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ՎԱ ԼԵ ՐԻ ՊՈ ՂՈՍ ՅԱՆ. « Սահ մա նադ րութ յունն ինք նին բա վա րար չէ`  ա պա հո վե լու հա մար
սահ մա նադ րա կան մի ջա վայր»

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ան դամ նե րը քա-
ղա քա կան հար ցե րին եւ գնա հա տա կան նե րին չեն 
ար ձա գան քում: Թե րեւս այն պատ ճա ռով, որ նրանց 
է տրված դա տա կան բարձ րա գույն իշ խա նութ յու նը, 
եւ նրանց հրա պա րա կա յին խոս քը միշտ էլ կա րող է 
ըն կալ վել իբ րեւ չե զո քութ յան խախ տում: 

Բայց պե տա կան կյան քի բո լոր խնդիր նե րը, այդ 
թվում քա ղա քա կան, ու նեն ի րա վա կան կողմ, ո րի 
թե րութ յուն նե րը սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա-
տութ յան բարձ րութ յու նից գու ցե ոչ այն քան ար ձա-
նագր վող ի րո ղութ յուն են, որ քան պատ ճա ռա-հե տե-

ւան քա յին շղթա յով բա ցատր վող ի րա վի ճակ ներ, ո րոնց փո փո խութ յու նը ժա մա-
նա կի մեջ տե սա նե լի է: 

Այս ռա կուր սով էլ կա տար վել են հար ցադ րում նե րը ՀՀ ՍԴ ան դամ Վա լե րի Պո-
ղոս յա նի հետ հար ցազ րույ ցում: 

- Պրն Պո ղոս յան, 2011թ. ԱՄՆ պետ դե պար տա մեն տի Մար դու ի րա վունք նե-
րի մա սին զե կույ ցում կար մի դարձ վածք, որ նո րութ յուն չէր, հա ճախ է աս վում, 
եւ ցա վոք 2012թ. խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն ներն էլ հիմք չտվե ցին այդ 
դարձ ված քից հրա ժար վե լու` « Հա յաս տա նում քա ղա քա ցի նե րը չու նեն արդ յու նա-
վետ կեր պով իշ խա նութ յուն ձե ւա վո րե լու կամ փո խե լու հնա րա վո րութ յուն»: Այս-
տեղ չկա՞ արդ յոք ի րա վա կան խնդիր:

- ՀՀ ՍԴ ան դա մը չի մեկ նա բա նում գնա հա տա կան նե րը, այն էլ` քա ղա քա կան, 
այն էլ` այլ երկ րի պե տա կան կա ռույց նե րի կող մից տրված: 

Սա կայն, ընդ հան րա պես, անդ րա դառ նա լով Հա յաս տա նում Սահ մա նադ րութ-
յամբ ե րաշ խա վոր ված ի րա վունք նե րի եւ ա զա տութ յուն նե րի արդ յու նա վետ 
ի րաց ման մշա կույ թի, այլ կերպ ա սած` սահ մա նադ րա կա նութ յան հար ցին, ի հար-
կե, խզում կա «ինչ պետք է լի նի»-ի եւ «ինչ գո յութ յուն ու նի»-ի մի ջեւ: 

Հա յաս տա նում սահ մա նադ րա կան մա կար դա կով մար դու ի րա վունք նե րը` եւ’ 
անձ նա կան, եւ’ քա ղա քա կան, եւ’ տնտե սա կան, սո ցիալ-մշա կու թա յին, հիմ նա-
վոր կեր պով պաշտ պան ված ու ե րաշ խա վոր ված են: Սահ մա նադ րութ յան 3-րդ 
հոդ վածն ուղ ղա կի ա սում է. « Մար դը, նրա ար ժա նա պատ վութ յու նը, հիմ նա կան 
ի րա վունք նե րը եւ ա զա տութ յուն նե րը բարձ րա գույն ար ժեք ներ են»: Մինչ դեռ 
ա ռօր յա կեն սա գոր ծու նեութ յան դաշ տում դրանք հա ճախ ոտ նա հար վում են: Ին-
չո՞ւ: Ո րով հե տեւ Սահ մա նադ րութ յան առ կա յութ յունն ինք նին դեռ բա վա րար չէ` 
ա պա հո վե լու հա մար սահ մա նադ րա կա նութ յան մշա կույթ եւ մի ջա վայր, որ տեղ 

ՎԱ ԼԵ ՐԻ ՊՈ ՂՈՍ ՅԱՆ. « Սահ մա նադ րութ յունն ինք նին բա վա րար 
չէ` ա պա հո վե լու հա մար սահ մա նադ րա կան մի ջա վայր»
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ՎԱ ԼԵ ՐԻ ՊՈ ՂՈՍ ՅԱՆ. « Սահ մա նադ րութ յունն ինք նին բա վա րար չէ`  ա պա հո վե լու հա մար
սահ մա նադ րա կան մի ջա վայր»

սահ մա նադ րա կան դրույթ նե րին հե տե ւե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը յու րա քանչ յու րի 
կող մից է գի տակց վում եւ գոր ծադր վում: 

Երբ հա սա րա կա կան մտա ծո ղութ յան մեջ սահ մա նադ րա կա նութ յան այդ 
ըմբռն մա նը հաս նենք` դա, ի վեր ջո, նաեւ գոր ծո ղութ յուն նե րը կտա նի դե պի սահ-
մա նադ րա կան մի ջա վայր: Իսկ այդ տեղ ընտ րութ յուն նե րը ոչ ու ղու սկիզբն են, ոչ 
էլ վեր ջը, այլ ըն դա մե նը ոչ սահ մա նադ րա կան մի ջա վայ րի մի դրսե ւո րում: 

- Յու րա քանչ յուր խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րից ա ռաջ եւ հե տո հա-
ճա խա նում են խո սակ ցութ յուն նե րը պատ գա մա վո րի ետ կանչ ման ինս տի տու տի 
մա սին: Թ վում է` դա ընտ րութ յուն նե րը եւ քա ղա քա կան կյանքն ա վե լի ժո ղովր-
դա վար դարձ նե լու մե խա նիզմ նե րից է: Այդ պե՞ս է:

- Ետ կանչ ման ի րա վուն քը քա ղա քա կան հար թութ յու նում դրա կան ե րան գա-
վոր մամբ ար ծարծ վող հարց է, բայց քա ղա քա կան-ի րա վա կան տե սա կե տից 
խնդրա հա րույց ի րա վունք է: Ա ռա ջին հա յաց քից թվում է` ետ կանչ ման մե խա-
նիզ մը ժո ղովր դի ընտր յա լին կստի պի ա վե լի բա րե խիղճ եւ հաշ վե տու լի նել կամ 
ընդ հա նուր ո րակ մամբ «լավ» աշ խա տել: Սա կայն երբ խնդի րը քա ղա քա կա նից 
տե ղա փոխ վում է ի րա վա կան հար թութ յուն, ան մի ջա պես հառ նում է «լավ» կամ 
«վատ» աշ խա տան քի գնա հատ ման օբ յեկ տիվ չա փա նի շի հար ցը: Չ կա նման չա-
փա նիշ: Հե տե ւա բար` միշտ էլ պատ գա մա վո րի աշ խա տան քից դժգոհ կամ նրա 
հետ խնդիր ներ, մրցակ ցութ յուն ու նե ցող ան ձինք կա րող են ետ կանչ ման գոր-
ծըն թաց նա խա ձեռ նել` պատ ճա ռա բա նե լով «վատ» աշ խա տան քը, եւ ընտր ված 
պատ գա մա վո րին պար բե րա բար վե րա դարձ նե լով նա խընտ րա կան թո հու բոհ, 
թույլ չտալ իր ան մի ջա կան պար տա կա նութ յուն նե րի վրա կենտ րո նա նա լու: Սա 
է պատ ճա ռը, որ ո րե ւէ ժո ղովր դա վա րա կան երկ րում պատ գա մա վո րի ետ կան չի 
մե խա նիզմ չի գոր ծում:

Մեր Սահ մա նադ րութ յան տրա մա բա նութ յամբ էլ ընտ րող նե րի վե րահս կո ղութ-
յունն ի րա կա նաց վում է պատ գա մա վո րութ յան հա մար սահ ման ված ժամ կե տով 
եւ դրա ա վար տից հե տո նո րից ընտ րող նե րի դա տին ներ կա յա նա լու անհ րա ժեշ-
տութ յամբ: Ընտ րող նե րը կա րող են նո րից չընտ րել: 

Մ յուս կող մից էլ` որ պես զի ետ կան չի ի րա վուն քի բա ցա կա յութ յու նը պատ գա-
մա վոր նե րը չըն կա լեն ա մե նա թո ղութ յան գրա վա կան, ի հար կե, օ րենք նե րում` նա-
խե ւա ռաջ «ԱԺ կա նո նա կարգ» օ րեն քում, կա րող է հստակ սահ ման վել, թե ան-
գոր ծութ յան կամ ա նարդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յան ինչ դրսե ւո րում նե րի դեպ-
քում է պատ գա մա վո րը զրկվում ման դա տից, նույ նիսկ` ինք նա բե րա բար:

- Գի տե՞ք, ընտ րող նե րի կամ հա սա րա կութ յան` պե տութ յան կա ռա վար ման գոր-
ծե րում ա վե լի մեծ ներգ րավ վա ծութ յան տե սա կե տից ինձ հատ կա պես հե տաքրք-
րում է պե տի ցիա յի ինս տի տու տը: Դա նույն պես մե զա նում չի գոր ծում կամ գո նե 
ի րա վա կան արդ յուն քի չի հան գեց նում` չնա յած ա մեն կար գի սո ցիա լա կան ակ-
ցիա նե րին, ստո րագ րա հա վաք նե րին, որ պե տի ցիա յի բա ղադ րիչ ու նեն:

 Հան րագ րի, մի ջազ գա յին եզ րա բա նութ յամբ` պե տի ցիա յի ի րա վուն քը հան-
րա յին մար մին նե րին` պե տա կան բարձ րա գույն իշ խա նութ յուն նե րին, տե ղա կան 
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ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին, պաշ տո նա տար ան ձանց եւ մյուս քա ղա քա-
ցի նե րի կող մից ան հա տա կան կամ կո լեկ տիվ դի մում նե րով, ա ռա ջար կութ յուն նե-
րով, խնդրագ րե րով, բո ղոք նե րով, պա հանջ նե րով դի մե լու պրակ տի կան է: 

Այս ի րա վունքն ա ռա ջին ան գամ ամ րագր վել է 1791թ. Ֆ րան սիա յի Սահ մա-
նադ րութ յու նում, հե տա գա յում` այլ պե տութ յուն նե րի սահ մա նադ րութ յուն նե րում 
ու օ րենք նե րում եւ ի րե նից ներ կա յաց նում է պե տութ յան ու հա սա րա կութ յան գոր-
ծե րում քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցութ յունն ի րա կա նաց նե լու ձեւ, նաեւ վեր ջին նե-
րիս կող մից քա ղա քա կան եւ ի րա վա կան ո րո շում նե րի ըն դուն ման վրա ազ դե լու 
ե ղա նակ: 

Հա յաս տա նում 2005-ի Սահ մա նադ րութ յան փո փո խութ յու նից հե տո այս ի րա-
վուն քը լայ նա ծա վալ կի րառ ման հնա րա վո րութ յուն ու նի` հան րա յին ստո րագ րա-
հա վաք նե րով իշ խա նութ յուն նե րի առ ջեւ հար ցեր բարձ րաց նե լու, ո րո շա կի ըն-
թա ցա կար գով դրանց լուծ մա նը կամ ըն դուն մա նը հե տա մուտ լի նե լու, շո շա փե լի 
արդ յունք նե րի հաս նե լու ա ռու մով:

- Այդ դեպ քում ին չո՞ւ դա չի ար վում կամ տե սա նե լիո րեն չի ար վում: Հա սա րա-
կութ յո՞ւնն է ան տեղ յակ իր այդ ի րա վուն քին, թե՞ ի րա վա կան խնդիր ներ կան: 

- Հան րագ րի ի րա վուն քի մա սին խո սե լիս պետք է միշտ նկա տի ու նե նալ, որ մեծ 
քա նա կութ յամբ ստո րագ րութ յուն պա րու նա կող դի մում-ա ռա ջար կութ յուն նե րը 
վկա յում են բարձ րաց վող հիմ նախնդ րի, ա ռա ջարկ վող լու ծում նե րի հա սա րա կա-
կան հնչե ղութ յան եւ կա րե ւո րութ յան մա սին: Իսկ դա նշա նա կում է, որ պե տա կան 
մար մին նե րը դրանց նկատ մամբ պետք է դրսե ւո րեն հա տուկ վե րա բեր մունք:

Որ պես զի մե զա նում էլ հան րագ րի ինս տի տու տը գոր ծի, ինչ պես այլ երկր նե-
րում, դի ցուք, Գեր մա նիա յի Բուն դես թա գում, որ տեղ նույ նիսկ Հան րագ րե րի կո-
մի տե գո յութ յուն ու նի, անհ րա ժեշտ է, որ նախ « Հան րագ րի մա սին» օ րենք ըն-
դուն վի: 

2005-ի սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րից հե տո 27.1 հոդ վա ծով ե րաշ-
խա վոր ված է ան հա տի կող մից «իր անձ նա կան կամ հա սա րա կա կան շա հե րի 
պաշտ պա նութ յան նկա տա ռում նե րով» դի մում, բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վուն-
քը: Այժմ հար կա վոր է օ րենսդ րո րեն, ա ռանձ նա հա տուկ կար գով սահ մա նել նաեւ 
ան հատ նե րի խմբե րի, մեծ հան րույթ նե րի կող մից նույն այդ ի րա վուն քի ի րաց ման 
կար գը: Այդ թվում անհ րա ժեշտ է սահ մա նել պե տա կան մար մին նե րի պար տա-
կա նութ յու նը` հան րագ րե րին ող ջա միտ ժամ կե տում պատ շաճ (պատ ճա ռա բան-
ված եւ հիմ նա վոր ված) պա տաս խա նե լու, ինչ պե սեւ ըն դուն ված ո րո շում նե րին 
ըն թացք տա լու հա մար:

- Դա էլ ճա նա պարհ է, որ պես զի հա սա րա կա կան ակ տի վութ յու նը տար բեր 
ո լորտ նե րում փո խադր վի կա ռու ցո ղա կան հուն եւ կնպաս տի Հա յաս տա նի շո շա-
փե լի ժո ղովր դա վա րաց մա նը: Հու սանք` դա կար վի, եւ շնոր հա կա լութ յուն հար-
ցազ րույ ցի հա մար:

Հար ցազ րույ ցը վա րեց
ԼուսինեՊետրոսյանը
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ԷԴ ԳԱՐ  ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ

Քաղաքական ուժերի ակնկալիքները 2012թ. 
խորհրդարանական ընտրություններից

ԷԴ ԳԱՐ  ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ
 Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ կա կան կենտ րո նի (ՌԱՀՀԿ) 
փոր ձա գետ:  Միա ժա մա նակ դա սա վան դում է քա ղա քա կան գի տութ յուն ներ, մա մու լում 
հան դես է գա լիս փոր ձա գի տա կան-վեր լու ծա կան հոդ ված նե րով: Ու նի քա ղա քա գի-
տութ յան մա գիստ րո սի աս տի ճան:

«  Լա վա գույն ընտ րութ յուն ներ» անց կաց նե լու` իշ խա նա կան PR ծրա գի րը 

2012թ. խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի նա խա շե մին պարզ դար ձավ, 
որ իշ խա նութ յուն նե րը հա տուկ կա րե ւո րութ յուն են տա լիս այդ ընտ րութ յուն նե-
րին:   Տար բեր ամ բիոն նե րից իշ խա նութ յուն նե րը հատ կա պես Ա րեւ մուտ քին հա-
վաս տիաց նում էին, որ մտա դիր են այն պի սի ընտ րութ յուն ներ անց կաց նել, ո րոնց 
արդ յունք նե րը կըն դուն վեն հա սա րա կութ յան կող մից: Օ րի նակ` ՀՀ նա խա գահ 
  Սերժ   Սարգս յա նը հու նի սի 23-ին, ե լույթ ու նե նա լով ԵԽԽՎ-ում, հայ տա րա րեց, 
որ   Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րը ջանք չեն խնա յի ա ռա ջի կա ընտ րութ յուն նե րը 
ժո ղովր դա վար եւ ԵԽԽՎ պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան անց կաց նե լու հա-
մար: Ե լույ թի ժա մա նակ   Սարգս յա նը նաեւ հայ տա րա րեց, որ «նոր Ընտ րա կան 
օ րենսգր քի մշակ ման ժա մա նակ վեր լու ծութ յան են են թարկ վել դի տոր դա կան 
ա ռա քե լութ յուն նե րի բո լոր նա խորդ զե կույց նե րը, եւ մենք հա վա տում ենք, որ այն 
թույլ կտա ոչ միայն անց կաց նել ի րա պես լավ ընտ րութ յուն ներ, այ լեւ կե րաշ խա վո-
րի հան րութ յան կող մից ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րի լիար ժեք ըն դու նու մը»1:  
Այս միտ քը տար բեր ձե ւա կեր պում նե րով պար բե րա բար կրկնում էին   Հան րա պե-
տա կան կու սակ ցութ յան ան դամ տար բեր բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա ներ:

  Հաս կա նա լի էր, որ իշ խա նութ յուն նե րը մե ծա պես ու նեին «դրսի» ա ջակ ցութ-
յան կա րի քը` հատ կա պես այն պայ ման նե րում, երբ մի ջազ գա յին հան րութ յունն 
«ա րա բա կան գար նան» հետ քե րով խստաց րել էր սե փա կան վե րա բեր մուն քը ոչ 
ժո ղովր դա վա րա կան պե տութ յուն նե րի հան դեպ, իսկ   Հա յաս տա նը կանգ նած էր 
լուրջ սո ցիալ-տնտե սա կան խնդիր նե րի առ ջեւ: Ն ման ի րադ րութ յու նում վար չա-
կար գի հա մար խիստ ցան կա լի էր եվ րո պա կան կա ռույց նե րի դրա կան գնա հա-
տա կա նը, ին չը կնշա նա կեր, որ իշ խա նութ յուն նե րը կա րող են հույ սը դնել Ա րեւ-
մուտ քի բա րե հա ճութ յան վրա ու ճնշում նե րի փո խա րեն նրա նից ակն կա լել նոր 
վար կեր, դրա մաշ նորհ ներ, ար տո նութ յուն ներ եւ այլն:

Եվ րո պա կան չի նով նիկ ներն ի րենց հեր թին բազ միցս նշում էին, որ ա րեւմտ-
յան ա ջակ ցութ յուն ստա նա լու խնդի րը մե ծա պես կախ ված է ա ռա ջի կա ընտ րութ-
յուն նե րի ո րա կից: Օ րի նակ` «Ա զա տութ յուն» ռա դիո կա յա նին տված բա ցա ռիկ 

1 Սերժ Սարգսյանի ելույթն ամբողջությամբ կարելի է ընթերցել, օրինակ, հետեւյալ հասցեով` 
http://news.am/arm/news/64219.html
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Քաղաքական ուժերի ակնկալիքները 2012թ. խորհրդարանական ընտրություններից

հար ցազ րույ ցում Եվ րա միութ յան ըն դար ձակ ման հար ցե րով հանձ նա կա տա րի 
խոս նակ   Փի թեր Ս տա նոն մաս նա վո րա պես նշել էր հե տեւ յա լը. «2012 թվա կա-
նի խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րից հե տո Եվ րա միութ յու նը պատ րաստ 
է կազ մա կեր պել մի ջազ գա յին հա վաք`   Հա յաս տա նում կա յուն բա րե փո խում նե րի 
հա մար մի ջազ գա յին հա մայն քի ա ջակ ցութ յու նը հա մախմ բե լու հա մար։ Եվ րա-
միութ յու նը բազ միցս ընդգ ծել է, որ անհ րա ժեշտ է այս ընտ րութ յուն ներն անց-
կաց նել մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան եւ ի րա գոր ծել ստանձ-
նած պար տա վո րութ յուն նե րը»2։ 

Իսկ ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը հա սա րա կութ յան կող մից ըն դուն վե լու 
մա սին իշ խա նութ յուն նե րի հայտ նած ցան կութ յու նը թույլ է տա լիս են թադ րել, որ  
նրանց հա մար «լավ ընտ րութ յուն նե րի»  հիմ նա կան չա փո րո շիչ նե րից մե կը, ե թե ոչ 
ա մե նա հիմ նա կա նը, պետք է լի նի ժո ղովր դի բո ղո քի լայ նա ծա վալ գոր ծո ղութ յուն-
նե րի բա ցա կա յութ յու նը: Ուս տի տրա մա բա նա կան էր ակն կա լել, որ իշ խա նութ-
յուն նե րը մտա դիր են այն պես աշ խա տել, որ պես զի ժո ղո վուրդն ինչ-ինչ պատ ճառ-
ներ չու նե նա ընտ րութ յուն նե րից հե տո ընդվ զե լու:   Հաշ վի առ նե լով   Հա յաս տա նի 
ներ քա ղա քա կան ի րո ղութ յուն նե րը, վե րոնշ յալ նպա տա կին հաս նե լու հա մար 
իշ խա նութ յուն նե րին ձեռն տու էր այն պի սի մի ի րա վի ճակ, երբ` ա/ ընդ դի մա դիր 
դաշ տը պա ռակտ ված է, եւ չկա լայն հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան միաս նա կան 
շար ժում. բ/ ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան միա վոր նե րից ո րե ւէ մեկն ըն դու նե լի ու 
հա մակ րե լի ուժ չէ ողջ ընդ դի մա դիր հան րութ յան հա մար. գ/ ընդ դի մա դիր ու ժե րը 
շար ժա ռիթ ու նեն խորհր դա րա նում հայտն վե լու եւ այն տեղ աշ խա տանք տա նե-
լու, քան զի այդ պի սով ընտ րութ յուն նե րը մի ջազ գա յին հան րութ յան եւ հայ հա սա-
րա կութ յան զգա լի հատ վա ծի կող մից առն վազն կըն կալ վեն որ պես մրցակ ցա յին, 
ին չը մեծ դեր կխա ղա հե տընտ րա կան հնա րա վոր բո ղո քը մեղ մե լու ա ռու մով:

  Սա կայն իշ խա նութ յուն ներն ընտ րութ յուն նե րից ցան կա լի արդ յունք ստա նա-
լու հա մար խնդիր ու նեին նաեւ ո րո շա կի քայ լեր կա տա րե լու, ընտ րութ յուն նե րի 
առն վազն ա ռան ձին մա սե րի ո րա կն ինչ-որ չա փով բա րե լա վե լու ուղ ղութ յամբ: 
  Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ նա խորդ ընտ րութ յուն նե րի ո րա կը մի ջազ-
գա յին հան րութ յու նը գնա հա տել էր բա վա կան ցածր3, ա պա գա ընտ րութ յուն նե-
րի ա ռան ձին հատ ված նե րի փոքր-ինչ բա րե լա վու մը, ի հար կե, էա պես չէր փո խի 
ընդ հա նուր պատ կե րը, սա կայն, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, կող ջուն վեր մի-
ջազ գա յին հան րութ յան կող մից եւ, բա ցի դրա նից, ո րոշ չա փով կմեղ մեր հա սա-
րա կութ յան դժգո հութ յու նը:   Միեւ նույն ժա մա նակ` ա ռան ձին բա րե լա վում նե րը 
ռիս կի չէին են թար կի իշ խա նութ յուն նե րի վե րար տադ րութ յան գոր ծըն թա ցը, ե թե 
ընդ դի մա դիր դաշ տում տի րող ի րա վի ճա կը լի ներ վե րը նկա րագր վա ծի պես:

2  «Եվրամիությունը ազատ եւ արդար ընտրություններ է ակնկալում Հայաստանից», 30.12.2011, 
http://www.azatutyun.am/content/article/24437529.html
3  Որպես միջազգային հանրության կողմից հայաստանյան ընտրություններին տրված 
համապարփակ գնահատականներ պարունակող աղբյուր կարող են դիտարկվել ընտրությունների 
մոնիթորինգով զբաղվով ամենախոշոր եւ հեղինակավոր կառույցներից մեկի` ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի 
զեկույցները ՀՀ ընտրությունների վերաբերյալ: Տես` http://www.osce.org/odihr/elections/armenia: Տես 
նաեւ հայաստանյան ընտրությունների վերաբերյալ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի զեկույցների համեմատական 
վերլուծություն պարունակող հետեւյալ հոդվածը`«ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ը եւ հայաստանյան 
ընտրությունները», Էդգար Վարդանյան, Փոփոխվող աշխարհ. հայացք Երեւանից, 2012/1 (1)
http://acnis.am/publications/2012/I/I.pdf
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ԷԴ ԳԱՐ  ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ

Ընդդիմադիր դաշտում տիրող իրավիճակը.
ներընդդիմադիր հակասությունները եւ նոր բաժանարար գիծը

  Նա խընտ րա կան փու լում ստեղծ ված ի րա վի ճա կը ցույց տվեց, որ իշ խա նութ-
յուն նե րի հա մար ձեռն տու վե րոնշ յալ կե տե րը, մեծ հաշ վով, առ կա են:   Հիմ նա-
կան ընդ դի մա դիր ու ժե րից ՀԱԿ-ը, «  Ժա ռան գութ յու նը» եւ ՀՅԴ-ն  հայ տա րա րե-
ցին ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու մտադ րութ յան մա սին, ընդ ո րում` ինչ պես 
հա մա մաս նա կան, այն պես էլ մե ծա մաս նա կան ընտ րա կար գով: 

Եր կու հիմ նա կան ընդ դի մա դիր ու ժե րը`   Հայ ազ գա յին կոնգ րե սը եւ «  Ժա ռան-
գութ յու նը», շա րու նա կում էին կոնֆ լիկ տա յին հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ լի նել: 
Այն ա վե լի սրվեց հատ կա պես մե ծա մաս նա կան թեկ նա ծու նե րի ա ռա ջադր ման 
փու լում եւ ընտ րութ յուն նե րի վե րահսկ ման միաս նա կան շտա բից «  Ժա ռան գութ-
յան» դուրս գա լուց ան մի ջա պես հե տո4: 

  Պարզ վեց, որ ՀԱԿ-ն  ու «  Ժա ռան գութ յու նը» բա նակ ցել էին, որ պես զի ա մեն 
ընտ րա տա րած քում լի նի մեկ ընդ դի մա դիր թեկ նա ծու, սա կայն ո րե ւէ հա մա ձայ-
նութ յան չէին ե կել:   Դա հա սա րա կութ յա նը հայտ նի դար ձավ այն բա նից հե տո, 
երբ միեւ նույն ընտ րա տա րած քում ի րենց թեկ նա ծութ յուն ներն էին դրել ՀԱԿ 
ան դամ   Նի կոլ   Փա շին յա նը եւ «  Ժա ռան գութ յան» ա ռաջ նորդ   Րաֆ ֆի   Հով հան-
նիս յա նը5:   Թեեւ վեր ջինս հե տա գա յում հա նեց թեկ նա ծութ յու նը, սա կայն ՀԱԿ-
«  Ժա ռան գութ յուն» հա րա բե րութ յուն նե րը դրա նից չբա րե լավ վե ցին:   Գոր ծը հա-
սավ նույ նիսկ նրան, որ ՀԱԿ-ը «  Ժա ռան գութ յա նը» դի տար կեց որ պես ար դար 
ընտ րութ յուն նե րով ի րա կա նում չշա հագրգռ ված մի ու ժի6: 

  Թեեւ   Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցութ յունն ա վան դա բար` հատ կա պես ար-
տա քին-ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան հար ցե րում ե ղել է «  Ժա ռան գութ յան» 
դաշ նա կի ցը, ընտ րութ յուն նե րի նա խա շե մին` հենց որ վեր ջինս հրա ժար վեց 
ընտ րութ յուն նե րի վե րահսկ ման միաս նա կան շտա բի աշ խա տանք նե րին մաս-

4  Ընտրությունների վերահսկման միջկուսակցական միասնական շտաբը ստեղծվել էր ԲՀԿ 
ցուցակով պատգամավորության թեկնածու առաջադրված, Քաղաքագետների միության նախագահ 
Հմայակ Հովհաննիսյանի կողմից: 2012թ. ապրիլի 4-ին ՀԱԿ-ի, ԲՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի եւ «Ժառանգության» 
ներկայացուցիչներն իրենց ստորագրություններն էին դրել շտաբի ստեղծման հռչակագրի տակ: 
«Ժառանգության» ներկայացուցիչ Ռուբեն Հակոբյանը փաստաթուղթը ստորագրելուց առաջ 
բանավոր  հայտարարեց, որ ստորագրում է այն պայմանով, որ հետագայում շտաբի ամբողջական 
փաստաթուղթը կստորագրեն կուսակցության առաջին դեմքերը: Դա իրականություն չդարձավ, 
եւ «Ժառանգությունը» չմասնակցեց շտաբի աշխատանքներին: Հռչակագրի տեքստը եւ դրա 
ստորագրման մասին տեսանյութը տես` http://henaran.am/archives/90456  
5  Րաֆֆի Հովհաննիսյանը պարզաբանեց, որ երբ ինքն առաջադրվում էր, չգիտեր, որ թիվ 7 
ընտրատարածքում կա ընդդիմադիր, այլընտրանքային թեկնածու: Այս մասին տես`
http://www.aravot.am/2012/03/23/51737/
6  ՀԱԿ առաջնորդ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանը մայիսի 6-ի հանրահավաքի իր ելույթում 
մասնավորապես նշեց հետեւյալը. «Ընտրարշավը բացահայտեց եւս մի կարեւոր իրողություն՝ 
այն է, որ արդար ընտրությունների անցկացմամբ անկեղծորեն շահագրգռված են միայն 
երեք քաղաքական ուժեր՝ Հայ ազգային կոնգրեսը, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը եւ 
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունը… Միասնական շտաբի գործունեության եւ նրա 
նախաձեռնությունների դեմ չարախոսող մնացյալ քաղաքական ուժերը վերջին հաշվով, կամա թե 
ակամա, սպասարկում են իշխող ռեժիմի շահերը կամ էլ անդրկուլիսյան խաղերի ու գործարքների 
մեջ են այդ ռեժիմի հետ։ Ասվածը հավասարապես վերաբերում է նաեւ նույն կերպ վարվող, իբր թե, 
անկախ որոշ լրատվամիջոցների ու քաղաքագետների»: Ելույթն ամբողջությամբ տես` 
http://www.anc.am/am/726/
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Քաղաքական ուժերի ակնկալիքները 2012թ. խորհրդարանական ընտրություններից

նակ ցե լուց, նույն պես գժտվեց ընդ դի մա դիր այդ քա ղա քա կան ու ժի հետ7: 
  Հե տա գա յում «  Ժա ռան գութ յու նը» մե ղադ րանք ներ հնչեց րեց շտա բի հաս-

ցեին, թե վեր ջինս կողմ նա կա լութ յուն է ցու ցա բե րում, երբ խո սե լով ՀՀԿ-ի կող-
մից օ րեն քի խախտ ման մա սին, աչք է փա կում ԲՀԿ-ի կա տա րած օ րի նա խախ-
տում նե րի վրա: Շ տա բի մաս նա կից ու ժերն ի րենց տար բեր գոր ծիչ նե րի ու ա ջա-
կից նե րի մի ջո ցով, ի րենց հեր թին, մե ղադ րում էին «  Ժա ռան գութ յա նը»` պնդե լով, 
որ նրա պահ ված քը նպաս տում է ՀՀԿ-ի դիր քե րի ու ժե ղաց մա նը: 

  Պարզ դար ձավ, որ ընդ դի մա դիր դաշ տում ձե ւա վոր վել է նոր բա ժա նա րար 
գիծ. դա ԲՀԿ-ի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան գնալ-չգնա լու հարցն էր: Ընդ դի-
մութ յան այս հա կա դիր թե ւե րի ա ջա կից նե րից շա տե րը մյուս թե ւը ներ կա յաց նող 
ու ժե րին դա դա րե ցին նույ նիսկ ընդ դի մա դիր հա մա րել: 

  Միջ կու սակ ցա կան ներ հա կութ յու նից զատ` խնդիր ներ կա յին նաեւ հենց 
ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յուն նե րի ներ սում: Օ րի նակ` «  Ժա ռան գութ յան» քար-
տու ղար   Կա րի նե   Հա կոբ յա նը` հիմ նա կա նում դժգո հութ յուն ու նե նա լով կու սակ-
ցութ յան նա խընտ րա կան ցու ցա կի հան դեպ, դուրս ե կավ կու սակ ցութ յու նից8: 
Իսկ ՀԱԿ ան դամ 4 քա ղա քա կան ու ժեր` «Ազ գա յին վե րած նուն դը», «  Հայ րե նիք 
ու պա տիվ» կու սակ ցութ յու նը,  «Ք րիս տո նեա ժո ղովր դա կան վե րած նուն դը» եւ 
«  Հայ կա մա վոր նե րի հա մախմ բում» միա վո րու մը, հայ տա րա րե ցին, որ չեն ցան-
կա նում մտնել ՀԱԿ ցու ցա կի մեջ: Այդ քայ լը տար բեր կերպ պատ ճա ռա բան վեց, 
սա կայն հիմ նա կա նում նշվեց ցու ցա կի կազմ ման սկզբուն քի վե րա բեր յալ դժգո-
հութ յու նը, ինչ պես նաեւ հեր թա կան ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու ա նըն դու-
նե լիութ յու նը9: 

  Հարկ է հա վե լել, որ ընդ դի մա դիր դաշ տում այլ քա ղա քա կան ու ժեր եւս հրա-
ժար վե ցին մաս նակ ցել ընտ րութ յուն նե րին: Դ րան ցից էին, օ րի նակ, «  Նոր ժա-
մա նակ ներ»  կու սակ ցութ յու նը եւ «  Սար դա րա պատ» հա սա րա կա կան-քա ղա-
քա կան շար ժու մը: «  Նոր ժա մա նակ ներ»-ը հայ տա րա րեց, որ հա յաս տան յան 
ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով հնա րա վոր չէ ո չինչ փո խել, բայ ցե ւայն պես, կոչ ա րեց 
չքվեար կել ՀՀԿ-ի, «Օ րի նաց երկ րի» եւ ԲՀԿ-ի օգ տին10: Այս կո չով ՆԺԿ-ն  փաս-
տո րեն ցույց տվեց, որ դեմ է ԲՀԿ-ի հետ հա մա գոր ծակ ցե լու` ՀԱԿ-ի դիր քո րոշ-
մա նը:

7  Արձագանքնելով շտաբի վերաբերյալ «Ժառանգության» արտահայտած դիրքորոշմանը, ՀՅԴ-ն 
հայտարարեց, որ միասնական շտաբի ձեւավորումը ձախողելու միտում է տեսնում: Սրա մասին 
տես` http://www.yerkirmedia.am/?act=news&lan=hy&id=6347
8  Տես` http://lurer.com/?p=16393&l=am
9  Օրինակ` «Հայրենիք ու պատիվ» կուսակցության նախագահ Գառնիկ Մարգարյանը 
ցուցակում չընդգրկվելու իր ցանկությունը պատճառաբանել էր հետեւյալ կերպ. «Մենք 
ստորագրել ենք Կոնգրեսի հռչակագիրը եւ այս ընթացքում պայքարել ենք նախագահի եւ 
խորհրդարանի արտահերթ ընտրությունների հասնելու համար։ Հերթական ընտրություններին 
գնալը հակասում է մեր սկզբունքներին» (տես` http://www.aravot.am/2012/03/03/44822/ ): Իսկ 
«Քրիստոնեաժողովրդական վերածնունդ» կուսակցության նախագահ Սոս Գիմիշյանն այս խնդրի 
վերաբերյալ մասնավորապես նշել էր. «Ես երջանիկ կլինեի, եթե կուսակցությունները կոնսենսուսի 
գային եւ կազմեին միասնական ցուցակ։ Ես ամեն ինչ արեցի, որ նախագահը երջանիկ լինի, բայց 
նրա կուսակցությունը՝ ՀՀՇ-ն, ամեն ինչ արեց, որ կոնսենսուս չկայանա։ Արդյունքում՝ ցուցակում 
ՀՀՇ-ն լուրջ թիվ է կազմում իմ ունեցած տվյալներով, մենք էլ հայտնվեցինք ցուցակից դուրս» (տես` 
http://www.a1plus.am/am/politics/2012/03/16/sos-gimishyan)։
10  ՆԺԿ մամլո ծառայության հաղորդագրությունը տես`
http://www.lragir.am/armsrc/country64106.html, 30.04.12
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ԷԴ ԳԱՐ  ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ

«  Սար դա րա պա տը»` նշե լով, որ ընտ րութ յուն նե րը նա խա պես ար դեն կեղծ ված 
են,  հայ տա րա րեց, որ «չի մաս նակ ցե լու ո րե ւէ հա մա պե տա կան ընտ րութ յան,  քա-
նի դեռ ժո ղովր դի կամ քի պար տադր մամբ չի տա պալ վել իշ խող ռե ժի մը»11: 

Եվ, ու րեմն, ընտ րութ յուն նե րի մեկ նար կին ընդ դի մա դիր դաշ տում չկար մեկ 
ընդ հա նուր ընդ դի մա դիր շար ժում, փո խա րենն առ կա էր կոնֆ լիկ տա յին այն պի-
սի մթնո լորտ, երբ տար բեր ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան ու ժեր հա ճախ միմ յանց 
ա վե լի էին քննա դա տում, քան` իշ խա նութ յուն նե րին:

Հիմնական խաղացողների` խորհրդարանական ընտրություններին 
մասնակցելու շարժառիթը, նրանց նախընտրական վարքագիծը

  Տար բեր հար ցում նե րի արդ յունք նե րով` խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե-
րին մաս նակ ցե լու հայտ ներ կա յաց րած ի նը քա ղա քա կան ու ժե րից վեցն էին, 
ո րոնք խորհր դա րա նում հայտն վե լու շան սեր ու նեին: Դ րանք էին` ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն, 
«Օ րի նաց եր կի րը», ՀՅԴ-ն, ՀԱԿ-ը եւ «  Ժա ռան գութ յու նը»: 

  Թե պետ ընտ րութ յուն նե րի նա խա շե մին իշ խա նա կան կոա լի ցիան շա րու նա-
կում էր գոր ծել եւ նրա կազ մում փո փո խութ յուն ներ չէին ե ղել, սա կայն կոա լի ցիոն 
ու ժե րից միայն եր կու սը` ՀՀԿ-ն  ու «Օ րի նաց եր կիրն» էին հան դես գա լիս իբ րեւ 
լիար ժեք գոր ծըն կեր: ԲՀԿ-ն  փոր ձում էր հե ռա վո րութ յուն պահ պա նել վե րոնշ յալ 
եր կու քա ղա քա կան ու ժե րից:   Հարկ է նշել, որ փոր ձա գետ նե րից շա տե րը տա րօ-
րի նակ էին հա մա րում ԲՀԿ-ի այդ վար քա գի ծը` հատ կա պես հաշ վի առ նե լով, որ 
2011թ. փետր վա րին ստո րագր վել էր կոա լի ցիոն կու սակ ցութ յուն նե րի հայ տա-
րա րութ յուն, ըստ ո րի` իշ խա նա կան կոա լի ցիա յի մաս կազ մող ե րեք կու սակ ցութ-
յուն նե րը «նպա տակ չու նեն գա լիք խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րում ի րենց 
քա ղա քա կան կշիռն ա վե լաց նել միմ յանց դեմ պայ քար ծա վա լե լու եւ կոա լի ցիա յի 
ներ սում ու ժե րի հա րա բե րակ ցութ յու նը փո խե լու հաշ վին»12:   Հայ տա րա րութ յու-
նում նաեւ նշվում էր, որ կոա լի ցիան «նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րում հան-
դես կգա միաս նա կան թեկ նա ծո ւով` ի դեմս գոր ծող նա խա գա հի»: 

Ընտ րութ յուն նե րի նա խա շե մին ԲՀԿ-ն  խու սա փում էր պա տաս խա նել այն 
հար ցին, թե արդ յոք նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րում պաշտ պա նե լու է   Սերժ 
  Սարգս յա նի թեկ նա ծութ յու նը13: Իսկ ԲՀԿ-ի նո րեկ ան դամ, ԱԳ նախ կին նա խա-

11  «Սարդարապատ» շարժումը մեղադրանքներ հնչեցրեց նաեւ այն ընդդիմադիր ուժերի 
հասցեին, որոնք պատրաստվում էին մասնակցել գալիք ընտրություններին: Նա մասնավորապես 
նշեց, որ «2012թ. եւ 2013թ. Հայաստանի հանրապետությունում համապետական 
ընտրություններին այսօրվանից պատրաստվող թե՛ իշխանությունը եւ թե՛ ընդդիմությունը 
հավասարապես կրում են պատասխանատվություն ժողովրդին հերթական անգամ խաբելու, 
ընտրությունները կեղծելու եւ իշխանությունը ժողովրդից խլելու ու մենաշնորհելու համար»: Տես` 
http://www.sardarapat.net/index.php?act=news&op=viewitem&itemid=164&langs=am, 28.03.2011
12  Կոալիցիոն hայտարարության տեքստը տես`
http://president.am/events/news/arm/?day=17&month=02&year=2011&id=1449, 17.02.11
13  Zham.am-ին տված հարցազրույցում լրագրողի հարցին, թե ում է պաշտպանելու ԲՀԿ-ն 
նախագահական ընտրություններում, ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը նշել էր. «Սկզբում 
խորհրդարանական ընտրություններն են: Դա հիշեք: Ի դեպ, ես այս հարցին ամիսներ առաջ 
կեսկատակ-կեսլուրջ պատասխանել եմ` «այդ մասին` հաջորդ դասին». Պատասխանը մնում է ուժի 
մեջ»: http://www.zham.am/index.php?lid=am&pageName=harcazruyc&id=579954756, 3.10.2011
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Քաղաքական ուժերի ակնկալիքները 2012թ. խորհրդարանական ընտրություններից

րար   Վար դան Օս կան յա նը նշում էր, որ «կոա լի ցիան ձե ւա կան է ե ղել, ո րով հե տեւ 
իշ խող կու սակ ցութ յու նը բա ցար ձակ մե ծա մաս նութ յուն է ու նե ցել եւ եր բեք իր 
գոր ծըն կե րոջ` «  Բար գա վաճ   Հա յաս տա նի» կամ ՕԵԿ-ի ձայ նե րի կա րի քը խորհր-
դա րա նում չի զգա ցել»14:  

Ի դեպ, չնա յած կոա լի ցիոն հայ տա րա րութ յան մեջ նշված էր, որ դրան մաս 
կազ մող կու սակ ցութ յուն նե րը միմ յանց դեմ չեն պայ քա րե լու, ԲՀԿ նա խընտ րա-
կան ցու ցա կի մի շարք ան դամ ներ` հատ կա պես նույն   Վար դան Օս կան յա նը, ՄԱԿ 
նա խա գահ   Գուր գեն Ար սեն յա նը եւ այլք, խիստ քննա դա տութ յան էին են թար կում 
ՀՀԿ-ին15:   Վեր ջի նիս, կար ծես թե, այն քան էլ չէր ան հանգս տաց նում ԲՀԿ-ի ընդ-
դի մա դիր հռե տո րա բա նութ յու նը16:   Նա, ըստ ե րե ւույ թին, հա մոզ ված էր, որ տի-
րա պե տե լով վար չա կան ռե սուրս նե րին, կա րո ղա նա լու է իր հա մար ա պա հո վել 
բա ցար ձակ մե ծա մաս նութ յուն եւ այդ պա րա գա յում ԲՀԿ-ի կեց ված քը նույ նիսկ 
ձեռն տու էր նրան17: 

  Շա տե րի կար ծի քով` ԲՀԿ-ի ընդ դի մա դիր դաշ տում խա ղա լը, մա նա վանդ հաշ-
վի առ նե լով այդ տեղ ստեղ ծված ի րա վի ճա կը, նրա կող մը կա րող էր քա շել ընդ-
դի մա դիր ձայ նե րի մի մա սը, որն այլ պա րա գա յում բաշխ վե լու էր հիմ նա կա նում 
ՀԱԿ-ի, «  Ժա ռան գութ յան» եւ ՀՅԴ-ի մի ջեւ: ԲՀԿ-ին կա րող էին ձայն տալ ընդ-
դի մա դիր տրա մադ րութ յուն ներ ու նե ցող այն ընտ րող նե րը, ով քեր վե րոնշ յալ ու-
ժե րի կա յուն ընտ րող նե րը չեն, հա վա տում են ԲՀԿ-ի ան կեղ ծութ յա նը եւ սի րում 
են քվեար կել ու ժե ղի օգ տին: Իսկ հան րա հայտ էր, որ ընդ դի մա դիր մյուս ու ժե րի 
հա մե մատ ԲՀԿ-ի ռե սուրս նե րը շատ ա վե լի մեծ էին: 

ՀՀԿ-ի հա մար ցան կա լի էր, որ այդ ձայ նե րը գնա յին ԲՀԿ-ին, քան զի այդ դեպ-
քում ընդ դի մա դիր նե րից շա տե րը վերս տին հիաս թա փութ յան ա լիք կբարձ րաց-
նեին, ին չը կա րող էր հան գեց նել նոր պա ռակ տում նե րի: Այ նինչ   Հան րա պե տա-
կա նի կող մից մե ծա մաս նութ յուն ձեռք բե րե լու պա րա գա յում, ԲՀԿ-ն, նույ նիսկ 
ե թե վե րոնշ յալ ձայ նե րի հաշ վին մե ծաց ներ իր ներ կա յութ յու նը խորհր դա րա նում, 
ա պա չէր կա րող միան շա նակ դի տարկ վել որ պես լիար ժեք ընդ դի մութ յուն` իր իշ-
խա նա կան քա ղա քա կան կեն սագ րութ յան պատ ճա ռով, եւ չէր կա րող դառ նալ 
ընդ դի մութ յան փո ղո ցա յին բո ղո քի նոր ա լի քի ա ռա ջաց ման պատ ճառ:

Մ յուս կող մից էլ` ԲՀԿ-ն  չու ներ ար մա տա կան ընդ դի մութ յուն դառ նա լու ո րե-

14  «Վարդան Օսկանյան. Կոալիցիան ձեւական է եղել»,
http://www.azatutyun.am/content/article/24532861.html, Սարգիս Հարությունյան, 30.03.12
15  Տես, օրինակ, «Վարդան Օսկանյան, հանկարծ չվախենաք», http://www.lragir.am/armsrc/
country63699.html, 22.04.2012, տես նաեւ Գուրգեն Արսենյանի ֆեյսբուքյան ասուլիսի մասին 
պատմող` «Գուրգեն Արսենյան. Ստիպված ենք զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ» 
հրապարակումը` http://www.azatutyun.am/content/article/24562827.html, Էլինա Չիլինգարյան, 
Նարինե Ղալեչյան, 27.04.12
16  Օրինակ` Կրթության եւ գիտության նախարար, ՀՀԿ-ական Արմեն Աշոտյանը մասնավորապես 
նշել էր, որ «ԲՀԿ-ի կողմից Վարդան Օսկանյանի առաջարկած փաստացի քարոզչական 
ուղղությունը՝ խաղալ ընդդիմության, իրականում, կարծում եմ, գործելու է իրենց էլեկտորալ 
հնարավորությունների դեմ, քանի որ այդ դեպքում ամբողջությամբ ՀՀԿ-ին են հանձնվում 
իշխանամետ կամ կենտրոնամետ ընտրազանգվածի ձայները»,
http://www.aravot.am/2012/04/05/56293/, Աննա Իսրաեյյան, 5.04.2012
17  Հանրապետական կուսակցության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ հայտարարում էին, որ 
ընտրություններում ստանալու են բացարձակ մեծամասնություն: Օրինակ` Գալուստ Սահակյանը 
կանխատեսել էր, որ ՀՀԿ-ն ունենալու է 67 պատգամավոր
(http://www.chi.am/index.cfm?objectid=3E7EBEF0-8FB2-11E1-AA84F6327207157C, 26.04.2012)
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ԷԴ ԳԱՐ  ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ

ւէ հա վակ նութ յուն, նա պատ րաստ էր մտնել կոա լի ցիա, ե թե դա լի ներ բնա կան 
կոա լի ցիա:   Կու սակ ցութ յունն ի րեն դիր քա վո րում էր ոչ թե որ պես ընդ դի մութ յուն, 
այլ` ՀՀԿ-ին այ լընտ րանք ուժ18: 

ԲՀԿ-ն ն շում էր, որ իր ցան կութ յունն է` լի նել ա ռա ջի նը ընտ րութ յուն նե րում 
կամ գո նե այն քան ձայն հա վա քել, որ պես զի վե րա նա ՀՀԿ-ի գե րիշ խող դիր քը 
քա ղա քա կան դաշ տում:   Կու սակ ցութ յան լի դեր նե րը հայ տա րա րում էին, որ ե թե 
ՀՀԿ-ն չս տա նա բա ցար ձակ մե ծա մաս նութ յուն, ա պա կստեղծ վի հա կակ շիռ նե րի 
մե խա նիզմ, եւ   Հա յաս տա նը դրա նից միայն կշա հի: 

ՀՀԿ-ն, ի զար մանս շա տե րի, հան դես ե կավ ընդ դի մադ րին բնո րոշ կար գա խոս-
նե րով: «  Հա վա տանք, որ փո խենք» կար գա խո սից կա րե լի էր են թադ րել, որ իշ-
խա նութ յու նը` հաս կա նա լով, որ ժո ղովր դի մե ծա մաս նութ յու նը դժգոհ է կա ռա-
վա րութ յու նից եւ փո փո խութ յուն ներ է ցան կա նում, փոր ձում էր մարդ կանց մեջ 
հա վատ ներշն չել այդ փո փո խութ յուն ներն ա ռանց ցնցում նե րի ի րա կա նաց նե լու 
իր պատ րաս տա կա մութ յան նկատ մամբ: 

