տի չա փին և վե րա դար ձի կա նոն նե րին։ Մի ակ բա նը, 
որ կա րե լի է եզ րա կաց նել, այն է, որ թեև շատ երկր ներ կանգ
նել են այս ինս տի տու տից հրա  ժար վե լու ճա նա պար հին, այ դու
հան դերձ, ներ կայիս զար գա ցած մի շարք պե տութ յուն ներ ընտ
րագ րա վի վե րա ցու մը հա մա րում են ընտ րա կան իրա վուն քի 
պատ մա կան հիմ քե րից հրա ժա րում և կի րա ռում են այն ընտ
րու թյուն նե րի գրե թե բո լոր ձևա չա փե րում։ 



4. ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀԱՎԱՍԱՐ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆՆ 
ՈՒՂՂՎԱԾ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ 
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ՎՍՏԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՃԻ ԵՐԱՇԽԻՔ 

4.1. ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅԱՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ՆՈՐՄԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍԻՆ 

Ընտ րու թյուն նե րի նա խա պատ րաս տա կան փու լի առա վել 
հս տակ իրա վա կան կա նո նա կար գումն, ան շուշտ, ընտ րա կան 
գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ հան րային վս տա հութ յան աճի կարևո 
րա գույն երաշ խիք նե րից է։ Այս կա պակ ցու թյամբ իրա վա կար
գա վո րում նե րի բա ցե րը, դրանց ան հս տա կու թյու նը կա րող են 
էա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի 
վրա։ Բա ցի այդ, եթե ան տես վում, խախտ վում են սահ ման ված 
հա մա պա տաս խան իրա վա կան նոր մե րի պա հանջ նե րը, ապա 
կաս կա ծի տակ է դր վում ընտ րու թյուն նե րի օրի նա կա նու թյու նը, 
ինչն էլ խարխ լում է ժո ղո վր դա վա րա կան բո լոր ինս տի տուտ նե
րի հիմ քե րը։ 

Ընտ րու թյուն նե րի նա խա պատ րաս տա կան փու լի կար ևոր 
մի ջո ցա ռում նե րից են նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան պատ շաճ 
կազ մա կեր պումն ու ան ցկա ցու մը, ին չի հա մար, առա ջին հեր թին, 
պա հանջ վում է իրա վա կան հս տակ կա նո նա կար գում նե րի առ կա
յու թյուն։ Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան իրա վա կան չա փա նիշ
նե րի ոչ հա մար ժեք ընտ րութ յու նը, ինչ պես նաև դրանց զանգ վա
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ծային խախ տում նե րը հա ճախ էա կան նշա նա կու թյուն են ու նե
նում Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված ժո ղովր դաիշ խա նու թյան 
երաշ խիք նե րի կա յու նու թյու նը պահ պա նե լու տեսան կյու նից։ 

Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյունն այն ժա մա նա կա հատ
վածն է, որի ըն թաց քում թեկ նա ծու նե րին հա վա սար հնա րա
վո րու թյուն ներ (ը նդգ ծու մը մերն է) ապա հո վե լու նպա տա կով 
գոր ծում են հան րային նե րու ժից օգտ վե լու, քա րոզ չու թյուն իրա
կա նաց նե լու և ֆի նան սա կան թա փան ցի կութ յունն ապա հո վե լու՝ 
ՀՀ ընտ րա կան օրենս գր քով սահ ման ված կա նոն նե րը1։ Այս առու
մով, մեր կար ծի քով, խնդ րա հա րույց են ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր
քի՝ նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վածն ամ
րագ րող նոր մե րը։ Խոս քը, մաս նա վո րա պես, վե րա բե րում է ՀՀ 
ընտ րա կան օրենսգր քի՝ նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան պաշ
տո նա կան մեկ նարկն ազ դա րա րող նոր մին և սրա հետ կապ
ված ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րի հա մար հա վա
սար հնա րա վո րու թյուն նե րի գործ նա կա նում ապա հով ման հիմ
նախնդ րին։ Այս պես՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում նա
խընտ րա կան քա րոզ չութ յան պաշ տո նա կան մեկ նար կը տր վում 
է թեկ նա ծու նե րի, կու սակ ցութ յուն նե րի ընտ րա կան ցու ցակ նե րի 
գրանց ման հա մար ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քով սահ ման ված 
ժամ կե տի վեր ջին օր վան հա ջոր դող 7–րդ օրը և ավարտ վում 
քվե ար կու թյան օր վա նից մեկ օր առաջ։ Այս կա պակ ցու թյամբ 
ու շադ րու թյան է ար ժա նի ՀՀ ընտ րա կան օրենս գր քի այն նոր
մը, հա մա ձայն որի՝ նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա
կա հատ վա ծի սահ ման  ված լի նե լը չի սահ մա նա փա կում սույն 
օրենսգր քով չար գել ված այլ ժա մա նա կա հատ  վա ծում քա րոզ
չու թյան իրա կա նա ցու մը (ը նդգ ծու մը մերն է) (հոդ. 18, մաս 1)։ 
Փաս տո րեն, գոր ծող իրա վա կար գա վո րում ները հնա րա վո րութ
յուն են ըն ձե ռում թեկ նա ծու նե րին, կու սակ ցու թյուն նե րին, դրանց 
դա շինք նե րին իրենց ոչ պաշ տո նա կան քա րո զար շա վը սկ սելու 
շատ ավե լի վաղ, ին չի արդ յուն քում ընտ րութ յուն նե րին մաս
նակ ցող թեկ նա ծու նե րի, քա ղա քա կան ու ժե րի միջև առա ջա նում 

1 Տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան օրենսգր քի 18–րդ հոդ վա
ծի 1–ին մաս (ընդ. 26.05.2011 թ.):
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է փաս տա ցի ան հա վա սա րութ յուն՝ պայ մա նա վոր ված այն պի սի 
գոր ծոն նե րով, ինչ պի սիք են, օրի նակ՝ նախ քան նա խընտ րա կան 
քա րոզ չու թյան՝ օրեն քով սահ  ման ված ժամ կե տի սկիզ բը որոշ 
լրատ վա մի ջոց նե րով քո ղարկ ված քա րոզ չու թյան իրա կա նա ցու
մը, որը կա րող է դրս ևոր վել ինչ պես կոնկ րետ ան հատ(ներ)ի, 
քա ղա քա կան ուժ(եր)ի օգ տին, այն պես էլ ընդ դեմ վար չա կան 
ռե սուրս նե րի չա րա շա հմանը և այլն։ 

Դեռևս 2007 թվա կա նի հու նի սի 10–ի ՍԴՈ–703 որոշ ման մեջ 
ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է. «օ րենսդ
րա կան ոչ բա վա րար կար գա վոր ման են են թարկ ված քվե ար
կու թյա նը նա խոր դող գոր ծըն թաց նե րի հետ կապ ված իրա վա
հա րա բե րու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ հս տակ և մի ա կերպ 
ըն կա լե լի կեր պով սահ ման ման կա րիք ու նի « նա խընտ րա կան 
քա րոզ չու թյուն» ար տա հայ  տու թյու նը, որը, ինչ պես վկա յում է ՀՀ 
Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րի ընտ րու թյուն նե րի 2007 
թ. գործ ըն թաց նե րի հետ կապ ված պրակ տի կան, հա ճախ նույ
նաց   վել է « քա ղա քա կան գործ  ըն թաց ներ», « քա րոզ չու թյա նը 
նա խոր  դող ու դրա ան ցկաց ման ժա մա նա կա շր ջան» և այլ ար
տա հայ տու թյուն նե րի հետ»։ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն 
ան հրա ժեշտ է հա մա րել « նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյան» բո
վան դա կու թյան և ժա մա նա կի մեջ այդ ինս տի տու տը կի րա ռե լու 
մի ա կերպ (ո րո  շա կի) կար գի և պայ ման նե րի նա խա տե սու մը ՀՀ 
ընտ րա կան օրենսգր քում1։

 2011 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ ընտ րա կան օրենս
գրքում այս հար ցին տր վել է մաս նա կի լու ծում։ Մաս նա վո րա պես 
օրենսգր քի 18–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սում տր ված է նա խընտ րա
կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծի սահ մա նու մը, ին չին 
ար դեն իսկ ան դրա դարձ կա տար վեց։ ՀՀ ընտ րա կան օրենս գրքի՝ 

1 Տե՛ս ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2007 թվա կա նի հու նի սի 10–ի ՍԴՈ–
703 որո շու մը «Իմ պիչ մենտ» դա շին քի, «Նոր ժա մա նակ ներ», «Օրի նաց եր
կիր» և «Հան րա պե տու թյուն» կու սակ ցու թյուն նե րի դի մում նե րի հի ման վրա 
ՀՀ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 2007 թվա կա նի մա յի սի 19–ի՝ 
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ գա յին ժո ղո վի հա մա մաս նա կան ընտ
րա կար գով պատ գա մա վոր ներ ընտր վե լու մա սին» թիվ 149–Ա որո շու մը վի
ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծով: 
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քա րո զար շա վին վե րա բե րող դրույթ  նե րը, որոնք երաշ խա վո
րում են հա վա սար պայ ման ներ ընտ րա կան գործ ըն թա ցի բո լոր 
մաս նա կից նե րի հա մար, կի րառ վում են մի մի այն պաշ տո նա կան 
քա րո զար շա վի ժա մա նա կա հատ վա ծում, այ սինքն՝ ոչ այն գրե
թե մեկ շա բաթ վա ըն թաց քում, որը հա ջոր դում է թեկ նա ծու նե րի, 
կու սակ ցութ յուն նե րի ընտ րա կան ցու ցակ նե րի գրանց  ման հա
մար ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քով սահ ման ված ժամ կե տի վեր
ջին օր վան։ Այս կա պակ ցութ յամբ դեռևս 2011 թվա կա նին ԵԱՀԿ/
ԺՀ ՄԻԳ–ի և Եվ րա խորհր դի « Ժո ղովր դա վա րու թյուն՝ իրա  վուն քի 
մի ջո ցով» եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի (Վե նե տի  կի հանձ նա ժո
ղով)՝ ՀՀ ընտ րա կան նոր օրենսգր քի նա խագ ծի վե րա բե րյալ հա
մա տեղ եզ րա կա ցու թյան մեջ նշ ված էր. «...քա րոզ չու թյան պաշ
տո նա կան ժա մա նա կա հատ վա ծը չի սկս վում մինչև թեկ նա ծու
նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի ընտ րա կան ցու ցակ նե րի գրանց ման 
հա մար օրենս գր քով նա խա տես ված վեր ջին օր վան հա ջոր դող 
7–րդ օրը։ Սա ստեղ ծում է հնա րա վոր ճեղք վածք (բաց) թեկ նա
ծու նե րի գրանց ման և քա րոզ չութ յան ազ դա րար ման ժա մա նա
կա հատ վա ծի միջև։ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ–ը և Վե նե տի կի հանձ նա ժո
ղովն առա ջար կում են, որ այս հոդ վա ծը վե րա նայ վի այն պես, որ 
հնա րա վո րութ յուն տա վե րաց նելու այս ճեղք ված քը (բա ցը)...»1։ 
Սույն խնդ րին ան դրա դարձ է կա տար  ված նաև ՀՀ Նա խա գա հի 
18.02.2013 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ԵԱՀԿ/ԺՀ
ՄԻԳ ընտ րու թյուն նե րի դի տոր դա կան առա քե լութ յան վերջ նա
կան զե կույ ցում, որում նշ ված է. «Ընտ րա կան օրենս գիր քը պետք 
է փո փոխ վի՝ սահ մա նե լով, որ նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյան 
շր ջա նը պաշ տո նա պես սկս վում է ամե նաու շը թեկ նա ծու նե րի 
գրանց ման վերջ նա ժամ կե տին հա ջոր դող օրը, որ պես զի քա րո
զար շա վը կար գա վո րող կա նոն նե րը կի րա ռե լի լի նեն»2։

 1 Տե՛ս ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ–ի և Եվ րա խորհր դի «Ժո ղովր դա վա րու թյուն՝ իրա  վուն
քի մի ջո ցով» եվ րո պա կան հանձ  նա ժո ղո վի (Վե նե տի  կի հանձ նա ժո ղով)՝ ՀՀ 
ընտ րա կան նոր օրենսգր քի նա խագ ծի վե րա բե րյալ 20.04.2011 թվա կա նի 
հա մա տեղ եզ րա կա ցու թյան 42–րդ կե տը (CDL(2011)020):

2 Տե՛ս ՀՀ Նա խա գա հի 18.02.2013 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ընտ րութ յուն նե րի դի  տոր դա կան առա քե լութ յան վերջ նա կան 
զե կույ ցը (Վար շա վա, 08.05.2013), XIV Հանձ նա րա րա կան ներ, կետ 13:
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Խնդ րո առար կայի հետ կապ ված՝ դի տար կենք մի շարք պե
տու թյուն նե րում գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե րը։ Այս պես՝ 
Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի, պատ գա մա վո րու
թյան թեկ նա ծու նե րը գրանց ման պա հից (ը նդգ ծու մը մերն է) ու
նեն հա վա սար իրա վունք ներ՝ ելույթ ներ ու նե նալու նա խընտ րա
կան և այլ ժո ղով նե րում, խոր հր դակ ցու թյուն նե րում, նիս տե րում, 
տպա գիր մա մու լում, հան րային ռա դի ոյով, իսկ Հան  րա պե տու
թյան Նա խա գա հի, Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տի պատ գա մա
վո րու թյան թեկ նա ծու նե րը՝ նաև պե տա կան հե ռուս տա տե սու
թյամբ1։ Սույն նոր մի վեր լու ծութ յու նից հետ ևում է, որ նա խընտ
րա կան քա րոզ չու թյու նը մեկ նար կում է թեկ նա ծու նե րի գրանց
ման պա հից։ Նմա նա տիպ իրա վա կար գա վո րում է սահ ման ված 
նաև Ղա զախ ստա նի Հան րա պե տու թյու նում, որ տեղ նա խընտ
րա կան քա րոզ չու թյու նը սկս վում է թեկ նա ծու նե րի գրանց ման 
հա մար սահ ման ված ժամ կե տի ավար տի պա հից (ը նդ գծու մը 
մերն է)։ Գրանց ման հա մար սահ ման ված ժամ կե տի ավար տի 
պա հից թեկ նա ծու  նե րը, կու սակ ցա կան ցու ցակ առա ջադ րած 
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներն իրա   վունք ու նեն քա րո զելու 
իրենց նա խընտ րա կան ծրագ րե րը մա մու լում և զանգ վա ծա յին 
լրատ վու թյան այլ մի ջոց նե րով2։ Ուզ բեկս տա նի Հան րա պե տու
թյու նում նախ ընտ րա կան քա րոզ չությու նը սկս վում է կենտ րո
նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից Հան րա պե տու թյան 
Նա խա գա հի, պատ գա մա վո րու թյան թեկ նա ծու նե րի գրանց ման 
օր վա նից (ը նդ գծու մը մերն է)3։ Թուրք մենս տա նի Հան րա պե տու
թյու նում ևս քա րոզ չու թյու նը սկս վում է թեկ նա ծու նե րի գրանց
ման օր վա նից4 (ը նդ գծու մը մերն է)։

1 Տե՛ս “Избирательный кодекс Республики Беларусь” от 11.02.2000 N 370–З, 
հոդ. 74, մաս 1:

2 Տե՛ս  Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике 
Казахстан” от 28.09.1995 N 2464, հոդ. 27, կետ 2, հոդ. 28, կետ 2:

3 Տե՛ս  Закон Республики Узбекистан «О выборах Президента Республики Узбе
кистан» (дейст. ред.), Ñá¹. 28, Закон Республики Узбекистан «О выборах в 
Олий Мажлис Республики Узбекистан» (дейст. ред.), հոդ. 27:

4 Տե՛ս Закон Туркменистана от 4 мая 2013 года “Об утверждении и вве
де  нии в действие Избирательного кодекса Туркменистана” (ու ժի մեջ է 
01.07.2013 թ – ից), հոդ. 63, մաս 1:
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 Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում քա րոզ չու թյան ժա մա նա
կա հատ վա ծը սկս վում է թեկ նա ծո ւի, թեկ նա ծու նե րի ցու ցա կի 
առա ջադր ման օր վա նից (ը նդգ ծու մը մերն է)։ Հե ռուս տա ռա  դիո
հե ռար ձա կում իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի ալիք
նե րով և պար բե րա կան տպա գիր հրա տա րակ չու թյուն նե րում 
նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյու նը սկս վում է քվե ար կու թյան օր
վա նից 28 օր առաջ։ Կրկ նա կի քվե ար կու թյան ան ցկաց ման դեպ
քում քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը սկս վում է հա մա պա
տաս խան հանձ նա ժո ղո վի կող մից կրկ նա կի քվե ար կու թյան օր
վա նշա նակ ման օր վա նից1։

Վ րաս տա նում նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյու նը սկս վում է 
ընտ րու թյուն նե րի օր վա նշա նակ ման պա հից2։ 

Այս պի սով՝ ար տա սահ մա նյան մի շարք պե տու թյուն նե րի ընտ
րա կան օրենսդ րութ յան հա մա պա տաս խան նոր մե րի վեր լու ծու
թյու նը ցույց է տա լիս, որ, որ պես կա նոն, նախ  ընտ րա կան քա րոզ
չու թյու նը սկս վում է ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող ան հատ նե րի, 
քա ղա քա կան ու ժե րի ընտ րա կան ցու ցակ նե րի գրանց ման հա մար 
սահ ման ված ժամ կե տի ավար տի պա հից, ինչ պի սի իրա վա կար
գա վո րու մը մեր կար ծի քով մի ան գա մայն տրա մա բա նա կան է։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից՝ առա ջար կում ենք օրենսդ րա կան 
հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն կա տա րել ՀՀ ընտ րա կան 
օրենսգր քի 18–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սում՝ սահ մա նե լով, որ նախ
ընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը սկս վում է 
թեկ նա ծու նե րի, կու սակ ցութ յուն նե րի ընտ րա կան ցու ցակ նե րի 
գրանց ման հա մար սույն օրենս գր քով սահ ման ված ժամ կե
տի վեր ջին օր վան հա ջոր դող օրը։ Կար ծում ենք՝ սույն նոր մի 
օրենս դրա կան ամ րագ րու մը որ ևէ կերպ չի խո չըն դո տի ՀՀ ընտ
րա կան օրենսգր քի 19–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սում ամ րագր ված 
այն նոր մի իրաց մա նը, հա մա ձայն որի՝ հան րային ռա դի ոյից և 
հան րային հե ռուս տա տե սու թյու նից Հան րա պե տու թյան Նա խա
գա հի թեկ նա ծու նե րին, հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ

1 Տե՛ս Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” (ред. от 07.05.2013), հոդ. 49, կե տեր 1, 2, 5:

2 Տե՛ս Electoral Code of Georgia (as of August 1st, 2012), հոդ. 45, կետ 1: 
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րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցութ յուն նե րին, կու սակ ցու
թյուն նե րի դա շինք նե րին ան վճար և վճա րո վի եթե րա ժամ տրա  
մադ րե լու կար գը և ժա մա նա կա ցույ ցը յու րա քան չյուր հա մա պե
տա կան և Եր ևա նի ավա գա նու ընտ րու թյան հա մար սահ մա նում է 
կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը թեկ նա ծու նե րի, կու
սակ ցու թյուն նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի ընտ րա կան 
ցու ցակ նե րի գրանց ման հա մար սահ ման ված ժամ կե տի ավար
տից հե տո՝ հա ջորդ օրը։ Առա  ջարկ վող օրենսդ րա կան փո փո խու
թյան ար դյուն քում, իհար կե, բա վա կա նին կեր կա րա ձգ վեն նախ
ընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժամ կետ նե րը։ Սույն խնդ րին կա րե լի է 
լու ծում տալ՝ փո փո խե լով հա մա պե տա կան և Եր ևա նի ավա գա նու 
ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ թեկ նա ծու նե րի, կու սակ ցու թյուն նե
րի, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի ընտ րա կան ցու ցակ նե րի 
գրանց ման հա մար ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րի ներ կա յաց ման 
և դրանց գրանց  ման ժամ կետ նե րը։ 

4.2. ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ 

ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ

 Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյու նը մի ժա մա նա կա հատ ված 
է, որի ըն թաց քում թեկ   նա ծու նե րը, կու սակ ցու թյուն նե րը (դ րանց 
դա շինք նե րը) ընտ րող նե րին պետք է ներ      կա յաց նեն իրենց ծրագ
րե րը և դրանց կյան քի կոչ մանն ուղղ ված քայ լե րը։ Մինչ դեռ մեր 
իրա կա նու թյան մեջ ոչ հազ վա դեպ ակա նա տես ենք լի նում ոչ թե 
գա ղա փա րա կան, այլ մի ջանձ նային պայ քա րի, և նա խընտ րա կան 
քա րոզ չու թյու նը հա ճախ քա ղա քա կան գո վազ դի ստեղ ծա գոր
ծա կան մր ցույթ է հի շեց նում՝ սև «PR» հնարք նե րի ան խնա կի
րառ մամբ։ Ճիշտ է, ՀՀ ընտ րա կան օրենս գիրքն ընտ րող նե րին, 
թեկ նա ծու նե րին, հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րութ   յուն
նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցութ յուն նե րին, կու սակ ցու թյուն նե րի 
դա շինք նե րին չի ար գե լում քա րոզ չու թյուն կա տա րե լու նաև թեկ
նա ծո ւի, կու սակ ցութ յան, կու սակ ցութ յան դա շին քի դեմ (18–րդ 
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հոդ–ի 4–րդ մաս), սա կայն դա պետք է տե ղի ու նե նա օրեն քով 
չար գել ված ձևե րով, և նախ ընտ րա կան պայ քա րը պետք է ծա
վալ վի առա վե լա պես գա ղա փա րա կան հար թութ յան վրա, թեկ
նա ծու նե րի, քա ղա քա կան ու ժե րի ծրագ րային դրույթ նե րի կյան քի 
կոչ ման իրա տե սա կա նու թյան, ի կա տար ած ման կա ռու ցա կար
գե րի շուրջ։ Այս կա պակ ցու թյամբ՝ հս տակ իրա վա կան դիր քո րո
շում է ար տա հայ տել ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը. « Լուրջ 
խն դիր նե րից մեկն էլ նախ ընտ րա կան ծրագ րե րին օրեն քով ներ
կա յաց վող պա հանջ նե րի ամ րագր ման ան հրա ժեշ տու թյունն է։ ՀՀ 
ընտ րա կան օրենս գր քում այդ ծրագ րե րի մա սին հի շա տակ վում 
է մի այն 6–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սում՝ նա խա տե սե լով, որ « Հա
մա պե տա կան և Եր ևա նի ավա գա նու ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ 
թեկ նա ծու նե րը, հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րութ յուն
նե րին մաս նակ ցող կու սակ  ցու թյուն նե րը (կու սակ ցու թյուն նե րի 
դա շինք նե րը) կա րող են ներ կա յաց նել իրենց նախ ընտ րա կան 
ծրագ րե րը կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի սահ մա
նած էլեկտ րո նային ձևով՝ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա
ժո ղո վի հա մա ցան ցային կայ քում տե ղադ րե լու հա մար։ Կենտ րո
նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը այդ ծրագ րե րը տե ղադ րում 
է հա մա ցան ցային կայ քում ներ կա յաց վե լուց հե տո՝ մինչև հա ջորդ 
աշ խա տան քային օր վա ավար տը»։ Օրենսգր քի՝ նա խընտ րա կան 
քա րոզ չութ յա նը նվիր ված 5–րդ գլու խը հիմ նա կա նում լու ծում է 
տեխ նի կա կազ մա կերպ չա կան բնույ թի խն դիր ներ։ Որ ևէ ձևով չի 
հս տա կեց վում, թե նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան բուն բո վան
դա կու թյու նը ներ կա յաց նող նա խընտ րա կան ծրագ րերն ինչ են 
իրեն ցից ներ կա յաց նում և իրա վա կան ինչ պա հանջ ներ պետք է 
բա վա րա րեն։ Գոր ծի քննութ յու նը վկա յում է նաև, որ տվյալ նոր
մը ձևա կան բնույթ է կրել, ու որ ևէ կու սակ ցու թյան կող մից նման 
ծրա գիր չի ներ կա յաց վել ու տե ղա կայ վել հա մա ցան ցում»1։ 

1 Տե՛ս ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 31.05.2012 թվա կա նի ՍԴՈ–1028 
որո շու մը «Հայ ազ գա յին կոնգ րես» կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քի դի մու մի 
հի ման վրա՝ ՀՀ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 2012 թվա կա նի 
մա յի սի 13–ի՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ գա յին ժո ղո վի հա մա մաս
նա կան ընտ րա կար գով պատ գա մա վոր ներ ընտր վե լու մա սին» N 265–Ա որո
շու մը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծով: 
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« Մի ջազ գային պրակ տի կան վկա յում է, որ ընտ րա կան 
օրենսդ րու թյամբ նա խա տես ված, այս պես կոչ ված, « մա քուր» 
հա մա մաս նա կան ընտ րա կարգն այն պի սին է, որ ընտ րո ղը ձայ
նը տա լիս է որ ևէ քա ղա քա կան ու ժի՝ նրա քա ղա քա կան կողմ նո
րո շում նե րի ու հան րութ յա նը ներ կա յաց րած ծրագ րային մո տե
ցում նե րի հի ման վրա»1։ 

«Ի րա վա կան կար գա վո րու մից դուրս թող նե լով նա խընտ
րա կան ծրագ րե րին ներ  կա յաց վող պա հանջ նե րը՝ ստեղծ վում 
է մի վի ճակ, երբ քա ղա քա կան ու ժե րի բա ցար  ձակ հայե ցո ղու
թյանն են թողն վում ընտ րող նե րին ներ կա յաց վող խոս տում նե
րի ծա վալն ու բնույ թը։ Գործ նա կա նում առան ձին քա ղա քա կան 
ու ժե րի ծրագ րային դրույթ  նե րը շեղ վում են ակն կալ վող պե
տաիշ խա նա կան գոր ծա ռույթ նե րի բնույ թից։ Ավե լին՝ ուռ ճաց
ված և ոչ հա մար ժեք խոս տում նե րը, բո վան դա կե լով ՀՀ ընտ
րա կան օրենսգր քի 18–րդ հոդ վա ծի 7–րդ մա սի հատ կա նիշ ներ, 
կպա հան ջեն հա մար ժեք իրա վա կան գնա հա տա կան։ ՀՀ սահ
մա նադ րա կան դա տա րա նը գտ նում է, որ հա մա պա տաս խան 
ավան դույթ նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ընտ րա
կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րի ծրագ րային մո տե ցում նե րի 
նկատ մամբ իրա վա կան կոնկ րետ պա հան ջի առա ջադ րու մը և 
այն օրենսդ րո րեն ամ րագ րե լը ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րութ
յուն նե րի կազ մա կերպ ման կար ևոր գրա վա կան նե րից մե կը կա
րող է հան դի սա նալ»2։ 

Փաս տո րեն, ՀՀ գոր ծող ընտ րա կան օրենս գիր քը նա խա տե
սում է հա մա պե տա կան և Եր ևա նի ավա գա նու ընտ րու թյուն նե րի 

1 Տե՛ս ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 30.06.2009 թվա կա նի ՍԴՈ–810 
որո շու մը «Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա կարգ» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան օրեն քի 12–րդ և 14–րդ հոդ ված նե րի՝ Հա յաս տա նի Հան  րա պե տու թյան 
Սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը որո շե լու վե րա բե րյալ 
գոր ծով:

2 Տե՛ս ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 31.05.2012 թվա կա նի ՍԴՈ–1028 
որո շու մը «Հայ ազ գա յին կոնգ րես» կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քի դի մու մի 
հի ման վրա՝ ՀՀ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 2012 թվա կա նի 
մա յի սի 13–ի՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ գա յին ժո ղո վի հա մա մաս
նա կան ընտ րա կար գով պատ գա մա վոր ներ ընտր վե լու մա սին» N 265–Ա որո
շու մը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծով:
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ժա մա նակ էլեկտ րո նային ձևով նախ ընտ րա կան ծրագ րե րի ներ
կա յաց ման հայե ցո ղու թյուն (ը նդգ ծու մը մերն է), այլ ոչ պար
տա կա նու թյուն՝ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
հա մա ցան ցային կայ քում տե ղադ րե լու հա մար (հոդ. 6, մաս 4)։ 
Կար ծում ենք՝ ՀՀ ընտ րա կան օրենս գր քի սույն նոր մը հարկ է 
փո փո խել՝ էլեկտ րո նային ձևով նախ ընտ րա կան ծրագ րե րի ներ
կա յա ցու մը կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նա խա
տե սե լով որ պես պար  տա կա նու թյուն։ Բա ցի այդ, նպա տա կա
հար մար ենք հա մա րում օրենսդ րո րեն ամ րագ րել նաև հա մա
պե տա կան և Եր ևա նի ավա գա նու ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ 
թեկ նա ծու նե րի, հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն
նե րին մաս նակ ցող կու սակ  ցու թյուն նե րի (կու սակ ցու թյուն նե րի 
դա շինք նե րի) պար տա կա նու թյու նը՝ հրա տա րա կել իրենց նախ
ընտ րա կան ծրագ րե րը պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա
վար ման մար մին նե րի հիմ նադ րած թեր թե րում՝ նկա տի ու նե նա
լով նաև ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 19–րդ հոդ վա ծի 12–րդ մա սի 
պա հան ջը, հա մա ձայն որի՝ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա
կա ռա վար ման մար մին նե րի հիմ նադ րած թեր թե րը և ամ սագ
րե րը նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում 
պար տա վոր են թեկ նա ծու նե րի, հա մա մաս նա կան ընտ րա կար
գով ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցութ յուն նե րի, կու
սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի հա մար ապա հո վել ոչ խտ րա կան 
և ոչ կողմ նա կալ պայ ման ներ։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
գոր ծող ընտ րա կան օրենս գր քի 6–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա սում ան
հրա ժեշտ է նա խա տե սել նաև նա խընտ րա կան ծրագ րե րի ներ
կա յաց ման ժամ կետ նե րը։ Ներ կա յումս դրանք սահ ման ված չեն, 
ին չը վկա յում է, որ սույն նորմն առա վե լա պես ձևա կան բնույթ է 
կրում։ Մի այն նշ ված է, որ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա
ժո ղո վը այդ ծրագ րե րը տե ղադ րում է հա մա ցան ցային կայ քում 
ներ կա յաց վե լուց հե տո՝ մինչև հա ջորդ աշ խա տան քային օր վա 
ավար տը։ 

Այս կա պակ ցու թյամբ, օրի նակ, Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում 
ընտ րա կան հանձ նա  ժո ղո վի կող մից գրանց ված թեկ նա ծու ներ, 
դրանց ցու ցակ ներ առա ջադ րած քա ղա քա կան կու սակ ցու թյու նը 
քվե ար կու թյան օր վա նից ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ հրա տա րա կում 
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է իր նա խընտ րա կան ծրա գի րը ոչ պա կաս, քան մեկ պե տա կան 
կամ մու նի ցի պալ (ը նտ րութ յուն նե րի մա կար դա կին հա մա պա
տաս խան) պար բե րա կան տպա գիր հրա տա րակ չութ յու նում, ինչ
պես նաև այն տե ղադ րում է «Ին տեր  նետ» տե ղե կատ վա կան–հե
ռա  հա ղոր դակ ցու թյան ցան ցում։ Այս պի սի հրա տա րակ ման հա մար 
օգ տա գործ վում է թեկ նա ծու ներին, ընտ րա կան մի ա վո րում նե րին՝ 
օրեն քին հա մա պա տաս խան տրա մա դր վող ան վճար տպա գիր 
մա կե րե սը կամ էլ հրա տա րակ ման հա մար վճա րում է կա տար
վում քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան, դրա կող մից առա ջա դր ված 
թեկ նա ծո ւի նախ ընտ րա կան հիմ նա դրա մի մի ջոց նե րից1։ Քա ղա
քա կան կու սակ ցու թյան կող մից սահ ման ված պար տա կա նութ յան 
չկա տար ման դեպ քում ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն իրա վա սու է 
նշ ված կու սակ ցու թյա նը հայ տա րա րել նա խազ գու շա ցում։ Աս վա ծը 
վե րա բե րում է նաև « Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քա ղա քա ցի նե րի 
ընտ րա կան իրա վունք նե րի և հան րաք վե ին մաս նակ ցե լու իրա
վուն քի հիմ նա կան երաշ խիք նե րի մա սին» դաշ նային օրեն քի պա
հանջ նե րը խախ տած թեկ նա ծու նե րին2։ Վար չա կան իրա վա խախ
տում նե րի վե րա բե րյալ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան օրենս գր քով 
պա տաս  խա նատ վու թյուն է նա խա տես ված հե ռուս տա հե ռար ձա
կում և (կամ) ռա  դի ո հե ռար ձա կում իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու
թյուն նե րի ալիք նե րում և պար բե րա կան տպա գիր հրա տա րակ
չութ յուն նե րում ընտ րու թյուն նե րի և հան րա քվե նե րի վե րա բե րյալ 
օրենսդ րու թյամբ նա խա տես ված նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յան, 
հան րա քվե ի հար ցե րի վե րա բե րյալ քա րոզ չու թյան իրա կա նաց ման 
կար գի և պայ ման նե րի խախտ ման հա մար՝ վար չա կան տու գան քի 
տես քով3։ Վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տես ված 

1 Տե՛ս Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” (ред. от 07.05.2013), հոդ. 48, կետ 10: Տե՛ս նաև Федеральный 
закон от 11.07.2001 N 95–ФЗ “О политических партиях” (ред. от 07.05.2013) 
հոդ. 36, կետ 4:

2 Տե՛ս Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” (ред. от 07.05.2013), հոդ. 20, կետ 5.1:

3 Տե՛ս “Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше
ниях” от 30.12.2001 N 195–ФЗ (ред. от 07.06.2013), հոդ. 5.8:
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նաև ընտ րութ յուն նե րի, հան րաք վե նե րի տե ղե կատ վա կան ապա
հով ման գոր ծըն թա ցին զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան մի ջոց նե րի 
մաս նակ ցութ յան կար գի խախտ ման հա մար։ Մաս նա վո րա պես՝ 
զանգ վա ծային լրատ վութ յան մի ջո ցի գլ խա վոր խմ բագ րի, խմ բագ
րու թյան, հե ռուս տա հե ռար ձա կում և (կամ) ռա դի ո հե ռար ձա կում 
իրա կա նաց նող կազ մա կեր պութ յան կամ զանգ վա ծային լրատ
վութ յան մի ջո ցի թո ղար կու մը կամ տա րա ծումն իրա կա նաց նող 
այլ կազ մա կեր պութ յան կող մից ընտ րու թյուն նե րի, հան րաք վե նե րի 
նա խա պատ րաստ ման և ան ցկաց ման հետ կապ ված, այդ թվում՝ 
քա րոզ չա կան նյու թե րի հրա պա րակ ման (հ րա տա րակ ման) կար գի 
խախ տու մը, ինչ պես նաև ընտ րա կան, հան րա քվե ի քա րոզ չու թյան 
ժա մա նա կա  հատ վա ծում տե ղե կատ վա կան–հե ռա հա ղոր դակ ցու
թյան ցան ցե րում, որոնց հա սա նե լի ութ յու նը սահ մա նա փակ ված չէ 
ան ձանց որո շա կի շր ջա նա կով, նշ ված նյու թե րի հրա պա րակ ման 
(հ րա տա րակ ման) կար գի խախ տու մը առաջ է բե րում վար չա կան 
տու գան քի նշա նա կում1։

ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 18–րդ հոդ վա ծի 8–րդ մա սի հա
մա ձայն՝ թեկ նա ծու նե րը, հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ
րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցութ յուն նե րը, կու սակ ցու
թյուն նե րի դա շինք նե րը, ինչ պես նաև ընտ րու թյուն նե րի մյուս 
մաս նա կից նե րը պար տա վոր են պահ պա նել նա խընտ րա կան 
քա րոզ չու թյան կազ մա կերպ ման սահ ման ված կար գը։ Ընտ րա
կան հանձ նա ժո ղով նե րը հս կում են նախ ընտ րա կան քա րոզ չու
թյան սահ ման ված կար գի պահ պա նու մը։ Թեկ նա ծու նե րի, հա
մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող 
կու սակ ցու թյուն նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի կող մից 
այդ կար գի խախտ ման դեպ քում թեկ նա ծո ւին, կու սակ ցու թյան, 
կու սակ ցու թյան դա շին քի ընտ րա կան ցու ցա կը գրան ցած հանձ
նա ժո ղո վը դի մում է իրա վա սու մար մին ներ՝ դրանք կան խե լու 
կամ կի րա ռում նա խազ գու շա ցում (ը նգ ծու մը մերն է) խախ տում 

1 Տե՛ս նույն տե ղում, հոդ. 5.5, մաս 1:
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան մի ջոց նե
րով նա խընտ րա կան քա րոզ  չու թյան իրա կա նաց ման հա մար օրեն քով սահ
ման ված կար գը խախ տե լը առաջ է բե րում վար չա կան պա  տաս խա նատ վու
թյուն (ՎԻ ՎՕ հոդ. 407):
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թույլ տված թեկ նա ծո ւի, կու սակ ցութ յան, կու սակ ցու թյուն նե րի 
դա շին քի նկատ մամբ՝ տա լով խախ տու մը դա դա րեց նե լու հա մար 
3 օրը չգե րա զան ցող ող ջա միտ ժամ կետ։ Նշված ժամ կե տում 
խախ տու մը չդա դա րեց նե լու դեպ քում հանձ նա ժո ղո վը դի մում 
է դա տա րան՝ թեկ նա ծո ւի, կու սակ ցութ յան, կու սակ ցու թյուն նե
րի դա շին քի ընտ րա կան ցու ցա կի գրան ցումն ու ժը կորց րած 
ճա նա չե լու (ը նգ ծու մը մերն   է) հա մար։ Նպա տա կա հար մար ենք 
հա մա րում պա տաս խա նատ վու թյան վե րը նշ ված մի ջոց նե րի կի
րա ռու մը նաև հա մա պե տա կան և Եր ևա նի ավա գա նու ընտ   րութ
յուն նե րի ժա մա նակ թեկ նա ծու նե րի, հա մա մաս նա կան ընտ րա
կար գով ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ  ցու թյուն նե րի 
(կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի) կող մից իրենց նա խընտ
րա կան ծրագ րե րը կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վ՝ 
հանձ նա ժո ղո վի սահ մա նած ձևով և ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քով 
սահ ման ված ժամ կե տում չներ կա յաց նե լու հա մար։ 

Որ պես քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան նա խընտ րա կան ծրա
գիր՝ կա րող է հրա պարակ վել կու սակ ցու թյան՝ ավե լի վաղ ըն
դուն ված ծրա գի րը, սա կայն դա չի նշա նա կում, որ « քա ղա քա
կան կու սակ ցու թյան ծրա գիր» և « քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան 
նախ   ընտ րա կան ծրա գիր» հաս կա ցու թյուն նե րը նույ նա կան են։ 
Դրանք կա րող են չհա մընկ նել ինչ պես ծա վա լով, այն պես էլ բո
վան դա կու թյամբ։ Քա ղա քա կան կու սակ ցութ  յան ծրա գիրն ան
հրա ժեշտ է դի տար կել որ պես կենտ րո նա կան փաս տա թուղթ, 
որը կազ մում է, ընդ հա նուր առ մամբ, կու սակ ցու թյան քա ղա քա
կան գոր ծու նե ու թյան և, մաս նա վո րա պես, դրա քա րոզ չա կան 
աշ խա տան քի հիմ քը։ « Կու սակ ցու թյուն նե րի մա սին» 03.07.2002 
թվա կա նի ՀՀ օրեն քի հա մա ձայն՝ կու սակ ցու թյու նը պետք է ու
նե նա ծրա  գիր, որում նշ վում են դրա գոր ծու նե ու թյան հիմ նա
կան սկզ բունք նե րը, նպա տակ նե րը, խն դիր նե րը, ինչ պես նաև 
այդ նպա տակ նե րին հաս նե լու եղա նակ ներն ու խն դիր նե րը լու
ծե լու ու ղի նե րը և մի ջոց նե րը։ Կու սակ ցու թյան ծրագ րում կա
տար ված փո փո խութ յուն նե րի և լրա ցում նե րի պե տա կան գրան
ցումն իրա կա նաց վում է կու սակ ցութ յան պե տա կան գրանց ման 
հա մար սահ ման ված ըն թա ցա կար գով (հոդ.  16)։ Քա ղա քա կան 
կու սակ ցութ յան նա խընտ րա կան ծրա գի րը ծա ռա յում է ընտ րու
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թյուն նե րում որո շա կի ար դյուն քի հաս նե լուն ուղղ ված նպա տակ
նե րին՝ հան դի սա նա լով կու սակ ցութ յան ընտ րար շա վի գլ խա վոր 
հա վա քա կան փաս տա թուղ թը։ 

« Կու սակ ցու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օրեն քին հա մա պա տաս
խան՝ կու սակ ցու թյան ծրագ րի ըն դուն ման մա սին որո շումն ըն
դուն վում է հիմ նա դիր հա մա գու մա րի ըն թաց քում պատ վի րակ
նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյամբ, որի կազ մա
կեր պիչ նե րը հա մա գու մա րի ան ցկաց ման օր վա նից առն վազն 
մեկ ամիս առաջ http։//www.azdarar.am հաս ցե ում գտն վող Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հրա պա րա  կային ծա նու ցում նե
րի պաշ տո նա կան ին տեր նե տային կայ քում հրա պա րա կում են 
նաև կու սակ ցու թյան ծրագ րի նա խագ ծի հիմ նա կան դրույթ նե րը 
(հոդ. 11, մաս 2, հոդ. 12, մա սեր 1, 3)։ Քա ղա քա կան կու սակ ցու
թյան ծրա գի րը դրա պե տա կան գրանց ման հա մար ան հրա ժեշտ 
փաս տա թղ թե րից է։ Կու սակ ցու թյան պե տա կան գրան ցու մը կա
րող է մերժ վել նաև, եթե կու սակ ցու թյան ծրագ րի դրույթ նե րը 
հա կա սում են ՀՀ օրենք նե րին (հոդ. 14, մաս 1)։ Ինչ վե րա բե րում 
է քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան նախ ընտ րա կան ծրագ րին, ապա 
դրա ըն դուն ման կար գը ՀՀ օրենսդ րու թյամբ նա խա տես ված չէ։ 

Ի րա վա կան լու ծում պա հան ջող խն դիր նե րից է նաև ընտ
րա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րի նա խընտ րա կան ծրագ րե
րին ներ կա յաց վող օրենսդ րա կան պա հանջ նե րի ամ րագ րու մը, 
ին չի ան հրա ժեշ տու թյու նը մատ նան շել է ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նը։ Գործ նա կա նում նա խընտ րա կան ծրագ րե րին ներ
կա յաց վող օրենս դրա կան մի աս նա կան պա հանջ նե րի մշակ ման 
գոր ծըն թա ցը կա րող է ոչ իրա տե սա կան թվալ՝ հաշ վի առ նե լով, 
օրի նակ, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան ծրա գրի և քա ղա քա կան 
կու սակ ցության նախ   ընտ րա կան ծրագ րի դրույթ նե րի հա ճա խա
կի նույ նա կան լի նե լու հան գա ման քը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, հա մա
պե տա կան և Եր ևա նի ավա գա նու ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ 
թեկ նա ծու նե րի, հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րութ յուն
նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցութ յուն նե րի (կու սակ ցու թյուն նե րի 
դա շինք նե րի) կող մից կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով 
ներ կա յաց վող նախ ընտ րա կան ծրագ րե րին իրա վա կան որո շա
կի պա հանջ նե րի առա ջադ րու մը կա րող է էա կան դե րա կա տա
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րու թյուն ու նե նալ ընտ րա զանգ վա ծին ներ կա յաց վող տա րաբ նույթ 
խոս տում նե րի բնույ թի և դրանց ծա վա լի հս տա կեց ման հար ցում։ 
Գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե րը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե
ռում ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րին իրենց նախ
ընտ րա կան ծրագ րե րի դրույթ նե րի շար քում նե րա ռել ոչ իրա տե
սա կան խոս տում ներ։ Մինչ դեռ ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 18–րդ 
հոդ վա ծի 7–րդ մա սով սահ ման ված է նա խընտ րա կան քա րոզ
չու թյան ժա մա նակ, ինչ պես նաև քվեար  կու թյան նա խորդ և քվե
ար կու թյան օրը թեկ նա ծու նե րի, կու սակ ցութ յուն նե րի, կու սակ
ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի կող մից ան ձամբ կամ նրանց անու
նից կամ որ ևէ այլ եղա նա կով ընտ րող նե րին ան հա տույց կամ 
ար տո նյալ պայ ման նե րով դրամ, սնն դամ թերք, ար ժեթղ թեր, 
ապ րանք ներ տա լու կամ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու ար գել
քը, նե րա ռյալ՝ դրանք խոս տա նա լու (ը նդգ ծու մը մերն է)։ Սույն 
պա հանջ նե րի խախտ ման հա մար նա խա տես ված է վար չա կան 
պա տաս խա նատ վու թյուն։ Այս պես` նա խընտ րա կան քա րոզ չու
թյան իրա կա նաց ման հա մար օրեն քով սահ ման ված ժա մա նա
կա հատ վա ծում բա րե գոր ծութ  յան ան վան տակ կամ որ ևէ այլ 
եղա նա կով (ը նդգ ծու մը մերն է) վե րը նշ ված գոր ծո ղու թյուն
նե րից մե կի (մի քա նի սի) իրա կա նա ցու մը, եթե դրա (դ րանց) 
հա մար քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա  տես ված չէ, 
առա ջաց նում է տու գան քի նշա   նա կում (ՎԻ ՎՕ հոդ. 4010)։ Տվյալ 
դեպ քում «որ ևէ այլ եղա նա կով»–ը կա րող է նե րա ռել նաև ընտ
րա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րի ծրագ րային դրույթ նե րում 
ար տա ցոլ ված հա մա պա տաս խան խոս տում նե րը։ 

Ա ռաջ քաշ ված հար ցադր ման հետ կապ ված՝ դի տար կենք 
որոշ պե տութ յուն նե րում գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե
րը։ Այս պես՝ Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան օրենս
գրքում նոր մեր են բո վան դակ վում Հան րա պե տու թյան Նա խա
գա հի, պատ գա մա վո րու թյան թեկ նա ծու նե րի նա խընտ րա կան 
ծրագ րե րի վե րա բե րյալ։ Ըստ այդմ՝ Հան րա պե տու թյան Նա
խա գա հի, Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տի պատ գա մա վո րութ յան 
թեկ նա ծու ներն իրա վունք ու նեն պե տա կան լրատ վա մի ջոց նե
րով, հան րա պե տա կան կամ տե ղա կան բյու ջե նե րից մաս նա կի
ո րեն ֆի նան սա վոր վող, ինչ պես նաև այն լրատ վա մի ջոց նե րով, 
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որոնց հիմ նա դիր նե րից մե կը պե տա կան մար մին ներն են կամ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ան վճար հրա պա րա կելու իրենց նա
խընտ րա կան ծրագ րե րը հա մա պա տաս խա նա բար՝ մինչև 5 և 2 
մե քե նագ րա կան էջ ծա վա լով՝ ներ կա յաց նե լով նշ ված ծրագ րե րի 
տեքս տե րը ոչ ուշ, քան ընտ րու թյուն նե րից 20 օր առաջ։ Լրա
տվա մի ջոց նե րի ցան կը որո շում է կենտ րո նա կան հանձ նա ժո ղո
վը։ Նա խընտ րա կան ծրագ րե րը հրա պա րա կե լիս պահ պան վում 
է դրանց ստաց ման հա ջոր դա կա նու թյու նը։ Հան րա պե տու թյան 
Նա խա գա հի, պատ գա մա վո րու թյան թեկ նա ծու նե րի ապա գա 
գոր ծու նե ու թյան ծրագ րե րի տեքս տե րը որոշ վում են թեկ նա
ծու նե րի կող մից։ Թեկ նա ծո ւի ծրա գի րը չպետք է բո վան դա կի 
պա տե րազ մի քա րոզ չու թյուն, սահ մա նադ րա կան կար գը բռ նու
թյամբ փո խե լու, Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյան տա րած քային 
ամ բող ջա կա նութ յան խախտ ման, սոցի ա լա կան, ազ գային, կրո
նա կան և ռա սա յա կան թշ նա ման քի կո չեր, Բե լա ռու սի Հան րա
պե տու թյան պաշ տո նա տար ան ձանց, Հան րա պե տու թյան Նա
խա գա հի, պատ գա  մա վորու թյան թեկ նա ծու նե րի վե րա բե րյալ 
վի րա վո րանք և զր պար  տութ յուն։ Նշ ված պա հանջ նե րի խախտ
ման դեպ քում հա մա պա տաս խան ընտ րա կան հանձ նա  ժո ղովն 
իրա վա սու է ու ժը կորց րած ճա նա չելու թեկ նա ծո ւի գրանց ման 
մա սին որո շու մը1։ 

Հա ման ման դրույթ ներ են բո վան դակ վում « Ղա զախս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ընտ  րու թյուն նե րի մա սին» ՂՀ սահ մա
նադ րա կան օրեն քում, հա մա ձայն որի՝ պե տու թյու նը թեկ նա
ծու նե րին երաշ խա վո րում է հա վա սար հի մունք նե րով մի ջոց
նե րի տրա մադ րում՝ զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րով իրենց 
ծրագ րե րով հան  դես գա լու հա մար։ Յու րա քան չյուր թեկ նա ծո ւի 
հատ կաց վում են հե ռուս տա տե սու թյամբ 15, ռա դի ոյով 10 րո պե 
տևո ղու թյամբ հան դես գա լու, ինչ պես նաև տպա գիր հրա տա
րակ չու թյուն նե րում 2 հոդ ված տպագ րե լու հա մար մի ջոց ներ՝ 
0,1 տպա գիր էջը չգե րա զան ցող ծա վա լով։ Թեկ նա ծուն, քա ղա
քա կան կու սակ ցու թյու նը հան դես է գա լիս իր ապա գա գոր

1 Տե՛ս “Избирательный кодекс Республики Беларусь” от 11.02.2000 N 370–3, 
հոդ ված ներ 46, 75:
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ծու նե ութ յան նա խընտ րա կան ծրագ րով, որը չպետք է հռ չա կի 
սահ մա նադ րա կան կար գը բռ նութ յամբ փո խե լու, Հան րա պե
տու թյան ամ բող ջա կա նութ յու նը խախ տե լու, պե տու թյան ան
վտան գու թյու նը խարխ լե լու, սո ցի ա լա կան, ռա սա յա կան, ազ
գային, կրո նա կան, դա սա կար գային և սե ռա յին խտ րա կա նու
թյուն բոր բո քե լու գա ղա փար ներ, դա ժա նութ յան և բռ նութ յան 
պաշ տա  մունք, ինչ պես նաև օրենսդ րութ յամբ չնա խա տես ված 
ռազ մա կա նաց ված կազ մա վո րում նե րի ստեղ ծում1։ Նշ ված պա
հանջ նե րի խախտ ման դեպ քում հա մա պա տաս խան ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղովն իրա վա սու է մեր ժելու թեկ նա ծո ւի, կու սակ ցա
կան ցու ցա կի գրան ցու մը, իսկ թեկ նա ծո ւի կամ կու սակ ցա կան 
ցու ցա կի գրան ցու մից հե տո այդ պի սի նախ ընտ րա կան ծրագ
րի առա ջադր ման դեպ քում՝ ու ժը կորց րած ճա նա չել թեկ նա ծո ւի 
կամ կու սակ ցա կան ցու ցա կի գրանց ման մա սին որո  շու մը2։ 

4.3. ԶԼՄ–ՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԱՎԱՍԱՐ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅԱՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ

 Ընտ րա կան գոր ծըն թա ցում զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց
ներն ու նեն էա կան դե րա  կա տա րու թյուն։ Դրանք ակ տի վո րեն 
ներգ րավ ված են ընտ րա կան գործ ըն թա ցին՝ հան դես գա լով որ
պես ընտ րա զանգ վա ծին իրա զե կե լու աղ բյուր, նա խընտ րա կան 
քա րոզ չութ  յան մի ջոց, ինչ պես նաև քա ղա քա ցի ա կան վե րա հս
կո ղու թյան գոր ծիք։

 Նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում 
թեկ նա ծու նե րի, կու սակ  ցութ յուն նե րի (դ րանց դա շինք նե րի) կող

1 Նմա նա տիպ իրա վա կար գա վո րում է սահ ման ված նաև Վրաս տա նի ընտ րա
կան օրենսգր քում (Electoral Code of Georgia (as of August 1st, 2012), հոդ. 45, 
կետ 3):

2 Տե՛ս Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике 
Казахстан” от 28.09.1995 N 2464, Ñá¹. 28, կետ 3, հոդ. 29:
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մից ԶԼՄ–նե րից օգտ վե լու հա վա սար հնա րա  վո րութ  յուն նե րի 
ապա հով ման ան հրա ժեշ տու թյան մա սին հի շա տակ ված է մի
ջազ գային հե ղի նա կա վոր մի շարք փաս տաթղ թե րում։ Օրի նակ՝ 
Եվ րա խորհր դի « Ժո ղովր դա վա րութ յուն՝ իրա վուն քի մի ջո ցով» 
եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի (Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի) 
«Ընտ րա կան հար ցե րում բա րեն պաստ գոր ծու նե ու թյան կա նո
նա գիրք. ցու ցում ներ և բա ցատ րա կան զե կույց» (CDL–AD (2002) 
23) փաս տաթղ թի բա ցատ րա կան զե կույ ցի 18–րդ կե տում մաս
նա վո րա պես նշ ված է. «Հ նա րա վո րու թյուն նե րի հա վա սա րութ  յու
նը պետք է երաշ խա վոր վի կու սակ ցու թյուն նե րի և թեկ նա ծու
նե րի միջև ու պետք է պար տադ րի պե տութ յա նը ան կողմ նա կալ 
դիրք գրա վել նրանց նկատ մամբ և կի րա ռել նույն իրա վուն քը 
բո լո րի հան դեպ։ Չե զո քու թյան պա հան ջը կի րառ վում է նաև 
ընտ րար շա վի՝ լրատ  վա մի ջոց նե րով լու սա բան ման նկատ մամբ»։ 
Նույն փաս տաթղ թի 19–րդ կե տի հա մա ձայն. « Հիմ նա կան քա
ղա քա կան ու ժե րը պետք է կա րո ղա նան հն չեց նել իրենց կար  ծի
քը երկ րի կար ևոր լրատ վա մի ջոց նե րով... Սա կայն այն փաս տը, 
որ լրատ վա  մի ջոց  նե րը կա րող են չտ րա մադ րել ընտ րար շա վի և 
թեկ նա ծու նե րի վե րա բե րյալ ան կողմ նա  կալ տե ղե կատ վութ յուն, 
ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ ծա գող ամե նա տա րած ված թե
րու  թյուն նե րից է։ Ամե նա կար ևո րը յու րա քան չյուր երկ րի հա մար 
լրատ վա մի ջոց նե րի ցու ցակ կազ մելն է և հա վաս տի ա նա լը, որ 
թեկ նա ծու նե րը կամ կու սակ ցու թյուն նե րը ստա   նան հա վա սար 
եթե րա ժա մա նակ կամ գո վազ դային ժա մա քա նակ, նե րա ռյալ՝ 
պե տա կան ռա դի ո– և հե ռուս տա տե սային կա յան նե րով»։ 

Եվ րո պայի խորհր դի ան դամ պե տու թյուն նե րի նա խա
րար նե րի կո մի տե ի՝ Զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան մի ջոց նե րով 
ընտ րա կան քա րոզ չու թյան լու սա բան ման մի ջո ցա ռում նե րի վե
րա բե րյալ N R (99) 15 հանձ նա րա րա կա նի հա վել վա ծում տպա
գիր լրատ վա մի ջոց նե րի մա սով սահ ման ված է. « Զանգ վա ծային 
լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից ընտ րու թյուն նե րի լու սա բան ման 
կա նո նա կար գու մը չպետք է նսե մաց նի թեր թե րի և ամ սա գրե
րի ո՛չ խմ բագ րա կան ան կա խու թյու նը, ո՛չ էլ դրանց իրա վունքը՝ 
ար տա հայ տե լու ցան կա ցած քա ղա քա կան նա խընտ րու թյուն։ Ան
դամ պե տու թյուն նե րը պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար կեն, հա մա ձայն 
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որոնց՝ հան րային իշ խա նու թյուն նե րին պատ կա նող տպա գիր 
լրատ վա մի ջոց նե րը կլու սա բա նեն ընտ րա կան քա րոզ չու թյու նը 
ար դար, հա վա սա րա կշռ ված և ան կողմ նա կալ, առանց խտ րա
կա նու թյան կամ որ ևէ կոնկ րետ քա ղա քա կան կու սակ ցությա նը 
կամ թեկ նա ծո ւի աջակ ցե լու։ Եթե այդ պի սի լրատ վա մի ջոց նե րը 
տե ղադ րում են վճա  րո վի քա ղա քա կան գո վազդ, ապա դրանք 
պետք է ապա հո վեն հա վա սար և ոչ խտ րա  կան պայ ման ներ 
գո վազ դային մա կե րես ձեռք բե րե լու ցան կու թյուն ու նե ցող բո
լոր հա վակ նորդ նե րի և քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի հա
մար»1։ Սույն հանձ նա րա րակա նում հե ռուս տա ռա դի ո հե ռար ձա
կում իրա կա նաց նող ըն կե րու թյուն նե րի մա սով սահ ման ված է. 
«Ընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում հա մա
պա տաս խան կա նո նա կար գու մը պետք է խթա նի և դյու րաց նի 
կար ծիք նե րի ար տա հայտ ման բազ մա զա նու թյու նը հե ռուս տա
ռա դի ո հե ռար ձա կում իրա կա նաց նող լրատ վա մի ջոց նե րի օգ
նութ յամբ։ Հե ռար ձա կող նե րի խմ բագ րա կան ան կա խու թյու նը 
հա վուր պատ շա ճի հաշ վի առ նե լով՝ կա նո նա կար գու մը պետք 
է նա խա տե սի ընտ րա կան քա րոզ չու թյունն ար դար, հա վա սա
րա կշռ ված և ան կողմ նա կալ լու սա բա նե լու պար տա կա նու թյու
նը հե ռար ձա կող ըն կե րու թյան բո լոր հա ղոր դում նե րում։ Տվյալ 
պար տա կա նու թյու նը պետք է դր վի ինչ պես հան րային, այն պես 
էլ մաս նա վոր հե ռուս տա ռա դի ո հե ռար ձա կում իրա կա նաց նող 
ըն կե րութ յուն նե րի վրա։ Ինք նա կար գա վոր ման կա նոն նե րի բա
ցա կա յու թյան դեպ քում ան դամ պե տու թյուն նե րը պետք է մի ջոց
ներ ձեռ նար կեն, որոնց ու ժով հան րային և մաս նա վոր հե ռար
ձա կող ըն կե րու թյուն նե րը ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նա կա հատ
վա ծում պետք է լի նեն հատ կա պես ար դար, հա վա սա րակշռ ված 
և ան կողմ նա կալ լրատ վա կան և հրա պարա կա խո սա կան հա
ղոր դում նե րում... Այդ պի սի հա ղոր դում նե րի ժա մա նակ հան
րային իշխա նու թյուն նե րը չպետք է օգ տա գոր ծեն իրենց ար
տո նյալ դիր քը։ Տվյալ հարցն, առա ջին հեր թին, պետք է լուծ վի 

1 Տե՛ս Рекомендация N R (99) 15 Комитета Министров государств–членов 
Совета Европы о мерах по осве ще нию избирательной кампании средствами 
массовой информации (принята Комитетом Министров 9 сентября 1999 года 
на 678 встрече заместителей министров), Приложение, I:
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ինք նա կար գա վոր ման հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րով։ Ան դամ 
պե տու թյուն նե րը կա րող են քն նար կել ընտ րու թյուն նե րի լու սա
բա նու մը վե րահս կող հա մա պա տաս խան մար մին նե րին մի ջամ
տե լու իրա վունք վե րա պա հե լու վե րա բե րյալ հար ցը՝ հնա րա վոր 
թե րու թյուն նե րի վե րաց ման հա մար։ Առանձ նա հա տուկ ու շադ
րու թյուն պետք է դարձ վի այլ հա ղոր դում նե րին, որոնք ուղ ղա
կի ո րեն կապ ված չեն ընտ րա կան քա րոզ չու թյան հետ, սա կայն 
կա րող են ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ընտ րող նե րի վե րա բեր մուն քի 
վրա»1։

 Մինչև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան նոր 
օրենսգր քի ըն դու նու մը և « Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դի ոյի 
մա սին» 09.10.2000 թվա կա նի ՀՀ օրեն քում հա մա պա տաս խան 
փո փո խու թյուն նե րի կա տա րու մը2 լրատ վա մի ջոց նե րի, մաս նա
վո րա պես հե ռուս տա  ըն կե րու թյուն նե րի կող մից թեկ նա ծու նե
րի, կու սակ  ցութ յուն նե րի (դ րանց դա շինք նե րի) նախ ընտ րա կան 
քա րոզ չու թյան լու սա բան ման հետ կապ ված՝ պար բե րա բար 
ծա գել են լուրջ խն դիր ներ, որոնց մա սին են վկա յում, օրի նակ՝ 
2007 և 2008 թվա կան նե րին տե ղի ու նե ցած ՀՀ խորհր դա րա
նա կան և նա խա  գա հա կան ընտ րու թյուն նե րի լու սա բա նում նե
րի դի տար կում նե րի արդ յունք նե րը Հա յաս տա նի հե ռար  ձակ վող 
ԶԼՄ–նե րում3։

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա  րա նի՝ 2008 թվա կա նի մար
տի 8–ի ՍԴՈ–736 որոշ ման մեջ ար ձա նագր վել է Հե ռուս տա տե
սու թյան և ռա դի ոյի ազ գային հանձ նա ժո ղո վի կող մից (Հ ՌԱՀ) 
օրեն քի պա հանջ նե րի կա տար մա նը ձևա   կան մո տե ցում դրս ևո
րե լու փաս տը՝ կապ ված հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րի կող մից 
նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան՝ ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քով 

1 Տե՛ս նույն տեղում, Приложение, II:
2  Օրենքը նոր խմբագրությամբ շարադրվել է 10.06.2010 թվականին 

(ՀՕ – 100 – Ն):
3 Տե՛ս Հա յաս տա նի հե ռար ձակ վող ԶԼՄ–նե րում 2007 և 2008 թթ. խորհր դա

րա նա կան և նա խա գա հա կան ընտ րու թյուն նե րի լու սա բա նում նե րի դի տար
կում նե րը (Երև ա նի մա մու լի ակումբ, «Թիմ» հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն, 
Բաց հա սա րա կու թյան ինս տի տու տի ԶԼՄ–նե րի ցան ցա յին ծրա գիր (Բաց հա
սա րա կու թյան ինս տի տու տի օժան դա կու թյան հիմ նադ րա մի հա յաս տա նյան 
մաս նա ճյուղ)), Երև ան–2007, 2008: 
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սահ ման ված կար գի պահ պան ման նկատ մամբ վե րա հս կո ղութ
յան իրա կա նաց ման հետ։ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ դրա արդ յուն քում լրատ վա մի ջոց  նե րում ոչ 
մի այն տեղ են գտել կողմ նա կալ մո տե ցում ներ, այլև առան ձին 
լու սա բա նում   նե րի ըն թաց քում ար ձա նա  գր վել են նաև իրա վա
կան ու բա րո յա կան նոր մե րի խախ   տում ներ1։ 

Լ րատ վա մի ջոց նե րի կող մից թեկ նա ծու նե րի, կու սակ  ցութ
յուն նե րի (դ րանց դա շինք նե րի) նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի 
լու սա բան ման գոր ծըն թա ցում մի շարք խախ տում ներ ու օրենսդ
րա կան բաց թո ղում ներ են ար ձա նագր վել նաև ԵԱՀԿ ժո ղո վր
դա վարա կան հաս տա տու թյուն նե րի և մար դու իրա վունք նե րի 
գրա սե նյա կի (ԺՀ ՄԻԳ) ընտ րու թյուն նե րի դի տոր դա կան առա քե
լու թյան՝ 2007 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 10–ին Վար շա վա յում հրա
պա րակ ված զե կույ ցում՝ կապ ված 2007 թվա կա նի մայի սի 12–ին 
ան ցկաց ված ՀՀ խորհր դա րա նա կան ընտ րու թյուն նե րի հետ2։

 Սույն հիմ նախնդ րի հետ կապ ված՝ ՀՀ օրենսդ րա կան մի շարք 
ակ տե րում փո փո խութ յուն նե րի կա տա րու մից և 26.05.2011 թվա  կա
նին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան նոր օրենսգր քի 
ըն դու նու մից հե տո իրա վի ճակն էա պես բա րե լավ վեց։ 

« Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դի ոյի մա սին» ՀՀ օրեն քի հա
մա ձայն՝ հան րա յին հե ռուս տա ռա դի ոըն կե րու թյու նը ղե կա վար
վում է օբյեկ տի վութ յան, ժո ղովր դա վա րութ յան, ան կողմ նա
կա լու թյան, բազ մա զա նու թյան, բազ մա կար ծութ յան սկզ բունք
նե րով... (հոդ. 26, մաս 4)։ Նույն օրենքն ար գե լում է հան րա յին 
հե ռուս տա ռա դի ո ըն կե րութ յան հե ռար ձակ վող հա ղոր դում նե
րում քա ղա քա կան դիր քո րոշ ման գե րա կշ ռութ յու նը (հոդ. 26, 
մաս 6, կետ 2)։ Իսկ ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քում ամ րագր ված է, 

1 Տե՛ս ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2008 թվա կա նի մար տի 8–ի 
ՍԴՈ– 736 որո շու մը Հան րա պե տութ յան Նա խա գա հի թեկ նա ծու ներ Տիգ
րան Կա րա պե տյա նի և Լև ոն Տեր–Պետ րո սյա նի դի մում նե րի հի ման վրա` 
ՀՀ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 2008 թվա կա նի փետր վա րի 
24– ի` «Հան րա պե տութ յան Նա խա գահ ընտր վե լու մա սին» թիվ 24–Ա որո շու
մը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծով: 

2 Ման րա մասն տե՛ս Զե կույ ցի 8–րդ բաժ նի (Զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րը) 
«բ» (Լրատ վա մի ջոց նե րի գոր ծու նե ու թյան իրա վա կան դաշ տը) և «գ» (Զանգ
վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րի մո նի թո րինգ) կե տե րը:
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որ հան րային ռա դի ո ըն կե րու թյու նը և հան րային հե ռուս տաըն
կե րու թյու նը պար տա վոր են թեկ նա ծու նե րի, հա մա մաս նա կան 
ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցութ
յուն նե րի, կու սակ  ցութ յուն նե րի դա շինք նե րի հա մար ապա հո
վել ոչ խտ րա կան պայ ման ներ։ Հան րային ռա դի ոյի և հան րա յին 
հե ռուս տա տե սութ յան լրատ վա կան հա ղոր դում  նե րում թեկ  նա
ծու նե րի, կու սակ ցութ յուն նե րի, դրանց դա շինք նե րի նախ ընտ
րա կան քա րո զար շա վի վե  րա  բե րյալ ներ կա յաց վում է ան կողմ
նա կալ և գնա հա տա կան նե  րից զերծ տե ղե կատ վութ  յուն։ Նշ ված 
դրույթ նե րը հա վա սա րա պես տա րած վում են նաև թեկ նա ծու նե
րին, հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն նե րին մաս
նակ ցող կու սակ ցութ յուն նե րին, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե
րին քա րոզ  չու թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար եթե րա ժամ տրա  
մադ րող վեր գետ նյա եթե րային հե ռար ձա կում իրա կա նաց նող 
մյուս ռա դի ոըն կե րութ  յուն նե րի և հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րի 
վրա՝ ան կախ սե փա կա նութ յան ձևից (հոդ. 19, մա սեր 3, 5)։

ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի հա մա ձայն՝ պե տա կան կամ տե
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի հիմ նադ րած թեր թե
րը և ամ սագ րե րը նա խընտ րա կան քա րոզ չության ժա մա նա կա
հատ վա ծում պար տա վոր են թեկ նա ծու նե րի, հա մա մաս նա կան 
ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու
թյուն նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի հա մար ապա հո
վել ոչ խտ րա կան և ոչ կողմ նա կալ պայ ման ներ (հոդ. 19, մաս 12)։

 Հա ման ման դրույթ ներ են բո վան դակ վում մի շարք պե տու
թյուն նե րի օրենսդ րութ յան մեջ։ Այս պես՝ Բե լա ռու սի Հան րա պե
տու թյու նում պե տա կան լրատ վա մի ջոց նե րը, պե տա կան կամ 
տե ղա կան բյու ջե նե րից մաս նա կի ո րեն ֆի նան սա վոր վող լրատ
վա մի ջոց նե րը, ինչ պես նաև այն լրատ վա մի ջոց նե րը, որոնց հիմ
նա դիր նե րից մե կը պե տա կան մար մին ներն են կամ կազ մա կեր
պու թյուն նե րը, պար տա վոր են ապա հո վել հա վա սար հնա րա
վո րու թյուն ներ թեկ նա ծու նե րի նա խընտ րա կան ելույթ նե րի, քա
րոզ չութ յան իրա կա նաց ման հա մար1։ 

1 Տե՛ս “Избирательный кодекс Республики Беларусь” от 11.02.2000 N 370–З, 
հոդ. 46, մաս 2: 
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Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյու նում զանգ վա ծային 
լրատ  վա մի ջոց նե րը պար տա վոր են օբյեկ տի վո րեն լու սա բա նել 
թեկ նա ծու նե րի, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ընտ րա կան 
քա րոզ չու թյու նը, ձեռն պահ մնալ քա րոզ չա կան նյու թե րի և այլ 
տե ղե կութ յուն նե րի հրա պա րա կու մից, որոնք արա տա վո րում են 
թեկ նա ծու նե րի պա տիվը, ար ժա նա պատ վու թյու նը և գոր ծա րար 
համ բա վը, նշ ված ան ձանց հնա րա վո րու թյուն ըն ձե  ռել ան վճար 
հրա պա րա կելու պատ վի, ար ժա նա պատ վու թյան և գոր ծա րար 
համ բա վի պաշտ պա նութ յանն ուղղ ված հեր քում տպա գիր հրա
տա րակ չու թյան առա ջի կա հա մա րում կամ հե ռուս տա հա ղորդ
մամբ (ռա դի ո հա ղորդ մամբ)։ Զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րը 
պար տա վոր են տա րա ծել տե ղե կու թյուն ներ բո լոր թեկ նա ծու
նե րի և կու սակ ցա կան ցու ցակ նե րի առա ջադր ման, ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից դրանց գրանց ման մի ջո ցա ռում նե րի 
վե րա բե րյալ՝ տպա գիր մա կե րե սի, եթե րա ժա մա նա կի հա վա սար 
ծա վալ նե րով1։ 

Թուրք մենս տա նի Հան րա պե տու թյու նում զանգ վա ծային 
լրատ վա մի ջոց նե րում տե ղադր վող կամ այլ եղա նա կով տա րած
վող տե ղե կատ վա կան նյու թե րի բո վան դա կութ յու նը պետք է լի
նի օբյեկ տիվ, հա վաս տի, թեկ նա ծու նե րի հա վա սա րու թյան սկզ
բուն քը չխախ տող. դրան ցում ան թույ լատ րե լի է որ ևէ թեկ նա ծո ւի 
նա խա պատ վու թյուն տա լը2։

 Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում տե ղե կատ վա կան հե ռուս
տա հա ղոր դում նե րում և ռա դի ո հա  ղոր դում նե րում, պար բե րա
կան տպա գիր հրա տա րակ չու թյուն նե րի հրա պա րա կում  նե րում 
նա խընտ րա կան մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման վե րա բե րյալ տե
ղե կութ յուն նե րը պետք է տր վեն բա ցա ռա պես առան ձին տե ղե
կատ վա կան հատ վա ծով, առանց մեկ նա բա նութ յուն նե րի։ Դրան
ցում չպետք է նա խա պատ վու թյուն տր վի որ ևէ թեկ նա ծո ւին, 
ընտ րա կան մի ա վոր մա նը, այդ թվում՝ նրանց նա խընտ րա կան 

1 Տե՛ս Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Респуб лике 
Казахстан” от 28.09.1995 N 2464, հոդ. 27, կետ 7:

2 Տե՛ս Закон Туркменистана от 4 мая 2013 года “Об утверждении и вве
де нии в действие Избирательного ко декса Туркменистана” (ու ժի մեջ է 
01.07.2013 թ – ից), հոդ. 61, մաս 3:



80

գոր ծու նե ու թյան լու սա բան ման ժա մա նա կի, այդ պի սի հա ղոր
դագ րու թյուն նե րի հա մար առանձ նաց ված տպա գիր մա կե րե սի 
ծա վա լի առու մով1։ 

Ղրղզս տա նի Հան րա պե տու թյու նում թեկ նա ծու նե րի, քա ղա
քա  կան կու սակ ցութ յուն նե րի հա մար երաշ խա վոր վում են զանգ
վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րից օգտ վե լու հա վա սար պայ ման ներ։ 
Այն լրատ վա մի ջոց նե րը, որոնց հիմ նա դիր ներն (հիմ նա դիր նե
րից) են պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին
նե րը կամ դրանց են թա կա հաս տա տու թյուն նե րը, որոնք ամ բող
ջութ յամբ կամ մաս նա կի ո րեն ֆի նան սա վոր վում են պե տա կան 
կամ տե ղա կան բյու ջե նե րի մի ջոց նե րի հաշ վին, ինչ պես նաև այն 
լրատ վա մի ջոց նե րը, որոնք այլ լրատ վա մի ջոց նե րի հա մե մատ 
հար կե րի և պար տա դիր վճար նե րի գծով ու նեն ար տո նու թյուն
ներ, պար տա վոր են թեկ նա ծու նե րի, քա ղա քա կան կու սակ ցութ
յուն նե րի հա մար ապա հո վել նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան 
իրա կա նաց ման հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ2։ 

Ուզ բեկս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի թեկ նա ծու
նե րը, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներն ու նեն զանգ վա ծային 
լրատ վա մի ջոց նե րից օգտ վե լու հա վա սար իրա վունք ներ՝ Հան
րա պե տու թյան կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
կող մից սահ ման ված կար գով3։ Այս տեղ նա խընտ րա կան քա րոզ
չու թյուն իրա կա նաց նե լիս պատ գա մա վո րու թյան թեկ նա ծու նե
րի, քա ղա քա կան կու սակ  ցութ յուն նե րի հա մար ապա հով վում են 
պե տա կան լրատ վա մի ջոց նե րից օգտ վե լու հա վա սար պայ ման
ներ՝ նրանց ան վճար հի մունք նե րով միև նույն ծա վա լով եթե րա
ժամ և տպա գիր մա կե րես տրա մադ րե լով։ Եթե րա ժա մի, տպա
գիր մա կե րե սի հա մար ընտ րա կան գործ ըն թա ցին մաս նակ ցող 

1 Տե՛ս Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” (ред. от 07.05.2013), հոդ. 45, կետ 5:

2 Տե՛ս Конституционный закон Кыргызской Республики “О выборах Прези
дента Кыргызской Рес пуб лики и депутатов Жогору Кенеша Кыргызской 
Республики” от 2 июля 2011 года N 68 (в ред. конс ти ту ционного Закона КР от 
25 ноября 2011 года N 221), հոդ. 22, մա սեր 12, 18: 

3 Տե՛ս Закон Республики Узбекистан «О выборах Президента Республики 
Узбекистан» (дейст. ред.), հոդ. 28:
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լրատ վա մի  ջոց նե րի կող մից որոշ վող վճար ման պայ ման նե րը և 
այլ պա հանջ նե ր պետք է լի նեն հա վա սար և մի ա տե սակ պատ
գա մա վո րու թյան բո լոր թեկ նա ծու նե րի, քա ղա քա կան կու սակ
ցու թյուն նե րի հա մար1։ 

Վե րը հի շա տակ ված դրույթ ներն ուղղ ված են բո լոր թեկ նա
ծու նե րի, կու սակ ցութ յուն նե րի, դրանց դա շինք նե րի՝ ԶԼՄ–նե րից 
ան խո չըն դոտ օգտ վե լու ապա հով մա նը՝ առանց խտրա կա նու
թյան։ Այս կա պակ ցու թյամբ ԵԱՀԿ կո պեն հա գե նյան փաս տա թղ
թում նշ ված է. «...մաս նա կից պե տու թյուն ներն ապա հո վում են, 
որ զանգ վա ծային լրատ վութ յան մի ջոց նե րից, առանց խտ րա
կա նութ յան, անար գել օգտ վե լու ինչ–ի նչ իրա  վա բա նա կան կամ 
վար չա կան ար գելք ներ չս տեղծ վեն այն բո լոր քա ղա քա կան խմ
բա  վո րում նե րի և առան ձին ան ձանց առջև, որոնք ցան կա նում 
են մաս նակ ցել ընտ րա կան գործ ըն թա ցին»2։ Այս առու մով Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում դեռևս առ կա են իրա վա կան 
լու ծում ներ պա հան ջող որոշ խն դիր ներ։ 

Վե րոն շյա լի կա պակ ցու թյամբ ու շադ րու թյան է ար ժա նի, 
օրի նակ, « Ռու սաս տա նի Դաշ նութ  յան քա ղա քա ցի նե րի ընտ րա
կան իրա վունք նե րի և հան րաք վե ին մաս նակ ցե լու իրա վուն քի 
հիմ նա կան երաշ խիք նե րի մա սին» ՌԴ օրեն քի այն նոր մը, հա
մա ձայն որի՝ լրագ րո ղը, զանգ վա ծային լրատ  վութ յան մի ջո ցի 
թո ղար կումն իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյան ստեղ ծա գոր
ծա կան այլ աշ խա տա կի ց, պաշ տո նա տար ան ձ, որոնք մաս
նակ ցում են ընտ րու թյուն նե րի տե ղե կատ վա կան ապա հով մանն 
ուղղ ված գոր ծու նե ութ յա նը, ընտ րու թյուն նե րի և հան րաք վե նե
րի մա սին ՌԴ օրենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս խան՝ ընտ րա կան 
քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում և դրա ավար տից հե
տո՝ 1 տար վա ըն թաց քում, վար չա կազ մի (գոր ծա տո ւի) նա խա
ձեռ նու թյամբ չեն կա րող ազատ վել աշ խա տան քից կամ առանց 
իրենց հա մա ձայ նու թյան տե ղա փոխ վել այլ աշ խա տան քի, բա
ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, երբ աշ խա տան քային օրենսդ րու թյա նը 

1 Տե՛ս Закон Республики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики 
Узбекистан» (дейст. ред.), հոդ. 272:

2 Տե՛ս Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human 
Dimension of the CSCE, 1990, 7.8:
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հա մա պա տաս խան՝ նրանք են թարկ վել են տույ ժի, որը դա տա
կան կար գով չի վի ճարկ վել կամ նույն կար գով օրի նա կան ու 
հիմ նա վոր է ճա նաչ վել1։

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում հե ռուս տա ռա դի ոըն կե
րու թյուն նե րի կող մից նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյան՝ ՀՀ ընտ
րա կան օրենսգր քով սահ ման ված կար գի պահ պան ման նկատ
մամբ վե րահս կո ղութ յու նը և հե ռուu տա ռա դի ոըն կե րու թյուն նե րի 
գոր ծու նե ութ յան մշ տա դի տար կումն իրա կա նաց նում է ՀՌԱՀ–ը 2։ 
Այս կա պակ ցու թյամբ վեր գետ նյա եթե րա յին հե ռար ձա կում իրա
կա նաց նող հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րի, ռա դի ո ըն կե րութ յուն
նե րի կող մից 2012 թվա կա նի մայի սի 6–ի ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի 
ընտ րութ յուն նե րի նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյան սահ ման ված 
կար գի պահ պան ման վե րա բե րյալ ՀՌԱՀ մշտա դի տարկ ման ար
դյունք նե րի և եզ րա կա ցութ յան մեջ ար ձա նագր ված են, մաս
նա վո րա պես, « Կենտ րոն» և «Եր կիր Մե դի ա» հե ռուս տա ըն կե
րութ յուն նե րի կող մից թեկ նա ծու նե րին, կու սակ ցու թյուն նե րին, 
կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րին հատ կաց ված եթե րա ժա մա
նա կի էա կան ան հա մա չա փու թյուն նե րը, ին չի կա պակ ցու թյամբ 
10.05.2012 թվա կա նին Հանձ  նա ժո ղո վը վար չա կան վա րույթ
ներ հա րու ցեց նշ ված հե ռուս տա ըն կե րութ յուն նե րի նկատ մամբ, 
որոնք Հանձ նա  ժո ղո վի 18.05.2012 թվա կա նի որո շում նե րով 
կարճ վե ցին։

07.05.2012 թվա կա նին ՀՌԱՀ–ը վար չա կան վա րույթ է հա
րու ցել « Կենտ րոն» հե ռուս  տա ըն կե րու թյան նկատ մամբ՝ ընտ
րու թյուն նե րի և հան րաք վե նե րի մա սին ՀՀ օրենս դրութ յամբ 
ար գել ված ժա մա նա կա հատ վա ծում քա րոզ չա կան բնույ թի հա
ղոր դում հե ռար  ձա կե լու հա մար։ Հանձ նա ժո ղո վի 2012 թվա կա նի 
մա յի սի 11–ի որոշ մամբ « ՄՈՒԼ ՏԻ ՄԵ ԴԻ Ա– ԿԵՆՏ ՐՈՆ ԹԻ ՎԻ» ըն
կե րու թյու նը (« Կենտ րոն» հե ռուս տա ըն կե րու թյու նը) են թարկ վեց 
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան՝ Ազ գային ժո ղո  վի ընտ րու

1 Տե՛ս Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” (ред. от 07.05.2013), հոդ. 45, կետ 6: 

2 Տե՛ս «Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դի ո յի մա սին» ՀՀ օրեն քը, հոդ. 36, մաս 1, 
կե տեր 12, 14, ՀՀ ընտ րա կան օրենս գրքի հոդ. 19, մա սեր 10, 11:



83

թյուն նե րի օրը՝ մա յի սի 6–ին, օրեն քի խախտ մամբ քա րոզ չու
թյան տար րեր պա րու նա կող հա ղոր դում հե ռար ձա կե լու հա մար։

2012 թվա կա նի խորհր դա րա նա կան ընտ րու թյուն նե րի հետ 
կապ  ված՝ ՀՀ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ  նա ժո ղո վի հա
մա պա տաս խան որո շում նե րով մերժ վել է վար չա կան վա րույթ
նե րի հա րու ցու մը մի շարք դի մում նե րով (բո ղոք նե րով)՝ կապ
ված որոշ հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րի կող մից ՀՀ ընտ րա կան 
օրենսգր քի 19–րդ հոդ վա ծի 3–րդ և 5–րդ մա սե րի պա հանջ նե րի 
խախ տում նե րի հետ1։ 

ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի 06.05.2012 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե
րի վե րա բե րյալ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ ընտ րու թյուն նե րի դի  տոր դա կան 
առա քե լութ յան վերջ նա կան զե կույ ցում մաս նա վո րա պես նշ ված 
է, որ լրատ վա մի ջոց ներն ընդ հա նուր առ մամբ կա տա րե ցին ան
վճար և վճա րո վի եթեր տրա մադ րե լու իրենց պար տա կա նութ
յու նը և ոչ խտ րա կան պայ ման ներ ապա հո վե լու ու ան կողմ նա
կալ լրատ վու թյուն ապա հո վե լու իրենց պար տա վո րու թյու նը քա
րո զար շա վի պաշ տո նա կան շր ջա նում։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ԵԱՀԿ/
ԺՀ ՄԻԳ–ը ԶԼՄ–նե րում ար ձա նագ րել է կան խա կա լու թյան դեպ
քեր որոշ կու սակ ցու թյուն նե րի նկատ մամբ, որոնք հա կա սում 
են ան կողմ նա կալ լրատ վութ յուն ապա հո վե լու՝ ՀՀ ընտ րա կան 
օրենսգր քով սահ ման ված սկզ բուն քին։ Մաս նա վո րա պես նշ ված 
է, որ հան րային հե ռուս տաըն կե րու թյու նը իր նո րու թյուն նե րում 
20 տո կոս լու սա բա նել է ՀՀԿ–ին, 19–ը՝ ՀԱԿ–ին, 12–ա կան տո
կոս՝ ՀՅԴ–ին, Ժա ռան գու թյա նը, ՕԵԿ–ին և 8 տո կոս՝ ԲՀԿ–ի ն։ 
Լրատվու թյան ոճը հիմ նա կա նում չե զոք է եղել, չնա յած դրա կան 
երանգ է ար ձա նագր վել ՀՀԿ–ի և ՕԵԿ–ի հան դեպ։ Հան րա յին 
ռա դի ոն իր լրատ վու թյու նը հիմ նա կա նում հա վա սար է բաշ խել 
հիմ նա կան կու սակ ցու թյուն նե րի միջև։ Չնա յած օրեն քը սահ մա
նում է, որ պե տա կան թեր թե րը պետք է անա չառ լի նեն, « Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն» պե տա կան օրա թերթն իր ծա վա
լի 24 տո կո սը հատ կաց րել է ՀՀԿ–ի ն՝ հիմ նա կա նում չե զոք կամ 
դրա կան երան գով, 12 տո կո սը՝ պե տա կան պաշ տո նյա նե րին, և 

1 Տե՛ս, օրի նակ, ՀՀ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 2012 թվա կա
նի ապ րի լի 17–ի N 131–Ա, ապ րի լի 20–ի N 137–Ա, 147–Ա, 148–Ա որո շում նե րը:
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5 տո կո սը ՀՀ Նա խա գա հին՝ պաշ տո նա կան դիր քի կտր ված քով։ 
2 մաս նա վոր հե ռար ձա կող նե րի լրատ վու թյու նը որոշ կողմ նա
կա լու թյուն դրս ևո րեց. « Կենտ րոն» հե ռուս տա ըն կե րութ յու նը մե
ծա պես սա տա րում էր ԲՀԿ–ի ն՝ 48 տո կոս՝ մե ծ մա սամբ դրա կան 
լու սա բան մամբ, «Եր կիր Մե դի ա»–ն լրատ վու թյան 27 տո կո սը 
հատ կաց րել է ՀՅԴ–ին և 16 տո կո սը ԲՀԿ–ի ն՝ եր կու դեպ քում 
էլ՝ հիմ նա կա նում դրա կան երանգ նե րով։ «Հ2», «Ար մե նի ա» և 
« Շանթ» հե ռուս տա ըն կե րու թյուն ներն ավե լի հա վա սա րակշռ ված 
են եղել իրենց լու սա բա նում նե րի մեջ, չնա յած նույ նիսկ նրան, 
որ դրանց դեպ քում ավե լի դրա կան երանգ է նկատ վել ՀՀԿ–ի, 
ՕԵԿ–ի և ԲՀԿ–ի հան դեպ։ «Ա զա տու թյուն» ռա դի ո կա յա նը առա
վել բա ցա սա կան երան գով է հան դես եկել ՀՀԿ–ի հան դեպ1։

 Վեր գետ նյա եթե րա յին հե ռար ձա կում իրա կա նաց նող հե
ռուս տաըն կե րու թյուն նե րի, ռա դի ո ըն կե րութ յուն նե րի կող մից 
2013 թվա կա նի փետր վա րի 18–ի ՀՀ Նա խա գա հի ընտ րութ յուն
նե րի նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյան սահ ման ված կար գի պահ
պան ման վե րա բեր յալ ՀՌԱՀ մշ տա դի տարկ ման ար դյունք նե
րի և եզ րա կա ցութ յան մեջ մաս նա վո րա պես ար ձա նա գրված է 
առան ձին հե ռուս տա ռա դի ոըն կե րու թյուն նե րից յու րա քան չյու րի 
կող մից ՀՀ Նա խա գա հի թեկ նա ծու նե րին և (կամ) նրանց ներ
կա յա ցու ցիչ նե րին հատ կաց ված եթե րա ժա մա նա կի ան հա մա չա
փու թյու նը։ Հանձ նա ժո ղովն իրա կա նաց րած ուսում նա սի րու թյան 
և վեր լու ծու թյան ար դյուն քում հան գել է եզ րա կա ցու թյան, որ 
այն պայ մա նա վոր ված է վեր ջին նե րիս կող մից իրենց նա խընտ
րա կան քա րոզ չու թյան ծրագր ման և իրա կա նաց ման մի ջո ցա
ռում նե րի քա նա կա կան, տա րած քային և ժա մա նա կա ցու ցային 
բաշխ ման ան հա մա սե ռու թյուն նե րով, քա րոզ չու թյան իրա կա
նաց ման, ինչ պես նաև նրանց նա խընտ րա կան հիմ նադ րամ նե
րում առ կա մի ջոց նե րի, ան վճար և վճա րո վի եթե րա ժա մա նա կի 
օգ տա գործ ման, հե ռուս տա ռա դի ո ծրագ րե րում հյու րըն կալ վե
լու պատ րաս տա կա մու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րով։ Այս 

1 Տե՛ս ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ընտ րու թյուն նե րի դի  տոր դա կան առա քե լութ յան վերջ նա
կան զե կույ ցը ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի 06.05.2012 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ (Վար շա վա, 26.06.2012), IX. Լրատ վա մի ջոց ներ, ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ 
դի տար կած լրատ վա մի ջոց նե րը:
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հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված եթե րա ժա մա նա կի տրա
մադր ման ան հա մա չա փութ յուն նե րը ՀՌԱՀ–ը որ պես հե ռուս տա
ռա դի ոըն կե րու թյուն նե րի կող մից ՀՀ Նա խա գա հի թեկ նա ծու նե
րի նկատ մամբ հա վա սար պայ ման ներ ապա հո վե լու խախ տում 
չի գնա հա տել։ 2013 թ. փետր վա րի 18–ի ՀՀ Նա խա գա հի ընտ
րու թյուն նե րի քա րո զար շա վի (21.01.13–16.02.13թթ.), ինչ պես նաև 
լռու թյան օրը և քվե ար կու թյան օրը մինչև ժա մը 2000–ն ՀՀ ընտ
րա կան օրենսգր քի և « Հե ռուս տա տե   սու թյան և ռա դի ոյի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի պա հանջ նե րի խախ տում ներ չեն ար ձա նագր վել1։ Այս 
կա պակ ցու թյամբ ՀՀ Նա խա գա հի 18.02.2013 թվա կա նի ընտ րու
թյուն նե րի վե րա բե րյալ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ ընտ րու թյուն նե րի դի  տոր
դա կան առա քե լութ յան վերջ նա կան զե կույ ցում նշ ված է. « Պետք 
է քն նար կել ՀՌԱՀ իրա վա սու թյուն նե րի և ռե սուրս նե րի ու ժե
ղաց ման հար ցերը, որոնք ան հրա ժեշտ են լրատ վա մի ջոց նե րի 
լի ար ժեք և ան կախ մշ տա դի տար կում իրա կա նաց նե լու հա մար, 
և փո խա րե նը չհանձ նա րա րել լրատ վա մի ջոց նե րին տրա մադ րել 
հե ռար ձակ ման տվյալ ներ։ Ավե լին՝ հարկ է քն նար կել ՀՌԱՀ–ի՝ 
լրատ վա մի ջոց նե րի մշ տա դի տարկ ման մե թո դա բա նու թյան 
զար գա ցու մը այն պես, որ  հնա րա վոր լի նի մշ տա դի տար կել և 
գնա հա տել լու սա բան ման տո նայ նու թյու նը (ը նդգ ծու մը մերն է)։ 
Բա ցի այդ, ան հրա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ ՀՌԱՀ–ը պետք է 
կա տա րի իր վե րա հս կիչ դե րը՝ իրա կա նաց նե լով լրատ վա մի ջոց
նե րի մշ տա դի տար կում քա րո զար շա վի ժա մա նա կա հատ վա ծից 
դուրս»2։ Զե կույ ցում ար ձա նագր ված են մի շարք լրատ վա մի ջոց

1 Հաս տատ ված է ՀՌԱՀ 2013 թվա կա նի փետր վա րի 22–ի թիվ 3–Ա որոշ մամբ: 
Հա ման ման ձև ա կեր պում ներ են բո վան դակ վում նաև վեր գետ նյա եթե րա յին 
հե ռար ձա կում իրա կա նաց նող հե ռուս տա ըն կե րու թյուն նե րի, ռա դիո ըն կե րութ
յուն նե րի կող մից 2013 թվա կա նի մա յի սի 5–ի՝ Երև ա նի ավա գա նու ընտ րութ
յուն նե րի նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյան սահ ման ված կար գի պահ պան ման 
վե րա բեր  յալ ՀՌԱՀ մշտա դի տարկ ման ար դյունք նե րի և եզ րա կա ցութ յան մեջ 
(հաս տատ ված է ՀՌԱՀ 2013 թվա կա  նի մա յի սի 8–ի թիվ 10–Ա որոշ մամբ):

2 Տե՛ս ՀՀ Նա խա գա հի 18.02.2013 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ընտ րութ յուննե րի դի  տոր դա կան առա քե լութ յան վերջ նա կան 
զե կույ ցը (Վար շա վա, 08.05.2013), IX.բ. «Լրատ վա մի ջոց նե րի իրա վա կան 
դաշ տը»:
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նե րի կող մից առան   ձին թեկ նա ծու նե րի նկատ մամբ կողմ նա կալ 
վե րա բեր մուն քի դրս ևոր ման փաս տեր1։

 Մի շարք խն դիր ներ են ծա գում՝ կապ ված նախ քան պաշ տո
նա կան քա րո զար շա վի մեկ նար կը լրատ վա մի ջոց նե րով քա րոզ
չա կան նյու թե րի տա րած ման հետ։ Օրի նակ՝ ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի 
2012 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե րի հետ կապ ված՝ պաշ տո նա կան 
քա րո զար շա վի մեկ նար կից (ապ րի լի 8) առաջ մի շարք հե ռուս
տա ըն կե րութ յուն նե րի կող մից թաքն ված քա ղա քա կան գո վազ դի 
(քա րոզ չու թյան) հատ կա նիշ ներ պա րու նա կող նյու թե րի ցու ցա
դր մա նն ան դրա դարձ է կա տար ված Երևա նի մա մու լի ակում բի, 
Եվ րո պա կան մի ու թյան, Եվ րո պա յում ան վտան գու թյան և հա
մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պութ  յան եր ևա նյան գրա սե նյա
կի՝ Հա յաս տա նի հե ռար ձակ վող ԶԼՄ–նե րի կող մից 2012 թվա
կա նի մայի սի 6–ի ՀՀ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի լու
սա բան ման մշ տա  դի տարկ  ման հաշ վետ վու թյան մեջ։ Դրա նում 
մաս նա վո րա պես ար ձա նագր ված է. « Նախ ընտ   րա կան քա րոզ
չու թյա նը նա խոր դած ժա մա նա կաշր ջա նում « Բար գա վաճ Հա
յաս տան» կու սակ ցութ յան (ԲՀԿ) և, ավե լի նվազ չա փով, «Օ րի
նաց եր կիր» կու սակ ցու թյան (ՕԵԿ) բա րե գոր ծա կան ակ ցի ա
նե րին, սո ցի ա լա կան ուղղ վա ծու թյան նա խա ձեռ նու թյուն նե րին 
և նախ ընտ րա կան հան դի պում նե րին նվիր ված որոշ նյու թեր 
պա րու նա կում էին թաքն ված քա ղա քա կան գո վազ դի անուղ
ղա կի հատ կա նիշ ներ։ Նույն կամ գրե թե նույն սյու ժե նե րը (ի նչ
պես տե սա շա րով, այն պես էլ տեքս տով) եթեր են տր վել մե կից 
ավե լի ալիք նե րում՝ հիմ նա կա նում « Կենտ րոն»–ո ւմ և Հ2–ո ւմ, 
իսկ առան ձին դեպ քե րում՝ նաև «Եր կիր Մե դի ա», «Ար մե նի ա» ու 
« Շանթ» հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րի եթե րում։ Այդ հատ կա նիշ
նե րը հիմք են տա լիս են թադ րե լու, որ նշյալ սյու ժե ներն իրեն
ցից ներ կա յաց նում էին ոչ թե իրա դար ձութ յուն նե րի խմ բագ րա
կան լու սա բա նում, այլ թաքն ված քա ղա քա կան քա րոզ չու թյուն, 
որն իրա կա նաց վում էր պայ ման նե րով, որոնք հա կա սում են ՀՀ 
օրենս դրու թյա նը։ Ան մի ջա կա նո րեն նա խընտ րա կան քա րոզ չու

1 Տե՛ս նույն տե ղում, IX.գ. «ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ԸԴԱ կող մից լրատ վա մի ջոց նե րի դի
տար կում»: 
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թյան ժա մա նա կա շր ջա նում ԶԼՄ–նե րի ան գամ կա տա րյալ աշ
խա տան քը ոչ միշտ է ի զո րու լի նում փոխ հա տու ցելու մինչ այդ 
ձևա վոր ված ան հա մա չա փու թյու նը։ Դա ստի պում է հեր թա կան 
ան գամ հարց բարձ րաց նել քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի 
հա մար կան խա պես ան հա վա սար պայ ման նե րի մա սին, նաև այն 
բա նի ան հրա ժեշ տու թյան մա սին, որ հս տա կեց վի օրենս դրա  կան 
նոր մա տիվ կար գա վո րու մը և մշ տա դի տար կում ան ցկաց վի ոչ 
մի այն նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյան կարճ ժա մա նա կաշր ջա
նում, այլև դրան նա խոր դող ժա մա նա կա շր ջա նում (ը նդգ ծու մը 
մերն է)։ Մաս նա վո րա պես կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից տար բեր 
հե ռար ձակ վող նե րին ներ կա յաց վող « մա մու լի տե սա հա ղոր դագ
րու թյուն նե րը» ԵՄԱ մշ տա  դի տարկ ման խմ բի կար ծի քով պետք է 
որ պես քա ղա քա կան գո վազդ ըն կալ վեն, եթե դրանք ան հրա ժեշտ 
խմ բագ րա կան մշակ ման չեն են թարկ վում։ Եթե րում ան փո փոխ 
տար  բե րա կով դրանց հե ռար ձա կու մը չի կա րող ներ կա յաց վել որ
պես ԶԼՄ–ի կող մից լու սա բա նում, քա նի որ լսա րանն իրա վունք 
ու նի իմա նա լու, թե երբ է իրեն լրագ րո ղա կան նյութ առա ջարկ
վում, և որ դեպ քում է դա քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի ան մի ջա կան 
ու ղերձ»1։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից՝ նպա տա կա հար մար ենք հա մա րում 
վեր գետ նյա եթե րային հե ռար ձա կում իրա կա նաց նող հե ռուս
տաըն կե րու թյուն նե րի, ռա դի ոըն կե րու թյուն նե րի կող մից թեկ
նա ծու նե րի, հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն
նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րի, կու սակ ցու թյուն նե
րի դա շինք նե րի հա մար հա վա սար պայ ման նե րի ապա հով ման 
գնա հատ ման մշ տա դի տարկ ման (մո նի թո րինգ) իրա կա նա ցումը 
ՀՌԱՀ–ի կող մից՝ սկ սած հա մա պե տա կան և Եր ևա նի ավա գա նու 
ընտ րու թյուն նե րի նշա նակ ման հա ջորդ օր վա նից։ Ընդ որում՝ 
գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյու նը պետք է մշակ վի այն պես, որ 
նա խա տե սի նաև լու սա բան ման տո նայ նու թյան մշ տա դի տարկ

1 Տե՛ս Երևա նի մա մու լի ակում բի, Եվ րո պա կան մի ու թյան, Եվ րո պա յում ան
վտան գու թյան և հա մա գոր ծակցութ յան կազ մա կեր պութ  յան երև ա նյան գրա
սե նյա կի՝ Հա յաս տա նի հե ռար ձակ վող ԶԼՄ–նե րի կող մից 2012 թվա  կա նի մա
յի սի 6–ի ՀՀ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի լու սա բան ման մշտա  դի
տարկ  ման հաշ վետ վութ յու նը (www.ypc.am):
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ման և գնա հատ ման հնա րա վո րու թյու նը։ Այս կա պակ ցու թյամբ 
առա ջար կում ենք հա մա պա տաս խան փո  փո խու թյուն ներ կա տա
րել ՀՀ ընտ րա կան օրենս գր քի 19–րդ հոդ վա ծի 10–րդ և 11–րդ 
մա  սե րում, ինչ պես նաև լրա ցում կա տա րել « Հե ռուս տա տե սու
թյան և ռա դի ոյի մա սին» ՀՀ օրեն քի 60–րդ հոդ վա ծում՝ նա խա
տե սե լով ՀՌԱՀ–ի կող մից տու գան քի նշա նակ ման հնա րա վո րու
թյուն վեր գետ նյա եթե րային հե ռար ձա կում իրա կա նաց նող այն 
հե ռուս տա ըն կե րու թյան, ռա դի ոըն կե րու թյան նկատ մամբ, որը, 
հա մա պե տա կան և Եր ևա նի ավա գա նու ընտ րու թյուն նե րի նշա
նակ ման հա ջորդ օր վա նից սկ սած, իր լրատ վա կան և այլ հա
ղոր դում նե րում ՀՌԱՀ–ի կող մից իրա կա նաց ված մշ տա դի տարկ
ման ար դյունք նե րով ակ նհայտ խտ րա կան մո տե ցում կդրս ևո րի 
թեկ նա ծու նե րի, հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն
նե րին մաս նակ  ցող կու սակ ցու թյուն նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի 
դա շինք նե րի նկատ մամբ։ Ընդ որում՝ պա տաս խա նատ վու թյան 
նշ ված մի ջո ցը կա րող է կի րառ վել թեկ նա ծու նե րի, հա մա մաս
նա կան ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ  ցող կու
սակ ցութ յուն նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի գրանց ման 
հա մար ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քով սահ ման ված վեր ջին օր վան 
հա ջոր դող մեկ շա բա թյա ժամ կե տում, քան զի ընտ րու թյուն նե
րի նշա նակ ման պա հին դեռևս պարզ չէ, թե ով քեր կամ քա ղա
քա կան որ ու ժերն են մաս նակ ցե լու ընտ րա պայ քա րին, և բա ցի 
այդ, առան ձին թեկ նա ծու նե րի, հա մա մաս նա կան ընտ րա կար
գով ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ  ցող կու սակ  ցու թյուն նե րի, կու
սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի գրան ցու մը հա մա պա տաս խան 
իրա վա կան հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում կա րող է մերժ վել։ 
Նշ ված դեպ քում տու գանք նշա նա կե լիս ՀՌԱՀ–ը պետք է հաշ վի 
առ նի հա մա պե տա կան և Եր ևա նի ավա գա նու ընտ րութ յուն նե
րի ժա մա նակ վեր գետ նյա եթե րային հե ռար ձա կում իրա կա նաց
նող հե ռուս տա ըն կե րութ յան, ռա դի ո ըն կե րու թյան կող մից ակն
հայտ խտ րա կան վե րա բեր մուն քը գրանց ված թեկ նա ծու նե րի, 
քա ղա քա կան մի ա վո րում նե րի նկատ մամբ նախ քան նա խընտ
րա կան քա րոզ չութ յան պաշ տո նա կան մեկ նար կը՝ որ պես հիմք 
ըն դու նե լով իր կող մից իրա կա նաց ված մշ տա դի տարկ ման մի
ջան կյալ ար դյունք նե րը։ Խնդ րո առար կայի հետ կապ ված՝ նպա
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տա կա հար մար ենք հա մա րում վե րա նայել նաև ՀՀ ընտ րա կան 
օրենսգր քի այն նոր մը, հա մա ձայն որի՝ նա խընտ րա կան քա րոզ
չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծի սահ ման ված լի նե լը չի սահ մա
նա փա կում սույն օրենսգր քով չար գել ված այլ ժա մա նա կա հատ
վա ծում քա րոզ չու թյան իրա կա նա ցու մը (հոդ. 18, մաս 1)։ Սույն 
առա ջարկն ամեն ևին չի են թադ րում քա րոզ չու թյան իրա կա նաց
ման ար գել քի նա խա տե սում՝ սկ սած ընտ րութ յուն նե րի նշա նակ
ման հա ջորդ օր վա նից։ Սա կայն, մյուս կող մից, գոր ծող իրա վա
նոր մը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի 
մաս նա կից նե րին նախ քան նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յան պաշ
տո նա կան մեկ նարկն ակ տի վո րեն իրա կա նաց նելու բա ցա հայտ և 
(կամ) քո ղարկ ված քա րոզ չու թյուն կամ հա կա քա րոզ չու թյուն, ին
չը ոչ մի այն չի խթա նում ընտ րա կան գործ ըն թա ցի նկատ մամբ 
հան րային վս տա հու թյան ար մա տա վոր մա նը, այլև է՛լ ավե լի է խո
րաց նում առ կա ան վս տա հու թյու նը։ 

2012 թվա կա նի ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի ընտ րու թյուն նե րի հետ 
կապ ված՝ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հա մա
պա տաս խան որո շում նե րով մերժ վել է վար չա կան վա րույթ նե
րի հա րու ցու մը մի շարք դի մում նե րով (բո ղոք նե րով)՝ կապ ված 
որոշ լրատ    վա մի ջոց նե րի կող մից նախ քան նա խընտ րա կան քա
րոզ չութ յան պաշ տո նա կան մեկ  նար կը (ապ րի լի 8–ը) քա րոզ չա
կան նյու թե րի հե ռար ձակ ման հետ1։

Քն նարկ վող հիմ նախնդ րի հետ կապ ված՝ Եր ևա նի մա մու
լի ակում բի, Եվ րո պա կան մի ու թյան, Եվ րո պա յում ան վտան գու
թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պութ  յան եր ևա նյան 
գրա սե նյա կի՝ Հա յաս տա նի հե ռար ձակ վող ԶԼՄ–նե րում 2013 
թվա կա նի ՀՀ նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի լու սա բան
ման մշ տա  դի տարկ  ման հաշ վետ վու թյան մեջ մաս նա վո րա պես 
նշված է. «Ե թե 2012 թ. խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րին 
հա վա սա րակ շիռ լու սա բա նում ապա հով վել է մի այն պաշ տո նա
կան նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յան ժա մա նակ, ապա այս ան
գամ նման գնա հա տա կան կա րե լի է տալ նաև դրան նա խոր դած 

1 Տե՛ս, օրի նակ, ՀՀ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 2012 թվա կա
նի մար տի 15–ի N 57–Ա, 58–Ա, մար տի 21–ի N 65–Ա, 66–Ա, 67–Ա որո շում
նե րը: 
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ժա մա նա կաշր ջա նին։ Հնա րա վոր թեկ նա ծու նե րի նկատ մամբ 
« ցա քու ցրիվ» ու շադ րու թյու նը հաշ վի առ նե լով՝ առա վել հատ
կան շա կան էր կու սակ ցու թյուն նե րի լու սա բա նու մը։ Այս պես՝ 2012 
թ. հոկ տեմ բեր–դեկ տեմ բե րին հա յաս տա նյան հե ռար ձակ վող   նե
րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում են հայտն վել հինգ քա ղա քա կան 
ու ժեր՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյու նը (ՀՀԿ), 
« Բար գա վաճ Հա յաս տան» կու սակ ցութ յու նը (ԲՀԿ), Հայ ազ գային 
կոնգ րե սը (ՀԱԿ), Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցու թյու նը (ՀՅԴ) 
և « Ժա ռան գու թյուն» կու սակ ցու թյու նը։ ՀՀ Ազ գային ժո ղո վում 
ներ կա յաց ված վե ցե րորդ կու սակ ցու թյու նը՝ «Օ րի նաց եր կիր»–ը, 
զգա լի ո րեն քիչ ու շադ րու թյան է ար ժա նա ցել, քան առա ջա տար 
«հն գյա կը»։ Այս տար բե րու թյու նը կա րե լի է բա ցատ րել նա խընտ
րա կան գոր ծե լա կեր պում այդ կու սակ ցութ յուն նե րից «ինտ րիգ
նե րի» ակն կալ ման աս տի ճա նով։

Դ րա հետ մեկ տեղ, տե ղե կատ վա կան և տե ղե կատ վա կան–
վեր լու ծա կան հա ղոր դում նե րում գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար
մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին խոս քի հա ճա խա կի տրա մադ րու
մը (6,337 ան գամ՝ մի ա սին վերց րած բո լոր կու սակ ցու թյուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին 4,874 դեպ քե րի դի մաց) խո սում է 2012 թ. 
հոկ տեմ բեր–դեկ տեմ բե րին կա ռա վա րող կոա լի ցի այի ու նե ցած 
որո շա կի տե ղե կատ վա կան առա վե լու թյան մա սին»1։

 Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան պաշ տո նա կան մեկ նար
կից առաջ հե ռար ձա կող լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից ընտ րա
կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րի գոր ծու նե ու թյան ան հա մա
չափ լու սա բան ման փաս տեր են ար ձա նագր ված նաև ՀՀ Ազ
գային ժո ղո վի 06.05.2012 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե
րյալ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ ընտ րութ յուն նե րի դի տոր դա կան առա քե լու
թյան վերջ նա կան զե կույ ցում, որում մաս նա վո րա պես նշ ված է. 
« Նախ քան պաշ տո նա կան քա րո զար շա վի մեկ նար կը (ապ րի լի 
8–ը), լրատ վա մի ջոց նե րը, հօ գուտ իշ խող կու սակ ցութ յուն նե րի, 

1 Տե՛ս Երևա նի մա մու լի ակում բի, Եվ րո պա կան մի ու թյան, Եվ րո պա յում ան
վտան գու թյան և հա մա գոր ծակ ցութ յան կազ մա կեր պութ  յան երև ա նյան գրա
սե նյա կի՝ Հա յաս տա նի հե ռար ձակ վող ԶԼՄ–նե րում 2013 թվա  կա նի ՀՀ նա
խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի լու սա բան ման մշտա  դի տարկ  ման հաշ վետ
վութ յու նը (www.ypc.am):
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իրա կա նաց րել են ՀՀ Նա խա գա հի և պե տա կան պաշ տո նյա նե րի 
գոր ծու նե ութ յան լայ նա ծա վալ լու սա բա նում»1։ 