  Հե տաքրք րա կան է, որ ՀՀԿ-ի հրա պա րա կա յին քա րո զար շա վը միայ նակ տա-
նում էր նրա ղե կա վար   Սերժ   Սարգս յա նը: Այն պի սի տպա վո րութ յուն էր, որ ի րա-
կա նաց վում է ոչ թե խորհր դա րա նա կան, այլ նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի 
քա րո զար շավ: Ա ռան ձին հե տաքրք րութ յան ա ռար կա էր ՀՀԿ նա խընտ րա կան  
ցու ցա կը` այն տեղ էին կու սակ ցութ յան բո լոր կար կա ռուն ներ կա յա ցու ցիչ նե րը` 
սկսած հին ու նոր սերն դի «քա ղա քա կան» դեմ քե րից, վեր ջաց րած հայտ նի մա-
կա նու նա վոր օ լի գարխ նե րով: ՀՀԿ ցու ցա կում էին նաեւ հա սա րա կութ յա նը հայտ-
նի, բայց քա ղա քա կա նութ յան մեջ վեր ջերս մտած դեմ քեր, ինչ պե սեւ նախ կի նում 
իշ խա նութ յուն նե րի թունդ քննա դատ հան դի սա ցող ստա ժա վոր քա ղա քա կան 
գոր ծիչ ներ, ով քեր, սա կայն, վեր ջին շրջա նում հա մալ րել էին իշ խա նութ յուն նե րին 
գո վեր գող նե րի ճամ բա րը, եւ ում կու սակ ցութ յուն նե րը չէին դրսե ւո րում ան կախ 
քա ղա քա կան ամ բի ցիա ներ19: 

Այն պի սի տպա վո րութ յուն էր, որ ՀՀԿ-ի ցու ցա կի կազմ ման հիմ քում դրված 
էր մեկ սկզբունք, ո րը կա րե լի է ձե ւա կեր պել հե տեւ յալ կերպ. «  Պաշտ պա նում ես 
  Սերժ   Սարգս յա նին` հա սա րա կութ յա նը հայտ նի մարդ ես, չես ընդ դի մա նում իշ-
խա նութ յուն նե րին` ա պա ան կախ նրա նից` ով ես եւ ինչ ես ե ղել նախ կի նում, դու 
տեղ ու նես ՀՀԿ ցու ցա կում»:   Պարզ ե րե ւում էր ՀՀԿ-ի ռազ մա վա րութ յու նը` իշ-
խա նա կան հա մա կար գում տեղ հատ կաց նե լով տար բեր բնույ թի մարդ կանց, հա-
մախմ բել նրանց   Սերժ   Սարգս յա նի շուրջ եւ ու ժե ղաց նել իշ խա նա կան բուր գը:

ՕԵԿ-ը հան դես էր գա լիս որ պես իշ խա նա կան ուժ եւ շեշ տում էր, որ նա խա-
գա հա կան ընտ րութ յուն նե րում պաշտ պա նե լու է   Սերժ   Սարգս յա նի թեկ նա ծութ-
յու նը:   Սա կայն  այդ ա մե նով հան դերձ` կու սակ ցութ յու նը փոր ձում էր ընդ դի մա-

18  ԲՀԿ ցուցակի երկրորդ համար Վարդան Օսկանյանը «Մոսկվայի տանը» կայացած 
ընտրողների հետ հանդիպմանը մասնավորապես նշել է. ««Բարգավաճ Հայաստան» 
կուսակցությունն այսօր իսկական այլընտրանք է գործող իշխանությանը: Իր ծրագրերով եւ 
գաղափարներով այն իսկական այլընտրանք է այս չորս տարիների ձախողված ու անարդյունավետ 
քաղաքականությանը»: (http://www.aravot.am/2012/04/15/59542/)
19  ՀՀԿ ցուցակի մեջ էին մտել, օրինակ, «Ազգային միաբանություն» կուսակցության նախագահ 
Արտաշես Գեղամյանը, ՍԻՄ կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը, ՔԴՄ նախագահ 
Խոսրով Հարությունյանը, երգչուհի Շուշան Պետրսյանը, «Առավոտ» թերթի լրագրող Մարգարիտ 
Եսայանը եւ այլք:
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Քաղաքական ուժերի ակնկալիքները 2012թ. խորհրդարանական ընտրություններից

դիր ե րանգ ներ մտցնել իր քա րո զար շա վի մեջ: «Օ րի նաց երկ րի» ա ռաջ նորդ նե րը 
նշում էին, որ երկ րում առ կա են սո ցիա լա կան ան հա վա սա րութ յուն, մեծ չա փի 
աղ քա տութ յուն, ար տա գաղթ եւ այլն20: ՕԵԿ-ն  ընդ դի մա դիր նե րին բնո րոշ ո ճով 
կոչ էր ա նում չքվեար կել ընտ րա կա շառ քի դի մաց: Ի դեպ, մա մու լում հրա պա րա-
կում ներ ե ղան, որ ՕԵԿ-ն  ին քը նույն պես ընտ րա կա շառք է բա ժա նում` մու րա բա-
նե րի, հե ռա խոս նե րի եւ այլ «ապ րան քա յին» տես քով:

Ընդ հա նուր առ մամբ` իշ խա նութ յուն ներն ընդ դի մա դիր նե րի նկատ մամբ նախ-
կի նի պես տե ղե կատ վա կան հար ձա կում ներ գրե թե չէին գոր ծում. վեր ջին ներս 
հա ճա խա կի էին հայտն վում հե ռուս տաե թե րում:   Սա կայն իշ խա նութ յուն նե րը, որ-
պես կա նոն, խու սա փում էին բա նա վե ճե րից: Իշ խա նա կան լրատ վա մի ջոց նե րը 
ընդ դի մա դիր նե րի վե րա բեր յալ եւ նրանց մաս նակ ցութ յամբ նյու թե րի, հար ցազ-
րույց նե րի հիմ նա կան թե ման դարձ նում էին  հենց ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յուն-
նե րի մի ջեւ առ կա կոնֆ լիկ տա յին հա րա բե րութ յուն նե րը եւ, այդ պի սով, նվա զեց-
նում իշ խա նութ յուն նե րի հաս ցեին հնչող քննա դա տութ յան չա փա բա ժի նը: 

 Ակն հայտ ընդ դի մա դիր դիր քե րից հան դես ե կող խո շոր խա ղա ցող ներն էին 
ՀԱԿ-ը, «  Ժա ռան գութ յու նը» եւ ՀՅԴ-ն:   Հե տաքր քա կան է, որ ընտ րութ յուն նե րի 
նա խա շե մին ի հայտ ե կավ մեկ հարց` մե ծա մաս նա կան ընտ րա կար գի վե րաց ման 
պա հան ջը, ո րը ե րեք կու սակ ցութ յուն նե րին դրդեց, այս պես կոչ ված, ի րադ րա յին 
դա շինք կազ մել:   Քա րո զար շա վի նա խօ րեին այն դար ձել էր քա ղա քա կան օ րա-
կար գի գրե թե թիվ մեկ խնդի րը: Իշ խա նութ յուն նե րը գտնում էին, որ վե րոնշ յալ 
պա հան ջը ժա մա նա կավ րեպ է եւ, ընդ հան րա պես, մե ծա մաս նա կան ընտ րա կար-
գի ճիշտ ու սխալ լի նե լը վի ճա հա րույց հարց է: 

Արդ յուն քում` բա ցի նրա նից, որ ընդ դի մա դիր նե րի պա հան ջը չբա վա րար վեց, 
խնդրի շուրջ մեծ աղ մուկն առն վազն մեկ տե սա կե տից, կար ծես թե, աշ խա տեց ոչ 
հօ գուտ ընդ դի մութ յան:   Բանն այն է, որ հիշ յալ թե մա յին ընդ դի մութ յան այդ չափ 
ու շադ րութ յան սե ւե ռումն ա կա մա նպաս տեց հա յաս տան յան ներ քա ղա քա կան 
ի րա վի ճա կի նկատ մամբ Ա րեւ մուտ քի դրա կան գնա հա տա կան նե րի ձե ւա վոր մա-
նը: 

Այս դրույթն ա ռա վել քան հստակ հիմ նա վոր վեց ԵԽԽՎ   Մո նի թո րին գի հանձ-
նա ժո ղո վի   Հա յաս տա նի հար ցով հա մա զե կու ցող լորդ   Ջոն Պ րես կո տի` հուն վար 
ամ սին   Հա յաս տան կա տա րած  այ ցի ժա մա նակ հնչեց րած հե տեւ յալ խոս քե րով. 
«  Չորս տա րի ա ռաջ ի րա վի ճա կը դա ժան էր,  հան դի պում նե րի ժա մա նակ մար-
դիկ խո սում էին կեղծ ված ընտ րութ յուն նե րի,  մար տի մեկ յան ի րա դար ձութ յուն նե-
րի վե րա բեր յալ, հի մա մթնո լոր տը եւ ակն կա լիք նե րը փոխ վել են, որն իս կա պես 
դրա կան ե րե ւույթ է»: Պ րես կո տը նաեւ ա վե լաց րել էր, որ այս ան գամ ընդ դի մա-
դիր քա ղա քա կան ու ժե րին հու զող խնդի րը հիմ նա կա նում մե ծա մաս նա կան ընտ-
րա կար գի վե րաց ման էր վե րա բե րում21: Այս հար ցում հա ջո ղութ յան չհաս նե լուց 
հե տո ընդ դի մա դիր նե րը շա րու նա կում էին փնտրել հա մա գոր ծակ ցութ յան նոր 
ա ռիթ ներ:   Հա ջորդ ա ռի թը միաս նա կան շտա բի ձե ւա վո րումն էր, ին չի մա սին ար-
դեն նշվեց վե րը:

20  «ՕԵԿ-ի նախընտրական խոստումները», http://www.aravot.am/2012/04/08/57065/, Արփինե 
Սիմոնյան, 8.04.12
21  «ՀՀ արդարադատության նախարարն ընդունել է ԵԽԽՎ Մոնիթորինգի հանձնաժողովի 
համազեկուցողին», http://www.justice.am/hy/news/item/2012/01/17/monitoring/, 17.01.12
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ԷԴ ԳԱՐ  ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ

  Բո լոր հիմ նա կան ընդ դի մա դիր ու ժե րը հայ տա րա րում էին, որ չեն հա վա տում 
իշ խա նութ յուն նե րի` ար դար ընտ րութ յուն ներ կազ մա կեր պե լու հայ տա րա րութ-
յուն նե րին22:   Սա կայն նրանք միա ժա մա նակ նշում էին, որ չնա յած դրան, հույս 
ու նեն, որ ժո ղո վուրդն այս ան գամ կստի պի իշ խա նութ յուն նե րին` հաշ վի նստել 
իր հետ:   Քա ղա քա կան ու ժե րը հա վաս տիաց նում էին, որ ի րեն ցից կախ ված ա մեն 
ինչ ա նե լու են, որ պես զի իշ խա նութ յուն նե րը չկա րո ղա նան կեղ ծիք նե րի մի ջո ցով 
վե րար տադր վել: Ն րան ցից յու րա քանչ յու րը նաեւ լուրջ հա վակ նութ յուն ներ ու ներ` 
ՀԱԿ-ը նշում էր 40 եւ ա վե լի տո կոս, «  Ժա ռան գութ յու նը»` 25%, իսկ ՀՅԴ-ն` առն-
վազն 20% ստա նա լու մա սին:   Բո լորն էլ ու նեին հա վակ նոտ կար գա խոս ներ: 

  Պետք է նշել, որ ե րեք ընդ դի մա դիր ու ժե րը, փաս տա ցի, միեւ նույն օ րա կար-
գով էին մաս նակ ցում ընտ րութ յուն նե րին` նրանք ի րենց մաս նակ ցութ յու նը բա-
ցատ րում էին ոչ թե խորհր դա րա նում զուտ ծան րակ շիռ ներ կա յութ յուն ու նե նա լու 
հան գա ման քով, այլ հա մա կար գա յին փո փո խութ յուն նե րի կա տար մանն ուղղ ված 
լուրջ քայ լեր ձեռ նար կե լու անհ րա ժեշ տութ յամբ: Այլ կերպ ա սած` ընտ րութ յուն նե-
րը դի տար կում էին ոչ թե որ պես խորհր դա րան ձե ւա վո րե լու պարզ գոր ծըն թաց, 
այլ իշ խա նութ յու նը ժո ղովր դին վե րա դարձ նե լու կա րե ւո րա գույն մի ջո ցա ռում:  

  Սա կայն շա տե րին հե տաքրք րում էր, թե ին չի վրա են ընդ դի մա դիր նե րը դնում 
ի րենց հույ սը, ինչ են նրանք պատ րաստ վում ա նել հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա-
մար` ի հե ճուկս իշ խա նութ յան խար դա վանք նե րի: 

Ընդ հա նուր առ մամբ` ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան ու ժե րի հնչեց րած բա ցատ-
րութ յուն ներն ամ փո փե լուց հե տո կա րե լի է ա սել, որ ա ռաջ էին քաշ վել չորս հիմ-
նա կան գոր ծոն ներ, ո րոնք, ըստ ընդ դի մա դիր նե րի, ստա տուս քվոն փո խե լու լավ 
նա խադր յալ ներ կա րող են ստեղ ծել: Դ րանք են.

Ա) գա լիք ընտ րութ յուն նե րին ժո ղո վուր դը չի խաբ վի, չի հնա զանդ վի իշ խա նութ-
յուն նե րին եւ խղճի մտոք կկա տա րի իր քվեար կութ յու նը, քան զի փոխ վել 
է նրա ինք նա գի տակ ցութ յու նը, ինչ պես նաեւ այն պատ ճա ռով, որ հստակ 
տես նում է` վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում իշ խա նութ յուն նե րի ո րե ւէ խոս-
տում չի ի րա կա նաց վել, եւ արդ յուն քում ժո ղովր դի վի ճակն ա վե լի է վա տա-
ցել.

22  Օրինակ` ՀԱԿ համակարգող Լեւոն Զուրաբյանը հայտարարել էր, որ «իրենք խորհրդարանում 
մեծամասնություն կազմելու իրական հնարավորություն ունեն` եթե լինեն ազատ, արդար 
ընտրություններ. «Ազատ, արդար ընտրություններին մենք չենք հավատում, չեն անելու 
իշխանությունները: Ուղղակի մենք պետք է ստեղծենք մի այնպիսի վիճակ երկրում, երբ ինչքան 
էլ իրենք փորձեն իրենց կեղծիքներն իրականացնել, այնուամենայնիվ, ապահովվի ժողովրդի 
ձայնի այնպիսի ներկայություն պառլամենտում, որն արդեն ռեժիմի դիրքերը կսասանի եւ 
թույլ կտա անցնել վերջնական գրոհի»: (http://www.azatutyun.am/content/article/24448895.html, 
11.01.12): ՀՅԴ ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը  նշել էր, որ ազատ, արդար, թափանցիկ 
ընտրություններ անցկացնելու մասին իշխանությունների խոստումներն իրականություն 
չեն դառնա, եւ որ  դրանք զուտ հայտարարություններ էին: (http://www.azatutyun.am/content/
article/24545921.html,12.04.12 ) «Ժառանգություն» կուսակցության վարչության փոխնախագահ 
Ռուբեն Հակոբյանը մասնավորապես նշել է. «Եթե չեն ցանկանում հասկանալ, որ թիվ մեկ խնդիրը 
արդար ընտրություններն են՝ կարող են այդպես մեկնաբանել, մեզ համար թիվ մեկ խնդիրն արդար 
ընտրություններ անցկացնելն է, որը, չեմ տեսնում միտում, թե հնարավոր է, որովհետեւ կոալիցիան 
զբաղված է հակաօրինական գործունեությամբ: Մայիսի 6-ին ընդամենը արձանագրվելու են 
ընտրությունները, մինչեւ այդ են կատարվում հիմնական կեղծիքները»:
(http://www.aravot.am/2012/04/24/62990/, 24..04.12)
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Քաղաքական ուժերի ակնկալիքները 2012թ. խորհրդարանական ընտրություններից

Բ) ընդ դի մա դիր ներն` ի դեմս ի րենց հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ նե րի, վստահ-
ված ան ձանց, դի տորդ նե րի, հա մա կիր ԶԼՄ-նե րի, ա վե լի ու ժեղ են, քան եր-
բե ւէ, եւ հենց նրանց մի ջո ցով կա րող են կեղ ծիք նե րի դեմն առ նել.

Գ) իշ խա նա կան բուր գը սա սան ված է, իշ խա նութ յուն նե րի հա մա ձույլ միաս-
նութ յու նը` խարխլ ված, քան զի տար բեր թե ւե րի մեջ կան լուրջ հա կա սութ-
յուն ներ ու փոխ բա ցա սող շա հեր.

Դ) Ա րեւ մուտ քը, ընդ հա նուր առ մամբ, ավ տո րի տար երկր նե րի նկատ մամբ 
ճնշման ու ժե ղաց ման տրա մա բա նութ յան շրջա նակ նե րում ՀՀ իշ խա նութ-
յուն նե րին իր տրա մադ րե լիք ա ջակ ցութ յու նը կա պում է ընտ րութ յուն նե րի 
ո րա կի բա րե լավ ման հետ: 

Ընդ դի մա դիր ու ժե րը ողջ քա րո զար շա վի ժա մա նակ ի րա կա նաց նում էին շատ  
«սո վո րա կան», խո շոր հաշ վով` մե կը մյու սին կրկնող քա րո զար շավ: Բ նա կան է, 
որ ա մեն մե կը, հա մա ձայն իր գա ղա փա րա խո սութ յան, հան րութ յանն էր ներ կա-
յաց րել իր նա խընտ րա կան ծրա գի րը: 

  Սա կայն ո րե ւէ կու սակ ցութ յուն հան րութ յա նը չներ կա յաց րեց մի ծրա գիր-մե-
խա նիզմ, ո րով պատ րաստ վում է «ընտ րութ յուն նե րը» դարձ նել իս կա կան ընտ-
րութ յուն ներ: Ո րե ւէ մե կը չա սաց, թե ա նար դար ընտ րութ յուն նե րի դեպ քում ինչ 
է պատ րաստ վում ա նել` վերց նե՞լ, ման դատ նե րը, թե` ոչ:   Մինչ դեռ ար դեն քա րո-
զար շա վի ժա մա նակ ընդ դի մա դիր նե րը բո ղո քում էին, որ իշ խա նութ յուն նե րը 
դի մում են զա նա զան կեղ ծիք նե րի: Իշ խա նութ յուն նե րին ներ կա յաց վող հիմ նա-
կան մե ղադ րանք ներն էին. ընտ րա ցու ցակ նե րի անճշ տութ յուն, ո րը հող է ստեղ-
ծում բազ մա կի քվեար կութ յան հա մար, վար չա կան ռե սուր սի չա րա շա հում, ընտ-
րա կա շառ քի բա ժա նում եւ, ո րոշ դեպ քե րում, ընդ դի մա դիր նե րի քա րոզ չութ յան 
խո չըն դո տում: Ու շագ րավ է, որ հատ կա պես ա ռա ջին մե ղադ րան քի հետ կապ-
ված պարզ չէր, թե ինչ պես է ընդ դի մութ յու նը բա ցա հայ տե լու եւ չե զո քաց նե լու 
այն: Ս տաց վում էր, որ ինչ արդ յունք էլ ար ձա նագ րի ընդ դի մութ յու նը, բազ մա կի 
քվեար կութ յամբ այն կա րե լի կլի նի կեղ ծել: 

 Իշ խա նութ յուն նե րը բա ցա սա բար էին ար ձա գան քում վե րոնշ յալ մե ղադ րանք-
նե րին, սա կայն ընդ դի մա դիր նե րը շա րու նա կում էին պնդել խախ տում նե րի առ-
կա յութ յան մա սին:   Բայց, չնա յած այդ ա մե նին, ընդ դի մութ յու նը ո րե ւէ կերպ չկա-
րո ղա ցավ իր մատ նան շած խախ տում նե րի դեմն առ նել, սա կայն շա րու նա կում էր 
հա վա տալ, որ քվեար կութ յան օ րը կեղ ծիք նե րը կչե զո քաց վեն:

  Հե տա գա յում, երբ ե րեք ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յուն նե րը նվա զա գույն արդ-
յուն քով միայն ան ցան խորհր դա րան, նրանց այլ բան չէր մնում, քան կամ ըն դու-
նել, որ ի րենք ցածր ցու ցա նիշ ներ են ստա ցել ա զատ եւ ար դար ընտ րութ յուն նե-
րում, կամ էլ` որ ընտ րութ յուն նե րը կեղծ վել են, եւ ի րենք, ինչ պես քա րո զար շա վի 
ժա մա նակ, այն պես էլ ա վար տա կան փու լում, ի զո րու չե ղան չե զո քաց նե լու ընտ-
րա կեղ ծիք նե րի ա րա տա վոր գոր ծե լա կեր պը:
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ԷԴ ԳԱՐ  ՎԱՐ ԴԱՆ ՅԱՆ

ЭДГАР ВАРДАНЯН
Ожидания политических сил от парламентских выборов в Армении 2012г.

Статья посвящена вопросам поведения основных политических сил в предвыборный пе-
риод парламентских выборов в РА 2012г. В работе, в частности, были проанализированы 
подходы к избирательному процессу шести политических сил, прошедших по итогам вы-
боров в законодательный орган Армении. Выявлено, что в преддверии выборов на поли-
тическом поле была создана ситуация, выгодная для процесса воспроизводства власти. 
Особое внимание уделено раскрытию характера конфликтных взаимоотношений между 
разными субъектами оппозиционного лагеря.

EDGAR VARDANYAN
Expectations of Political Forces from the 2012 Parliamentary Elections in Armenia

The article reviews issues concerning the behavior of major political forces in the campaign 
period leading up to the 2012 parliamentary contest in the Republic of Armenia.  The study, 
in particular, scrutinizes the approaches of six political forces—which were elected into the 
National Assembly of Armenia—in regard to the electoral process. The study found that on the 
threshold of the elections, a situation emerged in the political domain that was advantageous 
for the reproduction of the authorities. Vardanyan pays special attention to the revelation of 
the character of conflicting relations among different entities in the camp of the opposition.
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ՀՀ ԱԺ 2012թ. մա յի սի 6-ի ընտ րութ յուն նե րը եւ հե տընտ րա կան ի րա վի ճա կի
մո դե լա վոր ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

ՀՀ ԱԺ 2012թ. մա յի սի 6-ի ընտ րութ յուն նե րը եւ հե տընտ րա կան 
ի րա վի ճա կի մո դե լա վոր ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

 ԶԱ ՐՈՒ ՀԻ ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍ ՅԱՆ
 Հ րա պա րա կա խոս

Վեր ջին շրջա նում ՀՀ քա ղա քա կան դաշտ մտան հան րույթ ներ, ո րոնք հստակ 
քա ղա քա կան պա հանջ ներ ձե ւա կեր պե ցին, ա ռանց կու սակ ցա կա նաց նե լու պայ-
քարն ու փոր ձե լով ինք նու րույն, թի րա խա յին պայ քա րի մե թո դա բա նութ յամբ 
հաս նել ո րո շա կի լու ծում նե րի: Թե ինչ պես դա անդ րա դար ձավ քա ղա քա կան դաշ-
տի եւ դրա հիմ նա կան դե րա կա տար նե րի` իշ խա նա կան ու ընդ դի մա դիր է լի տա յի 
վրա, եւ ինչ հնա րա վո րութ յուն ներ ըն ձե ռեց ընտ րար շա վի բուն գոր ծըն թա ցի ժա-
մա նակ նոր տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ ման ա ռու մով, կներ կա յաց վի ստո րեւ:

Քա նի որ ցան կա ցած ընտ րա կան գոր ծըն թաց ա ռանձ նա հա տուկ է ու եր բեք 
չի կա րող կրկնվել, միեւ նույն ժա մա նակ` փոխ վում են ե՛ւ դե րա կա տար նե րը, ե՛ւ 
աշ խար հա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը, ե՛ւ ժո ղովր դագ րա կան պատ կե րը, երկ րի ու 
հա սա րա կութ յան պա հանջ ներն ու ձգտում նե րը, ա պա փոխ վում են նաեւ ընտ րա-
զանգ վա ծի հետ աշ խա տե լու ե ղա նակ ներն ու գոր ծիք նե րը: Եվ ա մե նա կա րե ւո րը` 
ոչ ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րի դեպ քում հե տընտ րա կան ի րա վի ճա կի զար-
գաց ման ու հան րա յին հու զում նե րի ընդգրկ ման շրջա նա կում հե տաքրք րա կան 
է, թե հատ կա պես ընտ րա կան տեխ նո լո գիա նե րի ո՞ր տե սակն է կի րառ վում եւ 
ինչ պես է ազ դում հան րա յին տրա մադ րութ յուն նե րի վրա: Այս հա մա տեքս տում 
վեր ջին ընտ րութ յուն նե րը` նա խորդ նե րի հա մե մատ, ու նեին ո րո շա կի տար բե-
րութ յուն ներ, ո րոնց վեր լու ծութ յունն ու վե րաի մաս տա վո րու մը, կար ծում եմ, օգ-
տա շահ ազ դե ցութ յուն կու նե նան հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան հե տա գա գոր-
ծըն թաց նե րի վրա: 

Կեղծվող ընտրությունների տրամաբանական ընթացքն ու 
տեխնոլոգիաների նորացման դինամիկան 

Նախ` փոր ձենք հաս կա նալ, թե ին չու են ՀՀ-ում կեղծ վում ընտ րութ յուն նե րը. 
ո՞րն է ընտ րա կեղ ծիք նե րի դե րը պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գում, ինչ-
պե՞ս են վի ճարկ վում դրանց արդ յունք նե րը` հան րա յին հու զում նե րի ու պա հանջ-
նե րի տե սանկ յու նից:

 Ընդ հան րա պես` ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րը Հա յաս տա նում 1996-ից ի վեր 
չեն լու ծել ար դար ընտ րութ յուն նե րով իշ խա նութ յուն ձե ւա վո րե լու խնդի րը: Հիմ-
նա կան հար ցը ե ղել է ցան կա ցած մի ջո ցով վե րար տադ րութ յան ա պա հո վու մը: 
Արդ յուն քում ՀՀ-ն գ րե թե միշտ ու նե ցել է կաս կա ծե լի լե գի տի մութ յամբ իշ խա-
նութ յուն, ո րը չի ար տա հայ տել ժո ղովր դի հիմ նա կան հատ վա ծի կամ քը` ստեղ-
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ծե լով երկ րում կաս կա ծի մթնո լորտ, իսկ մի ջազ գա յին աս պա րե զում` ինք նու րույն 
գոր ծե լու եւ սե փա կան երկ րի շա հե րից բխող դիր քո րո շու մը պնդե լու սահ մա նա-
փակ հնա րա վո րութ յուն ներ: Վե րար տադր վե լու հա մար գոր ծադր վող ընտ րա կեղ-
ծիք նե րի ներ կապ նակն ա նընդ հատ հարս տա ցել է` ա մեն ընտ րութ յու նից հե տո 
ա ռա ջաց նե լով նոր բո ղո քի ա լիք:

Ընտ րա խախ տում նե րի տրա մա բա նութ յունն ու հա մե մա տա կան շար ժըն թա ցը 
ՀՀ ան ցած ընտ րութ յուն նե րում ու ներ հստակ զար գա ցում` ընտ րա խախ տում նե-
րի տեխ նո լո գիա կան հնա րա վո րութ յուն նե րի ա ռա վել հարս տաց ման ի մաս տով: 
Ել նե լով Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կագ րի 21-րդ հոդ վա ծից` 
ժո ղովր դի ցան կութ յու նը պետք է լի նի իշ խա նութ յուն նե րի լիա զո րութ յուն նե րի 
հիմ քում, ար տա հայտ ված լի նի պար բե րա բար անց կաց վող ար դար ընտ րութ յուն-
նե րով, ո րոնք պետք է անց նեն ընդ հա նուր, հա վա սար ընտ րա կան ի րա վուն քի 
ա պա հով մամբ եւ տե ղի ու նե նան գաղտ նի կամ հա մար ժեք ա զատ քվեար կութ-
յամբ: 

Այս դրույ թի վրա է խարսխ ված ՀՀ սահ մա նադ րութ յան երկ րորդ հոդ վա ծը: 
Ա հա վա սիկ` « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում իշ խա նութ յու նը պատ կա-
նում է ժո ղովր դին: Ժո ղո վուրդն իր իշ խա նութ յունն ի րա կա նաց նում է ա զատ 
ընտ րութ յուն նե րի, հան րաք վե նե րի, ինչ պես նաեւ Սահ մա նադ րութ յամբ նա-
խա տես ված պե տա կան եւ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ու 
պաշ տո նա տար ան ձանց մի ջո ցով: Իշ խա նութ յան յու րա ցու մը ո րե ւէ կազ մա-
կեր պութ յան կամ ան հա տի կող մից հան ցա գոր ծութ յուն է»:

Սա կայն ար դեն հաս տատ ված փաստ է, որ տա րի ներ շա րու նակ ոչ ժո ղովր-
դա վար երկր նե րի է լի տա ներն ի րենց առ ջեւ ար դար ընտ րութ յուն նե րով իշ խա-
նութ յան գա լու խնդիր չեն դնում, այլ փոր ձում են ի րա վա կան հիմ քեր ա պա հո վել 
կեղծ ված ընտ րութ յուն նե րի` ի րենց ձեռն տու արդ յունք նե րը ժո ղովր դին ու մի ջազ-
գա յին հան րութ յանն ըն դու նե լի դարձ նե լու հա մար: Իսկ ընտ րա կեղ ծիք նե րը խո-
սում են երկ րի բնակ չութ յան տնտե սա կան ծանր վի ճա կի, քա ղա քա կան ա նա զա-
տութ յան, երկ րում մար դու ի րա վունք նե րի ցու ցա նի շի, ա զա տութ յուն նե րը ստո-
րա դա սող ար ժե հա մա կար գի վրա հիմն ված քա ղա քակր թա կան ցածր մա կար-
դա կի մա սին: Շա րու նա կա կան բռնութ յան են թարկ վող ժո ղո վուր դը, ո րի առ ջեւ 
փակ ված են օ րի նա կան իշ խա նութ յուն ձե ւա վո րե լու հնա րա վո րութ յուն նե րը եւ 
ո րը հե տե ւո ղա կան են թարկ վում է ստո րաց ման, ա զա տագր վե լու հա մար զրկված 
է ցան կա ցած ի րա վա կան խո ղո վա կից: Եվ ա մե նամ տա հո գիչն այն փաստն է, որ 
ընտ րա կեղ ծի քով վե րար տադր ված իշ խա նութ յու նը գե րա դա սում է ցան կա ցած 
գնով պա հել այն` վտան գե լով երկ րի ինք նիշ խա նութ յունն ու քա մահ րե լով բնակ-
չութ յան շա հե րը:

Ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ խա ղա քար տի վրա է դրված կա րե ւո րա գույն ար-
ժեք` իշ խա նութ յու նը, եւ ոչ ժո ղովր դա վար երկր նե րում, ինչ պի սին նաեւ Հա յաս-
տանն է, այն պահ պա նե լու հա մար իշ խա նութ յան ղե կին գտնվող ներն ի րենց ար-
տո նութ յուն են վե րա պա հում ցան կա ցած մի ջո ցով «խա ղը» շա հե լու հա մար: 

Ինչ պես նշվեց, 1995-ից հե տո ՀՀ-ում անց կաց ված ո րե ւէ ընտ րութ յուն չի հա-
մա պա տաս խա նել մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին: 1996-ի նա խա գա հա կան ընտ-
րութ յուն նե րի ժա մա նակ ա ռա ջին ան գամ Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցան հե-
տընտ րա կան հան րա յին հու զում ներ, ո րոնք, սա կայն, չու նե նա լով հստակ հա մա-
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ՀՀ ԱԺ 2012թ. մա յի սի 6-ի ընտ րութ յուն նե րը եւ հե տընտ րա կան ի րա վի ճա կի
մո դե լա վոր ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

կարգ ված բնույթ, հան գեց րին հա կաօ րի նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի` ԱԺ շեն քի 
գրոհ ման, պե տա կան պաշ տոն յա նե րի հան դեպ բռնութ յուն նե րի եւ այլն, ինչն 
էլ իշ խա նութ յուն նե րի հա մար ա ռիթ ե ղավ ոչ ի րա վա չափ ու ժի կի րառ ման, այդ 
թվում` օ րեն քով ար գել ված բա նա կի մի ջամ տութ յան: Սա ա ռա ջին դեպքն էր, երբ 
իշ խա նութ յունն առնչ վեց պա հան ջա տեր-քա ղա քա ցու հետ` նրա, ում ՀՀ սահ մա-
նադ րութ յամբ պատ կա նում է իշ խա նութ յու նը, ով ի րա վունք ու նի վի ճար կե լու 
ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը: Դա ու նե ցավ իր պատ մա կան հե տե ւանք նե րը, 
ո րոնք շատ տխուր ի րա վի ճակ ա ռա ջաց րին 1998թ. ընտ րութ յուն նե րում: Վեր-
ջին ներս նո րան կախ Հա յաս տա նի պատ մութ յան ա մե նա հա կաօ րի նա կան ընտ-
րութ յուն ներն էին, ո րոնք ու ղեկց վեց ոչ միայն ընտ րա կեղ ծիք նե րով, այ լեւ սահ մա-
նադ րա կան պա հան ջի ան տես մամբ: Ռո բերտ Քո չար յանն իշ խա նութ յան ե կավ` 
կոպ տա գույնս խախ տե լով Սահ մա նադ րութ յան 50-րդ հոդ վա ծը` այն է. « Հան-
րա պե տութ յան Նա խա գահ կա րող է ընտր վել ե րե սուն հինգ տա րին լրա ցած, 
վեր ջին տա սը տա րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցի հան դի-
սա ցող, վեր ջին տա սը տա րում Հան րա պե տութ յու նում մշտա պես բնակ վող եւ 
ընտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող յու րա քանչ յուր ոք»:

Ա վե լի խո շոր ընտ րա խախ տում պատ կե րաց նել հնա րա վոր չէ. այլ երկ րի` ԼՂՀ-ի 
ղե կա վա րը չէր կա րող ապ րել 10 տա րի Հա յաս տա նում: Ընդ ո րում` դա տե ղի 
ու նե ցավ մի ջազ գա յին, քա ղա քա կան է լի տա յի, այդ թվում նաեւ մրցակ ցող թեկ-
նա ծու նե րի ա ջակ ցութ յամբ` հան րա յին զգա լի զո րակ ցութ յան ու ա ջակ ցութ յան 
պայ ման նե րում: Այս պի սով` կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ հան րա յին զո րակ ցութ յուն 
ստա նա լու հա մար միշտ չէ, որ օ րի նա կա նութ յուն է պետք, նման ա նօ րի նա կան 
քայ լը` Սահ մա նադ րութ յան ոտ նա հա րու մը, ան գամ ող ջուն վեց մեր երկ րի բնակ-
չութ յան զգա լի մա սի կող մից, քա նի որ այն ժա մա նակ դե ռեւս չէր ձե ւա վոր վել 
քա ղա քա ցիա կան ի րա վա գի տակ ցութ յուն, եւ գոր ծում էին միայն պատ մա կան ու 
ա վան դա կան պատ կե րա ցում նե րը:

Պատ մա կան այս դրվա գը ցույց է տա լիս, որ երկ րի Մայր օ րեն քը կա րե լի է 
ստո րա դա սել չսահ ման ված ու չհստա կեց ված «ազ գա յին շա հին»: Ե թե այդ պես է, 
ու րեմն կա րե լի է նաեւ ծա ռա յեց նել խմբա յին շա հե րին, եւ քա նի որ Սահ մա նադ-
րութ յան` որ պես հան րա յին պայ մա նագ րի ու բո լոր տի պի ազ գա յին, զգաց մուն քա-
յին եւ անձ նա կան հար ցե րից վեր դա սե լու գի տակց ման հարց դրված չէր ընդ հան-
րա պես, հնա րա վոր ե ղավ ա պօ րի նութ յան շուրջ ստա նալ հսկա յա կան հան րա յին 
ա ջակ ցութ յուն: Ա նօ րի նա կան իշ խա նութ յան ձե ւա վոր ման ժա մա նա կա հատ վա-
ծում տե ղի ու նե ցած ընտ րութ յուն ներն ա վե լի մե ծաց րին ընտ րա խախ տում նե րի 
ներ կապ նա կը` ան գամ մի ջազ գա յին հան րութ յան կող մից պար տադր վող Ընտ րա-
կան օ րենսգր քի շա րու նա կա կան կա տա րե լա գործ ման պայ ման նե րում:

2003-ի նա խա գա հա կան եւ ԱԺ ընտ րութ յուն ներն ան ցան ա վե լի խո շոր ընտ-
րա խախ տում նե րով` բա ցա հայտ ու քո ղարկ ված, ո րոնց մա սին բարձ րա ձայ-
նե ցին մի ջազ գա յին դի տոր դա կան խմբե րը` հիմ նա կա նում ընդգ ծե լով ձայ նե րի 
հաշ վարկ ման մա սով տեղ գտած ա ղա ղա կող խախ տում նե րը: Իշ խա նութ յուն նե-
րը կազ մա վոր վե ցին բա ցա հայտ ա հա բեկ չութ յամբ ու ընտ րա կեղ ծիք նե րով: Այս 
ընտ րութ յուն նե րից հե տո տե ղի ու նե ցան հու զում ներ, ո րոնք, սա կայն, ճնշվե ցին 
ոս տի կա նա կան ու ժի գոր ծադր ման մի ջո ցով, ո րով հե տեւ հու զում նե րի ամպ լի-
տուդն այն քան չէր, որ ներգ րավ վեր նաեւ բա նա կը:
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2007-ի ընտ րութ յուն նե րը, որ պես այդ պի սին, բա վա կա նին յու րօ րի նակ էին, 
քա նի որ քա ղա քա կան դաշ տում հայտն վեց ԲՀԿ-ն , եւ ՀՀԿ-ի հետ միա սին ընտ-
րա կա շառ քի դե րա կա տա րու մը մե ծաց րին ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում: Քա-
ղա քա կան ընտ րա պայ քա րից հստակ ան ցում կա տար վեց դե պի ֆի նան սա կան 
հնա րա վո րութ յուն նե րի ցու ցադ րութ յուն եւ լե գի տի մաց վեց խո շոր նե րի կող մից 
ընտ րա կա շառ քը` որ պես ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քի վրա նե րազ դե լու լուրջ 
գոր ծոն: 

2008թ. ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ ստեղծ վեց նոր ի րա վի ճակ. հան դես ե կավ 
մի թեկ նա ծու` երկ րի ա ռա ջին նա խա գա հը, որն ի րա կան վտանգ էր վար չախմ բի 
վե րար տադ րութ յան հա մար: Լե ւոն Տեր- Պետ րոս յա նի շուրջ հա մախմբ վեց բա վա-
կան մեծ ռե սուրս, ո րը նաեւ հան րա յին մեծ հու զում նե րով բո ղո քար կեց կեղծ ված 
ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը: Բո ղո քի շուր ջօր յա մի ջո ցա ռում նե րի մե ծա ցող 
ա լի քը լուրջ վտանգ էր, եւ այն չե զո քաց վեց ան նա խա դեպ բռնութ յուն նե րի ու 10 
մարդ կա յին կյան քի գնով:

Այս պի սով` կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ հե տընտ րա կան հան րա յին հու զում նե րը 
եր բեք ՀՀ-ում չեն տե ղա փոխ վել ի րա վա կան հար թութ յուն, ու, թեեւ ընտ րութ յուն-
նե րի արդ յունք նե րը վի ճարկ վել են ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նում, սա կայն 
եր բեք ար դա րա դա տութ յան բարձ րա գույն մար մի նը չի կա տա րել ո րե ւէ փո փո-
խութ յուն ար դեն գրանց ված արդ յունք նե րում: Իսկ հան րա յին ընդվզ ման ու անհ-
նա զան դութ յան ցան կա ցած փորձ նախ` ե ղել է կա ռա վա րե լի կու սակ ցա կան է լի-
տա նե րի կող մից, ա պա նաեւ ճնշվել է ու ժա յին մե թոդ նե րով:

2012-ի ընտ րութ յուն նե րում, սա կայն, դի տարկ վում է փոքր-ինչ այլ մո տե ցում` 
զանգ ված նե րի ու հան րա յին ընդվզ ման ա լի քի կա ռա վա րե լիութ յան տե սանկ յու-
նից: Քա նի որ 2008-ից հե տո լուրջ ա ռա ջըն թաց է գրանց վել քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան ձե ւա վոր ման եւ կա յաց ման աս պա րե զում, ու շադ րութ յու նը 
ընտ րա կեղ ծիք նե րի մե խա նիզմ նե րի ու թի րա խա յին խմբե րի ներգ րավ վա ծութ-
յան ա ռու մով ո րո շա կի փո փո խութ յուն է կրել: Ի հար կե, ներդր վել են նաեւ նոր 
տեխ նո լո գիա ներ, ո րոնց դեռ կանդ րա դառ նանք, իսկ մինչ այդ փոր ձենք դի տար-
կել է լեկ տո րա տն ըստ թի րա խա յին խմբե րի ու տես նել, թե 2012-ի ընտ րութ յուն-
նե րում որ խմբի ազ դե ցութ յունն էր ա ռա վել գե րակ շիռ:

Է լեկ տո րա տի ու թի րա խա յին խմբե րի դե րա կա տա րութ յու նը

Բա ժա նե լով է լեկ տո րա տը 6 թի րա խա յին խմբի, կա րե լի է վեր լու ծել նրանց աշ-
խա տան քը եւ օգ տա գործ ման հնա րա վո րութ յու նը նա խընտ րա կան գոր ծըն թա-
ցում, ինչ պես նաեւ բուն ընտ րութ յուն նե րում:

1. Ակ տիվ ա ջակ ցող նե րի խումբ
 
Ակ նա ռու է այն փաս տը, որ ոչ ժո ղովր դա վար երկ րի բնակ չութ յան ո րո շա կի 

հատ ված իշ խա նութ յուն նե րի կողմն է եւ հան դի սա նում է նրանց վե րար տադ րութ-
յու նը ա պա հո վող հիմ նա կան ռե սուր սը: Դ րանք, ա ռա ջին հեր թին, մե նաշ նորհ նե-
րից օգտ վող օ լի գարխ ներն են` ի րենց ողջ կլա նա յին հա մա կար գով, ո րոնք ար-
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ՀՀ ԱԺ 2012թ. մա յի սի 6-ի ընտ րութ յուն նե րը եւ հե տընտ րա կան ի րա վի ճա կի
մո դե լա վոր ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

տոն յալ են զգում երկ րում եւ ան մի ջա կա նո րեն մաս նակ ցում են երկ րի կա ռա վար-
մա նը: Հիմ նա կա նում ան դա մակ ցում են իշ խող կու սակ ցութ յա նը եւ սպա սար կում 
հենց այդ խմբա վոր ման շա հը: Այդ պես էր ՀՀ բո լոր ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ` 
տնտե սա կան ռե սուրս ու նե ցող է լի տան կանգ նած է ե ղել իշ խա նա կան ռե սուր-
սի կրող քա ղա քա կան ու ժի կող քին: Սա կայն այս ընտ րութ յուն նե րում, ա ռա ջին 
ան գամ, ձե ւա վոր վել էր օ լի գար խիկ թեւ-կու սակ ցութ յուն` ի դեմս « Բար գա վաճ 
Հա յաս տա նի», որն ինք նու րույն խաղ էր տա նում: Այս կու սակ ցութ յունն ընդ դի-
մա դիր հա սա րա կա կան տրա մադ րութ յուն ներ չհա մախմ բեց իր շուրջ, քա նի որ 
իշ խող ՀՀԿ-ի հետ ակն հայ տո րեն նույ նա կան էին գոր ծե լաոճն ու ֆի նան սա կան 
հնա րա վո րութ յուն նե րի օգ տա գործ ման մե խա նիզմ նե րը: Այդ կեց վածքն ա վե լի 
շատ նե րիշ խա նա կան ռե սուր սի վե րա բաշ խման մի տում ու ներ, եւ այս պա րա-
գա յում հան րութ յան ա նե լի քը, ուս տիեւ դե րա կա տա րութ յու նը` որ պես կեղծ ված 
ընտ րութ յուն նե րի պա հան ջա տեր եւ վի ճար կող, գրե թե զրո յա կան էր:

 
2. Վար չա կան ռե սուր սին տի րա պե տող խումբ 

Այս խմբի մաս են կազ մում մանր եւ մի ջին չի նով նիկ նե րը, ով քեր հա մա կարգ 
են մուտք գոր ծել կա շառ քի եւ հո վա նա վո րութ յան մի ջո ցով, վստահ չեն ի րենց 
ու ժե րին, վա խե նում են կորց նել ի րենց դիրքն ու աշ խա տան քը: Ն րանք ընտ րութ-
յուն նե րի ժա մա նակ ա մե նա պահ պա նո ղա կան դիրքն են գրա վում եւ լծվում իշ-
խա նութ յան վե րար տադ րութ յան գոր ծին: Այս խմբում ակ տիվ դե րա կա տա րում 
ու նեն նաեւ ՆԳ հա մա կարգն ու բա նա կը, որ տեղ քվեար կութ յու նը կա տար վում է 
բաց, եւ, նույ նիսկ, այս ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ ե ղել են զո րա մա սեր, որ տեղ 
քվեար կութ յուն ընդ հան րա պես չի էլ կա տար վել: Այս ռե սուր սը միշտ կա ռա վա-
րե լի է նման իշ խա նութ յան կող մից եւ միշտ ծա ռա յում է ոչ ժո ղովր դա վա րա կան 
հա մա կար գի վե րար տադր մա նը:

3. Պա սիվ ըն դա ռա ջող նե րի խումբ

Սա այն ընտ րա զանգ վածն է, ո րը չու նի կոնկ րետ սպա սե լիք, կախ ված չէ իշ-
խա նութ յու նից ոչ բիզ նես շա հե րով, ոչ էլ աշ խա տան քով, սա կայն կոմ ֆոր միստ է, 
հար մար վող, եւ ցան կա ցած փո փո խութ յուն սթրե սա յին է ըն կալ վում այս հատ վա-
ծի կող մից: Ն րանք կա րող են գնալ կամ չգնալ ընտ րութ յուն նե րի, սա կայն թե թեւ 
քա րոզ չա կան նրբե րանգ նե րը կամ ի րա դար ձութ յու նը կա րող են ազ դե ցութ յուն 
ու նե նալ այս խմբի վրա:

4. Չե զոք դիրք գրա վող ներ

Ս րանք բո լո րո վին ա պա քա ղա քա կան մար դիկ են, ով քեր հիմ նա կա նում չեն 
մաս նակ ցում ընտ րութ յուն նե րին ու չեն էլ հե տաքրքր վում քա ղա քա կան զար-
գա ցում նե րով, նրանք ամ բող ջո վին զբաղ ված են ի րենց անձ նա կան խնդիր նե րի 
լուծ մամբ: Այս խում բը հիմ նա կան մե ծա մաս նութ յունն է, եւ հաղ թա նակ կտա նի 
նա, ով կա րո ղա նա ճիշտ աշ խա տել այս խմբի հետ: 2012-ի ընտ րութ յուն նե րում 
այս խմբին տրվեց բա վա կան մեծ դե րա կա տա րում:
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5. Կաս կա ծամ տո րեն տրա մադր ված նե րի խումբ
 
Ընտ րա պայ քա րի դե րա կա տար նե րից ո րե ւէ մե կի հան դեպ վստա հութ յուն չու-

նե ցող ներ, ո րոնք այլ տե սա կի ու ժի ձե ւա վոր ման կողմ նա կից ներ են եւ հիմ նա կա-
նում վստա հա բար բոյ կո տում են ընտ րութ յու նը: Ն րանց վրա ազ դել հնա րա վոր 
չէ:

6. Հաս տա տա կա մո րեն կողմ նո րոշ ված նե րի խումբ

Ն րանք քվեար կում են ի րենց թեկ նա ծու նե րի օգ տին եւ աշ խա տում մե ծաց նել 
նրանց ընտ րա զանգ վա ծը: Այս խմբի վրա ո րե ւէ ազ դե ցութ յուն գոր ծել քա րոզ չա-
կան ու ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով` գրե թե անհ նար է: 2012-ի ընտ րութ յուն նե րի 
ժա մա նակ այս խում բը ցան կա ցած կու սակ ցութ յան կողմ նա կից նե րի շրջա նում 
նկա տե լիո րեն փոքր էր, ազ դե ցութ յուն չու նե ցող:

Հարկ է նշել նաեւ, որ ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քի ո րո շո ղը հենց եր րորդ ու 
չոր րորդ խմբե րի ներգ րա վումն է ընտ րութ յան բուն գոր ծըն թա ցում, որն էլ հիմ-
նա կա նում ո րո շում է դրա ել քը: Այս ան գամ մեծ էր հենց չոր րորդ խմբի հետ աշ-
խա տան քը, ո րին բա ժան վել էր ընտ րա կա շառք եւ կա ռա վա րե լիո րեն ուղ ղորդ վել 
դե պի ընտ րա տե ղա մա սեր: Այդ մո տե ցու մը` փո խե լով արդ յունք նե րը, նաեւ ազ-
դե ցութ յուն է ու նե նում հե տընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի վրա, քա նի որ ով-ով, 
բայց ընտ րա կա շառք վերց նո ղը ոչ քվեար կութ յան արդ յուն քը կբո ղո քար կի, ոչ էլ 
փո ղոց դուրս կգա` վե րա կանգ նե լու իր ընտ րա կան ի րա վուն քը:

Հարկ է նշել, որ բո լոր խմբե րը, բա ցի վար չա կան ռե սուր սի տի րա պե տող նե-
րի, կան բո լոր երկր նե րում, իսկ կի սա ժո ղովր դա վա րա կան ու բռնա տի րա կան 
երկր նե րում վար չա կան ռե սուր սի օգ տա գոր ծու մը կա ռա վա րե լի ել քի հիմ նա կան 
գոր ծոն նե րից է: Այս պի սով` վար չա կան ռե սուրս ու նե ցող նե րի եւ ակ տիվ ա ջակ-
ցող նե րի խմբե րի ազ դե ցութ յան ներ քո այս ընտ րութ յուն նե րում հիմ նա կան աշ-
խա տան քը կա տար վեց նա խընտ րա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում, թի րա խա յին 
եր կու խմբե րի` պա սիվ ըն դա ռա ջող նե րի եւ չե զոք դիրք գրա վող նե րի հետ, ո րոնց 
դարձ նե լով բռնութ յան մշա կույ թի կրող ու հան ցա կից, բե րե ցին ընտ րա տա րածք-
ներ: Իսկ հան ցա կի ցը բո ղո քար կե լու խնդիր չու նի, նա ինք նա բե րա բար դառ նում 
է հա մա կար գի վե րար տադ րութ յա նը նպաս տող գոր ծիք:

Մի ջազ գա յին հան րութ յան ազ դե ցութ յու նը ընտ րա կան եւ հե տընտ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րի վրա

Մեր երկ րի ան կա խա ցու մից հե տո բո լոր ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցել են մի-
ջազ գա յին դի տոր դա կան խմբե րը, ո րոնք տար բեր գնա հա տա կան ներ են տվել 
ՀՀ-ում անց կաց վող ընտ րութ յուն նե րին` մատ նան շե լով ա ռա վել ցայ տուն խախ-
տում նե րը եւ հոր դո րե լով բա րե փո խել ընտ րա կան հա մա կար գը: Սա կայն չի ե ղել 
ոչ մի դեպք, ան գամ ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը բո ղո քար կող հան րա յին 
ընդվզ ման կո պիտ ճնշման ու 10 զո հե րի պա րա գա յում, որ արդ յունք նե րը հա-
մար վեն ա նըն դու նե լի եւ ձե ւա վոր ված իշ խա նութ յունն էլ` ոչ լե գի տիմ:
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ՀՀ ԱԺ 2012թ. մա յի սի 6-ի ընտ րութ յուն նե րը եւ հե տընտ րա կան ի րա վի ճա կի
մո դե լա վոր ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

Ի վեր ջո` ար դար ընտ րութ յուն նե րի անց կա ցու մը տվյալ երկ րի ժո ղովր դի խնդիրն 
է, եւ մյուս նե րը կա րող են լա վա գույն դեպ քում քննա դա տել ընտ րա կեղ ծիք նե րը, 
հան դես գալ հայ տա րա րութ յուն նե րով, ո րոնց շեշ տադ րում նե րը` կախ ված ո րո-
շա կի շա հե րից ու աշ խար հա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կից, հա ճախ փոխ վում են, 
ծա ռա յում ոչ լե գի տիմ իշ խա նութ յա նը կա ռա վա րե լի դարձ նե լու հրա մա յա կա նին: 
Ու րեմն` ար դար ընտ րութ յուն նե րով իշ խա նութ յուն ձե ւա վո րե լու խնդրում միակ 
շա հագր գիռ կող մը տվյալ երկ րի բնակ չութ յունն է: Հա մե նայն դեպս` նա պետք է 
լի նի ե´ւ հիմ նա կան դե րա կա տա րը, ե´ւ  ան դուլ պա հան ջա տե րը:

Հե տընտ րա կան ի րա վի ճա կի գնա հա տում

Ի՞նչ ու նենք հե տընտ րա կան ի րա վի ճա կում: Բազ մա թիվ խախ տում նե րով ու 
ընտ րա կա շառ քով ձե ւա վոր ված խորհր դա րան, իշ խող կու սակ ցութ յան հետ հան-
ցա վոր գոր ծար քի գնա ցած ու բա րո յազրկ ված հան րութ յուն եւ նո րից խա ղի այս 
կա նոն ներն ըն դու նած մի ջազ գա յին կա ռույց ներ:

Մենք այժմ ու նենք Ազ գա յին ժո ղով, ո րը կա րե լի է ան վա նել հրա ժեշ տի խորհր-
դա րան: Այս տեղ են մեկ տեղ վել քա ղա քա կան դե րա կա տա րում ու նե ցող բո լոր 
հիմ նա կան ան ձինք, ով քեր Հա յաս տա նի ան կա խաց ման գոր ծըն թա ցից ի վեր՝ 25 
տար վա ըն թաց քում, ե ղել են քա ղա քա կան թա տե րա բե մում, մեկ՝ որ պես իշ խա-
նութ յուն, մեկ՝ որ պես ընդ դի մութ յուն, եւ այս հա մա խում բը, կար ծես, ամ փո փում 
է ան կա խութ յան ան ցած ու ղին` նրա բազ մա շերտ անց յա լով, անդր կու լիս յան հա-
րա բե րութ յուն նե րով եւ հան րա յին բա ցա հայ տում նե րով:

Այ սու հան դերձ` ի րա վի ճա կը երկ րում, ան կաս կած, փոխ վել է: Ար դեն հան դես 
են գա լիս հան րույթ ներ` որ պես լուրջ քա ղա քա կան դե րա կա տար ներ, պա հան ջա-
տե րեր ու հան րա յին շա հը ձե ւա կեր պող քա ղա քա ցիա կան շար ժում ներ, նա խա-
ձեռ նութ յուն ներ, ո րոնք սկիզբ են ա ռել 2008-ից եւ հստա կո րեն կրողն են կյան քի 
մշա կույ թի` ի հա կադ րութ յուն բռնութ յան մշա կույ թի, ո րի կրողն իշ խա նա կան հա-
մա կարգն է: Պա հան ջա տեր հան րույթ ներն ի րենց ազ դե ցութ յունն ար դեն ու նեն 
եւ, ան տա րա կույս, մոտ ա պա գա յում ա վե լի մեծ դե րա կա տա րում կու նե նան քա-
ղա քա կան դաշ տի վե րա ձե ւում նե րում:

Կյանքի ու բռնության մշակույթի կրող հանրույթների եւ 
հակահանրույթների ձեւավորումը

Ան հեր քե լի փաստ է, որ 2008թ. ընտ րութ յուն ներն ու նե ցան հան րա յին կյան-
քի վրա բե կում նա յին ազ դե ցութ յուն եւ հա սա րա կա կան գի տակ ցութ յան ու պայ-
քա րի մե խա նիզմ նե րի վե րաի մաս տա վոր ման տե սանկ յու նից հիմք հան դի սա ցան 
նոր տի պի խմբե րի ու խմբա վո րում նե րի ձե ւա վոր ման հա մար: Հարկ է դի տար կել 
այդ զար գա ցում նե րը եր կու ընտ րութ յուն նե րի մի ջեւ ըն կած ժա մա նա կա հատ վա-
ծում:

2008-ի նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րից հե տո, հատ կա պես մար տի մեկ յան 
դեպ քե րի հա մա տեքս տում, պարզ դար ձավ, որ երկ րի կա ռա վար ման հա մա կարգն 
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ամ բող ջո վին գտնվում է բռնութ յան մշա կույ թի կրող, իշ խա նութ յու նը բռնա զավ-
թած խմբա վոր ման ձեռ քում, ո րից ա զա տագր վե լը մշա կույ թի փո փո խութ յան 
խնդիր է, այլ ոչ քա ղա քա կան գոր ծիք նե րի օգ տա գործ ման: Այս գի տակ ցու մը բե-
րեց քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի ձե ւա վոր ման, ո րոնք սկսե ցին թի-
րա խա յին պայ քար` ի րաց նե լով հան րա յին վե րահս կո ղութ յան ի րա վուն քը: « Մենք 
ենք քա ղա քի տե րը», « Բա նակն ի րա կա նում», բնա պահ պա նա կան, ճար տա րա-
պե տա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րը բռնութ յան մշա կույ թին հստա կո րեն հա կադ-
րե ցին կյան քի մշա կույ թը: Այս քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րը` կա րե-
ւո րե լով մար դու կյանքն ու այլ հիմ նա րար ի րա վունք ներ, փոր ձե ցին ո լորտ առ 
ո լորտ բարձ րա ձայ նել առ կա բո լոր հա մա կար գա յին խնդիր նե րը, դնե լով հստակ 
քա ղա քա կան պա հանջ ներ ու դուրս գտնվե լով կու սակ ցա կան պայ քա րի դաշ տից: 
Մարդ կանց փոք րիկ խմբե րի ակ տի վիս տա կան ակ ցիա նե րի դեմ իշ խա նութ յու նը 
զին ված ու ժեր չի հա նի ու ոչ էլ կա րող է ար դա րաց ված լի նել տար բեր տի պի 
ճնշում նե րի օգ տա գոր ծու մը (չնա յած ե ղել են դեպ քեր, երբ քա ղա քա ցիա կան ակ-
տի վիստ նե րին աշ խա տան քից հե ռաց նե լու պա հանջ ներ են ներ կա յաց վել վե րին 
օ ղակ նե րից, ո րոնք ո րոշ դեպ քե րում բա վա րար վել են, ո րոշ դեպ քե րում` ան տես-
վել): Հիմ նա կան աշ խա տան քը հիմն ված է հան րա յին կար ծի քի խե ղաթ յուր ման ու 
ա պա կողմ նո րոշ ման վրա: Այդ նպա տա կով բռնութ յան մշա կույ թի քա րոզ չա կան 
ողջ նե րուժն օգ տա գործ վեց` պայ քա րի ակ տիվ մաս նա կից նե րին պի տա կա վո րե-
լով որ պես Ա րեւ մուտ քի գոր ծա կալ ներ, լրտես ներ ու գրան տա կեր ներ, նաեւ փոք-
րա մաս նութ յուն ներ ու ա պազ գա յին, կոս մո պո լիտ տար րեր:

Բ նա կա նա բար, այս հան րույ թին, ո րը լուրջ վտանգ էր ներ կա յաց նում հա մա-
կար գին, պետք է հա կադր վեր իշ խա նա կան ողջ բուր գը, սա կայն, քա նի որ ցան-
կա ցած ոս տի կա նա կան գոր ծո ղութ յուն մե ծաց նում է հան րա յին ընդվզ ման ա լիքն 
ու ա վե լի շատ մարդ է բե րում գոր ծո ղութ յան դաշտ, գոր ծի դրվեց ա վե լի «ան մեղ» 
մի գոր ծիք` ստեղծ վե ցին հա կա հան րույթ ներ: Այդ խմբե րի հիմ նա կան ա ռա քե-
լութ յու նը պայ քա րի մեջ գտնվող հան րույթ նե րի մաս նա տումն էր: Մ յուս կող մից` 
եր կու խմբե րի բա խում հրահ րե լով, պե տութ յու նը ամ րաց նում է իր դիր քե րը` որ-
պես առ ճա կատ ման ե լած հան րույթ նե րի մի ջեւ հաշ տա րար կամ պաշտ պան:

Հա կա հան րույթ նե րի ձե ւա վո րումն ու դրանց գոր ծե լաո ճը

Ինչ պես ար դեն նշվեց նա խորդ են թա բաժ նում, երկ րում ձե ւա վոր ված քա-
ղա քա ցիա կան պա հան ջա տեր հան րույ թը չի են թարկ վում ո րե ւէ կու սակ ցա կան 
մա նի պուլ յա ցիա յի ու հե տապն դում է բա ցա ռա պես հան րա յին շա հի սկզբուն քը: 
Այդ հա մա տեքս տում հան րույթ նե րի մուտ քը քա ղա քա կա նութ յուն եւ հստակ քա-
ղա քա կան պա հանջ նե րի ու հար ցադ րում նե րի ձե ւա կեր պու մը նոր ե րե ւույթ էր, 
ընդ ո րում` վտան գա վոր իշ խա նութ յան հա մար: Այս նոր քա ղա քա կան սուբ յեկ-
տի հիմ նա կան գիծն ու են թա տեքս տը հան րա յի նի վե րա ձե ւա կեր պումն է` այն, 
ինչ կոչ վում է հան րա յին պայ մա նա գիր` ՀՀ սահ մա նադ րութ յուն, հան րա յին տա-
րածք, հան րա յին գի տակ ցութ յուն: Դա, ա ռա ջին հեր թին, հար վա ծում էր սե փա-
կա նութ յուն գա ղա փա րին, ո րը հենց իշ խող նե րի ա մե նա ցա վոտ տեղն է` ա մեն 
գնով պահ պա նել ա պօ րի նի ձեռք բե րածն ու հնա րա վո րինս օգտ վել հան րա յին 
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ՀՀ ԱԺ 2012թ. մա յի սի 6-ի ընտ րութ յուն նե րը եւ հե տընտ րա կան ի րա վի ճա կի
մո դե լա վոր ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

բա րիք նե րից` իշ խա նա կան լծակ նե րի օգ տա գործ ման մի ջո ցով: Ն ման փաս տեր 
ի հայտ ե կան, մաս նա վո րա պես, « Պե տա կան կա րիք ներ», « Հան րա յին գե րա կա 
շահ» կեղծ ձե ւա կեր պում նե րի տակ թաքն ված մաս նա վոր գոր ծարք նե րի տես-
քով, ո րոնք զանգ վա ծա բար խախ տում էին քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րը` 
է ներ գե տիկ կու տա կում ներ տա լով հան րա յին գի տակ ցութ յան մեջ:

Պահ պա նո ղա կան, ա վան դա կան մշա կույ թի վե րար տադ րութ յունն ա պա հո վող 
հա կա հան րույթ նե րի ձե ւա վո րումն այս ի րա վի ճա կում հույժ անհ րա ժեշ տութ յուն էր 
իշ խա նութ յան հա մար: Այն կհա կազ դեր հան րա յին ա զա տա րար-ա ռա ջա դի մա կան 
կար ծի քին ու կփոր ձեր, ինչ պես աս վեց, բա խում նե րի մի ջո ցով մաս նա տել քա ղա-
քա ցիա կան հան րույ թը, ա պաեւ բարձ րաց նել պե տութ յան կար գա վո րիչ դե րը:

Այս մար տա վա րութ յունն ա ռա ջին ան գամ կի րառ վեց 2012թ. ընտ րութ յուն նե-
րի ժա մա նակ, ինչ պես նա խընտ րա կան ու ընտ րա կան, այն պես էլ հե տընտ րա կան 
գոր ծըն թաց նե րում: Հա կա հան րույթ ներն ի հայտ ե կան ազ գայ նա կան-պահ պա նո-
ղա կան ար ժե հա մա կար գով, բռնութ յան կո չե րով ու ֆա շիս տա կան խորհր դա նի-
շով։ Ա ռա ջին փոր ձը «Ս տոպ» ադր բե ջա նա կան ֆիլ մե րի փա ռա տո նի ժա մա նակ 
էր, որն այդ պես էլ չկա յա ցավ, երբ նա խա հար ձա կո րեն տրա մադր ված մարդ կանց 
մի խումբ գրո հեց նախ Գ յում րիի «Աս պա րեզ» ա կում բի վրա, որ տեղ պետք է անց-
կաց վեին դի տում նե րը, ա պաեւ` Հել սինկ յան քա ղա քա ցիա կան ա սամբ լեա յի Վա-
նա ձո րի գրա սեն յա կի վրա։ Այս հա կա հան րույ թը զին ված էր քա րե րով եւ բռնութ-
յան կո չեր էր հնչեց նում:

Հա ջոր դը իշ խող կու սակ ցութ յա նը սա տա րող « Հա յոց ար ծիվ ներ» հա սա րա կա-
կան «հայ րե նա սի րա կան» կազ մա կեր պութ յան նա խընտ րա կան քայ լերթն էր, ո րի 
ղե կա վա րը, ի դեպ` պե տա կան պաշ տոն յա, Ա դոլֆ Հիտ լե րի տես քով ու հռե տո-
րա բա նութ յամբ հան րա հա վաք անց կաց րեց Ա զա տութ յան հրա պա րա կում, ա պա 
նաեւ` երթ Ե րե ւա նի փո ղոց նե րով, ակն հայ տո րեն կա տա րե լով ազ գայ նա կան քա-
րոզ չութ յուն։ 

Մ յուսն ար դեն DIY ա կում բի հրկի զումն ու դրա շուրջ ծա վալ ված ի րա դար ձութ-
յուն ներն էին, ո րոնց հա ջոր դե ցին այլ փոր ձեր, որ տեղ դարձ յալ հնչե ցին ֆա շիս-
տա կան կո չեր ու բա ցա կան չութ յուն ներ։

Այս հա կա հան րույթ ներն ակն հայ տո րեն միտ ված են երկ րում բռնա տի րա կան, 
քրեաօ լի գար խիկ հա մա կար գի դեմ պայ քա րի ճա նա պարհն ար գե լա փա կե լուն եւ 
գոր ծում են հա տուկ ծրագր ված օ րա կար գով։ Հա կա ռակ դեպ քում` ե թե իս կա-
պես հայ րե նա սի րա կան ար ժե հա մա կար գի կրող ներ են, ա պա պետք է որ, գո նե, 
« Հարս նա քար» ռես տո րա նա յին հա մա լի րում տե ղի ու նե ցած ող բեր գա կան մի ջա-
դե պի կա պակ ցութ յամբ բո ղո քի ձայն բարձ րաց նեին: Այս տեղ նրանք լռում են, 
փո խա րե նը ակ տի վա նում միայն հան րույթ նե րին հա կազ դե լու ծրագ րի շրջա նակ-
նե րում:

Պա տե րազմ քա ղա քա ցիա կան հան րույ թի դեմ 

Ար դեն փաստ է, որ աշ խար հում ա վարտ վում է լի դեր նե րի ժա մա նա կը եւ քա-
ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ձե ւա վոր ման հետ զու գըն թաց քա ղա քա կա-
նութ յուն են մուտք գոր ծում հան րույթ ներ` ի րենց հստակ ձե ւա կերպ ված պա հանջ-
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նե րով: Մաս նա վո րա պես` այդ հան րույթ նե րը զերծ են լի դե րի շուրջ հա վաք վե լու 
եւ կու սակ ցա կան կա ռույց ստեղ ծե լու, այդ պայ քա րի մի ջո ցով իշ խա նութ յան 
հաս նե լու ձգտում նե րից, սա կայն ու նեն հստակ պատ կե րա ցում ներ, թե ինչ պես 
պայ քա րել հա մա կար գի դեմ ու պար տադ րել ի րենց ձե ւա կեր պած պա հանջ նե րի 
կա տա րու մը: Աշ խար հում փոխ վել են նաեւ դիկ տա տու րա ներն ու դիկ տա տոր նե-
րը: Նոր տեխ նո լո գիա նե րի ու սո ցիա լա կան ցան ցե րի առ կա յութ յան պայ ման նե-
րում այն քան էլ դյու րին չէ բո ղո քող եւ ա նօ րի նա կա նութ յան ու բռնութ յան դեմ 
ար տա հայտ վող յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցու լռեց նե լը: Ուս տի թիվ մեկ խնդիրն է` 
ցան կա ցած գնով թույլ չտալ, որ պես զի այդ քա ղա քա ցի նե րը կազ մեն պայ քա րող 
հան րույթ, ո րը կա րող է սա սա նել բռնա պե տութ յան հիմ քե րը: 

Հան րա յին պայ քա րի ու ո րո շա կիո րեն նաեւ հան րու թա յին քա ղա քա կա նութ-
յան օ րի նակ կա րե լի է դի տար կել Մաշ տո ցի պու րա կի շուրջ ծա վալ ված զար գա-
ցում նե րը: Հան րա յին տա րած քի ա զա տագր ման պայ քա րի հա մար ձե ւա վոր ված 
շար ժումն ու ներ հենց հան րույթ նե րի քա ղա քա կա նութ յա նը բնո րոշ տար րեր: 
Այդ պայ քա րը` սկիզբ առ նե լով ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րից ա ռաջ ու մխրճվե-
լով նաեւ այդ փու լի մեջ, ո րո շա կի դե րա կա տա րում ու նե ցավ, նա խե ւա ռաջ, 
հան րա յին կար ծի քի ձե ւա վոր ման ու պայ քա րի` ինք նու րույն, ոչ կու սակ ցա-
կա նաց ված ե ղա նա կով զար գաց ման, իշ խող վար չա կազ մի կող մից այն ի շահ 
իր նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յան օգ տա գոր ծե լու եւ հան րույ թը մաս նա տե լու 
փոր ձի տե սանկ յու նից: Թեեւ պայ քա րը տար վում էր շատ գրա գետ ու փորձ էր 
ար վում չծա ռա յեց նել այն ո րե ւէ կու սակ ցութ յան շա հե րին, սա կայն նա խընտ րա-
կան ժա մա նա կա հատ վա ծը նպաս տեց իշ խա նա կան շրջա նակ նե րի ներգ րավ-
վա ծութ յանն ու պա հան ջի կա տար մա նը։ Հենց լուծ ման այդ ե ղա նա կը, երբ ՀՀ 
նա խա գահն այ ցե լեց պու րակ եւ հրա մա յեց ա պա մոն տա ժել տա ղա վար նե րը, 
մի քա նի ուղ ղութ յամբ հար ված էր պայ քա րող հան րույ թին, ո րը դրել էր ի րա-
վա կան պա հանջ` ա պօ րի նի զավթ ված այ գին վե րա դարձ նել հան րութ յա նը։ Դա 
վտան գա վոր պայ քար էր իշ խա նութ յուն նե րի հա մար, քա նի որ ան կա ռա վա րե լի 
էր, չէր ղե կա վար վում մեկ կենտ րո նից, քա ղա քա կան պա տաս խա նատ վութ յուն 
ստանձ նած մար մին չու ներ, ներգ րավ ված էին գրե թե բո լոր քա ղա քա ցիա կան 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րը, եւ խնդի րը հան րա յին հնչե ղութ յուն էր ստա ցել: Ու 
թեեւ պա հան ջը կա տար վեց, բայց հան րույ թի կոն սո լի դա ցիան փլուզ վեց։ Նախ` 
հան րույ թի տար բեր բա ղադ րիչ խմբեր տար բեր կերպ մեկ նա բա նե ցին խնդրի 
լուծ ման մե թո դա բա նութ յու նը` մաս նա տե լով այն, կա պե լով նա խընտ րա կան 
տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ ման հետ: Հաղ թա նակն այդ պի սով ձե ւա խեղ վեց, այն-
քան էլ չըն կալ վեց որ պես պայ քա րող հան րույ թի հաղ թա նակ: Ընտ րութ յուն նե-
րից ա ռաջ նման տեխ նո լո գիա յի կի րա ռու մը նաեւ վե րաց րեց հե տընտ րա կան 
ժա մա նա կա հատ վա ծում հան րա յին տա րած քը որ պես բո ղո քի հնա րա վոր օ ջախ 
դի տար կե լու հնա րա վո րութ յու նը։

Ընդ հան րա պես` իշ խա նութ յան հիմ նա կան պայ քա րը հան րա յի նի դեմ է` հան-
րա յին պայ մա նագ րի` ՀՀ սահ մա նադ րութ յան, հան րա յին տա րածք նե րի ձե ւա-
վոր ման, հան րա յին բո ղո քի ա լիք նե րի, հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հան րայ նաց-
ման եւ, ընդ հան րա պես, կյան քի մշա կույ թի դեմ: Այդ տեղ է, թե րեւս, վտանգն ու 
քա ղա քա կան զար գա ցում նե րի եւ փո փո խութ յուն նե րի հնա րա վո րութ յու նը:
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ՀՀ ԱԺ 2012թ. մա յի սի 6-ի ընտ րութ յուն նե րը եւ հե տընտ րա կան ի րա վի ճա կի
մո դե լա վոր ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

Ուղ ղորդ ված բռնի գոր ծո ղութ յուն նե րի ու ո րո շում նե րի շղթան` ըստ հա-
ջոր դա կա նութ յան ու պատ կեր նե րի խտաց ման շար ժըն թա ցի

4 մար տի 2012թ.
« Հա յոց ար ծիվ նե րը» ո ղո ղե ցին Ե րե ւա նի փո ղոց նե րը: 750-ից ա վե լի տրանս-

պոր տա յին մի ջոց նե րով բո լոր մար զե րից եւ Ե րե ւա նից Ա զա տութ յան հրա պա րակ 
ժա մա նե ցին ա վե լի քան 13 հա զար մաս նա կից ներ: Զուտ պատ կե րի ու կո չե րի 
տե սանկ յու նից ֆա շիս տա կան ա ռաջ նոր դի կեր պա րով շրջե լը մայ րա քա ղա քի փո-
ղոց նե րում` ար դեն իսկ ա հա բե կում էր եւ ուղղ ված էր ա ռա ջա դեմ հան րույ թի հա-
կազ դե ցութ յա նը:

12 ապ րի լի 2012թ.
Գ յում րիի «Աս պա րեզ» ա կում բում «Ս տոպ» ադր բե ջա նա կան ֆիլ մե րի փա ռա-

տո նի կա սեց մանն ուղղ ված ակ ցիա, որն ու ղեկց վեց բռնութ յան կո չե րով: 

16 ապ րի լի 2012թ.
Հել սինկ յան քա ղա քա ցիա կան ա սամբ լեա յի Վա նա ձո րի գրա սեն յա կում 

«Ս տոպ» ադր բե ջա նա կան ֆիլ մե րի փա ռա տո նի կա սեց մանն ուղղ ված ակ ցիա, 
որն ու ղեկց վեց բռնա րարք նե րով: 

1 մա յի սի 2012թ.
ՀՀ եւ ՀՀԿ նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նի այ ցը քա ղա քա ցիա կան հան րույ թի 

կող մից պաշտ պան վող Մաշ տո ցի պու րակ եւ ա պօ րի նա բար տե ղադր ված «բու-
տիկ ներն» ա պա մոն տա ժե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը հիմ նա վո րող հայտ նի ա սույ-
թը` « Տա րոն ջան, սի րուն չի, ա պա մոն տա ժեք»:

6 մա յի սի 2012թ.
Տե ղի ու նե ցան բա զում ի րա վա խախ տում նե րով, կեղ ծիք նե րով ու ընտ րա կա-

շառ քով ու ղեկց ված խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը:

9 մա յի սի 2012թ.
DIY ա կում բի հրկի զու մը:

21 մա յի սի 2012թ.
Մ շա կու թա յին բազ մա զա նութ յան օր վան նվիր ված եր թին հա կա հան րույ թի 

մի ջո ցով խո չըն դո տե լը:

28 մա յի սի 2012թ.
Փակ շու կա յի փլու զու մը` որ պես հան րա յին տա րած քի ու մշա կու թա յին ժա-

ռան գութ յան ոչն չաց ման ցայ տուն օ րի նակ:

17 հու նի սի 2012թ.
ԱԺ պատ գա մա վոր Ռու բեն Հայ րա պետ յա նին պատ կա նող « Հարս նա քար» 

ռես տո րա նա յին հա մա լի րում` վեր ջի նիս թիկ նա պահ նե րի ու անվ տան գութ յան 
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աշ խա տա կից նե րի կող մից, ռազ մա կան բժիշկ նե րի ծեծկռ տու քը, որն ա վարտ վեց 
մահ վան ել քով. հի վան դա նո ցում մի քա նի օր գի տակ ցութ յան չգա լով` մա հա ցավ 
բժշկա կան ծա ռա յութ յան մա յոր 33-ամ յա Վա հե Ա վետ յա նը:

Օգ տա գործ ված գրա կա նութ յան ցանկ

1. Хардт М., Негри А. «Множество. Война и демократия в эпоху империи» 
Москва, 2006:
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ЗАРУИ ОВАННИСЯН
Поствыборная ситуация и специфика ее моделирования по выборам в Националь-
ное собрание Армении 6 мая 2012г.

Статья исследует конец эпохи лидеров и появление сообществ в качестве политиче-
ского субъекта, происходящего параллельно с процессом трансформации авторитар-
ных режимов и их стратегий, рассматриваемых в контексте некоторых специфических 
тенденций, связанных с процессом парламентских выборов в Армении 2012 года. Эти 
тенденции начали проявляться сразу после президентских выборов 2008 года и их влия-
ние, как на сам процесс выборов, так и на моделирование поствыборных ситуаций было 
существенным. Параллельно рассматривается действие антисообществ, искусственно 
сформированных в противовес новому политическому субъекту.

ZARUHI HOVHANNISYAN
The May 6, 2012 National Assembly Elections in the Republic of Armenia and the Pe-
culiarities of Modeling the Post-Election Situation

Against the backdrop of several specific trends concerning the process of the parliamentary 
elections held in Armenia in 2012, the article elucidates the end of the era of leaders and 
emergence of communities as political subjects—going in parallel with the process of trans-
formation of authoritarian regimes and their strategies. These tendencies were developed 
soon after the presidential elections of 2008, and their impact was significant not only on 
the electoral process but also on modeling the post-election situation. At the same time, the 
author examines the activities of anti-communities, which were formed to counterbalance the 
new political entity.



31

Հայաստանի 2012թ. խորհրդարանական ընտրությունների հոգեբանական նրբերանգները

Հայաստանի 2012թ. խորհրդարանական ընտրությունների 
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ԱՐ ՄԻ ՆԵ  ՂԱ ԶԱՐ ՅԱՆ
 Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ կա կան կենտ րո նի (ՌԱՀՀԿ) 
փոր ձա գետ:  Մաս նա գի տութ յամբ հո գե բան է:  Վեր լու ծա կան հրա պա րա կում նե րով ու 
հոդ վա ծա շա րե րով հան դես է գա լիս պար բե րա կան մա մու լում եւ է լեկտ րո նա յին լրատ-
վա մի ջոց նե րում:

2012թ. մա յի սի 6-ին տե ղի ու նե ցած` ՀՀ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը 
տար բեր վում էին նա խորդ բո լոր ընտ րութ յուն նե րից: Ա ռա ջին հա յաց քից տար բե-
րութ յու նը հիմ նա կա նում ա ռաջ խա ղա ցումն էր. խա ղաղ նա խընտ րա կան քա րո-
զար շավ, հե ռուս տաե թե րի հա սա նե լիութ յուն գրե թե բո լոր կու սակ ցութ յուն նե րի 
հա մար, ընդ դի մա դիր նե րի նկատ մամբ հե տապն դում նե րի ու խար դա վանք նե րի 
բա ցա կա յութ յուն եւ այլն:  Սա կայն այդ ա մե նը` միայն ա ռա ջին հա յաց քից: 

 Ճիշտ է, թվաց յալ խա ղա ղութ յու նը գնա հա տե ցին ոչ միայն տե ղա կան փոր ձա-
գետ նե րը, այ լեւ դի տորդ նե րը, ո րոնք, այ նո ւա մե նայ նիվ, թե կու զեւ ա ռանց կոշտ 
հայ տա րա րութ յուն նե րի, ժո ղովր դա վա րա կան չհա մա րե ցին ընտ րութ յուն նե րը1: 

 Հա յաս տան յան մաս նա կից քա ղա քա կան ու ժե րի ար ձա գանքն ան մի ջա պես 
չէր եւ աչ քի էր ընկ նում զգու շա վո րութ յամբ:  Բանն այն է, որ քա ղա քա կան կու-
սակ ցութ յուն ներն ա ռանց հե տապնդ վե լու ու ա նար գելք ի րա կա նաց րին ի րենց 
քա րո զար շա վը եւ բա վա կան մեծ ո գե ւո րութ յամբ ա վար տե լով այն, մեծ սպա սե-
լիք նե րով գնա ցին դե պի ընտ րութ յուն ներ: Ակն կա լիք ներն ու հա վակ նութ յուն նե-
րը բխում էին նկա րագ րած ի րա վի ճա կից, ո րը  Հա յաս տա նում ան նա խա դեպ էր: 
 Փոք րիկ դրա կան տե ղա շար ժի դեպ քում մար դիկ ա րագ ըն տե լա նում են դրան, 
ա րագ ար ձա գան քում եւ հա ջորդ քայ լին ար դեն մեծ ու տրա մա բա նա կան շա րու-
նա կութ յուն են ակն կա լում:

Այս ան գամ, սա կայն, իշ խա նութ յան ռազ մա վա րութ յունն էր պար զա պես այլ` 
հա վատ ներշն չել «ժո ղովր դա վա րա կան» քայ լե րի հան դեպ, ո գե ւո րել մարդ կանց 
եւ, նույ նիսկ, քա ղա քա կան ու ժե րին, որ այ լեւս ան նա խա դեպ ար դար ու թա փան-
ցիկ ընտ րութ յուն ներ են անց կաց վե լու: 

Ի րա կա նում ընտ րութ յուն ներն ան ցան ընտ րա կա շառք նե րով եւ վերջ նարդ յուն-
քում կեղծ վե ցին:  Հե տընտ րա կան շրջա նը եւս տար բեր վեց նա խորդ նե րից, երբ 
լի նում էին ցույ ցեր, եր թեր, դժգո հութ յուն ներ, անհ նա զան դութ յան կո չեր: Ընտ-
րութ յուն նե րի հա ջորդ օրն իսկ ժո ղո վուրդն արթ նա ցավ հան գիստ, գնաց իր աշ-
խա տան քին, հա մա կերպ ված ու խա ղաղ: Լ ռութ յու նը ծանր էր, բայց մթնո լոր տը 
զերծ էր ըմ բոս տութ յան ո րե ւէ նշույ լից: 

1  http://www.azatutyun.am/content/article/24627707.html
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  Նոր քայ լեր եւ հին ի րա վի ճակ, հին քայ լեր եւ նոր ի րա վի ճակ
 
2008-ին, նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րից հե տո, լրատ վութ յան խիստ 

սահ մա նա փակ ման պայ ման նե րում սկսվել էին անհ նա զան դութ յան եւ բո ղո քի 
ցույ ցեր, վա խի ու հե տապն դում նե րի մթնո լոր տում ընդ դի մա դիր ակ տի վութ յուն 
կար: Այ սօր քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան տար րա պատ կերն ան հա մե մատ 
ընդ լայն վել է, տե ղե կատ վութ յան ա րա գութ յան պայ ման նե րում` մարդ կանց քա-
ղա քա ցիա կան գի տակ ցութ յունն ա ճել, ընդ դի մութ յու նը, կար ծես թե, ո րո շա կի 
լծակ ներ ու նի, մար դիկ հա մար ձա կութ յուն են ձեռք բե րել քա ղա քա ցիա կան ակ-
տի վի մի քա նի հա ջո ղութ յուն նե րի հեն քին /Թռչ կա նի ջրվեժ,  Մաշ տո ցի պու րակ 
եւ այլն/:  Սա կայն այս ան գամ կեղծ ված ընտ րութ յուն նե րից հե տո ար ձա գան քը 
լռութ յունն է:  Հարց է ծա գում` ին չո՞ւ նման տար բեր ար ձա գանք ներ ե ղան` 2008-
ին եւ 2012-ին: Ու շագ րավ է նաեւ, որ հե տընտ րա կան ժա մա նա կա հատ վա ծը վա-
կո ւու մա յին ստաց վեց. բո լո րի հա մար արդ յունք ներն ա նակն կալ էին, ան բա վա-
րար, մար դիկ շփոթ ված էին, բայ ցեւ ար տա քուստ` խա ղաղ: 

 Վար չա խում բը նման ընտ րութ յուն նե րով հեր թա կան ան գամ վե րար տադր վեց: 
 Սա կայն ան կան խա տե սե լին նրա մար տա վա րութ յունն էր: Ի մի տա ցիա ա րեց, կա-
շա ռեց մարդ կանց եւ պա տաս խա նատ վութ յու նը թո ղեց յու րա քանչ յուր կա շառ-
ված ընտ րո ղի խղճին` իբ րեւ ստաց ված արդ յունք նե րի մե ղա վո րի: Այդ պես` գո-
յութ յուն ու նե ցող ընտ րա կան մշա կույ թով, ա ռա վել «քա ղա քա կիրթ» մե թոդ նե րով 
կեղծ վե ցին ընտ րութ յուն նե րը:  Մար տա վա րութ յան արդ յուն քը հո գե բա նա կան 
տե սանկ յու նից լավ գոր ծեց, եւ ցու ցա նի շը գո հաց նող էր. կա շառ ված հա սա րա-
կութ յու նը ձայ նը վա ճա ռեց մի բան կոր զե լու նպա տա կով եւ հա ջորդ օրն իսկ 
հաս կա ցավ, որ իր լռութ յան հա մար էր վճար վել:

2008-ի ընտ րութ յուն նե րի նա խա շե մը հա գե ցած էր ժո ղովր դի ծայ րաս տի ճան 
դժգո հութ յամբ: Ա ռա ջադր ված թեկ նա ծու նե րը` ու նե նա լով ի րենց ընտ րա զանգ-
վա ծը, չէին վա յե լում հա մա ժո ղովր դա կան կամ ա վե լի լայն զանգ ված նե րի հա-
մակ րան քը, հե ղի նա կութ յունն ու վստա հութ յու նը: Ինչ պես որ նա խընտ րա կան 
քա րո զար շա վի պայ ման ներն էին ան հա վա սար, այն պես էլ` թեկ նա ծու նե րի դիր-
քերն ու ո րակ նե րը: Եվ մի շարք կա րե ւոր պայ ման ներ ա ռա ջադ րե լով ընդ դի մա-
դիր զանգ վա ծին, Լ. Տեր- Պետ րոս յանն ու նե ցավ դժգոհ զանգ վա ծի մե ծա մաս նութ-
յու նը, հե տա գա յում` գրե թե ամ բող ջը, ին չը թե ընդ դի մա դիր եւ թե իշ խա նա կան 
հա մա պա տաս խան ռազ մա վա րութ յան հե տե ւանքն էր:  Հե տապնդ վո ղի ի մի ջը 
տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում «հե րո սա կան» էր, զանգ վա ծա յին հե տապն դում-
նե րը գրգռում էին ոտ նա հար ված ի րա վունք նե րով եւ տրոր ված ար ժա նա պատ-
վութ յամբ ժո ղովր դին:  Հե տե ւա բար` տե ղե կատ վութ յան փնտրտուք նե րը մարդ-
կանց ա վե լի էին ուղ ղոր դում դե պի բո ղո քա վոր զանգ վա ծը:  Նա խընտ րա կան քա-
րո զար շա վի ժա մա նակ հե ռուս տաե թե րով ընդ դի մութ յան վե րա բեր յալ բա ցա ռա-
պես ցու ցադր վում էին ան հա ջող կադ րեր, տե ղե կատ վութ յու նը փակ էր: Այն ամ-
բող ջո վին իշ խա նա կան թեկ նա ծո ւի գո վազ դա յին ար շավ էր: Ընտ րութ յուն ներն 
ան ցան ար դեն տա րի ներ ի վեր գո յութ յուն ու նե ցող հա յաս տան յան քա ղա քա կան 
մշա կույ թի սահ ման նե րում` լցո նում նե րով, բռնութ յուն նե րով, մարդ կանց ա հա բե-
կե լով: Արդ յուն քում կա տար վեց ներդր ված բո լոր տե սա կի ու ժե րի փոխ հա տու-
ցում, այ սինքն` իշ խա նա կան թեկ նա ծո ւի հաղ թա նակն ամ րագր վեց: 
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 Հա սա րա կութ յան մի զգա լի հատ ված դուրս ե կավ փո ղոց, հան րա հա վա քա յին 
պայ քար ծա վալ վեց, ո րը կրկին ու ղեկց վեց իշ խա նութ յան կող մից ձեռ նարկ ված 
հե տապն դում նե րով, ա հա բեկ չութ յամբ ու սադ րանք նե րով: 

2012թ. խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի շե մին հա յաս տան յան կյան քը 
նույն պես են թարկ ված էր հա մաշ խար հա յին զար գաց ման հեր թա կան փու լին` թե 
տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի, թե աշ խար հի հետ մարդ կանց հա րա բեր-
վե լու ա ռու մով:  Կար գի տակց ված բո ղոք, անհ նա զան դութ յուն, ո րը սա կայն լայն 
չա փեր չէր ընդգր կում, հիմ նա կա նում պար փակ ված էր քա ղա քա ցիա կան եւ քա-
ղա քա կան ակ տի վի շրջա նակ նե րում:  Նույն ե րե ւույթ ներն էին առ կա, ինչ 2008-
ի նա խա շե մին` ծայ րաս տի ճան աղ քա տութ յուն, ցածր աշ խա տա վարձ, օ րե ցօր 
թան կա ցող կյանք, գոր ծազր կութ յուն եւ ար տա գաղթ: 

Ընտ րութ յան լայն հնա րա վո րութ յուն կար եւ իշ խա նա կան ճամ բա րում, եւ ընդ-
դի մա դիր: Եր կու ճամ բար նե րում էլ ընտ րողն ու ներ տար բե րակ ներ: Ոչ միայն իշ-
խա նութ յունն էր երկ բե ւեռ, այ լեւ ընդ դի մութ յու նը:  Սա, թե րեւս, դժվար ըն կա լե լի 
ե րե ւույթ է հա սա րա կութ յան հա մար, քա նի որ դեռ տի րա պե տող է խորհր դա յին 
մտա ծո ղութ յան ձե ւը եւ դրա ի ներ ցիա յով միա բե ւե ռից բա ցի ըն կալ ման դժվա-
րութ յուն է ա ռա ջա նում: Ընդ դի մա դիր դաշ տը 2008-ից հե տո աչ քի ըն կավ մե-
նաշ նոր հի յու րա հատ կութ յամբ. այս կամ այն ու ժը` «օծ վե լով» ո րե ւէ դաշ տում, 
մե նաշ նոր հում է այն, եւ մյուս ու ժե րի նկրտում ներն այդ դաշ տում ան տես վում ու 
մար գի նա լաց վում են: Առ հա սա րակ` 2008-ի պայ քա րից ծնված գա ղա փար նե րը 
գա ղա փա րա խո սութ յան վե րած վե լու փո խա րեն մնա ցին կար գա խոս նե րի մա-
կար դա կում: Ե թե այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում այն լիար ժեք ըն կա լե լի էր, քա նի 
որ պայ քարն ուղ ղա կի էր եւ կոշտ` վար չա կար գի հե ռա ցում, իշ խա նա փո խութ յուն, 
ա պա հե տա գա յում` մնա լով նույն մա կար դա կում, բա վա րար չէր ընդ դի մա դիր 
դաշ տը սնու ցե լու հա մար:  Սա շատ կա րե ւոր գոր ծոն նե րից է` հաս կա նա լու հա-
մար ընդ դի մութ յան քվե նե րի պա կա սը վեր ջին ա ռա վել «թա փան ցիկ», ոչ ու ժա-
յին ընտ րութ յուն նե րում: Այ սինքն` ընդ դի մութ յան դաշ տի մա նի պուլ յա ցիա ներն ու 
պայ քա րի գծից շե ղում նե րն ուղ ղա կի կապ ված էին թե ընտ րութ յուն նե րի արդ-
յունք նե րի եւ դրա նից հե տո պահ պա նած լռութ յան պատ ճառ նե րի հետ:

Առ հա սա րակ` կա հե տաքր քիր մա նի պուլ յա ցիա, երբ ընտ րութ յուն նե րից զատ, 
այլ ժա մա նա կա հատ վա ծում քա ղա քա ցի նե րի հո գի նե րում մշտա պես պա հում են 
սեւ-սպի տա կի (բա րու եւ չա րի, ար դա րի ու ա նար դա րի) հա կադ րութ յու նը, ո րը 
շատ դժվար է: Այդ «կաց նի» տակ ընկ նում են այն ու ժերն ու մար դիկ, ո րոնք փոքր 
կամ մեծ հա վակ նութ յուն ներ ու նեն տվյալ դաշ տում:  Հատ կա պես` ե թե այդ ուժն 
ու նի ո րո շա կի ժո ղովր դա կա նութ յուն, եւ շա տե րը նրա տված գնա հա տա կա նով 
են չա փում` ըն դու նել կամ չըն դու նե լու նոր ու ժը: Ընդ դի մա դիր դաշ տի հետ ՀԱԿ-ի 
կա տա րած մա նի պուլ յա ցիա նե րը թանկ նստե ցին ի րա կան ընդ դի մա դիր հա յացք-
ներ ու նե ցող զանգ վա ծի (իր իսկ զանգ վա ծի) թե պա հան ջա տի րութ յան, թե քա-
ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում նրա ըն կալ ման լրջութ յան վրա: 

Այս ընտ րութ յուն նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից էին իշ խա նա կան եր կու 
կու սակ ցութ յուն նե րի ակն հայտ գժտութ յու նը, ինչ պե սեւ ընդ դի մա դիր ճամ բա րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի` նաեւ ի րար դեմ ծա վա լած «պայ քա րը», ո րը տա տան վում էր 
ի մի տա ցիա յի ու ի րա կան պայ քա րի ա րան քում: Իշ խա նա կան ԲՀԿ-ն, ում որ քան 
էլ դժվար է ընդ դի մա դիր հա մա րել, այդ դաշ տում իր ա ռա ջին քայ լե րը կա տա րեց 
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ՀԱԿ-ի մեկ նած ձեռ քի շնոր հիվ: Չ նա յած ԲՀԿ-ն  ա մե նե ւին էլ ընդ դի մա դիր լի նե լու 
պայ ման չու նի` իր բազ մա տե սակ ռե սուրս նե րով ու կազ մա կերպ ված ընտ րա կա-
շառք նե րով: Այս «հա րա բե րութ յուն նե րը» եւս տա րաբ նույթ հար ցեր ա ռա ջաց րին 
ժո ղովր դի մեջ, հա վա տի ու վստա հութ յան հար թութ յու նում: Ընդ դի մա դիր եր կու 
հիմ նա կան թե ւե րը` ՀԱԿ-ն  ու « Ժա ռան գութ յու նը», նույն պես հա կադր վում էին 
ընդ դի մա դիր ձայ նե րի հո ղի վրա:

ՀԱԿ-ը` եւս մեկ այլ քայլ կա տա րե լով դե պի ԲՀԿ, թու լաց րեց ընդ դի մա դիր կեց-
ված քը, լրատ վա մի ջոց նե րին եւ հա սա րա կութ յան քա ղա քա կա նա պես շա հագր-
գիռ զանգ վա ծին զրկեց լուրջ ինտ րիգ նե րից:  Խամ րեց որ պես մեծ ընդ դի մութ յուն, 
չըն կալ վեց իբ րեւ քա ղա քա կան դաշ տի կա րե ւոր բե ւեռ, եւ նրա հան դեպ քա ղա-
քա կան հե տապնդ ման փոր ձեր չե ղան: ՀԱԿ-ն  ին քը փոր ձեց իր ռազ մա վա րութ-
յան շրջա նակ նե րում ա ռաս պե լաց ված կար ծիք ներ տա րա ծել « Ժա ռան գութ յան» 
մա սին եւ կաս կա ծի տակ դնել նրա ընդ դի մա դիր կեց ված քը:  Վա ղուց հայտ նի է 
ԶԼՄ-նե րի մի ջո ցով ժա մա նա կա վոր քա ղա քա կան ա ռաս պել նե րի ստեղծ ման եւ 
տա րած ման մե թո դա բա նութ յու նը2: Այն աշ խա տող է նաեւ մեր օ րե րում` մի տար-
բե րութ յամբ, որ ա վե լի ա րագ է տա րած վում: ԶԼՄ-նե րի օ րենք ներն այն պի սին են, 
որ լրագ րութ յու նը ստիպ ված է հար մար վել զանգ վա ծի տրա մադ րութ յուն նե րին, 
նա խա սի րութ յուն նե րին ( Տարդ): Ար խե տի պը, այս կամ այն կերպ, ար տա հայտ-
վում է հա սա րա կա կան պատ վե րում, ո րը լրագ րող նե րը չեն կա րող ան տե սել: 
 Վեր ջին տա րի նե րին գոր ծող ընդ դի մա դիր նե րի` մշտա պես իշ խա նութ յան դաշտ 
տե ղա փոխ վե լը, «դա վա ճա նե լը» դար ձել են ոչ միայն ամ րապնդ ված վարք, այ լեւ 
ամ րապնդ ված սպա սե լիք: Ու րեմն` հա սա րա կա կան պատ վե րի շրջա նակ նե րում 
դա վա ճան փնտրե լը ոչ այն քան ի րա կան հիմ քեր ու նի, որ քան «պլա նի» մեկ կա-
րե ւոր մաս կազ մե լու ա ռա քե լութ յուն:

 Նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի մի շարք ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ 

 Քա րո զաշր ջանն ան ցավ բա վա կան լար ված ու հա գե ցած: Ո րոշ ու ժեր ներ-
մու ծե ցին ընտ րա զանգ վա ծի վրա ազ դե լու PR-նո րույթ ներ եւ տեխ նո լո գիա ներ: 
 Կու սակ ցութ յուն նե րը հան դես ե կան «կա ռու ցո ղա կան» ո ճով, հե ռուս տաե թե րով 
հար ցազ րույց նե րը բազ մա զան ու բազ մա թիվ էին: Կր կին չե ղան քա ղա քա կան 
մշա կույ թի մաս կազ մող հե ռուս տա բա նա վե ճե րը: Ա մեն դեպ քում յու րա քանչ յուր 
ուժ ի րեն դրսե ւո րեց ո րո շա կի սահ ման նե րում եւ ո րո շա կի կեր պա րում: Այդ բազ-
մա զա նութ յան մեջ քա ղա քա ցին ընտ րութ յան հնա րա վո րութ յուն ու ներ ութ կու-
սակ ցութ յուն նե րից եւ մեկ դա շին քից: 

Այս քա րո զար շա վի հե տաքր քիր կող մե րից մեկն այն էր, որ անց կաց ման ձեւն 
ու բո վան դա կութ յու նը ա վե լի նա խա գա հա կան ընտ րութ յան էին պատ շա ճում եւ, 
մի գու ցե, հենց նա խա գա հա կա նի նա խա պատ րաս տութ յան գոր ծըն թա ցի սկիզբն 
էր:  Քա րո զար շա վը հիմ նա կա նում տար վում էր ա ռա ջին դեմ քե րի մա կար դա կով, 
եւ դա տե սա նե լի էր հատ կա պես ՀՀԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի դեպ քում, որ տեղ միան շա նակ 
շեշ տը ա ռաջ նորդ նե րի վրա էր: Այդ պես էր նաեւ « Ժա ռան գութ յան», ո րո շա կիո-

2  Գաբրիել Տարդը դեռ 100 տարի առաջ ընդգծել է թերթերի միջոցով տարածվող 
«մտահանգումների» «տպաքանակի» ազդեցությունը; Тард Г., Мнение и толпа. Москва, 1998 
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Հայաստանի 2012թ. խորհրդարանական ընտրությունների հոգեբանական նրբերանգները

րեն` նաեւ ՀԱԿ-ի դեպ քում:  Լո կո մո տի վը ա ռաջ նոր դի ընդգծ ված ներ կա յաց վա-
ծութ յունն էր: Ընդ դի մա դիր դաշ տում գոր ծող մեկ այլ կու սակ ցութ յուն` ՀՅԴ-ն, 
աչ քի չըն կավ մեծ հա վակ նութ յուն նե րով, քա րո զար շա վի ըն թաց քում նրա հիմ նա-
կան նպա տա կը, կար ծես թե, ու նե ցած ընտ րա զանգ վա ծի պահ պա նումն էր:

 Թե րեւս` իշ խա նութ յան PR-ն  այս ան գամ հա մե մա տա բար գրա գետ եւ սե փա-
կան ու ժի հա մար շա հե կան էր այն քա նով, որ մյուս նե րի նկատ մամբ բա ցա հայտ 
հե տապն դում ներ չի րա կա նաց րեց, ին չը հան դուր ժո ղա կան մթնո լոր տի տպա վո-
րութ յուն էր թող նում:

Ա ռա վել զանգ վա ծա յին ընդգրկ վա ծութ յուն պահ պա նեց « Բար գա վաճ  Հա յաս-
տան» կու սակ ցութ յու նը, ո րի գո վազ դա յին պաս տառ ներն ու մի ջոց նե րը ա մե-
նա շատն էին: « Բար գա վա ճի» «հա ջո ղութ յան» բա ցա ռի կութ յու նը միան գա մայն 
բա ցատ րե լի էր ստեղծ ված դաշ տում: Այս պես` իբ րեւ ոչ իշ խա նութ յուն, բայ ցեւ 
հա րուստ կու սակ ցութ յուն հան դես գա լը աղ քատ ընտ րա զանգ վա ծի են թա գի-
տակ ցա կա նում ար դեն իսկ դրա կան է:  Կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ Գ. Ծա ռուկ յա-
նի պատ մութ յու նը` բա րե հա ջող մի լիո նա տեր, հեն վում է բո լո րին հայտ նի ա ռաս-
պե լա կան կա ռուց ված քի վրա, որն «ան ցում» է` փո խա կեր պում մի ի րա վի ճա կից 
մեկ այլ ի րա վի ճա կի, ինչ պես, ա սենք, բո լո րին հայտ նի  Մոխ րո տը: « Մոխ րո տի 
մա սին ա ռաս պե լը նույ նա կան է մի լիո նա տեր դար ձած կո շիկ մաք րո ղի հետ, ո րը 
նաեւ ան հաշ վե լի թվով կրկնվում է, օ րի նակ, օ լիմ պիա դա յում հաղ թո ղի հետ` խուլ 
գյու ղից»3: Այ սինքն` ու նենք ա ռաս պե լա կան ի րա կա նութ յուն, ո րին բա րեն պաստ 
է զանգ վա ծա յին գի տակ ցութ յու նը, քա նի որ այս ի րա կա նութ յան բո լոր հե րոս նե-
րը հաղ թում են շնոր հիվ ի րենց աշ խա տան քի ու ըն դու նա կութ յան կամ` «պա տա-
հա կան» հա ջո ղութ յան, չնա յած ցածր սո ցիա լա կան դիր քին:  Մե րօր յա կյան քում 
 Քաջ նա զար նե րի տե սա կը, ո րոնք ա կա մա դիր քեր են գրա վում, հա սա րակ մարդ-
կանց հա մար նույ նա կա նաց ման կեր պար ներ են: «Շ նոր հիվ այդ պի սի մո տեց ման 
տասն յակ մի լիո նա վոր մար դիկ հար յու րամ յակ նե րի ըն թաց քում կա րո ղա ցել են 
պատ մութ յան հզոր ճնշմա նը դի մա կա յել` չընկ նե լով հու սա հա տութ յան, ինք նաս-
պա նութ յան հո գե կան «գայ թակ ղութ յան» մեջ»4: 

 Քա րո զար շա վում ա ռա վել հա ջո ղակ եւ մարդ կանց վրա ազ դե ցութ յուն գոր ծող 
հո լո վակ նե րով, կազ մա կերպ ված PR-ով ա ռանձ նա ցավ « Ժա ռան գութ յու նը»:  Կա-
րե լի է ա սել, որ այս քա րո զար շա վի ֆա վո րի տը « Ժա ռան գութ յունն» էր:  Նախ` մեծ 
աղ մուկ հա նեց եւ ու շադ րութ յունն իր վրա բե ւե ռեց ոչ ստան դարտ կու սակ ցա կան 
ցու ցա կը, իսկ ա վե լի ուշ « Ժա ռան գութ յու նը» հրա ժար վեց մյուս կու սակ ցութ յուն-
նե րի հետ ընտ րա կեղ ծիք նե րի վե րահսկ ման միաս նա կան շտա բում մաս նակ ցութ-
յու նից` ո մանց ան դա մակ ցութ յու նը հա մա րե լով ի մի տա ցիա:  Փաս տո րեն շտա բի 
ան դամ կու սակ ցութ յուն էր նաեւ ԲՀԿ-ն, ո րը կազ մա կերպ ված եւ մեծ չա փե րի 
ընտ րա կա շառք էր բա ժա նում:  Քա րո զաշր ջա նի մեծ մա սում « Ժա ռան գութ յու նը» 
հայտն վել էր գրե թե բո լոր կու սակ ցութ յուն նե րի թի րա խում:  Սա կայն դա էա պես 
չազ դեց նրա ա ճող վար կա նի շին: 

 Քա րո զար շա վը` քա րո զար շավ, բայց յու րա քանչ յուր քա ղա քա կան ուժ հա սա-
րա կութ յան մեջ իր կեր պարն ու նի, որն ա վե լի խոր քա յին է` տա րի նե րի գոր ծու-
նեութ յան արդ յուն քում: Այս ընտ րութ յուն նե րում էլ մե ծա մաս նութ յան խա ղա քար-

3  Почепцев Г, Теория и практика коммуникации, Москва 1998, стр. 155
4  Елиаде М. Космос и история, М., 1987, стр. 135
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ԱՐ ՄԻ ՆԵ  ՂԱ ԶԱՐ ՅԱՆ

տը մնաց ու ժը (ընտ րա կա շառք, վար չա կան ռե սուրս եւ այլն) եւ ա պա տե ղե կատ-
վութ յու նը.
1.   Շար քա յին քա ղա քա ցին մտա ծում է` ձեռք բե րու մը միայն կլի նի այն, ինչ որ 

ընտ րա կան շրջա նում կու նե նա:
2.   Մար դիկ, որ պես կա նոն, քիչ սպա սե լիք ներ ու նեն գոր ծող իշ խա նութ յան փո-

փո խութ յուն նե րից եւ մեծ սպա սե լիք ներ` ընդ դի մութ յու նից:  Սա կայն կրկին 
մե ծա մաս նութ յան ձայ նը իշ խա նութ յանն է, քա նի որ ի րա տե սո րեն կար ծում 
են, որ իշ խա նա կան ռե սուր սը կհաղ թի:

3.   Մար դիկ` ա վե լի վա խե նա լով ոչ հաս տա տուն վի ճա կից, քվեար կե ցին կա յու-
նութ յան օգ տին` «վատ, բայց հաս տա տուն» մո տեց մամբ:

 Հա սա րա կա կան կար ծի քի մա նի պուլ յա ցիան քա ղա քա կան ու ժե րի
ռազ մա վա րութ յան շրջա նակ նե րում 

Ոչ միայն առ կա ի րո ղութ յուն նե րը, այ լեւ այն փաս տը, որ կոա լի ցիոն ու ժերն 
ա մեն ինչ ա րե ցին նպաս տա վոր լույ սի տակ ներ կա յա նա լու հա մար, հան րա յին 
վստա հութ յան աս տի ճա նա կան կո րուս տի հան գեց րեց: 

 Խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի քա րո զար շա վի ըն թաց քում, դրա նից 
ա ռաջ եւ հե տո քա ղա քա կան ու ժե րի ակ տի վութ յու նը, որն ուղղ ված էր  Հա յաս-
տա նի քա ղա քա ցուն, կոնկ րետ նպա տակ էր հե տապն դում` հնա րա վոր ընտ րա-
զանգ ված: Բ նա կա նա բար` նման աշ խա տան քը մին չեւ ընտ րա զանգ վա ծի ձեռք-
բե րու մը հա սա րա կա կան կար ծիք ձե ւա վո րե լու հա մար է, նաեւ հա սա րա կա կան 
կար ծի քի մա նի պուլ յա ցիա է:  Սա բնա կա նոն եւ ըն դու նե լի գոր ծու նեութ յուն է, 
ի վեր ջո, հա սա րա կա կան կար ծի քի ձե ւա վո րու մը կա տար վում է սո ցիա լա կան 
մեծ կամ փոքր խմբե րում ներ մուծ ված գա ղա փար նե րի, դիր քո րո շում նե րի, հա-
մոզ մունք նե րի մի ջո ցով:  Սա կայն ե րե ւույ թի նման ձե ւա կեր պու մը, ո րը բնո րոշ է 
հա յաս տան յան ի րա կա նութ յա նը (մա նի պուլ յա ցիան), բա ցա սա կան են թա տեքստ 
ու նի:  Նույն գոր ծո ղութ յան նկատ մամբ մարդ կանց դրա կան կամ բա ցա սա կան 
տրա մադր վա ծութ յու նը կամ գնա հա տան քը ար տա հայտ վում է` բա ռե րին տա լով 
դրա կան կամ բա ցա սա կան ե րանգ: 

Երբ մար դը մարդ է սպա նում` նա մար դաս պան է, զին վո րը մարդ է սպա նում 
(նախ` հա կա ռա կոր դի փո խա րեն գոր ծած վում է թշնա մի բա ռը), ա պա հե րոս է, 
այլ ոչ մար դաս պան:  Նույն կերպ մեզ հայտ նի կան բազ մա թիվ բա ռեր եւ ե րե ւույթ-
ներ, ո րոնց «սահ մա նա զա տու մը» բա րո յա կան դաշ տում է: Այս եր կա կի չա փա-
նիշ նե րով մո տե ցու մից զերծ չեն հա սա րա կա կան կար ծի քի ձե ւա վո րումն ու դրա 
մա նի պուլ յա ցիան:

 Քա րո զար շա վի ժա մա նակ ո րոշ ու ժեր կո պիտ մա նի պուլ յա ցիա ներ ա րե ցին, 
որն ա վե լի «ստի պո ղա կա նութ յան» էր նման: Օ րի նակ` կոա լի ցիոն կու սակ ցութ-
յուն նե րի խա ղա քար տը գո վազ դա յին հո լո վա կում դե ռեւս մե ծա թիվ մարդ կանց 
ներ կա յութ յունն էր, ո րը թվում էր, թե ազ դե ցիկ է, սա կայն հա կա ռակ ազ դե ցութ-
յունն էր:  Հատ կա պես` ե թե հե ռուս տա դի տող քա ղա քա ցին ան ձամբ հայտն վել է 
այն ի րա վի ճա կում, երբ ի րեն աշ խա տան քից ստի պո ղա բար են տա րել այդ հան-
դի պում նե րին: 
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Հայաստանի 2012թ. խորհրդարանական ընտրությունների հոգեբանական նրբերանգները

 Քա րո զար շա վից ա ռաջ եւ նրա ըն թաց քում աշ խու ժա ցավ սո ցիո լո գիա կան հե-
տա զո տութ յուն նե րի անց կա ցու մը` մի գի տութ յուն, ո րը զար գա ցած երկր նե րում 
բա վա կա նին մեծ ճշգրտութ յամբ տե ղե կատ վութ յուն կա րող է ներ կա յաց նել բնակ-
չութ յան մեջ առ կա ի րա կան պատ կե րի մա սին:  Հա յաս տան յան սո ցիո լո գիան` այն 
էլ քա ղա քա կան ուղղ վա ծութ յամբ, դե ռեւս չի կա րող ճշգրիտ արդ յունք ներ հրա-
պա րա կել` ժո ղովր դի բնա վո րութ յան, տա րած ված կարծ րա տի պե րի, իշ խող վար-
չա կար գի բնույ թի, ինչ պես նաեւ վա խի ու անվս տա հութ յան մթնո լոր տի պատ-
ճա ռով:  Սո վո րա կան քա ղա քա ցին, ով իր կյան քի քա ղա քա կա նաց վա ծութ յու նը 
զգում է ա ռօր յա յում, չի կա րող ի րա կան եւ ան կեղծ կար ծիք հայտ նել կամ տվյալ-
ներ ա սել, երբ իր աշ խա տան քով կամ զբաղ մուն քով ուղ ղա կիո րեն կա խում ու նի 
այս կամ այն մարմ նից, նրանց քմա հա ճույ քից: 

 Հա յաս տա նում սո ցիո լո գիան հա սա րա կա կան կար ծի քի կոշտ աճ պա րար է: 
 Սո ցիո լո գիա կան մի շարք հե տա զո տութ յուն նե րի, տար բեր հար ցում նե րի մի ջո-
ցով ներ կա յաց վող թվերն «ըն տե լաց նում» են մարդ կանց, նա խօ րոք ծրագ րում, 
որ վերջ նա կան արդ յունքն անս պա սե լի չլի նի:  Դա շատ կա րե ւոր հո գե բա նա կան 
մա նի պուլ յա ցիա է, ազ գաբ նակ չութ յա նը «խնա յե լու» հան կար ծա կի ապր վող 
ցնցա կաթ ված նե րից: Ու շագ րավն այն է, որ մար դիկ հաս կա նում են տվյալ նե րի 
անճշ տութ յու նը, սա կայն այն նրբե րան գը, թե ին չու է դա ար վում, ա վե լին է, քան 
պատ կե րաց նում են.

1. նախ` դա քա րոզ է, 
2. այս կամ այն ու ժին «մե սիջ» փո խան ցե լու ձեւ է,
3. մարդ կանց հո գե բա նա կան ծրագ րա վո րում է, որ սպա սեն հենց այդ պի սի 

թվե րի:  Թե լադր վող ակն կա լիք է:

Gallup International Association ըն կե րութ յու նը խորհր դա րա նա կան ընտ րութ-
յուն նե րի օ րը exit-poll էր անց կաց րել 131 ընտ րա տա րածք նե րում: « Հու սով ենք, 
որ մար դիկ ազ նիվ կպա տաս խա նեն, թե ի րենք ում ընտ րե ցին»5: Ընտ րութ յուն նե-
րի օ րը հարց ված նե րի 40%-ը հրա ժար վել է ա սել, թե որ ու ժին է ընտ րել: Ն ման 
հարց ման դեպ քում մե թո դա բա նութ յու նից ու ըն թա ցա կար գից ա ռա վել կա րե ւոր-
վում են մի ջա վայ րը, որ տեղ անց կաց վում է հար ցու մը, պե տութ յու նը, հա սա րա-
կութ յու նը, ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի մշա կույ թը, քա ղա քա ցի նե րի ի րա զեկ վա-
ծութ յունն ու վստա հութ յու նը հարց ման նկատ մամբ: Որ քա նով է վստա հե լի այն 
60-ի պա տաս խանն այն դեպ քում, երբ հա մա տա րած ընտ րա կա շառք է բա ժան-
վել: Ն ման պայ ման նե րում հե տա զո տութ յան ցու ցա նի շը կա րող է «մատ նել», թե 
որ կու սակ ցութ յուն ներն են կա շառք բա ժա նել:

 Քա րո զաշր ջա նում ընդ դի մա դիր զանգ վա ծում կա յին մի շարք
մո տե ցում ներ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի հան դեպ.

1.  Փոր ձա գի տա կան մի շրջա նակ` հիմ նա կա նում ան կախ փոր ձա գետ ներ, 
« Սար դա րա պատ» շարժ ման ան դամ ներ, կար ծիք էին հայտ նում եւ ինչ-որ 
տեղ նաեւ «քա րո զում» չմաս նակ ցել, բոյ կո տել ընտ րութ յուն նե րը, քան զի 
ա մեն բան կան խո րո շած է:

5  http://www.armtown.com/news/am/nws/20120427/103079/
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2.  Կու սակ ցա կան ո լորտ նե րում, քա ղա քա կան պայ քա րի թո հու բո հում գտնվող 
մար դիկ, ո րոնք շատ լուրջ վե րա բեր մունք ու նեին` ի րա պես լծվե ցին քա րո-
զար շա վին:

3.  Փոր ձա գետ ներ եւ քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ կա յին, ով քեր կար ծում էին, որ 
նման ընտ րա կան մշա կույ թի առ կա յութ յան, ցածր հնա րա վո րութ յուն նե րի ու 
իշ խա նութ յան վե րահսկ ման դեպ քում էլ պետք է մաս նակ ցել, հնա րա վոր է 
նաեւ հա ջո ղել` հիմ նա կան շեշ տադ րու մը եւ հույ սը դնե լով քա ղա քա ցու գի-
տակ ցութ յան փո փո խութ յուն նե րի վրա: 

 Փոր ձենք հեր թով դի տար կել.

1. «Իշ խա նութ յուն ներն այս ան գամ էլ կեղ ծե լու են ընտ րութ յուն նե րը, ա մեն 
բան կան խո րոշ ված է, ար դեն իսկ յու րա քանչ յուր կու սակ ցութ յան ան ցո ղիկ 
թվե րը գրված են, կտես նեք` մա յի սի 6-ին ինչ է լի նե լու, կտես նենք մա յի սի 
7-ին ինչ եք ա սե լու». սրանք այն հիմ նա կան ար տա հայ տութ յուն ներն ու 
մտքերն են, ո րոնք կա մա թե ա կա մա քա ղա քա կան պա սի վութ յան կո չից 
բա ցի, ա վե լի վտան գա վոր մի տում ու նեն: Այն ի րա կան գոր ծող դի պա շար է 
(իշ խա նութ յու նը այս ան գամ էլ է կեղ ծե լու ընտ րութ յուն նե րը), ո րին չեն կա-
րող գո նե չհա մա ձայն վել, եւ բարձ րա ձայն վում է տար բեր ընդ դի մա դիր նե-
րի կող մից:  Բազ միցս կրկնվե լու դեպ քում այն ուղ ղա կի գո յութ յուն ու նե ցող 
ի րա կան ակն կա լիք է: Ա ռաս պելն ըն դու նում են բո լո րը, գոր ծում է սպա սե-
լիք նե րի մե խա նիզ մը, ո րը պետք է ի կա տար ած վի, ար դա րաց վեն ակն կա-
լիք նե րը սպաս վող վար քագ ծից: Իշ խա նա կան կող մը գոհ է տա րած ված դի-
պա շա րից, քա նի որ ար դեն իսկ իր գոր ծո ղութ յուն նե րը չեն ըն կալ վում որ պես 
ա նըն դու նե լի եւ ոչ քա ղա քա կիրթ, կա հան դուր ժո ղա կա նութ յուն (թե րեւս` 
հա սա րա կութ յան են թա գի տակ ցա կան մա կար դա կում): Այս ա ռաս պե լը ոչ 
ժո ղովր դա վար պե տութ յուն նե րում հա սա րա կութ յուն նե րին բնո րոշ գծե րից 
մեկն է, ինչ պես նաեւ` նույն ժո ղովր դա վա րութ յա նը խո չըն դո տող ա ռաս պել-
նե րից:

2. Այս ա ռաս պե լի մյուս բե ւե ռը մեծ փո փո խութ յուն նե րի ակն կա լի քի ար տա-
հայ տումն է, որն ու նի իր դրա կան եւ բա ցա սա կան կող մե րը: Այն հիմ նա-
կա նում օգ տա գոր ծում էին քա րո զար շա վի մաս նա կից ներն ի րենց ե լույթ նե-
րում: Դ րա կա նը, վե րը նկա րագ րած ա ռաս պե լի հատ վա ծին է հա կադ րում եւ 
տա րա ծում է այլ ա ռաս պել, որ ա մեն բան մոտ օ րերս փոխ վե լու է, փոխ վե լու 
են իշ խա նութ յու նը, նույ նիսկ մար դիկ, այլ  Հա յաս տան պի տի ու նե նանք:  Բա-
ցա սա կան կողմն այն է, որ նման հույ սե րից ու հա մոզ մունք նե րից ո գեշնչ վե-
լով եւ հա վա տա լով դրանց, ընտ րութ յուն նե րի հա ջորդ օ րը խոր հիաս թա-
փութ յան մեջ կա րող են հայտն վել: 

3.  Քա ղա քա ցու գի տակ ցութ յան, ժո ղովր դի հու սա հա տութ յան եւ ինք նա կազ-
մա կերպ ման վրա հու սա ցող փոր ձա գետ ներն ի րենք հիաս թա փութ յուն 
ապ րե ցին, քան զի իշ խա նութ յան կող մից զանգ վա ծա յին դրա մա բա ժա նու-
մը` որ պես ընտ րա կա շառք, տվեց իր արդ յուն քը: Առ հա սա րակ` ժո ղո վուր դը 
շարժ վում է են թա գի տակ ցութ յամբ, մար դիկ վա խե նում են պա տաս խա նա-
տու լի նել ի րենց ընտ րութ յան հա մար: 
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 Կա յին տար բեր հա սա րա կա կան շեր տե րի մո տե ցում նե րի բազ մա զա նութ յուն, 
ժո ղովր դի այս կամ այն հատ վա ծի շա հեր, բայց ոչ հա սա րա կութ յան շա հեր, եւ 
ըստ այդմ` տար բեր մո տե ցում ներ քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի, մաս նա վո րա-
պես խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի նկատ մամբ: Այս պես` կա յին հե տեւ յալ 
մո տե ցում նե րը. 

1. բա ցար ձակ ան շա հագր գիռ.
2. հե տաքրքր ված.
3. ա ռա վել քա ղա քա կա նաց ված եւ շա հագր գիռ:

Խն դիրն այն է, որ ժո ղո վուրդն այ լեւս ան հա ղորդ է ցան կա ցած ա նօ րի նա-
կա նութ յան, բռնութ յան, ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման, ա նար դա րութ յուն նե րի 
եւ շատ հար ցե րի նկատ մամբ, նա թալ կա ցած, հա վա տը կորց րած, ինչ-որ տեղ 
հոգ նած միա վո րում է:  Ժո ղո վուր դը` տար բեր քա ղա քա կան վեր լու ծութ յուն նե-
րի չտրվե լով, քա ղա քա կան ան ցու դար ձը պարզ դի պա շար է տես նում եւ ա վե լի 
հստակ գի տակ ցում, ա ռա վել բարձր դիր քե րից ու ա ռա վել ճշգրիտ գնա հա տում 
քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րը, քան ա ռաջ նորդ վում մանր մունր խար դա վանք-
նե րով: 

Ըստ գո յութ յուն ու նե ցող դա սա կարգ ման` յու րա քանչ յուր կեղծ ված ընտ րութ-
յուն քա ղա քա ցուն մատ նում է, մղում`

1. քա ղա քա կան պա սի վութ յան,
2. քա ղա քա կան բյու րոկ րա տաց ման արդ յուն քում` քա ղա քա կա նութ յու նից 

ինք նա հե ռաց ման եւ ինք նա մե կու սաց ման,
3. ա պա տիա նե րի` որ պես քա ղա քա կան հա մա կար գը չըն դու նե լու ձեւ, հիաս-

թա փութ յուն նե րի, ինք նա մե կու սաց ման,
4. գի տակց ված բոյ կո տի` «թշնա մա կան» հա մա կար գի նկատ մամբ:

 Վեր ջա բան

 Բուռն զար գա ցում ներ են կա տար վում հե տընտ րա կան շրջա նում, բայց ա մե-
նե ւին էլ չեն շա հարկ վում ընտ րութ յուն նե րը:  Թե մա ներն ու ի րա դար ձութ յուն նե-
րը տար բեր են` DIY-ա կում բի պայթ յուն եւ բո ղո քի ակ ցիա, զին վո րա կան բժշկի 
սպա նութ յուն` բո ղո քի ակ ցիա:  Թե րեւս ընտ րութ յուն նե րին նա խոր դած բուռն 
քա րո զար շա վը են թադ րում էր, որ պետք է բա վա կան եր կար շա րու նակ վեին 
քննար կում նե րը ընտ րութ յուն նե րից հե տո:  Ժա մա նա կա հատ վա ծը վա կո ւու մա յին 
ստաց վեց` ընտ րա կան թե մա նե րով:  Սա կայն այն բո ղո քի է ներ գիան, որն առ կա 
է ակ տիվ զանգ վա ծում, դեռ հատ վա ծա պես դուրս է գա լիս, սա կայն հան րա յին 
հնչե ղութ յան ոչ մի ի րա դար ձութ յուն հա մախմ բող չի դառ նում:  Մարդ կանց մեջ 
անվս տա հութ յուն կա պայ քա րի նկատ մամբ. շա տե րը դեռ չեն նե րում 2008-ից 
հե տո ի րենց կորց րած ռե սուրս նե րը` հա վատ, ժա մա նակ, ո գե ւո րութ յուն, ո րոնք 
հա կախ թան են ներ կա պայ քա րի: Դժ վար կյան քով ապ րող մարդ կանց հնա րա-
վոր չէ շա րու նա կա կան պայ քա րի մեջ պա հե լը, երբ օր վա հա ցի խնդիր պետք է 
լու ծել, իսկ հատ վա ծա կան բո ղոք ներն իշ խա նութ յա նը սթա փեց նե լու հու սա հատ 
ճի չեր են հի շեց նում: 
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Այս ընտ րութ յուն նե րի հե տաքր քիր կող մե րից մե կը ժո ղովր դի մե ծա մաս նութ-
յան «ան սա սա նութ յունն» էր, «կողմ նո րոշ վա ծութ յու նը» կոնկ րետ քա ղա քա կան 
ո րե ւէ ու ժի կամ ընտ րա կա շառ քի հան դեպ:  Ժո ղովր դի քա ղա քա կան ու ժե րի 
նկատ մամբ անվս տա հութ յան եւ կրա վո րա կան պահ ված քի պատ ճառ նե րը մի 
քա նիսն են.

1. հա սա րա կա կան կար ծի քի կեղծ մա նի պուլ յա ցիա նե րը. 
2. ընդ դի մա դիր դաշ տի նկատ մամբ անվս տա հութ յու նը, ո րը խարսխ ված է նա-

խա դե պե րի հի ման վրա. 
3. 2008-ի թեժ պայ քա րից հե տո այժմ յան դիր քա վո րում նե րի հեն քում ի րենց 

ակ տի վութ յան վե րագ նա հա տու մը (երբ տե սան, որ ա մե նա վեր ջում պայ քա-
րը վե րած վում է «պայ մա նա վոր վա ծութ յան» իշ խա նութ յան հետ, ա ռան ձին 
ան հատ ներ ո րո շե ցին ու նե նալ ի րենց ա ռան ձին պայ մա նա վոր վա ծութ յու-
նը).

4. 2008թ. ընտ րութ յուն նե րին նա խոր դող շրջա նը ճգնա ժա մա յին էր բո լոր կող-
մե րով, իսկ 2012-ին այն սրված չէր, քա նի որ կար մարդ կանց ո րո շա կի խոս-
քի եւ գոր ծի ա զա տութ յան հնա րա վո րութ յուն, որն էլ ի րա գոր ծե լով` բո ղո քի 
կու տակ վա ծութ յուն չե ղավ.

5. ի րենց նոր ընտ րութ յան հա մար պա տաս խա նա տու լի նե լու` ժո ղովր դի մտա-
վա խութ յու նը` ըստ «ա վե լի լավ է վատ կա յու նութ յու նը, քան ան հաս կա-
նա լի նո րը» բա նա ձե ւի:  Սա հո գե բա նա կան պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ 
է, ռա ցիո նա լի զա ցիա` պաշտ պա նա կան փաս տար կում, հիմ նա վո րում, ո րի 
օգ նութ յամբ անձն ար դա րաց նում է իր ա րարք նե րը, հա մոզ մունք ներն ու 
դիր քո րո շում նե րը, նաեւ մեղ մաց նում այն հիաս թա փութ յու նը, որ ու նե նում 
է, երբ չի հաս նում նպա տա կին:  Նույն մե խա նիզ մը գոր ծում է զանգ վա ծա յին 
մա կար դա կում:  Մաս նա վո րա պես` հիմ նա վոր վում է, իբր, ան մատ չե լի նպա-
տակն ար ժեք չու նի, վատն է, իսկ այն, ինչ ար դեն ու նի, տի րում է, հիա նա լի 
չէ, բայց ի րեն բա վա րա րում է:

Այժմ, բա ցի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ակ տիվ զանգ վա ծից, մարդ կանց 
մեջ քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի հան դեպ ոչ մի վե րա բեր մունք չկա:  Մինչ 
ինք նութ յու նից զուրկ կեց ված քին հաս նե լը ընդ դի մութ յան «ար մա տա կան» կոչ-
ված թե ւը փո շիաց րեց նաեւ 2008-ի ձեռք բե րու մը, այն է` մարդ կանց մեջ պայ քա-
րի ո գին, հաղ թա նա կի հա վա տը:  Ժո ղովր դի պատ կե րա ցում նե րում ցան կա ցած 
ու ժի կամ ցան կա ցած շարժ ման գոր ծու նեութ յուն ինք նան պա տակ է եւ նեղ, քա-
նի որ այն հա մե մա տում են մեծ ընդ դի մութ յան հետ, թե րա հա վա տութ յու նը բա-
ցատր վում է հե տեւ յալ կերպ. ե թե նա չդի մա ցավ եւ ո չինչ չկա րո ղա ցավ ա նել, 
ա պա մանր շար ժում ներն ու ընդվ զում ներն ա նօ գուտ են: 

Որ տե՞ղ սխալ վե ցին քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րը: Արդ յոք հաս կա ցա՞ն, 
թե ոչ, որ ի րենց սե փա կան հա վակ նութ յուն նե րը հատ վա ծա պես ա ռաջ մղե լու 
պահ ված քը կրկնօ րի նա կեց յու րա քանչ յուր կա շառ վող քա ղա քա ցի` մտա ծե լով 
զուտ իր բա րօ րութ յան մա սին` այն էլ սահ մա նա փակ ժամ կե տի հա մար:  Սա կա-
րե ւոր մար տահ րա վեր է եւ լուրջ խնդիր բո լոր քա ղա քա կան ու ժե րի օ րա կար-
գում:
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АРМИНЕ КАЗАРЯН
Психологические особенности парламентских выборов 2012 г.

После президентских выборов в Армении 2008 года, в условиях  серьезной ограничен-
ности информации и в атмосфере страха,  преследований и насилия, наблюдалась поли-
тическая активность, выраженная в акциях протеста и неповиновения. A сегодня, в 2012 
году, во времена быстрого распространения информации, повышенного политического 
самосознания и в условиях имеющихся в активе гражданского общества нескольких 
общественных побед (водопад Трчкан, парк Маштоца), когда общественно-политический 
спектр несравненно расширился, оппозиция проиграла, потом наступила «тишина».

Сейчас у граждан (кроме общественно-политически активных  слоев населения) отсут-
ствует какой-либо интерес по отношению к политическим партиям. До потери идентич-
ности так называемое «радикальное» крыло оппозиции (Армянский национальный кон-
гресс) распылило также достижения 2008 года – это дух борьбы и вера в победу. Народ 
считает, что деятельность любой силы или любого движения является самоцелью. Недо-
верие объясняется тем, что если подавляющая часть оппозиции не выдержала и ничего 
не смогла сделать, то мелкие движения и ограниченное сопротивление бесполезны.

ARMINE GHAZARYAN
Psychological Peculiarities of the 2012 Parliamentary Elections

Following the 2008 presidential elections held in Armenia—in conditions of restricted access 
to information, and in an atmosphere of fear, persecution, and violence—the opposition staged 
activities reflected in civil disobedience and protests. Meanwhile, in 2012—in times of rapid 
information and enhanced civil consciousness, and in state of several victories recorded by 
civic activists (Trchkan waterfall, Mashtots Park)—when the spectrum of the civil society was 
much expanded, the opposition lost the elections, and afterwards “silence” reigned. 

Nowadays, there is no adopted stance among the public—besides the dynamic bulk of socio-
political movements—towards political parties. Before losing self-identity, the so-called “extrem-
ist” part of the opposition (Armenian National Congress) reduced to ashes the achievement 
of 2008—the people’s fighting spirit and faith in triumph. The society perceives the activity 
of any political force or movement as an end in itself, and justifies this lack of confidence on 
the basis that the vast majority of the opposition forces did not stand their ground and did not 
manage to do anything—thus considers minor steps and limited resistance useless.
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Անդրադարձ Հայաստանում քաղաքական
պայքարի ձեւերի հարցին

ՄԱՆՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
 Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի
հայ կա կան կենտ րո նի (ՌԱՀՀԿ) տնօրեն

Ա. Ընտրությունների միջոցով իշխանություն փոխելու` քաղաքացիների 
իրավունքի խախտումը: Ընտրակեղծիքների դեմ ընդդիմադիր 
կուսակցությունների պայքարի անարդյունավետությունը

Ըստ ձե ւա վոր ված ա վան դույ թի` ընտ րութ յուն նե րից հե տո ընդ դի մա դիր կու-
սակ ցութ յուն նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յան թե մա յով ծա վալ վող 
բա նա վե ճե րը դառ նում են հրա տապ: Այսoրի նակ ի րա վի ճա կը կապ ված է այն 
հան գա ման քի հետ, որ ընտ րութ յուն նե րը, որ պես կա նոն, վե րած վում են գոր ծող 
իշ խա նութ յան վե րար տադ րութ յան հեր թա կան մի ջո ցառ ման, իսկ ընտ րութ յուն-
նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցութ յուն նե րի բո լոր ջան քե րը ոչ մի կերպ չեն ազ դում 
ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քի վրա: Լա վա գույն դեպ քում իշ խա նա մետ ու ժե րի 
ճամ բա րում ձե ւա կա նո րեն փոխ վում է դա սա վո րութ յու նը, իսկ ընդ դի մա դիր դաշ-
տում ա ռա ջա նում է նոր հնա րա վո րութ յուն իշ խա նա կան շրջա նակ նե րից դուրս 
մնա ցած քա ղա քա կան ու ժե րի վե րախմ բա վոր ման հա մար: Բուն բա նա վե ճը, ըստ 
էութ յան, հան գում է ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յուն նե րի հեր թա կան ան հա ջո ղութ-
յուն նե րի պատ ճառ նե րի ար դա րաց մա նը:

Ար դեն իսկ մե կու կես տաս նամ յակ է` նկա րագր ված ի րա վի ճա կը քա ղա քա կան 
պայ քա րի կի զա կե տում է պա հում «հան ցա վոր իշ խա նութ յուն նե րի փո փո խութ-
յան» կար գա խո սը, ո րը ներ կա յաց վում է իբ րեւ ազ գա յին երկ պա ռա կութ յուն նե րի 
հաղ թա հար ման ընդ հան րա կան մի ջոց: Բո լոր մյուս քա ղա քա կան նպա տակ նե րը 
հա մար վում են ի մաս տա զուրկ, ե թե իշ խա նա փո խութ յան ծրա գիրն ի րա գործ ված 
չէ: Իշ խա նա փո խութ յան հա մա պար փակ ձեւ է ըն դուն վում նա խընտ րա կան եւ 
հե տընտ րա կան ժա մա նա կա հատ ված նե րում ընդ դի մութ յան հա մախմ բու մը` ժո-
ղովր դի հետ ու ժե րի միա տեղ մամբ հան դերձ: Պայ քա րի այս պի սի ձե ւը հե տապն-
դում է գլխա վոր մար տա վա րա կան նպա տակ` ետ պա հել իշ խա նութ յուն նե րին 
ընտ րութ յուն նե րը կեղ ծե լուց:

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ քա ղա քա կան պայ քա րի տվյալ տեխ նո լո գիան 
հա ջո ղութ յուն չի ա պա հո վում, երկ րում ոչ մի քա ղա քա կան ուժ եր բե ւէ չի դի մել 
դրա վե րա նայ մա նը: Ան հա ջո ղութ յուն նե րի պատ ճառ նե րը պար զա պես եր բեք չեն 
կա պակց վել բուն պայ քա րի նշված տեխ նո լո գիա յի հետ: Հ նա րա վոր է, սա կայն, որ 
ժա մա նա կի ըն թաց քում քա ղա քա կան ու ժե րի ա ռաջ նա հեր թութ յուն ներն ի րենք 
են փոխ վել` շե ղե լով ու շադ րութ յու նը պայ քա րի ձե ւե րը վե րաի մաս տա վո րե լու 
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խնդրի կա րե ւո րութ յու նից: Ին չե ւի ցե, քա ղա քա կան կյան քում ստեղծ վել է կա յուն 
«ա րա տա վոր շրջան», ո րից դուրս գա լու ել քը ոչ ոք չգի տի: Եվ արդ յուն քում  տե ղի 
ու նե ցավ քա ղա քա կան հա մա կար գի հա րա տեւ ան կում: 

Բարձ րաց ված խնդիր նե րի մեջ պար զութ յուն մտցնե լու հա մար հարկ է կանգ 
առ նել Հա յաս տա նի ներ քա ղա քա կան կյան քի մի կա րե ւոր դի տանկ յան վրա, որն 
առնչ վում է ար դեն եր կար տա րի ներ ա զատ ընտ րութ յուն նե րի անց կաց ման մե-
խա նիզ մի կաթ վա ծա հա րութ յան պայ ման նե րում քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յան 
բուն էութ յա նը: Կա րե լի է են թադ րել, որ քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի մի-
ջեւ մրցակ ցա յին պայ քա րի հի ման վրա պե տա կան իշ խա նութ յուն ձե ւա վո րե լու 
գլխա վոր մե խա նիզ մի բա ցա կա յութ յու նը պետք է վեր ջին նե րիս թե լադ րի գոր-
ծու նեութ յան ա ռանձ նա հա տուկ պայ ման ներ: Հար ցը, ըստ էութ յան, հան գում է 
հե տեւ յա լին. դե պի ո՞ւր են ուղղ ված կու սակ ցութ յուն նե րի ջան քե րը, ե թե ոչ մեկն 
իշ խա նութ յան հա մար պայ քա րի հա ջո ղութ յու նը չի կա պում ա զատ ընտ րութ յուն-
նե րի հետ: 

Ինչ պես թվում է` նշված հար ցադր ման պա տաս խա նը կա րող է լույս սփռել ոչ 
միայն Հա յաս տա նում քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յան էութ յան եւ բո վան դա կութ-
յան վրա, այ լեւ ե րե ւան բե րել երկ րի իշ խա նութ յուն նե րի վե րար տադր ման պատ-
ճառ նե րը: Սա կայն Հա յաս տա նում քա ղա քա ցի նե րի` ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով 
իշ խա նութ յան փո փո խութ յան ի րա վուն քի խախտ ված լի նելն ար դեն փաստ վել է 
մի ջազ գա յին մա կար դա կով1: Մ նում է միայն պար զել քա ղա քա կան այդ մի տու մի 
կա յու նութ յան պատ ճառ նե րը: Նա խա պես հարկ է նշել միայն, որ կու սակ ցա կան 
պայ քա րից զատ` Հա յաս տա նում ան կա խութ յան ողջ ըն թաց քում հա սա րա կա-
կան-քա ղա քա կան  ակ տի վութ յան ոչ մի այ լընտ րան քա յին ե ղա նակ չի նկատ վել: 
Հա մար վում էր, որ միայն քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն ներն են պա տաս խա նա-
տու երկ րում գո յութ յուն ու նե ցող բո լոր խնդիր նե րի լուծ ման հա մար: Հան րութ յու-
նը սե փա կան ա ռա քե լութ յու նը տես նում էր իր խնդիր նե րը քա ղա քա կան կու սակ-
ցութ յուն նե րին պատ վի րա կե լու մեջ: Դա հա մար վում էր բնա կա նոն գոր ծըն թաց:

Բ. Կուսակցությունների գործունեությունն ազատ ընտրությունների 
բացակայության պայմաններում: Քաղաքական համակարգի ճգնաժամը 

Պետք է պարզ լի նի` ե թե պե տա կան իշ խա նութ յու նը չի ձե ւա վոր վում ա զատ 
ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով, ա պա այն կազ մա վոր վում է` հիմ քում ու նե նա լով բո լո-
րո վին այլ տրա մա բա նութ յուն եւ մե խա նիզմ ներ: Այս տեղ, սա կայն, ա ռաջ նա հերթ 
հե տաքրք րութ յուն են ներ կա յաց նում ոչ այն քան գոր ծող վար չա կար գի, որ քան իշ-
խա նութ յան հա վակ նող քա ղա քա կան ու ժե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի բնույթն ու շար-
ժա ռիթ նե րը: Չէ՞ որ չի կա րող կաս կած լի նել նրա նում, որ ի րենց գոր ծու նեութ յան 
հեն քը պետք է լի նի գոր ծող վար չա կար գին հա մո զե լը, որ իշ խա նութ յան մի մա սը 
1  2012թ. մայիսի 24-ին ԱՄՆ պետդեպարտամենտը հրապարակել է մարդու իրավունքների 
2011թ. զեկույցը:  Փաստաթղթում նշվում է, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների 
պաշտպանության ոլորտի ամենաէական խնդիրը քաղաքացիների` ընտրությունների միջոցով 
իշխանություն փոխելու, խոսքի եւ ԶԼՄ-ների ազատության, ինչպես նաեւ դատական անկախ 
իշխանության իրավունքի սահմանափակումն է:
http://photos.state.gov/libraries/armenia/231771/PDFs/hr2011.pdf
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զի ջի ի րեն: Կար ծել, թե քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րը կա րող են ստանձ նել 
երկ րի քա ղա քա կան կյան քում գո յութ յուն ու նե ցող կա նոն նե րը կտրուկ փո խե լու 
դե րը, չա փա զանց հա մար ձակ են թադ րութ յուն կլի ներ: Այ նո ւա մե նայ նիվ` նո րան-
կախ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գո յութ յան ողջ ժա մա նա կաըն թաց քում չի 
դրսե ւոր վել նման գոր ծե լա կերպ. կու սակ ցութ յուն նե րը դարբ նում են ի րենց քա-
ղա քա կա նութ յու նը` ըն դու նե լով գո յութ յուն ու նե ցող կա նոն նե րը: 

Ե թե փոր ձենք թե զա յին հար թութ յու նում նկա րագ րել կու սակ ցութ յուն նե րի 
գոր ծո ղութ յուն նե րի բնույ թը, ա պա կհան գենք այդ գոր ծո ղութ յուն նե րի ներ քո հիշ-
յալ բա ղադ րիչ նե րին.

ա) Ար տա քին հո վա նա վոր նե րի փնտրտուք.
բ) Երկ րի ներ սում հա մախմ բող գա ղա փար նե րի փնտրտուք:

Կու սակ ցութ յուն նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի այս եր կու բաղ կա ցու ցիչ նե րը վար չա-
կար գի հետ սա կար կե լու ռազ մա վա րութ յան պայ ման ներ ձե ւա վո րե լու մի ջոց ներ 
են: Պայ ման նե րը կա րե լի է ձե ւա վոր ված հա մա րել, ե թե այս կամ այն կու սակ ցութ-
յու նը կա րո ղա ցել է վար չա կար գի հա մար սպառ նա լիք ներ ա ռա ջաց նել կամ նրան 
հնա րա վոր ծա ռա յութ յուն մա տու ցել: Վար չա կար գին մա տուց ված ա մե նան շա նա-
կա լի ծա ռա յութ յուն նե րի թվին է դաս վում մեկ կու սակ ցութ յան պայ քա րը մյու սի 
դեմ: Եվ պա տա հա կան չէ, որ ընդ դի մա դիր կեց վածք ըն դու նած քա ղա քա կան ու-
ժերն ա վե լի շուտ պայ քա րում են ի րար, քան երկ րում գոր ծող վար չա կար գի դեմ:

Հա մա պե տա կան ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նա կաշր ջան նե րը վե րած վում են 
այս կամ այն քա ղա քա կան կու սակ ցութ յան ռազ մա վա րութ յան ցու ցադ րութ յան: 
Այս պես` 2008թ. Հա յաս տա նում գոր ծող վար չա կարգն իր հա մար ճգնա ժա մա-
յին ի րա վի ճա կը լու ծեց եր կու կու սակ ցութ յուն նե րի` Դաշ նակ ցութ յան եւ «Օ րի-
նաց երկ րի» ծա ռա յութ յուն ներն ըն դու նե լու մի ջո ցով: Վեր ջին ներս օգ տա գոր ծե-
ցին ընդ դի մա դիր թեկ նա ծո ւի բարձ րաց րած դժգո հութ յան ա լի քը, ո րը միտ ված 
էր վար չա կար գի հետ սա կար կութ յա նը, եւ դի մա կա յութ յան վճռա կան պա հին 
ան ցան իշ խա նա կան ճամ բար: Ի փոխ հա տու ցում «ան բա սիր» ծա ռա յութ յան` 
նրանք կա ռա վա րութ յան մաս կազ մե ցին:

Հա ճախ քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն ներն ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցում 
են` ել նե լով կոնկ րետ հաշ վար կից: Նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ 
միշտ գո յութ յուն ու նի սա կար կութ յան հա վա նա կա նութ յուն` «խան գա րող» թեկ-
նա ծո ւի դե րա կա տա րութ յան մի ջո ցով քվե ներ խլել ազ դե ցիկ ընդ դի մա դիր թեկ-
նա ծո ւից: Այս պի սի դե րը սո վո րա բար շռայ լո րեն վար ձատր վում է վար չա կար գի 
կող մից, քա նի որ թույլ է տա լիս մե կու սաց նել հա կա ռա կոր դին եւ հե տընտ րա կան 
շրջա նում նրան խան գա րում է հա մախմ բե լու հան րութ յա նը: Ինչ վե րա բե րում է 
խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րին, ա պա կու սակ ցութ յուն նե րի մաս նակ-
ցութ յունն այս տեղ պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ ընտ րութ յուն նե րը կեղ ծող 
վար չա կար գը չի կա րող թույլ չտալ երկ րի խորհր դա րան առն վազն մի քա նի ընդ-
դի մա դիր կու սակ ցութ յան մուտ քը` մի ջազ գա յին հե ղի նա կութ յան նկա տա ռում նե-
րից ել նե լով: Ըստ այդմ` յու րա քանչ յուր կու սակ ցութ յուն հույս է ու նե նում ստա-
նա լու նվա զա գույն քա նա կով ման դատ ներ` հոգ տա նե լով լոկ այն մա սին, որ այդ 
ման դատ նե րը չհաս նեն ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցող այլ կու սակ ցութ յուն նե րի 
թվից ո րե ւէ մրցակ ցի:
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Երկ րի քա ղա քա կան կյան քում հա տուկ հե տաքրք րութ յուն են ներ կա յաց նում 
հե տընտ րա կան զար գա ցում նե րը: Ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յուն նե րը գրե թե 
միշտ հնա րա վո րութ յուն են տես նում բո ղո քի զանգ վա ծա յին գոր ծո ղութ յուն նե-
րի մի ջո ցով հե ռաց նե լու գոր ծող վար չա կար գին: Վեր ջին տա րի նե րին, սա կայն, 
իշ խա նութ յուն նե րը կա րո ղա ցել են գտնել դրա «հա կա թույ նը»: Դա հա ջող վեց 
ի րա կա նաց նել լղոզ ված ինք նութ յամբ օժտ ված մեր ձիշ խա նա կան « Բար գա վաճ 
Հա յաս տան» կու սակ ցութ յան ձե ւա վոր ման մի ջո ցով: Իշ խա նա կան ճամ բա րի 
բաղ կա ցու ցիչ մաս կազ մող այդ կու սակ ցութ յունն անհ րա ժեշտ պա հե րին ըն դու-
նում է ընդ դի մա դիր կեց վածք` ընդ ո րում, օգտ վե լով ընտ րող նե րին կա շա ռե լու 
բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րից: Իշ խա նութ յուն ներն այդ կու սակ ցութ յուն նե րի 
«հաշ վին դուրս են գրում» ձայ նե րի պատ կա ռե լի փա թեթ` թող նե լով ընդ դի մա-
դիր կու սակ ցութ յուն նե րին լու սանց քա յին դրութ յան մեջ եւ զրկե լով նրանց հե-
տընտ րա կան բո ղո քար կում նե րի շուրջ հան րութ յա նը հա մախմ բե լու հնա րա վո-
րութ յու նից:  

« Կու սակ ցա կան կյան քի» նկա րագր ված գծա պատ կերն ակ նե րե ւա բար ցույց 
է տա լիս ա զատ ընտ րութ յուն նե րը կաթ վա ծա հար ա նե լու մե խա նիզ մը, որ-
տեղ կու սակ ցութ յուն նե րը խա ղում են բազ մա գոր ծա ռու թա յին դե րեր: Ն րանք 
փաս տա ցիո րեն դառ նում են ոչ միայն երկ րում իշ խա նութ յան վե րար տադ րութ-
յան մե քե նա յի բաղ կա ցու ցիչ տար րեր, այ լեւ հան րութ յանն ա պա կողմ նո րո շող 
սկզբնաղբ յուր: Գի տակ ցա բար կամ ա կա մա յից նրանք ստիպ ված են խե ղաթ յու-
րել ըն թա ցող քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի պատ կե րը, որ պես զի ար դա րաց-
նեն ի րենց խա ղե րը վար չա կար գի հետ: 

Արդ յուն քում` քա ղա քա կան կյան քում պատ վաստ ված կա նոն նե րը մնում են 
ան սա սան, իսկ գոր ծող վար չա կարգն ա վե լի ու ա վե լի է կա տա րե լա գոր ծում վե-
րար տադր ման մե խա նիզմ նե րը` այս գոր ծըն թա ցի մեջ ներ քա շե լով ա ռա վել մեծ 
քա նա կութ յամբ մարդ կանց: Վե րը նշված կա նոն նե րի հետ կու սակ ցութ յուն նե րի 
հա մա ձայ նութ յու նը դառ նում է վար չա կար գի կա յու նութ յան գլխա վոր ե րաշ խի քը:

Գլ խա վոր ընդ դի մա դիր ու ժի` Հայ ազ գա յին կոնգ րե սի (ՀԱԿ) կող մից վեր ջին 
հինգ տա րում «սահ մա նադ րա կան կար գի վե րա կանգ նում` սահ մա նադ րա կան 
ե ղա նա կով» կար գա խո սի ներ քո կի րառ վող զանգ վա ծա յին պայ քա րի մար տա-
վա րութ յունն այն քան էլ շատ բան չփո խեց Հա յաս տա նի քա ղա քա կան կյան քում: 
Ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով իշ խա նա փո խութ յան հռչակ ված նպա տա կը մնաց 
ան հա սա նե լի: Իշ խա նութ յուն նե րի կի րա ռած վար չա կան ա հա բեկ ման տեխ նո-
լո գիան կա շառք նե րի հետ միա սին ա վե լի մեծ թափ ստա ցավ: 