Քն նարկ վող հար ցադր ման հետ կապ ված՝ առաձ նա կի հե
տաքրք րու թյուն են ներ   կա  յաց նում Մար դու իրա վունք նե րի եվ
րո պա կան դա տա րա նի իրա վա կան դիր քո րո շում ներն այն գոր
ծե րով, որոնք կապ ված են ընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա
նա կա  հատ վա ծում կար ծիք նե րի ար տա հայտ ման ազա տու թյան 
և տե ղե կաց ված լի նե լու իրա    վուն քի սահ ման նե րի որոշ ման 
հետ։ Մաս նա վո րա պես « Բոու մանն ընդ դեմ Մի աց յալ Թա գա 
վո րութ   յան» գոր ծով Եվ րո պա կան դա տա րա նի 1998 թվա կա նի 
փետր վա րի 19–ի որոշ ման մեջ նշ ված է, որ Մար դու իրա վունք
նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 10–րդ հոդ վա ծով երաշ խա վոր
ված խոս քի ազա տու թյան իրա վուն քը ան հրա ժեշտ է դի տար կել 
ազատ ընտ  րու թյուն նե րի իրա վուն քի լույ սի ներ քո2։ Եվ րո պա կան 
դա տա րանն ընդ գծել է, որ ազատ ընտ րու թյուն ներն ու խոս
քի ազա տու թյու նը, մաս նա վո րա պես քա ղա քա կան բա նա վե ճի 
ազա տու թյու նը ձևա վո րում են ցան կա ցած ժո ղո վրդա  վա րա կան 
հա մա կար  գի հիմ քը, դրանք փոխ կապ ված են և ամ րապն դում 
են մի մյանց։ Ուս տի հատ կա պես կար ևոր է, որ պես զի ցան կա
ցած բնույ թի տե ղե կու թյուն և կար ծիք կա  րո ղա  նան շր ջա նառ վել 
ազա տո րեն ընտ րու թյուն նե րին նա խոր դող ժա մա նա կա հատ   վա
ծում։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, որո շա կի հան գա մանք նե րում նշ ված եր

1 Մար տի 27–ից ապ րի լի 7–ը ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ՀՀ Նա խա գա հի 
և պե տա կան պաշ տո նյա նե րի գոր ծու նե ու թյան լու սա բա նու մը դի տարկ ված 
լրատ վա մի ջոց նե րով եղել է հե տև յա լը՝ Հ1–49 տո կոս, Հ2–28 տո կոս, «Ար մե
նիա» հ/ը–19 տո կոս, «Կենտ րոն» հ/ը–17 տո կոս, «Շանթ» հ/ը–51 տո կոս, «Եր
կիր Մե դիա» հ/ը–18 տո կոս, Հան րա յին ռա դիո–21 տո կոս, «Ազա տու թյուն» 
ռ/կ–11 տո կոս (տե՛ս ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ընտ րութ յուն նե րի դի  տոր դա կան առա
քե լութ յան վերջ նա կան զե կույ ցը ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի 06.05.2012 թվա կա նի 
ընտ րու թյուն նե րի վե րա բեր յալ (Վար շա վա, 26.06.2012), IX. Լրատ վա մի ջոց
ներ, ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ դի տար կած լրատ վա մի ջոց նե րը: 

2 Ազատ ընտ րու թյուն նե րը պետք է անց կաց վեն ող ջա միտ պար բե րա կա նու թյամբ՝ 
գաղտ նի քվե ար կութ  յան մի ջո ցով, այն պի սի պայ ման նե րում, որոնք կա պա հո վեն 
ժո ղովր դի ազատ կա մա հայտ նութ յու նն օրենս դիր մարմ նին ընտ րե լիս («Մար դու 
իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ
րո պա կան կոն վեն ցի ա յի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան հոդ. 3):
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կու իրա վունք նե րը կա րող են բախ վել, և այդ ժա մա նակ կա րող 
է առաջ գալ ընտ րու թյուն նե րի ան ց կա ցու մից առաջ կամ դրանց 
ըն թաց քում խոս քի ազա տու թյան որո շա կի սահ մա նա փա կում նե
րի սահ ման ման ան հրա ժեշ տութ յու նը, որոնք սո վո րա կան պայ
ման նե րում անըն դու նե լի կլի նե ին։ Դրանց նպա տակն է ապա
հո վել ժո ղովր դի կար ծի քի ազատ ար տա հայ տումն օրենս դիր 
մարմ նին ընտ րե լիս։ 

Ու շադ րու թյան են ար ժա նի նաև Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
սահ մա նադ րա կան դա   տա րա նի 2003 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
30–ի որոշ ման մեջ ներ կա յաց ված իրա վա կան դիր քո րո շում
նե րը1, որոն ցում ան դրա դարձ է կա տար ված ընտ րու թյուն նե րի 
ժա մա նա կա հատ վա ծում ԶԼՄ–նե րի գոր ծու նե ու թյան այն պի սի 
տե սակ նե րի հա րա բե րակ ցութ յա նը, ինչ պի սիք են ընտ րող նե
րին իրա զե կե լը և նա խընտ րա կան քա րո զչութ յու նը։ Մաս նա վո
րա պես ՌԴ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իրա վա կան դիր քո
րո շում է ար տա հայ տել առ այն, որ թեկ նա ծու նե րից որ ևէ մե
կի վե րա բե րյալ ինք նին դրա կան կամ բա ցա սա կան կար ծի քը 
նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյուն չի հան դի սա նում և չի կա րող 
զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցի թո ղար կումն իրա կա նաց
նող կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցուց չին վար չա կան պա տաս
խա նատ վու թյան են թար կե լու հիմք ծա ռայել, եթե չա պա ցուց վի 
դրա հա տուկ նպա տա կը, այն է՝ կոնկ րետ թեկ նա ծո ւին, ընտ
րա կան մի ա վոր մա նը, դա շին քին աջակ ցե լուն կամ հա կազ դե
լուն ուղ ղվա ծութ յու նը։ « Նա խա պատ վու թյան ար տա հայ տու մը» 
ոչ այլ ինչ է, քան կար ծիք նե րի ար տա հայտ ման տա րա տե սակ։ 
Հետ ևա բար ԶԼՄ–նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյան առու մով որ պես իրա վա խախ տում այն պի սի 
գոր ծո ղու թյան մեկ նա բա նու մը, ինչ պի սին է նա խա պատ վու թյան 

1 Տե՛ս Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 
октября 2003 года № 15–П по делу о про верке конституционности отдельных 
положений Федерального закона «Об основных гарантиях изби ра тель ных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
от 12 июня 2002 года № 67–ФЗ в связи с запросом группы депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Фе дерации и жало
бами граждан С. А. Бунтмана, К. А. Катаняна и К. С. Рожкова:
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ար տա հայ տու մը, առանց հենց քա րոզ չութ յա նը դրա ուղղ վա
ծու թյան ապա ցուց ված լի նե լու, կն շա նա կեր կար ծիք նե րի ար
տա հայտ ման ազա տու թյան սահ մա նա փա կում և զանգ վա ծային 
լրատ վու թյան ազա տութ յան խախ տում։

Այ նո ւա մե նայ նիվ, վե րոն շյա լը չի են թադ րում ԶԼՄ–նե րի և 
լրագ րող նե րի բա ցար ձակ ազա տու թյուն, ան գամ ընտ րող նե
րին իրա զե կե լու ոլոր տում։ Նրանք չեն ազատ վում ընտ րա կան 
քա րոզ չու թյան ան կողմ նա կալ, հա վա սա րակշռ ված և անա չառ 
լու սա բան ման պար տա կա նու թյու նից, ինչ պես նաև ընտ րա կան 
քա րոզ չու թյան մաս նա կից նե րից որ ևէ մե կին նա խա պատ վու
թյուն, առա վե լու թյուն տա լու կամ նրան ցից որ ևէ մե կի նկատ
մամբ խտ րա կան մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու ար գել քից։ Դրա հետ 
մեկ տեղ ԶԼՄ–ներն ու լրագ րող ներն, ու նե նա լով ընտ րող նե րին 
տե ղե կաց նե լու ձևե րի և մե թոդ նե րի ընտ րութ յան ազա տու թյուն, 
իրա վունք չու նեն մի ա խառ նելու ընտ րող նե րին իրա զե կելն ու 
նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյու նը, առա ջի նը փո խա րի նելու երկ
րոր դով, ինչ պես նաև սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ իրա կա
նաց նելու նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յուն, ինչն, ըստ էու թյան, 
նշա նա կում է տե ղե կատ վա կան գոր ծու նե ու թյան սուբ յեկտ նե րի 
կող մից իրենց իրա վունք նե րի չա րա շա հում1։ 

Ընտ րող նե րին իրա զե կե լը նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյու
նից սահ մա նա զա տե լու գլ խա վոր չա փա նի շը պետք է դառ նա 
տա րած վող տե ղե կատ վա կան նյու թե րի և դրանց տա րած մանն 
ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի, հա մա պա տաս խա նա բար, տե ղե
կատ  վա կան կամ քա րոզ չա կան բնույ թը, որում դրս ևոր վում է 
քա րոզ չա կան նպա տա կի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը։ 
Այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներն, ինչ պի սիք են այս կամ այն թեկ նա
ծո ւի, կու սակ ցու թյան, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քի օգ տին կամ 
դրա դեմ ընտ րող նե րի կար ծիք նե րի հրա պա րա կու մը, պատ շաճ 
կար գով ան ցկաց ված և ձևա կերպ ում ստա ցած սո ցի ո լո գի ա կան 
հար ցում նե րի ար դյունք նե րի հրա պա րա կու մը, նախ ընտ րա կան 

1 Ման րա մասն տե՛ս Постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации №90/744–4 от 20 февраля 2004 года «О жалобах 
кан дидатов на должность Президента Российской Феде ра ции Н. М. Хари то
нова и И. М. Хакамады»:
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մի ջո ցա ռում նե րի վե րա բե րյալ տե սա նյու թե րի հե ռար ձա կու մը, 
ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն, չպետք է գնա հատ վեն որ պես 
նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյուն։ Լրատ  վա մի ջոց նե րը պետք է 
ան կողմ նա կալ, անա չառ լու սա բա նեն ընտ  րա կան քա րոզ չու
թյու նը՝ տե ղե կաց նե լով ընտ րող նե րին դրա ըն թաց քի, նախ ընտ
րա կան մի ջո ցա ռում նե րի և թեկ նա ծու նե րի, կու սակ ցու թյուն նե
րի, դրանց դա շինք նե րի գոր ծու նե ութ յան մա սին, առանց որ ևէ 
մե կին ակն հայտ նա խա պատ վու թյուն տա լու կամ ընտ րա կան 
գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րից որ ևէ մե կին վար կա բե կե լու։ 

Իսկ եթե ընտ րող նե րին իրա զե կե լու շր ջա նակ նե րում ընտ
րա կան քա րոզ չութ յան լու սա բա նումն ըն դու նում է ծրագր ված 
« տե ղե կատ վա կան պա տե րազ մի» կամ «ու ղեղ նե րի լվաց ման» 
բնույթ, ին չի ար դյուն քում նկա տե լի է դառ նում ընտ րա կան գոր
ծըն թա ցի մաս նակ ցի դրա կան կամ բա ցա սա կան կեր պար ստեղ
ծե լու ակն հայտ մի տու մը, ձգ տու մը, ապա այդ պի սի ծրագր ված 
տե ղե կատ վա կան քա րոզ չու թյան հի ման վրա կա րե լի է խո սել, 
լայն առու մով, լրագ րո ղի կամ լրատ վա մի ջո ցի խմ բագ րու թյան 
գոր ծո ղութ յուն նե րում քա րոզ չա կան նպա տա կի առ կա յու թյան 
մա սին և բարձ րաց նել ընտ րա կան քա րոզ չութ յան հա մա պա
տաս խան մաս նակ ցի օգ տին կամ նրա դեմ հա կա ի րա վա կան 
կամ թաքն ված նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ձևով զանգ  վա
ծային լրատ վու թյան ազա տութ յան չա րա շահ ման հար ցը։ Տե
ղե կատ վա կան գոր ծու նե ու թյան հենց հա մա կար գային բնույ թը, 
որի դեպ քում թեկ նա ծու նե րի, կու սակ ցութ յուն նե րի, դրանց դա
շինք նե րի գո վա բա նու մը կամ վար կա բե կումն իրա կա նաց վում է 
ծրագր ված տե ղե կատ վա կան քա րոզ չութ յան շր ջա նակ նե րում, 
կա րող է ծա ռա յել որ պես լրատ վա մի ջոց նե րի, լրագ րող նե րի 
գոր ծու նե ու թյան մեջ քա րոզ չա կան նպա      տակ նե րի առ կա յու թյան 
ար տա քին դրս ևո րում1։ 

ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի 06.05.2012 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե
րի վե րա բե րյալ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ ընտ րութ յուն նե րի դի տոր դա կան 
առա քե լու թյան վերջ նա կան զե կույ ցում նշ ված է. «Ե ԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ 

1 Տե՛ս М. Кудрявцев. Постановление Конституционного Суда РФ об агитации: 
пристальный взгляд. Зако но да тельство и практика масс–медиа. –2004, 
№  7–8:
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ԸԴԱ կող մից լրատ վա մի ջոց նե րի դի տար կումն ար ձա նագ րել է, 
որ շատ դեպ քե րում հե ռուս տա ա լիք նե րը սե փա կան նյու թե րի 
վրա հիմն վե լու փո խա րեն իրենց նո րու թյուն նե րի հե ռար ձակ
ման ըն թաց քում օգ տա գոր ծել են նույն քա րոզ չա կան նյու թը, որն 
օգ տա գործ վել է նաև քա ղա քա կան գո վազ դում։ Օրի նակ՝ ԲՀԿ 
քա րոզ չա կան նյու թը, որն այդ պես չի ներ կա յաց վել, 16 ան գամ 
հե ռար ձակ վել է « Կենտ րոն», 5 ան գամ՝ « Շանթ» և 1 ան գամ՝ «Եր
կիր Մե դի ա» հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րով։ Ապ րի լի 19–ին Հ2 և 
«Ար մե նի ա» հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րը հե ռար ձա կել են նույն 
լու րը ՀՀԿ մե ծա մաս նա կան ընտ րա կար գով գրանց ված թեկ նա
ծո ւի քա րոզ չա կան մի ջո ցառ ման վե րա բե րյալ։ Նման գոր ծե լաո
ճը վնա սում է լրատ վա կան հա ղորդ ման ար ժա նա հա վա տու թյա
նը և նվա զեց նում լրատ վա մի ջոց նե րի ան կա խու թյու նը քա ղա
քա կան դաշ տից, ինչ պես նաև դրանց բազ մա զա նու թյու նը։ Երբ 
սա տե ղի է ու նե նում, լու րե րի և քա ղա քա կան գո վազ դի միջև 
ոչ հս տակ տա րան ջա տու մը սահ մա նա փա կում է տե սա կետ ներն 
ան կախ հա ղո րդում նե րում»1։

ՀՀ Նա խա գա հի 18.02.2013 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե րի վե
րա բե րյալ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ ընտ րութ յուն նե րի դի  տոր դա կան առա
քե լութ յան վերջ նա կան զե կույ ցում նշ ված է. « Դի տարկ ված հե
ռար ձակ վող լրատ վա մի ջոց նե րը (բա ցա ռու թյամբ «Արմ նյուզ»–ի, 
«Եր կիր Մե դի ա»–ի և «Ա զա տու թյուն» ռա դի ո կա յա նի) լսա րա նին 
առա ջար կել են ֆոր մալ լու րե րի լու սա բա նում, որը մե ծա պես 
կենտ րո նա ցած է եղել քա րո զար շա վի ըն թաց քում իրա  կա նաց
վող մի ջո ցա ռում նե րի, այլ ոչ կոնկ րետ քա ղա քա կան գա ղա
փար նե րի վրա, և հետ ևա բար չի տրա մադր վել նա խընտ րա կան 
ու ղերձ նե րին վեր լու ծա կան մեկ նա բա նում։ Սրան հա կա ռակ՝ 
առ ցանց և տպա գիր լրատ վա մի ջոց նե րը ներ կա յաց րել են որոշ 
քն նա դա տա կան մեկ նա բա նու թյուն ներ և վեր լու ծու թյուն ներ։ 
Դի տարկ ված հե ռուս տա ա լիք նե րի մեծ մա սը քա ղա քա կան լու
րե րը լու սա բա նե լիս հա մե մա տա բար քիչ ծա վալ են հատ կաց րել 

1 Տե՛ս ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ընտ րութ յուն նե րի դի  տոր դա կան առա քե լութ յան վերջ նա
կան զե կույ ցը ՀՀ Ազ գա յին ժո  ղո վի 06.05.2012 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե րի 
վե րա բեր յալ (Վար շա վա, 26.06.2012), IX. Լրատ վա մի ջոց ներ, ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ 
դի տար կած լրատ վա մի ջոց նե րը:
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իշ խա նու թյուն նե րին և գոր ծող Նա խա գա հին։ ՀՀ գոր ծող Նա
խա գա հի վե րա բե րյալ լրատ վա մի ջոց նե րի հա ղոր դում նե րը, նե
րա ռյալ նրա կող մից տար բեր հա սա րա կա կան կա ռույց ներ կամ 
բաց ման արա րո ղու թյուն նե րի այ ցե րը, հա ճախ հս տա կո րեն չեն 
տա րան ջատ վել, թե արդյոք իրա կա նաց վել են վեր ջինիս նա
խընտ րա կան քա րո զար շա վին զու գա հեռ, թե որ պես դրա մաս։ 
Սա ընդ գծել է նրա պաշ տո նա կան գոր ծու նե ութ յան և քա րո զար
շա վի շր ջա նակ նե րում իրա կա նաց ված գոր ծու նե ու թյան միջև 
տա րան ջա տում կա տա րե լու կար ևո րու թյունն ու ան հրա ժեշ տու
թյու նը»1։

ՀՀ ընտ րա կան օրենս գիր քը վեր գետ նյա եթե րային հե ռար
ձա կում իրա կա նաց նող ռա դի ոըն կե րու թյուն նե րի և հե ռուս
տաըն կե րու թյուն նե րի՝ որ պես թեկ նա ծու գրանց   ված աշ խա տա
կից նե րին ար գե լում է ընտ րու թյուն նե րի լու սա բա նու մը, ռա դի ո
հա ղոր դում նե րի կամ հե ռուս տա հա ղոր դում նե րի վա րու մը կամ 
դրան ցով հան դես գա լը, բա ցա ռու թյամբ սույն օրենսգր քով 
սահ ման ված դեպ քե րի (հոդ. 21, մաս 1)։ Հատ կան շա կան է, որ 
նման ար գելք է սահ ման ված մի այն ռա դի ոըն կե րու թյուն նե րի և 
հե ռուս տաըն կե րութ յուն նե րի՝ որ պես թեկ նա ծու գրանց  ված աշ
խա տա կից նե րի հա մար։ Փաս տո րեն, այլ լրատ վա մի ջոց նե րի՝ 
որ պես թեկ նա ծու գրանց  ված աշ խա տա կից նե րի նկատ մամբ ՀՀ 
ընտ րա կան օրենսգր քով սահ ման ված՝ վե րը նշ ված ար գել քը չի 
տա րած վում։ Ար դյուն քում լրատ վա մի ջոց նե րի՝ որ պես թեկ նա ծու 
գրանց ված աշ խա տա  կից նե րի միջև առաջ է գա լիս իրա վա կան 
և փաս տա ցի ան հա վա սա րու թյուն։ Նպա տա կա հար մար ենք հա
մա րում այս պի սի սահ  մա նա փա կում նա խա տե սել բո լոր լրատ
վա մի ջոց նե րի՝ որ պես թեկ նա ծու գրանց  ված աշ խա տա կից նե րի 
հա մար։

 Վե րը նշ ված խնդ րի հետ կապ ված՝ դի տար կենք մի շարք 
պե տու թյուն նե րում գոր ծող իրա վա կար գա վո րում նե րը։ Այս պես՝ 
Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյու նում լրագ րող նե րին, զանգ վա

1 Տե՛ս ՀՀ Նա խա գա հի 18.02.2013 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ընտ րութ յուննե րի դի  տոր դա կան առա քե լութ յան վերջ նա կան 
զե կույ ցը (Վար շա վա, 08.05.2013), IX. Լրատ վա մի ջոց ներ, գ. «ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ 
ԸԴԱ կող մից լրատ վա մի ջոց նե րի դի տար կում»: 
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ծային լրատ վա մի ջոց նե րի պաշ տո նա տար ան ձանց ար գել վում է 
վա րել հե ռուս տա հա ղոր դում ներ և ռա դի ո հա ղոր դում ներ, մաս
նակ ցել զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րով ընտ րու թյուն նե րի 
լու սա բան մա նը, եթե նշ ված ան ձինք հան դի սա նում են Բե լա ռու
սի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի, Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա
լա տի, Պատ գա մա վոր նե րի տե ղա կան խոր հուրդ նե րի պատ գա
մա վո րու թյան թեկ նա ծու ներ կամ նրանց վս տահ ված ան ձինք1։ 

Ղրղզս տա նի Հան րա պե տու թյու նում զանգ վա ծային լրատ
վա մի ջոց նե րում աշ խա տող թեկ նա ծու նե րի լի ա զո րու թյուն նե
րի իրա կա նա ցու մը դա դա րեց վում է որ պես թեկ նա ծու նրանց 
գրանց ման պա հից մինչև ընտ րութ յուն նե րի ար դյունք նե րի որո
շու մը։ Լրագ րող նե րին, լրատ վա մի ջոց նե րի խմ բագ րու թյուն նե րի 
պաշ տո նա տար ան ձանց ար գել  վում է վա րել տե ղե կատ վա կան 
հե ռուս տա հա ղոր դում ներ և ռա դի ո հա ղոր դում ներ, մաս   նակ ցել 
տվյալ լրատ վա մի ջոց նե րով ընտ րու թյուն նե րի լու սա բան մա նը, 
եթե վե րը նշ ված ան ձինք, օրեն քին հա մա պա տաս խան, հան դի
սա նում են տվյալ լրատ վա մի ջո ցի հիմ  նա դիր, թեկ նա ծու կամ 
նրա ներ կա յա ցու ցիչ։ Սույն կա նո նը չի վե րա բե րում նշ ված ան 
ձանց քա րոզ չա կան ելույթ նե րին թեկ նա ծու նե րի կող մից պե տա
կան և տե ղա կան հե ռուս  տա ռա դի ոըն կե րու թյուն նե րի ալիք նե
րով օրեն քով սահ ման ված կար գով ան վճար եթե րա ժա մա նակն 
օգ տա գոր ծե լիս։ 

Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյու նում լրագ րող նե րը, զանգ
վա ծային լրատ  վա մի ջոց նե րի խմ բագ րու թյուն նե րի պաշ տո նա
տար ան ձինք, որոնք գրանց ված են որ պես թեկ նա ծու ներ կամ 
նրանց վս տահ ված ան ձինք են, չեն կա րող մաս նակ ցել զանգ վա
ծային լրատ վա մի ջոց նե րով ընտ րու թյուն նե րի լու սա բան մա նը2։ 

Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում զանգ վա ծային լրատ  վու թյան 
մի ջոց նե րի թո ղար կումն իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե
րում աշ խա տող գրանց ված թեկ նա ծու նե րը ընտ րու թյուն նե րին 
մաս նակ ցու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում ազատ վում են իրենց 

1 Տե՛ս “Избирательный кодекс Республики Беларусь” от 11.02.2000 N 370–З, 
հոդ. 46, մաս 12:

2 Տե՛ս Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике 
Казахстан” от 28.09.1995 N 2464, հոդ. 27, կետ 6: 
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պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մից՝ գրանց ման օր վա նից ոչ 
ուշ, քան 5 օր առաջ ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ կա յաց նե
լով հա մա պա տաս խան հրա ման նե րի վա վե րաց ված պատ  ճեն
նե րը։ Լրագ րող նե րին, զանգ վա ծային լրատ  վութ յան մի ջոց նե րի 
թո ղար կումն իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի ստեղ ծա
գոր ծա կան այլ աշ խա տա կից նե րին, եթե նշ ված ան ձինք հան դի
սա նում են թեկ նա ծու ներ կամ նրանց վս տահ ված ան ձինք կամ 
ֆի նան սա կան հար ցե րով լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ընտ րա
կան մի ա վո րում նե րի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ կամ վս տահ
ված ան ձինք, ար գել վում է մաս նակ ցել զանգ վա ծային լրատ վա
մի ջոց նե րով ընտ րա կան քա րոզ չու թյան լու սա բան մա նը1։ 

Ամ փո փե լով վե րոգ րյա լը՝ հարկ է փաս տել, որ ՀՀ Ազ գային 
ժո ղո վի 06.05.2012 թվա կա նի և ՀՀ Նա խա գա հի 18.02.2013 թվա
կա նի ընտ րու թյուն նե րի լու սա բա նու մը լրատ վա մի ջոց նե րով շա
հա գր գիռ ան ձանց և կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից, ընդ հա
նուր առ մամբ, դրա կան է գնա հատ վել, ին չի հետ կապ ված՝ էա
կան առա ջըն թաց է ար ձա նագր վել՝ ի հա մե մատ նա խորդ բո լոր 
ընտ րու թյուն նե րի։ Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րը բո
լոր թեկ նա ծու նե րին և քա ղա քա կան ու ժե րին հնա րա վո րու թյուն 
ըն ձե ռե ցին հան րու թյա նը ներ կա յաց նե լու իրենց տե սա կետ նե րը, 
գա ղա փար նե րը, ծրագ րե րը։ Այս կա  պակ ցու թյամբ, մաս նա վո
րա պես, 2012 թվա կա նի ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի ընտ րութ յուն նե րի 
վե րա բե րյալ ՀՀ մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նի 27.06.2012 
թվա կա նի ար տա հերթ զե կույ ցում նշ ված է. « Ցա վոք, գա ղա փա
րա կան և ծրագ րային լուրջ քն նար կում ներ ծա վա լե լու հա մար 
մր ցա կից ու ժե րը չկա րո ղա ցան օգ տա գոր ծել ըն ձեռ ված այս լայն 
հնա րա վո րու թյու նը։ Հան րու թյան զգա լի մա սը այդ պես էլ չս տա
ցավ իրեն հու զող բազ մա թիվ ար տա քին և ներ քին քա ղա քա կան 
հիմ նա հար ցե րի այ լընտ րան քային լու ծում նե րը, ինչն էլ նպաս
տեց հա ճախ ապա քա ղա քա կան և ապա գա ղա փա րա կան ընտ
րու թյա նը, որն էլ, իր հեր թին, պա րարտ հիմք է ընտ րա զանգ վա
ծին ընտ րա կա շառ քով կողմ նո րո շե լու հա մար։ Հա ջորդ ընտ րու

1 Տե՛ս Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” (ред. от 07.05.2013), հոդ. 40, կե տեր 2, 7:
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թյուն նե րին, նման ազատ և հա վա սար լու սա բան ման մի տում նե
րը պահ պան վե լու պա րա գա յում, զանգ վա ծային լրատ վու թյան 
մի ջոց նե րը պետք է ստի պեն թեկ նա ծու նե րին և քա ղա քա կան 
ու ժե րին չսահ մա նա փակ վել վե րամ բարձ, ընդ հան րա կան, հա
ճախ մեր կա պա րա նոց, եր բեմն ծայ րա հե ղա կան հռ չա կագ րե րով 
և լո զունգ նե րով։ Լրագ րող նե րը կա րող են և պետք է մր ցա կից 
ու ժե րից ստա նան ու հան րու թյա նը մա տու ցեն տար բեր խն դիր
նե րի շուրջ բո վան դա կային, իրա տե սա կան ու կոնկ րետ ծրագ
րային լու ծում ներ և առա ջարկ ներ»1։ 

1 Տե՛ս ՀՀ մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նի 27.06.2012 թվա կա նի ար տա
հերթ զե կույ ցը 2012 թվա կա նի ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ րու թյուն նե րի վե րա
բե րյալ:



5. ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑԻԿ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՄԱՆ, ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ԼԾԱԿՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

 Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան և քա ղա քա կան ըն թա ցիկ 
գոր ծու նե ու թյան հս տակ սահ մա նա զատ մանն ուղղ ված իրա վա
կան կա ռու ցա կար գե րի կա տա րե լա գործ ման ան հրա ժեշ տու թյու
նը բազ միցս է մատ նանշ վել։ Սույն հիմ նախնդ րին ան դրա դար ձել 
են մի ջազ գային դի տոր դա կան առա քե լութ յուն նե րը, շա հա գրգիռ 
այլ սուբյեկտ ներ, ինչ պես նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը։ 
Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 10.06.2007 
թվա կա նի ՍԴՈ–703 որոշ ման մեջ հս տակ իրա վա կան դիր քո րո
շում է ար տա հայտ ված, հա մա ձայն որի՝ պե տու թյու նը պար տա
վոր է այն պի սի երաշ  խիք  ներ ապա հո վել, որ պես զի քա ղա քա
կան ըն թա ցիկ գոր ծու նե ու թյու նը հստակ տա րան  ջատ վի նախ
ընտ րա կան քա րոզ չու թյու նից1 (ը նդ գծու մը մերն է)։ 

Թեև 2011 թվա կա նին՝ ՀՀ ընտ րա կան նոր օրենսգր քի ըն
դու նու մից հե տո, ընդ հա նուր առ մամբ ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի 
իրա վա կան կար գա վոր ման առա ջըն թացն ակն հայտ է, այ նու ա

1 Տե՛ս ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 10.06.2007 թվա կա նի ՍԴՈ–703 
որո շու մը «Իմ պիչ մենտ» դա շին քի, «Նոր ժա մա նակ ներ», «Օրի նաց եր կիր» 
և «Հան րա պե տու թյուն» կու սակ ցու թյուն նե րի դի մում նե րի հի ման վրա ՀՀ 
կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 2007 թվա կա նի մա յի սի 19–ի՝ 
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ գա յին ժո ղո վի հա մա մաս նա կան ընտ
րա կար գով պատ գա մա վոր ներ ընտր վե լու մա սին» թիվ 149–Ա որո շու մը վի
ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծով:
Տե՛ս նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 08.03.2008 թվա կա նի 
ՍԴՈ– 736 և 31.05.2012 թվա կա նի ՍԴՈ–1028 որո շում նե րը: 
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մե նայ նիվ, սույն հար ցադր ման հետ կապ ված՝ դեռևս առ կա են 
իրա վա կան լու ծում ներ պա հան ջող որոշ խն դիր ներ։ 

ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի հա մա ձայն՝ ար գել վում է նախ
ընտ րա կան քա րոզ չութ յուն կա տա րել և ցան կա ցած բնույ թի 
քա րոզ չա կան նյութ տա րա ծել պե տա կան և տե ղական ինք նա
կա ռա վար ման մար մին նե րին, ինչ պես նաև պե տա կան և հա
մայն քային ծա ռա յող նե րին, ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
ման կա վար ժա կան կազ մի աշ խա տող նե րին՝ իրենց լի ա զո րու
թյուն ներն իրա կա նաց նե լիս, Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
ան դամ նե րին, դա տա վոր նե րին, դա տա խազ նե րին, ոս տի կա նու
թյու նում, ազ գային ան վտան  գու թյու նում, քրե ա կա տա րո ղա կան 
հիմ նարկ նե րում ծա ռայող նե րին, զին ծա ռայող նե րին և ընտ րա
կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րին (հոդ. 18, մաս 6)։ Նա խընտ
րա կան քա րոզ չու թյան ըն թաց քում հան րային ծա ռա յող նե րին, 
լրատ վա մի ջոց նե րի աշ խա տա կից նե րին ար գել վում է իրենց վե
րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րը գոր ծադ րել թեկ նա ծու նե րի, 
հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ
ցող կու սակ ցութ յուն նե րի (դ րանց դա շինք նե րի) միջև ան հա վա
սար պայ ման ներ ստեղ ծե լու, կողմ նա կա լու թյուն ցու  ցա բե րե լու 
մի ջո ցով ընտ րող նե րի կամ քի ազատ ար տա հայտ ման վրա ներ
գոր ծե լու նպա տա կով (հոդ. 21, մաս 2)։ 

Հա ման ման օրենսդ րա կան ար գելք ներ են նա խա տես ված 
ար տա սահ մա նյան մի շարք պե տու թյուն նե րում։ Այս պես, օրի
նակ՝ Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ար գել վում է նա
խընտ րա կան քա րոզ չութ յուն կա տա րել, ցան կա ցած բնույ թի 
քա րոզ չա կան նախ ընտ րա կան նյութ տա րա ծել պե տա կան և 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին, ինչ պես նաև 
դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց՝ իրենց ծա ռայո ղա կան լի ա զո
րութ յուն ներն իրա կա նաց նե լիս, զին ծա ռայող նե րին, ազ գային 
ան վտան գու թյան, իրա վա պահ մար մին նե րի աշ խա տա կից նե
րին, դա տա վոր նե րին, ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ
նե րին, կրո նա կան մի ա վո րում նե րին1։ 

1 Տե՛ս Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике 
Казахстан” от 28.09.1995 N 2464, հոդ. 27, կետ 4:
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Ղրղզս տա նի Հան րա պե տու թյու նում նշ ված ար գել քը տա
րած վում է պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար
մին նե րի աշ խա տա կից նե րի, ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի 
ան դամ նե րի, դի տորդ նե րի, մի ջազ գա յին դի տորդ նե րի, դա տա
վոր նե րի, կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի, բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ան դամ նե րի, 
18 տա րին չլ րա ցած ան ձանց, օտա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րի և 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի, քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձանց 
վրա1։ 

Թուրք մենս տա նում ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ան
դամ նե րը, դի տորդ նե րը, դա տա վոր նե րը, բա րե գոր ծա կան և 
կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ան դամ ներն ու ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը, իրա վա պահ մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րը, 
բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ նշ ված ան ձինք գրանց ված 
են որ պես թեկ նա ծու ներ, ինչ պես նաև որ պես թեկ նա ծու նե րի 
վստահ ված ան ձինք, իրա վունք չու նեն մաս նակ ցե լու քա  րոզ չու
թյա նը, այդ թվում՝ թո ղար կե լու և տա րա ծե լու ցան կա ցած քա
րոզ չա կան նյութ։ Քա   րոզ չութ յա նը չի թույ լատր վում մաս նակ ցել 
նաև 18 տա րին չլ րա ցած ան ձանց, օտար երկ րյա քա ղա քա ցի նե
րին, օտա րերկ րյա պե տու թյուն նե րին և կազ մա կեր պութ յուն նե
րին, մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րին և մի ջազ գային հա
սա րա կա կան շար ժում նե րին։ Պե տա կան իշ խա նու թյան և տե
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում ծա ռա յութ յան մեջ 
գտն վող ան ձինք չեն կա րող քա րոզ չու թյուն կա տա րել իրենց 
պաշ տո նե ա կան կամ ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րը 
կա տա րե լիս, ինչ պես նաև քա րոզ չու թյուն կա տա րե լու հա մար 
օգ տա գոր ծել պե տա կան իշ խա նու թյան և տե ղա կան ինք նա կա
ռա վար ման մար մին նե րի ռե սուրս նե րը2։ 

1 Տե՛ս Конституционный закон Кыргызской Республики “О выборах Пре зи
дента Кыргызской Рес пуб лики и депутатов Жогору Кенеша Кыргызской Рес
публики” от 2 июля 2011 года N 68 (в ред. конс ти ту ционного Закона КР от 25 
ноября 2011 года N 221), հոդ. 22, մաս 15:

2 Տե՛ս Закон Туркменистана от 4 мая 2013 года “Об утверждении и вве
де нии в действие Избирательного ко декса Туркменистана” (ու ժի մեջ է 
01.07.2013 թ– ից), հոդ. 62, մա սեր 7, 8: 
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Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում ար գել վում է նախ ընտ
րա կան քա րոզ չու թյուն կա տա րել, ցան կա ցած քա րոզ չա կան 
նյութ թո ղար կել և տա րա ծել պե տա կան իշ խա նու թյան դաշ
նային մար մին նե րին, ՌԴ սուբյեկտ նե րի պե տա կան իշ խա նու
թյան մար մին նե րին, պե տա կան այլ մար մին նե րին, տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին, պե տա կան կամ ընտ րո վի 
մու նի ցի պալ պաշ տոն ներ զբա ղեց նող ան ձանց, պե տա կան և 
մու նի ցի պալ ծա ռայող նե րին, կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ ան կախ 
սե փա կա նու թյան ձևից, կա ռա վար ման մար մին նե րի ան դամ
ներ հան դի սա ցող ան ձանց (բա ցա ռու թյամբ քա ղա քա կան կու
սակ ցու թյուն նե րի) իրենց պաշ տո նե ա կան կամ ծա ռա յո ղա կան 
պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րե լիս, բա ցա ռու թյամբ օրեն քով 
նա խա տես ված դեպ քի1 և (կամ) իրենց պաշ  տո նե ա կան կամ ծա
ռայո ղա կան դիր քի առա վե լու թյուն նե րի օգ տա գործ մամբ, զո րա
մա սե րին, ռազ մա կան հաս տա տու թյուն նե րին և կազ մա կեր պու
թյուն նե րին, բա րե գոր ծա կան և կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն
նե րին, դրանց կող մից հիմ  նադր ված կազ մա կեր պու թյուն նե րին, 
ինչ պես նաև կրո նա կան մի ա վո րում նե րի ան դամ նե րին և մաս
նա կից նե րին՝ ժա մեր գու թյուն ներ և ծե սեր կա տա րե լիս, հանձ
նա ժո ղով նե րին, դրանց ան դամ նե րին՝ վճ ռո րոշ ձայ նի իրա վուն
քով, օտա րերկ րյա քա ղա քա ցի նե րին, բա ցա ռու թյամբ օրեն քով 
նա խա տես ված դեպ քի, քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան ձանց, 
օտա րերկ րյա իրա վա բա նա կան ան ձանց, մի ջազ գային կազ մա
կեր պու թյուն նե րին և մի ջազ գային հա սա րա կա կան շար ժում նե
րին, զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րի թո ղար կումն իրա կա
նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ իրենց 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյունն իրա կա նաց նե լիս, ան ձանց, 

1 Պե տա կան կամ ընտ րո վի մու նի ցի պալ պաշ տոն ներ զբա ղեց նող ան ձինք 
իրա վա սու են հան րաք վեի հար  ցե րով քա րոզ չու թյուն կա տա րելու, այդ թվում՝ 
հե ռուս տա ռա դիո հե ռար ձա կում իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի կա
պու ղի նե րով և պար բե րա կան տպա գիր հրա տա րակ չու թյուն նե րում թո  ղար
կել և տա րա ծել քա րոզ չա կան նյու թեր, սա կայն իրա վա սու չեն օգ տա գոր
ծել իրենց պաշ տո նե ա կան կամ ծա ռա յո ղա կան դիր քի առա վե լու թյուն նե րը 
(տե՛ս Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных га ран тиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс кой 
Федерации” (ред. от 07.05.2013), հոդ. 48, կետ 8.1): 
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որոնց նկատ մամբ դա տա րա նի որոշ մամբ հաս տատ ված է ընտ
րա կան քա րոզ չու թյան ան ցկաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծում 
օրեն քով սահ ման ված սահ մա նա փա կում նե րի խախտ ման փաս
տը։ Ար գել վում է նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյա նը ներգ րա վել 
քվե ար կու թյան օր վա դրու թյամբ 18 տա  րին չլ րա ցած ան ձանց։ 
Պե տա կան կամ ընտ րո վի մու նի ցի պալ պաշ տոն ներ զբա ղեց նող 
ան ձանց ար գել վում է նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյուն կա տա րել 
հե ռուս տա ռա դի ո հե ռար ձա կում իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու
թյուն նե րի կա պու ղի նե րով և պար բե րա կան տպա գիր հրա տա
րակ չու թյուն նե րում, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ նշ ված 
ան ձինք գրանց ված են որ պես պատ գա մա վո րու թյան կամ ընտ
րո վի պաշ տոն նե րի թեկ նա ծու ներ1։ 

Այս պի սով՝ մի շարք պե տու թյուն նե րում նա խընտ րա կան 
քա րոզ չութ յուն կա տա րե լու և ցան կա ցած բնույ թի քա րոզ չա կան 
նյութ տա րա ծե լու օրենսդ րա կան ար գել քը, ի թիվս բազ մա թիվ 
այլ սուբյեկտ նե րի, սահ ման ված է նաև 18 տա  րին չլրա ցած ան
ձանց հա  մար։ Այս առու մով նպա տա կա հար մար ենք հա մա րում 
ընդ լայ նել ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 18–րդ հոդ վա ծի 6–րդ մա
սում թվարկ ված սուբյեկտ նե րի շր ջա նա կը՝ դրա նում նե րա ռե լով 
18 տա  րին չլ րա ցած ան ձանց։ Ընդ որում՝ նպա տա կա հար մար է 
ար գե լել ոչ մի այն ան չա փա հաս նե րի ներգ րավ մամբ նա խընտ րա
կան քա րոզ չու թյան իրա  կա նա ցու մը, այլև նրանց կեր պար նե րի 
տե սա ձայ նային կամ այլ ձևով օգ տա գոր ծու մը նախ ընտ րա կան 
գո վազդ նե րում։ Հարկ է նշել, որ « Գո վազ դի մա սին» 30.04.1996 
թվա կա նի ՀՀ օրեն քի 14–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի հա մա ձայն՝ 
ար գել վում է ան չա փա հաս նե րի կեր պար նե րի տե սա ձայ նային 
կամ այլ ձևով օգ տա գոր ծու մը գո վազ դում, եթե այն չի վե րա բե
րում ան չա փա հաս նե րի հա մար նա խա տես ված ապ րանք նե րին։ 

Քն նարկ վող հար ցադր ման հետ կապ ված, օրի նակ, Ռու
սաս տա նի Դաշ նու թյու նում, ինչ պես վե րը նշ վեց, ար գել վում է 
նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյա նը ներգ րա վել քվե ար կու թյան 
օր վա դրու թյամբ 18 տա  րին չլ րա ցած ան ձանց, այդ թվում՝ օգ

1 Տե՛ս Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” (ред. от 07.05.2013), հոդ. 48, կե տեր 6–8:
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տա գոր ծել այդ պի սի ան ձանց պատ կեր ներն ու ար տա հայ տու
թյուն նե րը քա րոզ չա կան նյու թե րում, բա ցա ռութ յամբ օրեն քով 
նա խա տես ված դեպ քի։ Ըստ այդմ՝ թեկ նա ծո ւի, ընտ րա կան միա 
վոր ման քա րոզ չա կան նյու թե րում ֆի զի կա կան ան ձի պատ կե րի, 
թեկ նա ծո ւի, ընտ րա կան մի ա վոր ման վե րա բե րյալ ֆի զի կա կան 
ան ձի ար տա հայ տու թյուն նե րի օգ տա գոր ծու մը հնա  րա վոր է մի
այն տվյալ ֆի զի կա կան ան ձի գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ։ Սույն 
սահ մա նա փա կու մը չի տա րած վում թեկ նա ծուի կող մից սե փա
կան պատ կեր նե րի, ընտ րա կան մի ա վոր ման կող մից առա ջադր
ված թեկ նա ծու նե րի պատ կեր նե րի օգ տա գործ ման վրա, այդ 
թվում՝ իր ամուս նու, երե խա նե րի (նե րա ռյալ՝ 18 տա րին չլ րա ցած 
երե խա նե րի), ծնող նե րի և այլ մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի հետ, 
ինչ պես նաև ան ձանց անո րոշ շր ջա նա կում1։ 

Կար ծում ենք՝ վե րը նշ ված առա ջար կու թյան օրենսդ րա
կան ամ րագ րու մը կբա ցա ռի ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի առան ձին 
մաս նա կից նե րի կող մից վար չա կան լծակ նե րի կի րա ռման հնա
րա վո րու թյու նը։ 

ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 22–րդ հոդ վա ծում սահ ման ված 
են քա ղա քա կան, հա  յե ցո ղա կան, քա ղա քա ցի ա կան պաշ տոն ներ 
զբա ղեց նող, պե տա կան կամ հա մայն քային ծա ռայող հան դի
սա ցող թեկ նա ծու նե րի նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան սահ  մա
նա  փա կում նե րը։ Մաս նա վո րա պես ար գել վում են թեկ նա ծո ւին, 
կու սակ ցութ յա նը, կու սակ ցութ յուն նե րի դա շին քին կողմ կամ դեմ 
քվե ար կե լուն ուղղ ված ուղ ղա կի կամ ան ուղ ղա կի կո չե րը պաշ
տո նե ա կան լի ա զո րու թյուն ներն իրա կա նաց նե լիս կամ պաշ  տո
նե ա կան դիր քի ցան կա ցած չա րա շա հու մը՝ ընտ րու թյուն նե րի 
ժա մա նակ առա վե  լութ յուն ստա նա լու հա մար (մաս 1, կետ 1)։ Այս 
կա պակ ցու թյամբ ՀՀ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
13.05.2012 թվա կա նի N 263–Ա որոշ ման մեջ, մաս նա վո րա պես, նշ

1 Տե՛ս նույն տե ղում, հոդ. 48, կետ 6, կետ 9, են թա կետ «д»: Տե՛ս նաև Феде
ральный закон от 10.01.2003 N 19–ФЗ “О выборах Президента Российской 
Феде ра ции” (ред. от 07.05.2013), հոդ. 49, կետ 6, կետ 7, են թա կետ 5: Фе
де ральный закон от 18.05.2005 N 51–ФЗ “О вы борах депутатов Госу дарст
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации” (в ред. от 
02.07.2013), հոդ. 55, մաս 9, մաս 10, կետ 5:
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ված է, որ հա  մա պա  տաս խան սահ մա նա փա կում ներ նա խա տե
սող նոր մերն ար գելք ներն ուղ ղա կի ո րեն սահ մա նում են մի մի այն 
այն դեպ  քե րի հա մար, երբ նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյունն ու 
ցան կա ցած բնույ թի քա րոզ   չա  կան նյու թի տա րա ծումն իրա կա
նաց վում են տվյալ ան ձանց լի ա զո րու թյուն ներն իրա  կա նաց նե
լիս։ Օրենքն ար գե լում է պաշ տո նա տար ան ձին իրա կա նաց նե լ 
նախ ընտ  րա կան քա րոզ չու թյուն՝ հան դես գա լով հենց որ պես 
պաշ տո նա տար ան ձ՝ քա րոզ չութ յունն իրա կա նաց նե լով իրեն 
վե րա պահ ված այս կամ այն իրա վա սութ յան գոր ծա դր մամբ, օգ
տա գործ մամբ կամ մի ջո ցով, սա կայն օրեն քը չի ար գե լում թեկ 
նա ծո ւին իրա  կա նաց նե լ տվյալ կու սակ ցու թյան օգ տին նա խընտ
րա կան քա րոզ չութ յուն մի այն այն պատ ճա ռով, որ տվյալ ան ձը 
միև նույն ժա մա նակ պաշ տո նա տար ան ձ է1։ Փաս տո րեն, « պաշ
տո նե ա կան լի ա զո րու թյուն ներն իրա կա նաց նե լիս» ար տա հայ 
տու թյու նը ժամ կե տային առու մով գործ նա կա նում ըն կալ վում է 
մինչև աշ խա  տան քա յին օր վա ավար տը, այ սինքն՝ ժա մը 18–ը։ 

Ի տար բե րու թյուն ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի՝ « պաշ  տո
նեա  կան դիր քի չա րա շա հում» ար տա հայ տու թյան իրա  վա կան 
բո վան դա կու թյու նը բա ցա հայտ ված է մի շարք պե տութ յուն նե
րի՝ ընտ րու թյուն նե րին վե րա բե րող օրենսդ րու թյան մեջ։ Այս
պես, օրի նակ՝ Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյու նում պե տա կան 
մար մին նե րի պաշ տո նա տար ան ձ հան դի սա ցող թեկ նա ծու նե րին 
ար գել վում է իրենց պաշ տո նե ա կան կամ ծա ռայո ղա կան դիր քի 
առա վե լու թյուն նե րի օգ տա գոր ծու մը։ Պաշ տո նե ա կան կամ ծա
ռայո ղա կան դիր քի առա վե լու թյուն նե րի օգ տա գործ ման տակ 
հաս կաց վում է նրանց են թա կա յու թյան ներ քո կամ նրան ցից 
ծա ռայո ղա կան այլ կախ վա ծու թյան մեջ գտն վող ան ձանց ներգ
րա վու մը նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան կա տար մա նը, բա ցա
ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ նշ ված ան ձինք քա րոզ չու թյուն են 

1 «Հայ Ազ գա յին Կոնգ րես» կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քի «2012 թ. մա յի
սի 6– ին տե ղի ու նե ցած Հա յաս  տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ գա յին ժո ղո վի 
պատ գա մա վոր նե րի հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րութ յուն նե րի ար
դյունք նե րը ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին» դի մու մի քննարկ ման մա սին» ՀՀ 
կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 13.05.2012 թվա կա նի N 263–Ա 
որո շու մը:
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կա տա րում որ պես թեկ նա ծո ւի վս տահ ված ան ձինք, ինչ պես նաև 
պե տա կան մար մին նե րի կող մից զբա ղեց ված տա րածք նե րի օգ
տա գոր ծու մը թեկ նա ծո ւի, կու սակ ցա կան ցու ցակ առա ջադ րած 
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան ընտ րութ յա նը նպաս տող գոր
ծու նե ու թյան իրա կա նաց ման հա մար, եթե այլ թեկ նա ծու նե րի, 
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի հա մար երաշ խա վոր ված չէ 
նույն պի սի պայ ման նե րով նշ ված տա րածք նե րի օգ տա գոր ծու
մը։ Մի ա ժա մա նակ նշ ված սահ մա նա փա կում նե րի պահ պա նու
մը չպետք է խո չըն դո տի պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից իրենց 
ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար մա նը1։ 

Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում պե տա կան կամ ընտ րո վի 
մու նի ցի պալ պաշ տոն ներ զբա ղեց նող թեկ նա ծու նե րը, պե տա
կան կամ մու նի ցի պալ ծա ռա յու թյան մեջ գտն վող թեկ նա ծու նե
րը, կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ ան կախ սե փա կա նու թյան ձևից 
(բա ցա ռութ յամբ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի), կա ռա
վար ման մար մին նե րի ան դամ ներ հան դի սա ցող թեկ նա ծու նե
րը, ինչ պես նաև զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րի թո
ղար կումն իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի պաշ տո
նա տար ան ձ, լրագ րող, ստեղ ծա գոր ծա կան այլ աշ խա տա կից 
հան դի սա ցող թեկ նա ծու նե րը իրենց ընտ րա կան քա րոզ չութ
յունն իրա կա նաց նե լիս իրա վա սու չեն օգ տա գոր ծե լու իրենց 
պաշ տո նե ա կան կամ ծա ռայո ղա կան դիր քի առա վե լու թյուն նե
րը։ Ան ձինք, ով քեր թեկ նա ծու ներ չեն և զբա ղեց նում են պե
տա կան կամ ընտ րո վի մու նի ցի պալ պաշ տոն ներ կամ գտն
վում են պե տա կան կամ մու նի ցի պալ ծա ռա յու թյան մեջ կամ 
հան դի սա նում են կազ մա կեր պութ յուն նե րի՝ ան կախ սե փա կա
նութ յան ձևից (բա ցա ռու թյամբ քա ղա քա կան կու սակ ցութ  յուն
նե րի), կա ռա վար ման մար մին նե րի ան դամ ներ, ընտ րա կան 
քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում իրա վա սու չեն օգ տա
գոր ծե լու իրենց պաշ տո նե ա կան կամ ծա ռա յո ղա կան դիր քի 
առա վե լու թյուն նե րը՝ թեկ նա ծո ւի, թեկ նա ծու նե րի ցու ցակ նե րի 

1 Տե՛ս Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике 
Казахстан” от 28.09.1995 N 2464, հոդ. 27, կետ 5:
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առա ջա  դր ման և (կամ) դրանց ընտ րու թյան նպա տակ նե րով1։ 
Պաշ տո նե ա կան կամ ծա ռա յո ղա կան դիր քի առա վե լու թյուն
նե րի օգ տա գործ ման տակ հաս կաց վում է նրանց են թա կա յու
թյան ներ քո կամ նրան ցից ծա ռայո ղա կան այլ կախ վա ծու թյան 
մեջ գտն վող ան ձանց, պե տա կան և մու նի ցի պալ ծա ռայող նե
րի ներգ րա վու մը ծա ռա յո ղա կան (աշ խա տան քա յին) ժա մե րին 
թեկ նա ծու նե րի, թեկ նա ծու նե րի ցու ցակ նե րի առա ջա  դր մա նը և 
(կամ) դրանց ընտ րու թյա նը նպաս տող գոր ծու նե ու թյան իրա
կա նաց մա նը, պե տա կան կամ տե ղա  կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի, կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ ան կախ սե փա կա
նու թյան ձևից, կող մից զբա ղեց ված տա րածք նե րի (բա ցա ռու
թյամբ քա ղա քա կան կու սակ  ցու թյուն նե րի կող մից զբա ղեց ված 
տա րածք նե րի) օգ տա գոր ծու մը թեկ նա ծու նե րի, թեկ նա ծու նե
րի ցու ցակ նե րի առա ջա  դր մա նը և (կամ) դրանց ընտ րութ յա
նը նպաս տող գոր  ծու նե ու թյան իրա կա նաց ման հա մար, եթե 
այլ թեկ նա ծու նե րի, ընտ րա կան մի ա վո րում  նե րի հա մար չե
րաշ խա վոր վի նույն պի սի պայ ման նե րով նշ ված տա րածք նե րի 
տրա մադ րու մը, պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի, պե տա կան և մու նի ցի պալ հաս տա տու թյուն նե
րի, կազ մա կեր պութ յուն նե րի՝ ան կախ սե փա  կա նու թյան ձևից, 
գոր ծու նե ու թյունն ապա հո վող կա պի, տեխ նի կայի մի ջոց
նե րի, տե ղե  կատ  վա կան ծա ռա յու թյուն նե րի (բա ցա ռու թյամբ 
քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի գոր ծու նե ութ յունն ապա
հո վող կա պի, տեխ նի կա յի մի ջոց նե րի, տե ղե կատ  վա կան ծա
ռա յու թյուն նե րի) օգ տա գոր ծու մը՝ նա խընտ րա կան քա րոզ չու
թյուն կա տա րե լու հա մար, եթե դրանց օգ տա գործ ման հա մար 
վճա րում չի կա տար վել հա մա պա տաս խան նա խընտ րա կան 
հիմ նա դրա մից։ Պաշ տո նե ա կան կամ ծա ռայո ղա կան դիր քի 
առա վե լութ յուն նե րի օգ տա գործ ման տակ հաս կաց վում է նաև 
ան հա տույց հի մունք նե րով կամ ար տո նյալ պայ ման  նե րով պե
տա կան կամ մու նի ցի պալ սե փա կա նու թյան, կազ մա կեր պու

1 Տե՛ս Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” (ред. от 07.05.2013), հոդ. 40, կե տեր 1, 4:
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թյուն նե րի սե փա կա նութ յան ներ քո գտն վող տրանս պոր տային 
մի ջոց նե րի (բա ցա ռու թյամբ քա ղա քա կան կու սակ  ցութ յուն նե
րի սե փա կա նու թյան ներ քո գտն վող տրանս պոր տային մի ջոց
նե րի) օգ տա գոր ծու մը թեկ նա ծու նե րի, թեկ նա ծու նե րի ցու ցակ
նե րի առա ջա  դր մա նը և (կամ) դրանց ընտ րու թյա նը նպաս տող 
գոր ծու նե ու թյան իրա կա նաց ման հա մար։ Սույն դրույ թը չի 
տա րած վում պե տա կան պահ պա նու թյան մա սին ՌԴ օրենսդ
րու թյա նը հա մա պա տաս խան նշ ված տրանս պոր տային մի ջոց
նե րից օգտ վող ան ձանց վրա։ 

Վե րոն շյա լի կա պակ ցու թյամբ հարկ է նշել, որ ՀՀ ընտ րա
կան օրենսգր քի հա մա ձայն՝ ար գել վում է նա խընտ րա կան քա
րոզ չու թյան նպա տա կով ծա ռայո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րի 
իրա կա նաց ման հա մար տրա մադր ված տա րածք նե րի, տրանս
պոր տա յին և կա պի մի ջոց նե րի, նյու թա կան ու մարդ կային ռե
սուրս նե րի օգ տա գոր ծու մը, բա ցա ռու թյամբ « Հա տուկ պե տա կան 
պաշտ պա նու թյան են թա կա ան ձանց ան վտան գու թյան ապա  հով
ման մա սին» ՀՀ օրեն քով պե տա կան պահ պա նու թյան են թա կա 
բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձանց նկատ մամբ կի րառ վող 
ան վտան գու թյան մի ջո ցա ռում նե րի։ Նախ ընտ րա կան քա րոզ չու
թյան նպա տա կով պե տա կան սե փա կա նու թյունն այս թեկ նա ծու
ներն օգ տա գոր ծում են այլ թեկ նա ծու նե րի հետ հա վա սար պայ
ման նե րով (հոդ. 22, մաս 1, կետ 2)։

 Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում պաշ տո նե ա կան կամ ծա
ռայո ղա կան դիր քի առա վե լութ յուն նե րի օգ տա գործ ման տակ 
հաս կաց վում են նաև ընտ րող նե րի ստո րագ րութ յուն նե րի հա
վա քու մը, նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան իրա կա նա ցու մը պե
տա կան կամ ընտ րո վի մու նի ցի պալ պաշ տոն ներ զբա ղեց նող 
կամ պե տա կան կամ մու նի ցի պալ ծա ռա յութ յան մեջ գտն վող 
կամ տե ղա կան վար չա կա զ մե րի ղե կա վար ներ հան դի սա ցող 
ան ձանց կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ ան կախ սե փա կա նու
թյան ձևից (բա ցա ռու թյամբ քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի), 
կա ռա վար ման մար մին նե րի ան դամ ներ հան դի սա ցող ան ձանց 
կող մից՝ իրենց ծա ռայո ղա կան (հա մա պա տաս խան բյու ջե ի, հա
մա պա տաս խան կազ մա կեր պու թյան մի ջոց նե րի հաշ վին վճար
վող) գոր ծու ղում նե րի ըն թաց քում, ինչ պես նաև պե տա կան և 
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մու նի ցի պալ զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րին հա սա նե լի
ութ յու նը (դ րա ապա հո վու մը)՝ ընտ րող նե րի ստո րագ րու թյուն նե
րի հա վաք ման, նախ ընտ  րա կան քա րոզ չութ յան իրա կա նաց ման 
նպա տակ նե րով, եթե այլ թեկ նա ծու նե րի, ընտ   րա կան մի ա վո
րում նե րի հա մար այդ նպա տակ նե րով չե րաշ խա վոր վի նույն պի
սի հա սա նե լի ու թյուն՝ ՌԴ օրենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս խան։ 
Պաշ տո նե ա կան կամ ծա ռա յո ղա կան դիր քի առա վե լութ յուն նե րի 
օգ տա գործ ման տակ հաս կաց վում է նաև ընտ րա կան քա րոզ չու
թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում քա րոզ չա կան ելույ թը՝ պե տա կան 
և (կամ) մու նի ցի պալ մար մին նե րի, կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ 
ան կախ սե փա կա նու թյան ձևից (բա ցա ռութ յամբ քա ղա քա կան 
կու սակ ցութ յուն նե րի), կող մից կազ մա կերպ վող հան րային մի ջո
ցա ռման ան ցկաց ման ժա մա նակ, ինչ պես նաև ընտ րա կան քա
րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում զանգ վա ծային լրատ վա
մի ջոց նե րում, քա րոզ չա կան տպա գիր նյու թե րում կա տար ված 
աշ խա տան քի վե րա բե րյալ հաշ վետ վու թյուն նե րի հրա պա րա կու
մը, թեկ նա ծու հան դի սա ցող քա ղա քա ցու անու նից շնոր հա վո
րանք նե րի և այլ նյու թե րի տա րա ծու մը, որոնց հա մար հա մա պա
տաս խան նա խընտ րա կան հիմ նադ րա մի մի ջոց նե րից վճա րում 
չի կա տար վել։ 

Վե րը թվարկ ված սահ մա նա փա կում նե րի պահ պա նու մը 
չպետք է խո չըն դո տի Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Նա խա գա հի, 
պատ  գա մա վոր նե րի կող մից իրենց լի ա զո րութ յուն նե րի իրա կա
նաց մա նը և նրանց կող մից ընտ րող նե րի առջև իրենց պար տա
կա նութ յուն նե րի կա տար մա նը1։ 

Հա ման ման դրույթ ներ են բո վան դակ վում նաև այլ պե տու
թյուն նե րի օրենս դրու թյան մեջ2։ 

1 Տե՛ս Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” (ред. от 07.05.2013), հոդ. 40, կե տեր 5, 6:

2 Տե՛ս, օրի նակ, Конституционный закон Кыргызской Республики “О выбо
рах Президента Кыргызской Рес пуб лики и депутатов Жогору Кенеша Кыр
гызской Республики” от 2 июля 2011 года N 68 (в ред. конс ти ту ционного 
Закона КР от 25 ноября 2011 года N 221), հոդ. 21, մա սեր 3, 4:
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Այս կա պակ ցու թյամբ, չնա յած 2011 թվա կա նին ՀՀ ընտ րա
կան նոր օրենսգր քի ըն դուն մամբ պայ մա նա վոր ված ընտ րա
կան գոր ծըն թա ցի իրա վա կան կա նո նա կարգ ման ոլոր տում ար
ձա նագր ված էա կան առա ջըն թա ցին, այ սօր էլ շա րու նա կում է 
ար դի ա կան մնալ նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան և դրան նա
խոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծում քա ղա  քա կան, հա  յե ցո ղա կան, 
քա ղա քա ցի ա կան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող, պե տա  կան կամ հա
մայն քային ծա ռայող հան դի սա ցող թեկ նա ծու նե րի կող մից վար
չա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման հիմ նախն դի րը։ Այս առու
մով, թեև ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քով նա խա տես ված սահ մա
նա փա կում նե րը վե րա բե րում են նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան 
պաշ տո նա կան ժա մա նա կա հատ վա ծին, մի ա ժա մա նակ, ար ձա
նագր վել են վար չա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման փաս տեր 
նաև նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան պաշ տո նա կան մեկ նար կից 
առաջ։ Այս պես, օրի նակ՝ ՀՀ Ազ գային ժո  ղո վի 06.05.2012 թվա
կա նի ընտ րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ ընտ րութ
յուն նե րի դի  տոր դա կան առա քե լութ յան վերջ նա կան զե կույ ցում 
մաս նա վո րա պես նշ ված է, որ դի տարկ վել են վար չա կան մի
ջոց նե րի չա րա շահ ման դեպ քեր։ Թե պետ ՀՀ ընտ րա կան օրենս
գիր քը և « Հան րա կր թութ յան մա սին» ՀՀ օրեն քը ար գե լում են 
կր թու թյան ոլոր տի աշ խա տա կից նե րի կող մից քա րոզ չու թյան և 
պաշ տո նա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման հա մա տե
ղու մը, ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ եր կա րա ժամ կետ դի տորդ նե րը դի տար կել 
են բազ մա թիվ դեպ քեր, երբ ընտ  րա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա
կից ու ժե րից մե կը քա րոզ չա կան մի ջո ցա ռում նե րում ակ տի վո րեն 
ընդ գր կել է ու սու ցիչ նե րին և աշա կերտ նե րին, այդ թվում՝ դպ
րոց նե րում և դա սե րի ժա մա նակ։ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ եր կա րա ժամ կետ 
դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր վել են ընտ րա կան գոր ծըն թա
ցի մաս նա կից քա ղա քա կան ու ժե րից մե կի հան րա հա վաք նե րին 
մաս նակ ցե լու հա մար ու սու ցիչ նե րին և ու սա նող նե րին դա սե րից 
ազա տե լու կամ դա սե րից հե տո հան րա հա վաք նե րին մաս նակ
ցե լու խնդ րանք նե րի դեպ քեր։ Տե ղա կան մա կար դա կով կու սակ
ցու թյուն նե րից մե կի քա րո զար շավն իրա կա նաց վել է դպ րոց նե
րի տնօ րեն նե րի և ուսու ցիչ նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյամբ։ Մի 
դեպ քում մաս նա վոր հա մալ սա րա նի ռեկ տո րը դա սե րի ժա մա
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նակ ներ կա նե րին հոր դո րել է քվե ար կել քա ղա քա կան ու ժե րից 
մե կի թեկ նա ծու նե րի օգ տին։ Վար չա կան մի ջոց նե րի չա րա շա
հու մը, այդ թվում՝ կր թա կան ոլոր տի աշ խա տող նե րի մարդ կային 
ռե սուր սի ներգ րա վու մը, խախ տել է ՀՀ ընտ րա կան օրենս գիր քը 
և նպաս տել է քա ղա քա կան մաս նա կից նե րի հա մար ան հա վա
սար մր ցակ ցային դաշ տի ձևա վոր մա նը՝ հա կա սե լով ԵԱՀԿ 1990 
թվա կա նի կո պեն հա գեն յան փաս տաթղ թի 7.7 պար բե րու թյա նը1։ 
Ի դեպ՝ սույն փաս տաթղ թում ազ դա րար վում է. «Որ պես զի ժո
ղովրդի կամ քը կա ռա վա րու թյան իշ խա նու թյան հիմք հան դի
սա նա, մաս նա կից պե տու թյուն ներն ապա հո վում են, որ օրենքն 
ու պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը թույլ տան քա ղա քա կան 
հա մա շար ժում նե րի ան ցկա ցում ազա տու թյան ու ազն վու թյան 
մթնո լոր տում. ոչ մի վար չա կան գոր ծո ղու թյուն, բռ նու թյուն կամ 
ահա բե կում կու սակ ցութ յուն նե րին ու թեկ նա ծու նե րին հետ չեն 
պա հի իրենց հա յացք ներն ու գնա հա տա կան ներն ազա տո րեն 
շա րադ րե լուց, ինչ պես նաև ընտ րող նե րին չեն խան գա րի ծա նո
թա նալ դրանց և քն նար կել դրանք կամ քվե ար կել ազա տո րեն՝ 
եր կյուղ չկ րե լով պատ ժից»։ 

Սույն հիմ նախնդ րի հետ կապ ված՝ 2012 թվա կա նի ՀՀ Ազ
գային ժո ղո վի ընտ րութ յուն նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ մար դու իրա
վունք նե րի պաշտ պա նի ար տա  հերթ զե կույ ցում մաս նա վո րա
պես նշ ված է, որ ար ձա նագր վել են բո ղոք ներ, որոնք վե րա բե րել 
են նախ ընտ րա կան քա րո զար շա վի իրա կա նաց ման ըն թաց քում 
թեկ նա ծու նե րի, պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից վար չա կան ռե
սուրս նե րի չա րա շահ մա նը։ Մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա
նը ստա ցել է թվով 5 ահա զանգ, որոնք վե րա բե րել են վար չա
կան ռե սուրս նե րի չա րա շահ ման դեպ քե րին։ Ահա զան գե րից 3–ը 
հերք վել են ՀՀ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող

1 Տե՛ս ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ընտ րութ յուն նե րի դի  տոր դա կան առա քե լութ յան վերջ նա
կան զե կույ ցը ՀՀ Ազ գա յին ժո   ղո վի 06.05.2012 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե րի 
վե րա բեր յալ (Վար շա վա, 26.06.2012), VIII. Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյուն և 
քա րոզ չու թյան ֆի նան սա վո րում:
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մից ստաց ված պա տաս խան գրու թյուն նե րով, իսկ 2–ի քննարկ
ման ար դյուն քում ընտ րա խախ տում նե րը վե րաց վել են1։

ՀՀ Նա խա գա հի 18.02.2013 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե րի վե
րա բե րյալ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ ընտ րութ յուն նե րի դի  տոր դա կան առա
քե լութ յան վերջ նա կան զե կույ ցում նշ ված է, որ քա րո զար շա վի 
ըն թաց քում ընդ հա նուր առ մամբ պահ պան վել են հիմ նա րար 
ազա տութ յուն նե րը, և մր ցա կից նե րը կա րո ղա ցել են ան խո չըն
դոտ իրա կա նաց նել իրենց քա րոզ չու թյու նը։ Սա կայն ԵԱՀԿ/
ԺՀ  ՄԻԳ ընտ րու թյուն նե րի դի տոր դա կան առա քե լու թյու նը նկա
տել է հան րային կա ռա վար ման ան կողմ նա կա լու թյան բա ցա կա
յու թյուն և վար չա կան ռե սուր սի չա րա շա հում գոր ծող Նա խա
գա հի օգ տին։ Զե կույ ցում մաս նա վո րա պես ար ձա նա գր ված է, որ 
ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ ԸԴԱ եր կա րա ժամ կետ դի տորդ նե րը հաս տա տել 
են վար չա կան մի ջոց նե րի չա րա շահ ման դեպ քե րը Եր ևա նում և 
տասը մար զե րից ու թում։ Արա րա տի մար զի գյու ղե րից մե կում 
հա մայն քի ղե կա վա րը հա մայն քի շենքն օգ տա գոր ծել է որ պես 
նախ ընտ րա կան շտաբ։ Արա գա ծոտ նի մար զի գյու ղե րից մե
կում հա մայն քի աշ խա տա կից ներն օգ տա գոր ծել են հա մայն քի 
սար քա վո րում նե րը քա րոզ չու թյան նպա տա կով, և նույն մար զի 
մի քա ղա քում նա խընտ րա կան շտա բը մա տա կա րար վել է քա
ղա քապե տի գրա սեն յա կի սար քա վո րում նե րով։ Կա պա նի քա
ղա քա պե տա րանն օգ տա գոր ծել է իր մի ջոց նե րը քա րոզ չու թյան 
հա մար։ Շի րա կի մար զի գյու ղա պե տե րից մե կը քա րոզ չու թյան 
նպա տա կով օգ տա գոր ծել է գյու ղա պե տա րա նի ավ տո մե քե նան։ 
Լո ռու մար զի գյու ղա պե տե րը քա րոզ չութ յուն են իրա կա նաց
րել գյու ղե րի վար չա կան գրա սե նյակ նե րում։ Կո տայ քի մար զի 
մի գյու ղում վար չա կան շենքն օգ տա գործ վել է որ պես քա րոզ
չա կան նյու թե րի տա րած ման կետ, և մեկ այլ վար չա կան շեն քի 
սար քա վո րում ներ օգ տա գործ վել են քա րոզ չու թյան հա մար։ Նշ
ված փաս տե րը կաս կա ծի տակ են դնում պե տութ յան և քա ղա
քա կան կու սակ ցու թյան բա ժան ման հար ցը՝ ամ րագր ված ԵԱՀԿ 
1990 թվա կա նի կո պեն հա գե նյան փաս տաթղ թի 5.4 պար բե րու

1 Տե՛ս 2012 թվա կա նի ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ րութ յուն նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ 
մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նի 27.06.2012 թվա կա նի ար տա  հերթ զե
կույ ցը (Էա կան ընտ րա խախ տում ներ, Վար չա կան ռե սուր սի օգ տա գոր ծում): 
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թյամբ։ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ ընտ րութ յուն նե րի դի տոր դա կան առա քե
լու թյան եր կա րա ժամ կետ դի տորդ նե րը դի տար կել են ընտ րող
նե րի նկատ մամբ ահա բեկ ման և ճնշման դեպ քեր, այդ թվում՝ 
վե րա դաս նե րի կող մից պե տա կան ծա ռայող նե րի վրա ճնշ ման 
գոր ծադ րում՝ քա րոզ չա կան մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցե լու 
և պե տու թյան գոր ծող ղե կա վա րի օգ տին քվե ար կե լու նպա
տա կով։ Մաս նա վո րա պես որոշ քա ղաք նե րում ու սու ցիչ նե րին 
պար տադ րել են մաս նակ ցել քա րոզ չա կան մի ջո ցա ռում նե րին 
և իրենց ան ձնագ րե րի հա մար նե րը տալ դպ րոց նե րի տնօ րեն
նե րին։ Քա ղաք նե րից մե կում չորս տար բեր հաս տա տու թյուն նե
րի բժշ կա կան աշ խա տա կազ մե րի պար տադր վել է մաս նակ ցել 
հան րա հա վա քի... Զե կույ ցում նշ ված է, որ նման ան հար կի ազ
դե ցու թյու նը, մաս նա վո րա պես պե տա կան ծա ռայող նե րի նկատ
մամբ, կա րող է հետ ևանք ներ ու նե նալ ան հա տի ապ րուս տի վրա 
և հար ցա կա նի տակ է դնում քա ղա քա ցի նե րի կար ծիք ու նե նա լու 
և ար տա հայ տե լու հնա րա վո րու թյու նը՝ պատ ժից եր կյուղ չկ րե
լով, ինչ պես ամ րագր ված է ԵԱՀԿ 1990 թվա կա նի կո պեն հա գե
նյան փաս տա թղ թի 7.7 պար բե րու թյամբ1։

 Վե րոգ րյա լի կա պակ ցու թյամբ սույն զե կույ ցում նշ ված է, 
որ պե տա կան պաշ տոնյա նե րը պետք է զերծ մնան վար չա կան 
ռե սուրս նե րի չա րա շա հու մից, նե րա ռյալ պաշ տո նե ա կան դիր քի 
չա րա շա հու մը նրանց աշ խա տա կից նե րի և հան րու թյան նկատ
մամբ։ Ար դյու նա վետ մի ջոց ներ է պետք ձեռ նար կել հան րային 
կա ռա վար ման, այդ թվում՝ պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա
ռա վար ման մար մին նե րի պաշ տո նյա նե րի ան կող մնա կա լու
թյունն ապա հո վե լու ուղ ղու թյամբ։ Նրանք պետք է զերծ մնան 
ընտ րող նե րի վրա ճն շում գոր ծադ րե լուց ինչ պես քա րո զար շա վի 
ըն թաց քում, այն պես էլ ընտ րու թյուն նե րի օրը։ Քրե ա կան օրենս
գիր քը պետք է փո փոխ վի՝ նե րա ռե լով հան ցա գոր ծու թյուն ներ 
քա րոզ չու թյան նպա տա կով պաշ տո նե ա կան դիր քի և վար չա
կան ռե սուրս նե րի չա րա շահ ման հա մար։

1 Տե՛ս ՀՀ Նա խա գա հի 18.02.2013 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ընտ րութ յուննե րի դի  տոր դա կան առա քե լութ յան վերջ նա կան 
զե կույ ցը (Վար շա վա, 08.05.2013), VIII. Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան և 
քա րոզ չու թյան ֆի նան սա վո րում:
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Զե կույ ցում նաև ար ձա նագր ված է, որ մեծ թվով պաշ տո
նյա ներ, ով քեր, հա մա ձայն ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի, իրա վունք 
չու նեն իրա կա նաց նելու քա րոզ չու թյուն իրենց պաշ տո նե ա կան 
լի ա զո րու թյուն ներն իրա կա նաց նե լիս, շր ջան ցել են օրեն քը՝ ար
ձա կուրդ ձևա կեր պե լով, որ պես զի պե տու թյան գոր ծող ղե կա
վա րի հա մար ակ տի վո րեն մաս նակ ցեն քա րոզ չու թյա նը։ Մաս
նա վո րա պես տա սը մարզ պետ նե րից ինը ար ձա կուրդ են վերց
րել՝ գոր ծող Նա խա գա հի օգ տին քա րոզ չու թյուն իրա կա նաց նե
լու նպա տա կով։ Այս հան գա ման քը նպաս տել է պե տու թյան և 
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան, ինչ պես նաև պաշ տո նե ա կան և 
քա րոզ չա կան գոր ծա ռույթ նե րի միջև բա ժան ման աղ ճատ մա նը։ 
ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ ԸԴԱ եր կա րա ժամ կետ դի տորդ նե րը մատ նան շել 
են ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի դրույթ նե րի մի քա նի խախ տում
ներ մար զային կամ հա մայն քային ծա ռայող նե րի կող մից, ով
քեր կա տա րում էին քա րոզ չու թյուն իրենց լի ա զո րու թյուն ներն 
իրա կա նաց նե լիս։ Օրի նակ՝ մար  զե րից մե կում քա րոզ չա կան մի
ջո ցա ռում նե րը տե ղի են ու նե ցել աշ խա տան քային ժա մե րին, և 
հան րային ծա ռայող նե րը, որոնք ար ձա կուր դում չեն եղել, մաս
նակ ցել են դրանց։ Մեկ այլ մար զի երեք գյու ղե րում գյու ղա
պե տե րը քա րոզ չու թյուն են իրա կա նաց րել առանց ար ձա կուրդ 
վերց նե լու։ Հան րային կա ռա վար ման ան կողմ նա կա լու թյան բա
ցա կա յու թյու նը հա կա սել է ԵԱՀԿ 1990 թվա կա նի կո պեն հա գե
նյան փաս տաթղ թի 5.4 և 7.7 պար բե րու թյուն նե րին1։

ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի հա մա ձայն՝ ընտ րա կան շտաբ
նե րը չեն կա րող տե ղա կայ վել պե տա կան և տե ղա կան ինք նա
կա ռա վար ման մար մին նե րի զբա ղեց րած շեն քե րում (բա ցա ռու
թյամբ այն դեպ քե րի, երբ շտաբ նե րը զբա ղեց նում են այդ մար
մին նե րին չպատ կա նող տա րածք), ինչ պես նաև այն շեն քե րում, 
որ տեղ գոր ծում են ընտ րա կան հանձ  նա ժո ղով նե րը (հոդ. 18, 
մաս 5)։ Այս կա պակ ցու թյամբ ՀՀ Նա խա գա հի 18.02.2013 թվա
կա նի ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ ընտ րութ
յուն նե րի դի  տոր դա կան առա  քե լութ յան վերջ նա կան զե կույ ցում 
նշ ված է, որ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ ԸԴԱ եր կա րա ժամ կետ դի տորդ նե րը 

1 Տե՛ս նույն տե ղում:



116

զե կու ցել են մի քա նի դեպ քե րի մա սին, երբ գոր ծող Նա խա գա
հի կամ իշ խող քա ղա քա կան ու ժի շտաբ նե րը գտն վել են կա՛մ 
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի հետ մեկ տեղ նույն շեն քե րում, 
կա՛մ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին
նե րի զբա ղեց րած շեն քե րում, կա՛մ պե տա կան կա՛մ տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի սե փա կա նու թյուն հան դի սա
ցող շի նու թյուն նե րում։ 

Սույն հիմ նախնդ րին ան դրա դար ձել է նաև ՀՀ սահ մա նադ րա
կան դա տա րա նը՝ իր 31.05.2012 թվա կա նի ՍԴՈ–1028 որոշ ման մեջ, 
որում մաս նա վո րա պես նշ ված է. «Ընտ րար շա վին պե տա կան իշ
խա նու թյան չե զո քու թյան ապա հով մանն են նաև ուղղ ված ՀՀ ընտ
րա կան օրենսգր քի 22–րդ հոդ վա ծով քա ղա քա կան, հայե ցո ղա կան, 
քա ղա քա ցի ա կան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող, պե տա կան կամ հա
մայն քային ծա ռայող հան դի սա ցող թեկ նա ծու նե րի նա խընտ րա
կան քա րոզ չու թյան սահ մա նա փա կում նե րը։ Նույն նպա տա կին են 
ծա ռա յում նաև օրենսգր քի 107–րդ հոդ վա ծով նա խա տես վող սահ
մա նա փա կում նե րը։ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նախ ար ձա
նագ րում է, որ նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ
վա ծում պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից ընտ րա կան օրենսգր քով 
սահ ման ված սահ մա նա փա կում նե րը խախ տե լու վե րա բե րյալ հա
մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող 
կու սակ ցու թյուն նե րի, այդ թվում՝ դի մող կու սակ ցու թյուն նե րի դա
շին քի կող մից որ ևէ դի մում օրեն քով սահ ման ված կար գով ու ժամ
կետ նե րում չի ներ կա յաց վել և ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգր քով սահ ման ված կար գով քն նու թյան առար կա չի դար ձել։

 Պե տա կան տար բեր պաշ տո նյա նե րի, մաս նա վո րա պես ՀՀ 
Նա խա գա հի նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյա նը մաս նակ ցե լու վե
րա բե րյալ ՀՀ ընտ րա կան օրենս գիրքն այլ սահ մա նա փա կում ներ 
չի նա խա տե սել, և կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը 
պար տա վոր էր և առաջ նորդ վել է օրեն քի պա հանջ նե րով։

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտ նում է՝ առ կա ընտ րա
կան հա մա կար գի պայ ման նե րում խն դի րը պետք է լուծ վի ոչ թե 
քա ղա քա կան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող նե րի՝ նախ ընտ րա կան 
քա րոզ չու թյա նը մաս նակ ցու թյունն ար գե լե լու ճա նա պար հով, այլ 
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ընտ րա կան օրենսգր քի 18–րդ և 22–րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե
րի խս տա գույնս կա տա րու մը երաշ խա վո րե լու մի ջո ցով»1։

Խնդ րո առար կային ան դրա դարձ է կա տար ված նաև ԵԱՀԿ/
ԺՀ ՄԻԳ–ի և Եվ րա խոր հր դի « Ժո ղովր դա վա րու թյուն՝ իրա   վուն քի 
մի ջո ցով» եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի (Վե նե տի  կի հանձ նա
ժո ղով)՝ ՀՀ ընտ րա կան նոր օրենսգր քի նա խագ ծի վե րա բե րյալ 
20.04.2011 թվա կա նի հա մա տեղ եզ րա կա ցու թյան մեջ։ Ըստ այդմ. 
« Պե տա կան մի ջոց նե րի (ռե սուրս նե րի) տա րան ջա տու մը թեկ նա
ծո ւի կամ կու սակ ցու թյան մի ջոց նե րից Հա յաս տա նում խրո  նիկ 
բնույ թի խն դիր է, ին չը 1996 թվա կա նից ի վեր նշ վել է ընտ րու
թյուն նե րի վե րա բե րյալ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ–ի յու րա քան չյուր զե կույ
ցում։ Հա մա պե տա կան ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ պե տա կան 
որոշ հիմ նարկ նե րի վե րահս կո ղու թյան տակ գտն վող մի ջոց ներն 
օգ տա գործ վում են քա րոզ չա կան նպա տակ նե րով իշ խող թեկ նա
ծու նե րի կող մից։ Սա ստեղ ծում է իշ խող և ոչ իշ խող թեկ նա ծու նե
րի միջև մի ջոց նե րի ան հա վա սա րու թյուն։ Այս պրակ տի կան հա
մա հունչ չէ ԵԱՀԿ–ի ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րին, որոնք 
կոչ են անում տա րան ջա տելու կու սակ ցու թյունն ու պե տու թյու նը 
կամ էլ քա րոզ չու թյուն իրա կա նաց նելու հա վա սար հի մունք նե րով։ 
Դրանք նաև հա մա հունչ չեն Ընտ րա կան հար ցե րում բա րեն պաստ 
գոր ծու նե ու թյան կա նո նագր քին, որ տեղ հնա րա վո րու թյուն նե րի 
հա վա սա րութ յան սկզ բուն քը հան գեց նում է պե տա կան իշ խա նու
թյան կող մից չե զոք վե րա բեր մուն քի։ Ընտ րա կան օրենսգր քի 22–
րդ հոդ վա ծը պետք է լու ծում տա այս հար ցե րին»2։

ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի հա մա ձայն՝ ՀՀ Նա խա գա հի թեկ
նա ծու նե րը, բա ցա ռութ յամբ քա ղա քա կան պաշ տոն զբա ղեց նող

1 Տե՛ս ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 2012 թվա կա նի մա յի սի 31–ի ՍԴՈ–
1028 որո շու մը «Հայ ազ գա յին կոնգ րես» կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քի դի մու
մի հի ման վրա՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի 2012 թվա կա նի մա յի սի 13–ի՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ
յան Ազ գա յին ժո ղո վի հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով պատ գա մա վոր ներ 
ընտր վե լու մա սին» N 265–Ա որո շու մը վի ճար կե լու վե րա բե րյալ գոր ծով, կետ 8: 

2 Տե՛ս ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ–ի և Եվ րա խորհր դի «Ժո ղովր դա վա րու թյուն՝ իրա  վուն
քի մի ջո ցով» եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի (Վե նե տի  կի հանձ նա ժո ղով)՝ ՀՀ 
ընտ րա կան նոր օրենսգր քի նա խագ ծի վե րա բե րյալ 20.04.2011 թվա կա նի 
հա մա տեղ եզ րա կա ցու թյան 48–րդ կե տը (CDL(2011)020):
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նե րի (ը նդգ ծու մը մերն է), որ պես թեկ նա ծու գրանց վե լուց հե տո՝ 
մինչև ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փո փու մը, ազատ վում 
են իրենց աշ խա տան քային պար տա կա նութ յուն նե րը կա  տա րե
լուց։ Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի թեկ նա ծու ներն իրա վունք 
չու նեն օգ տա   գոր ծե լու իրենց պաշ տո նե ա կան դիր քը նախ ընտ
րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նակ առա վե լու թյուն ստա նա լու հա
մար (հոդ. 87, մաս 2)։ Օրենսգր քի 107–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սում 
սահ ման ված է, որ պե տա կան և տե ղա  կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի աշ խա տա կից ներն ու պաշ    տո նա տար այն ան ձինք, 
որոնց նկատ մամբ չեն տա րած վում ՀՀ ընտ րա կան օրենս  գր քի 
107–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում
նե րը, Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու գրանց վե լուց 
հե տո՝ մինչև նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յան ավար տը, ժա մա
նա կա վո րա պես ազատ վում են իրենց աշ խա տան քա յին պար
տա կա նութ  յուն նե րը կա տա րե լուց, բա ցա ռու թյամբ քա ղա քա կան 
պաշ տոն զբա  ղեց նող ան ձանց (ը նդգ ծու մը մերն է)։

Չ նա յած վե րը թվարկ ված օրենսդ րա կան սահ մա նա փա
կում նե րին՝ պետք է փաս   տել, որ սույն խնդ րի լուծ մանն ուղղ ված 
իրա վա կան կա ռու ցա կար գերն ամ բող ջա կան չեն և կա րիք ու նեն 
կա տա րե լա գործ ման։ Այս պես, օրի նակ, ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր
քի 22–րդ հոդ վա ծի 1–ի մա սի 3–րդ կետն ար գե լում է նա խընտ
րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում քա ղա քա կան, 
հա յե ցո ղա կան, քա ղա քա ցի ա կան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող, պե
տա կան կամ հա մայն քային ծա ռայող հան դի սա ցող թեկ նա ծու
նե րի գոր ծու նե ութ յան լու սա բա նու մը զանգ վա ծային լրատ  վութ
յան մի ջոց նե րով, բա ցա ռու թյամբ Սահ  մա նադ րու թյամբ սահ
ման ված դեպ քե րի, պաշ տո նա կան այ ցե րի և ըն դու նե լութ յուն
նե րի, ինչ պես նաև տա րե րային աղետ նե րի ըն թաց քում վեր ջին
նե րիս իրա կա նաց րած գոր ծու նե ու թյան։ Եթե իրա կա նաց վում է 
սույն հոդ վա ծում նշ ված թեկ նա ծո ւի այլ գոր ծու նե ութ յան լու սա
բա նում, ապա վեր գետ նյա եթե րային հե ռար ձա կում իրա կա նաց
նող զանգ    վա ծային լրատ վու թյան մի ջոցն այն հաշ վի է առ նում 
մյուս թեկ նա ծու նե րի գոր ծու նե ութ յու նը լու սա բա նե լիս՝ ՀՀ ընտ
րա կան օրենսգր քի 19–րդ հոդ վա ծով սահ ման ված լու սա բան ման 
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հա վա սա րութ յան ոչ խտ րա կան սկզ բուն քը պահ պա նե լու հա մար 
(հոդ. 22, մաս 2)։ 

Ու շադ րու թյան է ար ժա նի այն հան գա ման քը, որ օրենսգրքի 
22–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 3–րդ կե տում սահ ման ված ար գել
քը վե րա բե րում է զանգ վա ծա յին լրատ  վութ յան մի ջոց նե րին ընդ
հան րա պես, մինչ դեռ նույն հոդ վա ծի 2–րդ մա սում հի շա տակ ված 
է մի այն վեր գետ նյա եթե րային հե ռար ձա կում իրա կա նաց նող 
զանգ վա ծային լրատ վութ յան մի ջո ցը։

 Վե րը նշ ված դեպ քե րում ԶԼՄ–նե րի կող մից, օրի նակ, պե տա
կան բարձր պաշ տոն զբա ղեց նող թեկ նա ծո ւի գոր ծու նե ու թյան լու
սա բա նու մը, ան գամ ակն հայտ քա րոզ չա կան ուղղ վա ծու թյան կամ 
մյուս թեկ նա ծու նե րի հա մե մատ ակն հայտ առա վե լութ  յան դեպ քում, 
կա րող է «ար դա րաց վել» տե ղե կատ վա կան առիթ նե րի առ կա յութ
յամբ կամ քա րոզ չա կան նպա տա կի բա ցա կա յու թյամբ, ին չի առ
կա յու թյու նը ԶԼՄ–նե րի կամ դրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գոր ծու նե
ու թյան ոլոր տում մր ցա կից թեկ նա ծու նե րը դեռ պետք է ապա ցու
ցեն։ Նշ ված խնդ րին ան դրա դարձ է կա տար ված, օրի նակ, Եր ևա նի 
մա մու լի ակում բի, Եվ րո պա  կան մի ու թյան, Եվ րո պա յում ան վտան
գու թյան և հա մա գոր ծակ ցութ յան կազ մա կեր    պութ  յան եր ևա նյան 
գրա սե նյա կի՝ Հա յաս տա նի հե ռար ձակ վող ԶԼՄ–նե րի կող մից 2012 
թվա կա նի մայի սի 6–ի ՀՀ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի 
լու սա բան ման մշ տա  դի տարկ  ման հաշ վե տու թյան մեջ։ Ըստ այդմ, 
եթե ոչ օրենսդ րա կան կար գա վո րում, ապա ինք նա կար գա վո
րում պա հան ջող ևս մի ավան դա կան և դեռևս հրա տապ խն դիր 
է կու սակ ցու թյուն նե րի առաջ նորդ նե րի՝ ընտ րար շա վին չառնչ
վող գոր ծու նե ու թյան լու սա բա նու մը։ Խորհր դա րա նա կան ընտ րու
թյուն նե րի ժա մա նակ այն գլ խա վո րա պես վե րա  բե րում էր իշ խող 
քա ղա քա կան ու ժին, որի ընտ րա ցու ցա կի առա ջին և եր րորդ հա
մար ներն էին ՀՀ գոր ծող Նա խա գա հը և վար չա պե տը։ Նա խընտ
րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա շր ջա նում նրանց ոչ կու սակ ցա
կան գոր ծու նե ու թյան լու սա բա նու մը տար բեր ալիք նե րում կազ մել 
է իշ խող քա ղա քա կան ու ժի ողջ եթե րա ժա մա նա կի մի ջին հաշ վով 
25 %–ը։ Դա նշա նա կում է, որ յու րա քան չյուր ալի քի երե կո յան եթե
րում նրանց օրա կան շուրջ 3 րո պե էր հատ կաց վում։ Այս ծա վա լը 
կա րե լի էր ըն դու նե լի հա մա րել, եթե խոս քը ան հե տաձ գե լի հրա
պա րա կային մի ջո ցա ռում նե րի մա սին լիներ։ Սա կայն նշ ված ան
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ձանց մաս նակ ցու թյամբ ոչ բո լոր հրա պա րա կային մի ջո ցա ռում
նե րը կա րե լի էր պար տա դիր հա մա րել ընտ րար շա վի ժա մա նա
կաշր ջա նում, որում իրենք նաև թեկ նա ծու ներ էին։ Եթե ներ քին և 
ար տա քին այն պի սի մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցու թյու նը, որոնց 
ժամ կետ նե րը որոշ վում են իրենց կամ քից ան կախ (Սուրբ Զա տի կի 
տո նա կա տա րու թյուն, կա ռա վա րու թյան նիս տեր և այլն), մի ան գա
մայն օրի նա չափ էր, ապա ամե նա տար բեր հիմ նարկ–ձեռ նար կու
թյուն ներ հա ճա խա կի այ ցե լու թյուն նե րը, հան դի սա վոր արա րո ղու
թյուն նե րին և այլ նին մաս նակ ցու թյու նը ոչ միշտ են հան դի սա ցել 
որ պես մի բան, որը չէր կա րող նա խա տես վել ընտ րար շա վի ժա
մա նա կաշր ջա նից առաջ կամ հե տո։ Առա վել ևս, որ գո յութ յուն ու նի 
չգր ված կա նոն՝ նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյուն վա րե լու առա վե
լա գույնս հա վա սար պայ ման նե րի ապա հով ման հա մար քա րո զար
շա վին մաս նակ ցող պե տու թյան ղե կա վար նե րը պետք է կր ճա տեն, 
այլ ոչ հա ճա խա կի դարձ նեն իրենց մաս նակ ցութ յու նը ընտ րար շա
վին չառնչ վող հրա պա րա կային մի ջո ցա ռում նե րին։

Բ նա կա նա բար, հե ռար ձակ վող ԶԼՄ–ներն ավան դա բար լու
սա բա նում են ՀՀ Նա խա գա հի և վար չա պե տի մաս նակ ցու թյամբ 
յու րա քան չյուր հրա պա րա կային մի ջո ցա ռում, և, փաս տո րեն, 
եթե րա ժա մա նա կի և ան դրա դարձ նե րի հա ճա խա կա նու թյամբ 
մր ցա կից նե րի նկատ մամբ իշ խող քա ղա քա կան ու ժի առա վե լութ
յու նը ձևա վոր վել էր գլ խա վո րա պես նրանց՝ որ պես պաշ տո նա
տար ան ձանց գոր ծու նե ութ յան հաշ վին։ Դա, առա ջին հեր թին, 
վե րա բե րում էր հան րային ռա դի ոյին և « Շանթ»– ին, որոն ցում ՀՀ 
Նա խա գա հի և վար չա պե տի մաս նակ ցու թյամբ ընտ րու թյուն նե
րին ան մի ջա կա նո րեն չառնչ վող մի ջո ցա ռում նե րի լու սա բա նու
մը կազ մել էր այդ ալիք նե րի կող մից իշ խող քա ղա քա կան ու ժին 
հատ  կաց ված ողջ եթե րա ժա մա նա կի 41,7 %–ը և կա րող էր բնո
րոշ վել որ պես չա փից դուրս։

 Քա ղա քա կան ու ժե րի առաջ նորդ նե րի ոչ կու սակ ցա կան 
գոր ծու նե ու թյան լու սա բան  ման ծա վա լի առու մով ու շագ րավ էր 
« Կենտ րոն»–ի վե րա բեր մուն քը ԲՀԿ ընտ րա ցու ցա կի առա ջին հա
մա րի և Հա յաս տա նի ազ գային օլիմ պի ա կան կո մի տե ի նա խա գա
հի նկատ մամբ։ Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կաշր
ջա նում « Կենտ րոն»–ի երե կո յան եթե րում՝ որ պես ՀԱՕԿ–ի ղե կա
վար, նրա գոր ծու նե ու թյա նը մո տա վո րա պես նույն քան ու շադ րու
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թյուն էր հատ կաց վել, որ քան « Մի ա վոր ված հայեր» կու սակ ցու
թյա նը հատ կաց ված ողջ եթե րա ժա մա նա կը1։ 

Իսկ, օրի նակ, ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ ընտ րութ յուն նե րի դի տոր դա
կան առա քե լու թյան 2012 թվա կա նի ապ րի լի 27–ին հրա պա րակ
ված մի ջան կյալ զե կույ ցում (2012 թ. ապ րի լի 3–24)՝ կապ ված 2012 
թվա կա նի մա յի սի 6–ի ՀՀ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի 
հետ, ար ձա նագր ված է, որ եթե մինչև քա   րո զար շա վի մեկ նար կը 
ՀՀ Նա խա գա հի և կա  ռա վա րութ յան ան դամ նե րի գոր ծու նե ութ յու
նը դի տարկ ված ԶԼՄ–նե րում չա փա զանց ծա վա լուն լու սա բա նում 
էր ստա նում, ապա ապ րի լի 8–ից հե տո դա զգա լի ո րեն նվա զել է։ 

Եր ևա նի մա մու լի ակում բի, Եվ րո պա կան մի ու թյան, Եվ րո
պա յում ան վտան գու թյան և հա մա գոր ծակ ցութ յան կազ մա կեր
պութ  յան եր ևա նյան գրա սե նյա կի՝ Հա յաս տա նի հե ռար ձակ վող 
ԶԼՄ–նե րում 2013 թվա  կա նի ՀՀ նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն
նե րի լու սա բան ման մշ տա  դի տարկ  ման հաշ վետ վութ յան մեջ նշ
ված է, որ նախ ընտ րա կան քա րոզ չութ յա նը նա խոր դած ժա մա
նա կաշր ջա նում ԶԼՄ–նե րը բա վա կան ին տեն  սիվ են ան դրա դար
ձել ՀՀ Նա խա գա հի գոր ծու նե ու թյա նը ոչ թե որ պես թեկ նա ծո ւի, 
այլ որ պես պաշ տո նա տար ան ձի։ Մաս նա վո րա պես նա խընտ րա
կան քա րոզ չու թյա նը նա խոր դած վեր ջին շա բա թում (հուն վա րի 
14–20) ՀՀ Նա խա գա հի՝ որ պես պաշ տո նա տար ան ձի գոր ծու նե
ութ յան լու սա բա նու մը կազ մել է հե տա զոտ ված 9 ալիք նե րի կող
մից նրան հատ կաց ված մի ա գու մար ամ բողջ եթե րա ժա մա նա կի 
65,6  %–ը (կամ գրե թե եր կու եր րոր դը)։ « Շանթ»–ի եթե րում այս 
ցու ցա նի շը կազ մել է 93,4  %, Հ1–ո ւմ՝ 85,3 %։ Ար դյուն քում ՀՀ Նա
խա գահն էա կան տե ղե կատ վա կան առա վե լու թյուն է ստա ցել 
բո լոր մյուս մր ցա կից նե րի նկատ մամբ, որոնց գոր ծու նե ու թյու նը 
թեկ նա ծո ւի կար գա վի ճա կից դուրս չի լու սա բան վել՝ չհաշ ված 
Ր. Հով հան նի սյա նի 30 վայր կյա նը։ ՀՀ Նա խա գա հի՝ որ պես թեկ
նա ծո ւի գոր ծու նե ու թյան լու սա բան ման նկատ մամբ նրա՝ որ պես 

1 Տե՛ս Երևա նի մա մու լի ակում բի, Եվ րո պա կան մի ու թյան, Եվ րո պա յում անվ
տան գու թյան և հա մա գոր ծակ ցութ յան կազ մա կեր պութ  յան երև ա նյան գրա
սե նյա կի՝ Հա յաս տա նի հե ռար ձակ վող ԶԼՄ–նե րի կող մից 2012 թվա  կա նի 
մա յի սի 6–ի ՀՀ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի լու սա բան ման մշտա 
դի տարկ  ման հաշ վետ վութ յու նը (www.ypc.am):
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գոր ծող Նա խա գա հի գոր ծու նե ու թյան լու սա բան ման գե րա կա
յու թյունն ար ձա նա գրվել է հե տա զոտ ված 9 ԶԼՄ–նե րից 8–ո ւմ։

 Սա կայն հե տա զոտ ված ԶԼՄ–նե րում գոր ծող Նա խա գա հի 
գոր ծու նե ու թյան լու սա բա նումն ար մա տա պես փոխ վել է նա
խընտ րա կան քա րո զար շա վը սկս վե լուն պես։ Ընդ որում՝ ընտ
րու թյուն նե րի օր վա մո տե նա լուն պես գոր ծող Նա խա գա հի՝ նրա 
պաշ տո նա կան կար գա վի ճա կով, գոր ծու նե ու թյան լու սա բա նու
մը գնա լով նվազ ակ տիվ էր դառ նում։ Սույն փաս տը վկա յում է 
այն մա սին, որ, ի տար բե րու թյուն նա խորդ բո լոր ընտ րութ յուն
նե րի, որո շա կի ու շադ րու թյուն է դարձ վել այն չգրված կա նո նին, 
ըստ որի՝ առա ջա դր ված պաշ տո նա տար ան ձը պետք է կր ճա
տի իր մաս նակ ցութ յու նն ընտ րար շա վին չառ նչ վող հրա պա րա
կային մի ջո ցա ռում նե րին, իսկ ԶԼՄ–նե րը պետք է ավե լի հա կիրճ 
լու սա բա նեն նման մի ջո ցա ռում նե րը։

 Լու սա բան ման առու մով նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյանն 
ան մի ջա պես նա խոր դած ժա մա նա կա հատ վա ծի և արա գըն թաց 
նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան միջև զգա լի տար բե րութ յու նը 
հեր թա կան ան գամ ապա ցու ցում է ոչ թե քա րո զար շա վային 4 
շա բաթ նե րի, այլ ավե լի տևա կան ժա մա նա կա հատ վա ծի կա նո
նա կարգ ման և դի տարկ ման ան հրա ժեշ տութ յու նը։ Հա կա ռակ 
պա րա գա յում դժ վար է խո սել թեկ նա ծու նե րի հա մար տե ղե  
կատ վա կան հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին1։

Այս կա պակ ցու թյամբ Եվ րո պայի խորհր դի ան դամ պե
տութ   յուն նե րի նա խա րար նե րի կո մի տե ի՝ Զանգ վա ծա յին լրատ
վու թյան մի ջոց նե րով ընտ րա կան քա րոզ չու թյան լու սա բան ման 
մի ջո ցա ռում նե րի վե րա բե րյալ N R (99) 15 հանձ նա րա րա կա նի 
հա վել վա ծում հե ռուս տա ռա դի ո հե ռար ձա կում իրա կա նաց նող 
ըն կե րութ յուն նե րի մա սով սահ ման ված է, որ ինք նա կար  գա վոր
ման կա նոն նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում ան դամ պե տութ յուն
նե րը պետք է մի ջոց ներ ձեռ նար կեն, որոնց ու ժով հան րա յին և 

1 Տե՛ս Երևա նի մա մու լի ակում բի, Եվ րո պա կան մի ու թյան, Եվ րո պա յում ան
վտան գու թյան և հա մա գոր ծակցութ յան կազ մա կեր պութ  յան երև ա նյան գրա
սե նյա կի՝ Հա յաս տա նի հե ռար ձակ վող ԶԼՄ–նե րում 2013 թվա  կա նի ՀՀ նա
խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի լու սա բան ման մշտա  դի տարկ  ման հաշ վետ
վութ յու նը (www.ypc.am):
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մաս նա վոր հե ռար ձա կող ըն կե րու թյուն նե րն ընտ րու թյուն նե րի 
ժա մա նա կա հատ վա ծում պետք է լի նեն առանձ նա կի ար դար, 
հա վա սա րակշռ ված և ան կողմ նա կալ լրատ վա կան և հրա պա
րա կա խո սա կան հա ղոր դում նե րում, նե րա ռյալ հար ցազ րույց
նե րը կամ բա   նա վե ճե րը։ Այդ պի սի հա ղոր դում նե րի ժա մա նակ 
հան րային իշ խա նու թյան մար մին նե րը չպետք է օգ տա գոր ծեն 
իրենց գե րա կա դիր քը։ Առանձ նա հա տուկ ուշադ րու թյուն պետք 
է դարձ վի ոչ լրատ  վա կան և ոչ հրա պա րա կա խո սա կան հա
ղոր դում նե րին, որոնք ուղ ղա կի ո րեն կապ ված չեն ընտ րա կան 
քա րոզ չու թյան հետ, սա կայն կա րող են ազ դե ցու թյուն ու նե նալ 
ընտ րող նե րի վե րա բեր մուն քի վրա1։

 Հարկ է նշել, որ 2012 թվա կա նի խորհր դա րա նա կան ընտ րու
թյուն նե րի հետ կապ  ված՝ ՀՀ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ
նա ժո ղո վի հա մա պա տաս խան որո շում նե  րով մերժ վել է վար չա
կան վա րույթ նե րի հա րու ցու մը մի շարք դի մում նե րով (բո ղոք նե
րով)՝ կապ ված որոշ լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից ՀՀ ընտ րա կան 
օրենս գր քի 22–րդ հոդ վա ծի 1–ի մա սի 3–րդ կե տի պա հանջ նե րի 
խախ տում նե րի հետ2։ 

Ա ռաջ քաշ ված հար ցադր ման հետ կապ ված՝ դի տար կենք 
ար տա սահ մա նյան մի շարք պե տու թյուն նե րում գոր ծող իրա
վա կար գա վո րում նե րը։ Այս պես, օրի նակ՝ Ղր ղզս տա    նի Հան
րա պե տու թյու նում պե տա կան–քա ղա քա կան (բա ցա ռու թյամբ 
օրենս դիր մարմ նի պատ գա մա վոր նե րի և հան րա պե տու թյան 
Նա խա գա հի), վար չա կան և մու նի ցի պալ պաշ տոն ներ զբա ղեց
նող կամ լրատ վա մի ջոց նե րի աշ խա տա կից ներ հան դի սա ցող 
գրանց ված թեկ նա ծու նե րի պաշ տո նե ա կան կամ ծա ռայո ղա
կան լի ա զո րու թյուն նե րը ժա մա  նա կա վո րա պես դա դա րեց վում 

1 Տե՛ս Рекомендация N R (99) 15 Комитета Министров государств–членов Со
вета Европы о мерах по осве ще нию избирательной кампании средствами 
массовой информации (принята Комитетом Министров 9 сентября 1999 года 
на 678 встрече заместителей министров), Приложение, II. 2, 3:

2 Տե՛ս, օրի նակ, ՀՀ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 2012 թվա կա
նի ապ րի լի 20–ի N 134– 136–Ա, 138–146–Ա, 149–Ա, 152–154–Ա, 156–168–Ա, 
172–176–Ա որո շում նե րը: 
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են՝ գրանց ման պա հից մինչև ընտ րու թյուն նե րի արդ յունք նե րի 
ամ փո փու մը1։ 

Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի, օրենս դիր 
մարմ նի պատ գա մա վո  րու թյան թեկ նա ծու նե րը գրանց ման օր
վա նից մինչև ընտ րութ յուն նե րի ար դյունք նե րի հրա պա րա կումն 
իրա վա սու են ազատ վելու աշ խա տան քային պար տա կա  նու
թյուն նե րի կա տա րու մից2։ 

Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում պաշ տո նե ա կան կամ ծա 
ռա յո ղա կան դիր քի առա վե լու թյուն նե րի օգ տա գործ ման հետ 
կապ ված օրենսդ րա կան սահ մա նա փա կում նե րի պահ պա նու մը 
չպետք է խո չըն դո տի Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Նա խա գա հի, 
պատ  գա մա վոր նե րի կող մից իրենց լի ա զո րութ յուն նե րի իրա կա
նաց մա նը և նրանց կող մից ընտ րող նե րի առջև իրենց պար տա
կա նութ յուն նե րի կա տար մա նը3։ 

Ուզ բեկս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի թեկ նա ծուն 
ընտ րող նե րի հետ հան դի պում նե րում, նա խընտ րա կան ժո ղով
նե րում, հե ռուս տա տե սու թյամբ և ռա դի ոյով ելույթ նե րի ժա մա
նա կա հատ վա ծում իրա վունք ու նի ազատ վե լու ար տադ րա կան 
կամ ծա ռա յո ղա կան պար  տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մից4։ Աս

1 Տե՛ս Конституционный закон Кыргызской Республики “О выборах Пре зи
дента Кыргызской Рес пуб лики и депутатов Жогору Кенеша Кыргызской 
Республики” от 2 июля 2011 года N 68 (в ред. конс ти ту ционного Закона КР от 
25 ноября 2011 года N 221), հոդ. 21, մաս 5:

2 Տե՛ս Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике 
Казахстан” от 28.09.1995 N 2464, հոդ. 47, կետ 1:

3 Տե՛ս Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос сийс кой 
Федерации” (ред. от 07.05.2013), հոդ. 40, կե տեր 5, 6: Տե՛ս նաև Федеральный 
закон от 10.01.2003 N 19–ФЗ “О выборах Прези дента Российской Федерации” 
(ред. от 07.05.2013), հոդ. 41, կե տեր 4, 5, Федеральный закон от 18.05.2005 
N 51–ФЗ “О выборах депутатов Госу дарст венной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации” (в ред. от 02.07.2013), հոդ. 46, մա սեր 
4, 5: 

4 Տե՛ս Закон Республики Узбекистан «О выборах Президента Республики 
Узбекистан» (дейст. ред.), հոդ. 281:
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վա ծը վե րա բե րում է նաև որ պես պատ գա մա  վո րու թյան թեկ նա
ծու ներ գրանց ված ան ձանց1։

 Վե րա դառ նա լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
խնդրո առար կայի հետ կապ  ված գոր ծող իրա վա կար գա վո
րում նե րին, ինչ պես վե րը նշ վեց, ՀՀ Նա խա գա հի թեկ նա ծու նե րը 
որ պես թեկ նա ծու գրանց վե լուց հե տո՝ մինչև ընտ րու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րի ամ փո փու մը, ազատ վում են իրենց աշ խա տան
քային պար տա կա նութ յուն նե րը կա  տա րե լուց։ Իսկ պե տա կան և 
տե ղա  կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի աշ խա տա կից ներն 
ու պաշ    տո նա տար այն ան ձինք, որոնց նկատ մամբ չեն տա րած
վում ՀՀ ընտ րա կան օրենս  գր քի 107–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սով 
նա խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րը, Ազ  գա յին ժո ղո վի պատ
գա մա վո րի թեկ նա ծու գրանց վե լուց հե տո՝ մինչև նա խընտ րա
կան քա րոզ  չութ յան ավար տը, ժա մա նա կա վո րա պես ազատ վում 
են իրենց աշ խա տան քա յին պար  տա կա նութ  յուն նե րը կա տա րե
լուց։ ՀՀ ընտ րա կան օրենս գիրքն այս առու մով բա ցա  ռու թյուն է 
նա խա տե սել քա ղա քա կան պաշ տոն զբա  ղեց նող ան ձանց մա
սով (հոդ. 87, մաս 2, հոդ. 107, մաս 2), ին չը, մի կող մից, տրա
մա բա նա կան է, մյուս կող մից՝ փաս տա ցի հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում քա ղա քա կան պաշ տոն զբա ղեց նող թեկ նա ծու նե րին 
օգ տա գոր ծել իրենց պաշ տո նե ա կան կամ ծա ռայո ղա կան դիր քը 
նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նակ առա վե լու թյուն ստա
նա լու հա մար՝ չնա յած սահ ման ված իրա վա կան ար գելք նե րին։ 

Սույն հիմ նախնդ րի հետ կապ ված՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նը իր 31.05.2012 թվա կա նի ՍԴՈ–1028 որոշ ման մեջ 
իրա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել առ այն, որ առ կա ընտ
րա կան հա մա կար գի պայ ման նե րում խն դի րը պետք է լուծ վի ոչ 
թե քա ղա քա կան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող նե րի՝ նախ ընտ րա կան 
քա րոզ չու թյա նը մաս նակ ցու թյունն ար գե լե լու ճա նա պար հով, 
այլ ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 18–րդ և 22–րդ հոդ ված  նե րի պա
հանջ նե րի խս տա գույնս կա տա րու մը երաշ խա վո րե լու մի ջո ցով։ 

1 Տե՛ս Закон Республики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики 
Узбекистан» (дейст. ред.), հոդ. 29: 
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Ի հար կե, օրի նակ, ՀՀ գոր ծող Նա խա գա հի հա մար որ պես 
ՀՀ Նա խա գա հի թեկ նա ծու գրանց վե լուց հե տո՝ մինչև ընտ րու
թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փո փու մը, իր աշ խա տան քային 
պար տա կա նութ յուն նե րի կա  տա րու մից ազատ վե լու վե րա բե րյալ 
օրենս դրա կան ար գել քի նա խա տե սու մը մի ան գա մայն ան տրա
մա բա նա կան կլի ներ՝ պայ մա նա վոր ված պե տա կան իշ խա նու
թյան մար մին նե րի հա մա կար գում նրա ու նե ցած առանձ նա հա
տուկ կար գա վի ճա կով և վեր ջի նիս՝ Սահ մա նադ րու թյամբ վե
րա պահ ված լի ա զո րութ յուն նե րի շր ջա նա կով ու դրանց իրա կա
նաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րով։ Աս վա ծը վե րա բե րում է 
նաև որ պես թեկ նա ծու գրանց ված քա ղա քա կան պաշ տոն զբա
ղեց նող այլ սուբ յեկտ նե րի։ Օրի նակ, եթե ՀՀ վար չա պե տը Ազ 
գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու գրանց վե լուց հե տո՝ 
մինչև նախ ընտ րա կան քա րոզ  չութ յան ավար տը, ժա մա նա կա վո
րա պես ազատ վեր իր աշ խա տան քա յին պար  տա կա նութ  յուն նե րը 
կա  տա րե լուց, ինչ պես և նա խա րար նե րը (այդ թվում՝ փոխ վար
չա պե տը), ապա հարց կա րող էր ծա գել, թե վե րը նշ ված ժա մա
նա կա հատ վա ծում ով պետք է հրա վի րեր և վա րեր կա ռա վա րու
թյան նիս տե րը, ղե կա վա րեր կա ռա վա րու թյան գոր ծու նե ու թյու
նը և հա մա կար գեր նա խա րար նե րի աշ խա տան քը։ 

Մյուս կող մից՝ քա ղա քա կան պաշ տոն զբա  ղեց նող բոլոր 
(ը նդգ ծու մը մերն է) սուբ յեկտ նե րի հա մար ՀՀ ընտ րա կան 
օրենսգր քով նա խա տես ված բա ցա  ռու թյան առու մով, թերևս, 
նպա տա կա հար մար է սահ մա նա փա կել այս պի սի պաշ տոն զբա
ղեց նող սուբ յեկտ նե րի շր ջա նա կը։ Խոս քը վե րա բե րում է հա
մայնք նե րի՝ որ պես թեկ նա ծու գրանց ված գոր ծող ղե կա վար նե
րին, այ սինքն՝ նպա տա կա հար մար ենք հա մա րում, որ պես զի վեր
ջին ներս որ պես հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի կամ Ազ գային 
ժո ղո վի պատ գա մա վո րի թեկ  նա ծու ներ գրանց վե լուց հե տո՝ հա
մա պա տաս խա նա բար մինչև ընտ րու թյուն նե րի արդ յունք նե րի 
ամ  փո փու մը և նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ավար տը, ազատ
վեն (ժա մա  նա կա վո րա պես ազատվեն) իրենց աշ խա տան քային 
պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լուց, ին չը կն պաս տի վեր ջին
նե րիս կող մից ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քով սահ ման ված՝ վե րը 
նշ ված ժա մա նա կա հատ ված նե րում վար չա կան ռե սուրս նե րի չա
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րա շահ ման կան խար գել մա նը կամ առն վազն սահ մա նա փակ մա
նը՝ հաշ վի առ նե լով նաև ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի այն նոր մը, 
հա մա ձայն որի՝ հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի թեկ նա ծու ներն 
իրա վունք չու նեն օգ տա գոր ծե լու իրենց պաշ տո նե ա կան դիր քը 
նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նակ (ը նդգ ծու մը մերն է) 
առա վե լու թյուն ստա նա լու հա մար (հոդ. 87, մաս 2)։ Հատ կան
շա կան է, որ սույն սահ մա նա փա կու մը վե րա բե րում է նա խընտ
րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծին, որը, գոր ծող 
իրա վա կար գա վոր մա նը հա մա պա տաս խան, սկս վում է թեկ նա
ծու նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի ընտ րա կան ցու ցակ նե րի գրանց
ման հա մար ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քով սահ ման ված ժամ կե տի 
վեր ջին օր վան հա ջոր դող 7–րդ օրը և ավարտ վում քվե ար կու
թյան օր վա նից մեկ օր առաջ (հոդ. 18, մաս 1)։ ՀՀ ընտ րա կան 
օրենսգր քի 87–րդ հոդ վա ծի 2– րդ մա սում, մի ա ժա մա նակ, սահ
ման ված է, որ հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի թեկ նա ծու ներն 
ազատ վում են իրենց աշ խա տան քա յին պար տա կա նու թյուն նե
րը կա տա րե լուց որ պես թեկ նա ծու գրանց վե լուց հե տո՝ մինչև 
ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փո փու մը (ը նդգ ծու մը մերն 
է), բա ցա ռութ յամբ քա ղա քա կան պաշ տոն զբա ղեց նող նե րի, այ
սինքն՝ վեր ջին դեպ քում խոս քը վե րա  բե րում է ավե լի տևա
կան ժա մա նա կա հատ վա ծի։ Այս առու մով, թեև ՀՀ ընտ րա կան 
օրենս գր քի 22–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված են քա ղա քա կան, 
հայե ցո ղա կան, քա ղա քա ցի ա կան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող, պե
տա կան կամ հա մայն քային ծա ռայող հան դի սա ցող թեկ նա ծու
նե րի նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան սահ մա նա փա կում նե րը, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, չի բա  ցա ռվում ՀՀ Նա խա գա հի՝ քա ղա քա կան 
պաշ տոն զբա ղեց նող թեկ նա ծու նե րի կող մից իրենց պաշ տո նե
ա կան դիր քի օգ տա գործ  ման հնա րա վո րու թյու նը նախ ընտ րա
կան քա րոզ չու թյան՝ ՀՀ ընտ րա կան օրենս գր քով սահ ման ված 
ժա մա նա կա հատ վա ծից դուրս։ 

Հա մայնք նե րի՝ որ պես հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի կամ 
Ազ գային ժո ղո վի պատ   գա մա վո րի թեկ  նա ծու ներ գրանց ված 
գոր ծող ղե կա վար նե րի կող մից վար չա կան ռե սուրս նե րի հա
վա նա կան չա րա շա հու մը կան խար գե լե լու կամ առն վազն սահ
մա նա փա կե լու նկա տա ռու մից ել նե լով՝ նպա տա կա հար մար ենք 
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հա մա րում նաև լրա ցում կա տա րել ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 
132–րդ և « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» 07.05.2002 
թվա կա նի ՀՀ օրեն քի 24–րդ հոդ ված նե րում՝ ամ րագ րե լով, որ 
նույն ան ձը չի կա  րող ավե լի քան եր կու ան գամ անընդ մեջ ընտր
վել հա մայն քի ղե կա վա րի պաշ տո նում։ 

Այս կա պակ ցու թյամբ հարկ է նշել, որ 07.05.2002 թվա կա նին 
ըն դուն ված « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
(ՀՕ–337) 24–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սում ամ րա գր ված էր, որ նույն 
ան ձը հա մայն քի ղե կա վա րի պաշ տո նում կա րող է ընտր վել ոչ 
ավե լի, քան եր կու ան գամ անընդ մեջ։ 28.11.2006 թվա կա նին ըն
դուն ված «« Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան օրեն քում փո փո խու թյուն կա տա րե լու մա
սին» ՀՀ օրեն քով (ՀՕ–226–Ն) սույն դրույթն ուժը կորց րած ճա
նաչ վեց։ Բա ցի այդ, 05.02.1999 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ ընտ
րա կան օրենսգր քում1 (ՀՕ–284) վե րը նշ ված սահ մա նա փա կումն 
ի սկզ բա նե նա խա տես ված չէր։ 19.05.2005 թվա կա նին ըն դուն
ված « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան օրենսգր
քում փո փո խութ յուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ 
օրեն քի (ՀՕ–101–Ն) 75–րդ հոդ վա ծի «դ» կե տով ՀՀ ընտ րա կան 
օրենսգր քի 123–րդ հոդ վա ծում ավե լաց վեց նոր կետ (9), որը նա
խա տե սում էր նույն ան ձի կող մից ավե լի, քան եր կու ան գամ 
անընդ մեջ հա մայն քի ղե կա վա րի պաշ տո նում ընտր վե լու սահ
մա նա փա կու մը։ Սույն կետն ու ժը կորց րած ճա նաչ վեց 22.12.2006 
թվա կա նին ըն դուն ված « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ
րա կան օրենս գր քում փո փո   խութ յուն ներ և լրա ցում ներ կա տա
րե լու մա սին» ՀՀ օրեն քի (ՀՕ–1–Ն) 98– րդ հոդ վա ծի 4–րդ կե տով։ 
Գոր ծող ընտ րա կան օրենսգր քում (26.05.2011    թ.) սույն սահ մա
նա փա կու մը նա խա տես ված չէ։ 

Խնդ րո առար կայի հետ կապ ված՝ դի տար կենք ար տա սահ 
մա նյան որոշ պե տութ յուն նե րում գոր ծող իրա վա կար գա վո րում
նե րը։ Այս պես, օրի նակ՝ Ֆի լի պին նե րի 1987 թվա   կա նի Սահ մա
նադ րու թյան հա մա ձայն՝ տե ղա կան իշ խա նու թյան ընտ րո վի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ծա ռա յու թյան ժամ կե տը 3 տա րի է, բա ցա

1 Ու ժը կորց րել է 26.06.2011 թ.: 
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ռու թյամբ առան ձին կա տե գո րի այի ծա ռայող նե րի, որոնց ծա ռա
յու թյան ժամ կե տը սահ ման վում է օրեն քին հա մա պա տաս խան, 
և ոչ մի այդ պի սի ծա ռայող չի կա րող պաշ տո նա վա րել ավե լի, 
քան 3 ան գամ ան ընդ մեջ։ Կա մա վոր հի մունք նե րով ցան կա ցած 
ժամ կե տով լի ա զո րու թյուն նե րը վայր դնե լը չի հա մար վում ընդ
մի ջում ծա ռա յու թյան մեջ, մինչև չա վարտ վի ծա ռա յու թյան ամ
բողջ ժամ կե տը, որով ընտր վել է տվյալ պաշ տո նա տար ան ձը (X, 
հոդ. 8)։ Ամե րի կայի մի շարք նա հանգ նե րում ևս, քա ղա քա պե տե
րի ընտր վե լու պար բե րա կա նու թյան հետ կապ ված, նա խա տես
ված են որո շա կի իրա վա կան սահ մա նա փա կում ներ։ Օրի նակ՝ 
Ցին ցի նա տի ում (Օ հայո) նույն ան ձը քա ղա քա պե տի պաշ տո նում 
չի կա րող պաշ տո նա վա րել ավե լի, քան 2 ան գամ ան  ընդ մեջ՝ յու
րա քան չյուր ան գամ 4 տա րի ժամ կե տով1։ Կլո վիս քա ղա քի (Նյու 
Մե խի կո) կա նո նադ րու թյամբ2 սահ ման ված է, որ 2 ան գամ հա
ջոր դա բար պաշ տո նա  վա րած քա ղա քա պե տը չի կա րող կր կին 
առա ջադ րել իր թեկ նա ծու թյու նը, քա նի դեռ իր պաշ տո նա վա րու
մից հե տո 1 ամ բող ջա կան պաշ տո նա վար ման ժամ կետ չի լրա
ցել։ Յու նի ոն Սի թի ում (Կա լի ֆոռ նի ա) ուղ ղա կի ընտ րու թյուն նե րի 
մի ջո ցով ընտր ված քա ղա քա պե տը պաշ տո նա  վա րում է 4 տա րի 
և չի կա րող առա ջադ րել իր թեկ նա ծու թյունն ավե լի, քան 3 ան
գամ անընդ մեջ։ Երեք ան գամ անընդ մեջ պաշ տո նա վա րե լուց հե
տո նույն ան ձը կա րող է կր կին առա ջադ րել իր թեկ նա ծու թյու նը 
2 տա րի ան ց3։ Իր վի նում (Կա լի ֆոռնի ա) քա ղա քա պետն ընտր վում 
է 2 տա րի պաշ տո նա վար ման ժամ կե տով։ Ընդ որում՝ նույն ան
ձը չի կա րող պաշ տո նա վա րել ավե լի, քան 2 ան գամ անընդ մեջ4։ 

1 Տե՛ս Charter of the City of Cincinnati (adopted by vote of the people on November 
2, 1926), article IX, section 2b (added by Ord. No. 77–1999, eff. June 1, 2001; 
election of May 4, 1999; amended by Ord. No. 304–2012, eff. Aug. 1, 2012; 
election of Nov. 2, 2012): 

2 Տե՛ս Charter of the City of Clovis (adopted by the voters of the City of Clovis at the 
special election on November 2, 1971, as amended by vote of the City of Clovis on 
March 6, 1984), Section 3–2 Term Limits:

3 Տե՛ս Union City Municipal Code, 1991, title 2, chapter 2.07 (Ord. 495–96 §  1 
(part), 1996): 

4 Տե՛ս Charter of the City of Irvine, article IV, section 400 (Amend. of 9–8–78; Amend. 
of 6–3–86; Amend. of 6–7–88; Amend. of 3–1–88,§ 1; Amend. of 11–5–91): 
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Հյուս թո նում (Թեք սաս) քա ղա քա պե տի պաշ տո նա վար ման ժամ
կե տը 2 տա րի է, և թույ լա տր վում է անընդ մեջ առա ջադր վել 2 
ան գամ1, իսկ, օրի նակ, Սան Ան տո նի ո քա ղաք ում՝ 4 ան գամ2։ Նյու 
Յորք քա ղա քում 02.11.2010 թվա կա նին ան ցկաց ված հան րաք
վե ի արդ   յունք նե րով որոշ վեց քա ղա քա պե տի հա մար նախ կի նում 
սահ ման ված 3 ան գամ ան ընդ մեջ ընտր վե լու հնա րա վո րու թյան 
փո խա րեն սահ մա նել 2 ան գա մը3։

 Վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա
մայնք նե րում ան ցկաց ված տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար
մին նե րի ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը վկա յում են, որ, որ պես 
կա նոն, հա մայնք նե րի գոր ծող ղե կա վար նե րը վե րընտր վում են։ 
Ընդ որում՝ նրան ցից շա տե րը, որ պես տվյալ հա մայն քի ղե կա
վար, ար դեն իսկ պաշ տո նա վա րե լիս են լի նում տևա կան ժա մա
նակ։ Իհար կե, չպետք է բա ցա ռել, որ օրենսդ րա կան առա ջարկ
վող սահ մա նա փակ ման գոր ծո ղու թյան պայ ման նե րում կոնկ րետ 
հա մայն քի բնակ չութ յունն, ար դյու նա վետ գնա հա տե լով տվյալ 
հա մայն քի գոր ծող ղե կա վա րի կա տա րած աշ խա տան քը, այ նո
ւա մե նայ նիվ, հնա րա վո րու թյուն չի ու նե նա ընտ րելու նրան ավե
լի, քան 2 ան գամ անընդ մեջ։ Մի ա ժա մա նակ հարկ է նշել, որ 
սույն սահ մա նա փակ ման օրենսդ րա կան ամ րագր ման դեպ քում 
էա կա նո րեն կմե ծա նա նաև ընտ  րութ  յուն նե րի ժա մա նա կա հատ
վա ծում նկա տե լի որոշ բա ցա սա կան եր ևույթ նե րի հաղ թա հա
րման հա վա նա կա նու թյու նը։ Մաս նա վո րա պես առա վել իրա տե
սա կան կդառ նա ան հատ նե րի կամ քա ղա քա կան ու ժե րի միջև 
հա վա սար հի մունք նե րով ընտ րա պայ քա ր ծա վա լե լու հնա րա վո
րու թյու նը, առողջ մր ցակ ցու թյու նը, տե ղա կան նշա նա կու թյան 
հիմ նա խն դիր  նե րին քա ջա ծա նոթ սուբյեկտ նե րի ներգ րավ ման 
հնա րա վո րու թյու նը դրանց լուծ մա նը։ Ի վեր ջո նույն ան ձի կող

1 Տե՛ս Charter of the City of Houston, article V, sec. 5 (added by amendment August 
11, 1979), 6a (added by amendment November 5, 1991): 

2 Տե՛ս Charter of the City of San Antonio, 1951, article II, sec. 5 (Ord. No. 44391, 
§ 1 (Prop. 7), 10–3–74; Ord. No. 85965, § 1 (Prop. 1), 5–5–97), article III, sec. 
20 (Ord. No. 85965, § 1 (Prop. 5), 5–5–97; Ord. No. 2008–11–17–1010, §§ 4, 5 
(Prop. 1), 11–17–08): 

3 Տե՛ս New York City Charter, chapter 50:
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մից ընտր վե լու պար բե րա կա նու թյան առու մով իրա վա կան որ ևէ 
սահ մա նա փակ ման բա ցա կա յու թյու նը ինչ–որ չա փով խո չըն դո
տում է տե ղա կան մա կար դա կում ժո ղովր դա վա րու թյան զար
գաց մա նը։ 

Մեր կար ծի քով նույն ան ձի կող մից ավե լի, քան 2 ան գամ 
անընդ մեջ հա մայն քի ղե կա վա րի պաշ տո նում ընտր վե լը բա ցա
ռող՝ օրենսդ րա կան ամ րագ րում պա հան ջող դրույ թը չի հա կա
սի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը, որով այս պի սի սահ մա նա փա կում է 
նա խա տես ված մի այն հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի պաշ տո
նում ընտր վե լու հա մար (հոդ. 50)։ Սույն դրույ թը չի հա կա սի նաև 
Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար տի ային, թեև 
վեր ջինս տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում ընտր
վե լու պար բե րա կա նու թյան առու մով որ ևէ սահ մա նա փա կում չի 
բո վան դա կում1։ 

Ա ռաջ քաշ ված հար ցադր ման հետ կապ ված՝ ան հրա ժեշտ    է 
հս տա կեց նել նաև, թե երբ կա րող է նույն ան ձը վերս տին առա
ջադր վել հա մայն քի ղե կա վա րի թեկ նա ծո ւի պաշ տո նում՝ նկա
տի ու նե նա լով այն պի սի հան գա մանք ներ, ինչ պի սիք են, օրի
նակ, հա մայն քի ղե կա վա րի հրա ժա րա կա նը, մա հը, նրան ազա
տազրկ ման դա տա պար տե լը, ան գոր ծու նակ, uահ մա նա փակ 
գոր ծու նակ, ան հայտ բա ցա կայող կամ մա հա ցած ճա նա չե լը, 
նրա կող մից ան հա մա տե ղե լի պաշ տոն զբա ղեց նե լը։ Այս առու
մով նպա տա կա հար մար ենք հա մա րում օրենսդ րո րեն այս պի սի 
հնա րա վո րու թյան նա խա տե սու մը, ան կախ հա մայն քի ղե կա վա
րի լի ա զո րու թյուն նե րի վա ղա ժամ կետ դա դարեց ման հիմ քե րից, 
նրա լի ա զո րութ յուն նե րի ավար տից հե տո։

 

1 Ման րա մասն տե՛ս Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար տի ան 
(Ստրաս բուրգ, 15.10.1985 թ.):



6. ԸՆՏՐԱԿԱՇԱՌՔԻ ԲԱԺԱՆՄԱՆԸ, 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՏԵՂՄԱՆ 
ԲԱՑԱՌՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ

 
Ընտ րութ յուն  նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծում թեկ նա ծու նե

րի, կու սակ ցու թյուն նե րի, դրանց դա շինք նե րի կող մից, այս պես 
կոչ ված, «ընտ րա կա շառ քի» բա  ժան ման, ինչ պես նաև դրանց 
անուն նե րին, ան վա նում նե րին նմա նեց վող (ա սո ցաց վող) ան վա 
նում   նե րով բա րե գոր ծա կան կազ  մա կեր պութ յուն նե րի գոր ծու նե
ու թյան ու լրատ վա մի ջոց նե րով դրա լու  սա բան  ման հետ կապ
ված՝ այ սօր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գո յու թյուն ու
նեն իրա վա կան լու ծում ներ պա հան ջող որոշ հիմ նախն դիր ներ։ 
Հարկ է նշել, որ «ընտ րա կա շառք» եր ևույ թը, չնա յած դրա բա
ցառ մանն ուղղ ված օրենսդ րա կան կա ռու ցա կար գե րի շա րու նա
կա կան կա տա րե լա գործ մանն ուղղ ված քայ լե րին, ար մա տա խիլ 
անե լը գործ նա կա նում ան հնար է։ Այ դու հան դերձ, սույն եր ևույ
թի դեմ պայ քարն ար դեն իսկ հան գեց րել է որո շա կի դրա կան 
ար դյունք նե րի, որոնք առա վել շո շա փե լի կա րող են դառ նալ, 
եթե ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր մաս նա կից ներն ան հրա
ժեշտ հե տևո ղա կա նութ յուն դրս ևո րեն՝ ուղղ ված դրա ինչ պես 
ուղ ղա կի, այն պես էլ անուղ ղա կի դրս ևո րում նե րի բա ցառ մա նը։ 

ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քով ար գել ված է նա խընտ րա կան 
քա րոզ չու թյան ժա մա նակ, ինչ պես նաև քվե ար կու թյան նա խորդ 
և քվե ար կու թյան օրը թեկ նա ծու նե րին, կուսակ ցու թյուն նե րին, 
կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րին ան ձամբ կամ նրանց անու
նից կամ որ ևէ այլ եղա նա կով ընտ րող նե րին ան հա տույց կամ 
ար տո նյալ պայ ման նե րով տալ (խոս տա նալ) դրամ, սնն դամ
թերք, ար ժեթղ թեր, ապ րանք ներ կամ մա տու ցել (խոս տա նալ) 
ծա ռա յու թյուն ներ։ Այն բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե



133

րը, որոնց ան վա նում նե րը կա րող են նմա նեց վել (ա սո ցաց վել) 
կու սակ ցու թյուն նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի ան վա
նում նե րին, թեկ նա ծու նե րի անուն նե րին, նախ ընտ րա կան քա
րոզ չու թյան ժա մա նակ բա րե գոր ծու թյուն չեն կա րող իրա կա
նաց նել այն հա մայնք նե րում, որ տեղ ան ցկաց վում են ընտ րու
թյուն ներ, որոնց մաս նակ ցում են այդ թեկ նա ծու նե րը, կու սակ
ցութ յուն նե րը, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րը կամ նրանց 
առա ջադ րած թեկ նա ծու նե րը (հոդ. 18, մաս 7)։

 Սույն հիմ նախն դիր նե րին ան դրա դարձ է կա տար ված 
ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ ընտ րութ յուն նե րի դի  տոր դա կան առա քե լութ յան 
զե կույց նե րում։ Այս պես, օրի նակ՝ 12.05.2007 թվա կա նի ՀՀ Ազ
գային ժո ղո վի ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ վերջ նա կան զե
կույ ցում մաս նա վո րա պես ար ձա նագր վեց, որ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ 
ԸԴԱ–ն ուղ ղա կի ո րեն ակա նա տես եղավ քա  ղա քա կան կու
սակ ցու թյուն նե րից մե կի կող մից ապ րանք նե րի տրա մա դրման 
դրվա գի, որը հա մա պա տաս խա նում էր նա խընտ րա կան քա րոզ
չու թյան ըն թաց քում ար գել ված վար  քա գծի իրա վա կան բնո րոշ
մա նը։ Թիվ 25 ԸԸՀ–ո ւմ (Հ րազ դան) թեկ նա ծու նե րից մե կի օգ տին 
աշ խա տող ան ձան ցից մե կը ձեր բա կալ վեց ընտ րա կա շառք բա
ժա նե լու հա մար։ Սույն զե կույ ցում նաև նշ ված է, որ քա րոզ չու
թյան ըն թաց քում ընտ րող նե րին նյու թա կան շա  հա գրգ ռում տրա
մադ րե լու վե րա բե րյալ բազ մա թիվ հն չեց ված մե ղադ րանք նե րի 
և մի քա նի հաս տատ ված դեպ քե րի առ կա յու թյու նը վկա յում է, որ 
ապ րանք նե րի և ծա ռա յութ յուն նե րի բնա ի րային հան գա նա կու
թյուն ներ են կա տար վել որոշ կու սակ ցութ յուն նե րի և թեկ նա ծու
նե րի քա րո զար շավ նե րին՝ թեկ նա ծու նե րի կամ այլ ան ձանց կամ 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից։ Ընտ րա կան օրենս գիր քը չի 
նա խա տե սում քա րո զար շա վին բնա ի րային հան գա նա կու թյուն
ներ կա տա րե լու ուղ ղա կի ար գելք կամ դրանց բա ցա հայ տե լու 
պա  հանջ։ Այ նու հան դերձ, ընտ րա կա շառքն ար գե լող նոր մը, ըստ 
եր ևույ թին, պետք է կի րա ռե  լի լի ներ այն իրա վի ճակ նե րում, երբ 
թեկ նա ծու նե րը կամ կու սակ ցու թյուն ներն ան ձամբ կամ այլ եղա
նա կով նյու թա պես շա հագրգ ռում էին ընտ րող նե րին։

 Զե կույ ցում մի ա ժա մա նակ նշ ված է, որ « Բար գա վաճ Հա յաս
տան» կու սակ ցու թյունն աչ քի էր ընկ նում բա րե գոր ծա կան գոր
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ծու նե ու թյամբ, բնակ չու թյա նը նվեր ներ բա ժա նե լով և ծա ռա յու
թյուն ներ մա տու ցե լով։ Կու սակ ցու թյան ծա վա լած գոր ծու նե ութ
յան խնդ րին՝ կապ ված հա մայնք նե րին շտապ բու ժօգ նու թյան 
մե քե նա ներ տրա մադ րե լու հետ, հրա վիր ված մամ լո ասու լի սում 
ան դրա դարձ է կա տա րել կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա
ժո ղո վի նա խա գա հը՝ նշե լով, որ այդ գոր ծու նեու թյունն իրա կա
նաց վել է նախ քան պաշ   տո նա կան քա րոզ չու թյան մեկ նար կը, և 
հան գա նա կու թյու նը կա տար վել է հա  մայն քին, այլ ոչ ան հատ 
ընտ րող նե րի, ուս տի չէր կա րող հա մար վել ընտ րա կա շառք1։

ՀՀ ընտ րա կան նոր օրենսգր քի (26.05.2011թ.) ըն դու նու մից 
հե տո ան ցկաց ված ընտ  րու թյուն նե րի հետ կապ ված ևս ԵԱՀԿ/ ԺՀ
ՄԻԳ ընտ րու թյուն նե րի դի տոր դա կան առա քե լու թյունն ան դրա
դար ձել է «ընտ րա կա շառք» եր ևույ թին։ Այս պես` ՀՀ Ազ գային 
ժո   ղո վի 06.05.2012 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե րի վե րա բեր յալ 
ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ ընտ րութ յուն նե րի դի  տոր դա կան առա քե լութ յան 
վերջ նա կան զե կույ ցում մաս նա վո րա պես նշ ված է. «Ը ԴԱ շատ 
զրու ցա կից ներ ձայ նե րի գն ման հար ցը բարձ րաց րել էին որ պես 
հիմ նա կան և լայն տա րա ծում ու նե ցող խն դիր։ Ընտ րու թյուն նե րի 
օր վա նից առաջ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ դի տորդ նե րի կող մից դի տարկ
ված ան սո վոր եռու զե ռը որո շա կի ընտ րա կան շտաբ նե րի դի մաց 
ու ներ սում և ընտ րու թյուն նե րի օրը ձայ նե րի գն ման դեպ քե րի 
մա սին ոս տի կա նու թյա նը տր ված հա ղոր դում նե րը մատ նան շում 
են, որ նման հայ տա րա րու թյուն ները որո շա կի առու մով կա րող 
էին հիմ նա վոր ված լի նել»2։ Այս կա պակ ցու թյամբ վե րը նշ ված 
զե կույ ցում, որ պես առաջ նային հանձ նա րա րա կան, մաս նա վո
րա պես սահ ման ված է, որ ձայ նե րի գն ման դեպ քե րի առն չու
թյամբ կա րող է քն նարկ վել ՀՀ քրե ա կան օրենսգր քում փո փո

1 Տե՛ս ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ընտ րութ յուն նե րի դի  տոր դա կան առա քե լութ յան վերջ նա
կան զե կույ ցը ՀՀ Ազ գա յին ժո   ղո վի 12.05.2007 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե րի 
վե րա բեր յալ (Վար շա վա, 10.09.2007), բա ժին 7, կետ «գ» («Ընտ րա կա շառք
ներ»):

2 Տե՛ս ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ընտ րութ յուն նե րի դի  տոր դա կան առա քե լութ յան վերջ նա
կան զե կույ ցը ՀՀ Ազ գա յին ժո   ղո վի 06.05.2012 թվա կա նի ընտ րու թյուն նե րի 
վե րա բեր յալ (Վար շա վա, 26.06.2012), VIII. Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյուն և 
քա րոզ չու թյան ֆի նան սա վո րում:
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խու թյուն կա տա րե լու հնա րա վո րու թյան հար ցը՝ ան ձեռնմ խե լի
ու թյուն սահ մա նե լով ձայ նե րի գն ման հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ հա ղոր դում ներ ներ կա յաց նող ան ձանց հա մար, և 
ան հրա ժեշտ է քա ղա քա ցի նե րին խրա խու սել ձայ նե րի գն ման 
դեպ քե րի վե րա բե րյալ հա ղոր դում ներ և ապա ցույց ներ ներ կա
յաց նե լու հա մար1։ 

Սույն զե կույ ցում նշ ված է նաև, որ ԲՀԿ առաջ նոր դի « Մուլ
տիգ րուպ» ըն կե րութ յու նը քա րո զար շա վի ըն թաց քում 500 տրակ
տոր է բա ժա նել։ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ եր կա րա ժամ կետ դի տորդ նե րը 
նկա տել են տրակ տոր ներ 7 մար զե րում, որոնց վրա հա ճախ 
փակց ված են եղել ԲՀԿ քա րոզ չա կան նյու թե րը, կամ դրանք 
կանգ նեց ված են եղել ԲՀԿ մեծ պաս տա ռի կող քին։ Տրակ տոր
նե րը նաև ցու ցադր վել են հե ռուս տա ցույ ցով՝ ԲՀԿ քա ղա քա կան 
գո վազ դում։ Սույն հար ցի վե րա բե րյալ բո ղո քը լու ծե լիս կենտ րո
նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն օրեն քի խախ տում չի ար
ձա նագ րել՝ իր որո շու մը հիմ նա վո րե լով ԲՀԿ–ի բա ցատ րու թյամբ, 
որ ծրա գի րը եղել է գոր ծա րար բնույ թի և քա րոզ չու թյան հետ 
կապ չի ու նե ցել։ Իսկ Կա պա նում ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ եր կա րա ժամ կետ 
դի տորդ նե րը նկա տել են մի ցու ցա նակ (վե րա նո րոգ վող ճա նա
պար հի եր կայն քով), որի վրա նշ ված է եղել, որ թիվ 38 ընտ
րա տա րած քի ՀՀԿ թեկ նա ծուն, որը Քա ջա րա նի լեռ նա հան քային 
գոր ծա րա նի տնօ րե նի որ դին է, ներգ րավ ված է վե րա նո րոգ ման 
ծրագ րում, որը ֆի նան սա վոր վում է գոր ծա րա նի կող մից։ Թիվ 
38 ԸԸՀ–ն մեր ժել է սույն հար ցով ՀԱԿ թեկ նա ծո ւի ներ կա յաց րած 
բո ղո քը՝ որ պես հիմ նա վո րում նշե լով, որ այդ գոր ծու նե ու թյունն 
անօ րի նա կան չէ, իսկ ԿԸՀ–ն հրա ժար վել է քն նելուց նշ ված ԸԸՀ–ի 
որոշ ման դեմ բեր ված բո ղո քը2։ 

Քն նարկ վող հիմ նախնդ րի հա մա տեքս տում հարկ է ան դրա
դառ նալ ար տա սահ ման յան մի շարք պե տու թյուն նե րում գոր ծող 
իրա վա կար գա վո րում նե րին։ Այս պես՝ Բե լա ռու սի Հան րա պե տու
թյան Նա խա գա հի, պատ գա մա վո րու թյան թեկ նա ծու նե րը, նրանց 
վս տահ ված ան ձինք, թեկ նա ծու նե րի ընտ րու թյան օգ տին քա րո

1 Տե՛ս նույն տե ղում, XIV Ա., կետ 2:
2 Տե՛ս նույն տե ղում, VIII. Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյուն և քա րոզ չու թյան ֆի

նան սա վո րում:
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զող ան ձինք և կազ մա կեր պութ յուն նե րն իրա վունք չու նեն քա
ղա քա ցի նե րին բա ժա նելու դրա մա կան մի ջոց ներ, նվեր ներ և այլ 
նյու թա կան ար ժեք ներ, իրա կա նաց նելու ապ րանք նե րի՝ ար տո
նյալ պայ ման նե րով վա ճառք, ան վճար մա տու ցելու ցան կա ցած 
ծա ռա յու թյուն և տրա մադ րելու ապ րանք ներ, բա ցա ռու թյամբ 
ընտ րա կան քա րոզ չու թյան հա մար հա տուկ պատ րաստ ված քա
րոզ չա կան տպա գիր նյու թե րի։ Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյուն 
իրա կա նաց նե լիս ար գել վում է քա ղա քա ցի նե րին դրա մա կան մի
ջոց ներ, նյու թա կան ար ժեք ներ փո խան ցե լու խոս տում  նե րի մի
ջո ցով նրանց նկատ մամբ ներ գոր ծու թյու նը։ Սույն պա հանջ նե
րի խախտ ման դեպ քում հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղով նե
րը նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան իրա կա նաց ման իրա վուն քի 
չա րա շահ ման կանխ մանն ուղղ ված մի ջոց ներ են ձեռ նար կում, 
իսկ Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի ընտ րու թյուն նե
րի հար ցով հանձ նա ժո ղով նե րը, ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներն 
իրա վա սու են նաև վե րաց նելու թեկ նա ծո ւի գրանց  ման վե րա բե
րյալ որո շու մը1։ 

Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ոչ պատ շաճ նախ
ընտ րա կան քա րոզ չութ յուն է հա մար վում նա խընտ րա կան քա
րոզ չու թյան իրա կա նա ցու մը, որն ու ղեկց վում է ընտ րող նե րին 
ան վճար կամ ար տո նյալ պայ ման նե րով ապ րանք նե րի, ծա ռա
յութ յուն նե րի, ար ժեթղ թե րի տրա մադր մամբ, ինչ պես նաև վի ճա
կա խա ղե րի, բա րե գոր ծա կան մի ջո ցա   ռում նե րի ան ցկաց մամբ, 
դրա մա կան մի ջոց նե րի վճար մամբ կամ դրանց տրա մա դր ման 
խոս տու մով, բա ցա ռու թյամբ ընտ րա կան քա րոզ չու թյան հա մար 
հա տուկ պատ րաստ ված տպա գիր նյու թե րի, ինչ պես նաև կրծ
քան շան նե րի, դրոշ նե րի, դրո շակ նե րի, ան վճար հի մունք նե րով 
բա ժան ման դեպ քե րի։ Այս տեղ ոչ պատ շաճ նախ ընտ րա կան քա
րոզ չու թյան իրա կա նա ցումն ար գել վում է։ Հատ կան շա կան է, 
որ ընտ րու թյուն նե րի հայ տա րար ման (ն շա նակ ման) պա հից 
(ը նդգ ծու մը մերն է), թեկ նա ծու նե րին, կու սակ ցա կան ցու ցակ ներ 
առա ջա դրած քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րին, ինչ պես նաև 

1 Տե՛ս “Избирательный кодекс Республики Беларусь” от 11.02.2000 N 370–З, 
հոդ. 47, մա սեր 2, 3:
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դրանց անու  նից կամ դրանց օգ տին հան դես եկող ցան կա ցած 
ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձի ար գել վում է բա րե գոր
ծա կան մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկա ցու մը, բա ցա ռու թյամբ զվար
ճա լի և սպոր տային մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կերպ ման դեպ քե
րի։ Թեկ նա ծո ւի, կու սակ ցա կան ցու ցակ առա ջա դրած քա ղա քա
կան կու սակ ցու թյան, ինչ պես նաև դրանց վս տահ ված ան ձանց 
կող մից վե րը նշ ված կա նոն նե րի խախ տու մը հա նգեց նում է թեկ
նա ծո ւի, կու սակ ցա կան ցու ցա կի գրանց ման մա սին որոշ ման 
վե րաց մա նը1։

 Թուրք մենս տա նում թեկ նա ծու նե րին, նրանց մեր ձա վոր ազ
գա կան նե րին, թեկ նա ծու նե րի վս տահ ված ան ձանց ընտ րու
թյուն նե րի նշա նակ ման պա հից (ը նդգ ծու մը մերն է) ար գել վում 
է կա շա ռել ընտ րող նե րին, նրանց դրա մա կան մի ջոց ներ վճա րել, 
հանձ նել նվեր ներ և այլ նյու թա կան ար ժեք ներ, ար տո նյալ պայ
ման նե րով ապ րանք ներ վա ճա ռել, ան վճար տա րա ծել ցան կա
ցած ապ րանք, բա ցա ռու թյամբ քա րոզ չա կան տպա գիր նյու թե րի, 
ինչ պես նաև ան հա տույց կամ ար տո նյալ պայ ման նե րով ծա ռա
յու թյուն ներ մա տու ցել։ Թեկ նա ծու նե րը, նրանց մեր ձա վոր ազ գա
կան նե րը, թեկ նա ծու նե րի վս տահ ված ան ձինք ընտ րու թյուն նե րի 
նշա նակ ման պա հից մինչև ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի 
հրա պա րա կու մը (ը նդգ ծու մը մերն է) իրա վունք չու նեն զբաղ վե լու 
բա րե գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյամբ։ Նշ ված պա հանջ նե րի խախտ
ման դեպ քում թեկ նա ծո ւին գրան ցած ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն 
իրա վա սու է նա խազ գու շաց նելու նրան, իսկ թեկ նա ծո ւի կող մից 
սույն պա հանջ նե րի ոչ մե կան գա մյա խախ տում նե րի դեպ քում՝ չե
ղյալ ճա նա չել թեկ նա ծո ւի գրան ցու մը2։ 

Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում թեկ նա ծու նե րին, ընտ րա
կան մի ա վո րում նե րին, դրանց վս տահ ված ան ձանց և լի ա զոր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, ինչ պես նաև այլ ան ձանց և կազ մա կեր
պու թյուն նե րին նախընտ րա կան քա րոզ չու թյուն իրա կա նաց նե

1 Տե՛ս Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике 
Казахстан” от 28.09.1995 N 2464, հոդ. 27, կետ 9:

2 Տե՛ս Закон Туркменистана от 4 мая 2013 года “Об утверждении и введе
нии в действие Избирательного ко декса Туркменистана” (ու ժի մեջ է 
01.07.2013 թ – ից), հոդ. 68, մա սեր 3, 4, 7:
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լիս ար գել վում է կա շա ռել ընտ րող նե րին, նրանց դրա մա կան 
մի ջոց ներ, նվեր ներ և այլ նյու թա կան ար ժեք ներ հանձ նել, բա
ցա ռու թյամբ կազ մա կերպ չա կան աշ խա տան քի կա տար ման 
դեպ քե րի (ը նտ րող նե րի ստո րագ րու թյուն նե րի հա վաք ման, քա
րոզ չա կան աշ խա տան քի հա մար), պարգ ևատ րել ընտ րող նե
րին, նշ ված կազ մա կեր պա կան աշ խա տան քը կա տա րող նե րին՝ 
կախ ված քվե ար կու թյան ար դյունք նե րից, կամ խոս տա նալ այդ
պի սի պարգ ևա տրում, ար տո նյալ պայ ման նե րով ապ րանք ներ 
վա ճա ռել, ան վճար հի մունք նե րով տա րա ծել ցան կա ցած ապ
րանք, բա ցա ռու թյամբ ընտ րա կան քա րոզ չու թյան հա մար հա
տուկ պատ  րաստ ված տպա գիր նյու թե րի և կրծ քան շան նե րի, 
ան հա տույց կամ ար տո նյալ պայ ման նե րով ծա ռա յու թյուն ներ 
մա տու ցել, ինչ պես նաև ներ գոր ծել ընտ րող նե րի վրա՝ նրանց 
դրա մա կան մի ջոց ներ, ար ժեթղ թեր և այլ նյու թա կան բա րիք
ներ փո խան ցե լու (այդ թվում՝ քվե ար կու թյան ար դյունք նե րով), 
ծա ռա յու թյուն ներ մա տուց ե լու խոս տում նե րի մի ջո ցով այլ կերպ, 
քան պե տա կան իշ խա նու թյան, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի՝ օրենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս խան ըն դուն վող 
որո շում նե րի հի ման վրա։ Ընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա
կա հատ վա ծում չի թույ լատր վում վի ճա կա խա ղե րի և ռիս կի վրա 
հիմն ված այլ խա ղե րի ան ցկա ցու մը, որոն ցում մր ցա նակ ներ 
շա հե լը կամ դրանց խա ղար կու թյա նը մաս նակ ցե լը կախ ված է 
քվե ար կու թյան, ընտ րութ յուն նե րի ար դյունք նե րից, կամ որոնք 
այլ կերպ կապ ված են ընտ րու թյուն նե րի հետ1։ Այս տեղ թեկ նա
ծու նե րը, թեկ նա ծու ներ, դրանց ցու ցակ ներ առա ջադ րած ընտ
րա կան մի ա վո րում նե րը, դրանց վս տահ ված ան ձինք և լիա  զոր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ինչ պես նաև ընտ րա կան քա րոզ չու թյան 
մեկ նար կից հե տո գրանց ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը, որոնց 
հիմ նա դիր ներ, սե փա կա նա տե րեր, տի րա պե տող ներ և (կամ) 
կա ռա վար ման մար մին նե րի ան դամ ներ են վե րոն շյալ ան ձինք 
և (կամ) կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ընտ րա կան քա րոզ չու թյան 
ժա մա նա կա հատ վա ծում (ը նդգ ծու մը մերն է) իրա վունք չու նեն 

1 Տե՛ս Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Фе де рации” (ред. от 07.05.2013), հոդ. 56, կե տեր 2, 3:
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զբաղ վելու բա րե գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյամբ։ Այլ ֆի զի կա կան 
և իրա վա բա նա կան ան ձինք ընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա
նա կա հատ վա ծում իրա վունք չու նեն թեկ նա ծու նե րի, ընտ րա կան 
մի ա վո րում նե րի, նրանց վստահ ված ան ձանց և լի ա զոր ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի խնդ րան քով, հանձ նա րա րու թյամբ կամ նրանց 
անու նից զբաղ վելու բա րե գոր ծա կան գոր  ծու նե ու թյամբ, ինչ պես 
նաև բա րե գոր ծա կան գոր  ծու նե ու թյան հետ մի ա ժա մա նակ իրա
կա նաց նելու նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյուն։ Թեկ նա ծու նե րին, 
ընտ րա կան մի ա վո րում նե րին, նրանց վս տահ ված ան ձանց և 
լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ար գել վում է ընտ րող նե րին նյու
թա կան, ֆի նան սա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու կամ ծա ռա յու
թյուն ներ մա տու ցե լու վե րա բե րյալ առա ջար կու թյուն նե րով դի
մել այլ ֆի զի կա կան և իրա վա բա նա կան ան ձանց1։ 

Ն մա նա տիպ ար գելք ներ են սահ ման ված նաև Ղրղզստա
նի Հան րա պե տու թյան օրենս դրու թյամբ, որոնք գոր ծում են՝ սկ
սած ընտ րու թյուն նե րի նշա նակ ման պա հից (ը նդ գծու մը մերն 
է)։ Ըստ այդմ՝ կա շա ռել չի հա մար վում թեկ նա ծո ւի, քա ղա քա
կան կու սակ ցութ յան և կա տա րո ղի միջև գրա վոր ձևա կեր պում 
ստա ցած աշ խա տան քային հա րա բե րութ յուն նե րի շրջա նակ նե
րում կա տար ված աշ խա տան քի վար ձատ րու թյու նը, որը վճար
վում է թեկ նա ծո ւի, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան նա խընտ րա
կան հիմ նադ րա մի մի ջոց  նե րից։ Այս տեղ թեկ նա ծու նե րը, նրանց 
մեր ձա վոր ազ գա կան նե րը, ամու սի նը, թեկ նա ծու նե րի և քա ղա
քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ընտ րու թյուն
նե րի նշա նակ ման պա հից մինչև դրանց ար դյունք նե րի հրա
պա րա կու մը (ը նդ գծու մը մերն է) իրա վունք չու նեն զբաղ վե լու 
բա րե գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյամբ։ Թեկ նա ծո ւի, քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյան կող մից վե րը նշ ված պա հանջ նե րի խախտ ման 
դեպ քում հա մա պա տաս խան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղովն իրա
վա սու է խախտ ման մա սին գրա վոր նա խա զգու շաց նելու նրանց։ 
Վեր ջին նե րիս կող մից հի շյալ պա հանջ նե րի ոչ մե կան գա մյա 
խախ տում նե րի դեպ քում կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա
ժո ղո վը հա մա պա տաս խան ընտ  րա կան հանձ նա ժո ղո վի միջ

1 Տե՛ս նույն տե ղում, հոդ. 56, կետ 5:
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նոր դու թյամբ կամ սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ իրա վա սու է 
վե րաց նելու թեկ նա ծո ւի, թեկ նա ծու նե րի ցու ցա կի գրանց ման 
մա սին որո շում նե րը1։

2012 թվա կա նի ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի ընտ րութ յուն նե րի վե
րա բե րյալ ՀՀ մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նի 27.06.2012 
թվա կա նի ար տա  հերթ զե կույ ցում ան դրա դարձ է կա տար ված 
նաև ընտ րա կա շառ քի դեպ քե րին՝ որ պես էա կան ընտ րա խախ
տում նե րի։ Զե կույ ցում մաս նա վո րա պես նշ ված է, որ նա խընտ
րա կան քա րոզ չու թյան և ընտ րու թյան օր վա ըն թաց քում Պաշտ
պա նի ստա ցած 16 ահա զան գե րը վե րա բե րել են հան րա պե
տութ յան տար բեր վայ րե րից նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյուն 
իրա կա նաց նող որոշ կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից բնակ չու թյա
նը տար բեր տե սա կի ընտ րա կա շառք բա ժա նե լու դեպ քե րին, նե
րա ռյալ գու մա րի և բնամ թեր քի բա ժա նու մը, կո մու նալ վար ձե րի 
վճար ման առա ջար կու թյու նը և այլն։

 Նա խընտ րա կան փու լում ընտ րա կա շառք բա ժա նե լու կա
պակ ցու թյամբ Ոս տի կա նութ յու նում գրանց վել է 28 դեպք, որոնց 
վե րա բե րյալ, չնա յած Ոս տի կա նու թյան կող մից ձեռ նարկ ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րին, այ նո ւա մե նայ նիվ, կա յաց վել է որո շում 
քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին՝ հան ցա գոր ծու
թյան դեպ քի բա ցա կա յու թյան հիմ քով։ Այդ դեպ քե րից 10–ը վե
րա բե րել են Հա յաս տա նի Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան, 
4–ը՝ «Օ րի նաց Եր կիր» կու սակ ցու թյան, 3–ը՝ « Բար գա վաճ Հա
յաս տան» կու սակ ցութ յան կող մից ընտ րա կա շառք բա ժա նե լուն, 
իսկ մնա ցած դեպ քե րը կապ ված են եղել մե ծա  մաս  նա կան ընտ
րա կար գով առա ջադր ված պատ գա մա վո րու թյան թեկ նա ծու նե
րի կող մից ընտ րա կա շառք բա ժա նե լու հետ։

Ք վե ար կու թյան օրը ընտ րա կա շառք բա ժա նե լու վե րա բեր
յալ Ոս տի կա նու թյուն ստաց ված 74 ահա զան գե րից 67 դեպ քե րով 
Ոս տի կա նու թյու նից հայտ նել են, որ ձեռ նարկ վել են օպե րա տիվ 
մի ջո ցա ռում ներ, ին չի ար դյուն քում այդ դեպ քե րին են թադ րա

1 Ման րա մասն տե՛ս Конституционный закон Кыргызской Республики “О 
выборах Президента Кыр гызской Рес пуб лики и депутатов Жогору Кенеша 
Кыргызской Республики” от 2 июля 2011 года N 68 (в ред. конс ти ту ционного 
Закона КР от 25 ноября 2011 года N 221), հոդ. 28, մա սեր 3, 4, 9:
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բար առն չու թյուն ու նե ցող ան ձան ցից վերց վել են բա ցատ րու
թյուն ներ, որոն ցով, սա կայն, հնա րա վոր չի եղել պար զել հան
ցա դե պի առ կա յու թյու նը և (կամ) իրա վա խախ տու մը կա տա րած 
ան ձանց ինք նու թյու նը, հետ ևա բար կա յաց վել են քրե ա կան գոր
ծե րի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին որո շում ներ, և այդ դեպ քե րի 
վե րա բե րյալ ստաց ված պա տաս խան նե րի ու սում նա սի րու թյու
նից պարզ է դար ձել, որ Դա տա խա զու թյու նը այդ որո շում նե րից 
որ ևէ մե կը չի վե րաց րել։ Ընտ րա կա շառք բա ժա նե լու դեպ քե րի 
վե րա բեր յալ գրու թյուն է ու ղարկ վել նաև ՀՀ գլ խա վոր դա տա
խա զու թյուն՝ տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու հա մար, սա կայն պա
տաս խան գրու թյու նը ստաց վել է ՀՀ հա տուկ քնն չա կան ծա ռա
յութ յու նից։ Ստաց ված պա տաս խա նի հա մա ձայն՝ մայի սի 6–ին 
ընտ րա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ահա զան գե րի և հա ղոր
դում նե րի հի ման վրա հա րուց վել են 8 գոր ծեր՝ կապ ված ընտ
րա կա շառք բա ժա նե լու դեպ քե րի հետ։

 Զե կույ ցում նաև նշ ված է, որ ստաց վել են շուրջ 24 ահա
զան գեր՝ քա ղա քա ցի նե րին տե ղա մա սային կենտ րոն ներ ան
վճար տե ղա փո խե լու և ընտ րո ղին թեկ նա ծու նե րից մե կի օգ տին 
քվե ար կել հար կադ րե լու վե րա բե րյալ1։

Խնդ րո առար կայի հետ կապ ված՝ ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի՝ 10.06.2007 թվա կա նի ՍԴՈ–703 որոշ ման մեջ մաս
նա վո րա պես ար ձա նագր ված է, որ պե տու թյու նը պար տա վոր 
է այն պի  սի երաշ  խիք ներ ապա հո վել, որ պես զի բա ցառ վի քա 
ղա քա կան ու բա րե գոր ծա կան գոր ծու  նե ութ յան մի ա տե ղու մը, 
ինչ պես նաև ընտ րա կան գործ ըն թա ցի բո լոր փու լե րում կանխ
վի քա   ղա քա կան ու գոր ծա րար շա հե րի մի ա հյուս   ման հնա րա
վո րու թյու նը2 (ը նդ գծու մը մերն է)։ 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝ 31.05.2012 թվա կա նի 
ՍԴՈ–1028 որոշ ման մեջ մաս նա վո րա պես նշ ված է. « Սահ մա նադ
րա կան դա տա րանն իր նախ կին որո շում նե րում բազ միցս ան

1 Ման րա մասն տե՛ս 2012 թվա կա նի ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ րութ յուն նե րի վե
րա բե րյալ ՀՀ մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նի 27.06.2012 թվա կա նի ար
տա  հերթ զե կույ ցը (Էա կան ընտ րա խախ տում ներ, ընտ րա կա շառ քի դեպ քեր): 

2 Տե՛ս նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 08.03.2008 թվա կա նի ՍԴՈ–
736 և 31.05.2012 թվա կա նի ՍԴՈ–1028 որո շում նե րը: 
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դրա դար ձել է նաև նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ու բա րե գոր
ծու թյան հս տակ սահ մա նա զատ մա նը և 2011 թվա կա նին ըն դուն
ված ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի, մաս նա վո րա պես 18–րդ և 22–րդ 
հոդ ված նե րով ամ րագր ված պա հանջ նե րի հս տակ կա տար ման 
հա մար ան հրա ժեշտ իրա վա կան երաշ խիք նե րի ապա հով մա նը։ 
Այս հար ցում բաց թո ղում ներն ընտ րա խախ տում նե րի հիմ նա կան 
պատ ճառն են դառ նում։

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի հի շյալ իրա վա կան դիր
քո րո շում նե րը զգա լի չա փով հաշ վի առն վե ցին ՀՀ ընտ րա կան 
օրենսգր քի բա րե փո խում նե րի ըն թաց քում։ Ընտ րա կան նոր 
օրենսգր քի նա խագ ծի մի ջազ գային փոր ձա գի տա կան գնա հա
տա կան նե րը, ինչ պես նաև 2012 թվա կա նի մայի սի 6–ի ՀՀ Ազ
գային ժո ղո վի ընտ րու թյուն նե րում մի ջազ գային դի տոր դա կան 
առա քե լու թյուն նե րի մո տե ցում նե րը վկա յում են, որ ընտ րա կան 
գործ ըն թա ցի իրա վա կար գա վոր ման առա ջըն թացն ակն հայտ է։ 
Սա կայն Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտ նում է, որ առանց
քային խն դիր են շա րու նա կում մնալ ընտ րա կան գործ ըն թա ցում 
քա ղա քա կան ու գոր ծա րար շա հե րի մի ա հյուս ման կան խու մը, 
ինչ պես նաև քա ղա քա կան ու բա րե գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան 
մի ա տեղ ման բա ցա ռու մը։ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը բազ
միցս շեշ տել է, որ այս խնդ րի լու ծումն օր գա նա պես շաղ կապ
ված է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 65–րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րի 
հս տակ երաշ խա վոր ման հետ։ Ընտ րա կան օրենսգր քի բա րե
փո խում նե րը, հա մա կար գային առու մով ներ դաշ նակ ված նաև 
օրենսդ րա կան այլ լու ծում նե րի հետ, նշ ված հիմ նախն դի րը լի
ար ժեք չեն հաղ թա հա րել»։ 

Ինչ պես վե րը նշ վեց, ՀՀ ընտ րա կան օրենս գիր քը թեկ նա ծու
նե րին, կու սա կցութ յուն նե րին, դրանց դա շինք նե րին ար գե լում է 
ան ձամբ կամ նրանց անու նից կամ որ ևէ այլ եղա նա կով ընտ
րող նե րին ան հա տույց կամ ար տո նյալ պայ ման նե րով տալ (խոս
տա նալ) դրամ, սնն դա մթերք, ար ժե թղ թեր, ապ րանք ներ կամ 
մա տու ցել (խոս տա նալ) ծա ռա յութ յուն ներ։ Սա կայն խնդի րը այն 
է, որ նշ ված ար գել քը գոր ծում է մի այն նախ   ընտ րա կան քա րոզ
չութ յան ժա մա նակ, ինչ պես նաև քվե ար կու թյան նա խորդ և քվե
ար կութ  յան օրը։ Փաս տո րեն, նախ քան նա խընտ րա կան քա րոզ
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չու թյան պաշ տո նա կան մեկ նար կը այս պի սի գոր ծո ղութ յուն նե րի 
կա տար ման օրենսդ րա կան ար գելք սահ ման ված չէ, և թեկ նա
ծու նե րը, կու սակ ցու թյուն նե րը, դրանց դա շինք նե րը ազատ են 
ընտ րող նե րի ձայ նե րը «գ նե լու» ձևե րի և մի ջոց նե րի ընտ րու թյան 
հար ցում, ին չին ուղղ ված նրանց գոր ծու նե ու թյու նը որոշ ԶԼՄ–
նե րով հա ճախ լու սա բան վում է բա րե գոր ծու թյան լույ սի ներ քո։ 

Ի դեպ՝ նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան իրա կա նաց ման հա
մար օրեն քով սահ ման ված ժա մա նա կա հատ վա ծում բա րե գոր
ծու թյան ան վան տակ կամ որ ևէ այլ եղա նա կով վե րը նշված գոր
ծո ղու թյուն նե րից մե կի (մի քա նի սի) իրա կա նա ցու մը, եթե դրա 
(դ րանց) հա մար քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա  տես
ված չէ, առա ջաց նում է վար չա կան տու գան քի նշա նա կում1։ 