Բո լո րո վին պա տա հա կան չէ, որ ար դի ժա մա նակ նե րում ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում է հայտն վել «սահ մա նադ րա կան պայ քար» հաս կա ցութ յան նոր բո-
վան դա կութ յան մա սին բա նա վե ճը: Հե ղա փո խա կան պայ քա րի ձե ւե րը մեր ժող 
հան րութ յունն ա վե լի շատ է քննա դա տութ յան են թար կում ոչ միայն կու սակ-
ցութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յու նը, այ լեւ սահ մա նադ րա կան կար գի բուն բո վան-
դա կութ յու նը եւ տեխ նո լո գիան այն ըմբռն մամբ, ո րով այն կի րառ վում է: Քն նա-
դա տութ յան հիմ նա կան ա ռար կան կու սակ ցութ յուն նե րի` վար չա կար գի կող մից 
ի ջեց ված խա ղի կա նոն նե րին են թարկ վելն է: Այ սինքն` կու սակ ցութ յուն նե րի 
ան զո րութ յու նը վե րագր վում է նրանց իսկ քա ղա քա կան ո րակ նե րին: Ա վե լին` 
կու սակ ցութ յուն ներն ա ռա վե լա պես մե ղադր վում են նրա նում, որ ի րենք օ րի նա-
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կա նաց նում են երկ րում գո յութ յուն ու նե ցող վար չա կար գը եւ նրա վե րար տադ-
րութ յան հա րա տեւ գոր ծըն թա ցը:  

Այս քննա դա տութ յունն օբ յեկ տի վո րեն մե ծա պես հիմ նա վոր ված է: Սա կայն 
ա վե լի ճշգրիտ կլի ներ ա սել, որ Հա յաս տա նում ա զատ ընտ րութ յուն նե րի մե խա-
նիզ մի ներդր ման խնդի րը չի կա րող լի նել քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի եւ 
կու սակ ցութ յուն նե րի դա շինք նե րի բա ցա ռիկ ի րա վուն քը: Ա զատ ընտ րութ յուն նե-
րի անց կաց ման ե րաշ խիք նե րի ձե ւա վո րու մը պա հան ջում է այլ տե սա կի ջան քեր. 
նմա նա տիպ ջան քեր քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րը չեն կա րող ձեռ նար կել 
իշ խա նութ յան ձգտե լու ան հաղ թա հա րե լի ցան կութ յան պատ ճա ռով: Պարզ ա սած` 
հա մա կար գա յին փո փո խութ յուն նե րի հա մար պայ քա րը չի կա րող հա մա տեղ վել 
կոնկ րետ ու ժի իշ խա նութ յան գա լու խնդրի հետ: Այդ մա սին է վկա յում բա զում 
երկր նե րի փոր ձը, որ տեղ հա ջող վել է տա պա լել բռնա տի րա կան վար չախմ բե րը 
եւ ժո ղովր դա վա րաց նել քա ղա քա կան հա մա կար գե րը:

Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ազ դե ցիկ պայ քա րը հիմն վում է սահ մա նադ րա կան 
պայ քա րի այլ ըմբռն ման վրա. այն է` ա պօ րի նութ յա նը խա ղաղ մի ջոց նե րով չհնա-
զանդ վե լու փի լի սո փա յութ յու նը եւ պրակ տի կան: Հատ կա պես այս պի սի ըն կալ-
ման վրա հիմն ված ան կու սակ ցա կան քա ղա քա ցիա կան շար ժում նե րը կա րո ղա-
ցան ժո ղովր դա վա րաց նել այն պի սի երկր ներ, ինչ պի սիք են Չի լին (1980-ա կան 
թթ.) կամ Հա րավս լա վիան (2000թ.): 

Կա րող է թվալ, որ Հա յաս տա նի պայ ման նե րում ի մաստ չու նի անդ րա դառ նալ 
նման փոր ձին` ար տա քին անվ տան գութ յան եւ սո ցիալ-քա ղա քա կան պայ ման-
նե րի չա փա զանց մեծ տար բե րութ յուն նե րի պատ ճա ռով: Ն մա նա տիպ տեխ նո-
լո գիան, սա կայն, ինք նին Հա յաս տա նում սկսում է ար տա հայտ վել ընդ լայն վող 
քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի մա կար դա կով: Հ նա րա վոր է` կու սակ-
ցա կան դաշ տում իշ խա նութ յան հա մար պայ քա րի փա կու ղա յին ի րա վի ճա կը քա-
ղա քա ցի նե րի հա յացքն ուղ ղել է դե պի սե փա կան ի րա վունք նե րի հա մար պայ քա-
րի այլ տեխ նո լո գիա նե րի կող մը: Հա մե նայն դեպս` այ լեւս կա հնա րա վո րութ յուն 
ու սում նա սի րե լու պայ քա րի սկզբուն քո րեն այլ ձե ւեր` հիմն ված ար դեն սե փա կան 
փոր ձի վրա: Միայն այն փաս տը, որ ա ռան ձին քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ-
յուն նե րի հան դեպ հե տաքրք րութ յու նը ժա մա նակ առ ժա մա նակ սկսում է գե րա-
զան ցել սո վո րա կան կու սակ ցա կան գոր ծու նեութ յան նկատ մամբ հե տաքրք րութ-
յա նը, վկա յում է Հա յաս տա նի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քում ինչ-որ 
նոր, գրա վիչ գոր ծըն թաց նե րի մա սին:

Գ. Քաղաքացիական նախաձեռնությունները` որպես քաղաքական 
պայքարի նոր ձեւերի փնտրտուքի փորձեր: «Իրավական բանավեճ» 
Երեւանի Մաշտոցի պուրակի թատերաբեմում

Հա յաս տա նում պայ քա րի նոր ձե ւե րի ակ նա ռու օ րի նակ դար ձավ ե րի տա սարդ 
բնա պահ պան նե րի ինն սու նօր յա ակ ցիան (2012թ. փետր վար-ապ րիլ)` ի պաշտ-
պա նութ յուն Ե րե ւա նի  Մաշ տո ցի պու րա կի: Տվ յալ դեպ քում նրանց նպա տակն 
էր` թույլ չտալ պու րա կի տա րած քում մաս նա վոր կրպակ նե րի շի նա րա րութ յու նը, 
ո րոնք ար դեն այս տեղ մոն տաժ վել էին Ե րե ւա նի քա ղա քա պե տա րա նի կող մից: 
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Ե րի տա սարդ ակ տի վիստ նե րի հաղ թա նա կով ա վարտ ված այս ար շա վը պատ շաճ 
թե մա է քա ղա քա կան պայ քա րի ազ դե ցի կութ յան խնդրի շուրջ դա տո ղութ յուն նե-
րի հա մար:  Հատ կա պես այս տեղ կա րե լի է անց կաց նել պե տա կան մե քե նա յի հետ 
պայ քա րի ձե ւե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յուն, ո րը որ դեգ րել են, մի կող մից, 
քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րը, մյուս կող մից` քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ-
նութ յուն նե րը:

Ինչ պես ցույց կտան հե տա գա նկա տա ռում նե րը, քա ղա քա ցիա կան ակ տի-
վիստ նե րի մո տե ցում նե րում ա ռա ջին ան գամ դրսե ւոր վե ցին «է ֆեկ տի վութ յուն» 
կա տե գո րիա յի վե րա բեր յալ սկզբուն քո րեն այլ գնա հա տա կան ներ:  Մաս նա վո րա-
պես` նոր ի մաստ ստա ցավ «սահ մա նադ րա կան պայ քար» հաս կա ցութ յու նը, ո րի 
ա ռանց քա յին սկզբուն քը դար ձավ «իշ խա նութ յուն նե րի ա նօ րի նա կան ո րո շում նե-
րին ոչ բռնի մի ջոց նե րով չեն թարկ վե լը»:  Ճիշտ այդ պես էլ ո րա կա կան ձե ւա փո-
խութ յան են թարկ վեց «պա հանջ» ստո րո գութ յան ըն կա լու մը. այ սու հետ քա ղա-
քա ցի ներն այն տե ղա փա կե ցին «օ րեն քին են թարկ վե լու պա հանջ» հաս կա ցութ-
յան շրջա նակ նե րում, իսկ պայ քա րի նպա տա կը սահ մա նե ցին որ պես «օ րի նա կա-
նութ յան հաս տա տում»: Ի րենց նա խա ձեռ նութ յունն ակ տի վիստ ներն ան վա նե ցին 
«Ե կել է ինք նո րոշ ված քա ղա քա ցի նե րի ժա մա նա կը»:

Հաս կա նա լի է` նկա րագր ված պայ քա րի փի լի սո փա յութ յու նը պետք է զին վեր 
ակ տի վութ յան ազ դու ձե ւե րով: Ակ տիվ մար տա վա րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում ցան կա ցած պա հանջ կմնար ար հա մարհ ված: 
 Հա մա պա տաս խա նա բար` «օ լի գարխ նե րի» ա նօ րի նա կան նկրտում նե րից հա սա-
րա կա կան սե փա կա նութ յան պաշտ պա նութ յան կար գա խո սի ներ քո ակ տի վիստ-
ներն ան ցան գոր ծո ղութ յուն նե րի, ո րոնց նպա տակն էր իշ խա նութ յուն նե րին գցել 
ի րա վա կան եւ քա ղա քա կան ծու ղա կի մեջ: Սկզ բում դրանք գոր ծո ղութ յուն ներ 
էին` ուղղ ված կրպակ նե րի շի նա րա րութ յու նը չթույ լատ րե լուն, իսկ ո րո շա կի փու-
լում դար ձավ ինք նա կամ կի սա կա ռույց կրպակ ներն ա պա մոն տա ժե լու հրա մա-
յա կան: Ա ռա ջին փու լում (2012թ. փետր վար-մարտ) ակ տի վիստ նե րը շուր ջօր յա 
«ար գե լա փակ ման» ակ ցիա յով ստի պե ցին իշ խա նութ յուն նե րին դա դա րեց նել շի-
նա րա րութ յու նը եւ մշտա կան հեր թա պա հութ յան կար գել ոս տի կա նութ յա նը: Երկ-
րորդ փու լում ե րի տա սարդ նե րին միա ցած ա պա մոն տա ժող նե րի բրի գա դը, ո րը 
կազմ ված էր մտա վո րա կան նե րից, միաս նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րով ստի պե ցին 
իշ խա նութ յուն նե րին (երկ րի նա խա գա հի մա կար դա կով), որ վեր ջին ներս  սե փա-
կան ու ժե րով ա պա մոն տա ժեն կրպակ նե րը:

Մաշ տո ցի պու րա կի բնա պահ պան նե րի «հա ջո ղութ յան բա նա ձե ւի» վեր լու-
ծութ յանն անց նե լուց ա ռաջ անհ րա ժեշտ է հա կիրճ ծա նո թա նալ ծա գած խնդրի 
էութ յան եւ ա նօ րի նա կան շի նութ յուն նե րի ա պա մոն տաժ ման հա մար պայ քա րի 
հիաս թա փութ յան տրա մա բա նութ յան հետ: Ա ռա ջին հեր թին նման ծա նո թութ յու-
նը նպա տա կա միտ ված է հա մո զե լու ըն թեր ցո ղին, որ պայ քա րի նկա րագր ված 
տեխ նո լո գիա յի հիմ քը քա ղա քա ցի նե րի սահ մա նադ րա կան պա հանջ նե րի ի րա-
վա կան խա րիսխն է: Ա սել է` ա մեն ինչ սկսվում է պա հանջ նե րի պատ շա ճութ յան 
ի րա վա կան հիմ նա վո րու մից եւ, ինչն ա ռա վել կա րե ւոր է, ակ տի վիստ նե րի պրակ-
տիկ գոր ծո ղութ յուն նե րի օ րի նա կա նութ յու նից:  Սա նշա նա կում է, որ կոնկ րետ 
տա րած քում քա ղա քա ցի նե րի եւ իշ խա նութ յուն նե րի մի ջեւ ձե ւա վոր վել է ի րա վա-
կան վեճ, ո րի էութ յու նը հե տեւ յալն է. Ե րե ւան քա ղա քի  Մաշ տո ցի պո ղո տա յի թիվ 
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22/1 հաս ցեի զբո սայ գու տա րած քը հան դի սա ցել է պե տա կան սե փա կա նութ յուն, 
ո րը ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2009թ. մա յի սի 29-ի ո րոշ մա նը հա մա պա տաս խան` սե-
փա կա նութ յան ի րա վուն քով փո խանց վել է Ե րե ւան հա մայն քին։

ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2003թ. մա յի սի 15-ի հ. 698-Ն եւ Ե րե ւա նի քա ղա քա պե-
տի 2003թ. հու լի սի 16-ի հ. 1433-Ա ո րո շում նե րով կա ռու ցա պատ ման ի րա վուն-
քով զբո սայ գին 25 տա րի ժամ կե տով տրա մադր վել է « Կենտ րոն- Կա նա չա պա-
տում» ՓԲԸ-ին։ « Կենտ րոն- Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ին 2011թ. դեկ տեմ բե րի 13-
ին տրվել է ոչ հիմ նա կան շի նութ յուն նե րի տե ղադր ման հ. 01/18-49502-1064-1 
թույլտ վութ յու նը:  Սա կայն սահ ման ված կար գով կա ռու ցա պատ ման նա խագ ծի 
հան րա յին քննար կու մը չի ի րա կա նաց վել:

« Կենտ րոն- Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ն  է 2012թ. հուն վար ամ սից` ոչն չաց նե լով 
Ե րե ւան քա ղա քի շրջա կա մի ջա վայ րի մի հատ վա ծը, զբո սայ գու կա նա չա պատ 
տա րած քում սկսել էր կա ռու ցել հիմ նա կան շի նութ յուն ներ` հիմ նե լով տա ղա վար-
նե րը թաց շի նա րա րա կան գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով ի րա կա նաց ված հաստ բե տո նե 
հար թակ նե րի վրա:

Հա սա րա կութ յա նը հայտ նի մի շարք քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե-
րի մաս նա կից ներ սկսե ցին բո ղո քել « Կենտ րոն- Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ի կող մից 
զբո սայ գու կա նա չա պատ տա րած քում ի րա կա նաց վող կա պի տալ շի նա րա րութ-
յան դեմ:  Շի նա րա րութ յան ըն թացքն ա պա հո վե լու նպա տա կով Ե րե ւա նի քա ղա-
քա պե տը 2012թ. փետր վա րի 16-ին դի մեց ՀՀ ոս տի կա նութ յան Ե րե ւան քա ղա քի 
վար չութ յա նը:

Քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի մաս նա կից նե րը` հա մոզ վե լով, որ 
պե տա կան եւ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներն ան տե սում են զբո-
սայ գում շի նա րա րութ յան դեմ քա ղա քա ցի նե րի բո ղոք նե րը, գու մա րե ցին « Քա-
ղա քա ցիա կան ար դար ու ան կախ դա տա րան» եւ հրա վի րե ցին շա հագր գիռ կող-
մե րին մաս նակ ցել խնդրի հան րա յին քննարկ մա նը ոչ ֆոր մալ` հրա պա րա կա յին 
ար բիտ րա ժի մրցակ ցա յին սկզբունք նե րով։ Ե րե ւա նի քա ղա քա պե տը եւ « Կենտ-
րոն- Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ի ղե կա վա րութ յու նը քա մահ րե ցին « Մենք ենք տե րը 
քա ղա քի», « Մեր քա ղա քը», « Թե ղու տի պաշտ պա նութ յան քա ղա քա ցիա կան նա-
խա ձեռ նութ յուն», «Թռչ կան» քա ղա քա ցիա կան եւ այլ նա խա ձեռ նութ յուն նե րի ու 
ան հատ քա ղա քա ցի նե րի հրա վե րը` մաս նակ ցե լու այդ քննար կում նե րին:

Քա ղա քա ցի նե րի բո ղո քի ա ռար կա հան դի սա ցող խնդրի վե րա բեր յալ հան րա-
յին քննարկ ման արդ յուն քում պատ րաստ վեց ի րա վա կան եզ րա կա ցութ յուն, ո րը 
2012թ. մար տի 19-ին հրա պա րակ վեց ԶԼՄ-նե րում եւ ու ղարկ վեց այդ քննարկ-
մա նը չմաս նակ ցած շա հագր գիռ կող մե րին։ Այդ եզ րա կա ցութ յու նը նույն պես 
մնաց ան պա տաս խան։

Ծա նո թա նա լով այդ « Քա ղա քա ցիա կան ար դար ու ան կախ դա տա րա նի» ո րոշ-
մա նը, մի շարք այլ քա ղա քա ցի ներ ե կան եզ րա կա ցութ յան, որ  Մաշ տո ցի պո ղո-
տա յին հա րող զբո սայ գում ստեղծ ված ի րադ րութ յու նը ոտ նա հա րում է ի րենց 
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը եւ Ե րե ւա նի հա մայն քի օ րի նա կան շա հե րը։

Հա յաս տա նում հայտ նի գոր ծիչ նե րից կազմ ված քա ղա քա ցի նե րի խում բը 
2012թ. մար տի 27-ին բաց նա մա կով2 հայտ նեց ՀՀ ոս տի կա նա պե տին, որ մտա-

2  Նամակի ամբողջական տեքստը տես`
http://www.panorama.am/am/current_topics/2012/03/28/mashtoc-open-letter-gasparyan/
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դիր են ինք նու րույն պաշտ պա նել ի րենց սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը եւ Ե րե ւա նի 
հա մայն քի օ րի նա կան շա հե րը` « Կենտ րոն- Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ի կող մից 
կա ռուց ված հիմ նա կան շի նութ յուն ներն ա պա մոն տա ժե լու ճա նա պար հով: Այս 
պա հից ի վեր, փաս տո րեն, ե րի տա սարդ բնա պահ պան նե րի շար ժու մը ստա ցավ 
ա վագ սերն դի մտա վո րա կա նութ յան ա ջակ ցութ յու նը:

Նշ ված տա սը քա ղա քա ցի նե րը եւ հե տա գա յում ի րենց միա ցած եւս հի սուն-
հինգ քա ղա քա ցի ներ 2012թ. մար տի 31-ին, ա պաեւ ապ րի լի 3-ին, ապ րի լի 15-ին 
ու ապ րիլի 29-ին ի րա կա նաց րե ցին փորձ` ա պա մոն տա ժե լու « Կենտ րոն- Կա նա-
չա պա տում» ՓԲԸ-ի կող մից կա ռուց ված հիմ նա կան շի նութ յուն նե րը։  Բո լոր այդ 
փոր ձե րին նա խոր դել են քա ղա քա ցի նե րի` ԶԼՄ-նե րի մի ջո ցով տա րա ծած հրա-
պա րա կա յին հայ տա րա րութ յուն նե րը եւ զու գորդ վել ԶԼՄ-նե րում այդ քա ղա քա-
ցի նե րի բազ մա թիվ ե լույթ նե րով:

Սույն թվա կա նի մա յի սի 1-ին ՀՀ նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յանն այ ցե լեց զբո-
սայ գի եւ Ե րե ւա նի քա ղա քա պե տին ցուց մունք տվեց ա պա մոն տա ժել խնդրո 
ա ռար կա տա ղա վար նե րը։  Հա ջորդ օ րը Ե րե ւա նի քա ղա քա պե տը № 3635-Ա ո րո-
շու մով ու ժը կորց րած ճա նա չեց « Կենտ րոն- Կա նա չա պա տում» ՓԲ ըն կե րութ յա նը 
2011թ. դեկ տեմ բե րի 15-ին տրա մադր ված տա ղա վար նե րի տե ղադր ման թույլտ-
վութ յու նը:

Այս պի սով`  Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րը դի մե ցին հա յաս տան յան քա ղա-
քա կա նութ յան հա մար ան նա խա դեպ քայ լի. նրանք ամ բողջ ծա վա լով կա տա րե-
ցին ակ տի վիստ նե րի պա հանջ նե րը:  Տասն օր վա ըն թաց քում պու րակն ա զատ վեց 
կրպակ նե րից: Երկ րի հան րութ յան հա մար արդ յունքն ապ շե ցու ցիչ էր:  Քա նի որ 
եզ րա փա կիչ ի րա դար ձութ յուն նե րը հա մըն կան  Հա յաս տա նում անց կաց վող նա-
խընտ րա կան քա րոզ չութ յան հետ, հան րութ յան մի մասն այդ ամ բողջ ինն սու նօր-
յա գոր ծըն թա ցում հակ ված էր տես նել «իշ խա նութ յուն նե րի խար դա վանք նե րը»: 
Ե րե ւան ե կան նաեւ հրա պա րա կում ներ այն մա սին, որ իշ խա նութ յուն ներն ի րենք 
են սադ րել այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը «սե փա կան հե ղի նա կութ յու նը բարձ րաց նե-
լու» նպա տա կով: Ն մա նօ րի նակ ըն կա լումն օ րի նա չափ է ընդ դի մա դիր կու սակ-
ցութ յուն նե րի քսա նամ յա անպ տուղ պայ քա րի խո րա պատ կե րին:  Մաս նա վո րա-
պես` հիմ նա կան քա ղա քա կան ու ժի չոր սամ յա ա նարդ յու նա վետ պայ քարն ան զո-
րութ յան մթնո լորտ է ար մա տա վոր վել երկ րում:

Սա կայն իշ խա նութ յուն նե րը եւ ոս տի կա նութ յունն ի րենք զգա ցին սե փա կան 
ան զո րութ յու նը: Ն րանք չկա րո ղա ցան ի րա վա քա ղա քա կան ճա նա պար հով կար-
գա վո րել  Մաշ տո ցի պու րա կում ստեղծ ված ի րա վի ճա կը:  Նույ նիսկ «փա փուկ ու-
ժի» կի րա ռու մը ոչ մի ազ դե ցութ յուն չու նե ցավ ակ տի վիստ նե րի վրա: Ընդ հա կա-
ռակն` իշ խա նութ յուն նե րը հաս կա ցան, որ ի րենք չեն կա րող կոշտ ուժ կի րա ռել. 
ու ժը միայն ամ րաց նում էր պայ քա րող ակ տի վիստ նե րի դիր քե րը:  Վեր ջին հան-
գա ման քը պետք է վեր լու ծել ա ռա վել ման րա մասն:

Ձեռ նա մուխ լի նե լով կրպակ նե րի ա պա մոն տաժ մա նը` բրի գադ նե րի ան դամ-
նե րը սկզբից ե ւեթ մե ղադ րե ցին ոս տի կա նութ յա նը, որ նա կա տա րում է ա նօ րի-
նա կան հրա ման եւ, հա մա պա տաս խա նա բար, ակ տի վիստ նե րին հաս ցեագր ված 
զգու շա ցում ներն ու նրանց նկատ մամբ գոր ծո ղութ յուն նե րը վեր ջին նե րիս կող մից 
ըն կալ վում էին որ պես ա նօ րի նա կան: Ա պա մոն տա ժող նե րը պա հան ջե ցին, որ ոս-
տի կան նե րը հե ռա նան պու րա կի տա րած քից:  Հա կա ռակ դեպ քում սպառ նում էին 
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ոս տի կան նե րին պա հել ա նօ րի նա կան կրպակ նե րի մոտ մի քա նի տա րի: Ն րանք 
միա ժա մա նակ հայ տա րա րե ցին, որ ե թե ի րենց գոր ծո ղութ յուն ներն ա նօ րի նա կան 
են, պատ րաստ են պա տաս խա նատ վութ յուն կրե լու սե փա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րի հա մար: Ա պա մոն տա ժող նե րը ոս տի կա նութ յանն ա ռա ջար կել էին ձեր բա կա լել 
ի րենց ցան կա ցած պա հի, երբ վեր ջինս ո րո շի, որ ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րը հա-
կաօ րի նա կան են:  Միա ժա մա նակ ակ ցիա յի բո լոր մաս նա կից նե րին ա ռա ջարկ վել 
էր ոչ մի դի մադ րութ յուն ցույց չտալ ոս տի կա նութ յա նը: 

Ն ման հայ տա րա րութ յուն նե րից հե տո ա պա մոն տա ժող ներն ան մի ջա պես ան-
ցան գոր ծի:

Ոս տի կա նութ յու նը հայտն վեց ծանր ի րա վի ճա կում:  Նա ի զո րու չէր խո չըն դո-
տել ա պա մոն տա ժող նե րի մուտ քը կրպակ նե րի տա րածք:  Նա չէր կա րող նաեւ 
ձեր բա կա լել նրանց:  Միակ տար բե րա կը ա պա մոն տա ժող նե րին կի սա կա ռույց 
կրպակ նե րի ցան կա պատ ված տա րած քից բռնի կեր պով վտա րումն էր: Բ րի գադ-
նե րի թվի ա ճին զու գըն թաց, սա կայն, ոս տի կա նութ յանն անհ րա ժեշտ էր ա ռա վել 
մե ծաց նել իր, այդ թվում` «կար միր բե րե տա վոր նե րի» թվա կազ մը: Ի պա տաս-
խան դրա` ա պա մոն տա ժող նե րը զգու շաց նում էին ոս տի կա նութ յա նը, որ կվերց-
նեն նրան օ ղա կի մեջ` գոր ծո ղութ յան մաս նա կից նե րի թվի անհ րա ժեշտ քա նա-
կութ յան ա պա հով ման պա րա գա յում: Ոս տի կա նութ յունն ա վե լի ու ա վե լի պարզ 
էր գի տակ ցում, որ ին քը հայտն վել է ծու ղա կում. ար դեն ներգ րավ ված ոս տի կան-
նե րի գու մար տա կը ո չինչ չէր կա րո ղա նում ա նել մի քա նի տասն յակ ակ տի վիստ-
նե րի հետ:

Հար ցը կա րե լի էր միայն լու ծել մարդ կանց բռնի ցրե լու մի ջո ցով, սա կայն իշ-
խա նութ յուն նե րը չէին կա րող այդ քայ լին դի մել: Լ րատ վա կան մեծ հնչե ղութ յուն 
ստա ցած ակ ցիան ա վե լի մեծ թափ կստա նար բռնի ու ժի կի րառ ման պա րա գա-
յում, քա նի որ ակ տի վիստ նե րը չէին թող նում ի րենց դիր քե րը ոս տի կա նութ յան 
կող մից ու ժի կի րառ ման պա րա գա յում: Ս րա նում ոս տի կան նե րը հա մոզ վե ցին 
2012թ. ապ րի լի 29-ին, երբ նրանց չհա ջող վեց բռնի ու ժով ցրել ե րի տա սար դութ-
յա նը եւ հետ պա հել նրանց պու րա կում վրան ներ տե ղադ րե լու մտադ րութ յու-
նից:  Նույ նը կա տար վեց ա պա մոն տա ժող նե րի հար ցում, ո րոնց թիվն ա նընդ հատ 
ա ճում էր` չնա յած նրանց շրջա նում հայտն ված վի րա վոր նե րին: Իշ խա նութ յուն նե-
րը եր կար ժա մա նա կով մի ա ռան ձին պու րա կում չէին կա րող հար յու րա վոր ոս-
տի կան ներ պա հել:  Սա այն քա ղա քա կան ծու ղակն էր, ո րի մեջ ակ տի վիստ նե րը 
ներ քա շե ցին իշ խա նութ յուն նե րին:

Այս մար տա վա րա կան ծու ղա կը լրաց վում էր այն ի րա վա կան ծու ղա կով, ո րում 
իշ խա նութ յուն նե րը հայտն վել էին ի սկզբա նե:  Թե րեւս հենց ա պա մոն տա ժող նե րի 
կող մից հռչակ ված ի րենց ակ տի վութ յան ի րա վա կան հիմ նա վո րում նե րը կաթ վա-
ծա հար ա րե ցին ոս տի կա նութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րը:  Հա վա նա բար` հատ կա-
պես այս հան գա ման քը ետ պա հեց ոս տի կա նութ յա նը ձեր բա կա լութ յուն նե րից եւ 
գործն ի րա վա պահ մար մին նե րին փո խան ցե լուց: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 2012թ. ապ-
րի լի 29-ի ակ ցիա յից հե տո ոս տի կա նութ յու նը չորս վար չա կան գործ հա րու ցեց 
ա պա մոն տա ժող նե րի դեմ, իսկ ա վե լի ուշ` քրեա կան գործ «ոս տի կա նութ յա նը դի-
մադ րութ յուն ցույց տա լու» փաս տի առ թիվ:  Հա յաս տա նի վար չա կան դա տա րա-
նում էլ ներ կա յաց վե ցին ակ տի վիստ նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա վա կան հիմ քե-
րը: Դ րանց հիմ նա կան կռվան ներն էին.
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Անդրադարձ Հայաստանում քաղաքական պայքարի ձեւերի հարցին

- ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի3 188-րդ  հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ oրեն քով 
եւ այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կար գով այդ նպա տա կի հա մար չհատ-
կաց ված հո ղա մա սում թույլտ վութ յամբ սահ ման ված պայ ման նե րի, քա ղա քա շի-
նա կան նոր մե րի ու կա նոն նե րի էա կան խախ տում նե րով կա ռուց ված շի նութ յու նը 
հա մար վում է ինք նա կամ։ Ինք նա կամ կա ռույ ցը չի կա րող ճա նաչ վել օ րի նա կան, 
ե թե կա ռույ ցը պահ պա նե լը խախ տում է այլ ան ձանց ի րա վունք ներն ու oրեն քով 
պահ պան վող շա հե րը կամ սպառ նում քա ղա քա ցի նե րի կյան քին եւ ա ռող ջութ-
յա նը:  Հո ղա մա սի սե փա կա նա տերն ի րա վունք ու նի քան դե լու իր հո ղա մա սում 
գտնվող ինք նա կամ կա ռույ ցը:

- ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան 33.2-րդ  հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ յու րա քանչ յուր ոք 
ի րա վունք ու նի ապ րե լու իր ա ռող ջութ յանն ու բա րե կե ցութ յա նը նպաս տող շրջա-
կա մի ջա վայ րում, պար տա վոր է ան ձամբ եւ այ լոց հետ հա մա տեղ պահ պա նել ու 
բա րե լա վել շրջա կա մի ջա վայ րը:

- « Կենտ րոն- Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ի ա նօ րի նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը 
վնաս են պատ ճա ռել  Հա յաս տա նի շրջա կա մի ջա վայ րին` Ե րե ւան քա ղա քի զբո-
սայ գու կա նա չա պատ տա րած քին։ Ուս տի այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը ոտ նա հա րել 
են քա ղա քա ցի նե րի սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը:

-  Քա նի որ պե տա կան եւ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը « Կենտ-
րոն- Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ի կող մից կա ռուց ված ինք նա կամ շի նութ յուն նե րի 
հան դեպ ցու ցա բե րել են բա ցա հայտ ան գոր ծութ յուն, քա ղա քա ցի նե րը ստիպ ված 
ե ղան դի մե լու ի րենց սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի եւ Ե րե ւա նի հա մայն քի օ րի նա կան 
շա հե րի ինք նա պաշտ պա նութ յա նը, ընդ ո րում` գոր ծե լու ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ-
տութ յան վի ճա կում։

- ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 16-րդ  հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ անձն ու նի 
օ րեն քով չար գել ված բո լոր ե ղա նակ նե րով իր քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի 
ինք նա պաշտ պա նութ յան ի րա վունք:

-  Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի4 17-րդ  հոդ-
վա ծը սահ մա նում է, որ վար չա կան պա տաս խա նատ վութ յան են թա կա չէ այն 
ան ձը, ո րը թեեւ սույն օ րենսգր քով կամ վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի հա-
մար վար չա կան պա տաս խա նատ վութ յուն սահ մա նող այլ նոր մա տիվ ակ տե րով 
նա խա տես ված գոր ծո ղութ յուն է կա տա րել, սա կայն գոր ծել է ծայ րա հեղ անհ րա-
ժեշ տութ յան վի ճա կում, այ սինքն` մի այն պի սի վտանգ վե րաց նե լու հա մար, ո րը 
սպառ նա ցել է պե տա կան կամ հա սա րա կա կան կար գին, սո ցիա լիս տա կան սե-
փա կա նութ յա նը, քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րին ու ա զա տութ յուն նե րին, կա-
ռա վար ման սահ ման ված կար գին, ե թե այդ վտան գը տվյալ հան գա մանք նե րում 
չէր կա րե լի վե րաց նել այլ մի ջոց նե րով եւ ե թե հասց ված վնա սը կանխ ված վնա սի 
հա մե մա տութ յամբ ա վե լի նվազ կա րե ւո րութ յուն ու նի:

- Իսկ նույն օ րենսգր քի 18-րդ  հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ վար չա կան պա-
տաս խա նատ վութ յան են թա կա չէ այն ան ձը, ո րը թեեւ սույն օ րենսգր քով կամ 
վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վութ յուն 
սահ մա նող այլ նոր մա տիվ ակ տե րով նա խա տես ված գոր ծո ղութ յուն է կա տա րել, 

3  ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք. http://www.genproc.am/am/64/chapter/10-17/
4  ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1392&lang=arm
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ՄԱՆՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

սա կայն գոր ծել է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նութ յան վի ճա կում, այ սինքն` հա կաի րա-
վա կան ոտնձ գութ յու նից պաշտ պա նե լիս է ե ղել պե տա կան կամ հա սա րա կա կան 
կար գը, սո ցիա լիս տա կան սե փա կա նութ յու նը, քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք ներն ու 
ա զա տութ յուն նե րը, կա ռա վար ման սահ ման ված կար գը` ոտնձ գութ յուն կա տա րո-
ղին վնաս պատ ճա ռե լու ճա նա պար հով, ընդ ո րում` ե թե թույլ չի տրվել անհ րա-
ժեշտ պաշտ պա նութ յան սահ ման նե րի ան ցում:

Այս պի սով` որ պես կազ մա կերպ ված քա ղա քա ցիա կան ակ տի վութ յան հիմք էր 
ընտր ված խստո րեն ձե ւա կերպ ված ի րա վա կան հաս կա ցութ յուն, ո րի էութ յունն 
ա ռան ձին պե տա կան կա ռույց նե րին ա նօ րի նա կա նութ յան մեջ մե ղադ րելն էր:

Մաս նա վո րա պես`

1. « Կենտ րոն- Կա նա չա պա տում» ՓԲԸ-ն  ոտնձ գութ յուն է կա տա րել շրջա կա մի-
ջա վայ րի նկատ մամբ:

2.  Պե տա կան եւ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներն այդ ի րա վա-
խախտ ման վե րա բեր յալ բա ցա հայտ ան գոր ծութ յուն են ցու ցա բե րել:

3. Ոս տի կա նութ յու նը պահ պա նութ յան տակ է վերց րել ինք նա կամ շի նութ յուն նե-
րը:

Ն ման մե ղադ րան քը թույլ տվեց քա ղա քա ցի նե րին անհ նա զան դութ յուն հայտ-
նել իշ խա նութ յուն նե րին եւ ար դա րաց նել ի րենց բո լոր գոր ծո ղութ յուն նե րը: Ընդ 
ո րում` ակ տի վիստ ներն ի սկզբա նե հայ տա րա րել էին, որ պատ րաստ են կրե լու 
պա տաս խա նատ վութ յուն այն դեպ քում, ե թե ի րենց գոր ծո ղութ յուն ներն իշ խա-
նութ յուն նե րը հա մա րեն ա նօ րի նա կան: 

Միա ժա մա նակ նրանք պե տա կան կա ռույց նե րին հայց ներ կա յաց րին են թարկ-
վել օ րեն քի պա հանջ նե րին: Այս պի սի մո տե ցու մը  Մաշ տո ցի պու րա կի շուրջ ձե ւա-
վո րեց պե տա կան մասշ տա բի միան գա մայն ա ռար կա յա կան ի րա վա կան վեճ: Իշ-
խա նութ յուն ներն ան զոր գտնվե ցին լու ծել այս վե ճը եւ գնա ցին «վե ճի ա ռար կա 
կրպակ նե րի» վե րաց ման ճա նա պար հով:  Վեճն ին քը մնաց չլուծ ված:

* * *

Սույն հոդ վա ծի հա մա տեքս տում քննարկ վող քա ղա քա կան պայ քա րի գոր-
ծու նութ յան խնդիր նե րը  Մաշ տո ցի պու րա կի ի րա դար ձութ յուն նե րի լույ սի ներ քո 
ձեռք են բե րում ա վե լի լայն ի մաստ: Ա ռա ջին հեր թին ա վե լի լուրջ ե րանգ ստա-
ցան խո սակ ցութ յուն նե րը երկ րի քա ղա քա կան հա մա կար գում բա րե փո խում նե րի 
ոչ կու սակ ցա կան ձե ւե րի փնտրտու քի թե մա յով: Այս տե ղից էլ բխում է հե տաքրք-
րութ յու նը  Մաշ տո ցի պու րա կի շարժ ման դրա կան ել քի փաս տի հան դեպ:  Փաս-
տո րեն տաս նութ տար վա ըն թաց քում  Հա յաս տա նում հա սա րա կա կան նա խա-
ձեռ նութ յուն ներն ա ռա ջին ան գամ կա րո ղա ցան ստի պել գոր ծող վար չա կար գին 
ընկր կել: Այս ամ բողջ ժա մա նա կաշր ջա նում քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի 
անպ տուղ գոր ծո ղութ յուն նե րի խո րա պատ կե րին նշված հա ջո ղութ յան փաս տը 
ձեռք է բե րում ա ռանձ նա հա տուկ ի մաստ: 2012թ. մա յի սի 6-ի ընտ րութ յուն նե րը 
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Անդրադարձ Հայաստանում քաղաքական պայքարի ձեւերի հարցին

պար զո րոշ կեր պով ցույց տվե ցին, որ  Հա յաս տա նի կու սակ ցա կան հա մա կար գը 
ոչ միայն ան կա րող է ազ դել երկ րում ստեղծ ված ի րադ րութ յան վրա, այ լեւ ինքն է 
խթա նում գոր ծող վար չա կար գի ա նօ րի նա կա նութ յուն նե րը: Ա վե լին` դրսե ւոր վեց 
կու սակ ցա կան խո րը ճգնա ժամ, որն ար դեն ըն դու նակ չէ կար գա վո րել նույ նիսկ 
ներ կու սակ ցա կան գոր ծըն թաց նե րը:  Կու սակ ցութ յուն նե րի (այդ թվում` կու սակ-
ցա կան դա շինք նե րի) հա մալր ման ավ տո րի տար սկզբուն քը սկսեց խթա նել քա-
ղա քա կան ու ժե րի կազ մա լու ծու մը: 

Այս պի սի կազ մա լուծ ման ար տա քին դրսե ւո րում է «կու սակ ցա կան ժխտո ղա-
կա նութ յու նը»:  Կու սակ ցութ յուն նե րը գնա ցին սե փա կան ան զո րութ յան մեղ քը 
հան րութ յան վրա բար դե լու ճա նա պար հով: « Կու սակ ցա կան ժխտո ղա կա նութ-
յունն» ա ռա վել ակն հայտ ի րենց վրա զգա ցին քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ-
յուն նե րը եւ, ա ռա ջին հեր թին,  Մաշ տո ցի պու րա կի ակ տի վիստ նե րը:

Ինչ պես ար դեն նշվել է ընդ դի մա դիր ՀԱԿ դա շին քի հետ կապ ված` տվյալ նա-
խա ձեռ նութ յան հա ջո ղութ յու նը վար կա բեկ ման ա լիք ա ռա ջաց րեց, ո րի նպա-
տակն էր նվա զեց նել հա ջող ված շարժ ման փաս տի նշա նա կութ յու նը5: Ընդ դի մա-
դիր կու սակ ցութ յուն նե րը սկսե ցին հա սա րա կա կան ակ տի վութ յան մեջ վտանգ 
նկա տել ի րենց «ի մի ջին»:

Հաշ վի առ նե լով այն, որ հա սա րա կա կան բա նա վե ճե րում ա վե լի մեծ տեղ է 
զբա ղեց նում երկ րի վի ճա կի հա մար քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի պա տաս-
խա նատ վութ յան թե ման, նման վե րա բեր մուն քը հա սա րա կա կան նա խա ձեռ նութ-
յուն նե րի նկատ մամբ լիո վին հաս կա նա լի է: Ք սան տար վա ըն թաց քում ա ռա ջին 
ան գամ  Հա յաս տա նում կաս կա ծի տակ է դրվում քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն-
նե րի բա ցա ռիկ ի րա վուն քը երկ րի ժո ղովր դա վա րաց ման գոր ծում:

Միամ տութ յուն կլի ներ են թադ րել, որ կու սակ ցութ յուն նե րի դե րա կա տա րութ-
յան նկատ մամբ հան րութ յան այդ պի սի նկրտում նե րը կանց նեն ոչ հի վան դա գին: 
Ա վե լի շուտ  Հա յաս տա նում քա ղա քա կան պայ քա րի վե րաի մաս տա վո րու մը կըն-
թա նա երկ րի ողջ քա ղա քա կան հա մա կար գի հետ կոշտ բա նա վե ճի պայ ման նե-
րում` միա ժա մա նակ քա ղա քա ցիա կան ջան քե րի ծան րութ յան կենտ րոնն ընտ-
րութ յուն նե րից տե ղա փո խե լով դե պի գոր ծող վար չա կար գի եւ հան րութ յան սուր 
դի մա կա յութ յան կոնկ րետ ո լորտ ներ:

Խն դիրն ա ռար կա յո րեն ներ կա յաց նե լու հա մար պետք է պա տաս խա նել հե տեւ-
յալ գլխա վոր հար ցին. ըն դու նե լի՞ են արդ յոք  Մաշ տո ցի պու րա կի պայ քա րի փի-
լի սո փա յութ յու նը եւ պրակ տի կան  Հա յաս տա նում քա ղա քա կան հա մա կար գի փո-
փո խութ յան խնդի րը լու ծե լու հա մար: Այ սինքն` հնա րա վո՞ր է արդ յոք այս ձե ւով 
ա ռա ջաց նել պե տա կան ընդգրկ ման հա մա կար գա յին ճգնա ժամ: Ե թե ըն դու նենք, 
որ հնա րա վոր է, ա պա պետք է խոս տո վա նել, որ անհ րա ժեշտ է լու ծել պե տա կան 
մասշ տա բի ի րա վա կան վե ճի հաս կա ցութ յան ձե ւա կերպ ման խնդի րը, որն ու նակ 
է անհ նա զան դութ յան ա լիք բարձ րաց նել վար չա կար գի դեմ: Այս պա րա գա յում 
քա ղա քա ցիա կան ակ տի վութ յու նը, ո րը կստի պի վար չա կար գին են թարկ վել սահ-
մա նադ րութ յան պա հանջ նե րին, կա րող է ի րա կա նութ յուն դառ նալ:

5  Տիպիկ օրինակ է ընդդիմադիր «Հայկական ժամանակ» թերթում «Աննախադեպ զեղչեր» 
հոդվածը http://www.armtimes.com/34270: Տես նաեւ` «Սերժ Սարգսյանի ագիտպրոպն ու 
«Մաշտոցի պուրակները» հոդվածը http://7or.am/am/news/view/35806/
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ՄԱՆՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

МАНВЕЛ САРКИСЯН
К вопросу о методах политической борьбы в Армении

Уже стало традицией, что после каждых общегосударственных выборов в Армении актуали-
зируется дискуссия по теме эффективности действий оппозиционных партий. Такая актуаль-
ность связана с тем, что выборы, как правило, становятся очередным актом воспроизводства 
действующей власти. Сама же дискуссия, по сути, сводится к оправданию причин очередных 
неудач оппозиционных партий. Несмотря на то, что имеющаяся технология политической борь-
бы не приносит успеха, ни одна политическая сила в стране ни разу не прибегла к ее пере-
смотру. Попросту, причины неудач никогда не увязывались с самой указанной технологией 
борьбы. Речь идет о самой сути политической деятельности в условиях, когда уже долгие годы 
парализован механизм свободных выборов. И, как результат этого, перманентная деградация 
политической системы. Отвергающая революционные методы борьбы общественность Арме-
нии все больше подвергает критике не только деятельность партий, но и само содержание и 
технологию конституционной борьбы в том понимании, в котором она практикуется. Главным 
предметом критики становится аспект подверженности партий «спущенным режимом пра-
вилам игры». Появляется понимание того, что эффективная борьба выстраивается на базе 
иного понимания конституционной борьбы, а именно, на философии и практике мирного не-
повиновения беззаконию. Подобная технология сама начинает проявлять себя в Армении на 
уровне разрастающихся гражданских инициатив. Наглядным примером новых методов борьбы 
в Армении стала девяностодневная акция молодых экологов в защиту парка Маштоца в Ере-
ване (февраль-апрель 2012 года). Завершившаяся победой молодых активистов эта кампания 
является удобной темой для рассуждений по проблеме эффективности политической борь-
бы. Именно здесь можно вести сравнительный анализ технологий борьбы с государственной 
машиной, проводимой, с одной стороны, политическими партиями, с другой – гражданскими 
инициативами. 

MANVEL SARGSYAN
Reflection on Methods of Political Struggle in Armenia

It has become a tradition that after each nationwide election the issue concerning the effectiveness 
of activities carried out by political parties heats up and runs through debates. This urgency is closely 
linked with the fact that elections, as a rule, tend to turn into yet another act of the incumbent authori-
ties’ reproduction. The discussion itself, in fact, is reduced to the justification of reasons underlying 
the regular failure of opposition parties. Notwithstanding the fact that the available technologies for 
political strife proved to be unsuccessful, no political force in Armenia has ever attempted a revi-
sion. The causes of fiascos were merely associated with the aforementioned technology. The issue, 
however, refers to the essence of political activity in an environment where the mechanism of free 
elections has been paralyzed for many years—resulting in the permanent degradation of the political 
system. The Armenian society that rejects the methods of revolutionary strive is increasingly critical 
of not only the parties’ endeavors, but also the content and technology of the constitutional struggle 
as it is perceived to be in practice. The exposure of political parties to the “rules of game dictated 
by the regime” is becoming the main object of criticism. The people begin to comprehend that the 
effective resistance is built upon a different understanding of constitutional struggle—namely, on 
the philosophy and practice of peaceful disobedience towards unlawfulness. This technology tends 
to manifest itself in the form of spreading civic initiatives. The evident example of new methods of 
struggle is the ninety-day rally of young environmentalists in defense of Mashtots Park in Yerevan 
(February-April 2012) that culminated in their victory. This is a convenient subject for discussion on 
the issue of effectiveness of political struggle. At this point, in particular, it is possible to conduct a 
comparative analysis of technologies of struggle against the state machine carried out on one hand 
by the political parties, and on the other—by the civic initiatives.