ՀՀ ընտ րա կան օրենս գիրքն ար գե լում է նաև այն բա րե
գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին, որոնց ան վա նում նե
րը կա րող են նմա նեց վել (ա սո ցաց վել) կու սակ ցութ յուն նե րի, 
դրանց դա շինք նե րի ան վա նում նե րին, թեկ նա ծու նե րի անուն նե
րին, բա րե գոր ծութ յուն իրա կա նաց նել այն հա մայնք նե րում, որ
տեղ ան ցկաց վում են ընտ րութ յուն ներ, որոնց մաս նակ ցում են 
այդ թեկ նա ծու նե րը, կու սակ ցու թյուն նե րը, դրանց դա շինք նե րը 
կամ նրանց առա ջա դրած թեկ նա ծու նե րը։ Վեր ջին դեպ քում ևս 
սահ ման ված ար գել քը վե րա բե րում է մի այն նախ ընտ րա կան քա
րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծին2։ Այս կա պակ ցու թյամբ Վար
չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան
րա պե տութ յան օրենսգր քով պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա
տես ված բա րե գոր ծու թյան հետ մի ա ժա մա նակ նա խընտ րա կան 
քա րոզ չու թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար (հոդ. 4010)։ 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից՝ նպա տա կա հար մար ենք հա մա րում 
ընդ լայ նել ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 18–րդ հոդ վա ծի 7–րդ մա սով 
նա խա տես ված ար գելք նե րի գոր ծո ղութ յան ժա մա նա կա հատ

1 Տե՛ս Վար չա կան իրա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան օրենսգր քի 4010 հոդ վա ծը:

2 Հարկ է նշել, որ նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ան գամ պաշ տո նա կան մեկ
նար կից հե տո ար ձա նա գրվել են, օրի նակ, հա սա րա կա կան տրանս պոր տի 
առան ձին մի ջոց նե րով անվ ճար հի մունք նե րով ու ղևո րա փո խադ րում նե րի 
դեպ քեր՝ բա րե գոր ծու թյան լույ սի ներ քո: 
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վա ծը. մաս նա վո րա պես՝ դրանք նա խա տե սել՝ սկ սած թեկ նա   ծու
նե րի, ընտ  րա կան ցու ցակ նե րի գրանց ման հա մար ան հրա ժեշտ 
փաս տաթղ թե րը հա մա պա տաս խան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով 
ներ կա յաց նե լու՝ օրեն քով սահ ման ված վերջ նա ժամ կե տի հա ջորդ 
օր վա նից, ին չը կն պաս տի նշ ված սուբ յեկտ նե րի՝ ընտ րութ յուն
նե րին մաս նակ ցու թյան հնա րա վո րինս հա վա սար պայ ման նե րի 
ստեղծ մա նը, նրանց միջև առողջ մրցակ ցու թյան բա րեն պաստ 
մի ջա վայ րի ձևա վոր մա նը և ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նա կա հատ
վա ծում ընտ րող նե րի կար ծիք նե րի ձևա վոր ման ու փո փոխ ման 
վրա ներ գոր ծող նյու թա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման հնա
րա վո րու թյան հնա րա վո րինս սահ մա նա փակ մա նը։ 



7. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ. ՀԻՇՅԱԼ ՆՊԱՏԱԿԻՆ 

ՈՒՂՂՎԱԾ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐՆ 
ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

*  * *
Ընտ րու թյուն նե րը ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծըն թա ցի 

առանցքն են, որոնց հիմ նա կան նպա տա կը իշ խա նու թյա նը լե գի
տի մու թյուն հա ղոր դե լու հան գա մանքն է։ Այդ նպա տա կը կա րող 
է իրաց ված հա մար վել սոսկ այն դեպ քում, երբ ընտ րա կան ողջ 
գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վում է իրա վա կան հա մա պա տաս խան 
սկզ բունք նե րի հա մա տեքս տում` հան գեց նե լով ընտ րու թյուն
նե րի, հետ ևա բար նաև դրանց ար դյուն քում ձևա վոր վող մար
մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց նկատ մամբ հա սա րա կա
կան վս տա հու թյան աճի։ Սա կայն որ քան էլ ամ բող ջա կան լի նեն 
քայ լե րը` ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի լե գի տի մու թյունն ապա
հո վե լու ուղ ղու թյամբ, ցան կա ցած ընտ րու թյուն, լի նելով քա ղա
քա կան բարդ գոր ծըն թաց, ան խու սա փե լի ո րեն ու ղեկց վում է 
ընտ րա կան իրա վուն քի իրա կան կամ են թադ րյալ խախ տում նե
րով` պա հան ջե լով հի շյալ իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ամ
բող ջա կան ու լի ար ժեք հա մա կար գի առ կա յու թյուն։ Ակն հայտ է, 
որ նմա նա տիպ հա մա կար գի բա ցա կա յու թյու նը, նույ նիսկ ընտ
րա կան այլ գոր ծըն թաց նե րի հա մար ժեք կազ մա կերպ ման դեպ
քում, ան խու սա փե լի ո րեն հան գեց նում է ընտ րու թյուն նե րի ու 
դրանց ար դյուն քում ձևա վոր վող մար մին նե րի և պաշ տո նա տար 
ան ձանց նկատ մամբ ան վս տա հու թյան։ Հետ ևա բար ընտ րա կան 
իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան լի ար ժեք ու ար դյու նա վետ 
կա ռու ցա կար գե րի առ կա յու թյու նը որո շիչ դեր է կա տա րում քա
ղա քա կան հա մա կար գի կա յու նու թյունն ապա հո վե լու տե սան
կյու նից, որ պի սի հան գա ման քը հաշ վի առ նե լով` ժա մա նա կա կից 
աշ խար հում առանց քային նշա նա կու թյուն է տր վում վե րոն շյալ 
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հա մա կար գի առ կա յու թյանն ու դրա կա տա րե լա գործ մանն ուղղ
ված իրա վա կան մե խա նիզմ նե րի երաշ խա վոր մա նը։ 

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր վա ծը` ու սում նա սի րու թյան 
շր ջա նակ նե րում հարկ ենք հա մա րում ան դրա դառ նալ Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյու նում ընտ րա կան իրա վուն քի պաշտ
պա նու թյանն առնչ վող հի շյալ հա մա կար գին ու դրա կա տա րե
լա գործ ման հրա մա յա կա նին` ընդ գծե լով, որ չնա յած առ կա տա
րա տե սակ խն դիր նե րին` վեր ջին տա րի նե րին ընտ րա կան գոր
ծըն թա ցի իրա վա կար գա վոր ման առա ջըն թա ցը Հա յաս տա նում 
ակն հայտ է1։ 

Քն նարկ վող հար ցե րին վե րա բե րող հա յաս տա նյան կար
գա վո րում ներն ու սում նա սի րե լիս կանդ րա դառ նանք նաև վեր
ջին նե րիս առնչ վող մի ջազ գային–ի րա վա կան փաս տաթղ թե րին 
ու դրան ցում ամ րագր ված դիր քո րո շում նե րին, ինչ պես նաև այլ 
պե տու թյուն նե րում գոր ծող և այդ բնա գա վա ռին առնչ վող իրա
վա կար գա վո րում նե րին։ 

Այդ առու մով հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ գո յու թյուն չու
նի իրա վա կան չա փո րո շիչ նե րին ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
հա մա պա տաս խա նու թյունն ապա հո վե լու որ ևէ մի աս նա կան ու 
հա մընդգր կուն բա նաձև, ինչն էլ հան գեց նում է տար բեր պե
տու թյուն նե րում ընտ րա կան իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան հա
մա կար գե րի բազ մազա նու թյան։ Ցան կա ցած երկ րում հի շյալ հա
մա կար գը ձևա վոր վում է պատ մա կան ու սո ցի ալ–քա ղա քա կան 
տա րա տե սակ հան գա մանք նե րի հա մա տեքս տում և ար դյունք է 
այդ հա սա րա կա կան մի ջա վայ րում գոր ծող իրա վա կան ավան
դույթ նե րի։ Հետ ևա բար ոչ բո լոր դեպ քե րում է, որ մի պե տու թյան 
փորձն այլ իրա վա կան հա մա կար գեր մե խա նի կո րեն ներ մու ծե
լը կա րող է ընտ րա կան իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան տե

1 ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նույն պես, հաշ վի առ նե լով նոր ընտ րա կան 
օրենսգր քի նա խագ ծի մի ջազ գա յին փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րը, ինչ
պես նաև 2012  թ. մա յի սի 6–ի ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ րու թյուն նե րում մի ջազ
գա յին դի տոր դա կան առա քե լու թյուն նե րի մո տե ցում նե րը, իր` 31 մա յի սի 2012  թ. 
ՍԴՈ–1028 որոշ մամբ դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա սին, որ ընտ րա կան 
գոր ծըն թա ցի իրա վա կար գա վոր ման առա ջըն թացն ակն հայտ է (http://concourt.
am/armenian/decisions/common/2012/pdf/sdv–1028.pdf):
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սան կյու նից ար դյու նա վետ լի նել։ Այ դու հան դերձ, հիշ յալ փոր ձի 
վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բա ցա հայ տե լու այն 
հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը, որոնք կա րող են նպաս տել ընտ
րա կան իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված իրա վա կան 
մե խա նիզմ նե րի կա տա րե լա գործ մա նը։ Առա վել ևս այն պայ
ման նե րում, երբ ժա մա նա կա կից աշ խար հում գոր ծող մի ջազ
գային հե ղի նա կա վոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից տար բեր 
պե տու թյուն նե րի փոր ձի ընդ հան րաց ման ար դյուն քում մշակ
վում են վե րոն շյալ բնա գա վա ռի զար գաց ման հիմ նա կան ուղ
ղու թյուն ներն ու քն նարկ վող հիմ նախնդ րի առա վել ար դյու նա
վետ լու ծում նե րը։ Հետ ևա բար Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու
նում ընտ րա կան իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան հա մա կարգն ու 
դրա կա տա րե լա գործ ման իրա վա կան կա ռու ցա կար գե րը կվեր
լու ծենք մի ջազ գային–ի րա վա կան հա մա պա տաս խան չա փո րո
շիչ նե րի հա մա տեքս տում։ 

7.1. ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ԻՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՄԻ

ԱՍ ՆԱ ԿԱՆ ՈՒ ԵՆ ԹԱ ԿԱ ՅԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ԿԱՏԱ ՐԵ

ԼԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ՀՐԱ ՄԱ ՅԱ ԿԱ ՆԸ

Ընտ րա կան իրա վուն քի պաշտ պա նու թյանն առնչ վող 
կարևո  րա գույն հար ցե րից մե կը, որը պար տա դիր ու սում նա սի
րու թյան առար կա է դառ նում քն նարկ վող հիմ նախնդ րին առնչ
վող գրե թե բո լոր մի ջազ գային փաս տաթղ թե րի շր ջա նակ նե րում, 
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի որո շում նե րի, գոր ծո ղու թյուն
նե րի (ան գոր ծու թյան) բո ղո քարկ ման մի աս նա կան ու են թա կա
յա կան հա մա կար գի ստեղ ծումն ու այդ բնա գա վա ռում եր կա կի 
ընդ դա տու թյան բա ցա ռումն է։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ընտ րա կան հանձ նա
ժո ղով նե րի որո շում նե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյան) 
բո ղո քարկ ման կարգն ամ րագր ված է ՀՀ ընտ րա կան օրենս գրքի 
46–րդ հոդ վա ծով։ Այն մաս նա վո րա պես սահ մա նում է, որ «… 5. 
Տե ղա մա սային ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի որո շում նե րը, գոր
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ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը), ընտ րա կան տե ղա մա սում 
քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը կա րող են բո ղո քարկ վել ընտ րա
տա րած քային ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով։

6. Ընտ րա տա րած քային ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի որո
շում նե րը, գոր ծո ղութ յուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) (բա ցա ռու
թյամբ Ազ գային ժո ղո վի մե ծա մաս նա կան ընտ րա կար գով պատ
գա մա վո րի և հա մայն քի ղե կա վա րի ու ավա գա նու ան դամ նե
րի ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ որո շում նե րի) 
կա րող են բո ղո քարկ վել կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ
նա ժո ղով։ Ազ գային ժո ղո վի մե ծա մաս նա կան ընտ րա կար գով 
պատ գա մա վո րի ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ 
որո շում նե րը կա րող են բո ղո քարկ վել Սահ մա նադ րա կան դա
տա րան։ Հա մայն քի ղե կա վա րի ու ավա գա նու ան դամ նե րի ընտ
րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ ընտ րա տա րած քային 
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի որո շում նե րը կա րող են բո ղո քարկ
վել վար չա կան դա տա րան։

7. Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի որո շում
նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) (բա ցա ռու թյամբ 
հա մա պե տա կան ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ 
որո շում նե րի) կա րող են բո ղո քարկ վել վար չա կան դա տա րան։ 
Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի` հա մա պե տա կան 
ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ որո շում նե րը կա
րող են բո ղո քարկ վել Սահ մա նադ րա կան դա տա րան։ … ։»։

 Միև նույն ժա մա նակ, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգր քի 144–րդ հոդ վածն ամ րագ րում է, որ ընտ րա կան գոր
ծե րով վար չա կան դա տա րան կա րող են դի մել օրենսգր քի 3–րդ 
հոդ վա ծում նշ ված ան ձինք, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան ընտ րա կան օրենսգր քով սահ ման ված դեպ քե րում՝ 
հա մա պա տաս խան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը։ Իսկ օրենսգր քի 
3–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սը սահ մա նում է, որ «Յու րա քա նչյուր ֆի
զի կա կան կամ իրա վա բա նա կան ան ձ օրենսգր քով սահ ման ված 
կար գով իրա վունք ու նի դի մե լու վար չա կան դա տա րան, եթե 
հա մա րում է, որ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար
ման մար մին նե րի կամ դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց վար չա
կան ակ տե րով, գոր ծո ղու թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյամբ`
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1) խախտ վել են կամ ան մի ջա կա նո րեն կա րող են խախտ
վել նրա՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ, 
մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով, օրենք նե րով և այլ իրա վա կան 
ակ տե րով ամ րագր ված իրա վունք նե րը և ազա տու թյուն նե րը …»։ 

Հաշ վի առ նե լով ՀՀ օրենսդ րու թյամբ նա խա տես ված հի
շյալ կար գա վո րում նե րը` 2013 թ. փետր վա րի 18–ի Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ Ընտ րու թյուն նե րի դի տոր դա կան առա քե լու թյան 
վերջ նա կան զե կույ ցում դիր քո րո շում է ար տա հայտ վել այն մա
սին, որ ընդ հա նուր վար չա կան օրենք նե րը հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս բո ղո քա տու նե րին ընտ րելու և բո ղո քը ան մի ջա պես Վար
չա կան դա տա րան ներ կա յաց նելու, ին չը վե րա դաս հանձ նա ժո
ղով նե րի հետ ընդ դա տու թյան հա մընկ նում է ստեղ ծում1։ Հարկ է 
նկա տել, որ նմա նա տիպ դիր քո րո շում ներ են ար տա հայտ վել մի 
շարք այլ պե տու թյուն նե րում (օ րի նակ՝ Ղա զախս տա նի2, Ուկ րաի
նայի3) ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ԵԱՀԿ/ ԺՀ  ՄԻԳ Ընտ րութ
յուն նե րի դի տոր դա կան առա քե լու թյան վերջ նա կան զե կույց նե
րում։

Տ վյալ պա րա գա յում հի շա տակ ման է ար ժա նի նաև քննարկ
վող հիմ նախնդ րի առն չու թյամբ Եվ րո պայի խորհր դի « Ժո ղովր
դա վա րու թյուն` իրա վուն քի մի ջո ցով» եվ րո պա կան հանձ նա
ժո ղո վի (Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղով) դիր քո րո շու մը, հա մա ձայն 
որի` բո ղո քարկ ման ըն թա ցա կար գը և մաս նա վո րա պես տար
բեր մար մին նե րի լի ա զո րու թյուն ներն ու պար տա կա նու թյուն
նե րը պետք է հս տակ կա նո նա կարգ վեն օրեն քով՝ դա տաի րա
վա կան հա կա սու թյուն նե րից խու սա փե լու հա մար (դ րա կան կամ 
բա ցա սա կան)։ Ո՛չ բո ղոք ներ կա յաց նող նե րը և ո՛չ էլ իշ խա

1 REPUBLIC OF ARMENIA PRESIDENTIAL ELECTION, 18 February 2013, OSCE/
ODIHR Election Observation Mission Final Report, XI կետ, http://www.osce.org/
odihr/elections/101314:

2 REPUBLIC OF KAZAKHSTAN EARLY PARLIAMENTARY ELECTIONS, 15 January 
2012, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, XI կետ, http://
www.osce.org/odihr/elections/89401:

3 UKRAINE PARLIAMENTARY ELECTIONS, 28 OCTOBER 2012, OSCE/
ODIHR Election Observation Mission Final Report, XII կետ, A են թա կետ, 
http://www. osce.org/odihr/98578:
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նու թյուն նե րը չպետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան ընտ րե լու 
բո ղո քարկ ման մար մի նը1։ Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի այն դիր
քո րո շու մը, որ բո ղո քարկ ման տար բեր մար մին նե րի, մաս նա վո
րա պես ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի և դա տա րան նե րի միջև 
ընտ րու թյուն կա տա րե լու դի մո ղի հնա րա վո րու թյու նը կա րող է 
հան գեց նել դի մո ղի կող մից իր հա մար հար մար որո շում կա յաց
նե լու ակն կա լիք տվող մարմ նին ընտ րե լու հան գա ման քին, հետ
ևա բար ընտ րու թյան այդ հնա րա վո րու թյու նը պետք է վե րաց վի, 
ար ձա նագր վել է նաև տար բեր պե տու թյուն նե րի (օ րի նակ` Ուկ
րաի նայի2, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան3) ընտ րա կան օրենսգր քե
րի նա խագ ծե րի վե րա բե րյալ եզ րա կա ցու թյուն նե րում։

 Վե րը շա րադր վա ծը հիմք է տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ եր կա
կի ընդ դա տու թյան բա ցա ռու մը բա ցա ռիկ կար ևո րու թյուն ու նի 
առա ջին հեր թին ընտ րա կան իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շր
ջա նակ նե րում հա վա սա րու թյան սկզ բունքն ապա հո վե լու և կա
յաց վող որո շում նե րի մի աս նա կա նու թյու նը երաշ խա վո րե լու տե
սան կյու նից։ Հա կա ռակ իրա վի ճա կը կա րող է լր ջո րեն վտան գել 
ընտ րա կան բնա կա նոն ամ բողջ գոր ծըն թա ցը` կաս կա ծի տակ 
դնե լով ըն դուն վող որո շում նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյունն ու ընտ
րա կան իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի սուբյեկտ նե րի նկատ մամբ 
մի աս նա կան չա փա նիշ նե րի կի րա ռու մը։ Հետևա բար ընտ րա կան 
իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան մի աս նա կան ու են թա կա յա կան 
հա մա կար գի ար մա տա վո րումն առանց քային նշա նա կու թյուն 
ու նի ընտ րա կան բնա կա նոն գոր ծըն թա ցի երաշ խա վոր ման և 

1 CDL–AD (2002) 23 rev, “Code of Good Practice in Electoral Matters: Guidelines 
and Explanatory Report”, Adopted by the Venice Commission at its 52nd session 
(Venice, 18–19 October 2002), 3–րդ բաժ նի 3.3 կե տի c են թա կետ:

2 CDL–AD(2013)016, Joint Opinion “On the Draft Amendments to the Laws on 
Election of People’s Deputies and on the Central Election Commission and on the 
Draft Law on Repeat Elections of Ukraine”, Adopted by the Council for Democratic 
Elections at its 45th meeting (Venice, 13 June 2013) and by the Venice Commission 
at its 95th Plenary Session (Venice, 14–15 June 2013), կետ 98:

3 CDL–AD(2012)002, Opinion “On the Federal Law on the Election of the Deputies of 
the State Duma of the Russian Federation”, Adopted by the Council for Democratic 
Elections at its 40th meeting (Venice, 15 March 2012) and by the Venice Commission 
at its 90th Plenary Session (Venice, 16–17 March 2012), կետ 114:
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ընտ րու թյուն նե րի նկատ մամբ քա ղա քա ցի նե րի վս տա հու թյան 
աճի ապա հով ման հա մար։ 

Անդ րա դառ նա լով քն նարկ վող հիմ նախնդ րի առն չու թյամբ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրի նա կին` նշենք, որ ՀՀ օրենսդ
րու թյամբ ամ րագր ված կար գա վո րում նե րին ընդ հա նուր առ մամբ 
հա ջող վել է ապա հո վել ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի որո շում
նե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյան) բո ղո քարկ ման մի աս
նա կան ու են թա կա յա կան հա մա կար գի ստեղ ծումն ու այդ բնա
գա վա ռում եր կա կի ընդ դա տու թյան բա ցա ռումը։ Միև նույն ժա
մա նակ, կար ծում ենք, որ ՀՀ տար բեր օրենսդ րա կան ակ տե րով 
նա խա տես ված կար գա վո րում նե րը (մաս նա վո րա պես, օրի նակ, 
վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգր քի) կա րող են հան գեց նել 
վե րոն շյալ դրույթ նե րի ոչ մի ան շա նակ մեկ նա բա նու թյուն նե րի և 
այն պի սի տպա վո րու թյուն ստեղ ծել, որ ՀՀ օրենսդ րու թյու նը տա
լիս է բո ղո քը վե րա դաս հանձ նա ժո ղով կամ դա տա րան ներ կա
յաց նե լու միջև ընտ րու թյուն կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն։ Հարկ 
է նկա տել, որ այդ խնդ րին օրենսդ րա կան կար գա վո րում նե րի 
մա կար դա կով փորձ է ար վել լու ծում գտ նել, օրի նակ՝ Մոլ դո
վայի Հան րա պե տու թյու նում, որ տեղ ընտ րա կան օրենսգր քի 65–
րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի հա մա ձայն` դա տա կան ատյան դի մե լուն 
պետք է նա խոր դի բո ղո քի ներ կա յա ցու մը այն ընտ րա կան մարմ
նի վե րա դաս մարմ նին, որի ակ տը բո ղո քարկ վում է՝ բա ցա ռու
թյամբ ընտ րու թյուն նե րի օրը ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ կա
յաց վող` ընտ րա կան իրա վուն քի իրաց մա նը կամ ընտ րա կան գոր
ծըն թա ցի կա ռա վար մա նը վե րա բե րող բո ղոք նե րի։ Կար ծում ենք, 
որ քն նարկ վող հիմ նախնդ րին առնչ վող ՀՀ օրենսդ րա կան կար
գա վո րում նե րի մի ան շա նակ ըն կա լումն ու մեկ նա բա նու թյունն 
ապա հո վե լու տե սան կյու նից նպա տա կա հար մար է ՀՀ ընտ րա կան 
օրենսգր քում նույն պես դրույթ ամ րագ րել այն մա սին, որ քն նարկ
վող հար ցե րով դա տա րան դի մե լուց առաջ ան հրա ժեշտ է դի մում 
ներ կա յաց նել վե րա դաս ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով (բ նա կա նա
բար, բա ցա ռու թյամբ այն գոր ծե րի, որոն ցով նա խա տես ված է 
ան մի ջա կա նո րեն դա տա րան դի մե լու հնա րա վո րու թյուն, օրի նակ` 
Ազ գային ժո ղո վի` մե ծա մաս նա կան ընտ րա կար գով պատ գա մա
վո րի ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի, հա մայն քի ղե կա վա րի ու 
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ավա գա նու ան դամ նե րի ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վե րա
բե րյալ ընտ րա տա րած քային ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի որո
շում նե րը, որոնք բո ղո քարկ վում են հա մա պա տաս խա նա բար 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րան և վար չա կան դա տա րան, կենտ
րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի` հա մա պե տա կան ընտ րու
թյուն նե րի ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ որո շում նե րը, որոնք բո ղո
քարկ վում են Սահ մա նադ րա կան դա տա րան)։ 

7.2. ՏԵՂԱԿԱՆ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ, 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ) 

ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՈՐՈՇ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ 

ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 46–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի հա
մա ձայն` «Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի որո շում նե րը, գոր ծո ղու
թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) կա րող է բո ղո քար կել`

1.  յու րա քան չյուր ոք, եթե գտ նում է, որ խախտ վել կամ կա
րող է խախտ վել իր սուբյեկ տիվ ընտ րա կան իրա վուն քը,

2.  վս տահ ված ան ձը, եթե գտ նում է, որ խախտ վել են 
վստահ ված ան ձի կամ իր վս տա հոր դի` սույն օրենսգր
քով սահ ման ված իրա վունք նե րը,

3.  դի տոր դը, եթե գտ նում է, որ խախտ վել են դի տոր դի` 
սույն օրենսգր քով սահ ման ված իրա վունք նե րը,

4.  հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը, եթե գտ նում է, որ ստո րա դաս 
հանձ նա ժո ղո վը կամ հանձ նա ժո ղո վը, որի ան դամն է 
ին քը, խախ տել է իր կամ այլ ան ձանց` սույն օրենս գրքով 
սահ ման ված որ ևէ իրա վունք»։

 Վե րը շա րադր վա ծը հիմք է տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ ընտ
րա կան օրենսգր քի ներ կա յաց ված կար գա վո րու մը սահ մա նա փա
կում է քն նարկ վող հար ցե րով բո ղոք ներ կա յաց նե լու իրա վուն
քը` այն տրա մադ րե լով մի այն նրանց, ում ան ձնա կան ընտ րա կան 
իրա վունք նե րը վտանգ ված են։ Մինչ դեռ հարկ է նկա տի ու նե նալ, 
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որ ընտ րա կան իրա վունք նե րի` որ պես ան ձի սահ մա նադ րա կան 
կար գա վի ճա կը ձևա վո րող առանց քային տար րե րից մե կի կար
ևո րու թյունն ընդ գծ վում է ոչ մի այն զուտ որո շա կի սուբյեկ տիվ, 
ան ձնա կան իրա վունք նե րի իրաց ման, այլև ընդ հա նուր առ մամբ 
պե տա կան կա ռա վար մա նը և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար մա նը 
մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյան ապա հով ման տե սան կյու նից։ 
Հետ ևա բար ընտ րա կան իրա վուն քի պաշտ պա նու թյու նը նույն
պես ան հրա ժեշտ է ըն կա լել ոչ մի այն որո շա կի սուբյեկ տիվ, ան
ձնա կան իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա տեքս տում, այլև 
հի շյալ ինս տի տուտն ան հրա ժեշտ է մեկ նա բա նել ու կա տա րե լա
գոր ծել` նկա տի ու նե նա լով վեր ջի նիս առա քե լու թյանն առնչ վող՝ 
վե րը շա րադր ված բո լոր հան գա մանք նե րը։ 

Այդ առու մով կար ծում ենք, որ նպա տա կա հար մար չէ ընտ
րա կան հանձ նա ժո ղո վի որո շում նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան
գոր ծու թյու նը) բո ղո քար կե լու` քա ղա քա ցի նե րի և տե ղա կան 
դի տորդ նե րի հնա րա վո րու թյու նը սահ մա նա փա կել որո շա
կի սուբյեկ տիվ իրա վունք նե րի խախտ ման կամ դրա վտան գի 
հան գա ման քով, և ար դյու նա վետ ենք հա մա րում ՀՀ ընտ րա
կան օրենսգր քով նա խա տես ված հի շյալ սահ մա նա փակ ման վե
րա ցու մը։ Այդ պի սի դիր քո րո շում է ար տա հայտ վել նաև 2013 թ. 
փետր վա րի 18–ի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի 
ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ Ընտ րու թյուն նե րի 
դի տոր դա կան առա քե լու թյան վերջ նա կան զե կույ ցում1։ 

Հարկ է նկա տել, որ մի ջազ գային պրակ տի կա յում նույն պես 
տա րած ված են նմա նա տիպ սահ մա նա փա կում չնա խա տե սող 
օրենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը։ Այս պես՝ « Ղա զախս  տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ընտ րու թյուն նե րի մա սին» սահ մա նադ
րա կան օրեն քի 20–1–ին հոդ վա ծի 2–րդ մա սի 6–րդ կե տի հա մա
ձայն` Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա կան կու սակ
ցու թյուն նե րի, հան րային մի ա վո րում նե րի, շա հույթ չհե տապն
դող կազ մա կեր պու թյուն նե րի դի տորդ ներն իրա վունք ու նեն 
բո ղո քար կե լու հա մա պա տաս խան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 

1 REPUBLIC OF ARMENIA PRESIDENTIAL ELECTION, 18 February 2013, OSCE/
ODIHR Election Observation Mission Final Report, XI կետ, http://www.osce.org/
odihr/elections/101314:
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և/ կամ նրա ան դամ նե րի որո շում նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան
գոր ծու թյու նը) վե րա դաս ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով կամ դա
տա րան1։ « Լիտ վայի Հան րա պե տու թյան Սեյ մի ընտ րու թյուն նե րի 
մա սին» օրեն քի 21–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սին հա մա պա տաս խան 
նույն պես մինչև քվե ար կու թյան ավարտն ըն դուն ված ընտ րա
կան հանձ նա ժո ղո վի որո շում նե րը կամ հանձ նա ժո ղո վի այլ 
գոր ծո ղու թյուն նե ր կա րող են բո ղո քար կել Սեյ մի ան դա մի թեկ
նա ծու առա ջադ րած կու սակ ցու թյու նը, Սեյ մի ընտ րու թյուն նե րին 
մաս նակ ցող ան ձը, ընտ րու թյուն նե րում նրանց ներ կա յա ցու ցի չը, 
ընտ րու թյուն նե րի դի տոր դը2։ Նույն սուբյեկտ նե րը կա րող են բո
ղո քար կել տե ղա մա սային ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի` քվե
ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման վե րա բե րյալ որո շում նե
րը ընտ րա տա րած քային ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով3։ Քն նարկ
վող հիմ նախնդ րի առն չու թյամբ հի շա տակ ման է ար ժա նի նաև 
Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրի նա կը։ Մաս նա վո րա պես 
Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան օրենսգր քի 78–րդ 
հոդ վա ծի 24–րդ մա սի հա մա ձայն` կենտ րո նա կան ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի` ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ 
ամ փո փիչ ար ձա նագ րու թյան առն չու թյամբ դա տա րան դի մե
լու հնա րա վո րու թյուն ու նեն նաև դի տոր դա կան առա քե լու թյուն 
իրա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րը4։ Վեր ջին ներս նմա նա
տիպ հնա րա վո րու թյամբ են օժտ ված նաև ընտ րա տա րած քային 
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ամ փո փիչ ար ձա նագ րու թյան վե
րա բե րյալ կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի որոշ ման 
առն չու թյամբ դա տա րան դի մե լու հա մա տեքս տում5։

 Հե տաքր քիր է նաև քն նարկ վող հիմ նա հար ցի առն չու թյամբ 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում որ դեգր ված մո տե ցու մը։ ՌԴ 

1 http://election.kz/docs/zakon_o_vaborah_ang.pdf
2 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430477
3 «Լիտ վա յի Հան րա պե տու թյան Սեյ մի ընտ րու թյուն նե րի մա սին» օրեն քի 

86– րդ հոդ վա ծի 1–ին մաս:
4 http://transparency.ge/sites/default/files/August%202012,%20Election_Code_of_

Georgia_EN_–_codified.pdf
5  Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան օրենսգր քի 78–րդ հոդ վա ծի 

23 – րդ մաս:
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դաշ նային օրենսդ րու թյունն ինք նին դի տորդ նե րի մա սով չի նա
խա տե սում նմա նա տիպ սահ մա նա փա կում։ Այս պես` «ՌԴ քա ղա
քա ցի նե րի ընտ րա կան իրա վունք նե րի և հան րաք վե ի մաս նակ
ցու թյան հիմ նա կան երաշ խիք նե րի մա սին» ՌԴ դաշ նային օրեն
քի 30–րդ հոդ վա ծի 9–րդ մա սի զ կե տի հա մա ձայն` դի տորդն 
իրա վունք ու նի հի շյալ դաշ նային օրեն քի 75–րդ հոդ վա ծով 
սահ ման ված կար գով բո ղո քար կե լու հանձ նա ժո ղո վի գոր ծո
ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) վե րա դաս հանձ նա ժո ղով, ՌԴ 
սուբյեկ տի ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով, ՌԴ կենտ րո նա կան ընտ
րա կան հանձ նա ժո ղով կամ դա տա րան1, իսկ «ՌԴ Դաշ նային ժո
ղո վի Պե տա կան դու մայի պատ գա մա վոր նե րի ընտ րու թյուն նե րի 
մա սին» ՌԴ դաշ նային օրեն քի 30–րդ հոդ վա ծի 6–րդ մա սի 10–րդ 
կե տին հա մա պա տաս խան` դի տորդն իրա վունք ու նի ան մի ջա
կա նո րեն վե րա դաս ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով կամ դա տա րան 
բո ղո քար կե լու այն հանձ նա ժո ղո վի որո շում նե րը և գոր ծո ղու
թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը), ուր գոր ծուղ ված է2։ Նմա նա տիպ 
կար գա վո րում է նա խա տե սում նաև «ՌԴ Նա խա գա հի ընտ րու
թյուն նե րի մա սին» դաշ նային օրեն քի 23–րդ հոդ վա ծի 12–րդ մա
սի 8–րդ կե տը3։ Մինչ դեռ ՌԴ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր` 
22 ապ րի լի 2012 թ. որոշ մամբ, հաշ վի առ նե լով ՌԴ օրենսդ րու
թյամբ ամ րագր ված այն կար գա վո րու մը, որ ընտ րու թյուն ներ 
ան ցկաց նե լիս դի տորդ կա րող են նշա նա կել գրանց ված թեկ
նա ծուն, գրանց ված թեկ նա ծո ւին/ թեկ նա ծու նե րին առա ջադ րած 
ընտ րա կան մի ա վո րու մը, թեկ նա ծու նե րի ցու ցա կը գրան ցած 
ընտ րա կան մի ա վո րու մը, դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա
սին, որ ընտ րա կան մի ա վոր ման, թեկ նա ծո ւի կող մից նշա նակ
ված դի տոր դը չի հան դի սա նում ընտ րե լու իրա վուն քի և պե տա
կան իշ խա նու թյան ու տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին
նե րում ընտր վե լու իրա վուն քի իրաց ման առն չու թյամբ ինք նու
րույն շա հե րի կրող։ Որ պես ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի ածան ցյալ 
(ե րկ րոր դա կան) մաս նա կից` նա հան դի սա նում է թեկ նա ծո ւի, 
ընտ րա կան մի ա վոր ման շա հե րի ներ կա յա ցու ցի չը։ Իրենց իրա

1 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146237
2 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148643
3 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146203
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վա կան կար գա վի ճա կի ու ժով դի տորդ նե րը փոխ կապ ված են 
ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի` իրենց նշա նա կած սուբյեկտ նե րի շա
հե րին և վեր ջին նե րիս ընտ րա կան իրա վունք նե րի պաշտ պա նու
թյան հա րա բե րու թյուն նե րում չեն կա րող փո խա րի նել թեկ նա
ծու նե րին, ընտ րա կան մի ա վո րում նե րին։ Հետ ևա բար դա տա րան 
դի մե լու՝ դի տորդ նե րի իրա վուն քը պայ մա նա վոր ված է սոսկ 
իրենց լի ա զո րու թյուն նե րի իրաց ման հա մար ար դյու նա վետ 
երաշ խիք նե րի ապա հով ման ան հրա ժեշ տու թյամբ, ին չը են թադ
րում է հանձ նա ժո ղո վի որո շում նե րը, գոր ծո ղութ յուն նե րը (ան
գոր ծու թյու նը) դա տա րա նում բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյուն 
առա ջին հեր թին այն դեպ քե րում, երբ դրանք խախ տում են ընտ
րու թյուն նե րում դի տորդ նե րի գոր ծա ռույթ նե րի իրա կա նաց ման 
հա մար ան հրա ժեշտ նրանց սուբյեկ տիվ իրա վունք նե րը1։

 Վե րը շա րադր վա ծը հիմք է տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ 
սկզբուն քային տար բե րու թյուն է առ կա այն իրա վի ճակ նե րի 
միջև, երբ դի տոր դը հան դես է գա լիս որ պես գրանց ված թեկ նա
ծո ւի կամ կու սակ ցու թյան ներ կա յա ցու ցիչ, և այն դեպ քե րի, երբ 
վեր ջինս ընտ րա կան իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ինք նու րույն 
սուբյեկտ է։ Ի տար բե րու թյուն առա ջի նի պա րա գա յում դի տորդ
նե րի կար գա վի ճա կի` երկ րոր դի դեպ քում վեր ջինս, լի նե լով 
իրա վա հա րա բե րու թյան ինք նու րույն մաս նա կից, հե տապն դում 
է ոչ թե այլ սուբյեկտ նե րի սուբյեկ տիվ իրա վունք նե րի պաշտ
պա նու թյան, այլ ընդ հա նուր առ մամբ ընտ րու թյուն նե րի բնա
կա նոն գոր ծըն թացն ապա հո վե լու նպա տակ։ Հետ ևա բար, եթե 
դի տորդ նե րի կար գա վի ճա կին վե րա բե րող օրենսդ րա կան առա
ջին կար գա վոր ման պա րա գա յում նպա տա կա հար մար է, որ պես
զի վեր ջինս օժտ ված լի նի սոսկ իր սուբյեկ տիվ իրա վունք նե րի 
խախտ ման առն չու թյամբ քն նարկ վող որո շում նե րի բո ղո քարկ
ման հնա րա վո րու թյամբ, ապա նույ նը չի կա րե լի ասել թեկ նա
ծու նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ չհան դի սա ցող 
դի տորդ նե րի մա սին, որոնք, հան դի սա նա լով ընտ րա կան իրա
վա հա րա բե րու թյան ինք նու րույն մաս նա կից, պետք է ու նե նան 

1 ՌԴ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 22 ապ րի լի 2012   թ. որո շու մը, http:// www.
ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx:
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հի շյալ որո շում նե րը բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյուն` ան կախ 
որ ևէ հան գա ման քից։ 

Տ վյալ պա րա գա յում հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ դի տոր
դա կան առա քե լու թյան հիմ նա կան նպա տա կը ընտ րա կան բնա
կա նոն գոր ծըն թա ցի երաշ խա վո րումն է ու վեր ջի նիս հա մա պա
տաս խա նու թյան ապա հո վու մը ներ պե տա կան ու մի ջազ գային 
հա մա պա տաս խան չա փո րո շիչ նե րին։ Դի տոր դա կան առա քե
լու թյան իրա կա նա ցու մը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի ընտ րու
թյուն նե րի, հետ ևա բար նաև դրանց ար դյուն քում ձևա վոր վող 
մար մին նե րի ու ընտր վող պաշ տո նա տար ան ձանց նկատ մամբ 
վս տա հու թյան աճի, քա ղա քա ցի նե րի ընտ րա կան իրա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյան, ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի թա փան ցի կու թյան 
ապա հով ման տե սան կյու նից։ Իսկ դա իր հեր թին հիմք է տա
լիս եզ րա կաց նե լու, որ ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի որո շում նե
րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) բո ղո քար կե լու` թեկ
նա ծու նե րի, կու սակ ցութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ չհան դի սա ցող 
տե ղա կան դի տորդ նե րի իրա վա սու թյու նը չի կա րող սահ մա նա
փակ ված լի նել որո շա կի սուբյեկ տիվ իրա վունք նե րի խախտ ման 
հան գա ման քով։ 

Այդ հա մա տեքս տում հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ, ի տար
բե րու թյուն մի շարք այլ պե տու թյուն նե րում ամ րագր ված կար
գա վո րում նե րի, ՀՀ օրենսդ րու թյամբ նա խա տես ված տե ղա կան 
դի տորդ նե րի կար գա վի ճակն ու նի այն առանձ նա հատ կու թյու նը, 
որ վեր ջին ներս չեն հան դի սա նում ընտ րա կան գոր ծըն թա ցին 
մաս նակ ցող թեկ նա ծու նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի կամ կու սակ
ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։ Մաս նա վո րա
պես ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 29–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 3–րդ 
կե տի հա մա ձայն` ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ դի տոր դա կան 
առա քե լու թյան իրա վունք ու նեն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյան և օտա րերկ րյա հա սա րա կա կան այն կազ մա կեր պու թյուն
նե րը, որոնց կա նո նադ րա կան խն դիր նե րը նե րա ռում են ժո
ղովր դա վա րու թյան և մար դու իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
հար ցեր, և որոնք չեն աջակ ցում թեկ նա ծու նե րին կամ կու սակ
ցու թյուն նե րին, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րին։ Հետ ևա
բար Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում դի տորդ նե րը հան դես 
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են գա լիս ընտ րա կան իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ինք նու րույն 
սուբյեկ տի կար գա վի ճա կում, որ պի սի հան գա ման քը հիմք է տա
լիս եզ րա կաց նե լու, որ ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի որո շում նե
րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) բո ղո քար կե լու` վեր
ջին նե րիս իրա վա սու թյու նը որո շա կի սուբյեկ տիվ իրա վունք նե
րի խախտ ման հան գա ման քով սահ մա նա փա կե լու պա րա գա յում 
նրանք զրկ վում են իրենց գոր ծա ռույթ նե րի լի ար ժեք իրա կա
նաց ման ու առա քե լու թյան ար դյու նա վետ իրաց ման փաս տա ցի 
հնա րա վո րու թյու նից։ Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր վա ծը` կար
ծում ենք, որ նպա տա կա հար մար չէ ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
որո շում նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) բո ղո քար
կե լու` տե ղա կան դի տորդ նե րի հնա րա վո րու թյու նը սահ մա նա
փա կել որո շա կի սուբյեկ տիվ իրա վունք նե րի խախտ ման կամ 
դրա վտան գի հան գա ման քով, և ար դյու նա վետ ենք հա մա րում 
ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քով նա խա տես ված հի շյալ սահ մա նա
փակ ման վե րա ցու մը։

 Վե րը շա րադր վա ծի հետ փոխ կապ ված է ևս մի կար
ևոր հիմ նախն դիր, որին հարկ ենք հա մա րում ան դրա դառ նալ 
քննարկ վող հա մա տեքս տում։ ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 66–րդ 
հոդ վա ծի 6–րդ մա սի հա մա ձայն` «Ե թե հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը 
կամ վս տահ ված ան ձը գտ նում է, որ քվե ար կու թյան ըն թաց քում 
տե ղի է ու նե ցել սույն օրենսգր քով նա խա տես ված քվե ար կու
թյան կար գի խախ տում, ապա իրա վունք ու նի պա հան ջե լու, որ 
իր գնա հա տա կա նը ար ձա նագր վի գրան ցա մա տյա նում»։ 

Կար ծում ենք, որ հի շյալ իրա վա սու թյամբ սոսկ հանձ նա ժո
ղո վի ան դամ նե րին և վս տահ ված ան ձանց օժ տե լու առն չու թյամբ 
ՀՀ օրենսդ րու թյամբ ամ րագր ված վե րոն շյալ իրա վա կար գա
վո րումն ամ բող ջա կան չէ։ Ավե լին, հաշ վի առ նե լով դի տորդ նե
րի գոր ծու նե ու թյան նպա տա կի ու վեր ջին նե րիս առա քե լու թյան 
ար դյու նա վետ իրաց ման առն չու թյամբ մեր կող մից ներ կա յաց
ված վե րոն շյալ մո տե ցում նե րը՝ գտ նում ենք, որ գրան ցա մա տյա
նում իրենց գնա հա տա կանն ար ձա նագ րե լու հնա րա վո րու թյուն 
պետք է ու նե նան նաև ընտ րա կան իրա վա հա րա բե րու թյան հի
շյալ սուբյեկտ նե րը` իրենց գոր ծա ռույթ նե րի ու առա քե լու թյան լի
ար ժեք իրա կա նա ցումն ապա հո վե լու նպա տա կով։ Ակն հայտ է, 
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որ քն նարկ վող իրա վա սու թյան իրաց մա նը որ ևէ կերպ չի կա րող 
փո խա րի նել ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քով ամ րագր ված այն իրա
վա կար գա վո րու մը, որ դի տոր դը քվե ար կու թյան օրը հետ ևում է 
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին և կա րող է հանձ
նա ժո ղո վի նա խա գա հին ներ կա յաց նել իր դի տար կում ներն ու 
առա ջար կութ յուն նե րը1, քան զի ընտ րա կան օրենս գիր քը նմա նա
տիպ իրա վա սու թյամբ է օժ տել նաև վս տահ ված ան ձանց2, որոնք, 
դրա հետ մեկ տեղ, ու նեն նաև իրենց գնա հա տա կան նե րը գրան
ցա մա տյա նում ար ձա նագ րե լու իրա վունք։ 

Հարկ է նկա տել, որ մի ջազ գային պրակ տի կա յում նույն պես 
հան դի պում են քն նարկ վող հիմ նախնդ րին առնչ վող այն պի սի 
օրենսդ րա կան կար գա վո րում ներ, երբ իրենց գնա հա տա կան նե
րը գրան ցա մա տյա նում ար ձա նագ րե լու հնա րա վո րու թյուն է տր
վում ոչ մի այն հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րին ու վս տահ ված ան
ձանց, այլ նաև հանձ նա ժո ղո վի նիս տին ներ կա գտն վե լու իրա
վունք ու նե ցող այլ սուբյեկտ նե րի։ Այս պես՝ Վրաս տա նի Հան րա
պե տու թյան ընտ րա կան օրենսգր քի 62–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` 
«… 9. Քվե ար կու թյան վայ րում ներ կա գտն վե լու իրա վունք ու նե
ցող բո լոր ան ձինք իրա վա սու են գրան ցա մա տյա նում գրան ցե
լու քվե ար կու թյան օրը քվե ար կու թյան ըն թա ցա կար գին առնչ վող 
դի մում նե րը, բո ղոք նե րը և դի տար կում նե րը, մատ նան շե լու վկա
նե րին (ե թե այդ պի սիք կան)։ …։ 10. Որ ևէ մեկն իրա վա սու չէ խո
չըն դո տե լու, որ պես զի քվե ար կու թյան վայ րում գտն վե լու իրա վա
սու թյուն ու նե ցող ան ձինք գրան ցում կա տա րեն գրան ցա մա տյա
նում»։ Իսկ Մոլ դո վայի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան օրենսգր քի 
53–րդ հոդ վա ծի 5–րդ մա սին հա մա պա տաս խան` տե ղա մա սային 
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի, ընտ րա կան տե ղա մա
սում հա վա տար մագրված ան ձանց կամ ցան կա ցած ընտ րո ղի 
խնդ րան քով տե ղա մա սային ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա
խա գահն առան ձին փաս տաթղ թում ար ձա նագ րում է քվե ար կու
թյան ըն թա ցա կար գին առնչ վող նրանց դի տար կում ներն ու առա

1 ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 31–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մաս:
2 ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 33–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի 6–րդ կետ:
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ջար կու թյուն նե րը, որոնք կց վում են տե ղա մա սային ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյուն նե րին։ 

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր վա ծը` կար ծում ենք, որ նպա
տա կա հար մար կլի ներ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
նույն պես գրան ցա մա տյա նում քվե ար կու թյան կար գի խախ
տում նե րի առն չու թյամբ իրենց գնա հա տա կանն ար ձա նագ րե լու 
հնա րա վո րու թյուն տրա մադ րել նաև դի տորդ նե րին։

7.3. ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ (ԿԱՄ ՆՐԱՆՑ ԽՄԲԵՐԻ) 

ԿՈՂՄԻՑ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ, ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

(ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ) ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐՄԱՏԱՎՈՐՈՒՄԸ` ՈՐՊԵՍ 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 

ՎՍՏԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՃԻ ԵՐԱՇԽԻՔ

 Հա ջորդ հիմ նախն դի րը, որին հարկ ենք հա մա րում անդրա
դառ նալ հի շյալ հա մա տեքս տում, այն է, թե արդյոք քա ղա քա ցի
նե րին կամ նրանց խմ բե րին ան հրա ժեշտ է օժ տել ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րի` իրենց սուբյեկ տիվ իրա վունք նե րի խախտ
ման կամ դրա վտան գի հետ չկապ ված որո շում նե րը, գոր ծո
ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) (այդ թվում` քվե ար կու թյան/
ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը կամ դրանց հետ կապ ված որո
շում նե րը վի ճար կե լու) բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյամբ։ 

Ար դեն նշե ցինք, որ ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 46–րդ հոդ
վա ծի 1–ին մա սի 1–ին կե տի հա մա ձայն` ընտ րա կան հանձ նա ժո
ղո վի որո շում նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) կա
րող է բո ղո քար կել յու րա քան չյուր ոք, եթե գտ նում է, որ խախտ
վել է կամ կա րող է խախտ վել իր սուբյեկ տիվ ընտ րա կան իրա
վուն քը։ Իսկ ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 46–րդ հոդ վա ծի 3–րդ 
մա սին հա մա պա տաս խան` «Ընտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար
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կու թյան ար դյունք նե րը ան վա վեր ճա նա չե լու դի մում կա րող են 
ներ կա յաց նել`

1) թեկ նա ծուն, հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րու
թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյու նը (կու սակ ցու թյուն նե րի 
դա շին քը),

2) վս տահ ված ան ձը, եթե ներ կա է եղել տվյալ ընտ րա կան 
տե ղա մա սում,

3) հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային ընտ րա կան հանձ նա
ժո ղո վի ան դա մը, եթե ար ձա նագ րու թյու նում կա տա րել է գրա
ռում հա տուկ կար ծիք ու նե նա լու մա սին,

4) կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը։ 
Ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը ան վա վեր ճա նա չե լու մա

սին դի մում կա րող են ներ կա յաց նել թեկ նա ծուն, հա մա մաս նա
կան ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ
ցու թյու նը (կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քը)»։ 

Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 101–րդ հոդ վա
ծի 9–րդ կե տին հա մա պա տաս խան` հան րա պե տու թյան Նա խա
գա հի և պատ գա մա վոր նե րի ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րով 
ըն դուն ված որո շում նե րի հետ կապ ված վե ճե րի շր ջա նակ նե րում 
իրենց առնչ վող հար ցե րով Սահ մա նադ րա կան դա տա րան կա
րող են դի մել հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի և պատ գա մա վո
րու թյան թեկ նա ծու նե րը։ Իսկ ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան 
օրենսգր քի 149–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի հա մա ձայն` ընտ րու
թյուն նե րի ար դյունք նե րը կա րող են բո ղո քարկ վել ընտ րու թյուն
նե րին մաս նակ ցող թեկ նա ծո ւի, կու սակ ցու թյան կող մից։ 

Հետ ևա բար ՀՀ օրենսդ րու թյու նը ընտ րու թյուն նե րի ար
դյունք նե րի ու դրան ցով ըն դուն ված որո շում նե րի բո ղո քարկ ման 
իրա վա սու թյամբ է օժ տել սոսկ վեր ջին նե րիս մաս նակ ցող թեկ
նա ծու նե րին ու կու սակ ցու թյուն նե րին, ընտ րա կան տե ղա մա սում 
քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը ան վա վեր ճա նա չե լու դի մում ներ
կա յաց նե լու իրա վա սու թյամբ` սոսկ թեկ նա ծու նե րին, հա մա մաս
նա կան ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ
ցու թյուն նե րին (կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րին), վս տահ ված 
ան ձանց, եթե ներ կա են եղել տվյալ ընտ րա կան տե ղա մա սում, 
հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
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ան դամ նե րին, եթե ար ձա նագ րու թյու նում կա տա րել են գրա ռում 
հա տուկ կար ծիք ու նե նա լու մա սին, կենտ րո նա կան ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի ան դա մնե րին։ Մինչ դեռ քա ղա քա ցի նե րին հի
շյալ հա մա տեքս տում հնա րա վո րու թյուն է տր վել սոսկ բո ղո
քար կե լու ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի որո շում նե րը, գոր ծո ղու
թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը), ընդ որում` մի այն այն դեպ քե րում, 
երբ ան ձը գտ նում է, որ խախտ վել է կամ կա րող է խախտ վել իր 
սուբյեկ տիվ ընտ րա կան իրա վուն քը։ Իսկ դա են թադ րում է, որ 
օրենս դի րը քա ղա քա ցի նե րի կող մից հի շյալ իրա վուն քի իրա ցու
մը պայ մա նա վո րել է նրանց սուբյեկ տիվ իրա վունք նե րի խախտ
ման կամ դրա վտան գի հան գա ման քով։ 

Ի տար բե րու թյուն ՀՀ ներ պե տա կան իրա վա կար գա վո րում
նե րի` ներ կա յաց ված հիմ նախնդ րին առնչ վող մի ջազ գային–
ի րա վա կան զար գա ցում ներն ըն թա նում են այն ուղ ղու թյամբ, 
որ քա ղա քա ցի նե րին կամ նրանց խմ բե րին հնա րա վո րու թյուն է 
տր վում բո ղո քար կե լու քն նարկ վող, այդ թվում` քվե ար կու թյան 
ար դյունք նե րի առն չու թյամբ ըն դուն ված որո շում նե րը` ան կախ 
իրենց սուբյեկ տիվ իրա վունք նե րի խախտ ման հան գա ման քից։ 
Թեև այդ պրակ տի կան դեռևս չի գտել հա մընդ հա նուր ճա նա
չում, սա կայն ու նի հա րա բե րա կա նո րեն լայն տա րա ծում, այդ 
թվում` այն պի սի երկր նե րում, ինչ պի սիք են Հուն գա րի ան, Գեր
մա նի ան, Իտա լի ան, Ղա զախս տա նը, Մոլ դո վան, Լե հաս տա նը, 
Պոր տու գա լի ան, Սեր բի ան, Սլո վա կի ան, Տա ջիկս տա նը, Ֆին լան
դի ան, Ուկ րաի նան, Խոր վա թի ան, Չե խի ան, Շվեյ ցա րի ան, Էս տո
նի ան1։ 

Քն նարկ վող հա մա տեքս տում հե տաքր քիր են Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյու նում ըն թա ցող իրա վա կան զար գա ցում նե րը, որոնց 
իրա կա նաց ման հիմ քում դր ված է քա ղա քա ցի նե րին քվե ար կու
թյան ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ որո շում նե րը բո ղո քար կե լու 
հնա րա վո րու թյուն տրա մադ րե լու հան գա ման քը։ Մաս նա վո րա
պես ՌԴ սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր` 22 ապ րի լի 2012   թ. 
որոշ մամբ ՌԴ Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա սող և ան վա վեր է 

1 ՌԴ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 22 ապ րի լի 2012 թ. որո շու մը, http:// www.
ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx:
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ճա նա չել ՌԴ օրենսդ րու թյան` քա ղա քա ցի նե րին քն նարկ վող 
որո շում նե րը բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյուն տվող հա մա պա
տաս խան դրույթ ներն այն մա սով, որով վեր ջին ներս, ամ րագ րե
լով իրենց ընտ րա կան իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան նպա
տա կով դա տա րան դի մե լու՝ ընտ րող նե րի իրա վուն քը, միև նույն 
ժա մա նակ բա ցա ռում են ընտ րու թյուն նե րին որ պես ընտ րող ներ 
մաս նակ ցած քա ղա քա ցի նե րի կող մից ընտ րա կան հանձ նա ժո
ղով նե րի` քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագր ման առն
չու թյամբ որո շում նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) 
բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյունն այն ընտ րա տե ղա մա սե րում, 
որոն ցում հի շյալ քա ղա քա ցի նե րը մաս նակ ցել են ընտ րու թյուն
նե րին` քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի բո ղո քարկ ման առն չու
թյամբ սուբյեկտ նե րի, դա տա րան դի մե լու կար գի և պայ ման
նե րի անո րո շու թյան ու ժով, ինչ պես նաև իրա վա կի րա ռա կան 
պրակ տի կայի կող մից դրանց տր վող իմաս տի առու մով։ 

Հարկ է նկա տել, որ 2013 թ. փետր վա րի 18–ի Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ Ընտ րու թյուն նե րի դի տոր դա կան առա քե լու թյան 
վերջ նա կան զե կույ ցում նույն պես առա ջարկ վել է քա ղա քա ցիա 
կան հա սա րա կու թյան խմ բե րին թույլ տալ բո ղոք ներ ներ կա յաց
նել ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի որո շում նե րի և գոր ծո ղու
թյուն նե րի դեմ, նե րա ռյալ ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վե
րա բե րյալ1։

 Մեր կար ծի քով նպա տա կա հար մար կլի ներ, որ պես զի Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում նույն պես ընտ րա կան հանձ նա
ժո ղով նե րի` իրենց սուբյեկ տիվ իրա վունք նե րի խախտ ման կամ 
դրա վտան գի հետ չկապ ված որո շում նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը 
(ան գոր ծու թյու նը) (այդ թվում` քվե ար կու թյան/ընտ րու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րը կամ դրանց հետ կապ ված որո շում նե րը վի ճար
կե լու) բո ղո քար կե լու իրա վա սու թյամբ օժտ ված լի նե ին նաև քա
ղա քա ցի նե րի խմ բե րը։

1 REPUBLIC OF ARMENIA PRESIDENTIAL ELECTION, 18 February 2013, 
OSCE / ODIHR Election Observation Mission Final Report, XI կետ, http:// www. osce.
org/odihr/elections/101314:
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 Պատ ճառն այն է, որ պե տա կան իշ խա նու թյան ու տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում իրենց ներ կա յա ցու ցիչ նե
րին ընտ րե լու և ընտր վե լու քա ղա քա ցի նե րի իրա վուն քը պե տա
կան կա ռա վար մա նը և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար մա նը մաս
նակ ցե լու նրանց սահ մա նադ րա կան իրա վուն քի առանց քային 
տար րե րից մե կն է, որը նպա տա կաուղղ ված է ժո ղովր դի ան
մի ջա կան կա մա հայտ նու թյան մի ջո ցով հան րային իշ խա նու թյան 
ընտ րո վի մար մին նե րի և պաշ տո նա տար ան ձանց լե գի տի մաց
մա նը։ Միև նույն ժա մա նակ, լի նե լով ընտ րո ղի սահ մա նադ րա
կան կար գա վի ճա կի տար րե րից մե կը, ընտ րա կան իրա վունք
նե րը նաև ընտ րու թյուն նե րի հան րային–ի րա վա կան ինս տի
տու տի բաղ կա ցու ցիչ մա սն են։ Դրանք ար տա ցո լում են ինչ պես 
յու րա քան չյուր կոնկ րետ ընտ րո ղի, այն պես էլ ընտ րու թյուն նե
րի օբյեկ տիվ ար դյունք նե րի ու դրանց հի ման վրա ձևա վոր վող 
հան րային իշ խա նու թյան մար մին նե րի մի ջո ցով ար տա հայտ վող 
հան րային շա հը։

 Մաս նակ ցե լով ընտ րա կան իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րին` 
ընտ րողն իրաց նում է ոչ մի այն իր որո շա կի քա ղա քա կան ազա
տու թյունն ու այս կամ այն քա ղա քա կան նա խընտ րու թյուն նե
րին առնչ վող սուբյեկ տիվ շա հե րը, այլ նաև կյան քի է կո չում ՀՀ 
սահ մա նադ րա կան կար գի հիմ քը կազ մող ժո ղովր դաիշ խա նու
թյան սկզ բուն քը։ Նա մաս նակ ցում է հան րային իշ խա նու թյան 
ինք նու րույն և ան կախ մար մին նե րի ձևա վոր մա նը, որոնք կոչ
ված են իրենց գոր ծու նե ու թյամբ ապա հո վե լու ժո ղովր դի շա
հե րի ներ կա յա ցուց չու թյու նը։ Իսկ դա են թադ րում է, որ ակ տիվ 
ընտ րա կան իրա վուն քի բո վան դա կու թյունն իր գոր ծառ նա կան 
ու նպա տա կային բնու թագ րիչ նե րի տե սան կյու նից պա հան ջում է 
ժո ղովր դի սու վե րեն կամ քի հա մար ժեք ար տա հայ տումն ապա
հո վե լու ան հրա ժեշ տու թյուն, որն առար կա յա նում է ընտ րու
թյուն նե րի օբյեկ տիվ ար դյունք նե րում։ Ակն հայտ է, որ այդ պայ
ման նե րում քա ղա քա ցին` որ պես ընտ րող, պետք է հնա րա վո
րու թյուն ու նե նա հա վաս տի ա նա լու, որ իր ձայ նը, որը միև նույն 
ժա մա նակ ժո ղովր դի ընդ հա նուր կամ քի ար տա հայ տու թյունն է, 
իրա վա սու մարմ նի կող մից հաշ վի է առն վել օբյեկ տի վո րեն և 
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ձևա կերպ վել է ընդ հա նուր կա մա հայտ նու թյան ար դյունք նե րին 
ճիշտ հա մա պա տաս խան։

 Հետ ևա բար ակ տիվ ընտ րա կան իրա վուն քի սահ մա նադ
րաի րա վա կան բո վան դա կու թյու նը չի սահ մա նա փակ վում սոսկ 
քվե ար կու թյա նը քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցու թյունն ապա հո
վե լու հան գա ման քով, այլ պայ մա նա վո րում է նաև դրան նա
խոր դող ու հա ջոր դող իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րը` կապ ված 
առա ջին հեր թին ընտ րա կան իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան, այդ 
թվում` քվե ար կու թյան/ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ
փոփ ման հետ։ Հա կա ռակ մո տե ցու մը, որն ակ տիվ ընտ րա կան 
իրա վուն քի իրաց ման գոր ծըն թա ցի ավար տը պայ մա նա վո րում 
է քվե ար կու թյան փու լով, ուս տի չի են թադ րում դրան նա խոր
դող ու հա ջոր դող ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի շր ջա նակ նե րում 
ընտ րո ղի շա հե րի ճա նա չում ու պաշտ պա նու թյուն, վտան գում է 
ոչ մի այն ընտ րա կան իրա վունք նե րի, այլև ազատ ընտ րու թյուն
նե րի ամ բողջ ինս տի տու տի սահ մա նադ րա կան ար ժե քը։ Տվյալ 
պա րա գա յում քա ղա քա ցին հնա րա վո րու թյուն չի ու նե նում հա
վաս տի ա նա լու, որ իր ձայ նը ճիշտ ու օբյեկ տի վո րեն է հաշ վարկ
վել, ինչն իր հեր թին կաս կա ծի տակ է դնում հան րային իշ խա
նու թյան հա մա պա տաս խան ընտ րո վի մարմ նի կամ պաշ տո նա
տար ան ձի լե գի տի մու թյու նը։

 Մինչ դեռ հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ ան ձի և հան րային 
իշ խա նու թյան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ քում ըն կած է փո
խա դարձ վս տա հու թյան սահ մա նադ րա կան սկզ բուն քը։ Վեր
ջինս պա հան ջում է պե տու թյան կող մից այն պի սի պայ ման նե րի 
ստեղ ծում, որոնց շր ջա նակ նե րում քա ղա քա ցի նե րը հա մոզ ված 
կլի նեն, որ իրենց իշ խա նու թյունն ան մի ջա կա նո րեն իրա կա
նաց նե լու կար ևո րա գույն եղա նակ նե րից մե կի` ընտ րու թյուն նե րի 
առա քե լու թյունն իրաց ված է։ Մի այն ընտ րող նե րի ազատ կա մա
հայտ նու թյան և քվե ար կու թյան ար դյունք նե րում դրանց ճշգ րիտ 
առար կա յաց ման դեպ քում հան րային իշ խա նու թյան ընտր ված 
մար մին ներն ու պաշ տո նա տար ան ձինք կա րող են դի տարկ
վել որ պես ժո ղովր դի ներ կա յա ցուց չու թյունն իրա կա նաց նող 
սուբյեկտ ներ։ Հետ ևա բար իրա վա կան, ժո ղովր դա վա րա կան պե
տու թյու նում ընտ րո ղի` ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի (այդ թվում` 
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քվե ար կու թյան ու ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փոփ ման 
հետ կապ ված) նկատ մամբ այս կամ այն, այդ թվում` դա տա
վա րա կան եղա նակ նե րով վե րահս կո ղու թյուն իրա կա նաց նե լու 
իրա վուն քը և բա ցա հայտ ված խախ տում նե րին ար ձա գան քե լու 
իրա վա չափ հնա րա վո րու թյու նը չեն կա րող պայ մա նա վոր ված 
լի նել սոսկ վեր ջի նիս սուբյեկ տիվ իրա վունք նե րի խախտ ման 
կամ դրա վտան գի հան գա ման քով։ Հա կա ռակ պա րա գա յում 
քա ղա քա ցին հան դես կգա ոչ թե պե տու թյանն իրա վա հա վա
սար սուբյեկ տի կար գա վի ճա կում, որը կա րող է պաշտ պա նել 
իր իրա վունք ներն օրեն քով չար գել ված բո լոր մի ջոց նե րով, այլ 
պե տա կան գոր ծու նե ու թյան օբյեկ տի դե րում, ինչն ան կաս կած 
հա կա սում է բո լոր բնա գա վառ նե րում, այդ թվում` քա ղա քա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րում պե տու թյան կող մից ան ձի ար ժա նա
պատ վու թյու նը հար գե լու ու պաշտ պա նե լու պա հան ջին։

Ա վե լին՝ հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ քա ղա քա ցի նե րի և 
թեկ նա ծու նե րի շա հե րը նույ նա կան չեն և, պայ մա նա վոր ված 
կոնկ րետ սո ցի ալ–քա ղա քա կան հան գա մանք նե րով, կա րող են 
չհա մընկ նել, որո շա կի դեպ քե րում նույ նիսկ հա կա սել մի մյանց։ 
Հետ ևա բար ընտ րող նե րի կա մա հայտ նու թյան ար տա հայտ մանն 
առնչ վող հար ցե րի, առա ջին հեր թին նրանց ձայ նե րի ճշգ րիտ 
հաշ վար կի նկատ մամբ ար դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյու նը չի 
կա րող ապա հով վել՝ սոսկ պա սիվ ընտ րա կան իրա վունք ու նե
ցող սուբյեկտ նե րին կամ նրանց ներ կա յաց նող ան ձանց քվե ար
կու թյան/ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք ներն ու դրանց հետ կապ
ված որո շում նե րը վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյուն տրա մադ
րե լով։ Իսկ դա իր հեր թին պա հան ջում է, որ պես զի վե րո նշյալ 
իրա վա սու թյամբ օժտ ված լի նեն նաև քա ղա քա ցի նե րը` որ պես 
ակ տիվ ընտ րա կան իրա վուն քի մի ակ կրող ներ և ժո ղովր դաիշ
խա նու թյունն իրաց նող սուբյեկտ ներ։

 Հետ ևա բար ակ տիվ ընտ րա կան իրա վուն քը պա հան ջում 
է նաև քա ղա քա ցի նե րի կա մա հայտ նու թյանն առնչ վող հար ցե
րի, այդ թվում` քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագր ման 
օբյեկ տի վու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն, ին չը ցան կա
ցած պա րա գա յում են թադ րում է քա ղա քա ցի նե րի հնա րա վո
րու թյու նը` օրեն քով սահ ման ված կար գով պա հան ջե լու վե րաց
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նել ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րը թույլ տր ված խախ տում նե րը, 
և հա մա պա տաս խա նա բար պե տու թյան պար տա վո րու թյու նը` 
ստեղ ծե լու այդ իրա վա սու թյան ար դյու նա վետ իրաց ման հա մար 
իրա վա կան, կազ մա կեր պա կան և այլ ան հրա ժեշտ ու բա վա րար 
պայ ման ներ` ան ձնա կան և հա սա րա կա կան շա հե րի հա վա սա
րակշռ ման հի ման վրա1։

Ա վե լին՝ կար ծում ենք, որ քա ղա քա ցի նե րին նման իրա վա
սու թյամբ օժ տե լը բա ցա ռիկ կար ևո րու թյուն ու նի նաև ընտ րու
թյուն նե րի նկատ մամբ վս տա հու թյան աճի ապա հով ման տե
սան կյու նից, քան զի վե րոն շյալ հա մա կար գը կա րող է հնա րա վո
րու թյուն ըն ձե ռել ամ րապն դե լու ժո ղովր դի կա մա հայտ նու թյան 
և ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի միջև փո խա դարձ կա պը։ 
Այդ հան գա մանքն ար ձա նագր վել է նաև Եվ րո պայի խորհր դի 
խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի` «Ընտ րու թյուն նե րում ավե լի 
մեծ ժո ղովր դա վա րու թյան ապա հով ման մա սին» 1897 (2012) բա
նաձ ևում, որի 2–րդ կե տի հա մա ձայն` այ սօր, երբ քա ղա քա ցի
ներն ավե լի ու ավե լի քիչ վս տա հու թյուն ու նեն ներ կա յա ցուց չա
կան ժո ղովր դա վա րու թյան ինս տի տուտ նե րի նկատ մամբ, առա
վել քան կար ևոր վում է ընտ րու թյուն նե րի ժո ղովր դա վա րա կան 
բնույ թը բարձ րաց նե լու և, այդ պի սով, ժո ղովր դի կա մա հայտ
նու թյան և ընտ րու թյուն նե րի փաս տա ցի ար դյունք նե րի միջև 
կապն ամ րապն դե լու հան գա ման քը2։ ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա
տա րա նը նույն պես իր` 31 մայի սի 2012  թ. ՍԴՈ–1028 որոշ մամբ 
ար ձա նագ րել է, որ « Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը դրա կան է 
հա մա րում հատ կա պես քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան դե
րա կա տա րու թյան մե ծա ցումն ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի վե րա
հսկ ման նկատ մամբ և գտ նում է, որ ՀՀ ընտ րա կան օրենս գիր
քը հան րային վե րահսկ ման իրա վա կան հիմ քե րի ամ րապնդ ման 
ուղ ղու թյամբ նոր լու ծում ներ պետք է նա խա տե սի»3։

1 Այդ մա սին տե՛ս նաև ՌԴ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 22 ապ րի լի 2012 թ. 
որո շու մը, http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx:

2 Resolution 1897 (2012) of the Parliamentary Assembly “Ensuring greater 
democracy in elections”, http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.
asp?FileID=19121&Language=en

3 http://concourt.am/armenian/decisions/common/2012/pdf/sdv–1028.pdf



168

 Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր վա ծը` կար ծում ենք, որ նպա
տա կա հար մար կլի ներ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
նույն պես ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան
գոր ծու թյու նը) և որո շում նե րը բո ղո քար կե լու (ի նչ պես նաև քվե
ար կու թյան/ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը վի ճար կե լու) իրա
վա սու թյամբ օժ տել նաև քա ղա քա ցի նե րին։ 

 Հի շյալ հա մա տեքս տում ու շադ րու թյան է ար ժա նի այն հան
գա ման քը, որ տար բեր պե տու թյուն նե րում ընտ րա կան հանձ նա
ժո ղով նե րի որո շում նե րի (այդ թվում` քվե ար կու թյան/ընտ րու
թյուն նե րի ար դյունք նե րի հետ կապ ված) բնա գա վա ռում քա ղա
քա ցի նե րի քն նարկ վող իրա վուն քի իրաց ման նոր մա տիվ բո վան
դա կու թյունն ու կարգն ու նեն իրենց առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, 
որոնց հիմ քում ըն կած են հան րային ու մաս նա վոր շա հե րի հա
վա սա րակշռ ման առն չու թյամբ գո յու թյուն ու նե ցող տա րա տե սակ 
մո տե ցում նե րը։ Այդ հա մա տեքս տում առանձ նա հա տուկ կար ևո
րու թյուն ու նի բո ղո քը ներ կա յաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ քա
ղա քա ցի նե րի որո շա կի նվա զա գույն թվի նա խա տե սու մը։ Դա 
ան հրա ժեշտ է առա ջին հեր թին այն պատ ճա ռով, որ պես զի ընտ
րու թյուն նե րի սահ մա նադ րա կան ար ժեքն ու դրանց լե գի տի մու
թյու նը կաս կա ծի տակ չդր վեն դա տա րան ներ կա յաց վող ակն
հայտ ան հիմն, հո րին ված քային բնույթ ունե ցող դի մում նե րով, 
իսկ հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գե րը չօգ
տա գործ վեն սոսկ որ պես քա ղա քա կան պայ քա րի մի ջոց։ Հաշ վի 
առ նե լով այդ հան գա ման քը, ինչ պես նաև մեր հա սա րա կու թյան 
իրա վա կան, սո ցի ալ–քա ղա քա կան և մի շարք այլ առանձ նա
հատ կու թյուն նե ր` նպա տա կա հար մար ենք հա մա րում Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյու նում նույն պես հի շյալ իրա վուն քի իրաց ման 
հնա րա վո րու թյու նը վե րա պա հել ոչ թե ան հատ քա ղա քա ցի նե րին, 
այլ քա ղա քա ցի նե րի խմ բե րին։ Այդ առու մով հի շա տակ ման է ար
ժա նի քն նարկ վող հիմ նախնդ րի առն չու թյամբ Եվ րո պայի խորհր
դի « Ժո ղովր դա վա րու թյուն` իրա վուն քի մի ջո ցով» եվ րո պա կան 
հանձ նա ժո ղո վի (Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղով) դիր քո րո շու մը, որը, 
նշե լով, որ տվյալ ընտ րա տա րած քում գրանց ված բո լոր թեկ նա
ծու ներն ու ընտ րող նե րը պետք է բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու
թյուն ու նե նան, միև նույն ժա մա նակ ընդ գծել է, որ քվե ար կող նե րի 
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կող մից ընտ րու թյան ար դյունք նե րի բո ղո քարկ ման հա մար կա
րող է նա խա տես վել որո շա կի քվո րում1։ 

Ինչ վե րա բե րում է վե րոն շյալ հիմ նախնդ րին առնչ վող 
օրենսդ րա կան կար գա վո րում նե րին, կար ծում ենք, որ դրանք 
ան հրա ժեշտ է կա նո նա կար գել այն ուղ ղու թյամբ, որ  ընտ րա կան 
իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հի շյալ մե խա նիզ մը հիմն վի 
հան րային և մաս նա վոր շա հե րի հա վա սա րակշռ ման ու քն նարկ
վող իրա վուն քի չա րա շահ ման ան թույ լատ րե լի ու թյան վրա։ Այդ 
հա մա տեքս տում օրենս դիրն իրա վա սու է, հան րային և մաս նա
վոր շա հե րի ան հրա ժեշտ հա վա սա րակշ ռու թյունն ապա հո վե լու 
նպա տա կով, նա խա տե սել քա ղա քա ցի նե րի կող մից հի շյալ իրա
վուն քի իրաց ման որո շա կի պայ ման ներ ու կարգ, մաս նա վո րա
պես, օրի նակ` քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի առն չու թյամբ ըն
դուն ված որո շում նե րի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյուն սոսկ 
այն քա ղա քա ցի նե րի հա մար, ով քեր քվե ար կել են կոնկ րետ 
ընտ րա կան տե ղա մա սում։ 

Այդ հա մա տեքս տում է կար ևոր վում նաև այն հան գա ման քը, 
թե ինչ պի սի մո տե ցում կոր դեգր վի այն հիմ նախնդ րի առն չու
թյամբ, թե կոնկ րետ որ որո շում ներն ու դրան ցում ար ձա նագր
վող ար դյունք նե րը կա րող են վի ճարկ վել քա ղա քա ցի նե րի (կամ 
նրանց խմ բե րի) կող մից։ Հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ պե տու
թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու նում քա ղա քա ցի նե րը նմա նա տիպ 
հնա րա վո րու թյամբ են օժտ ված սոսկ կոնկ րետ ընտ րա կան տե
ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը վի ճար կե լու առն չու
թյամբ, մինչ դեռ կան երկր ներ, որ տեղ քա ղա քա ցի նե րը (կամ 
նրանց խմ բե րը) կա րող են վի ճար կել նաև ընտ րու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րը կամ դրանց առն չու թյամբ ըն դուն ված որո շում նե
րը, օրի նակ` Գեր մա նի ան, Խոր վա թի ան2։ Այդ առու մով հե տաքր

1 CDL–AD (2002) 23 rev, “Code of Good Practice in Electoral Matters: Guidelines 
and Explanatory Report”, Adopted by the Venice Commission at its 52nd session 
(Venice, 18–19 October 2002) , 2–րդ բաժ նի 3.3 կե տի f են թա կետ, http://www.
regjeringen.no/upload/KRD/Kampanjer/valgportal/valgobservatorer/Code_of_
good_practice_CDL_AD%282002%29023rev_e.pdf

2 Law of Germany “On the Scrutiny of Elections”, «Խոր վա թի ա յի Պառ լա մեն տի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ընտ րու թյան մա սին» օրեն քի 84–8д հոդ ված:
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քիր է Լիտ վայի Հան րա պե տու թյան 14 հոկ տեմ բե րի 2012  թ–ի 
պառ լա մեն տա կան ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ԵԱՀԿ/ԺՀ
ՄԻԳ Ընտ րու թյուն նե րի դի տոր դա կան առա քե լու թյան վերջ նա
կան զե կույ ցում ներ կա յաց ված այն դիր քո րո շու մը, որ օրեն քում 
ան հրա ժեշտ է փո փո խու թյուն ներ կա տա րել` հնա րա վո րու թյուն 
տա լով ընտ րող նե րին վի ճար կե լու ընտ րու թյուն նե րի վերջ նա
կան ար դյունք նե րը1։ 

Հետ ևա բար վե րը նշ ված առաջ նա հեր թու թյուն նե րի ընտ րու
թյան և հա վա սա րակշ ռու թյան ապա հով ման հա մա տեքս տում 
է ան հրա ժեշտ դի տար կել նաև ՀՀ օրենսդ րի հայե ցո ղու թյու նը` 
ընտ րե լու, թե արդյոք քա ղա քա ցի նե րի խմ բե րին ան հրա ժեշտ է 
հնա րա վո րու թյուն տալ վի ճար կե լու սոսկ ընտ րա կան տե ղա մա
սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը, թե նաև ընտ րու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ ըն դուն ված որո շում նե րը։ Միև նույն 
ժա մա նակ հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ ան կախ այն հան գա ման
քից, թե ինչ պի սի մո տե ցում կոր դեգր վի սահ մա նադ րի և/ կամ 
օրենսդ րի կող մից հի շյալ հիմ նախնդ րի առն չու թյամբ, կար ևո
րա գույն հան գա ման քը տվյալ պա րա գա յում այն հրա մա յա կա նի 
ապա հո վումն է, որ  քա ղա քա ցի նե րը (կամ նրանց խմ բե րը) օժտ
ված լի նեն առն վազն որ ևէ փու լում հի շյալ ար դյունք նե րը կամ 
դրանց առն չու թյամբ ըն դուն ված որո շում նե րը վի ճար կե լու հնա
րա վո րու թյամբ` հաշ վի առ նե լով քն նարկ վող հիմ նախնդ րի ար
դյու նա վետ կար գա վոր ման հա մար ան հրա ժեշտ վե րոն շյալ հան
գա մանք ներն ու դրան առնչ վող մի ջազ գային–ի րա վա կան չա փո
րո շիչ նե րը։ Ավե լին՝ կար ևոր է, որ պես զի իրա վա սու սուբյեկտ
նե րի կող մից հի շյալ իրա վունքն օգ տա գործ վի բա րեխղ ճո րեն, 
սոսկ որ պես ընտ րա կան իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան մի ջոց ու 
չծա ռայեց վի քա ղա քա կան պայ քա րի ան ձնա վոր ված շա հե րին։ 
Հա կա ռակ պա րա գա յում քն նարկ վող հա մա կար գը կվե րած վի 
պատ րան քային բնույթ ու նե ցող լու ծու մի` վտան գե լով ընտ րու
թյուն նե րի սահ մա նադ րա կան ար ժեքն ու լե գի տի մու թյու նը։ 

1 REPUBLIC OF LITHUANIA PARLIAMENTARY ELECTIONS, 14 October 2012, 
OSCE/ODIHR Election Assessment Mission Report, X կետ, http://www.osce.org/
odihr/98586
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7.4. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆՆ 
ԱՌՆՉՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ 

ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ. ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿՆ ՈՒ 
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԱԳԱ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգր քի 150–րդ հոդ վա
ծի 1–ին մա սի հա մա ձայն` ընտ րա կան իրա վուն քի պաշտ պա նու
թյան վե րա բե րյալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի` գործն ըստ 
էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րը վերջ նա կան են, վե րա նայ
ման են թա կա չեն և ու ժի մեջ են մտ նում հրա պա րակ ման պա հից։

 Հետ ևա բար ՀՀ օրենսդ րու թյու նը չի նա խա տե սում վե րոն շյալ 
հար ցե րով կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման հնա րա
վո րու թյուն, ին չը մեր կար ծի քով սահ մա նա փա կում է ար դյու նա
վետ իրա վա կան պաշտ պա նու թյան մատ չե լի ու թյու նը` բա ցա սա
բար ան դրա դառ նա լով ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի նկատ մամբ 
հա սա րա կութ յան վս տա հու թյան բարձ րաց մանն ուղղ ված մե խա
նիզմ նե րի վրա։ Այդ հան գա մանքն ար ձա նագր վել է նաև 2013 թ. 
փետր վա րի 18–ի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի 
ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ Ընտ րու թյուն նե րի 
դի տոր դա կան առա քե լու թյան վերջ նա կան զե կույ ցում1։

Քն նարկ վող հիմ նախնդ րի առն չու թյամբ հարկ է նկա տի ու
նե նալ, որ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ինս տի տու տին 
առնչ վող ընդ հա նուր մո տե ցումն այն է, որ սկզ բուն քո րեն պետք է 
գո յու թյուն ու նե նա ստո րա դաս դա տա րա նի որոշ ման նկատ մամբ 
վե րա դաս դա տա րա նի կող մից վե րահս կո ղու թյան հնա րա վո րու
թյուն։ Միև նույն ժա մա նակ բա ցա ռիկ դեպ քե րում թույ լատ րե լի են 
հա մար վում հի շյալ ընդ հա նուր սկզ բուն քից առան ձին բա ցա ռու
թյուն ներ, որոնք, սա կայն, պետք է հա մա պա տաս խա նեն ար դա
րա դա տու թյան ընդ հա նուր սկզ բունք նե րին2։ Այդ առու մով առա

1 REPUBLIC OF ARMENIA PRESIDENTIAL ELECTION, 18 February 2013, OSCE/
ODIHR Election Observation Mission Final Report, XI Ï»ï, http://www.osce.org/
odihr/elections/101314

2 Recommendation No. R (95) 5 of the Committee of Ministers to Member States 
concerning the Introduction and Improvement of the Functioning of Appeal 
Systems and Procedures in Civil and Commercial Cases, հոդ ված 1:
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ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ նմա նա տիպ բո լոր 
դեպ քե րում պետք է ելա կե տային լի նի այն հան գա ման քը, որ ար
դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան իրա վուն քը սահ մա նա փա կե
լիս չխա թար վի քն նարկ վող իրա վուն քի էու թյու նը։ Այդ սահ մա
նա փա կում նե րը պետք է հե տապն դեն իրա վա չափ նպա տակ, և 
գո յու թյուն ու նե նա ող ջա միտ հա մա չա փու թյուն ու հա վա սա րակշ
ռու թյուն օգ տա գործ վող մի ջոց նե րի և դր ված նպա տա կի միջև1։ 

Ակն հայտ է, որ ընտ րա կան իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի 
հա մա տեքս տում կա րող են առա ջա նալ քն նարկ վող իրա վունք
նե րի պաշտ պա նու թյան այն պի սի գոր ծեր, որոնց առն չու թյամբ 
ըն դուն վող դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման բա ցա ռու մը, 
հետ ևա բար հի շյալ ակ տե րի նկատ մամբ վար չա կան դա տա
րա նի նմա նա տիպ այլ դա տա կան ակ տե րի հա մե մա տու թյամբ 
տար բե րակ ված մո տեց ման ցու ցա բե րումն ար դա րա դա տու
թյան մատ չե լի ու թյան տե սան կյու նից չեն կա րող լի նել հիմ նա
վոր ու կխա թա րեն հի շյալ իրա վուն քի էու թյու նը։ Այդ առու մով 
կար ծում ենք, օրի նակ, որ հիմ նա վոր ված չի կա րող հա մար վել 
այն իրա վի ճա կը, երբ քա ղա քա ցի նե րի սուբյեկ տիվ ընտ րա կան 
իրա վունք նե րի խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րով վար չա կան 
դա տա րա նի` գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րը 
վե րա նայ ման են թա կա չեն, մինչ դեռ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, 
մի ջազ գային պայ մա նագ րե րով, օրենք նե րով ու այլ իրա վա կան 
ակ տե րով ամ րագր ված քա ղա քա ցի նե րի այլ իրա վունք նե րի և 
ազա տու թյուն նե րի խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծե րով վար չա
կան դա տա րա նի ակ տե րի հա մար նա խա տես ված է բո ղո քարկ
ման ըն թա ցա կարգ։ Նույ նը կա րե լի է ասել, օրի նակ, թեկ նա ծու
նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի ընտ րա կան ցու ցակ նե րը չգրան ցե լու, 
գրան ցումն ան վա վեր կամ ու ժը կորց րած ճա նա չե լու առն չու
թյամբ վար չա կան դա տա րա նի` գործն ըստ էու թյան լու ծող դա

1 «Մար դու իրա վունք նե րի և հիմ նա րար ազա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցի ա յի 6–րդ հոդ վա ծի 1–ին կե տի հա մա տեքս
տում նմա նա տիպ դիր քո րո շում է ար տա հայ տել նաև Մար դու իրա վունք նե
րի եվ րո պա կան դա տա րա նը (տե՛ս, օրի նակ, Brualla Gomez de la Torre, 33; 
Ediflcaciones March Gallego S. A., 34, CASE OF OLUJIĆ v. CROATIA (Application 
no. 22330/05, JUDGMENT 5 February 2009, FINAL 05/05/2009).
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տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու
թյան մա սին։ Կար ծում ենք, որ վե րոն շյալ սահ մա նա փա կու մը 
հա մա չափ չէ վեր ջի նիս հիմ քում դր ված նպա տա կին, խա թա րում 
է ար դա րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան բուն էու թյու նը, հետ ևա
բար ՀՀ օրենսդ րու թյամբ ընտ րա կան իրա վուն քի պաշտ պա նու
թյան հար ցե րով դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման ինս տի տու
տի լրիվ բա ցա կա յու թյու նը նպա տա կա հար մար չենք հա մա րում։ 

Միև նույն ժա մա նակ, մի ջազ գային–ի րա վա կան չա փո րո շիչ
նե րին հա մա պա տաս խան, չենք բա ցա ռում ար դա րա դա տու թյան 
մատ չե լի ու թյան իրա վուն քի առան ձին սահ մա նա փա կում նե րի 
կի րա ռու մը, մաս նա վո րա պես դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման 
հնա րա վո րու թյան բա ցա ռու մը նաև ընտ րա կան իրա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյանն առնչ վող առան ձին գոր ծե րով։ ՀՀ սահ մա
նադ րա կան դա տա րանն իր որո շում նե րում նույն պես կար ևո րել 
է ներ պե տա կան հայե ցո ղա կան որո շա կի ազա տու թյունն ար դա
րա դա տու թյան մատ չե լի ու թյան և հատ կա պես դա տա կան բո
ղո քարկ ման իրա վուն քի օրենսդ րա կան սահ մա նա փա կում նե րի 
հար ցում1։ Պար զա պես կար ևոր է, որ  դրանք կի րա ռե լիս ելա կե
տային հան դի սա նա մեր կող մից հի շա տակ ված վե րոն շյալ սկզ
բուն քը, այն է` բո ղո քարկ ման իրա վուն քի բա ցա ռու մը լի նի հիմ
նա վոր ված, դրա ար դյուն քում չխա թար վեն ար դա րա դա տու թյան 
մատ չե լի ու թյան իրա վուն քի բուն էու թյունն ու բո վան դա կու թյու
նը, ինչ պես նաև ապա հով վի հա մա չա փու թյու նը սահ մա նա փակ
ման ու դրա հիմ քում դր ված նպա տա կի միջև։ 

Ակն հայտ է, որ ընտ րա կան իրա վունք նե րի պաշտ պա նու
թյանն առնչ վող առան ձին գոր ծե րով հի շյալ սահ մա նա փակ ման 
կի րա ռու մը չի կա րող ար դա րաց ված հա մար վել ներ կա յաց ված 
սկզ բուն քի հա մա տեքս տում։ Հետ ևա բար կար ծում ենք, որ ընտ
րա կան իրա վուն քի պաշտ պա նու թյանն առնչ վող առան ձին գոր
ծե րով ՀՀ օրենսդ րու թյամբ նպա տա կա հար մար է նա խա տե սել 
քն նարկ վող դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու
թյուն` միև նույն ժա մա նակ ան հրա ժեշտ օրենսդ րա կան կա ռու

1 Տե՛ս, օրի նակ, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` ՍԴՈ–1063, ՍԴՈ–719 որո
շում նե րը:
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ցա կար գեր ստեղ ծե լով ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի բնա կա նոն 
ըն թաց քը չխա թա րե լու նպա տա կով (օ րի նակ` գոր ծի քն նու թյան 
հա տուկ ժամ կետ նե րի նա խա տե սում)։

 Հարկ է նկա տել, որ ընտ րա կան իրա վուն քի պաշտ պա
նու թյան հար ցե րով դա տա րա նի որո շում նե րի բո ղո քարկ ման 
հնա րա վո րու թյուն է նա խա տես ված նաև մի շարք այլ երկր
նե րի օրենսդ րու թյամբ։ Այս պես, օրի նակ՝ Մոլ դո վայի ընտ րա
կան օրենսգր քի 68–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` «… 6. Դա տա կան 
ատյա նի որո շու մը կա րող է բո ղո քարկ վել դրա ըն դու նու մից հե
տո՝ եռօ րյա ժամ կե տում։ 7. Բո ղո քի քն նու թյունն իրա կա նաց վում 
է հա մա պա տաս խան գոր ծը ստա նա լուց հե տո՝ եռօ րյա ժամ կե
տում»։ Դա տա րա նի որո շում նե րի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու
թյուն է նա խա տե սում նաև Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ
րա կան օրենս գիր քը1։ Ընդ որում` վեր ջինս հա տուկ ժամ կետ ներ 
է նա խա տե սում բո ղո քի քն նու թյան հա մար` ապա հո վե լով հե
տա գա ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի բնա կա նոն իրա կա նա ցու
մը։ Այս պես, օրի նակ՝ Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա
կան օրենսգր քի 77–րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սի հա մա ձայն` տե ղա
մա սային ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի/ հանձ նա ժո ղո վի պաշ տո
նա տար ան ձանց որո շում նե րը դրանք ստա նա լու պա հից երեք 
օրա ցու ցային օր վա ըն թաց քում կա րող են բո ղո քարկ վել հա մա
պա տաս խան ընտ րա տա րած քային ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով, 
որը քն նում է բո ղո քը մեկ օրա ցու ցային օր վա ըն թաց քում։ Ընտ
րա տա րած քային ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի որո շու մը եր կու 
օրա ցու ցային օր վա ըն թաց քում կա րող է բո ղո քարկ վել հա մա
պա տաս խան շր ջա նային/ քա ղա քային դա տա րան, որը բո ղո քը 
քն նում է եր կու օրա ցու ցային օր վա ըն թաց քում։ Շր ջա նային/ քա
ղա քային դա տա րա նի որո շու մը այն ստա նա լուց հե տո՝ մեկ օրա
ցու ցային օր վա ըն թաց քում, կա րող է բո ղո քարկ վել Վե րաքն նիչ 
դա տա րան, որը բո ղո քը քն նում է մեկ օրա ցու ցային օր վա ըն
թաց քում։ Վե րաքն նիչ դա տա րա նի որո շու մը վերջ նա կան է և բո
ղո քարկ ման են թա կա չէ։

1 Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան օրենսգր քի 77–րդ հոդ ված:
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 Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր վա ծը` առա ջար կում ենք ընտ
րա կան իրա վուն քի պաշտ պա նու թյանն առնչ վող առան ձին գոր
ծե րով նա խա տե սել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի` գործն ըստ էու
թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու
թյուն։ Միև նույն ժա մա նակ կար ծում ենք, որ նմա նա տիպ հար
ցե րով բո ղո քարկ ման վա րույ թի առ կա յու թյան պա րա գա յում չեն 
կա րող գոր ծել գոր ծի քն նու թյան հա մար նա խա տես ված ընդ
հա նուր ժամ կետ նե րը, և պետք է սահ ման վեն գոր ծի քն նու թյան 
հա տուկ ժամ կետ ներ` հիմ քում ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ 
ներ կա յաց ված գոր ծե րի քն նու թյունն ան հրա ժեշտ է իրա կա նաց
նել այն պի սի ժա մա նա կա հատ վա ծում, որ պես զի չխա թար վեն 
հե տա գա ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րը։

7.5. ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ 

ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ 

ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ 

ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ. ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ 

ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԻՐԱՑՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 Հա ջորդ հիմ նախն դի րը, որին հարկ ենք հա մա րում անդ
րա դառ նալ հի շյալ հա մա տեքս տում, տար բեր օրենք նե րում ամ
րագր ված դի մում նե րի և բո ղոք նե րի գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող 
դրույթ նե րին Ընտ րա կան օրենսգր քում հղում կա տա րե լու կամ 
դրանք մեկ կոնկ րետ իրա վա կան ակ տում հա մա կար գե լու հան
գա մանքն է։ 

Հարկ է նկա տել, որ թեև մի ջազ գային պրակ տի կա յում հան
դի պում են ընտ րա կան օրենսգր քում դի մում նե րի և բո ղոք նե րի 
գոր ծըն թա ցի հա մա կարգ ված ամ րագր ման օրի նակ ներ1, սա կայն 
դրանք նույն պես, որ պես կա նոն, բա ցար ձակ ամ բող–ջա կա նու

1 Տե՛ս, օրի նակ, Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան օրենսգր քի 77– րդ, 
78–րդ հոդ ված նե րը:
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թյամբ չեն ներ կա յաց նում հի շյալ գոր ծե րի քն նու թյանն առնչ վող 
բո լոր կար գա վո րում նե րը, և դա տա վա րա կան առան ձնա հատ
կու թյուն ները սահ ման վում են ոչ թե ընտ րա կան օրենսգր քով, 
այլ հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան օրենսդ րու թյամբ։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում նույն պես ընտ րա կան 
իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյանն առնչ վող գոր ծե րի քն նու թյան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման ված են հա մա պա տաս խան 
դա տա վա րա կան օրենսդ րու թյամբ։ Կար ծում ենք, որ օրենսդ
րա կան տեխ նի կայի տե սան կյու նից այդ հան գա մանքն ինք նին 
խնդ րա հա րույց չէ, քան զի ան հնար է այն պի սի հա մընդգր կուն 
իրա վա կան ակ տում, ինչ պի սին է ընտ րա կան օրենս գիր քը, հա
մա կար գել բո լոր հար ցե րի կար գա վոր մանն ուղղ ված և՛ նյու թա
կան, և՛ դա տա վա րա կան բո լոր առանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ 

Հարկ է նկա տել, որ 2013 թ. փետր վա րի 18–ի Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
ԵԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ Ընտ րու թյուն նե րի դի տոր դա կան առա քե լու թյան 
վերջ նա կան զե կույ ցում հի շյալ հիմ նախնդ րի առն չու թյամբ ար
տա հայտ ված դիր քո րոշ ման հիմ քում նույն պես ըն կած է այն գա
ղա փա րը, որ տվյալ պա րա գա յում օրենսդ րին կա րող է տր վել 
ընտ րան քային հնա րա վո րու թյուն, ին չը թույլ կտա վեր ջի նիս 
1)  հա մա կար գե լու տար բեր օրենք նե րում ամ րագր ված դի մում
նե րի և բո ղոք նե րի գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող բո լոր դրույթ նե
րը կամ 2) դրանց հղում կա տա րե լու Ընտ րա կան օրենսգր քում1։ 
Հետ ևա բար ընտ րա կան հար ցե րով ար դյու նա վետ իրա վա կան 
պաշտ պա նու թյան մատ չե լի ու թյան ապա հո վու մը կոնկ րետ պե
տութ յան օրենսդ րու թյամբ կա րող է իրա կա նաց վել հի շյալ եր կու 
հնա րա վո րութ յուն նե րից մեկն ընտ րե լու մի ջո ցով։ 

Ն շենք, որ քն նարկ վող հիմ նախն դիրն ու դրա առն չու թյամբ 
մի ջազ գային–ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում ար տա հայտ վող 
դիր քո րո շում ներն ինք նան պա տակ չեն և կար ևոր վում են առա
ջին հեր թին այն պատ ճա ռով, որ ընտ րա կան հար ցե րով բո ղո
քարկ ման գոր ծըն թա ցի ընդ հա նուր կա նոն նե րը պա հան ջում 

1 REPUBLIC OF ARMENIA PRESIDENTIAL ELECTION, 18 February 2013, OSCE/
ODIHR Election Observation Mission Final Report, XI կետ, http://www.osce.org/
odihr/elections/101314
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են, որ պես զի վեր ջին ներս լի նեն թա փան ցիկ ու հեշտ ըն կա լե
լի1։ Ակն հայտ է, որ այդ հան գա ման քը բա ցա ռիկ կար ևո րու թյուն 
ու նի ընտ րա կան իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան պատ շաճ 
հա մա կար գի երաշ խա վոր ման տե սան կյու նից։ Հետ ևա բար կար
ծում ենք, որ ար դյու նա վետ իրա վա կան պաշտ պա նու թյան մատ
չե լի ու թյունն ապա հո վե լու առու մով նպա տա կա հար մար է ՀՀ 
ընտ րա կան օրենսգր քում հղում կա տա րել հա մա պա տաս խան 
դա տա վա րա կան օրենսդ րու թյանն այն բո լոր դեպ քե րում, երբ 
ներ կա յաց վող գոր ծի քն նու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
սահ ման ված են այդ օրենսդ րու թյամբ։ Օրի նակ` ՀՀ ընտ րա կան 
օրենսգր քի 46–րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ Ազ գային ժո ղո վի 
մե ծա մաս նա կան ընտ րա կար գով պատ գա մա վո րի ընտ րու թյուն
նե րի ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ որո շում նե րը կա րող են բո ղո
քարկ վել Սահ մա նադ րա կան դա տա րան։ Հա մայն քի ղե կա վա
րի ու ավա գա նու ան դամ նե րի ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի 
վե րա բե րյալ ընտ րա տա րած քային ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
որո շում նե րը կա րող են բո ղո քարկ վել վար չա կան դա տա րան։ 
Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի` հա մա պե տա կան 
ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ որո շում նե րը կա
րող են բո ղո քարկ վել Սահ մա նադ րա կան դա տա րան։ Հի շյալ 
գոր ծե րի քն նու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը սահ ման ված 
են ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենս գրքով և « Սահ մա
նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» ՀՀ օրեն քով, հետ ևա բար նպա
տա կա հար մար ենք հա մա րում ընտ րա կան օրենսգր քի հա մա
պա տաս խան դրույթ նե րում դրանց հղում կա տա րե լը։ 

Միև նույն ժա մա նակ ան հրա ժեշտ ենք հա մա րում ընդ գծել, 
որ չնա յած քն նարկ վող հիմ նախնդ րի առն չու թյամբ ՀՀ ընտ րա
կան օրենսգր քի հե տա գա կա տա րե լա գործ ման ան հրա ժեշ տու
թյա նը՝ այդ հան գա մանքն ար դեն իսկ որո շա կի ո րեն կյան քի է 
կոչ վել Օրենսգր քի մի շարք կար գա վո րում նե րում։ Օրի նակ` ՀՀ 
ընտ րա կան օրենսգր քի 45–րդ հոդ վա ծի 1–ին մա սի հա մա ձայն` 
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում վար չա կան վա րույթն իրա կա

1 Տե՛ս Office for Democratic Institutions and Human Rights, “Resolving Election 
Disputes in the OSCE Area: Towards a Standard Election Dispute Monitoring 
System”, http://www.osce.org/odihr/elections/17567
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նաց վում է « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա
րույ թի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրեն քին հա մա
պա տաս խան, սույն օրենսգր քով սահ ման ված առանձ նա հատ
կու թյուն նե րով և ժամ կետ նե րում։

*  * *
Ամ փո փե լով ընտ րա կան հար ցե րով բո ղո քարկ ման գոր ծըն

թա ցի կա տա րե լա գործ ման առն չու թյամբ ներ կա յաց ված վեր լու
ծու թյու նը` հարկ ենք հա մա րում նկա տել, որ, ան կախ քն նարկ
վող կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար գե րի կար ևո րու թյու նից, 
ընտ րա կան հար ցե րով բո ղո քարկ ման ար դյու նա վետ հա մա կար
գի ձևա վո րումն ու այդ նպա տա կին ուղղ ված մե խա նիզմ նե րի 
կա տա րե լա գոր ծումն առա ջին հեր թին պայ մա նա վոր ված են հա
սա րա կու թյան և պե տա կան մար մին նե րի իրա վա կան մշա կույ թի 
հա մա պա տաս խան մա կար դա կով։ 

Այդ հան գա մանքն ընդ գծ վել է նաև ՀՀ սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի կող մից իր մի շարք որո շում նե րի շր ջա նակ նե րում։ 
Մաս նա վո րա պես Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ընտ րա կան 
իրա վուն քի պաշտ պա նու թյու նը չի են թադ րում ձևա կան մո տե
ցում, թե որ քա նով են խախտ վել մարդ կանց ակ տիվ կամ պա սիվ 
ընտ րա կան իրա վունք նե րը։ Հարցն ու նի ընդ գրկ ման ավե լի լայն 
շր ջա նակ և վե րա բե րում է ընտ րու թյուն նե րի հան րային գոր ծա
ռույ թին, թե ինչ կերպ և ինչ պի սի վս տա հու թյամբ է ձևա վոր վում 
ներ կա յա ցուց չա կան կա ռա վար ման հա մա կար գը, ինչ պես են 
ներ դաշ նակ վում կա ռա վար մա նը մաս նակ ցե լու ազա տու թյու նը և 
ներ կա յա ցուց չա կան մար մին ներ կազ մա վո րե լու պար տա կա նու
թյու նը, ինչ պի սին է ան հատ նե րի հա սա րա կա կան վար քա գիծն 
այս գոր ծըն թա ցում։ Ուս տի ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րու թյուն
ներ ան ցկաց նե լու հնա րա վո րու թյան ապա հո վու մը պե տու թյան 
պար տա վո րու թյունն է, այլ ոչ թե առան ձին քա ղա քա կան մի ա վո
րում նե րի կամ ան հատ նե րի1։ Ավե լին՝ ընդ գծ վել է, որ մի այն ընտ
րա կան տեխ նո լո գի ա նե րի բա րե լավ ման ու դրանց հնա րա վոր 

1 ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 31 մա յի սի 2012 թ. ՍԴՈ–1028 որո շում, 10 
հու նի սի 2007  թ. ՍԴՈ–703 որո շում:
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ան թե րի կի րառ ման պայ ման նե րում դժ վար կլի նի իրա վի ճա կի 
ար մա տա կան փո փո խու թյուն ակն կա լել1։

 Հետ ևա բար, ինչ պես նշ վեց, ընտ րա կան հար ցե րով բո ղո
քարկ ման ար դյու նա վետ հա մա կար գի ձևա վո րումն ու այդ նպա
տա կին ուղղ ված մե խա նիզմ նե րի կա տա րե լա գոր ծումն առա ջին 
հեր թին պայ մա նա վոր ված են հա սա րա կու թյան և պե տա կան 
մար մին նե րի իրա վա կան մշա կույ թի հա մա պա տաս խան մա կար
դա կով։ Այդ առու մով առա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է, որ պես զի 
ընտ րա կան իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի բո լոր սուբյեկտ նե րը 
զերծ մնան հի շյալ գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ ձևա կան մո տե
ցու մից` պատ շա ճո րեն օգ տա գոր ծե լով ընտ րա կան իրա վունք
նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար օրեն քով նա խա տես ված բո լոր 
մի ջոց նե րը։ Դա վե րա բե րում է ինչ պես ընտ րա կան հանձ նա
ժո ղով նե րին և դա տա րան նե րին, որոնք ընտ րա կան իրա վուն
քի պաշտ պա նու թյան վե րա բե րյալ բո ղոք նե րը քն նե լիս պետք է 
ապա հո վեն նա խա տես ված իրա վա կան մե խա նիզմ նե րի ար դյու
նա վետ կի րա ռու մը, հետ ևա բար նաև ընտ րա կան իրա վունք նե րի 
ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյունն ու հա սա րա կու թյան վս տա
հու թյու նը ընտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման ու ան ցկաց ման 
նկատ մամբ, այն պես էլ քա ղա քա ցի նե րին, որոնք իրենց հեր թին 
պետք է բա վա րար պա տաս խա նատ վու թյամբ մո տե նան ընտ
րու թյուն նե րի ինս տի տու տին` այն ըն կա լե լով որ պես ժո ղովր դի 
իշ խա նու թյան իրա կա նաց ման կար ևո րա գույն եղա նակ նե րից ու 
ժո ղովր դի հա վա քա կան կա մա հայտ նու թյան ար տա հայտ ման 
դրս ևո րում նե րից մե կը։

1 ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի` 14 մար տի 2013 թ. ՍԴՈ–1077 որո շում:
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 ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԵԶ ՐԱ ՀԱՆ ԳՈՒՄ ՆԵՐ

1. Կար ծում ենք, որ ազա տազրկ ման դա տա պարտ ված և 
պա տի ժը կրող բո լոր քա ղա քա ցի նե րին, ան կախ գոր ծած հան
ցա գոր ծու թյան ծան րու թյու նից, ընտ րե լու իրա վուն քից զր կե
լը հա կա սում է հա մընդ հա նուր ընտ րա կան իրա վուն քին և այս 
հար ցի առն չու թյամբ մի շարք փաս տաթղ թե րում ար տա հայտ ված 
դիր քո րո շում նե րին, հետ ևա բար գոր ծող մի ջազ գային–ի րա վա
կան չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան՝ ՀՀ օրենսդ րու թյամբ 
նա խա տես ված մի ան շա նակ ար գել քը պետք է վե րա նայ վի։

2. Ին տեր նե տի մի ջո ցով քվե ար կու թյան հա մա կար գի ներ
դր ման հետ կապ ված օրենսդ րա կան նո րա մու ծու թյա նը պետք է 
զգու շո րեն մո տե նալ ինչ պես տեխ նի կա կան առու մով, այն պես էլ 
իրա վա բա նա կան տե սան կյու նից։ Ին տեր նե տի օգ տա գործ մամբ 
քվե ար կու թյու նը պետք է հիմն վի ժո ղովր դա վա րա կան ընտ  րու
թյուն նե րի չա փա նիշ նե րի վրա և պետք է լի նի նույն քան հու սա լի 
ու ան վտանգ, որ քան առանց էլեկտ րո նային մի ջոց նե րի օգ տա
գործ ման ան ցկաց վող քվե ար կու թյու նը։ 

2011 թվա կա նին ՀՀ ընտ րա կան նոր օրենսգր քի ըն դուն
մամբ մեր հան րա պե տութ յու նում ներդր վել է ար տա սահ մա նյան 
բազ մա թիվ պե տութ յուն նե րում ար դեն իսկ կի րա ռու թյուն ստա
ցած ին տեր նետ քվե ար կու թյան հա մա կար գը, և նա խա տես վել է 
սույն եղա նա կով քվե ար կե լու իրա վունք ու նե ցող սուբյեկտ նե րի 
խիստ սահ մա նա փակ շր ջա նակ, ին չը չի կա րե լի ար դա րաց ված 
հա մա րել՝ առա վել ևս նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ 
ՀՀ տա րած քում քվե ար կու թյունն առայժմ իրա կա նաց վում է բա
ցա ռա պես ավան դա կան եղա նա կով։ Փաս տո րեն, ար տերկ րում 
բնակ վող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյու նում ան ցկաց վող հա մա պե տա կան ընտ
րու թյուն նե րի ժա մա նակ զրկ ված է ցան  կա ցած եղա նա կով քվե
ար կու թյա նը մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյու նից՝ քվե ար կու թյան 
օրը ՀՀ տա րած քից դուրս գտն վե լու դեպ քում։ Քվե ար կու թյան օրը 
ՀՀ տա րած քում կազ մա վոր ված տե ղա մա սա յին կենտ րո ննե րում 
քվե ար կե լու գոր ծըն թա ցը ար տա սահ մա նում բնակ վող ՀՀ քա ղա
քա ցի նե րից պա հան ջում է բա վա կան մեծ ծախ սեր (ճա նա պար
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հա ծախս, կե ցու թյան ծախ սեր և այլն), և թեև ընտ րու թյուն նե րին 
մաս նակ ցե լը քա ղա քա ցու իրա վունքն է, այլ ոչ պար տա կա նու
թյու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ար տա սահ մա նում բնակ վող ՀՀ քա ղա
քա ցի նե րից քչե րի մոտ կա ռա ջա նա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նում զուտ քվե ար կե լու նպա տա կով այս պի սի ծախ սեր կա
տա րե լու ցան կու թյուն։ Մյուս կող մից՝ նրանց ճն շող մե ծա մաս նու
թյունն օրենսդ րո րեն չու նի էլեկտ րո նային եղա նա կով քվե ար կե լու 
իրա վունք։ Որ պես նշ ված խնդ րի լուծ ման հնա րա վոր տար բե րակ
ներ՝ առա վել նպա տա կա հար մար է կա՛մ ընդ հան րա պես հրա
ժար վել էլեկտ րո նային եղա նա կով քվե ար կու թյան հա մա կար գից, 
կա՛մ ընդ լայ նել նշ ված եղա նա կով քվե ար կե լու իրա վունք ու նե ցող 
սուբ յեկտ նե րի շր ջա նա կը, կա՛մ էլ ար տա սահ մա նում բնակ վող ՀՀ 
քա ղա քա ցի նե րին ՀՀ հա մա պե տա կան ընտ  րու թյուն նե րին ՀՀ դի
վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան ներ կա յա ցուց  չութ յուն նե
րում կազ մա վոր ված տե ղա մա սային կենտ րոն նե րում քվե ար կե լու 
հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել։ Վեր ջին դեպ քում, ան կախ այն հան
գա ման քից, թե այն ինչ պես կի րաց վի գործ նա կա նում՝ պայ մա նա
վոր ված օբյեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ գոր ծոն նե րով, կաս կա ծից վեր 
է, որ նման իրա վա կար գա վո րում նա խա տե սե լու դեպ քում իրենց 
ակ տիվ ընտ րա կան իրա վուն քը կի րաց նեն ար տա սահ մա նում 
բնակ վող ընտ րա կան իրա վունք ու նե ցող ան հա մե մատ ավե լի 
մեծ թվով ՀՀ քա ղա քա ցի ներ, քան գոր ծող իրա վա կար գա վոր ման 
պայ ման նե րում։

 Մինչև « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընտ րա կան 
օրենսգր քում փո փո խութ յուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա
սին» 26.02.2007 թվա կա նի ՀՕ–79–Ն օրեն քի ըն դու նու մը1 Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 05.02.1999 թվա կա նի ընտ րա կան 
օրենս գիր քը2 նա խա տե սում էր, որ ար տա սահ մա նում բնակ վող 
կամ գտն վող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի ընտ րա կան իրա վուն քի իրա
կա նա ցումն ապա հո վում են ՀՀ դի վա նա գի տա կան և հյու պա տո
սա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րը՝ սույն օրենս գր քով և կենտ րո
նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի սահ մա նած կար գով (հոդ. 