55

 Կու սակ ցա կան գոր ծու նեութ յան տրա մա բա նութ յու նը Հա յաս տա նում

 Կու սակ ցա կան գոր ծու նեութ յան տրա մա բա նութ յու նը
Հա յաս տա նում

 ՍԱ ՐՈ  ՍԱ ՐՈ ՅԱՆ
 Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ կա կան կենտ րո նի (ՌԱՀՀԿ) 
փոր ձա գետ:  Վեր լու ծա կան հրա պա րա կում նե րով ու հոդ վա ծա շա րե րով հան դես է գա-
լիս պար բե րա կան մա մու լում եւ է լեկտ րո նա յին լրատ վա մի ջոց նե րում:

Ժա մա նա կա կից կու սակ ցութ յուն նե րը ձե ւա վոր վել են XIX դա րում եւ կապ-
ված են ա րեւմտ յան մի շարք երկր նե րում հա սա րա կա կան տար բեր շեր տե րին 
ընտ րա կան ի րա վունք վե րա պա հե լու գոր ծըն թա ցի հետ: Դ րա արդ յուն քում էր, 
որ բնակ չութ յան լայն զանգ ված նե րը դար ձան քա ղա քա կան կյան քի կա րե ւո րա-
գույն խնդրի ի րա գործ ման՝ ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով պե տա կան իշ խա նութ յան 
հաս տատ ման մաս նա կի ցը: Տուրք տա լով հա սա րա կա կան խմբե րի կամ ան հատ 
քա ղա քա ցի նե րի` քա ղա քա կան իշ խա նութ յան հաս նե լու բնա կան մղում նե րին, 
ժո ղովր դա վա րա կան կողմ նո րոշ մամբ կու սակ ցութ յուն ներն այ դու հետ հիմ նա-
կան նպա տակ էին որ դեգ րում օ րի նա կան կար գով՝ ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով 
հաս նե լու քա ղա քա կան իշ խա նութ յան կամ պե տա կան ու տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րում ընտր ված ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով ազ դե ցութ-
յուն գոր ծե լու իշ խա նութ յան ղե կին գտնվող նե րի ո րո շում նե րի վրա:

Աշ խար հում ա րեւմտ յան ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի տա րած ման շնոր-
հիվ ար դեն XIX դա րի վեր ջին ազ գա յին խնդիր նե րի լուծ ման եւ հան րա յին կյան քի 
կազ մա կերպ ման կու սակ ցա կան ձե ւը մուտք գոր ծեց նաեւ հա յոց քա ղա քա կան 
ի րա կա նութ յուն: XIX դա րի 80-90-ա կան թթ. կազ մա վոր վե ցին լի բե րալ-դե մոկ րա-
տա կան եւ սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան գա ղա փար ներ դա վա նող ե րեք կու սակ ցութ-
յուն ներ, ո րոնք թե րեւս ինք նիշ խան ազ գա յին պե տութ յան բա ցա կա յութ յան պայ-
ման նե րում ստիպ ված էին կենտ րո նա նալ ազ գա յին-ա զա տագ րա կան պայ քա րի 
վար ման վրա: Միայն 1918թ. պե տա կա նութ յան վե րա կանգն ման շնոր հիվ հնա-
րա վոր դար ձավ կու սակ ցա կան հա մա կար գի լիար ժեք գոր ծար կու մը հա յոց քա-
ղա քա կան կյան քում: Ազ գա յին-ա զա տագ րա կան պայ քա րին փո խա րի նե լու ե կավ 
ժա մա նա կա կից կու սակ ցութ յուն նե րի ա ռաջ նա հերթ գոր ծա ռույ թը` ընտ րութ յուն-
նե րի մի ջո ցով մաս նակ ցութ յու նը պե տա կան կա ռա վար մա նը: 1919թ. հու նի սի 
21-23-ը Հա յաս տա նում կա յա ցան ա ռա ջին խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե-
րը: Ընտր վե ցին խորհր դա րա նի 80 ան դամ ներ, ո րոն ցից 72-ը ՀՅԴ ան դամ ներ 
էին, 4-ը՝ սո ցիա լիստ-հե ղա փո խա կան ներ, 1-ը՝ ան կախ գյու ղա ցիա կան միութ յու-
նից, 3-ը՝ թուրք-թա թար ներ1:

1921թ. Հա յաս տա նում խորհր դա յին կար գե րի վերջ նա կան հաս տա տու մից 
հե տո բազ մա կու սակ ցա կան քա ղա քա կան հա մա կար գին փո խա րի նե լու ե կավ 
ԽՍՀՄ բարձ րա գույն իշ խա նութ յուն նե րի կող մից պար տադր ված միա կու սակ ցա-
1  Հովհաննիսյան Ռ. Գ., Հայաստանի Հանրապետություն: Հատոր I. Առաջին տարին, 1918-1919, 
Երեւան, 2005, էջ 522:
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կան տո տա լի տար կա ռա վար ման ձե ւը: Այն մոտ յոթ տաս նամ յակ կաթ վա ծա հար 
ա րեց ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե րի զար գա ցու մը երկ րում: Հատ-
կա պես ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով ժո ղովր դի կա մար տա հայ տութ յան հիմ նա րար 
սկզբուն քը դրվեց կո մու նիս տա կան կու սակ ցա կան հա մա հար թեց նող մե քե նա յի 
մամ լի չի տակ` բնակ չութ յա նը միայն վե րա պա հե լով ձե ւա կան ընտ րա կան գոր-
ծըն թաց նե րին մաս նակ ցութ յան գոր ծա ռույթ:

Թ վում էր` 1991թ. Խորհր դա յին Միութ յան փլու զու մից եւ Հա յաս տա նի ան-
կա խութ յան վե րա կանգ նու մից հե տո ար տա քին պար տադ րան քի չե զո քա ցու մը 
բա րե րար ազ դե ցութ յուն կու նե նա երկ րում ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ-
յուն նե րի ու հատ կա պես բազ մա կու սակ ցա կան հա մա կար գի լիար ժեք ներդր ման 
գոր ծում: Ըստ այդմ` կու սակ ցութ յուն նե րի մի ջո ցով ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րին 
մաս նակ ցե լով, քա ղա քա ցի նե րի ա զատ կա մար տա հայ տութ յան հի ման վրա կձե-
ւա վոր վեն ժո ղովր դի վստա հութ յու նը վա յե լող իշ խա նութ յուն ներ: Մա նա վանդ 
որ, ան կախ պե տութ յան հռչակ ման եւ կա ռուց ման հիմ նա րար նոր մա տի վա յին 
փաս տաթղ թե րը հենց նման արդ յունք էին խոս տա նում: 

1990թ. ըն դուն ված` Հա յաս տա նի ան կա խութ յան մա սին հռչա կագ րի ա ռանց-
քա յին սկզբունք նե րից մեկն ազ դա րա րում էր, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յունն իր տա րած քում ա պա հո վում է բազ մա կու սակ ցութ յու նը եւ կու սակ ցութ յուն-
նե րի ի րա վա հա վա սա րութ յու նը: Հա յաս տա նի ան կա խութ յան մա սին հռչա կագ-
րում հաս տա տագր ված այս սկզբուն քի վրա հիմն վե լով`  Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան սահ մա նադ րութ յան 7-րդ հոդ վածն իր հեր թին սահ մա նում էր, որ « Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ճա նաչ վում են գա ղա փա րա խո սա կան բազ մա-
կար ծութ յու նը եւ բազ մա կու սակ ցութ յու նը: Կու սակ ցութ յուն նե րը կազ մա վոր վում 
են ա զա տո րեն, նպաս տում ժո ղովր դի քա ղա քա կան կամ քի ձե ւա վոր մանն ու 
ար տա հայտ մա նը»: Իսկ որ պես ժո ղովր դի քա ղա քա կան կամ քի ձե ւա վոր ման ու 
ար տա հայտ ման գլխա վոր ե րաշ խիք` Սահ մա նադ րութ յան 2-րդ հոդ վածն ամ-
րագ րում էր ան փո փոխ մի նորմ առ այն, որ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու-
նում իշ խա նութ յու նը պատ կա նում է ժո ղովր դին: Ժո ղո վուրդն իր իշ խա նութ յունն 
ի րա կա նաց նում է ա զատ ընտ րութ յուն նե րի, հան րաք վե նե րի, ինչ պես նաեւ Սահ-
մա նադ րութ յամբ նա խա տես ված պե տա կան եւ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան ձանց մի ջո ցով»: Մայր օ րեն քի այս դրույթ նե-
րին հե տե ւե լով` « Կու սակ ցութ յուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սը նաեւ սահ մա նում էր. « Կու սակ ցութ յու նը ան հա տա կան ան դա մութ յան հի-
ման վրա ստեղծ ված հա սա րա կա կան միա վո րում է, ո րի գոր ծու նեութ յան նպա-
տա կը հա սա րա կութ յան եւ պե տութ յան քա ղա քա կան կյան քին մաս նակ ցելն է»: 

ՀՀ սահ մա նադ րութ յան 7-րդ հոդ վածն ի րա պես ներ կա յաց նում է բազ մա կու-
սակ ցա կան քա ղա քա կան հա մա կար գի բուն էութ յու նը՝ կու սակ ցութ յուն նե րին 
հնա րա վո րութ յուն տա լով կյան քի կո չել ժո ղովր դա վա րա կան վար չա կար գում 
նրանց հիմ նա կան եր կու գոր ծա ռույթ նե րը՝  ա) ժո ղովր դի քա ղա քա կան կամ քի 
ձե ւա վո րու մը եւ բ) ժո ղովր դի քա ղա քա կան կամ քի ար տա հայ տու մը: Սա կայն 
փաս տա ցի ի՞նչ ի րա վի ճակ է հաս տատ վել Հա յաս տա նում: Արդ յո՞ք կու սակ ցութ-
յուն նե րը կա րո ղա նում են կյան քի կո չել Սահ մա նադ րութ յամբ ի րենց վե րա պահ-
ված եր կու հիմ նա րար գոր ծա ռույթ նե րը: Այս հար ցի պա տաս խա նը ստա նա լու 
հա մար փոր ձենք մի փոքր ման րա մաս նել կու սակ ցութ յուն նե րի տվյալ գոր ծա-
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ռույթ նե րի եւ հա յաս տան յան ներ քա ղա քա կան պրակ տի կա յի հա րա բե րակ ցութ-
յան խնդի րը:

Ժո ղովր դի քա ղա քա կան կամ քի ձե ւա վոր ման հա մար էա կան նշա նա կութ յուն 
ու նի այն հան գա ման քը, թե ինչ սկզբունք նե րով են կազ մա վոր վում եւ ի րենց գոր-
ծու նեութ յու նը կազ մա կեր պում երկ րում քա ղա քա կան կյան քի հա մար պա տաս-
խա նա տու սուբ յեկտ նե րը` կու սակ ցութ յուն նե րը: Այլ կերպ ա սած` կա րե ւոր է, թե 
ին չի շուրջ են հա մախմբ վում կու սակ ցա կա նա ցող քա ղա քա ցի նե րը եւ ինչ պի սի 
ճա նա պարհ են անց նում ի րենց կամ քի ի րա կա նա ցու մը գտնե լու հա մար: Հա յաս-
տան յան եւ ա րեւմտ յան ժո ղովր դա վա րա կան կու սակ ցա կան հաս տա տութ յուն նե-
րի հա մե մա տութ յու նը բո լո րո վին տար բեր ի րո ղութ յուն ներ է ար ձա նագ րում:

Հարկ է նշել, որ ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րում կու սակ ցութ յուն նե րի ստեղծ-
ման եւ կեն սա գոր ծու նեութ յան հար ցում մեծ դեր են խա ղում տա րաբ նույթ ու 
բազ ման դամ հա սա րա կա կան միա վո րում ներն ու սո ցիա լա կան շեր տե րը: Սա-
կայն դա սա կան ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րին բնո րոշ նման կար գով կազ-
մա վոր ված սո ցիա լիս տա կան կու սակ ցութ յուն նե րը Հա յաս տա նի պա րա գա յում 
գրե թե բա ցա կա յում են: Այս պես` իբ րեւ ան կախ ու արդ յու նա վետ ինս տի տուտ, 
մե զա նում կա յա ցած չեն արհ միութ յուն նե րը, ո րոնց սո ցիա լա կան բա զան օգ-
տա գոր ծե լով` կա րող էին հա մալր վել ձախ ու ժե րի կու սակ ցա կան շար քե րը կամ 
ո րոնց շա հե րը կպար տադ րեին Հա յաս տա նում ձե ւա վոր վե լու սո ցիա լիս տա կան 
նոր կու սակ ցութ յուն ներ: Բա ցի արհ միութ յուն նե րից, Հա յաս տա նում այն պի սի սո-
ցիա լա կան մեծ խմբեր, ինչ պի սիք են գյու ղա ցիութ յու նը կամ քա ղա քա յին մանր 
ու մի ջին ձեռ նար կա տի րա կան շրջա նակ նե րը, նույն պես վեր ջին տաս նամ յա կում 
այդ պես էլ մնա ցին որ պես եր բե ւէ չհա մախմբ ված հա սա րա կա կան շեր տեր2: 

Սո ցիա լա կան շեր տե րից տա րի քա յին կեն սա թո շա կա ռու նե րը նույն պես քա-
ղա քա կա նա պես ան գոր ծուն յա զանգ ված են ներ կա յաց նում: Հա յաս տան յան կու-
սակ ցութ յուն նե րի ծրագ րե րում հա ճախ նրանց տեղ է հատ կաց վում միայն ձե ւա-
կան սո ցիա լա կան փա թե թը ներ կա յաց նե լու շրջա նակ նե րում: Միակ քա ղա քա-
կան ու ժը, որն իր կու սակ ցա կան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը կա ռու ցում է` հստակ 
հիմն վե լով կեն սա թո շա կա ռու նե րի ընտ րա զանգ վա ծի վրա, Կո մու նիս տա կան 
կու սակ ցութ յունն է: Սա կայն նման քա ղա քա կա նութ յան ե լա կե տա յին շար ժա ռի-
թը գտնվում է ոչ թե սո ցիալ-տնտե սա կան դաշ տում, այլ` սո ցիալ-հո գե բա նա կան, 
քա նի որ ծե րե րին վե րա բե րող թո շա կա յին ա պա հո վութ յան եւ սո ցիա լա կան օգ-
նութ յան հստակ ծրագ րե րի փո խա րեն3 հիմ նա կան խա ղադ րույ քը կա տար վում 
է այս շեր տի` կո մու նիս տա կան հա սա րա կար գում եր կար տա րի ներ բա րե կե ցիկ 
կյան քով ապ րե լու հի շո ղութ յուն նե րը թար մաց նե լու վրա:
2  Քաղաքական տանիքի տակ համախմբվելու մի փորձ էր երկրորդ գումարման Ազգային 
ժողովում ստեղծված  «Ագրարային-ադյունաբերական ժողովրդական միավորումը» (կազմավորվել 
է 2001թ. հուլիսի 23-ին եւ իր կազմում ուներ 11 պատգամավոր):
3  2012թ. ԱԺ ընտրությունների կապակցությամբ Կոմունիստական կուսակցության 
հրապարակած նախընտրական ծրագրում կենսաթոշակառուներին վերաբերող համապատասխան 
կետը կուսակցության հիմնական ընտրազանգվածի շահերը ներկայացնելու տեսանկյունից միայն 
ամորֆ ձեւակերպումներ էր պարունակում՝ «Անհրաժեշտ հոգատարություն դրսեւորել Հայրենական 
մեծ պատերազմի մասնակիցների, աշխատանքի վետերանների եւ ազատամարտիկների 
նկատմամբ, հոգալ նրանց հոգսերը: Առանձնապես ուշադրություն դարձնել կենսաթոշակների 
բարձրացման եւ այլ արտոնությունների սահմանման խնդիրներին»
(http://www.armelections.info/sites/all/themes/ifes/files/parties/programs/hkk-program.pdf):
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Ո րո շա կի կազ մա կերպ վա ծութ յուն ու նեն բնա պահ պա նա կան խմբե րը: Չ նա-
յած քա ղա քա կան դաշ տում Հա յաս տա նի Կա նաչ նե րի (սո ցիալ-է կո լո գիա կան) 
կու սակ ցութ յան առ կա յութ յա նը, այդ խմբերն, այ նո ւա մե նայ նիվ, գոր ծում են 
միայն քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի եւ հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի շրջա նա կում: Ընդ ո րում, վեր ջին ներս բնա պահ պա նա կան շատ 
խնդիր ներ վար չախմ բի առ ջեւ բարձ րաց րել են որ պես քա ղա քա կան լրջա գույն 
պա հանջ ներ՝ զերծ մնա լով, սա կայն, ի րենց ի րա վա կազ մա կեր պա կան ձե ւը փո-
խե լուց եւ կու սակ ցա կա նա նա լուց: 

Կու սակ ցութ յուն նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան վրա բազ ման դամ հա սա րա կա-
կան միա վո րում նե րից միայն ղա րա բաղ յան պա տե րազ մի վե տե րան ներն են, որ 
1990-ա կան թթ. կե սե րից Հա յաս տա նի քա ղա քա կան դաշ տում ո րո շա կի դե րա-
կա տա րութ յուն են ու նե ցել եւ շա րու նա կում են ազ դել քա ղա քա կան գոր ծըն թաց-
նե րի վրա: Վե տե րան նե րին իր շուր ջը հա մախմ բած կա ռույ ցը 1993թ. ստեղծ ված 
«Երկ րա պահ» կա մա վո րա կան նե րի միութ յունն էր: Այն սկզբնա կան շրջա նում 
սո ցիա լա կան տվյալ շեր տի շա հե րը ներ կա յաց նող միակ հա մընդգր կուն միա վո-
րումն էր: 1996-97թթ., երբ իշ խող Հա յոց հա մազ գա յին շար ժում կու սակ ցութ-
յան ներ սում գա ղա փա րա կան ո րո շա կի տա րա ձայ նութ յուն ներ ար ձա նագր վե-
ցին` հատ կա պես ղա րա բաղ յան խնդրի կար գա վոր ման հե ռան կար նե րի շուրջ, եւ 
ՀՀՇ-ն, պայ մա նա կա նո րեն ա սած, բա ժան վեց « Լե ւո նա կան» եւ « Վազ գե նա կան» 
թե ւե րի, երկ րա պահ-կա մա վո րա կան կա ռույց նե րի ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը 
գե րա դա սեց հա րել « Վազ գե նա կան» խմբա վոր մա նը: Քա նի որ կար ըն կա լում, 
որ «Երկ րա պա հը» քա ղա քա կա նաց նելն ու կու սակ ցութ յուն դարձ նե լը ճիշտ չէ, 
ուս տի 1998թ. փետր վար յան իշ խա նա փո խութ յու նից հե տո այդ խմբա վոր ման 
ա ռաջ նորդ Վազ գեն Սարգս յա նը ստեղ ծեց նոր քա ղա քա կան ուժ, ո րի «քա ղա-
քա կան թե ւը» Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յունն էր, «մար տա կան 
թե ւը»` «Երկ րա պահ» կա մա վո րա կան նե րի միութ յու նը4: 

1998թ. հու լի սին ՀՀԿ-ն, ԵԿՄ-ն  եւ ԱԺ «Երկ րա պահ» պատ գա մա վո րա կան 
խում բը5 հան դես ե կան հա մա տեղ հայ տա րա րութ յամբ, ո րով սկիզբ դրվեց ՀՀԿ 
շրջա նակ նե րում քա ղա քա կան հա մախմբ ման գոր ծըն թա ցին: Հաշ վի առ նե լով 
գա ղա փա րա խո սութ յան եւ քա ղա քա կան դիր քո րո շում նե րի ընդ հան րութ յու նը, 
ԵԿՄ-ի` քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վող հատ վածն ընդգրկ վեց ՀՀԿ 
շար քե րում: Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ դար ձավ 
Վազ գեն Սարգս յա նը: 

1999թ. հոկ տեմ բե րի 27-ի ա հա բեկ չութ յու նից հե տո Վազ գեն Սարգս յա նի եղ-
բայր Ա րամ Սարգս յա նը նշա նակ վեց վար չա պետ: Ա վե լի ուշ տե ղի ու նե ցած քա-
ղա քա կան վե րա դա սա վո րում նե րի արդ յուն քում` 2000թ. մա յի սին, ՀՀ նոր վար չա-
պետ նշա նակ վեց ար դեն ՀՀԿ խորհր դի նա խա գահ, ԱԺ « Միաս նութ յուն» խմբակ-
ցութ յան ղե կա վար Անդ րա նիկ Մար գար յա նը: Վար չա պետ Ա րամ Սարգս յա նի ու 

4  «Հանրապետություն». Ամենաարմատականները, «Չորրորդ ինքնիշխանություն», 27.05.2006,
http://www.chi.am/index.cfm?objectID=80F51EE0-8DC0-11E0-9A42005056A30FF7&year=2006&
month=5&legacyURL=060527/06052701
5  ԵԿՄ-ն Հայաստանի Հանրապետության առաջին գումարման Ազգային ժողովում 
ներկայացված էր «Երկրապահ» (կազմավորվել է 1997թ. հոկտեմբերի 20-ին եւ իր կազմում ուներ 
17 պատգամավոր) պատգամավորական խմբի միջոցով (տես` ՀՀ ԵԿՄ կայքէջի հետեւյալ հղումը. 
http://www.yerkrapah.am/Parlament.htm): 
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Պաշտ պա նութ յան նա խա րար Վա ղար շակ Հա րութ յուն յա նի պաշ տո նան կութ յուն-
նե րից հե տո նրանք հիմ նե ցին « Հան րա պե տութ յուն» կու սակ ցութ յու նը, ո րի շար-
քե րը հա մալ րե ցին հիմ նա կա նում Վազ գեն Սարգս յա նի հին զի նա կից նե րը եւ երկ-
րա պահ-կա մա վո րա կան նե րի մար զա յին կա ռույց նե րի ան դամ նե րից շա տե րը6: 

2008թ. նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի հե տընտ րա կան շրջա փու լում եւս 
պա տե րազ մի վե տե րան ներն ու հատ կա պես ԵԿՄ-ն լր ջա գույն մաս նակ ցութ յուն 
ու նե ցան ներ քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում: ԵԿՄ դե րա կա տա րութ յու նը հատ-
կա պես մե ծա ցավ, երբ 2008թ. փետր վա րի 21-ին Ա զա տութ յան հրա պա րա կում 
կա յա ցած հան րա հա վա քում նա խա գա հութ յան թեկ նա ծու, Հա յաս տա նի ա ռա-
ջին նա խա գահ Լե ւոն Տեր- Պետ րոս յա նը հայտ նեց, որ ԵԿՄ ղե կա վար ան ձինք, 
Հա յաս տա նի պաշտ պա նութ յան եր կու փոխ նա խա րար ներ՝ գե նե րալ ներ Ման վել 
Գ րի գոր յա նը եւ Գա գիկ Մել քոն յա նը հայ տա րա րել են «ժո ղովր դի վստա հութ յանն 
ար ժա նա ցած թեկ նա ծո ւին» պաշտ պա նե լու մա սին7: Նախ նա կան շրջա նում ԵԿՄ 
եւ ՊՆ ղե կա վա րութ յան բա նակ ցութ յուն ներն օ գուտ չտվե ցին եւ հան գեց րին ԵԿՄ 
տրոհ մա նը: ԵԿՄ-ից հրա պա րա կայ նո րեն դուրս ե կան 14 գե նե րալ ներ ու գնդա-
պետ ներ, այդ թվում՝ Զին ված ու ժե րի գլխա վոր շտա բի պետ Սեյ րան Օ հան յա-
նը8: Սա կայն հետ մար տի մեկ յան շրջա նում` վար չախմ բի հետ տե ղի ու նե ցած ոչ 
հրա պա րա կա յին բա նակ ցութ յուն նե րից հե տո, ԵԿՄ ղե կա վա րութ յու նը կրկին լո-
յալ դիրք գրա վեց իշ խող վար չախմ բի նկատ մամբ, իսկ կա ռույցն էլ վե րա կազ մա-
կերպ վեց:

Այս պի սով` կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ բազ ման դամ հա սա րա կա կան միա վո-
րում նե րից ու սո ցիա լա կան շեր տե րից միայն վե տե րան նե րի ա նու նից հան դես 
ե կող ԵԿՄ-ն  է, որ մեծ ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ հա յաս տան յան կու սակ ցա կան 
կյան քի վրա` բա վա կան հա ճախ մաս նակ ցե լով իշ խա նութ յան հա մար քա ղա քա-
կան ու ժե րի մղած պայ քա րին: Սա կայն նրա նմա նօ րի նակ դե րա կա տա րութ յու նը 
պայ մա նա վոր ված է ե ղել ոչ թե ժո ղովր դա վա րա կան գոր ծըն թաց նե րի ծի րում վե-
տե րան նե րի սո ցիա լա կան շա հե րը ԱԺ-ում ներ կա յաց նե լու մղու մով, այլ դե ռեւս 
ղա րա բաղ յան պա տե րազ մի տա րի նե րին ձե ւա վոր ված «ռազ մա կան օ լի գար-
խիա յի»՝ տնտե սա կան շա հեր հե տապն դող մի փոքր խումբ ռազ մա կա նաց ված 
մարդ կանց, հետ պա տե րազմ յան տա րի նե րին ա նօ րի նա կան կար գով երկ րում 
քա ղա քա կան ի րադ րութ յան տե րը դառ նա լու պատ ճա ռով9: Չ նա յած 1999թ. հոկ-
տեմ բե րի 27-ին վեր ջին նե րիս դիր քե րի կտրուկ թու լաց մա նը, հե տա գա յում եւս 
ու ժա յին ե ղա նակ նե րով իշ խա նութ յա նը տի րե լու կամ փո խան ցե լու` վար չախմ բի 
եւ ընդ դի մա դիր ա ռան ձին կու սակ ցութ յուն նե րի նպա տա կադ րութ յու նը ԵԿՄ-ին 
մշտա պես պա հել է մերձ կու սակ ցա կան շրջա նակ նե րում, իսկ վե տե րան նե րին 
6  Այս շրջանում, երկրորդ գումարման Ազգային ժողովում, ԵԿՄ-ն ներկայացված էր արդեն 
«Հայաստան» (կազմավորվել է 2000թ. մայիսի 16-ին եւ իր կազմում ուներ 12 պատգամավոր) 
պատգամավորական խմբի միջոցով (տես` ՀՀ ԵԿՄ կայքէջի հետեւյալ հղումը.
http://www.yerkrapah.am/Parlament.htm):
7  Լեւոն Տեր-Պետրոսյան. «Պաշտպանության երկու փոխնախարարները հայտարարել են 
ժողովրդի վստահությանն արժանացած թեկնածուին պաշտպանելու մասին», 21.02.2008,
http://www.azatutyun.am/content/article/1593281.html:
8  Մի պահ ԵԿՄ-ում սառը ցնցուղ կընդունեն, 16.02.2012, http://www.armtimes.com/2113:
9  Սարգսյան Մ., Սարոյան Ս., Ավթանդիլյան Ա., Վարդանյան Է., Գրիգորյան Ա., Հարությունյան 
Ա., Սահմանադրական պետության կառուցման հիմնախնդիրը Հայաստանում, Երեւան, 2010, էջ 
10-11:
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հան դես բե րել որ պես քա ղա քա կան կա րե ւոր սուբ յեկտ10:
Վե րը կա տար ված քննութ յու նը բե րում է այն հա մոզ ման, որ հա յաս տան յան 

կու սակ ցութ յուն նե րը ձե ւա վոր վում են ոչ թե հա սա րա կա կան լայն շեր տե րի ու 
միա վո րում նե րի բնա կա նոն դա շին քի, այլ ա վե լի փոքր սո ցիա լա կան միա վոր նե-
րի՝ ո րե ւէ «լի դե րի» շուրջ կազ մա վոր ված խմբակ նե րի կամ քա ղա քա կա նութ յամբ 
զբաղ վող ա ռան ձին «հե ղի նա կա վոր» ան ձանց վրա (անձ-կու սակ ցութ յուն): Ն ման 
կու սակ ցութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան շար ժիչ ու ժը կու սակ ցութ յան ղե կա վա րի 
խա րիզ ման կամ նրա անձ նա կան ա ռա վե լա պես մի ֆա կան հատ կա նիշ ներն են: 
Ներ քա ղա քա կան դաշ տում կու սակ ցա կան ավ տո րի տար նման մի նի-կա ռույց նե-
րի լայն տա րած վա ծութ յու նը, հա սա րա կութ յան շրջա նում կու սակ ցա կան ա ռաջ-
նորդ նե րի «փրկչա կան» կեր պար նե րի մշտա պես շրջա նա ռե լի լի նելն ու կա րե ւոր 
խնդիր նե րի լուծ ման հաս ցեա տեր հենց նրանց դի տար կե լը, ինչ պես նաեւ Հա յաս-
տա նի քա ղա քա ցիա կան շրջա նակ նե րի ինք նա կազ մա կեր պա կան պա սի վութ յու-
նը ժո ղովր դի քա ղա քա կան կամ քի ձե ւա վոր մա նը խո չըն դո տող հիմ նա կան գոր-
ծոն ներն են դար ձել, ո րոնք ազ դում են ա զատ ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով ժո ղովր-
դի իշ խա նութ յան ի րա կա նաց ման վրա:

Սա կայն, բա ցի  նշված գոր ծոն նե րից, ժո ղովր դի քա ղա քա կան կամ քի ձե ւա վոր-
ման գոր ծում կա րե ւոր նշա նա կութ յուն ու նի նաեւ կու սակ ցութ յուն նե րի ներ քին 
կյան քի կազ մա կերպ ման խնդրի հստա կե ցու մը, քա նի որ ոչ ժո ղովր դա վա րա կան 
ներ քին մե խա նիզմ նե րը կու սակ ցա կան ֆունկ ցիո ներ նե րի կող մից մե ծա մա սամբ 
պրո յեկտ վում են պե տա կան իշ խա նութ յան հա մար պայ քա րի մե խա նիզմ նե րի 
վրա: Պետք է նկա տել, որ ներ քին կա ռուց ված քի տե սանկ յու նից եւս հա յաս տան-
յան կու սակ ցութ յուն նե րը գրե թե ամ բող ջութ յամբ տար բեր վում են ժո ղովր դա վա-
րա կան երկր նե րի կու սակ ցա կան հա մա կար գե րից։ 

Ա ռան ձին երկր նե րի կա ռուց ված քա յին բազ մա ձե ւութ յան հետ մեկ տեղ՝ ա րեւմտ-
յան երկր նե րի կու սակ ցա կան շար քե րը, ղե կա վար ինս տի տուտ նե րը եւ նրանց մի-
ջեւ ե ղած ներ քին կա պե րը հսկա յա կան ազ դե ցութ յուն են ու նե նում կու սակ ցութ-
յուն նե րի կեն սա գոր ծու նեութ յան վրա՝ ուղ ղոր դե լով տվյալ կու սակ ցութ յուն նե րին 
նրանց քա ղա քա կան պայ քա րում։ Այս պես` ԱՄՆ-ում կու սակ ցա կան կա ռուց ված-
քը հիմն վում է ոչ մեծ կո մի տե նե րի վրա, ո րոնք բա վա կան ան կախ են միմ յան ցից 
եւ սո վո րա բար ա պա կենտ րո նաց ված։ Ն րանք չեն ձգտում ոչ ի րենց ան դամ նե րի 
բազ մա պատկ մա նը եւ ոչ էլ ժո ղովր դա կան լայն զանգ ված նե րի ներգ րավ մա նը։ 
Ա ռա վե լա պես նրանք ջանք են գոր ծադ րում միա վո րե լու ան հատ նե րին։ Իսկ կու-
սակ ցութ յուն նե րի ֆի նան սա վո րու մը հիմն վում է շա հագր գիռ մաս նա վոր ան ձանց 
եւ ֆի նան սա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի նվի րատ վութ յուն նե րի վրա: 

Ի տար բե րութ յուն ԱՄՆ-ի, Եվ րո պա յի սո ցիա լիս տա կան կու սակ ցութ յուն նե րը, 
հա կա ռա կը, ձգտում են միա վո րել հնա րա վո րինս ա ռա վե լա գույն թվով մարդ-
կանց եւ նրանց կու սակ ցա կան մուտ քավ ճար նե րի ու ան դա մավ ճար նե րի մի ջո ցով 
լու ծել սե փա կան ֆի նան սա կան խնդիր նե րը: Զանգ վա ծա յին ան դա մութ յու նը եւ 
շար քե րի կող մից կա տար վող վճա րում նե րը ստի պում են, որ կազ մա վոր վի նշա-
10  «Չլինելով քաղաքական կազմակերպություն` «Երկրապահը» մեզանում ունեցել է եւ ունի 
հասարակական եւ, նույնիսկ, քաղաքական կշիռ ու դեր: … Երկրապահ կամավորականների 
միության հասարակական ու քաղաքական վարքը մեզանում զգալի դրական ազդեցություն է 
ունեցել եւ այսօր էլ ունի» (Նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքը ԵԿՄ 9-րդ համագումարում, 
18.02.2012, http://www.president.am/events/statements/arm/?pn=1&id=122):
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 Կու սակ ցա կան գոր ծու նեութ յան տրա մա բա նութ յու նը Հա յաս տա նում

նա կա լից վար չա կան ա պա րատ: Կո լեկ տիվ հաս տա տութ յուն նե րում (հա մա գու-
մար, ազ գա յին կո մի տե, բյու րո, խոր հուրդ, քար տու ղա րութ յուն) բա զում ֆունկ-
ցիո ներ նե րի մի ջո ցով կազ մա վոր վում է կու սակ ցութ յան ներ քին բյու րոկ րա տիան: 
Սա կայն բո լոր հար թութ յուն նե րում, այ նո ւա մե նայ նիվ, դեր է խա ղում ընտ րա կան 
սկզբուն քը11: 

Հա յաս տա նի պա րա գա յում մենք տես նում ենք բո լո րո վին այլ ի րա վի ճակ: Այս-
պես` օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րը շրջան ցե լու հա մար «անձ-կու սակ ցութ յուն-
նե րի» գե րակ շիռ մա սում տա րած քա յին ստո րա բա ժա նում ներն առ կա են միայն 
կու սակ ցութ յուն նե րի ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում կամ, այլ կերպ ա սած, փաս-
տա ցիո րեն գո յութ յուն չու նեն: Իսկ խա րիզ մա տիկ լի դե րի շուրջ հա մախմբ ված 
«խմբակ-կու սակ ցութ յուն նե րում»` ե թե ա ռան ձին տա րած քա յին ստո րա բա ժա-
նում ներ գո յութ յուն ու նեն, ա պա զուրկ են ո րե ւէ ինք նու րույ նութ յու նից:

Քա ղա քա կան դաշ տում կա տար վող մեկ այլ կեղ ծի քի վառ օ րի նակ են կու սակ-
ցութ յան ան դամ նե րի շուրջ կա տար վող մե քե նա յութ յուն նե րը: Ե թե կու սակ ցա-
կան հա մա կար գը դի տար կենք ըստ ան դա մագ րում նե րի սկզբուն քի, ա պա զանգ-
վա ծա յին եւ կադ րա յին կու սակ ցութ յուն նե րի տար բե րա կու մը Հա յաս տա նում 
բո լո րո վին կորց րել է իր բո վան դա կութ յու նը: Ոչ վաղ անց յա լում կոա լի ցիոն կա-
ռա վա րութ յուն կազ մած ե րեք կու սակ ցութ յուն ներն ի րենց բնո րո շում էին որ պես 
զանգ վա ծա յին կու սակ ցութ յուն ներ: Այս պես` 2011-2012թթ. ըն կած ժա մա նա-
կա հատ վա ծում, հա մա ձայն մա մու լում կու սակ ցա կան վեր նա խա վե րի հայտ նած 
տվյալ նե րի, ՀՀԿ-ն  ու ներ 135 հա զար (եր բեմն ներ կա յաց վել է նաեւ 150 հա զար) 
ան դամ, ՕԵԿ-ը` ա վե լի քան 100 հա զար (եր բեմն նույն պես ներ կա յաց վել է 150 
հա զար), իսկ ԲՀԿ-ն դե ռեւս 2007թ. ցույց էր տվել 370 հա զար թի վը, սա կայն 
նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար խոս վում էր ան գամ 400 հա զար ան դա մի 
մա սին12: 

Ժո ղովր դա վա րա կան երկր նե րում կու սակ ցութ յուն նե րի զանգ վա ծա յին ան-
դա մագ րում նե րի հիմ նա կան նպա տա կը ան դա մավ ճար նե րի մի ջո ցով հա մա պե-
տա կան ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ սե փա կան ընտ րար շա վի ֆի նան սա վոր-
ման խնդի րը լու ծելն ու մե ծա հա րուստ հա մա կիր նե րից, ֆի նան սա կան տար բեր 
շրջա նակ նե րից կա խում չու նե նալն է: Ուս տի հա սա րա կա կան մեծ խմբե րի վրա 
հեն վող սո ցիա լիս տա կան այդ կու սակ ցութ յուն նե րի կար գա խո սը՝ «ապ րել ան-
դա մավ ճար նե րի մի ջո ցով», ի րենց ան կա խութ յան միակ ե րաշ խիքն է հան դի սա-
նում13: Հայ տա րա րե լով զանգ վա ծա յին կու սակ ցութ յուն ներ` վե րը նշված հա յաս-
տան յան իշ խող քա ղա քա կան ու ժե րը, սա կայն, եր բեք չեն հա վակ նել ան դա մավ-
ճար նե րի մի ջո ցով լցնել ի րենց նա խընտ րա կան բյու ջե նե րը: Լի նե լով օ լի գար խիկ 
շա հե րի վրա հիմն ված կազ մա կեր պութ յուն ներ՝ ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն  եւ ՕԵԿ-ը ընտ րա-

11  Дюверже М., Политические партии, Москва, 2002, с. 41-42. 
12  Կուսակցականներ՝ վիրտուա՞լ, թե՞ իրական, «Ազգ» օրաթերթ, N 71, 19.04.2012,
http://www.azg.am/AM/print/2012041914, Արձագանքներ ՀՀԿ-ից ու ԲՀԿ-ից՝ իրենց անդամների 
քանակների վերաբերյալ Ա.Ադիբեկյանի գնահատականներին, 12.01.2012,
http://www.tert.am/am/news/2012/01/12/adibekyan2/, Կուսակցությունը հո գործարան չի՞, որ 
իմանանք, թե քանի հոգի մարդ կա. ԲՀԿ մամուլի խոսնակը` կուսակցության անդամների թվի 
մասին, 20.07.2011, http://news.am/arm/news/68466.html, Եթե կուսակցական ես, ինչ էլ լինի՝ առաջ 
կգնաս..., 15.03.2012, http://daily.am/?l=am&p=3738: 
13  Дюверже М., Политические партии, Москва, 2002, с. 126. 
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կան գոր ծըն թաց նե րում մշտա պես օգտ վել են կու սակ ցութ յանն ան դա մագր ված 
եւ զգա լի ֆի նան սա կան, նյու թա կան ու վար չա կան ռե սուրս նե րի տի րա պե տող 
օ լի գարխ նե րի մի ջոց նե րից: Ա վե լին` լրատ վա մի ջոց նե րում քիչ չեն այն տե ղե կութ-
յուն նե րը, որ հենց ի րենք՝ կու սակ ցութ յուն նե րը, ի դեմս տա րած քա յին կու սակ ցա-
կան ֆունկ ցիո ներ նե րի, ազ գաբ նակ չութ յան լայն շեր տե րի կու սակ ցա կա նաց ման 
գոր ծում գոր ծիք են ծա ռա յեց րել սո վո րա կան կա շա ռատ վութ յու նը՝ ի րենց կու-
սակ ցութ յանն ան դա մագր վե լու դի մաց ֆի նան սա կան մի ջոց ներ տրա մադ րե լով 
քա ղա քա ցի նե րին:

Այս հան գա ման քը հաշ վի առ նե լով, հարց է ծա գում` այդ դեպ քում ի՞նչն է 
դրդում իշ խող կու սակ ցութ յուն նե րին գնալ զանգ վա ծա յին ան դա մագ րում նե րի 
ճա նա պար հով եւ մշտա պես թմբկա հա րել հար յուր հա զա րա վոր կու սակ ցա կան-
նե րի մա սին: Այս հար ցի պա տաս խա նը, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, թաքն-
ված է հա մա պե տա կան ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քում այդ զանգ վա ծա յին կու-
սակ ցութ յուն նե րի ցու ցադ րած արդ յունք նե րի մեջ: Թե ՀՀԿ-ն, թե ԲՀԿ-ն  եւ թե 
ՕԵԿ-ը վեր ջին տա րի նե րին իշ խող վար չախմ բի կա րե ւոր հե նաս յու ներն են ե ղել, 
ո րոնց ան թա քույց նպա տա կը14 ե ղել է ստվե րա յին պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի 
եւ հա կաի րա վա կան մե խա նիզմ նե րի մի ջո ցով իշ խա նութ յան տի րա նա լը: Ուս տի 
ոչ ա զատ ու ար դար ընտ րութ յուն նե րում15 նրանց հարկ է ե ղել ԿԸՀ-ի կող մից ար-
ձա նագ րած արդ յունք նե րին լե գի տի մութ յուն հա ղոր դել: Եվ նման թվե րի ներ կա-
յաց մամբ է, որ փորձ է ար վել տրա մա բա նա կան եւս մեկ ա պա ցույց ներ կա յաց նել 
հան րութ յա նը ԿԸՀ-ի ցու ցադ րած արդ յունք նե րով ի րենց ստա ցած բարձր քվե-
ներն ար դա րաց նե լու հա մար:

Սահ մա նադ րութ յամբ կու սակ ցութ յուն նե րին վե րա պահ ված հիմ նա րար երկ-
րորդ գոր ծա ռույ թի` ժո ղովր դի քա ղա քա կան կամ քի ար տա հայտ ման հար ցում 
էա կան նշա նա կութ յուն ու նի, թե ինչ սկզբունք նե րով են ի րենց գոր ծու նեութ յու նը 
ծա վա լում կու սակ ցութ յուն նե րը ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ: Այլ կերպ ա սած` 
կա րե ւոր է, թե ինչ պես են մո տե նում կու սակ ցութ յուն նե րը ընտ րութ յուն նե րի 
խնդրին եւ ինչ պի սի ճա նա պարհ են անց նում ժո ղովր դի կամ քի ի րա կա նա ցումն 
14  2011թ. փետրվարի 17-ին ՀՀ նախագահի նստավայրում քաղաքական կոալիցիայի 
կողմերի` Հայաստանի հանրապետական կուսակցության, «Բարգավաճ Հայաստան» 
կուսակցության եւ «Օրինաց երկիր» կուսակցության միջեւ ստորագրվեց «Քաղաքական 
կոալիցիայի հայտարարություն», որտեղ ասված էր՝ «Նոր փոփոխություններին ընդառաջ` 
կոալիցիոն կուսակցությունները միասնական են եւ նպատակ չունեն գալիք խորհրդարանական 
ընտրություններում իրենց քաղաքական կշիռն ավելացնել միմյանց դեմ պայքար ծավալելու եւ 
կոալիցիայի ներսում ուժերի հարաբերակցությունը փոխելու հաշվին» (http://president.am/events/
news/arm/?day=17&month=02&year=2011&id=1449): Այս հայտարարությունը քաղաքական 
դաշտում մեծ իրարանցում առաջացրեց: Ընդդիմադիր քաղաքական տարբեր ուժեր ու գործիչներ 
հանդես եկան սուր քննադատությամբ` հայտարարությունը որակելով «քաղաքական դաշտի 
ամբողջական մոնոպոլիզացիայի խնդիր լուծող»,  «իշխանության դաշտում դիկտատուրա, 
տոտալիտարիզմ ստեղծող», «հակասահմանադրական, հակաիրավական հուշագիր» եւ այլն (տես՝ 
Դաշնակցությունը քննադատում է կոալիցիոն նոր համաձայնագրի ստորագրումը, 19.02.2011, 
http://www.azatutyun.am/content/article/2313964.html, Րաֆֆի Հովհաննիսյան. «Այսպես չի կարող 
շարունակվել եւս յոթ տարի», 28.02.2011, http://old.heritage.am/pr/280211-1arm.htm):
15  Ընտրությունների ոչ ազատ ու արդար լինելու հանգամանքը փաստել են միջազգային 
դիտորդական առաքելություն իրականացնող շատ կառույցներ, այդ թվում՝ եվրոպական այնպիսի 
հեղինակավոր կառույց, ինչպիսին է ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ը: Այդ մասին տես` Է.Վարդանյան, ԵԱՀԿ 
ԺՀՄԻԳ-ը եւ հայաստանյան ընտրությունները, «Փոփոխվող աշխարհ: Հայացք Երեւանից» 
վերլուծական-փորձագիտական եռամսյա հանդես, Երեւան, 2012/1 (1), էջ 62-74:



63

 Կու սակ ցա կան գոր ծու նեութ յան տրա մա բա նութ յու նը Հա յաս տա նում

ա պա հո վե լու հա մար: Այդ տե սանկ յու նից հե տաքր քիր զու գա հեռ կա րե լի է տա-
նել, մի կող մից, պե տա կան ներ կա յա ցուց չա կան մար մին նե րի ձե ւա վոր ման հա-
մար անց կաց վող ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի, իսկ մյուս կող մից` կու սակ ցա կան 
հա մա կար գի կա ռուց ման նպա տա կով անց կաց վող ներ կու սակ ցա կան ընտ րութ-
յուն նե րի մի ջեւ: 

Հա յաս տա նում ընտ րա կան մե խա նիզ մի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում կու-
սակ ցութ յուն նե րի ներ սում ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րը, հա մա պե տա կան ընտ-
րութ յուն նե րի հետ հա մե մա տած, ա ռանձ նա նում են նրա նով, որ ե թե հա մա պե-
տա կան ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ քա ղա քա կան պայ քա րի ընդ հա նուր տրա-
մա բա նութ յամբ պայ մա նա վոր ված այ լընտ րան քա յին թեկ նա ծու նե րի գո յութ յու նը 
հնա րա վոր է դառ նում, ա պա ներ կու սակ ցա կան ընտ րութ յուն նե րում ընտ րա կա-
նութ յան սկզբուն քը զուտ ձե ւա կան բնույթ է կրում: Գ րե թե բո լոր ընտ րութ յուն-
նե րում կու սակ ցա կան ա պա րա տի ներ կա յա ցուց չա կան ցու ցակ նե րը կազմ վում 
են ա ռանց այ լընտ րան քա յին թեկ նա ծու նե րի` ա ռա վե լա պես կու սակ ցութ յան 
միանձն յա ան փո փոխ ա ռաջ նոր դի եւ կու սակ ցութ յան ղե կա վար կազ մի պայ-
մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի հի ման վրա: Ա ռան ձին կու սակ ցութ յուն նե րում նշված 
ցու ցակ նե րի շուրջ հնա րա վոր է միայն խորհր դակ ցութ յուն գլխա դա սա յին եւ տա-
րած քա յին կա ռույց նե րի մի ջեւ: Այ նու հե տեւ կու սակ ցութ յան հա մա գու մա րում 
ա նայ լընտ րան քա յին քվեար կութ յան պայ ման նե րում կու սակ ցա կան պատ վի րակ-
նե րին հարկ է լի նում միայն քվեար կել ու հաս տա տել ղե կա վա րութ յան կող մից 
կու սակ ցութ յան կա ռուց ված քա յին ստո րա բա ժա նում նե րում ա ռա ջադր ված թեկ-
նա ծու նե րին: Ընդ ո րում, գրե թե բո լոր քվեար կութ յուն ներն անց նում են միա ձայն 
կամ չնչին «դեմ» ու «ձեռն պահ» ձայ նե րով16:

Ներ կու սակ ցա կան ընտ րա կան գոր ծըն թա ցում պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե-
րի մի ջո ցով նման ընտ րութ յան կազ մա կեր պումն ար դեն իսկ հող է նա խա պատ-
րաս տում, որ պես զի հա մա պե տա կան ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ քա ղա քա կա-
նա պես ակ տիվ կու սակ ցա կան շրջա նակ նե րը շարժ վեն այն նույն քա ղա քա կան 
վար քով, ո րով շարժ վել են սե փա կան կու սակ ցութ յան ներ սում անց կաց ված ընտ-
րութ յուն նե րի ժա մա նակ: Պայ մա նա վոր վա ծութ յու նը դարձ նե լով քա ղա քա կան 
վար քի հիմ նա կան գոր ծիք` այ դու հետ ցան կա ցած կու սակ ցա կան ֆունկ ցիո նե րի 
հա մար շատ բնա կան է ըն կալ վում հա մա պե տա կան ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
շրջա նա կում կա յաց ված ցան կա ցած պայ մա նա վոր վա ծութ յուն՝ այդ թվում իշ խող 
վար չախմ բի հետ բա նակ ցութ յուն նե րում: Ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով ժո ղովր դի 
ա զատ կա մար տա հայ տութ յան սկզբուն քը կու սակ ցա կան նե րի կող մից սա հուն 
կեր պով վե րա փոխ վում է սե փա կան կու սակ ցութ յան եւ իշ խող քա ղա քա կան ու-
ժի հա մա տեղ կա մար տա հայ տութ յան՝ ուղղ ված ընտ րութ յուն նե րի կազ մա կերպ-
մա նը, քվե նե րի բա ժան մա նը եւ արդ յունք նե րի հա յե ցո ղա կան ամ փոփ մա նը: Ի 
դեպ, նման վար քով շարժ վե լու հակ վա ծութ յու նը քա ղա քա կան զար գա ցում նե րը 
մշտա պես տա նում է ար դեն կու լի սա յին պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ներ կա յաց նե-
լու ճա նա պար հով: 

16  Բա ինձ ինչի՞ նախագահ չեք ասում, 01.12.2009, http://www.armtimes.com/1175, ՀԿԿ 
համագումար. դեմ, ձեռնպահ` չկա, 30.11.2010,
http://www.hraparak.am/2010/11/30/hkk-hamagumar-dem-dzernpah-chka/:
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Կու սակ ցա կան մե քե նա յի կող մից քա ղա քա կան պայ քա րին հենց պայ մա նա վոր-
վա ծութ յուն նե րի մի ջո ցով մաս նակ ցութ յու նը եւ հա մա պե տա կան ընտ րութ յուն նե-
րում, ի հա կադ րութ յուն ա զատ կա մար տա հայ տութ յան, հա կա ժո ղովր դա վա րա-
կան մե խա նիզմ նե րի տե ւա կան կի րա ռումն, ի վեր ջո, հան գեց նում է քա ղա քա կան 
ու ժե րի նկատ մամբ հա սա րա կա կան ա ջակ ցութ յան փո շիաց մանն ու կու սակ ցութ-
յուն նե րի վախ ճա նին: Ն ման ել քի ա պա հով մա նը նպաս տում է պայ մա նա վոր վա-
ծութ յուն նե րի գնա լու` վար չախմ բի ուղ ղա կի պատ րաս տա կա մութ յու նը այն հաշ-
վար կով, որ շա հագրգ ռութ յուն նե րի մի ջո ցով չե զո քաց վեն եւ քա ղա քա կան պայ քա-
րից դուրս բեր վեն կու սակ ցութ յուն նե րը: 

Պետք է նշել, որ վեր ջին տա րի նե րին իշ խող վար չախմ բի կող մից քա ղա քա կան 
ու ժե րի հետ պայ մա նա վոր վա ծութ յան գնա լու հակ վա ծութ յու նը մշտա պես ան թա-
քույց է ե ղել եւ ցու ցադր վել է բա զում ան գամ ներ17: Սա կայն քա ղա քա կան ու ժե րի 
բնա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան ու պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի փո խա րեն քա-
ղա քա կան դաշ տում ակ նա ռու է դար ձել կու լի սա յին պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի 
գո յութ յու նը: Տվ յալ ե րե ւույթն էլ հենց վար չախմ բի քա ղա քա կան բա ռա պա շա րում 
ծնել է հա մա պա տաս խան եզ րը` «հա ճա խորդ», ո րով բնու թագր վում է իշ խող ու ժից 
ո րո շա կի իշ խա նութ յուն «գնե լու» նպա տա կով պայ մա նա վոր վող կող մը18: Վեր ջինս 
վար չախմ բի հետ ոչ հրա պա րա կա յին բա նակ ցութ յուն նե րի մեջ մտած այն կու սակ-
ցութ յան ղե կա վար գոր ծիչն է, ով` ոտ նա հա րե լով սե փա կան ընտ րա զանգ վա ծի, 
ինչ պե սեւ ողջ հան րութ յան շա հե րը, ի նպաստ սե փա կան ան ձի ու կու սակ ցա կան 
ղե կա վար խմբա կի, ստվե րա յին գոր ծար քի է գնում երկ րի ղե կա վա րութ յան հետ: 

Ստ վե րա յին պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի մի ջո ցով իշ խա նութ յու նը կի սե լու 
կա տար յալ օ րի նակ էր 2008թ. ՕԵԿ նա խա գահ Ար թուր Բաղ դա սար յա նի կող մից 
նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի նա խընտ րա կան փու լում ընդ դի մա դիր քա-
րո զար շա վի վա րու մը, իսկ ընտ րութ յուն նե րից հե տո հե տընտ րա կան նախ նա կան 
շրջա նում քա ղա քա կան կոշտ հայ տա րա րութ յուն նե րի տա րա ծու մը, ո րին, սա կայն, 
հե տե ւեց իշ խող Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան հետ ՕԵԿ-ի կոա լի ցիոն կա ռա-
վա րութ յան կազ մու մը: Կու սակ ցա պե տե րի կող մից ստվե րա յին պայ մա նա վոր վա-
ծութ յուն նե րի գնա լու ողջ գոր ծըն թա ցը պատ կե րաց նե լու հա մար հենց ՕԵԿ ղե-
կա վա րի այ դօ րի նակ վար քը լա վա գույն վկա յութ յունն է, թե ինչ գոր ծա ռույթ ներ են 
ի րա կա նաց նում կու սակ ցութ յուն նե րը ներ կա փու լում Հա յաս տա նի քա ղա քա կան 
դաշ տում: Նշ ված գոր ծըն թա ցը նկա րագ րե լու հա մար բե րենք մի քա նի փաս տա-
կան տվյալ ներ: 