1 Ներ կա յումս չի գոր ծում:
2 Ու ժը կորց րել է: 
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2, կետ 2)։ Վե րոն շյալ օրեն քի ըն դու նման ան հրա ժեշ տու թյու նը 
փոր ձե ցին պայ մա նա վո րել 27.11.2005 թվա կա նի սահ մա նադ
րա  կան փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն քում երկ քա ղա քա ցի ու թյան 
ինս տի տու տի ներ դր մամբ, ին չի հետ ևան քով, ըստ որոշ կար ծիք
նե րի, էա պես կմե ծա նա սփյուռ քի ազ դե ցութ  յու նը Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում տե ղի ու նե ցող ընտ րա կան գոր ծըն թաց
նե րի վրա։ Այս պի սի մտա վա խու թյունն, իհար կե, հիմ նա զուրկ չէ, 
սա կայն, մյուս կող մից, չի կա րող բա ցար ձա կաց վել։ Տե սա կա նո
րեն այ սօր էլ ար տա սահ մա նում բնակ վող ընտ րա կան իրա վունք 
ու նե ցող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը կա րող են մաս նակ ցել ՀՀ հա մա պե
տա կան ընտ րու թյուն նե րին՝ պայ մա նով, եթե քվե ար կու թյան օրը 
գտն վեն ՀՀ տա րած քում, բա ցա ռու թյամբ էլեկտ րո նային եղա նա
կով քվե ար կե լու իրենց իրա վունքն իրաց րած ՀՀ քա ղա քա ցի նե
րի։ Այ սինքն՝ իրա վունքն իրա վա բա նո րեն ամ րագր ված է, սա կայն 
դրա իրաց ման կա ռու ցա կար գե րը պայ մա նա վոր ված են բա զում 
դժ վա րութ յուն նե րով։ Մինչ դեռ ընդ հա նուր ընտ րա կան իրա վուն
քը են թադ րում է դրա իրաց ման հնա րա վո րինս մատ չե լի, արդ
յու նա վետ կա ռու ցա կար գե րի սահ մա նում, ին չի բա ցա կա յու թյու նը 
հան գեց նում է քա ղա քա ցի նե րի՝ սահ մա նադ րո րեն և մի ջազ գային 
մի շարք հիմ նա րար փաս տաթղ թե րով ամ րա գր ված ընդ հա նուր 
ընտ րա կան իրա վուն քի սահ մա նա փակ ման՝ ըն թա ցա կար գային 
առու մով։

3. Նպա տա կա հար մար ենք հա մա րում հան րա պե տու թյան 
Նա խա գա հի և Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վո րու թյան թեկ նա
ծու նե րի հա մար նա խա տես ված քա ղա քա ցի ու թյան ու բնա կու
թյան ցեն զե րի նվա զե ցու մը՝ ժա մա նա կա կից աշ խար հում ըն թա
ցող մի ջազ գային–ի րա վա կան զար գա ցում նե րի ու դրանց ուղ
ղու թյուն նե րի հա մա տեքս տում։

4. Իր դրա կան և բա ցա սա կան կող մե րով հան դերձ՝ ընտ
րագ րա վի ինս տի տու տը չի կա րե լի մի ան շա նա կո րեն հա մա րել 
ան հրա ժեշտ կամ չա փա զանց սահ մա նա փա կում ներ ունե ցող մի 
եր ևույթ։ Դե պո զի տի առ կա յու թյունն, առա ջին հեր թին, պետք է 
հիմ նա վոր լի նի՝ կոնկ րետ երկ րի իրա վի ճա կից ել նե լով։ Նույ նը 
վե րա բերում է նաև դե պո զի տի չա փին և վե րա դար ձի կա նոն նե
րին։ Թեև շատ երկր ներ կանգ նել են այս ինս տի տու տից հրա 
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ժար վե լու ճա նա պար հին, այ դու հան դերձ, ներ կայիս զար գա ցած 
մի շարք պե տութ յուն ներ ընտ րագ րա վի վե րա ցու մը հա մա րում 
են ընտ րա կան իրա վուն քի պատ մա կան հիմ քե րից հրա ժա րում և 
կի րա ռում են այն ընտ րու թյուն նե րի գրե թե բո լոր ձևա չա փե րում։ 

5. Ար տա սահ մա նյան մի շարք պե տու թյուն նե րի ընտ րա կան 
օրենսդ րութ յան հա մա պա տաս խան նոր մե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց 
է տա լիս, որ, որ պես կա նոն, նախ  ընտ րա  կան քա րոզ չու թյու նը սկս
վում է ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող ան հատ նե րի, քա ղա քա կան 
ու ժե րի ընտ րա կան ցու ցակ նե րի գրանց ման հա մար սահ ման ված 
ժամ կե տի ավար  տի պա հից, որ պի սի իրա  վա կար գա վո րու մը մեր 
կար ծի քով մի ան գա մայն տրա մա բա նա կան է։ 

Ա ռա ջար կում ենք օրենսդ րա կան հա մա պա տաս խան փո փո
խու թյուն կա տա րել ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 18–րդ հոդ վա ծի 
1–ին մա սում՝ սահ մա նե լով, որ նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան 
ժա մա նա կա հատ վա ծը սկս վում է թեկ նա ծու նե րի, կու սակ ցութ
յուն նե րի ընտ րա կան ցու ցակ նե րի գրանց ման հա մար սույն 
օրենս գր քով սահ ման ված ժամ կե տի վեր ջին օր վան հա ջոր դող 
օրը։ Առա  ջարկ վող օրենս դրա կան փո փո խու թյան արդ յուն քում, 
իհար կե, բա վա կա նին կեր կա րա ձգ վեն նախ ընտ րա կան քա րոզ
չու թյան ժամ կետ նե րը։ Սույն խնդ րին կա րե լի է լու ծում տալ՝ փո
փո խե լով հա մա պե տա կան և Եր ևա նի ավա գա նու ընտ րու թյուն
նե րի ժա մա նակ թեկ նա ծու նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի, կու սակ
ցութ յուն նե րի դա շինք նե րի ընտ րա կան ցու ցակ նե րի գրանց ման 
հա մար ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րի ներ կա յաց ման և դրանց 
գրանց  ման ժամ կետ նե րը։ 

6. ՀՀ գոր ծող ընտ րա կան օրենս գիր քը նա խա տե սում է հա
մա պե տա կան և Եր ևա նի ավա գա նու ընտ րու թյուն նե րի ժա մա
նակ էլեկտ րո նային ձևով նախ ընտ րա կան ծրագ րե րի ներ կա
յաց ման հայե ցո ղու թյուն, այլ ոչ պար տա կա նու թյուն՝ կենտ րո
նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հա մա ցան ցային կայ քում 
տե ղադ րե լու հա մար (հոդ. 6, մաս 4)։ Կար ծում ենք՝ ՀՀ ընտ րա
կան օրենս գր քի սույն նոր մը հարկ է փո փո խել՝ էլեկտ րո նային 
ձևով նախ ընտ րա կան ծրագ րե րի ներ կա յա ցու մը կենտ րո նա
կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նա խա տե սե լով որ պես պար 
տա կա նու թյուն։ Բա ցի այդ, նպա տա կա հար մար ենք հա մա րում 
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օրենսդ րո րեն ամ րագ րել նաև հա մա պե տա կան և Երևա նի ավա
գա նու ընտ րութ յուն նե րի ժա  մա նակ թեկ նա ծու նե րի, հա մա մաս
նա կան ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու
սակ  ցու թյուն նե րի (կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի) պար տա
կա նու թյու նը՝ հրա տա րա կել իրենց նախ ընտ րա կան ծրագ րե րը 
պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
հիմ նադ րած թեր թե րում՝ նկա տի ու նե նա լով նաև ՀՀ ընտ րա
կան օրենսգր քի 19–րդ հոդ վա ծի 12–րդ մա սի պա հան ջը, հա
մա ձայն որի՝ պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի հիմ նադ րած թեր թե րը և ամ սագ րե րը նախ ընտ
րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում պար տա վոր են 
թեկ նա ծու նե րի, հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն
նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցութ յուն նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի 
դա շինք նե րի հա մար ապա հո վել ոչ խտ րա կան և ոչ կողմ նա կալ 
պայ ման ներ։ 

ՀՀ գոր ծող ընտ րա կան օրենս գր քի 6–րդ հոդ վա ծի 4–րդ մա
սում ան հրա ժեշտ է նա խա տե սել նաև նա խընտ րա կան ծրագ րե
րի ներ կա յաց ման ժամ կետ նե րը։ Ներ կա յումս դրանք սահ ման
ված չեն, ին չը վկա յում է, որ սույն նորմն առա վե լա պես ձևա կան 
բնույթ է կրում։ Մի այն նշ ված է, որ կենտ րո նա կան ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վը այդ ծրագ րե րը տե ղադ րում է հա մա ցան ցային 
կայ քում ներ կա յաց վե լուց հե տո՝ մինչև հա ջորդ աշ խա տան քային 
օր վա ավար տը։ 

7. Նպա տա կա հար մար ենք հա մա րում ՀՀ ընտ րա կան 
օրենսգր քի 18–րդ հոդ վա ծի 8–րդ մա սով նա խա տես ված պա
տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րի կի րա ռու մը նաև հա մա պե տա
կան և Եր ևա նի ավա գա նու ընտ   րութ յուն նե րի ժա մա նակ թեկ նա
ծու նե րի, հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րութ յուն նե րին 
մաս նակ ցող կու սակ  ցու թյուն նե րի (կու սակ ցու թյուն նե րի դա
շինք նե րի) կող մից իրենց նա խընտ րա կան ծրագ րե րը կենտ րո
նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վ՝ հանձ նա ժո ղո վի սահ մա նած 
ձևով և ՀՀ ընտ րա կան օրենս գր քով սահ ման ված ժամ կե տում 
չներ կա յաց նե լու հա մար։ 

8. Կար ծում ենք՝ իրա վա կան լու ծում պա հան ջող խն դիր 
է ընտ րա կան գործ ըն թա ցի մաս նա կից նե րի նա խընտ րա կան 
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ծրագ րե րին ներ կա յաց վող օրենսդ րա կան պա հանջ նե րի ամ
րագ րու մը։ Գործ նա կա նում նա խընտ րա կան ծրագ րե րին ներ
կա յաց վող օրենս դրա կան մի աս նա կան պա հանջ նե րի մշակ ման 
գոր ծըն թա ցը կա րող է ոչ իրա տե սա կան թվալ՝ հաշ վի առ նե լով, 
օրի նակ, քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան ծրա գրի և քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյան նախ   ընտ րա կան ծրագ րի դրույթ նե րի հա ճա խա
կի նույ նա կան լի նե լու հան գա ման քը։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, հա մա
պե տա կան և Եր ևա նի ավա գա նու ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ 
թեկ նա ծու նե րի, հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րութ յուն
նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցութ յուն նե րի (կու սակ ցու թյուն նե
րի դա շինք նե րի) կող մից կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա
ժո ղով ներ կա յաց վող նախ ընտ րա կան ծրագ րե րին իրա վա կան 
որո շա կի պա հանջ նե րի առա ջադ րու մը կա րող է էա կան դե րա
կա տա րու թյուն ու նե նալ ընտ րա զանգ վա ծին ներ կա յաց վող տա
րաբ նույթ խոս տում նե րի բնույ թի և դրանց ծա վա լի հս տա կեց
ման հար ցում։ 

9. Նպա տա կա հար մար ենք հա մա րում վեր գետ նյա եթե
րային հե ռար ձա կում իրա կա նաց նող հե ռուս տաըն կե րու թյուն
նե րի, ռա դի ոըն կե րու թյուն նե րի կող մից թեկ նա ծու նե րի, հա մա
մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող 
կու սակ ցութ յուն նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի հա մար 
հա վա սար պայ ման նե րի ապա հով ման գնա հատ ման մշ տա դի
տարկ ման (մո նի թո րինգ) իրա կա նա ցու մը ՀՌԱՀ–ի կող մից՝ սկ
սած հա մա պե տա կան և Եր ևա նի ավա գա նու ընտ րու թյուն նե րի 
նշա նակ ման հա ջորդ օր վա նից։ Ընդ որում՝ գնա հատ ման մե
թո դա բա նու թյու նը պետք է մշակ վի այն պես, որ նա խա տե սի 
նաև լու սա բան ման տո նայ նու թյան մշ տա դի տարկ ման և գնա
հատ ման հնա րա վո րու թյու նը։ Այս կա պակ ցու թյամբ առա ջար
կում ենք հա մա պա տաս խան փո  փո խութ յուն ներ կա տա րել ՀՀ 
ընտ րա կան օրենս գր քի 19–րդ հոդ վա ծի 10–րդ և 11–րդ մա  սե
րում, ինչ պես նաև լրա ցում կա տա րել « Հե ռուս տա տե սու թյան 
և ռա դի ոյի մա սին» ՀՀ օրեն քի 60–րդ հոդ վա ծում՝ նա խա տե
սե լով ՀՌԱՀ–ի կող մից տու գան քի նշա նակ ման հնա րա վո րութ
յուն վեր գետ նյա եթե րային հե ռար ձա կում իրա կա նաց նող այն 
հե ռուս տա ըն կե րու թյան, ռա դի ոըն կե րու թյան նկատ մամբ, որը, 
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հա մա պե տա կան և Եր ևա նի ավա գա նու ընտ րութ յուն նե րի նշա
նակ ման հա ջորդ օր վա նից սկ սած, իր լրատ վա կան և այլ հա
ղոր դում նե րում ՀՌԱՀ–ի կող մից իրա կա նաց ված մշ տա դի տարկ
ման ար դյունք նե րով ակ նհայտ խտ րա կան մո տե ցում կդրս ևո րի 
թեկ նա ծու նե րի, հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն
նե րին մաս նակ  ցող կու սակ ցու թյուն նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի 
դա շինք նե րի նկատ մամբ։ Ընդ որում՝ պա տաս խա նատ վու թյան 
նշ ված մի ջո ցը կա րող է կի րառ վել թեկ նա ծու նե րի, հա մա մաս
նա կան ընտ րա կար գով ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ  ցող կու
սակ ցութ յուն նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի գրանց ման 
հա մար ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քով սահ ման ված վեր ջին օր վան 
հա ջոր դող մեկ շա բա թյա ժամ կե տում, քան զի ընտ րու թյուն նե
րի նշա նակ ման պա հին դեռևս պարզ չէ, թե ով քեր կամ քա ղա
քա կան որ ու ժերն են մաս նակ ցե լու ընտ րա պայ քա րին, և բա ցի 
այդ, առան ձին թեկ նա ծու նե րի, հա մա մաս նա կան ընտ րա կար
գով ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ  ցող կու սակ  ցու թյուն նե րի, կու
սակ ցու թյուն նե րի դա  շինք նե րի գրան ցու մը հա մա պա տաս խան 
իրա վա կան հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում կա րող է մերժ վել։ 
Նշ ված դեպ քում տու գանք նշա նա կե լիս ՀՌԱՀ–ը պետք է հաշ վի 
առ նի հա մա պե տա կան և Եր ևա նի ավա գա նու ընտ րութ յուն նե րի 
ժա մա նակ վեր գետ նյա եթե րային հե ռար ձա կում իրա կա նաց նող 
հե ռուս տա ըն կե րութ յան, ռա դի ո ըն կե րու թյան կող մից ակն հայտ 
խտ րա կան վե րա բեր մուն քը գրանց ված թեկ նա ծու նե րի, քա ղա
քա կան մի ա վո րում նե րի նկատ մամբ նախ քան նա խընտ րա կան 
քա րոզ չութ յան պաշ տո նա կան մեկ նար կը՝ որ պես հիմք ըն դու
նե լով իր կող մից իրա կա նաց ված մշ տա դի տարկ ման մի ջան կյալ 
ար դյունք նե րը։ 

10. Նպա տա կա հար մար ենք հա մա րում վե րա նայել ՀՀ ընտ
րա կան օրենս գր քի այն նոր մը, հա մա ձայն որի՝ նա խընտ րա կան 
քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծի սահ ման ված լի նե լը չի 
սահ մա նա փա կում սույն օրենսգր քով չար գել ված այլ ժա մա նա
կա հատ վա ծում քա րոզ չու թյան իրա կա նա ցու մը (հոդ. 18, մաս 1)։ 
Սույն առա ջարկն ամեն ևին չի են թադ րում քա րոզ չու թյան իրա
կա նաց ման ար գել քի նա խա տե սում՝ սկ սած ընտ րութ յուն նե րի 
նշա նակ ման հա ջորդ օր վա նից։ Սա կայն, մյուս կող մից, գոր ծող 
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իրա վա նոր մը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ընտ րա կան գոր
ծըն թա ցի մաս նա կից նե րին նախ քան նա խընտ րա կան քա րոզ
չութ յան պաշ տո նա կան մեկ նարկն ակ տի վո րեն իրա կա նաց նելու 
բա ցա հայտ և (կամ) քո ղարկ ված քա րոզ չու թյուն կամ հա կա քա
րոզ չու թյուն, ին չը ոչ մի այն չի խթա նում ընտ րա կան գործ ըն
թա ցի նկատ մամբ հան րային վս տա հու թյան ար մա տա վոր մա նը, 
այլև է՛լ ավե լի է խո րաց նում առ կա ան վս տա հու թյու նը։ 

11. Նպա տա կա հար մար ենք հա մա րում ընդ լայ նել ՀՀ ընտ
րա կան օրենսգր քի 18–րդ հոդ վա ծի 6–րդ մա սում թվարկ ված 
սուբյեկտ նե րի շր ջա նա կը՝ դրա նում նե րա ռե լով 18 տա  րին չլրա
ցած ան ձանց։ Ընդ որում՝ նպա տա կա հար մար է ար գե լել ոչ մի
այն ան չա փա հաս նե րի ներգ րավ մամբ նա խընտ րա կան քա րոզ
չու թյան իրա  կա նա ցու մը, այլև նրանց կեր պար նե րի տե սա ձայ
նային կամ այլ ձևով օգ տա գոր ծու մը նախ ընտ րա կան գո վազդ
նե րում։ Հարկ է նշել, որ « Գո վազ դի մա սին» 30.04.1996 թվա կա
նի ՀՀ օրեն քի 14–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի հա մա ձայն՝ ար գել վում 
է ան չա փա հաս նե րի կեր պար նե րի տե սա ձայ նա յին կամ այլ ձևով 
օգ տա գոր ծու մը գո վազ դում, եթե այն չի վե րա բե րում ան չա փա
հաս նե րի հա մար նա խա տես ված ապ րանք նե րին։ 

12. ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի հա մա ձայն՝ ՀՀ Նա խա գա
հի թեկ նա ծու նե րը որ պես թեկ նա ծու գրանց վե լուց հե տո՝ մինչև 
ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փո փու մը, ազատ  վում են 
իրենց աշ խա տան քային պար տա կա նութ յուն նե րը կա  տա րե լուց։ 
Իսկ պե տա կան և տե ղա  կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե
րի աշ խա տա կից ներն ու պաշ    տո նա  տար այն ան ձինք, որոնց 
նկատ մամբ չեն տա րած վում ՀՀ ընտ րա կան օրենս  գր քի 107–րդ 
հոդ վա ծի 1–ին մա սով նա խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րը, 
Ազ  գա յին ժո ղո վի պատ  գա մա վո րի թեկ նա ծու գրանց վե լուց հե
տո՝ մինչև նա խընտ րա կան քա րոզ  չութ յան ավար տը, ժա մա նա
կա վո րա պես ազատ վում են իրենց աշ խա տան քա յին պար  տա
կա նութ   յուն նե րը կա տա րե լուց։ ՀՀ ընտ րա կան օրենս գիրքն այս 
առու մով բա ցա  ռու թյուն է նա խա տե սել քա ղա քա կան պաշ տոն 
զբա  ղեց նող ան ձանց մա սով (հոդ. 87, մաս 2, հոդ. 107, մաս 2), 
ին չը, մի կող մից, տրա մա բա նա կան է, մյուս կող մից՝ փաս տա
ցի հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում քա ղա քա կան պաշ տոն զբա



188

ղեց նող թեկ նա ծու նե րին օգ տա գոր ծելու իրենց պաշ տո նե ա կան 
կամ ծա ռայո ղա կան դիր քը նախ ընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա
մա  նակ առա վե լու թյուն ստա նա լու հա մար՝ չնա յած սահ ման ված 
իրա վա կան ար գելք նե րին։ 

Քա ղա քա կան պաշ տոն զբա  ղեց նող բո լոր սուբ յեկտ նե րի 
հա մար ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քով նա խա տես ված բա ցա  ռու
թյան առու մով, թերևս, նպա տա կա հար մար է սահ մա նա փա կել 
այս պի սի պաշ տոն զբա ղեց նող սուբ յեկտ նե րի շր ջա նա կը։ Խոս
քը վե րա բե րում է հա մայնք նե րի՝ որ պես թեկ նա ծու գրանց ված 
գոր ծող ղե կա վար նե րին, այ սինքն՝ նպա տա կա հար մար ենք հա
մա րում, որ պես զի վեր ջին ներս որ պես հան րա պե տու թյան Նա 
խա գա հի կամ Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վո րի թեկ  նա ծու ներ 
գրանց վե լուց հե տո՝ հա  մա պա տաս խա նա բար մինչև ընտ րու
թյուն նե րի արդ յունք նե րի ամ  փո փու մը և նախ ընտ րա կան քա
րոզ չու թյան ավար տը, ազատ վեն (ժա մա  նա կա վո րա պես ազատ
վեն) իրենց աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա
րե լուց, ին չը կն պաս տի վեր ջին նե րիս կող մից ՀՀ ընտ րա կան 
օրենսգր քով սահ ման ված՝ վե րը նշ ված ժա մա նա կա հատ ված նե
րում վար չա կան ռե սուրս նե րի չա րա շահ ման կան խար գել մա նը 
կամ առն վազն սահ  մա նա փակ մա նը՝ հաշ վի առ նե լով նաև ՀՀ 
ընտ րա կան օրենսգր քի այն նոր մը, հա մա ձայն որի՝ հան րա պե
տու թյան Նա խա գա հի թեկ նա ծու ներն իրա վունք չու նեն օգ տա
գոր ծե լու իրենց պաշ տո նե ա կան դիր քը նա խընտ րա կան քա րոզ
չու թյան ժա մա նակ առա վե լու թյուն ստա նա լու հա մար (հոդ. 87, 
մաս 2)։ Հատ կան շա կան է, որ սույն սահ մա նա փա կու մը վե րա բե
րում է նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծին, 
որը, գոր ծող իրա վա կար գա վոր մա նը հա մա պա տաս խան, սկս
վում է թեկ նա ծու նե րի, կու սակ ցութ յուն նե րի ընտ րա կան ցու ցակ
նե րի գրանց ման հա մար ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քով սահ ման
ված ժամ կե տի վեր ջին օր վան հա ջոր դող 7–րդ օրը և ավարտ
վում քվե ար կութ յան օր վա նից մեկ օր առաջ (հոդ. 18, մաս 1)։ 
ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 87– րդ հոդ վա ծի 2–րդ մա սում, մի ա
ժա մա նակ, սահ ման ված է, որ հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի 
թեկ նա ծու ներն ազատ վում են իրենց աշ խա տան քա յին պար տա
կա նու թյուն նե րը կա տա րե լուց, որ պես թեկ նա ծու գրանց վե լուց 
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հե տո՝ մինչև ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փո փու մը, բա
ցա ռութ յամբ քա ղա քա կան պաշ տոն զբա ղեց նող նե րի, այ սինքն՝ 
վեր ջին դեպ քում խոս քը վե րա  բե րում է ավե լի տևա կան ժա մա
նա կա հատ վա ծի։ Այս առու մով, թեև ՀՀ ընտ րա կան օրենս գր քի 
22–րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված են քա ղա քա կան, հայե ցո ղա
կան, քա ղա քա ցի ա կան պաշ տոն ներ զբա ղեց նող, պե տա կան 
կամ հա մայն քային ծա ռա յող հան դի սա ցող թեկ նա ծու նե րի նա
խընտ րա կան քա րոզ չու թյան սահ մա նա փա կում նե րը, այ նո ւա մե
նայ նիվ, չի բա  ցա ռվում ՀՀ Նա խա գա հի՝ քա ղա քա կան պաշ տոն 
զբա ղեց նող թեկ նա ծու նե րի կող մից իրենց պաշ տո նե ա կան դիր
քի օգ տա գործ  ման հնա րա վո րութ յու նը նախ ընտ րա կան քա րոզ
չու թյան՝ ՀՀ ընտ րա կան օրենս գր քով սահ ման ված ժա մա նա կա
հատ վա ծից դուրս։ 

13. Հա մայնք նե րի՝ որ պես հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի 
կամ Ազ գային ժո ղո վի պատ    գա մա վո րի թեկ  նա ծու ներ գրանց ված 
գոր ծող ղե կա վար նե րի կող մից վար չա կան ռե սուրս նե րի հա վա
նա կան չա րա շա հու մը կան խար գե լե լու կամ առն վազն սահ մա
նա փա կե լու նկա տա ռու մից ել նե լով նաև՝ նպա տա կա հար մար 
ենք հա մա րում լրա ցում կա տա րել ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 
132–րդ և « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օրեն քի 
24–րդ հոդ ված նե րում՝ ամ րագ րե լով, որ նույն ան ձը չի կա  րող 
ավե լի, քան եր կու ան գամ անընդ մեջ ընտր վել հա մայն քի ղե կա
վա րի պաշ տո նում։

 Վեր ջին տա րի նե րին ՀՀ հա մայնք նե րում ան ցկաց ված տե
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րը վկա յում են, որ, որ պես կա նոն, հա մայնք նե րի 
գոր ծող ղե կա վար նե րը վե րընտր վում են։ Ընդ որում՝ նրան ցից 
շա տե րը, որ պես տվյալ հա մայն քի ղե կա վար, ար դեն իսկ պաշ
տո նա վա րե լիս են լի նում տևա կան ժա մա նակ։ Իհար կե, չպետք 
է բա ցա ռել, որ օրենսդ րա կան առա ջարկ վող սահ մա նա փակ ման 
գոր ծո ղու թյան պայ ման նե րում կոնկ րետ հա մայն քի բնակ չութ
յունն, ար դյու նա վետ գնա հա տե լով տվյալ հա մայն քի գոր ծող 
ղե կա վա րի կա տա րած աշ խա տան քը, այ նո ւա մե նայ նիվ, հնա
րա վո րու թյուն չի ու նե նա ընտ րելու նրան ավե լի, քան 2 ան
գամ անընդ մեջ։ Մի ա ժա մա նակ հարկ է նշել, որ սույն սահ մա
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նա փակ ման օրենսդ րա կան ամ րագր ման դեպ քում էա կա նո րեն 
կմե ծա նա նաև ընտ  րութ  յուն նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծում նկա
տե լի որոշ բա ցա սա կան եր ևույթ նե րի հաղ թա հա րման հա վա նա
կա նու թյու նը։ Մաս նա վո րա պես առա վել իրա տե սա կան կդառ
նան ան հատ նե րի կամ քա ղա քա կան ու ժե րի միջև հա վա սար 
հի մունք նե րով ընտ րա պայ քա ր ծա վա լե լու հնա րա վո րու թյու նը, 
առողջ մր ցակ ցութ յու նը, տե ղա կան նշա նա կու թյան հիմ նա խն
դիր  նե րին քա ջա ծա նոթ սուբյեկտ նե րի ներգ րավ ման հնա րա վո
րու թյու նը դրանց լուծ մա նը։ Ի վեր ջո, նույն ան ձի կող մից ընտր
վե լու պար բե րա կա նու թյան առու մով իրա վա կան որ ևէ սահ մա
նա փակ ման բա ցա կա յու թյու նը ինչ–որ չա փով խոչ ըն  դո տում է 
տե ղա կան մա կար դա կում ժո ղովր դա վա րութ յան զար գաց մա նը։ 

Մեր կար ծի քով նույն ան ձի կող մից ավե լի, քան 2 ան գամ 
անընդ մեջ հա մայն քի ղե կա վա րի պաշ տո նում ընտր վե լը բա ցա
ռող՝ օրենսդ րա կան ամ րագ րում պա հան ջող դրույ թը չի հա կա
սի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը, որով այս պի սի սահ մա նա փա կում է 
նա խա տես ված մի այն հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի պաշ տո
նում ընտր վե լու հա մար (հոդ. 50)։ Սույն դրույ թը չի հա կա սի նաև 
Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման եվ րո պա կան խար տի ային, թեև 
վեր ջինս տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում ընտր
վե լու պար բե րա կա նու թյան առու մով որ ևէ սահ մա նա փա կում չի 
բո վան դա կում։ 

Ա ռաջ քաշ ված հար ցադր ման հետ կապ ված՝ ան հրա ժեշտ է 
հս տա կեց նել նաև, թե երբ կա րող է նույն ան ձը վերս տին առա
ջադր վել հա մայն քի ղե կա վա րի թեկ նա ծո ւի պաշ տո նում՝ նկա
տի ու նե նա լով այն պի սի հան գա մանք ներ, ինչ պի սիք են, օրի
նակ, հա մայն քի ղե կա վա րի հրա ժա րա կա նը, մա հը, նրան ազա
տազրկ ման դա տա պար տե լը, ան գոր ծու նակ, uահ մա նա փակ 
գոր ծու նակ, ան հայտ բա ցա կայող կամ մա հա ցած ճա նա չե լը, 
նրա կող մից ան հա մա տե ղե լի պաշ տոն զբա ղեց նե լը։ Այս առու
մով նպա տա կա հար մար ենք հա մա րում օրենսդ րո րեն այս պի սի 
հնա րա վո րու թյան նա խա տե սու մը, ան կախ հա մայն քի ղե կա վա
րի լի ա զո րու թյուն նե րի վա ղա ժամ կետ դա դար ման հիմ քե րից, 
նրա լի ա զո րութ յուն  նե րի ավար տից հե տո։



191

14. Նպա տա կա հար մար ենք հա մա րում ընդ լայ նել ՀՀ ընտ
րա կան օրենսգր քի 18–րդ հոդ վա ծի 7–րդ մա սով նա խա տես ված 
ար գելք նե րի գոր ծո ղութ յան ժա մա նա կա հատ վա ծը. մաս նա վո
րա պես՝ դրանք նա խա տե սել՝ սկ սած թեկ նա   ծու նե րի, ընտ  րա կան 
ցու ցակ նե րի գրանց ման հա մար ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րը 
հա մա պա տաս խան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ կա յաց նե
լու՝ օրեն քով սահ ման ված վերջ նա ժամ կե տի հա ջորդ օր վա նից, 
ին չը կն պաս տի նշ ված սուբ յեկտ նե րի՝ ընտ րութ յուն նե րին մաս
նակ ցու թյան հնա րա վո րինս հա վա սար պայ ման նե րի ստեղծ մա
նը, նրանց միջև առողջ մր ցակ ցու թյան բա րեն պաստ մի ջա վայ րի 
ձևա վոր մա նը և ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծում ընտ
րող նե րի կար ծիք նե րի ձևա վոր ման ու փո փոխ ման վրա ներ գոր
ծող նյու թա կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման հնա րա վո րու թյան 
հնա րա վո րինս սահ մա նա փակ մա նը։

15. ՀՀ օրենսդ րու թյամբ ամ րագր ված կար գա վո րում նե րին 
ընդ հա նուր առ մամբ հա ջող վել է ապա հո վել ընտ րա կան հանձ
նա ժո ղով նե րի որո շում նե րի, գոր ծո ղութ յուն նե րի (ան գոր ծու
թյան) բո ղո քարկ ման մի աս նա կան ու են թա կա յա կան հա մա կար
գի ստեղ ծումն ու այդ բնա գա վա ռում եր կա կի ընդ դա տու թյան 
բա ցա ռու մը։ Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ տար բեր օրենսդ րա կան 
ակ տե րով նա խա տես ված կար գա վո րում նե րը (մաս նա վո րա
պես, օրի նակ, վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենսգր քի) կա
րող են հան գեց նել վե րոն շյալ դրույթ նե րի ոչ մի ան շա նակ մեկ
նա բա նու թյուն նե րի և այն պի սի տպա վո րու թյուն ստեղ ծել, որ 
ՀՀ օրենսդ րու թյու նը տա լիս է բո ղո քը վե րա դաս հանձ նա ժո ղով 
կամ դա տա րան ներ կա յաց նե լու միջև ընտ րու թյուն կա տա րե լու 
հնա րա վո րու թյուն։ Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր վա ծը` կար
ծում ենք, որ քն նարկ վող հիմ նախնդ րին առնչ վող ՀՀ օրենսդ
րա կան կար գա վո րում նե րի մի ան շա նակ ըն կա լումն ու մեկ նա
բա նու թյունն ապա հո վե լու տե սան կյու նից նպա տա կա հար մար 
է ՀՀ ընտ րա կան օրենս գր քում դրույթ ամ րագ րել այն մա սին, 
որ քն նարկ վող հար ցե րով դա տա րան դի մե լուց առաջ ան հրա
ժեշտ է դի մում ներ կա յաց նել վե րա դաս ընտ րա կան հանձ նա
ժո ղով (բ նա կա նա բար, բա ցա ռու թյամբ այն գոր ծե րի, որոն ցով 
նա խա տես ված է ան մի ջա կա նո րեն դա տա րան դի մե լու հնա րա
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վո րու թյուն, օրի նակ` Ազ գային ժո ղո վի` մե ծա մաս նա կան ընտ
րա կար գով պատ գա մա վո րի ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի, 
հա մայն քի ղե կա վա րի ու ավա գա նու ան դամ նե րի ընտ րու թյուն
նե րի ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ ընտ րա տա րած քային ընտ րա
կան հանձ նա ժո ղո վի որո շում նե րը, որոնք բո ղո քարկ վում են 
հա մա պա տաս խա նա բար Սահ մա նադ րա կան դա տա րան և վար
չա կան դա տա րան, կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի` 
հա մա պե տա կան ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ 
որո շում նե րը, որոնք բո ղո քարկ վում են Սահ մա նադ րա կան դա
տա րան)։ 

16. Կար ծում ենք՝ նպա տա կա հար մար չէ ընտ րա կան հանձ
նա ժո ղո վի որո շում նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու
նը) բո ղո քար կե լու՝ տե ղա կան դի տորդ նե րի հնա րա վո րու թյու նը 
սահ մա նա փա կել որո շա կի սուբյեկ տիվ իրա վունք նե րի խախտ
ման կամ դրա վտան գի հան գա ման քով, և ար դյու նա վետ ենք 
հա մա րում ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քով նա խա տես ված հի շյալ 
սահ մա նա փակ ման վե րա ցու մը։

17. ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 66–րդ հոդ վա ծի 6–րդ մա
սի հա մա ձայն` «Ե թե հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը կամ վս տահ ված 
ան ձը գտ նում է, որ քվե ար կու թյան ըն թաց քում տե ղի է ու նե ցել 
սույն օրենսգր քով նա խա տես ված քվե ար կու թյան կար գի խախ
տում, ապա իրա վունք ու նի պա հան ջե լու, որ իր գնա հա տա կա նը 
ար ձա նագր վի գրան ցա մա տյա նում»։ 

Կար ծում ենք, որ հի շյալ իրա վա սու թյամբ սոսկ հանձ նա
ժո ղո վի ան դամ նե րին և վս տահ ված ան ձանց օժ տե լու առն չու
թյամբ ՀՀ օրենսդ րու թյամբ ամ րագր ված վե րոն շյալ իրա վա կար
գա վո րումն ամ բող ջա կան չէ, և գրան ցա մա տյա նում իրենց գնա
հա տա կանն ար ձա նագ րե լու հնա րա վո րու թյուն պետք է ու նե նան 
նաև դի տորդ նե րը` իրենց գոր ծա ռույթ նե րի ու առա քե լու թյան լի
ար ժեք իրա կա նա ցումն ապա հո վե լու նպա տա կով։

18. Մեր կար ծի քով նպա տա կա հար մար կլի ներ, որ պես զի 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով
նե րի` իրենց սուբյեկ տիվ իրա վունք նե րի խախտ ման կամ դրա 
վտան գի հետ չկապ ված որո շում նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան
գոր ծու թյու նը) (այդ թվում` քվե ար կու թյան/ընտ րու թյուն նե րի 
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ար դյունք նե րը կամ դրանց հետ կապ ված որո շում նե րը վի ճար
կե լու) բո ղո քար կե լու իրա վա սու թյամբ օժտ ված լի նե ին նաև քա
ղա քա ցի նե րի խմ բե րը։ 

Ինչ վե րա բե րում է վե րոն շյալ հիմ նախնդ րին առնչ վող 
օրենսդ րա կան կար գա վո րում նե րին, կար ծում ենք, որ դրանք 
ան հրա ժեշտ է կա նո նա կար գել այն ուղ ղու թյամբ, որ  ընտ րա կան 
իրա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հի շյալ մե խա նիզ մը հիմն վի 
հան րային և մաս նա վոր շա հե րի հա վա սա րակշռ ման ու քն նարկ
վող իրա վուն քի չա րա շահ ման ան թույ լատ րե լի ու թյան վրա։ Այդ 
հա մա տեքս տում օրենս դիրն իրա վա սու է հան րային և մաս նա
վոր շա հե րի ան հրա ժեշտ հա վա սա րակշ ռու թյունն ապա հո վե լու 
նպա տա կով նա խա տե սել քա ղա քա ցի նե րի կող մից հի շյալ իրա
վուն քի իրաց ման որո շա կի պայ ման ներ ու կարգ, մաս նա վո րա
պես, օրի նակ, քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի առն չու թյամբ ըն
դուն ված որո շում նե րի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու թյուն սոսկ 
այն քա ղա քա ցի նե րի հա մար, ով քեր քվե ար կել են կոնկ րետ 
ընտ րա կան տե ղա մա սում։ 

Վե րը նշ ված առաջ նա հեր թու թյուն նե րի ընտ րու թյան և հա
վա սա րակշ ռու թյան ապա հով ման հա մա տեքս տում է ան հրա
ժեշտ դի տար կել նաև ՀՀ օրենսդ րի հայե ցո ղութ յու նը` ընտ րե լու, 
թե արդյոք քա ղա քա ցի նե րի խմ բե րին ան հրա ժեշտ է հնա րա վո
րու թյուն տալ վի ճար կե լու սոսկ ընտ րա կան տե ղա մա սում քվե
ար կու թյան ար դյունք նե րը, թե նաև ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք
նե րի վե րա բե րյալ ըն դուն ված որո շում նե րը։ Միև նույն ժա մա նակ 
հարկ է նկա տի ու նե նալ, որ ան կախ այն հան գա ման քից, թե 
ինչ պի սի մո տե ցում կոր դեգր վի սահ մա նադ րի և/ կամ օրենսդ րի 
կող մից հի շյալ հիմ նախնդ րի առն չու թյամբ, կար ևո րա գույն հան
գա ման քը տվյալ պա րա գա յում այն հրա մա յա կա նի ապա հո վումն 
է, որ պես զի քա ղա քա ցի նե րը (կամ նրանց խմ բե րը) օժտ ված լի
նեն առն վազն որ ևէ փու լում հի շյալ ար դյունք նե րը կամ դրանց 
առն չու թյամբ ըն դուն ված որո շում նե րը վի ճար կե լու հնա րա վո
րու թյամբ` հաշ վի առ նե լով քննարկ վող հիմ նախնդ րի ար դյու
նա վետ կար գա վոր ման հա մար ան հրա ժեշտ վե րոն շյալ հան գա
մանք ներն ու դրան առնչ վող մի ջազ գային–ի րա վա կան չա փո
րո շիչ նե րը։ Ավե լին՝ կար ևոր է, որ պես զի իրա վա սու սուբյեկտ
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նե րի կող մից հի շյալ իրա վունքն օգ տա գործ վի բա րեխղ ճո րեն, 
սոսկ որ պես ընտ րա կան իրա վուն քի պաշտ պա նու թյան մի ջոց ու 
չծա ռայեց վի քա ղա քա կան պայ քա րի ան ձնա վոր ված շա հե րին։ 
Հա կա ռակ պա րա գա յում քն նարկ վող հա մա կար գը կվե րած վի 
պատ րան քային բնույթ ունե ցող լու ծու մի` վտան գե լով ընտ րու
թյուն նե րի սահ մա նադ րա կան ար ժեքն ու լե գի տի մու թյու նը։ 

19. Կար ծում ենք, որ ընտ րա կան իրա վուն քի պաշտ պա
նու թյանն առնչ վող հար ցե րով դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ
ման հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը սահ  մա նա փա կում է 
ար դյու նա վետ իրա վա կան պաշտ պա նու թյան մատ չե լի ու թյու
նը` բա ցա սա բար ան դրա դառ նա լով ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե
րի նկատ մամբ հա սա րա կու թյան վս տա հու թյան բարձ րաց մանն 
ուղղ ված մե խա նիզմ նե րի վրա։

 Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր վա ծը` առա ջար կում ենք ընտ
րա կան իրա վուն քի պաշտ պա նու թյանն առնչ վող առան ձին գոր
ծե րով նա խա տե սել ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի` գործն ըստ էու
թյան լու ծող դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման հնա րա վո րու
թյուն։ Միև նույն ժա մա նակ կար ծում ենք, որ նմա նա տիպ հար
ցե րով բո ղո քարկ ման վա րույ թի առ կա յու թյան պա րա գա յում չեն 
կա րող գոր ծել գոր ծի քն նու թյան հա մար նա խա տես ված ընդ
հա նուր ժամ կետ նե րը, և պետք է սահ ման վեն գոր ծի քն նու թյան 
հա տուկ ժամ կետ ներ` հիմ քում ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ 
ներ կա յաց ված գոր ծե րի քն նու թյունն ան հրա ժեշտ է իրա կա նաց
նել այն պի սի ժա մա նա կա հատ վա ծում, որ պես զի չխա թար վեն 
հե տա գա ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րը։

20. Կար ծում ենք, որ ար դյու նա վետ իրա վա կան պաշտ պա
նու թյան մատ չե լի ութ յունն ապա հո վե լու առու մով նպա տա կա
հար մար է ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քում հղում կա տա րել հա մա
պա տաս խան դա տա վա րա կան օրենսդ րու թյանն այն բո լոր դեպ
քե րում, երբ ներ կա յաց վող գոր ծի քն նու թյան առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը սահ ման ված են այդ օրենսդ րու թյամբ։ Օրի նակ` 
ՀՀ ընտ րա կան օրենսգր քի 46–րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ 
Ազ գային ժո ղո վի մե ծա մաս նա կան ընտ րա կար գով պատ գա մա
վո րի ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ որո շում նե
րը կա րող են բո ղո քարկ վել Սահ մա նադ րա կան դա տա րան։ Հա
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մայն քի ղե կա վա րի ու ավա գա նու ան դամ նե րի ընտ րու թյուն նե
րի ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ ընտ րա տա րած քային ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի որո շում նե րը կա րող են բո ղո քարկ վել վար չա
կան դա տա րան։ Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի` 
հա մա պե տա կան ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ 
որո շում նե րը կա րող են բո ղո քարկ վել Սահ մա նադ րա կան դա
տա րան։ Հի շյալ գոր ծե րի քն նու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
սահ ման ված են ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օրենս գր քով և 
« Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» ՀՀ օրեն քով, հետ ևա
բար նպա տա կա հար մար ենք հա մա րում ընտ րա կան օրենսգր քի 
հա մա պա տաս խան դրույթ նե րում դրանց հղում կա տա րե լը։ 

21. Ան կախ քն նարկ վող կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար
գե րի կար ևո րու թյու նից` ընտ րա կան հար ցե րով բո ղո քարկ ման 
ար դյու նա վետ հա մա կար գի ձևա վո րումն ու այդ նպա տա կին 
ուղղ ված մե խա նիզմ նե րի կա տա րե լա գոր ծումն առա ջին հեր թին 
պայ մա նա վոր ված են հա սա րա կու թյան և պե տա կան մար մին նե
րի իրա վա կան մշա կույ թի հա մա պա տաս խան մա կար դա կով։ Այդ 
առու մով առա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է, որ պես զի ընտ րա կան 
իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի բո լոր սուբյեկտ նե րը զերծ մնան 
հի շյալ գործ ըն թա ցի նկատ մամբ ձևա կան մո տե ցու մից` պատ
շա ճո րեն օգ տա գոր ծե լով ընտ րա կան իրա վունք նե րի պաշտ
պա նու թյան հա մար օրեն քով նա խա տես ված բո լոր մի ջոց նե րը։ 
Դա վե րա բե րում է ինչ պես ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րին և 
դա տա րան նե րին, որոնք ընտ րա կան իրա վուն քի պաշտ պա
նու թյան վե րա բե րյալ բո ղոք նե րը քն նե լիս պետք է ապա հո վեն 
նա խա տես ված իրա վա կան մե խա նիզմ նե րի ար դյու նա վետ կի
րա ռու մը, հե տևա բար նաև` ընտ րա կան իրա վունք նե րի ար դյու
նա վետ պաշտ պա նու թյունն ու հա սա րա կու թյան վս տա հու թյու նը 
ընտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման ու ան ցկաց ման նկատ մամբ, 
այն պես էլ քա ղա քա ցի նե րին, որոնք իրենց հեր թին պետք է բա
վա րար պա տաս խա նատ վու թյամբ մո տե նան ընտ րու թյուն նե րի 
ինս տի տու տին` այն ըն կա լե լով որ պես ժո ղովր դի իշ խա նու թյան 
իրա կա նաց ման կար ևո րա գույն եղա նակ նե րից ու ժո ղովր դի հա
վա քա կան կա մա հայտ նու թյան ար տա հայտ ման դրս ևո րում նե
րից մե կը։
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19.  Լեհաստանի Սահմանադրություն։
20.  Լիտվայի Հանրապետության Սահմանադրություն։
21.  Ղազախստանի Հանրապետության Սահմանադրություն։
22.  Վրաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն։
23.  Ֆիլիպինների Սահմանադրություն։
24.  «Լիտվայի Հանրապետության Սեյմի ընտրությունների մասին» օրենք։
25.  «Խորվաթիայի Պառլամենտի ներկայացուցիչների ընտրության մասին» 

օրենք։
26.  «Կուսակցությունների մասին» 03.07.2002 թվականի ՀՀ օրենք։
27.  Հայաստանի Հանրապետության 05.02.1999 թվականի ընտրական օրենս

գիրք (ուժը կորցրել է 26.06.2011, ՀՕ–164–Ն)։
28.  Հայաստանի Հանրապետության 26.05.2011 թվականի ընտրական օրենս

գիրք։
29.  Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձ նա

ժողովի 10.10.2005 թվականի՝ «Հայաստանի Հանրապետության դիվա
նա գիտական ներկայացուցչություններում և հյուպատոսական հիմնարկ
ներում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրական և 
(կամ) հանրաքվեին մասնակցելու իրավունքի իրականացումն ապա հո
վելու կարգի մասին» թիվ 49–Ն որոշման հավելվածի 8–րդ կետը (որոշումն 
ուժը կորցրել է ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 14.03.2007 
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թվականի՝ «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 
52–Ն որոշմամբ)։ 

30.  ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 31.01.2012 թվականի թիվ 
19–Ն որոշումը «Համապետական ընտրություններին Հայաստանի Հան
րա պետության դիվանագիտական կամ հյուպատոսական ներկա յա ցուց
չու թյուններում դիվանագիտական ծառայություն անցնող ընտրողների և 
նրանց հետ արտերկրում բնակվող ընտանիքի՝ ընտրելու իրավունք ունե
ցող անդամների՝ էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության կարգը և ժամ
կետները սահմանելու մասին»։

31.  ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2012 թվականի մարտի 15–ի 
N 57–Ա որոշումը։

32.  ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2012 թվականի մարտի 15–ի 
N 58–Ա որոշումը։

33.  ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2012 թվականի մարտի 21–ի 
N 65–Ա որոշումը։

34.  ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2012 թվականի մարտի 21–ի 
N 66–Ա որոշումը։

35.  ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2012 թվականի մարտի 21–ի 
N 67–Ա որոշումը։ 

36.  ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2012 թվականի ապրիլի 
17–ի N 131–Ա որոշումը։

37.  ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2012 թվականի ապրիլի 
20–ի N 134–136–Ա, 138–146–Ա, 149–Ա, 152–154–Ա, 156–168–Ա, 172–176–Ա 
որոշումները։

38.  ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2012 թվականի ապրիլի 
20–ի N 137–Ա որոշումը։

39.  ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2012 թվականի ապրիլի 
20–ի N 147–Ա որոշումը։

40.  ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2012 թվականի ապրիլի 
20–ի N 148–Ա որոշումը։

41.  ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2012 թվականի մայիսի 13–ի 
N 263–Ա որոշումը։

42.  ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի 27.06.2012 թվականի արտահերթ 
զեկույցը 2012 թվականի ՀՀ Ազգային ժողովի ընտրությունների վերա բերյալ։

43.  ՀՀ սահմանադրական դատարանի 10.06.2007 թվականի ՍԴՈ–703 
որոշումը։
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44.  ՀՀ սահմանադրական դատարանի՝ 28.11.2007 թվականի ՍԴՈ–719 
որոշումը։

45.  ՀՀ սահմանադրական դատարանի 08.03.2008 թվականի ՍԴՈ–736 
որոշումը։ 

46.  ՀՀ սահմանադրական դատարանի 30.06.2009 թվականի ՍԴՈ–810 որո–
շումը։ 

47.  ՀՀ սահմանադրական դատարանի 31.05.2012 թվականի ՍԴՈ–1028 
որոշումը։ 

48.  ՀՀ սահմանադրական դատարանի՝ 18.12.2012 թվականի ՍԴՈ–1063 
որոշումը։

49.  ՀՀ սահմանադրական դատարանի 05.03.2013 թվականի ՍԴՈ–1076 
որոշումը։

50.  ՀՀ սահմանադրական դատարանի՝ 14.03.2013 թվականի ՍԴՈ–1077 
որոշումը։

51.  ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք։
52.  «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» 09.10.2000 թվականի ՀՀ օրենքը 

(նոր խմբագրությամբ շարադրվել է 10.06.2010 թվականին (ՀՕ–100–Ն))։
53.  «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանու թյան 

մասին» եվրոպական կոնվենցիայի թիվ 1 արձանագրություն։
54.  Մոլդովայի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք։ 
55.  Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրական դատարանի՝ 22.04.2012 թ. 

որոշումը (http։//www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx)։
56.  Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 06.12.1985 թ. Հայաս տա

նի Հանրապետության օրենսգիրք։
57.  Վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող հեռուստա ընկե րու

թյունների, ռադիոընկերությունների կողմից 2013 թվականի փետրվարի 
18–ի ՀՀ Նախագահի ընտրությունների նախընտրական քարոզչության 
սահմանված կարգի պահպանման վերաբերյալ ՀՌԱՀ մշտադիտարկման 
արդյունքները և եզրակացությունը (հաստատված է ՀՌԱՀ 2013 թվականի 
փետրվարի 22–ի թիվ 3–Ա որոշմամբ)։

58.  Վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող հեռուս տա ըն կե րու
թյունների, ռադիոընկերությունների կողմից 2013 թվականի մայիսի 5–ի 
Երևանի ավագանու ընտրությունների նախընտրական քարոզչության 
սահ մանված կարգի պահպանման վերաբերյալ ՀՌԱՀ մշտադիտարկման 
արդյունքները և եզրակացությունը (հաստատված է ՀՌԱՀ 2013 թվականի 
մայիսի 8–ի թիվ 10–Ա որոշմամբ)։
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59.  Վրաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք։
60.  Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիա (Ստրասբուրգ, 

15.10.1985 թ.)։
61.  Декларация Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Сод ру

жества Независимых Государств “О принципах международного наб лю дения 
за выборами и референдумами в государствах–участниках Содружества 
Независимых Государств”, Санкт–Петербург, 2008 г.

62.  Заключение группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи го
су дарств–участников Содружества Независимых Государств на выборах 
Национального Собрания Республики Армения 6 мая 2012 года.

63.  Закон Республики Узбекистан «О выборах в Олий Мажлис Республики 
Узбекистан» (дейст. ред.).

64.  Закон Республики Узбекистан «О выборах Президента Республики Узбе
кистан» (дейст. ред.).

65.  Закон Туркменистана от 4 мая 2013 года “Об утверждении и введении 
в действие Избирательного кодекса Туркменистана” (вступил в силу с 
01.07.2013 г.).

66.  “Избирательный кодекс Республики Беларусь” от 11.02.2000 N 370–З. 
67.  “Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях” от 

30.12.2001 N 195ФЗ (ред. от 07.06.2013).
68.  Конвенция “О стандартах демократических выборов, избирательных прав 

и свобод в государствах–участниках Содружества Независимых Государств” 
(Межпарла–ментская Ассамблея государств–участников Содружества 
Независимых Государств), Кишинев, 2002 г.

69.  Конституционный закон Кыргызской Республики “О выборах Президента 
Кыргызской Республики и депутатов Жогору Кенеша Кыргызской Рес
публики” от 2 июля 2011 года N 68 (в ред. конституционного Закона КР от 
25 ноября 2011 года N 221).

70.  Конституционный закон Республики Казахстан “О выборах в Республике 
Казахстан” от 28.09.1995 N 2464.

71.  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 октября 
2003 года №15–П по делу о проверке конституционности от дель ных 
положений Федерального закона «Об основных гарантиях из би рательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
от 12 июня 2002 года № 67–ФЗ в связи с запросом группы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
жалобами граждан С. А. Бунтмана, К. А. Катаняна и К. С. Рожкова.

72.  Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Феде
рации №90/7444 от 20 февраля 2004 года «О жалобах кандидатов на 
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должность Президента Российской Федерации Н. М. Харитонова и И. М. 
Хакамады».

73.  Рекомендации для международных наблюдателей от Содружества Не за ви
симых Государств по наблюдению за выборами и референдумами (новая 
редакция), Межпарламентская Ассамблея государств–участников Сод ру
жества Независимых Государств, СанктПетербург, 2011 г.

74.  Рекомендация N R (99) 15 Комитета Министров государств–членов Совета 
Европы о мерах по освещению избирательной кампании средствами массовой 
информации (принята Комитетом Министров 9 сентября 1999 года на 678 
встрече заместителей министров).

75.  Рекомендация R (2004)11 Комитета Министров СЕ государствам–членам 
по правовым, организационным и техническим стандартам электронного 
голосования (принята Комитетом Министров 30 сентября 2004 года на 898–
ом заседании). 

76.  Рекомендация Комитета Министров Совета Европы CM/Rec(2009)1 го су
дарствамучастникам Совета Европы по электронной демократии (при
нята Комитетом Министров 18 февраля 2009 года на 1049–м собрании 
заместителей министров).

77.  Рекомендации по совершенствованию законодательства государств–
участ ников МПА СНГ в соответствии с международными избирательными 
стандартами (Межпарламентская Ассамблея государств–участников 
Содружества Независимых Государств, постановление № 3613 от 16 мая 
2011 года). 

78.  Ситаропулос и Зякумопулос против Греции (N 42202/07). По материалам 
Постановления Европейского Суда по правам человека от 8 июля 2010 года 
(вынесено I Секцией).

79.  Ситаропулос и Зякумопулос против Греции (N 42202/07). По материалам 
Постановления Европейского Суда по правам человека от 15 марта 2012 года 
(вынесено Большой Палатой).

80.  Федеральный закон от 12.06.2002 N 67–ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” (ред. от 07.05.2013).

81.  Федеральный закон от 18.05.2005 N 51ФЗ “О выборах депутатов Госу
дарст венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации” (в ред. 
от 02.07.2013).

82.  Федеральный закон от 10.01.2003 N 19ФЗ “О выборах Президента 
Российской Федерации” (ред. от 07.05.2013).
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84.  CDL–AD (2002) 23 rev, “Code of Good Practice in Electoral Matters: Guidelines 
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