17  «Այսօր մեզ հետ են բոլորը, ովքեր ցանկանում են որեւէ բան փոխել մեր հայրենիքում եւ 
պատրաստ են հանուն դրա գիշեր-ցերեկ աշխատել: Ընդ որում, մենք մեզ երբեք ամենագետի 
տեղ չենք դրել եւ անընդհատ համագործակցելու ենք հրավիրել դրան պատրաստ բոլոր ուժերին 
ու անհատներին: …Այս ամենը եւ անցած տարիների ընթացքում մեր արածը մեզ թույլ են տալիս 
հպարտանալ անցած ճանապարհով: Հպարտանալ ու կրկին հրավիրել բոլոր հայրենասեր ուժերին 
եւ անհատներին` մեզ հետ համադրելու իրենց ուժերը» (ՀՀ եւ ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանի 
ելույթը ՀՀԿ 13–րդ համագումարում, 10.03.2012,
http://www.president.am/events/statements/arm/?pn=1&id=123):
18   Քաղաքական պայքարի մի շրջափուլում, երբ լրագրողներից մեկը հարցրել էր Սերժ 
Սարգսյանին, թե ինչու ընդդիմությունը չմիավորվեց, նա` նկատի ունենալով «Ազգային 
միաբանություն» կուսակցությանը (նրա ղեկավար կազմին), պատասխանել էր. «ես իմ 
հաճախորդներին լավ գիտեմ» (այս մասին տես, օրինակ, հետեւյալ հղումը.
http://tert.hraparak.am/square.php?pageNum_news=151&totalRows_news=1514):
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Ար թուր Բաղ դա սար յա նի նա խընտ րա կան գրա սեն յա կը 2008թ. հե տընտ րա-
կան փու լում հան դես էր ե կել սուր հայ տա րա րութ յուն նե րով, որ տեղ բարձ րա-
ձայ նում էր ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ կա տար ված ծան րակ շիռ ա նօ րի նա կա-
նութ յուն նե րի մա սին, վար չախմ բին մե ղադ րում ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը 
կեղ ծե լու մեջ ու նրա առ ջեւ դնում էա կան պա հանջ ներ19: Ընդ դի մութ յան գոր ծո-
ղութ յուն նե րին, այդ թվում` ՕԵԿ-ի վե րը բեր ված հայ տա րա րութ յուն նե րին շու-
տով հե տե ւեց ընտ րութ յուն նե րում «հաղ թա նա կած» թեկ նա ծու ՀՀ վար չա պետ 
Սերժ Սարգս յա նի հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռա ջար կը` ուղղ ված ընդ դի մա դիր ու-
ժե րին: 2008թ. փետր վա րի 26-ին Հան րա պե տութ յան հրա պա րա կում կա յա ցած 
հան րա հա վա քի ժա մա նակ Սարգս յա նը հայ տա րա րեց ընդ դի մա դիր ու ժե րի հետ 
ան գամ կոա լի ցիոն կա ռա վա րութ յուն կազ մա վո րե լու իր պատ րաս տա կա մութ-
յան մա սին20: Ի դեպ, նույն օ րը հրա վի րած ա սու լի սում Ար թուր Բաղ դա սար յա-
նը հոր դո րում էր ստեղծ ված քա ղա քա կան լար ված ի րա վի ճա կը հան գու ցա լու-
ծել բա ցա ռա պես քա ղա քա կան մի ջոց նե րով: Ըստ ՕԵԿ ղե կա վա րի, նա այդ օ րը 
քա ղա քա կան երկ խո սութ յան մեջ էր ե ղել Լե ւոն Տեր- Պետ րոս յա նի թի մի հետ եւ 
գի տակ ցում էր քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցում ի րեն վե րա պահ ված մեծ դե րա կա-

19  Այսպես` նախընտրական գրասենյակի 2008թ. փետրվարի 20-ին հնչեցված 
գնահատականներում ասվում էր. «Փետրվարի 19-ի քվեարկությունը արձանագրեց բազմաթիվ 
ընտրակեղծիքներ եւ ընտրախախտումներ, ավելին` ընտրական գործընթացն ուղեկցվեց 
ընտրական հանձնաժողովների անդամների եւ վստահված անձանց ահաբեկման, շանտաժի 
ու ծեծի ենթարկելու բազմաթիվ օրինակներով … Բազմաթիվ ընտրական տեղամասերում 
զանգվածային լցոնումների, ընտրակաշառքների համատարած բաժանման, բաց եւ կրկնակի 
քվեարկությունների եւ «Օրինաց երկիր» կուսակցությունից հանձնաժողովի անդամների կողմից 
ներկայացված գրավոր բողոքների գրանցելուց զանգվածային հրաժարվելու, բազմաթիվ 
տեղամասերում ձայների հաշվման ընթացքում կատարված կեղծիքները կասկածի տակ են դնում 
ընտրությունների ազատությունը, օրինականությունը եւ արդարությունը» (Արթուր Բաղդասարյանի 
գրասենյակը սկսում է ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման գործընթաց, 20.02.2008, 
http://www.azatutyun.am/content/article/1593238.html): 2008թ. փետրվարի 23-ին տարածված 
մեկ այլ հայտարարությամբ ՕԵԿ թեկնածուի նախընտրական գրասենյակը կոչ էր անում 
«անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել եւ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներին 
հանձնարարել պատշաճ վերահաշվարկ իրականացնելու միջոցով վերականգնել ընտրությունների 
արդյունքների իրական պատկերը»: Հակառակ դեպքում` գրասենյակը հայտարարում էր, որ «լուրջ 
կասկածի տակ կառնվի ընտրությունների լեգիտիմությունը, ինչը հղի է ոչ միայն հասարակական 
առճակատումների վտանգով, այլ նաեւ լուրջ վնաս է հասցնում երկրի միջազգային վարկին` 
խոցելի դարձնելով ներքին ու արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելու հնարավորությունը» 
(Արթուր Բաղդասարյանի գրասենյակը ԿԸՀ-ից պահանջում է պատշաճ վերահաշվարկ ապահովել, 
23.02.2008, http://www.azatutyun.am/content/article/1593326.html): Իսկ արդեն 2008թ. փետրվարի 
25-ի հայտարարությունում ասված էր. «Իշխանության կողմից բիրտ եւ ուժային մեթոդների 
կիրառումը մեծացնելու է հասարակական անվստահությունը, խորացնելու է զանգվածային 
հասարակական առճակատումների իրական հնարավորությունը, լուրջ ստվեր է գցելու երկրի 
միջազգային հեղինակության վրա, կասկածի տակ է առնելու նախագահական ընտրությունների 
ողջ գործընթացը` այդպես էլ չհանգուցալուծելով ստեղծված իրավիճակը» (Արթուր Բաղդասարյանի 
գրասենյակ. «Բիրտ մեթոդների կիրառումը մեծացնելու է հասարակական անվստահությունը», 
25.02.2008, http://www.azatutyun.am/content/article/1593365.html):
20  «Ես այս բարձր ամբիոնից դիմում եմ նախկին թեկնածուներին եւ նրանց սատարած 
քաղաքական ուժերին. եկե՛ք համագործակցենք: Ընդհուպ մինչեւ կոալիցիոն կառավարության 
ձեւավորում: Նպատակներիցս մեկն է` օգտագործել բոլոր կառուցողական, հիմնակազմիչ 
ուժերին` ի նպաստ Հայաստանի զարգացման» (Սերժ Սարգսյան. «Իշխանությունը պատրաստ է 
համագործակցել ընդդիմադիր բոլոր ուժերի հետ» , 26.02.2008,
http://www.azatutyun.am/content/article/1593401.html): 
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տա րութ յան ար ժե քը21:
Ըն դա մե նը մեկ օր անց` որ պես ՕԵԿ ղե կա վա րի մեծ դե րի մա սին հայ տա րա-

րութ յան շա րու նա կութ յուն, ի հայտ ե կան վար չախմ բի հետ ստվե րա յին բա նակ-
ցութ յուն նե րի մեջ նրա գտնվե լու մա սին ա ռա ջին կաս կած նե րը: Ազ գա յին ժո-
ղո վում` պա տաս խա նե լով « Ժա ռան գութ յուն» խմբակ ցութ յան պատ գա մա վո րի 
հար ցին, վար չա պետ Սերժ Սարգս յա նը հայ տա րա րեց, որ կոա լի ցիոն հա մա ձայ-
նութ յան կա ռա վա րութ յուն ստեղ ծե լու վե րա բեր յալ Հան րա պե տութ յան հրա պա-
րա կում նա խօ րեին հնչեց րած իր կո չին «ար դեն ար ձա գանք ներ կան ընդ դի մութ-
յան կող մից հա մա գոր ծակ ցե լու: Կ լի նի ձեր ար ձա գան քը` ձեզ հետ էլ կաշ խա-
տենք հա ճույ քով»: Իսկ «Ա զա տութ յուն» ռա դիո կա յա նի հար ցի առն չութ յամբ, թե 
ով քեր են ար ձա գան քել իր կո չին, Սերժ Սարգս յանն ա սել էր. «Ես չէի ու զե նա հի-
մա ա սել, թե ով քեր: Բայց ձեզ պի տի ու րա խաց նեմ. ի րոք, ար ձա գան քող ներ ե ղել 
են... ե՛ւ թեկ նա ծու նե րից, ե՛ւ ար տա խորհր դա րա նա կան ու ժե րից... Մեկ թեկ նա ծու 
չէ [որ ար ձա գան քել է]: Ի րենք կա սեն դրա մա սին»: Ի դեպ, հա մա գոր ծակ ցութ-
յան ա ռա ջար կի վե րա բեր յալ Ար թուր Բաղ դա սար յա նի շտա բի խոս նա կը նույն 
օ րը փո խան ցեց «Ա զա տութ յուն» ռա դիո կա յա նի թղթակ ցին, թե ի րենք ա ռայժմ 
ո րո շում չեն կա յաց րել այս կա պակ ցութ յամբ, ամ փո փում են ընտ րա խախ տում-
նե րի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը, եւ որ եր կու օ րից Բաղ դա սար յա նը հան դես կգա 
հայ տա րա րութ յամբ22:

Եվս մեկ օր պա հանջ վեց կու լի սա յին բա նակ ցութ յուն նե րի մա սին նոր ման րա-
մաս ներ ի հայտ գա լու հա մար: Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան 
խոս նակ, Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր Է դո ւարդ Շար մա զա նո վը 2008թ. 
փետր վա րի 28-ին հայ տա րա րեց, որ ար դեն մի քա նի քա ղա քա կան ու ժեր ար ձա-
գան քել են հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին Սերժ Սարգս յա նի ա ռա ջար կին23:

2008թ. փետր վա րի 29-ի տե ղի ու նե ցավ վար չախմ բի եւ ՕԵԿ ղե կա վա րի մի-
ջեւ կա յա ցած ստվե րա յին բա նակ ցութ յուն նե րի հան գու ցա լու ծու մը: ՀՀ նո րըն տիր 
նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նի եւ ՀՀ նա խա գա հի թեկ նա ծու Ար թուր Բաղ դա սար-
յա նի մի ջեւ ստո րագր վեց Քա ղա քա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մա ձայ նա գիր, 
որ տեղ Սարգս յա նի հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռա ջար կի եւ տրվե լիք պաշ տո նի 
մա սով նշված էր հե տեւ յա լը. «ող ջու նե լով եւ հա մա ձայ նութ յուն ար տա հայ տե լով 
ՀՀ նա խա գա հի թեկ նա ծու, ՕԵԿ նա խա գահ Ար թուր Բաղ դա սար յա նին ուղղ ված 
ՀՀ նո րըն տիր նա խա գահ, ՀՀԿ ղե կա վար Սերժ Սարգս յա նի ա ռա ջար կութ յա նը` 
հա մա գոր ծակ ցե լու պե տութ յան ռազ մա վա րա կան ղե կա վար ման հա մա կար գում 

21  Ասուլիսի ընթացքում Տեր-Պետրոսյանի հետ միավորվելու խնդիրը պարզաբանելիս 
Բաղդասարյանը մասնավորապես հավելել էր` «Չեմ կարող միավորվել մի մարդու հետ, որը ինքը 
իրեն հռչակել է նախագահ: Ես հիմա չեմ ուզում մեր կողմից բացել այդ երկխոսության փակագծերը: 
Ես ինքս այսօր գիտեմ, որ ես կարող եմ կատարել շատ մեծ դեր» (Արթուր Բաղդասարյան. «Այսօր 
որոշման կայացման փուլում ենք», 26.02.2008,
http://www.azatutyun.am/content/article/1593407.html): 
22  Սերժ Սարգսյան. «Ընդդիմության կողմից արդեն արձագանքներ կան», 28.02.2008,
http://www.azatutyun.am/content/article/1593451.html: 
23  Ըստ Շարմազանովի. «Արդեն կան մի քանի արձագանքներ: Այսօր ես տեղեկացա, որ ե՛ւ 
Դաշնակցության ներկայացուցիչ պարոն Ռուստամյանն է շատ նորմալ գնահատել պարոն 
Սարգսյանի առաջարկը, ե՛ւ Արտաշես Գեղամյանը: Մի շարք այլ քաղաքական գործիչներ: 
Այսօր «Օրինաց երկիր»-ն է քննարկում» (Էդուարդ Շարմազանով. «Ապագա կառավարությունը 
կոալիցիոն է լինելու», 28.02.2008, http://www.azatutyun.am/content/article/1593467.html): 
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 Կու սակ ցա կան գոր ծու նեութ յան տրա մա բա նութ յու նը Հա յաս տա նում

եւ ստանձ նե լու ՀՀ Անվ տան գութ յան խորհր դի քար տու ղա րի պար տա կա նութ-
յուն նե րը, ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը եւ ՀՀ նա խա գա հի թեկ նա ծու Ար-
թուր Բաղ դա սար յա նը կնքում են քա ղա քա կան գոր ծակ ցութ յան հա մա ձայ նա գիր 
կոա լի ցիոն կա ռա վա րութ յուն կազ մա վո րե լու ձե ւա չա փով»: Էա կան մի հան գա-
մանք. Հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մից հե տո լրագ րող նե րի հետ զրույ ցում Սերժ 
Սարգս յանն իր ու րա խութ յունն էր հայտ նել, որ Ար թուր Բաղ դա սար յանն ար ձա-
գան քել է հա մա գոր ծակ ցութ յան կո չին, եւ «Օ րի նաց երկ րին» ա ռա ջարկ վել էր 
« Բար գա վաճ Հա յաս տա նի» եւ ՀՀԿ-ի հետ միա սին ձե ւա վո րել կոա լի ցիոն կա ռա-
վա րութ յուն24:

Փաս տերն ի մի բե րե լով` կա րող ենք կազ մել ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ժա-
մա նա կաշր ջա նում վար չախմ բի հետ կու սակ ցա կան պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե-
րի գնա լու հե տեւ յալ քայ լե րը.
ա) վար չա խում բը կեղ ծում է ընտ րութ յուն ներն ըստ իր հա յե ցո ղութ յան` ի մա նա-

լով, որ ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յուն նե րի հետ հնա րա վոր է պայ մա նա վոր-
վել ու այդ պի սով նրանց չե զո քաց նել,

բ) ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քում ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յու նը պնդում է, որ 
ընտ րութ յուն նե րը կեղծ վել են, իսկ իր ձայ նե րի մեծ մա սը` «գո ղաց վել»,

գ) որ պես զի պե տա կան իշ խա նութ յու նից ի րեն մաս տրվի, նա այ նու հետ սպառ-
նում է ընտ րութ յուն նե րի լե գի տի մութ յու նը կաս կա ծի տակ առ նել, ե թե իշ-
խող ու ժը չգնա իր պա հանջ նե րի կա տար մա նը,

դ) վար չա խում բը հա մա գոր ծակ ցութ յան ա ռա ջարկ է ա նում, 
ե) ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յունն ար ձա գան քում է այդ ա ռա ջար կին, ո րից հե-

տո տե ղի են ու նե նում կու լի սա յին բա նակ ցութ յուն ներ իշ խա նա կան պորտ-
ֆել նե րի բա ժան ման վե րա բեր յալ, 

զ) կա յաց վում է հա մա ձայ նութ յուն, եւ ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յունն աչք է 
փա կում կեղծ ված ընտ րութ յուն նե րի ու գո ղաց ված ձայ նե րի վրա, լե գի տի-
մաց նում է վար չախմ բին` դրա դի մաց ստա նա լով պայ մա նա վոր վա ծութ յամբ 
ի րեն վե րա պահ ված պաշ տոն նե րը:

Վե րը կա տար ված քննութ յու նը ցույց է տա լիս, որ Սահ մա նադ րութ յամբ կու-
սակ ցութ յուն նե րի` ժո ղովր դի քա ղա քա կան կամ քի ար տա հայտ ման գոր ծա ռույ թը 
բո լո րո վին կորց րել է իր նշա նա կութ յու նը, քան զի ժո ղովր դի կա մար տա հայ տութ-
յու նը մնա ցել է լու սանց քում: Կու սակ ցութ յուն ներն ընտ րութ յուն նե րին մո տե-
նում են այն դի տանկ յու նից, որ իշ խա նութ յան հաս նե լու ճա նա պարհ տես նում են 
միայն վար չախմ բի հետ գոր ծակ ցութ յան մեջ: Այդ խնդի րը լու ծե լու հա մար նրանց 
հարկ է լի նում ժո ղովր դի ընդ դի մա դիր տրա մադ րութ յուն նե րից օգտ վե լով` հա-
մախմ բել զանգ ված նե րին հատ կա պես նա խընտ րա կան փու լե րում: Ն պա տակն է` 
ժո ղովր դի ձեռ քով ճնշում ներ բա նեց նե լու մի ջո ցով վար չախմ բին ստի պել գնալ իր 
հետ բա նակ ցութ յուն նե րի, որ պես զի նրա կա մոք ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քում 
ո րո շա կի քվե ներ վե րա պահ վեն տվյալ կու սակ ցութ յա նը: Ս րա նով էլ ա վարտ վում 
է ժո ղովր դի կամ քի ի րա կա նա ցումն ա պա հո վե լու` կու սակ ցութ յուն նե րի դե րա կա-
տա րութ յու նը Հա յաս տա նում:

24  Սերժ Սարգսյանը եւ Արթուր Բաղդասարյանը քաղաքական համագործակցության 
համաձայնագիր են ստորագրել, 29.02.2008, http://www.azatutyun.am/content/article/1593493.html: 
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 ՍԱ ՐՈ  ՍԱ ՐՈ ՅԱՆ

Այ սօր միան շա նակ կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ նման գոր ծե լաո ճի պատ ճա ռով 
կու սակ ցութ յուն նե րը ֆիաս կո են ապ րում: Ի շահ վար չախմ բի վե րար տադ րութ-
յան` ընտ րա կան տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռու մը, ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ 
քրեաօ լի գար խիկ հա մա կար գից սնուց վող ֆի նան սա կան կա պի տա լի, վար չա-
կան ռե սուրս նե րի, ինչ պես նաեւ տե ղա կան կլան նե րի կող մից խո ցե լի խա վե րի 
նկատ մամբ սպառ նա լի քի, հար կադ րան քի օգ տա գոր ծու մը հան գեց րել են նրան, 
որ Հա յաս տա նում կու սակ ցութ յուն նե րը լիո վին կորց րել են ա զատ ու ար դար ընտ-
րութ յուն նե րի մի ջո ցով երկ րում ի րա վի ճակ փո խե լու կա րո ղութ յու նը: Մի կող մից` 
հա սա րա կութ յան ու սե րին ծան րա ցած տնտե սա կան, սո ցիա լա կան, ի րա վա քա-
ղա քա կան եւ այլ չլուծ ված խնդիր նե րի բե ռը, մյուս կող մից` սո ցիա լա կան ա նար-
դա րութ յան խո րա ցու մը, քրեաօ լի գար խիկ վար չախմ բի հե նաս յուն հան դի սա ցող 
կլան նե րի ձեռ քում երկ րի ֆի նան սատն տե սա կան կա պի տա լի ու սե փա կա նութ-
յան հա րա ճուն կու տա կու մը, ան տա րա կույս, հղի են սո ցիա լա կան նոր պայթ յու նի 
հան գեց նող է ներ գիա յով: 

САРО САРОЯН
Логика партийной деятельности в Армении

В статье  делается обзор истории развития партийной жизни Армении, даются право-
вые основы деятельности партий и их несоответствие с реальной жизнью. Проведенное 
исследование показывает, что основные функции партий, которыми являются формиро-
вание и выражение политической воли народа, совершенно потеряли свое значение, так 
как партии не опираются на общественные объединения и социальные слои, а на вну-
трипартийных выборах отсутствует внутренняя демократия. Во время общегосударствен-
ных выборов подобный образ поведения приводит к тому, что вся логика политической 
борьбы партий сводится к приобретению властных рычагов через теневые соглашения 
с руководством.

SARO SAROYAN
The Logic behind Party Activity in Armenia

The paper reflects on the development of Armenia’s political parties, and the legal basis of 
their activities that lack correspondence with reality. The study shows that the main responsi-
bilities of parties—building and expressing the people’s political will—entirely lost their mean-
ing, as the parties do not depend on non-governmental associations and social strata. In ad-
dition, party elections lack internal democratic mechanisms. Such conduct during nationwide 
elections leads the logic of political struggle carried out by parties to, and is mainly targeted 
at, getting levers of power through shadow arrangements with the incumbent regime.
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի
6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

ԼՈՒՍԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
 Լրագրող

Ս տո րեւ ներ կա յաց վող նյու թը շա րադր ված է լրագ րութ յան մի ժան րում, ո րը 
Ա րեւ մուտ քում ըն դուն ված է կո չել Fact-Box: Այս ժան րի նյու թե րը գրե թե ամ բող-
ջո վին կա ռուց վում են փաս տաթղ թե րից, ո րոն ցում ար ձա նագր ված են ի րա դար-
ձութ յուն ներ, տվյալ ներ, հայ տա րա րութ յուն ներ: 

Ի տար բե րութ յուն Analysis ( Վեր լու ծութ յուն) ժան րի նյու թե րի, fact-box-ում բա-
ցառ վում են ծան րա շունչ ու եր կա րա ձիգ հե ղի նա կա յին մեկ նա բա նութ յուն նե րը, 
եզ րա հան գում նե րը: Հե ղի նա կա յին մի ջամ տութ յուն նե րը լոկ լրագ րո ղա կան բնույ-
թի են` ի րա դար ձութ յուն նե րի ժա մա նա կագ րութ յու նը, հա ջոր դա կա նութ յու նը, 
շաղ կա պում նե րը մատ նա ցույց ա նե լու հա մար: Ան շուշտ` նաեւ տասն յակ է ջեր 
կազ մող նյու թին շար ժըն թաց, գույն եւ թե թե ւութ յուն հա ղոր դե լու հա մար:

Fact-box-ը լրագ րութ յան ժանր է, հե տե ւա բար դրա ըն թեր ցա նութ յու նը պետք 
է նաեւ բա վա կա նութ յուն պատ ճա ռի: Թե որ քա նով դա կհա ջող վի հինգ բա ժին-
նե րից բաղ կա ցած եւ ա վե լի քան ե րե սուն փաս տա թուղթ նե րա ռող այս հրա պա-
րակ ման դեպ քում, կդա տի ըն թեր ցո ղը: 

Նաեւ ըն թեր ցո ղին հար մա րա վե տութ յուն եւ ժա մա նա կի խնա յո ղութ յուն ըն ձե-
ռե լու հա մար շա րադ րան քը սկսվում է Սեղ մագ րով, ո րը նյու թի կա ռուց ված քա յին 
եւ բո վան դա կա յին ման րա կերտն է:

Ս Ե Ղ Մ Ա Գ Ի Ր

ԲԱԺԻՆ1
Ընտ րար շա վի մեկ նար կը 

1.1 Ընտրություններինախապատրաստմանեւանցկացմանիրավական
դաշտը

 • ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի եւ Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի « Հա մա տեղ վերջ նա կան 
եզ րա կա ցութ յու նը» 26.05.2011-ին ըն դուն ված` ՀՀ Ընտ րա կան օ րենսգր քի 
վե րա բեր յալ, http://www.osce.org/odihr/elections/84269

1.2 Քաղաքական-հասարակականմիջավայրըընտրարշավիմեկնարկին
 • ԺՀՄԻԳ թիվ 1 Մի ջանկ յալ զե կույ ցը (մար տի 22–ապ րի լի 2, 2012թ.),
 http://www.osce.org/hy/odihr/elections/89528
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1.3 Ընդդիմադիրմիասնականշտաբիձեւավորմաննախաձեռնությունըեւ
հետագազարգացումները

 • http://www.lragir.am/armsrc/country63087.html

ԲԱԺԻՆ2
Պաշ տո նա կան քա րո զար շավ

2.1 Միջազգայինդիտորդներիհայացքըեւգնահատականըքարոզարշավին 
• ԺՀՄԻԳ թիվ 2 Մի ջանկ յալ զե կույ ցի նա խա գիծ (3-24 ապ րի լի 2012թ.) 
http://www.osce.org/hy/odihr/90104

2.2 ԶԼՄ-ներիմշտադիտարկմանարդյունքները
 • ՀՀ հե ռար ձակ վող ԶԼՄ-նե րի կող մից ՀՀ 2012թ. մա յի սի 6-ի խորհր դա րա-

նա կան ընտ րութ յուն նե րի լու սա բան ման մշտա դի տարկ ման հաշ վետ վութ-
յուն

 http://www.ypc.am/upload/YPC%20Monitoring_Second%20Stage_April%20
8-%20May%204,%202012_arm.pdf

2.3 Սոցիոլոգիականհարցումներ
 • Parliamentary Elections in Armenia Public Opinion Poll no 1
 http://eu.gallup.com/Brussels/153935/Parliamentary-Elections-Armenia-Main-

Findings.aspx/ 
 
2.4 ԴժգոհություններԸնտրականօրենսգրքիկարգավորումներից 
 • Միաս նա կան շտա բի դի մու մը ՍԴ
 http://www.lragir.am/armsrc/country64142.html3
 • ՍԴ ո րո շու մը
 http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2012/pdf/sdv-1027.pdf

ԲԱԺԻՆ3
Ք վեար կութ յան օ րը

3.1 Լրատվամիջոցներովտարածվածահազանգերիամփոփագրեր
 • http://www.a1plus.am/am/politics/2012/05/06/hak-xaxtumner (ՀԱԿ)
 • http://www.a1plus.am/am/politics/2012/05/06/xaxtum (ՀԱԿ)
 • http://www.a1plus.am/am/politics/2012/05/06/hak-alerts (ՀԱԿ)
 • http://www.a1plus.am/am/politics/2012/05/06/jarangutyun (« Ժա ռան գութ-

յուն») 
3.2 ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳառաքելությանմամլոհաղորդագրությունը
 • Հա յաս տա նի ընտ րութ յուն նե րը մրցակ ցա յին են եւ մեծ մա սամբ խա ղաղ, 

չնա յած այն թե րութ յուն նե րին, ո րոնք խարխ լել են գոր ծըն թա ցի նկատ-
մամբ վստա հութ յու նը

 http://www.osce.org/hy/odihr/elections/90343
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

3.3 ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳառաքելությանգնահատականը
 • ԺՀՄԻԳ Հայ տա րա րութ յուն նախ նա կան արդ յունք նե րի եւ եզ րա կա ցութ-

յուն նե րի վե րա բեր յալ
 http://www.osce.org/hy/odihr/elections/90333
3.4 Ընտրություններիամփոփիչփաստաթղթերը
 • Ար ձա նագ րութ յուն 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 արդ յունք նե րի
 http://res.elections.am/images/doc/060512v.pdf

ԲԱԺԻՆ4
Ար տա քին եւ ներ քին ար ձա գանք ներ

4.1 ԵԽԽՎ-իզեկույցըՀՀԱԺընտրություններիմասին
 • Observation of the parliamentary elections in Armenia (6 May 2012)
 http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.

asp?FileID=18720&Language=EN
4.2 ԵՄարձագանքըՀՀխորհրդարանականընտրություններին
 • Statement by High Representative Catherine Ashton and Commissioner 

Štefan Füle on the Parliamentary elections in Armenia on 6 May 2012 
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/

foraff/130097.pdf
4.3 ԱՄՆարձագանքըՀՀխորհրդարանականընտրություններին
 • Դես պան Ջոն Հե ֆեր նի հայ տա րա րութ յու նը «Ա զա տութ յուն» ռա դիո կա-

յա նին, http://www.azatutyun.am/content/article/24585320.html
4.4 Կուսակցություններիգնահատականներըընտրություններին
 • ՀՅԴ ԳՄ հայ տա րա րութ յու նը
 http://www.a1plus.am/am/politics/2012/05/08/hyd
 • « Ժա ռան գութ յան» հայ տա րա րութ յու նը
 http://www.a1plus.am/am/politics/2012/05/08/heritage
 • ԲՀԿ – Գա գիկ Ծա ռուկ յա նի ու ղեր ձը
 http://www.a1plus.am/am/politics/2012/05/08/bhk-tsarukayn
 • ՕԵԿ – Ար թուր Բաղ դա սար յա նի հայ տա րա րութ յու նը
 http://www.a1plus.am/am/politics/2012/05/08/oek
 • Միաս նա կան շտա բի հայ տա րա րութ յու նը
 http://www.lragir.am/armsrc/country64887.html3

ԲԱԺԻՆ5
Հե տընտ րա կան ներ քա ղա քա կան զար գա ցում ներ

5.1 ՀԱԿդիմումըՍահմանադրականդատարան
 • ՀՀ ՍԴ ո րո շու մը ՀԱԿ դի մու մի հի ման վրա
 http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2012/pdf/sdv-1028.pdf
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5.2 Կոալիցիայիկազմավորմանշուրջզարգացումներ
 • Ծա ռուկ յա նի հայ տա րա րութ յու նը կոա լի ցիա չկազ մե լու մա սին
 http://www.tert.am/am/news/2012/05/24/tsarukyan/
 • ՀՀԿ հայ տա րա րութ յու նը իշ խա նութ յան պա տաս խա նատ վութ յու նը 

ստանձ նե լու մա սին
 http://www.lragir.am/armsrc/country65653.html
 • Քա ղա քա կան կոա լի ցիա յի հա մա ձայ նա գի րը
 http://www.a1plus.am/am/politics/2012/05/30/sign
5.3 ԱԺառաջիննիստը,ԱԺղեկավարությանձեւավորումը
 • http://www.parliament.am/news.php?cat_id=2&NewsID=5223&year=2012&

month=05&day=31&lang=arm
5.4 Նորկառավարությանկազմավորումը
 • http://www.parliament.am/news.php?cat_id=2&NewsID=5242&year=2012&

month=06&day =20&lang=arm 
5.5 ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳվերջնականզեկույցը2012թ.մայիսի6-իՀՀԱԺընտ-

րություններիմասին
 • http://www.osce.org/odihr/91643
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

ԲԱԺԻՆ 1
Խորհր դա րա նա կան ընտ րար շա վի մեկ նար կը

 
Ա պա գա խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի օ րը Հա յաս տա նում հայտ նի 

դար ձավ 2011թ. նո յեմ բե րին, երբ հրա ժա րա կան ներ կա յաց րեց ԱԺ նա խա գահ 
Հո վիկ Աբ րա համ յա նը: Իբ րեւ պաշ տո նա թո ղութ յան բա ցատ րութ յուն` նա հայտ-
նեց, թե ինքն է ղե կա վա րե լու ՀՀԿ նա խընտ րա կան շտա բը. ընտ րութ յուն նե րը 
մա յի սի 6-ին են, ըն դա մե նը հինգ ա միս ժա մա նակ է մնա ցել, հե տե ւա բար ԱԺ-ից 
հե ռա ցել է` սկսե լու շտա բա յին նա խա պատ րաս տութ յու նը:

Այդ պես հայտ նի դար ձավ ԱԺ ընտ րութ յուն նե րի օ րը, մինչ դեռ չհստա կեց ված 
մնա ցին քա ղա քա կան դաշ տի դա սա վո րութ յուն նե րի եւ ընտ րութ յուն նե րի ի րա-
վա կան կող մի առն չութ յամբ հար ցե րը: Ընտ րութ յունն անց կաց վում էր նոր Ընտ-
րա կան օ րենսգր քով, ո րի մա սին ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի եւ Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի 
« Հա մա տեղ վերջ նա կան եզ րա կա ցութ յու նը» մատ նան շում էր, թե ա ռաջ խա ղա-
ցում ներ, թե թե րութ յուն ներ: 

Հատվածներ

     

 EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW 
(VENICE COMMISSION) 

AND 
OSCE OFFICE FOR DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND HUMAN RIGHTS 

(OSCE/ODIHR) 

JOINT FINAL OPINION 
ON THE ELECTORAL CODE 

OF ARMENIA 
Adopted on 26 May 2011 

XIX. Concluding remarks 

94. The new composition of election commissions, which shifts from a partisan to a 
non-partisan model at the level of the CEC and the CSECs, is a step towards a fully 
independent and impartial election administration. In particular, the strong limitation 
of the President of the Republic’s discretion in the appointment of the CEC is a 
positive development. 
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95. There have been a number of positive amendments made to the law, which 
address previous Venice Commission and OSCE/ODIHR recommendations. 
Amendments, such as the provision of a judicial remedy for all electoral disputes, 
inclusion of quotas for women in the CEC and CSECs, clarification on providing 
assistance to voters in the polling station, and broadening the definition for what 
may be cause for an election to be invalidated, all improve the legal framework for 
elections. 

97. Although the new code has the potential to ensure the conduct of democratic 
elections, legislation alone cannot ensure this. It is the exercise of political will by all 
stakeholders that remains the key challenge for the conduct of genuinely democratic 
elections in the Republic of Armenia. The Venice Commission and OSCE/ODIHR 
have long stated that the Electoral Code of the Republic of Armenia could provide a 
good basis for democratic elections, if implemented fully and properly. 

99. The Electoral Code would benefit from further improvement in order to ensure 
full compliance with OSCE commitments, Council of Europe and other international 
standards for the conduct of democratic elections. Areas which could be addressed 
include: 

Removing excessive restrictions on candidacy rights; •	
Ensuring a separation of state and party/candidate structures; •	
Allocation of seats to •	 marzes; 
Critically assess the use of new voting technologies for out-of-country •	
voters; 
Improving provisions for the count and tabulation process, including the •	
determination of election results; and 
Improving complaint and appeal procedures to better ensure an effective •	
remedy. 

http://www.osce.org/odihr/elections/84269
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

Ընտ րութ յուն նե րի մեկ նար կին առ կա ի րադ րութ յան ամ փո փա գիր կա րե լի է 
նկա տել ԺՀՄԻԳ 1-ին Մի ջանկ յալ զե կույ ցը, որ տեղ, ի թիվս այ լոց, աս ված էր. 

Հատվածներ

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ Ընտ րութ յուն նե րի դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յուն
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն
Խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն ներ, մա յի սի 6, 2012թ.

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԶԵԿՈՒՅՑ No. 1
մար տի 22–ապ րի լի 2, 2012թ.

Ապ րի լի 5, 2012թ.

I. ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

* Սահ մա նադ րութ յան դրույթ նե րի հա մա ձայն` ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը 
2012թ. փետր վա րի 23-ին հայ տա րա րեց, որ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե-
րը տե ղի են ու նե նա լու մա յի սի 6-ին։ Խառն ընտ րա կան հա մա կար գով ընտր վե լու 
են Ազ գա յին ժո ղո վի 131 ան դամ։

* Թեկ նա ծու նե րի գրան ցու մը, որն ա վարտ վել է ապ րի լի 1-ին, հա մա պար փակ 
էր։ Ութ կու սակ ցութ յուն եւ կու սակ ցութ յուն նե րի մեկ դա շինք գրանց վել են ըստ 
հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գի, եւ 155 թեկ նա ծու ներ գրանց վել են 41 ընտ րա-
տա րածք նե րում` ըստ մե ծա մաս նա կան ընտ րա կար գի։ Գ րանց ված բո լոր թեկ նա-
ծու նե րից մո տա վո րա պես 237-ը (մոտ 20 տո կո սը) կա նայք են։

* Գ րանց ված ընտ րող նե րի թի վը 2.5 մի լիոն է։ Ընտ րող նե րը հնա րա վո րութ յուն ու-
նեն ստու գե լու ընտ րա ցու ցակ նե րում ի րենց գրան ցու մը` օգտ վե լով նաեւ հա մա-
ցան ցից, եւ կա րող են պա հան ջել ընտ րա ցու ցակ նե րում լրա ցում ներ եւ ուղ ղում-
ներ կա տա րել։ ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ԸԴԱ-ի հետ հան դի պող պատ կան մար մին նե րի 
բազ մա թիվ ներ կա յա ցու ցիչ ներ ի րենց մտա հո գութ յունն են հայտ նել ընտ րա ցու-
ցակ նե րի ո րա կի վե րա բեր յալ, ո րը, ըստ իշ խա նութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, 
շա րու նա կա բար բա րե լավ վում է։
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* Քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րը եւ թեկ նա ծու նե րը ակ տի վո րեն նա խա-
պատ րաստ վում են պաշ տո նա կան նա խընտ րա կան քա րո զար շա վին, ո րը սկսվե-
լու է ապ րի լի 8-ին։ Ըստ նոր Ընտ րա կան օ րենսգր քի, խստաց վել են ընտ րա կան 
քա րո զար շա վի ֆի նան սա վոր ման կա նոն նե րը եւ սահ ման վել են քա րո զար շա վի 
ծախ սե րի ա վե լի բարձր սահ ման ներ։

* Ըստ Ընտ րա կան օ րենսգր քի` հե ռար ձա կող հան րա յին լրատ վա մի ջոց նե րով 
տրա մադ րում են անվ ճար հե ռար ձակ ման հնա րա վո րութ յուն, եւ պար տադ րում 
են բո լոր հե ռար ձա կող նե րին` ա պա հո վել ոչ խտրա կան պայ ման ներ բո լոր թեկ նա-
ծու նե րի հա մար, ան կողմ նա կալ եւ գնա հա տա կան նե րից զերծ տե ղե կատ վութ յուն 
ներ կա յաց նել ի րենց լրատ վա կան հա ղոր դում նե րում։ Հե ռուս տա տե սութ յան եւ 
ռա դիո յի ազ գա յին հանձ նա ժո ղովն անց կաց նում է քա րոզ չութ յան հե ռար ձա կում 
ի րա կա նաց նող բո լոր հե ռուս տա ռա դիոըն կե րութ յուն նե րի մշտա դի տար կում։

 Մինչ այժմ ընտ րութ յուն նե րի հետ առնչ վող մոտ 40 բո ղոք նե րի քննար կու մը 
մերժ վել է՝ հիմ նա կա նում հիմք ըն դու նե լով, որ դի մու մա տու նե րը նման բո ղոք 
ներ կա յաց նե լու ի րա վունք չու նեն կամ ի րա վա սու չեն։

http://www.osce.org/hy/odihr/elections/89528

Քա ղա քա կան դաշ տում նո րա րա րա կան քայլ էր Ընտ րութ յուն նե րի նկատ մամբ 
հա սա րա կա կան վե րահս կո ղութ յան միաս նա կան շտա բի ձե ւա վո րու մը: Շ տա-
բի ձե ւա վոր ման մա սին փաս տաթղ թի ներ քո ստո րագ րե ցին քա ղա քա կան չորս 
ու ժեր` ՀԱԿ, ՀՅԴ, « Ժա ռան գութ յուն», ԲՀԿ, սա կայն հե տա գա աշ խա տան քա յին 
հան դի պում նե րին « Ժա ռան գութ յու նը» չմաս նակ ցեց: 

Հատվածներ

11 ապ րի լի 2012թ. 

Միջ կու սակ ցա կան միաս նա կան ընտ րա կան շտա բի գոր ծա ռույթ նե րը

Շ տա բի նպա տակն է.
Ընտ րա կան ի րա վուն քի լիար ժեք եւ ան կաշ կանդ ի րա ցումն ա պա հո վող ընտ-
րութ յուն նե րի անց կաց ման հան րա յին վե րահս կո ղութ յու նը:

Շ տա բի հիմ նա կան խնդիր ներն են.
- ձե ւա վո րել ընտ րա խախ տում նե րի փաս տե րի ա պա ցույց նե րի հա վա քագր ման 
հու սա լի հա մա կարգ,
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

- ի րա կա նաց նել ընտ րա կան ողջ գոր ծըն թա ցի մշտա դի տար կում` հե տե ւո ղա կա-
նո րեն բա ցա հայ տե լով ընտ րա կա շառ քի, ընտ րա կան նպա տա կով կա տար վող 
բա րե գոր ծութ յուն նե րի, վար չա կան լծակ նե րի օգ տա գործ ման, ընտ րող նե րին պա-
սի վութ յան մղե լու եւ այլ մի ջոց նե րով ընտ րա կան ի րա վուն քի նկատ մամբ ոտնձ-
գութ յուն նե րի բո լոր դրսե ւո րում նե րը,
- ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րում հու սա լի հան րա յին վե րահս կո ղութ յուն ի րա-
կա նաց նե լու նպա տա կով ձե ւա վո րել հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ նե րի, վստահ-
ված ան ձանց ու դի տորդ նե րի լայն ցանց եւ հա մա կար գել դրանց աշ խա տանք-
նե րը,
- ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րի բո ղո քարկ ման հա մար ձե ւա վո րել ի րա վա բա-
նո րեն ան խո ցե լի ա պա ցույց նե րի բա զա:

Շ տա բի աշ խա տա կար գը.
- Շ տա բը ձե ւա վոր վում է մաս նա կից քա ղա քա կան ու ժե րի կող մից ա ռա ջարկ-
ված լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րով:
- Շ տա բը ո րո շում ներ է կա յաց նում` ձգտե լով հա մա խո հութ յան (կոն սեն սու սի) 
նիս տին ներ կա քա ղա քա կան ու ժե րի մի ջեւ: Հա մա խո հութ յան (կոն սեն սու սի) 
բա ցա կա յութ յան դեպ քում հա մա ձայ նութ յան ե կած քա ղա քա կան ու ժե րը կա րող 
են ի րենց ա նու նից հան դես գալ հայ տա րա րութ յամբ:
- Շ տա բի ըն դու նած ո րո շում նե րը գոր ծադր վում են մաս նա կից ու ժե րի ձե ւա վոր-
ված սե փա կան շտաբ նե րի մի ջո ցով:
- Շ տա բի նիս տե րը նա խա գա հում են քա ղա քա կան ու ժե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
հեր թա կա նութ յամբ` այբ բե նա կան կար գով, ռո տա ցիոն սկզբուն քով:

 
http://www.lragir.am/armsrc/country63087.html

Մեջ բեր ված փաս տաթղ թե րից ուր վագծ վող ի րադ րութ յամբ եւ տրա մադ րութ-
յուն նե րով եր կի րը թե ւա կո խեց պաշ տո նա կան քա րո զար շա վի փուլ: Նաեւ հայտ-
նի դար ձավ, որ ԿԸՀ-ի կող մից գրանց վել են ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու 
հա մար հայտ ներ կա յաց րած բո լոր քա ղա քա կան ու ժե րը: Դ րանք էին` « Բար գա-
վաճ Հա յաս տան» կու սակ ցութ յուն, « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յուն, « Հայ 
ազ գա յին կոնգ րես» կու սակ ցութ յուն նե րի դա շինք, « Հայ հե ղա փո խա կան դաշ-
նակ ցութ յուն» կու սակ ցութ յուն, Հա յաս տա նի դե մոկ րա տա կան կու սակ ցութ յուն, 
Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ յուն, Հա յաս տա նի Հան րա պե տա կան 
կու սակ ցութ յուն, « Միա վոր ված հա յեր» կու սակ ցութ յուն եւ «Օ րի նաց եր կիր» կու-
սակ ցութ յուն: 
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ԲԱԺԻՆ 2
Պաշ տո նա կան քա րո զար շավ

Խորհր դա րա նա կան քա րո զար շա վի ա ռա ջին օ րը հա մըն կավ Սուրբ Հա րութ-
յան տո նա կա տա րութ յան հետ, հե տե ւա բար ա վե լի քրիս տո նեա կան պատ վի րան-
ներ հնչե ցին, քան քա ղա քա կան փոխհ րաձ գութ յուն ներ: 

Իսկ քա րո զար շա վի ըն թաց քում, դա տե լով ԶԼՄ-նե րից եւ հան րա յին ար ձա-
գան քից, ա ռա վել աշ խույժ դրվագ նե րից էր « Հայ կա կան ժա մա նա կի» խմբա գիր 
Նի կոլ Փա շին յա նի եւ պատ գա մա վոր Սամ վել Ա լեք սան յա նի դի մա կա յութ յու նը 
«լֆի կա կան օս վեն ցիու մի» մա տույց նե րում (Ե րե ւա նի թիվ 7 ընտ րա տա րածք): 
Զ վար ճաց րին ՕԵԿ-ի բա ժա նած մու րա բա նե րի եւ չաշ խա տող հե ռա խոս նե րի թե-
մա յով հու մո րեսկ նե րը: ԲՀԿ-ի բա րե գոր ծա կան տրակ տոր նե րը հա սան դի տոր-
դա կան զե կույց նե րի է ջե րը: ՀՀԿ-ի ա նու նից միայ նակ շրջա գա յող եւ քա րո զող 
նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նի քա րո զար շավն էլ ա վարտ վեց ող բեր գութ յամբ. 
Ե րե ւա նի Հան րա պե տութ յան հրա պա րա կում Սարգս յա նին դի մա վո րող փու չիկ-
նե րի հան կար ծա կի պայթ յու նից տար բեր աս տի ճա նի այր վածք ներ ստա ցան եւ 
հոս պի տա լաց վե ցին շուրջ եր կու հար յուր հո գի: 

Մ նաց յալն ամ փոփ ված է ԺՀՄԻԳ-ի թիվ 2 Մի ջանկ յալ զե կույ ցում:

Հատվածներ

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ Ընտ րութ յուն նե րի դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յուն
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն
Խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն ներ, մա յի սի 6, 2012թ.

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԶԵԿՈՒՅՑ No. 2
3–24 ապ րի լի, 2012թ.
Ապ րի լի 27, 2012թ.

I. ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

• Ապ րի լի 8-ին պաշ տո նա պես մեկ նար կած նա խընտ րա կան քա րո զար շավն ակ-
տիվ է։ Ընդ հա նուր առ մամբ, մաս նա կից ներն հնա րա վո րութ յուն ու նեն ի րա կա-
նաց նել նա խընտ րա կան քա րո զար շավ, և ն րանց տրա մադր վել են մի ջո ցա ռում-
ներ անց կաց նե լու և  քա րոզ չա կան պաս տառ ներ փակց նե լու հա մար անվ ճար 
տա րածք ներ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ե ղել են քա րոզ չա կան գոր ծու նեութ յա նը խո չըն-
դո տե լու դեպ քեր, այդ թվում ծեծկռ տու քի եր կու դեպք Եր ևա նում։
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

• ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ Ընտ րութ յուն նե րի դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յու նը (ԸԴԱ) գրան-
ցել է դեպ քեր, երբ Ընտ րա կան օ րենսգր քի նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յա նը վե-
րա բե րող դրույթ նե րը խախտ վել են։ Այդ խախ տում նե րը նե րա ռում են քա րոզ-
չութ յուն դպրոց նե րում, ու սու ցիչ նե րին և  ու սա նող նե րին խնդրել են մաս նակ ցել 
 Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան քա րո զար շա վի մի ջո ցա ռում նե-
րին, և  ո րոշ կու սակ ցութ յուն նե րի քա րոզ չա կան նյու թեր փակց վել են տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի շեն քե րին և  ընտ րա տե ղա մա սե րում։  Բար գա-
վաճ  Հա յաս տան կու սակ ցութ յան ա ռաջ նոր դին պատ կա նող ըն կե րութ յան կող մից 
ո րոշ շրջան նե րում տրակ տոր ներ են բա ժան վել, փաս տա ցի, որ պես նա խընտ րա-
կան քա րոզ չութ յան մի մաս։ Ապ րի լի 17-ի դրութ յամբ Ոս տի կա նութ յու նը ու սում-
նա սի րել էր կամ ու սում նա սի րում էր հնա րա վոր ընտ րա կան ի րա վա խախ տում-
նե րի 14 դեպք։
• Ընտ րութ յուն նե րի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք ներն ըն թա նում են 
օ րեն քով սահ ման ված վերջ նա ժամ կետ նե րին հա մա պա տաս խան։  Կենտ րո նա-
կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը (ԿԸՀ) և Ընտ րա տա րած քա յին ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րը (ԸԸՀ) շա րու նա կում են աշ խա տել բաց և  թա փան ցիկ ձևով։ 
 Տե ղա մա սա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րը (ՏԸՀ) ձևա վոր վել են և  վե րա-
պատ րաստ վում են։ ԿԸՀ-ն, ընտ րութ յան օր վա նից բա վա կան ա ռաջ, ըն դու նել 
և հ րա պա րա կել է ըն թա ցա կար գա յին հիմ նա կան կա նոն նե րը և  պաշ տո նա կան 
փաս տաթղ թե րը։
• ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ԸԴԱ-ի կող մից դի տարկ վող լրատ վա մի ջոց նե րը քա ղա քա կա-
նութ յան և  ընտ րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ լայ նա ծա վալ լու սա բա նում են ի րա-
կա նաց նում։  Նախ քան նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի պաշ տո նա կան մեկ նար-
կը  Նա խա գա հը և  կա ռա վա րութ յան պաշ տոն յա նե րը զգա լիո րեն լու սա բան վել 
են դի տարկ ված լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից։ Ապ րի լի 8-ից հե տո այդ եր ևույ թը 
զգա լիո րեն նվա զել է, լրատ վա մի ջոց նե րը կենտ րո նա ցել են խո շոր/հիմ նա կան 
կու սակ ցութ յուն նե րի ու գրանց ված մեկ դա շին քը լու սա բա նե լու վրա։ հան րա յին 
հե ռար ձա կողն ի րա կա նաց նում է հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ րութ յուն-
նե րին գրանց ված կու սակ ցութ յուն նե րին և  դա շինք նե րին անվ ճար և վ ճա րո վի 
ե թե րա ժա մա նակ տրա մադ րե լու իր պար տա կա նութ յուն նե րը։
• Ապ րի լի 20-ի դրութ յամբ ԿԸՀ-ն ս տա ցել է ա վե լի քան 80 բո ղոք, ո րոնց ճնշող մե-
ծա մաս նութ յու նը ներ կա յաց վել է միև նույն ան ձի կող մից։  Թե պետ դրանց քննութ-
յու նը մերժ վել է, այն հիմ քով որ ան հատ քա ղա քա ցի ներն ի րա վունք չու նեն ի րենց 
անձ նա կան ընտ րա կան ի րա վունք նե րին չառնչ վող բո ղոք ներ ներ կա յաց նել, այ-
նո ւա մե նայ նիվ, ԿԸՀ-ն  ու սում նա սի րել է այս բո ղոք նե րից ո րոշ նե րի հիմ քե րը և  չի 
հայտ նա բե րել Ընտ րա կան օ րենսգր քի խախ տում ներ։ Թեկ նա ծու նե րի գրանց ման 
հետ կապ ված չորս գոր ծեր ներ կա յաց վել են  Վար չա կան դա տա րան, բո լո րը կապ-
ված են ե ղել թեկ նա ծո ւի գրանց ման հա մար անհ րա ժեշտ հինգ տա րի մշտա կան 
բնա կութ յան պա հան ջի հետ։  Բո լոր գոր ծե րը մերժ վել են ձևա կան պատ ճառ նե-
րով ա ռանց բուն խնդրի ու սում նա սի րութ յան, թե արդ յոք մշտա կան բնա կութ յան 
պա հան ջը ի րա վա կա նո րեն բա վա րար ված է ե ղել։

http://www.osce.org/hy/odihr/90104
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Հա յաս տան յան հե ռուս տաե թե րում խորհր դա րա նա կան քա րո զար շա վի բա րե-
խիղճ եւ դրա կան լու սա բա նու մը զար մաց րեց Ե րե ւա նի մա մու լի ա կում բի նա խա-
գա հին, ում ղե կա վա րած կա ռույ ցը հե տա զո տել էր եւ հրա պա րա կեց խորհր դա-
րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի լու սա բան ման հաշ վետ վութ յուն:

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԱՄՈՒԼԻ ԱԿՈՒՄԲ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՌԱՐՁԱԿՈՂ ԶԼՄ-ՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ
ՀՀ 2012Թ. ՄԱՅԻՍԻ 6-Ի

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԼՈՒՍԱԲԱՆՄԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

http://www.ypc.am/upload/YPC%20Monitoring_Second%20Stage_April%208-%20
May%204,%202012_arm.pdf
Էջ 22
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8 ³åñÇÉÇ - 4 Ù³ÛÇëÇ, 2012 

  
Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ/¹³ßÇÝùÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, Ó»õÁ »õ µÝáõÛÃÁ ¥¹ñ³Ï³Ý, µ³ó³ë³Ï³Ý, ã»½áù¤,   

Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ/¹³ßÇÝùÇÝ ïñ³Ù³¹ñí³Í »Ã»ñ³Å³Ù³Ý³ÏÁª ¹Çï³ñÏí³Í 9 Ñ»éáõëï³-, é³¹Çá ³ÉÇùÝ»ñáõÙª  
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ²é³çÇÝ ³ÉÇù (Ð1), §ÞáÕ³Ï³Ã¦, §²ñÙ»ÝÇ³¦, §²ñÙÝÛáõ½¦, §ºñÏÇñ Ø»¹Ç³¦,  

§Î»ÝïñáÝ¦, Ð³ÛÏ³Ï³Ý »ñÏñáñ¹ Ñ»éáõëï³³ÉÇù (Ð2), §Þ³ÝÃ¦, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ é³¹Çá   
 

Îáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ/¹³ßÇÝùÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓÝ»ñÇ Ó»õÁ  
¥ÙÇ³íáñ¤ 

Îáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ/¹³ßÇÝùÇÝ 
³Ý¹ñ³¹³ñÓÝ»ñÇ µÝáõÛÃÁ 

 

Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝ/¹³ßÇÝù 

Îáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ/ 
¹³ßÇÝùÇÝ 

³Ý¹ñ³¹³ñÓÝ»ñÇ 
ù³Ý³ÏÁ  
¥ÙÇ³íáñ¤ 

Îáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ/ 
¹³ßÇÝùÇÝ 

³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ 
ÝíÇñí³Í 
ÝÛáõÃ»ñÁ 

Îáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ/ 
¹³ßÇÝùÇÝ 
Ù³ëÝ³ÏÇ 
ÝíÇñí³Í  
ÝÛáõÃ»ñÁ 

Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý/ 
¹³ßÇÝùÇ 

ÑÇß³ï³ÏáõÙÝ»ñÁ  
+ – 0 

Îáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ/ 
¹³ßÇÝùÇÝ 

³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ  
Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇ 

ÝíÇñí³Í  
ÝÛáõÃ»ñÇ 

»Ã»ñ³Å³Ù³Ý³ÏÁ
(íñÏ) 

1. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ (ÐÐÎ).  
ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³Ý, ÐáíÇÏ ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý, îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ëÛ³Ý 

2344 911 1224 209 43 64 2237 149066.6 

2. §´³ñ·³í³× Ð³Û³ëï³Ý¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ (´ÐÎ). 
¶³·ÇÏ Ì³éáõÏÛ³Ý, ì³ñ¹³Ý úëÏ³ÝÛ³Ý, ì³ñ¹³Ý ì³ñ¹³ÝÛ³Ý 

1377 618 699 60 102 26 1249 135942.4 

3. §Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý ¹³ßÝ³ÏóáõÃÛáõÝ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ (ÐÚ¸).  
ì³Ñ³Ý ÐáíÑ³ÝÝ»ëÛ³Ý, ²ñÙ»Ý èáõëï³ÙÛ³Ý,  
²ñïÛáõß Þ³Ñµ³½Û³Ý 

1241 577 557 107 31 1 1209 123847.7 

4. Ð³Û ³½·³ÛÇÝ ÏáÝ·ñ»ë ¹³ßÇÝù (Ð²Î).  
È»õáÝ î»ñ-ä»ïñáëÛ³Ý, êï»÷³Ý ¸»ÙÇñ×Û³Ý,  
²ñ³Ù ¼³í»ÝÇ ê³ñ·ëÛ³Ý 

1116 578 524 14 1 23 1092 112332.1 

5. §Ä³é³Ý·áõÃÛáõÝ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ.  
ð³ýýÇ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý, Ê³ã³ïáõñ øáùáµ»ÉÛ³Ý,  
¼³ñáõÑÇ öáëï³ÝçÛ³Ý 

1038 503 485 50 11 1 1026 91924.2 

6. §úñÇÝ³ó »ñÏÇñ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ (úºÎ).  
²ñÃáõñ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý, Ð»ÕÇÝ» ´Çß³ñÛ³Ý, ²ñÙ»Ý ºñÇóÛ³Ý 

1019 416 562 41 10 22 987 89430.8 

7. Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ (Ð¸Î).  
²ñ³Ù ¶³ëå³ñÇ ê³ñ·ëÛ³Ý, È»Ýë»ñ ²Õ³ÉáíÛ³Ý,  
²ñÙ»Ý Ðáíë»÷Û³Ý 

545 289 234 22 0 0 545 49852.1 

8. Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ (ÐÎÎ).  
èáõµ»Ý ÂáíÙ³ëÛ³Ý, ì³½·»Ý ê³ý³ñÛ³Ý, î³×³ï ê³ñ·ëÛ³Ý 

487 226 242 19 0 0 487 42397.1 

9. §ØÇ³íáñí³Í Ñ³Û»ñ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ (ØÐÎ).  
èáõµ»Ý ²í³·Û³Ý, ¶áõñ·»Ý Ðáíë»÷Û³Ý, ¶³Û³Ý» ²Ý¹ñ»³ëÛ³Ý 

324 126 187 11 0 0 324 23169 

 ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 9491 4244 4714 533 198 137 9156 817962 
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
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Սո ցիո լո գիա կան հար ցում նե րից բա վա կա նին շե փոր վեց Gallup-ի ան վան 
ներ քո անց կաց ված մի հար ցա խույզ: Ի րա կա նում հար ցումն անց կաց վել էր ոչ 
թե Gallup-ի, այլ Վիլն յու սի հա մալ սա րա նի Պատ մութ յան ֆա կուլ տե տի հո գե բա-
նութ յան բաժ նում ու սա նած լիտ վա ցի մի տիկ նոջ` Ռա սա Ա լի սաուսկ յե նեի Baltic 
Surveys-ի եւ Գե ւորգ Պո ղոս յա նի ղե կա վա րած` « Հա յաս տա նի սո ցիո լոգ նե րի ա սո-
ցիա ցիա յի» կող մից, ինչն ակ նե րեւ է նաեւ հար ցա խույ զի հրա տա րա կութ յան 
տիտ ղո սա թեր թից: Եր կու փու լով անց կաց ված հարց ման արդ յունք նե րը հե տեւ-
յալն էին:

Հատվածներ

31

WHICH POLITICAL PARTY WOULD YOU VOTE FOR IF THE PARLIAMENTARY ELECTIONS WERE HELD NEXT 
SUNDAY?
WHICH OTHER PARTY YOU MIGHT BE VOTING FOR IN THE PARLIAMENTARY ELECTIONS, IF FOR SOME 
REASON YOUR FIRST CHOICE IS NOT AVAILABLE?
WHICH POLITICAL PARTIES WOULD YOU NEVER VOTE FOR?
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

Parliamentary Elections in Armenia Public Opinion Poll no 1 (Page 31, 32)
http://eu.gallup.com/Brussels/153935/Parliamentary-Elections-Armenia-Main-
Findings.aspx/

32

WHICH POLITICAL PARTY WOULD YOU VOTE FOR IF THE PARLIAMENTARY ELECTIONS WERE HELD NEXT 
SUNDAY? First choice
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Հ րա պա րա կավ անվս տա հութ յուն հայտ նե լով ինչ պես սո ցիո լո գիա կան հար-
ցում նե րի արդ յունք նե րի, այն պես էլ դա տա կան ատ յան նե րի ո րո շում նե րի ար դա-
րա ցիութ յան հան դեպ, այ դու հան դերձ, Միաս նա կան շտա բում միա վոր ված ու ժե-
րը ԱԺ-ում ԲՀԿ-ա կան եւ ՀՅԴ-ա կան պատ գա մա վոր նե րի ստո րագ րած հայ ցա-
պա հան ջով դի մե ցին ՀՀ ՍԴ` վի ճար կե լով Ընտ րա կան օ րենսգր քում քվեար կութ-
յան մաս նա կից նե րի ան վա նա ցու ցակ նե րի հրա պա րա կումն ար գե լող դրույթ նե րը: 
Ինչ պե սեւ սպա սե լի էր, ՍԴ-ն հայ ցը չբա վա րա րեց: 

Ամբողջությամբ

ՍԴ-ն վա րույթ է ըն դու նել միաս նա կան շտա բի հայ ցը
30/04/2012

Ընտ րութ յուն նե րի հան րա յին վե րահս կո ղութ յան միջ կու սակ ցա կան միաս նա կան 
շտա բի եւ ՀՀ քա ղա քա գետ նե րի միութ յան աշ խա տա կազ մը տե ղե կաց նում է, որ 
ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը վա րույթ է ըն դու նել Միաս նա կան շտա բին 
ան դա մակ ցող ԲՀԿ եւ ՀՅԴ պատ գա մա վոր նե րի հայ ցա դի մու մը:

Հայ ցա դի մու մը, ո րով պա հանջ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Սահ մա-
նադ րութ յան 101-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հի ման վրա Սահ մա նադ-
րութ յա նը հա կա սող եւ ան վա վեր ճա նա չել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ընտ-
րա կան օ րենսգր քի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը, 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ 
կե տը եւ 33-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տը, Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 
կքննար կի մին չեւ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը` մա յի սի 5-ին, ա ռա վոտ-
յան ժա մը 10-ին:

Հայ ցա դի մու մի բա վա րար ման դեպ քում մա յի սի 6-ին կա յա նա լիք քվեար կութ-
յու նից հե տո բո լոր ընտ րա տե ղա մա սե րում կհրա պա րակ վեն ընտ րութ յուն նե րին 
մաս նակ ցած քա ղա քա ցի նե րի ան վա նա ցու ցակ նե րը, ին չը մե ծա պես կնպաս տի 
ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րի ճշգրիտ թվա քա նա կի բա ցա հայտ մա-
նը, ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րի հան րա յին ար ժա նա հա վա տութ յա նը:

http://www.lragir.am/armsrc/country64142.html
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

ՀՀ ՍԴ ո րո շու մը Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րի դի մու մի հի ման վրա

Հատվածներ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 11-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 
1-ԻՆ ՄԱՍԻ, 31-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ 3-ՐԴ ԿԵՏԻ ԵՎ 33-ՐԴ 

ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ 2-ՐԴ ԿԵՏԻ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԴ   ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ

ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ

Քաղ. Երեւան
5 մայիսի 2012թ.

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը՝ կազ մով. 
Գ. Հա րութ յուն յա նի (նա խա գա հող), Կ. Բա լա յա նի, Ֆ. Թոխ յա նի, Մ. Թո փուզ յա նի, 
Ա. Խա չատր յա նի (զե կու ցող), Վ. Հով հան նիս յա նի, Հ. Նա զար յա նի, Ա. Պետ րոս յա-
նի, Վ. Պո ղոս յա նի, մաս նակ ցութ յամբ՝ դի մող կող մի ներ կա յա ցու ցիչ, փաս տա բան 
Վ.Գրի գոր յա նի, պա տաս խա նող կող մի՝ ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի պաշ տո նա կան ներ-
կա յա ցու ցիչ՝ ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի պե տաի րա վա կան հար ցե րի մշտա կան հանձ-
նա ժո ղո վի նա խա գահ Դ. Հա րութ յուն յա նի, հա մա ձայն Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան Աահ մա նադ րութ յան 100-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 101-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 3-րդ կե տի, «Աահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 25, 38 
եւ 68-րդ հոդ ված նե րի, դռնբաց դա տա կան նիս տում բա նա վոր ըն թա ցա կար գով 
քննեց « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րի 
դի մու մի հի ման վրա՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ընտ րա կան օ րենսգր քի 
11-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի եւ 33-րդ հոդ-
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վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Սահ մա նադ րութ-
յա նը հա մա պա տաս խա նութ յան հար ցը ո րո շե լու վե րա բեր յալ» գոր ծը։

Գոր ծի քննութ յան ա ռի թը 28.04.2012թ. ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի 
կող մից օ րեն քով սահ ման ված կար գով ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րան ներ-
կա յաց ված՝ ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի 29 պատ գա մա վոր նե րի (ա վե լի քան մեկ հին գե-
րոր դի) դի մումն է:

Ու սում նա սի րե լով գոր ծով զե կու ցո ղի հա ղոր դու մը, դի մող եւ պա տաս խա-
նող կող մե րի բա ցատ րութ յուն նե րը, հե տա զո տե լով ՀՀ րնտրա կան օ րենս գիր քը, 
օ րենսդ րութ յան այլ ակ տեր, գոր ծում առ կա մյուս փաս տաթղ թե րը, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը Պ Ա Ր Զ Ե Ց .
. . . .

Ել նե լով գոր ծի քննութ յան արդ յունք նե րից եւ ղե կա վար վե լով Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան Սահ մա նադ րութ յան 100-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի, 101-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի, « Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի 63, 64 եւ 68-րդ հոդ ված նե րի դրույթ նե րով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը Ո Ր Ո Շ Ե Ց .

1. ՀՀ ընտ րա կան օ րենսգր քի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
մա սի 3-րդ կե տի եւ 33-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի դրույթ նե րը հա մա-
պա տաս խա նում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Սահ մա նադ րութ յա նը՝ 
օ րենսգր քում ամ րագր ված եւ սույն ո րոշ ման մեջ ներ կա յաց ված սահ մա նադ-
րաի րա վա-կան այն բո վան դա կութ յամբ, ին չը, հա մա ձայն « Սահ մա նադ րա-
կան դա տա րա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 64-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9.2-րդ կե տի, 
հա մա ռոտ ձե ւով են թադ րում է, որ այդ դրույթ նե րը չեն կա րող մեկ նա բան վել 
որ պես ընտ րա կան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում ու գործ նա կա նում ար գե-
լա փա կել ընտ րա խախ տում նե րի բա ցա հայտ ման առն չութ յամբ ցան կա ցած 
ի րա վա չափ գոր ծո ղութ յան կա տար ման ըն թաց քում ընտ րա կան գոր ծըն թա ցը 
սահ ման ված կար գով վե րահս կող ի րա վա սուբ յեկտ-նե րի հա մար ընտ րող նե րի 
ստո րագ րած ցու ցակ նե րի մատ չե լիութ յու նը՝ որ պես ընտ րա կան ի րա վուն քի 
պաշտ պա նութ յան, այդ թվում՝ դա տա կան կար գով, անհ րա ժեշտ ե րաշ խիք;

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Սահ մա նադ րութ յան 102-րդ հոդ վա ծի երկ-
րորդ մա սի հա մա ձայն սույն ո րո շու մը վերջ նա կան է եւ ու ժի մեջ է մտնում հրա-
պա րակ ման պա հից:

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ      Գ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

5 մայիսի 2012 թվականի
ՍԴՈ-1027

http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2012/pdf/sdv-1027.pdf



87

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

ԲԱԺԻՆ 3
Ք վեար կութ յան օ րը 

Ք վեար կութ յան օ րը, հա կա ռակ հա մա պե տա կան ընտ րութ յուն նե րի բազ մամ-
յա «ա վան դույ թի», խախ տում նե րը գրանց վե ցին կամ հա ճա խա կիա ցան ոչ թե 
ընտ րա տե ղա մա սե րը փակ վե լիս, այլ բաց վե լիս: Ընտ րա տե ղա մա սե րի բաց վե-
լուց րո պե ներ անց սկսե ցին ա հա զան գեր հնչել մարդ կա յին կու տա կում նե րի մա-
սին: Ե րե ւի կես ժամ էլ չէր ան ցել, երբ տա րած վե ցին դրոշ մակ նիք նե րի ա րագ 
ան հե տա նա լու մա սին ա հա զան գե րը: Օր վա ըն թաց քում մի քա նի ա հա զան գե րի 
ամ փո փագ րեր թո ղարկ վե ցին ՀԱԿ-ի եւ « Ժա ռան գութ յան» կող մից, իսկ Միաս-
նա կան շտա բում ՀՀ նախ կին նա խա գահ Լ. Տեր- Պետ րոս յա նը (ՀԱԿ) եւ նախ կին 
ԱԳ նա խա րար Վ.Օս կան յա նը (ԲՀԿ) հա մա տեղ ա սու լիս տվե ցին` պե տա կա նո րեն 
կազ մա կերպ ված ընտ րա կեղ ծա րա րութ յան ամ բաս տա նութ յուն նե րով:

Հատվածներ

Ընտ րա խախ տում նե րի ար ձա նագ րում - 1

13:33 | ՄԱՅԻՍ 06, 2012 

23/34 08:45 
Դ րախ տի կի գյու ղա պե տը մտել է տե ղա մաս. գյու ղա ցի նե րը մտնում են տե ղա-
մաս, հայ տա րա րում են, որ ի րենք չու նեն բա վա րար գրա գի տութ յուն եւ խնդրում 
են, որ գյու ղա պետն օգ նի ի րենց քվեար կել: Տե ղի է ու նե նում բաց քվեար կութ-
յուն:
Աղբ յու րը - Վս տահ ված անձ, Վար դան Ջ հան գիր յա նի ընտ րա կան շտա բի ներ-
կա յա ցու ցիչ:

Բո լոր ընտ րա տե ղա մա սե րում 08:30 
Ընտ րա տե ղա մա սում անձ նագ րի վրա դրվող դրոշ մակ նի քը հօդս է ցնդում րո-
պե ներ անց:
Աղբ յու րը - Վս տահ ված ան ձինք, քա ղա քա ցի ներ, ընտ րա կան շտաբ նե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ ներ:

34/23 8:12 
ԲՀԿ-ն ցան կա ցել է տե սախ ցիկ տե ղադ րել, ծեծկռ տուք են սար քել, թույլ չեն 
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տվել տե սախ ցիկ տե ղադ րել: 
Աղբ յու րը - Լե ւոն Բար սեղ յան:

11/08 12:31
Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը չի տա լիս գրան ցա մատ յա նը: ՀԱԿ, ԲՀԿ եւ ՀՅԴ 
վստահ ված ան ձինք չեն կա րո ղա նում ար ձա նագ րութ յուն ներ կազ մել եւ գրան-
ցել:
Աղբ յու րը - Ար շակ Բա նուչ յա նի շտաբ…

http://www.a1plus.am/am/politics/2012/05/06/hak-xaxtumner

Հատվածներ

Ընտ րա խախ տում նե րի ար ձա նագ րում - 2

16:52 | ՄԱՅԻՍ 06, 2012

34/12 Կու տա կում ներ, ան կա ռա վա րե լի վի ճակ է ստեղծ վել: Վի ճա կը հարթ վել է 
միայն Կոնգ րե սի վստահ ված ան ձի ջան քե րով: Վս տահ ված ան ձը կազ մել է ար-
ձա նագ րութ յուն: 
Աղբ յու րը - Մու րադ Գ րի գոր յա նի շտաբ:
 
34/26 Կոնգ րե սի վստահ ված անձն ա հա զան գել է « Կենտ րոն» հե ռուս տաըն կե-
րութ յան լրագ րո ղի վրա հար ձակ ման դեպ քի մա սին:  
Աղբ յու րը - Մու րադ Գ րի գոր յա նի շտաբ:
 
 Թիվ 33 ընտ րա տա րածք
Ավ տո բուս նե րով շրջել են ոս տի կա նա կան հա մազ գես տով ան ձինք, ով քեր 
քվեար կութ յուն են կա տա րել 2-3 տե ղա մա սե րում: Առ կա են լու սան կար եւ տե-
սան յութ:
Ա շոց քում ար ձա նագ րել են դեպ քեր, երբ մե քե նա նե րով շրջել են մարդ կանց տնե-
րի մոտ եւ տնե րից մարդ կանց տա րել քվեար կութ յան: Ֆիքս վել են մե քե նա նե րի 
պետ հա մա րա նիշ նե րը: Լու սան կար ներն առ կա են:  
Աղբ յու րը - Շա լի կո Զոր յա նի շտաբ…

http://www.a1plus.am/am/politics/2012/05/06/xaxtum
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

Հատվածներ

Ընտ րա խախ տում նե րի ար ձա նագ րում - 3

20:59 | ՄԱՅԻՍ 06, 2012

25/06 տե ղա մա սում ի րա կա նաց վել է բաց քվեար կութ յուն, որն ի րա կա նաց րել է 
ան ձամբ մե ծա մաս նա կան ընտ րա կար գով թեկ նա ծու ա ռա ջադր ված Դա վիթ Քո-
չար յա նը: Կազմ վել է ար ձա նագ րութ յուն, ո րը ստո րագ րել են Կոնգ րե սի եւ Սա-
սուն Մի քա յել յա նի վստահ ված ան ձինք:  
Աղբ յու րը - Սա սուն Մի քա յել յա նի շտաբ:

01/08 տե ղա մա սի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ԸԸՀ-ից ստա ցել է փաս տաթղ-
թե րը եւ չի ներ կա յա ցել տե ղա մաս: Տե ղա մա սում ընտ րող նե րի թի վը լրա ցու ցիչ 
ցու ցա կով 2000-ից ա վե լին է: 
Աղբ յու րը - Գա յա նե Ա ռուս տամ յա նի շտաբ:

01/20 տե ղա մա սում լրա ցու ցիչ ցու ցակ է պտտեց վում շրջիկ արկ ղով: Կ նի քի 
թա նաքն ու բար ձի կը չկան:  
Աղբ յու րը - Գա յա նե Ա ռուս տամ յա նի շտաբ:

33/68, 33/70 տե ղա մա սե րում նույն ոս տի կան նե րը քվեար կել են եր կու տե ղա-
մա սե րում էլ: Լու սան կարն առ կա է:  
Աղբ յու րը - Շա լի կո Զոր յա նի շտաբ…

http://www.a1plus.am/am/politics/2012/05/06/hak-alerts
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Հատվածներ

« Ժա ռան գութ յան» նա խընտ րա կան շտա բի ստա ցած ա հա զան գե րը

23:24 | ՄԱՅԻՍ 06, 2012 

• Ժա մը 11:15-ին 1/11 ընտ րա տե ղա մա սում ժա մա նա կից շուտ ցնդող թա նա քը 
թույլ չեն տա լիս փո խել: Տե ղա մա սից հա ղոր դեց « Ժա ռան գութ յան» ներ կա յա ցու-
ցիչ Սե դա Սա ֆար յա նը:

• « Ժա ռան գութ յան» ներ կա յա ցու ցիչ Սու սան նա Բար խու դար յա նը 5/12 տե ղա-
մա սում քվեար կե լիս ար ձա նագ րել է, որ տե ղա մա սա յին կենտ րո նում գտնվող 
ան ձանց թի վը գե րա զան ցում է օ րեն քով թույ լատ րե լի քա նա կը եւ կազ մում 31 
հո գի: Կազմ վել է ար ձա նագ րութ յուն՝ քար տու ղա րի ստո րագ րութ յամբ: 

• « Ժա ռան գութ յան» ներ կա յա ցու ցիչ Ա նա հիտ Բախշ յա նը ա հա զանգ է ստա ցել, 
որ 32/23 ընտ րա տա րած քում տե ղի է ու նե նում բաց քվեար կութ յուն ՀՀԿ թեկ նա-
ծու Կա րեն Կա րա պետ յա նի օգ տին:

• Ինչ պես տե ղե կաց րել է 14/14 ընտ րա կան տե ղա մա սի հանձ նա ժո ղո վի նա-
խա գահ Եպ րաքս յա Մա թե ւոս յա նը, տե ղա մա սում Կար բի հա մայն քի ղե կա վար 
Ֆ րուն զե Նա զա րեթ յա նը, ո րը միա ժա մա նակ ՀՀԿ վստահ ված անձն է, Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան կրծքան շա նով մտել է տե ղա մաս եւ 
հրա ժար վել է այն հա նել, ինչն ար գել ված քա րոզ չութ յուն է ընտ րութ յուն նե րի 
օ րը: « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան ան դամ Ա նա հիտ Բախշ յանն այդ առն-
չութ յամբ ա հա զան գել է ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զութ յուն եւ դա տա խազ Կոր յուն 
Փի լո յա նին տե ղե կաց րել է տե ղի ու նե ցա ծի մա սին: …

http://www.a1plus.am/am/politics/2012/05/06/jarangutyun

Ք վեար կութ յան օր վա եւ ընտ րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ո րո շիչ գնա հա տա-
կա նը հնչեց մի ջազ գա յին դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յան մամ լո հա ղոր դագ րութ-
յու նում` մա յի սի 7-ի կե սօ րին: Ար ձա նագր վեց, որ թե րութ յուն նե րը խարխ լել են 
ընտ րութ յուն նե րի հան դեպ վստա հութ յու նը եւ ոչ միշտ են հարգ վել Հա յաս տա նի 
մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րը:
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

Հատվածներ

      

PRESS RELEASE 

Ըստ դի տորդ նե րի՝ Հա յաս տա նի ընտ րութ յուն նե րը մրցակ ցա յին են եւ մեծ 
մա սամբ խա ղաղ, բայց թե րութ յուն նե րը խարխ լել են գոր ծըն թա ցի նկատ-
մամբ վստա հութ յու նը

 
Ե րե ւան, 7 մա յի սի 2012թ.: « Կի րակ նօր յա խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն-

նե րը Հա յաս տա նում նշա նա վոր վել են ակ տիվ ու մեծ մա սամբ խա ղաղ քա րո զար-
շա վի դրսե ւոր մամբ եւ հիմ նա կա նում լրատ վա մի ջոց նե րի հա վա սա րակշռ ված 
լու սա բան մամբ, սա կայն քվեար կող նե րի վրա գոր ծադր ված ճնշու մը, ինչ պես 
նաեւ բո ղոք նե րի քննարկ ման ան կա տար գոր ծըն թա ցը ստեղ ծել են ան հա վա սար 
մրցակ ցա յին դաշտ»,- ա սա ցին մի ջազ գա յին դի տորդ նե րը եր կու շաբ թի օ րը:

Ընտ րութ յուն ներն անց կաց վել են նոր Ընտ րա կան օ րենսգր քով, որն ա պա-
հո վում է ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար կա-
յուն ի րա վա կան հիմք, սա կայն շա հագր գիռ մար մին նե րը չեն ի րա կա նաց րել նոր 
օ րեն քի կա րե ւոր կող մե րը, եւ այն ե ղա նա կը, ո րով քննվել են ներ կա յաց ված բո-
ղոք նե րը, խարխ լել է արդ յու նա վետ ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան ի րա վուն քի 
հիմ քե րը:

« Հա յաս տանն ար ժա նի է գնա հատ վե լու ընտ րա կան ո լոր տում իր բա րե փո-
խում նե րի, ինչ պես նաեւ խա ղաղ քա րո զար շավ ի րա կա նաց նե լու հա մար, սա կայն 
այս մրցա վազ քում շա հագր գիռ ո րոշ կող մեր շատ հա ճախ ձա խո ղել են օ րեն քին 
հա մա պա տաս խա նե լու պա հան ջը, մինչ դեռ ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րը շատ 
ան գամ չեն կի րա ռել այն»,- ա սաց ԵԱՀԿ կար ճա ժամ կետ դի տոր դա կան ա ռա քե-
լութ յան հա տուկ հա մա կար գող, ԵԱՀԿ ԽՎ պատ վի րա կութ յան ղե կա վար՝ Ֆ րան-
սո ւա- Խա վիեր դե Դոն նեան: «Արդ յուն քում` այն մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն-
նե րը, ո րոնք Հա յաս տանն ա զա տո րեն ստանձ նել է, ոչ միշտ են հարգ վել»:

Թեկ նա ծու նե րի գրանց ման գոր ծըն թա ցը, ընդ հա նուր առ մամբ, ամ բող ջա կան 
էր: Չ նա յած ընտ րող նե րի գրանց ման ըն թա ցա կար գե րին առնչ վող բա րե լավ ված 
օ րենսդ րութ յա նը, ըստ դի տորդ նե րի, ընտ րա ցու ցակ նե րի հնա րա վոր չա րա շա հու-
մը ընտ րա կեղ ծիք նե րի հա մար ա վե լաց րել են գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ թե րա հա-
վա տութ յու նը:

Ք վեար կութ յան օ րը հիմ նա կա նում ան ցել է հան գիստ եւ խա ղաղ պայ ման նե-
րում, բայց աչ քի է ըն կել կազ մա կերպ չա կան խնդիր նե րով եւ գոր ծըն թա ցին հիմ-
նա կա նում կու սակ ցութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից ան տե ղի մի ջամ-
տութ յամբ:
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«Ընտ րար շա վը բաց էր եւ հար գում էր հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րը, եւ լրատ-
վա մի ջոց ներն ի րա կա նաց րել են պաշ տո նա կան քա րո զար շա վի ժա մա նա կա-
հատ վա ծի լայ նա ծա վալ ու հա վա սա րակշռ ված լու սա բա նում»,- ա սաց ԵԱՀԿ Ժո-
ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե րի եւ մար դու ի րա վունք նե րի գրա սեն յա կի 
ընտ րութ յուն նե րի դի տոր դա կանն ա ռա քե լութ յան ղե կա վար՝ Ռադ մի լա Շե քե-
րինս կան: « Ցա վոք, ընտ րա ցու ցակ նե րի ճշգրտութ յան եւ Ընտ րա կան օ րենսգր քի՝ 
ան հա վա սար մրցակ ցա յին դաշտ ստեղ ծող խախ տում նե րի վե րա բեր յալ մտա հո-
գութ յուն նե րը ստվեր են գցել այս ա մե նի վրա»:

http://www.osce.org/hy/odihr/elections/90343

«ԺՀՄԻԳ հայ տա րա րութ յու նը նախ նա կան արդ յունք նե րի եւ եզ րա կա ցութ յուն-
նե րի վե րա բեր յալ», ո րը հե տե ւեց տա րած ված հա ղոր դագ րութ յա նը, նույ նա բո-
վան դակ, սա կայն ա վե լի հան գա մա նա լից փաս տա թուղթ էր:

Հատվածներ

      
 

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ–ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում 2012թ. մա յի սի 6-ի Ազ գա յին ժո ղո վի 
ընտ րութ յուն նե րը նշա նա վոր վել են մրցակ ցա յին, ակ տիվ եւ հիմ նա կա նում խա-
ղաղ քա րո զար շա վի դրսե ւոր մամբ: Միեւ նույն ժա մա նակ, քա րոզ չութ յան վե րա-
բեր յալ դրույթ նե րի խախտ ման հե տե ւան քով ան հա վա սար մրցակ ցա յին դաշ տը, 
ընտ րող նե րի վրա ճնշման դեպ քե րը եւ դի մում նե րի ու բո ղոք նե րի քննութ յան գոր-
ծըն թաց նե րում թե րութ յուն նե րը մտա հո գութ յուն նե րի տե ղիք են տվել: 

Կու սակ ցութ յուն նե րի եւ հա սա րա կութ յան զգա լի մա սի ընդ հա նուր թե րա հա-
վա տութ յու նը ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ամ բող ջա կա նութ յան հան դեպ մտա-
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հո գութ յան լուրջ ա ռիթ է, թե պետ բո լոր շա հագր գիռ կող մերն ընդգ ծել են մի ջազ-
գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան ընտ րութ յուն ներ անց կաց նե լու ի րենց 
պատ րաս տա կա մութ յու նը:

Ընտ րութ յուն ներն անց կաց վել են 2011թ. ըն դուն ված նոր Ընտ րա կան 
օ րենսգր քով: Ան կախ ո րոշ թե րութ յուն նե րից, Օ րենս գիրքն ընդ հա նուր առ մամբ 
կա յուն ի րա վա կան դաշտ է ա պա հո վում ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րութ յուն ներ 
անց կաց նե լու հա մար: 

Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րի ճշտութ յու նը եւ ընտ րա կեղ ծիք նե րի հա մար դրանց 
հա վա նա կան չա րա շահ ման հնա րա վո րութ յու նը, որ պես մտա հո գութ յուն, բարձ-
րաց վել է մեծ թվով թեկ նա ծու նե րի կող մից` ա վե լաց նե լով ընտ րա կան գոր ծըն-
թաց նե րի նկատ մամբ ընդ հա նուր թե րա հա վա տութ յու նը: 

Ընտ րա կան օ րենսգր քի քա րոզ չութ յանն առնչ վող դրույթ նե րը եր բեմն խախտ-
վել են, մե ծա մա սամբ` տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րի եւ ո րոշ կու սակ ցութ յուն նե-
րի կող մից: Սա նե րա ռում է դա սե րի ժա մա նակ քա րոզ չա կան մի ջո ցա ռում նե րին 
ու սու ցիչ նե րի ներգ րավ վա ծութ յու նը, քա րո զար շա վի ըն թաց քում կու սակ ցութ-
յուն նե րի հետ կապ ու նե ցող կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից մարդ կանց եւ հա-
մայնք նե րին նվեր ներ տա լը, եւ քա րոզ չա կան նյու թեր փակց նե լը դպրոց նե րի եւ 
հա մայն քա յին նշա նա կութ յան շեն քե րին: Դի տարկ ված այդ դեպ քե րը նպաս տել 
են ընտ րութ յուն նե րի մաս նա կից նե րի հա մար ան հա վա սար մրցակ ցա յին դաշ տի 
ձե ւա վոր մա նը եւ, ընտ րող նե րի վրա ճնշում նե րի դեպ քե րի հետ միա սին, հա կա-
սում են ԵԱՀԿ 1990թ. Կո պեն հա գեն յան փաս տաթղ թի 7.7 պար բե րութ յա նը: Սա 
ընդգ ծում է բո լոր շա հագր գիռ նե րի կող մից նոր Ընտ րա կան օ րենսգր քի ար դար 
եւ պատ շաճ կի րառ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը:

 Դի մում նե րի ու բո ղոք նե րի հա մար ի րա վա կան դաշ տը եւ այն ե ղա նա կը, ո րով 
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներն ու դա տա րան նե րը քննել են ընտ րա կան վե ճե րը, 
հա ճախ թո ղել են շա հագր գիռ ան ձանց ա ռանց ի րենց բո ղոք նե րի արդ յու նա վետ 
քննութ յան՝ հա կա սե լով ԵԱՀԿ պար տա վո րութ յուն նե րին: Ընտ րա կան օ րենս գիր-
քը խստո րեն սահ մա նա փա կում է բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը, եւ ընտ րա-
կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի ո րո շում նե րը չեն 
կա րող բո ղո քարկ վել վե րա դաս դա տա րա նում:

Ք վեար կութ յան օ րը, ընդ հա նուր առ մամբ, հան գիստ եւ խա ղաղ էր: ԿԸՀ-ն հայ-
տա րա րել է քվեար կութ յան նախ նա կան արդ յունք նե րի 62 տո կո սը: Դի տարկ ված 
ընտ րա կան տե ղա մա սե րի զգա լի մա սում քվեար կութ յան գոր ծըն թա ցը կա նո նա-
կարգ ված եւ լավ կազ մա կերպ ված է ե ղել: Սա կայն կազ մա կերպ չա կան խնդիր-
ներ, գոր ծըն թա ցի ան հար կի մի ջամ տութ յան եւ լուրջ խախ տում նե րի դեպ քեր են 
դի տարկ վել բա վա կան մեծ թվով ընտ րա կան տե ղա մա սե րում: Բազ մա կի քվեար-
կութ յու նից խու սա փե լու հա մար նա խա տես ված թա նա քը նա խա տես ված արդ-
յուն քը չի ու նե ցել: Դի տարկ ված ընտ րա կան տե ղա մա սե րի մեկ հին գե րոր դում 
ձայ նե րի հաշ վար կը բա ցա սա կան է գնա հատ վել՝ ըն թա ցա կար գա յին խնդիր նե րի 
եւ ա ռան ձին լուրջ խախ տում նե րի հե տե ւան քով: Չ նա յած նկատ ված ոչ հա մա-
պա տաս խան տա րածք նե րին եւ մարդ կա յին կու տա կում նե րին, արդ յունք նե րի 
ամ փոփ ման գոր ծըն թա ցը դրա կան է գնա հատ վել գրե թե բո լոր ԸԸՀ-նե րում:

http://www.osce.org/hy/odihr/elections/90333
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Մա յի սի 13-ին հրա պա րակ վեց խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի կենտ-
րո նա կան փաս տա թուղ թը` ԿԸՀ Ար ձա նագ րութ յու նը 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 արդ յունք նե րի 
մա սին:

Ամբողջությամբ
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http://res.elections.am/images/doc/060512v.pdf
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ԲԱԺԻՆ 4
Ար տա քին եւ ներ քին ար ձա գանք ներ

Հա յաս տան յան իշ խա նութ յուն նե րը, որ ԵԱՀԿ-ԺՀՄԻԳ ա ռա քե լութ յան զե կույ ցը 
մեկ նա բա նում էին իբ րեւ դրա կան գնա հա տա կան, բա րո նու հի Էմ մա Նի քոլ սո նի 
գլխա վո րած ԵԽԽՎ կար ճա ժամ կետ դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յու նից էլ ա վե լի 
կոշտ եւ անն պաստ զե կույց լսե ցին մա յի սի 25-ին Տի րա նա յում:

Հատվածներ

Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

http://assembly.coe.int
F - 67075 Strasbourg Cedex | assembly@coe.int
Tel: +33 3 88 41 2000 | Fax: +33 3 88 41 2733

Doc. 12937
24 May 2012

Observation of the parliamentary elections in Armenia (6 May 2012)

Election observation report
Ad hoc Committee of the Bureau
Rapporteur: Baroness Emma NICHOLSON, United Kingdom, Alliance of Liberals 
and Democrats for Europe

7. Conclusions

54. The ad hoc committee urges the competent authorities of Armenia to take all 
necessary steps in order to build public confidence in elections, by guaranteeing the 
fairness of the entire electoral process.

55. Indeed, one of the main issues observed by the delegation prior to the election 
day was the generalized lack of trust in the electoral process as a whole, both 
by political stakeholders and by the general public. One of the most controversial 
issues contributing to this lack of trust was the inaccuracy of the voter lists, which 
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gave use to speculation about the misuse of the votes of persons living abroad but 
who were still included on the lists.

56. The ad hoc committee considers that the Armenian citizens living abroad should 
be given the possibility to vote in polling stations abroad.

57. The accuracy of the voter lists is a prerequisite for correct elections, as is the 
absence of any pressure on voters, both during the electoral campaign and on 
election day. The parliamentary elections of 6 May 2012 failed to ensure both these 
imperatives. The ad hoc committee considers that these issues must be vigorously 
dealt with by the Armenian authorities in the immediate future, in particular in view 
of the upcoming presidential election in 2013.

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=18720&Language=EN

Շու տով հնչեց նաեւ եր րորդ եւ ա մե նահ զոր Եվ րո պա կան կա ռույ ցի` Եվ րո պա-
կան Միութ յան գնա հա տա կա նը` բա րո նու հի Քեթ րին Էշ թո նի եւ հանձ նա կա տար 
Շ տե ֆան Ֆ յու լեի ա նու նից: ԵՄ-ն նույն պես գո հու նա կութ յուն էր հայտ նում ա ռա-
ջըն թա ցի կա պակ ցութ յամբ` կոչ ա նե լով վե րաց նել առ կա թե րութ յուն նե րը մին չեւ 
2013-ի նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն ներ:

Ամբողջությամբ

EUROPEAN UNION Brussels, 8 May 2012
A 212/12

Statement by High Representative Catherine Ashton and
Commissioner Štefan Füle on the Parliamentary elections

in Armenia on 6 May 2012

Catherine Ashton, the High Representative of the European Union for Foreign Affairs 
and Security Policy and Vice-President of the Commission, jointly with Štefan Füle, 
Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy, issued the 
following statement today:
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“The European Union takes note of the preliminary results of the parliamentary 
elections held on 6 May and welcomes the statement of preliminary findings and 
conclusions of the International Election Observation Mission on the conduct of 
elections.

We welcome the efforts by the Armenian authorities to hold these parliamentary 
elections in a way which represents progress towards more transparent and 
competitive elections. However, the elections also demonstrated the need to address 
a number of issues in order to fully meet internationally recognized democratic 
standards. We encourage the Armenian authorities to address the shortcomings 
identified by OSCE/ODIHR as a matter of priority, ahead of the upcoming presidential 
elections scheduled for 2013.

At the same time we welcome that six political parties will be represented in the 
National Assembly. This is a positive step towards the development of a pluralistic 
and democratic political culture in Armenia.

The EU urges all political forces to refrain from unlawful acts and pursue political 
dialogue. The constructive dialogue between authorities and the opposition is very 
important for the consolidation of stability in the country.”

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/
foraff/130097.pdf

Խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րին գնա հա տա կա նը տրվեց նաեւ ԱՄՆ 
իշ խա նութ յուն նե րի կող մից` ի դեմս Հա յաս տա նում ԱՄՆ ար տա կարգ եւ լիա զոր 
դես պան Ջոն Հե ֆեր նի:

Ամբողջությամբ

Հա յաս տա նում ԱՄՆ-ի դես պան Ջոն Հե ֆեր նը կար ծում է... 

« Մենք ու շադ րութ յամբ եւ մո տի կից հե տե ւել ենք ընտ րութ յուն նե րին: Կար ծում 
ենք, որ մեծ ա ռա ջըն թաց է ար ձա նագր վել. մեծ ա ռա ջըն թաց մի քա նի ա ռանց-
քա յին ուղ ղութ յուն նե րում` լրատ վա մի ջոց նե րից օգտ վե լու ա ռու մով վի ճա կը շատ 
ա վե լի լավ էր, քան նախ կի նում, եւ սա լավ բան է, ընտ րա տե ղա մա սե րում ա մեն 
ինչ ըստ կար գի էր եւ թա փան ցիկ, հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ նե րը պատ րաստ-
ված էին, ընտ րա տե ղա մա սե րում տե սախ ցիկ ներ էին տե ղադր ված: Այ սինքն` շատ 
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

դրա կան զար գա ցում ներ կա յին այս ընտ րութ յուն նե րում»,- ուր բաթ օ րը «Ա զա-
տութ յուն» ռա դիո կա յա նի հետ զրույ ցում ա սաց Ջոն Հե ֆեր նը:

Միաց յալ Նա հանգ նե րի դես պա նը, սա կայն, չմո ռա ցավ խո սել նաեւ ընտ րութ-
յուն նե րում ար ձա նագր ված բա ցա սա կան ե րե ւույթ նե րի մա սին:

« Միեւ նույն ժա մա նակ, ո րոշ խնդիր ներ շա րու նա կում են մնալ, եւ ԵԱՀԿ/
ԺՀՄԻԳ-ի դի տորդ նե րը դրանք հստա կո րեն նշել են… ընտ րա կա շառք նե րը եւ 
վար չա կան ռե սուր սի չա րա շա հու մը շա րու նա կում են մնալ լուրջ խնդիր: Ուս տի 
դեռ ո րո շա կի աշ խա տան քի անհ րա ժեշ տութ յուն կա հա ջորդ ընտ րութ յուն նե րից 
ա ռաջ»,- ա սաց նա:

Հե ֆեր նը նաեւ տե ղե կաց րեց, որ ի րենք աշ խա տում են Հա յաս տա նի իշ խա նութ-
յուն նե րի հետ` ընտ րութ յուն նե րում տեղ գտած խնդիր նե րը վե րաց նե լու հա մար:

« Մենք փոր ձում ենք հնա րա վո րինս օգ տա կար լի նել կա ռա վա րութ յան, իշ խող 
ու ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յուն նե րի, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի եւ լրատ վա մի ջոց նե րի հետ աշ խա տան քում: Մենք ա նում ենք 
ա մեն ինչ, ինչ կա րող ենք` օգ տա կար լի նե լու հա մար», - վստա հեց րեց ԱՄՆ-ի դես-
պա նը:

http://www.azatutyun.am/content/article/24585320.html

Ք վեար կութ յան օր վան հե տե ւեց «լռութ յան օ րը», երբ ընտ րութ յուն նե րին մաս-
նակ ցած կու սակ ցութ յուն նե րից ոչ մե կը հայ տա րա րութ յամբ կամ գնա հա տա կա-
նով հան դես չե կավ: Միայն մա յի սի 8-ին` միմ յանց հա ջոր դե լով, տա րած վե ցին 
կու սակ ցա կան հայ տա րա րութ յուն ներ` ՀՅԴ ԳՄ-ից, « Ժա ռան գութ յու նից», ԲՀԿ-
ից եւ ՕԵԿ-ից` բո լորն էլ դժգո հութ յան նո տա նե րով, ընտ րա կեղ ծիք նե րի հի շա-
տակ մամբ եւ քննա դա տութ յան դրվագ նե րով: Մա յի սի 11-ին հան դես ե կավ նաեւ 
Միաս նա կան շտա բը:

Հատվածներ

ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՐՄՆԻ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա վարտ վե ցին հեր թա կան խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը, ո րոնք նոր 
քա ղա քա կան ու բա րո յա կան փոր ձութ յունն էին մեր պե տա կա նութ յան եւ ժո-
ղովր դի հա մար։

Ցա վոք, ընտ րութ յուն նե րը չար ձա նագ րե ցին ժո ղովր դի կամ քը եւ քա ղա քա կան 
ու ժե րի ի րա կան հա րա բե րակ ցութ յու նը: Պարզ դար ձավ, որ հա մընդ հա նուր ընտ-
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

րա խախ տում նե րը ծրագ րա վոր ված էին եւ տե ղի ու նե ցան տե ղա մա սա յին կենտ-
րոն նե րից դուրս` մա յի սի 6-ին եւ նա խոր դող օ րե րին: Իշ խող կոա լի ցիա յի ան դամ-
նե րի ան վան դի մաց գրանց վե ցին բարձր արդ յունք ներ. նա խե ւա ռաջ ի հա շիվ 
պե տա կան եւ վար չա կան լծակ նե րի ամ բող ջա կան օգ տա գործ ման ու ընտ րա կա-
շառ քի վե րած ված ան նա խա դեպ մեծ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի։ Ա նա ռար կե լի 
փաստ է, որ ընտ րա կա շառ քը վճռո րոշ ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ ընտ րութ յուն նե րի 
արդ յունք նե րի վրա:

Սա նաեւ նշա նա կում է, որ քա ղա քա կան ու ժե րը, այդ թվում ՀՅ Դաշ նակ ցութ-
յու նը, դեռ չեն կա րո ղա ցել մեր հա սա րա կութ յան մեջ ա զատ քա ղա քա ցու, ար ժա-
նա պատ վո րեն ընտ րութ յուն կա տա րո ղի գի տակ ցութ յուն ար մա տա վո րել։

ՀՅ Դաշ նակ ցութ յու նը, որ պես ինք նու րույն, հստակ սկզբունք ներ դա վա նող 
քա ղա քա կան ուժ, ընտ րա կան արդ յունք նե րի ա ռու մով իր այս նա հան ջը սառ-
նասր տո րեն ձե ւա կեր պում է որ պես գոր ծու նեութ յան նոր փու լի սկիզբ` հա մընդ-
հա նուր պայ քա րի շա րու նա կութ յուն մին չեւ ամ բող ջա կան իշ խա նա փո խութ յուն:

Վս տահ ենք, որ վաղ թե ուշ մեր ան կախ պե տութ յան մեջ հաղ թա նա կե լու են 
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:

http://www.a1plus.am/am/politics/2012/05/08/hyd

Հատվածներ

« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան նախ նա կան գնա հա տա կա նը
2012թ. մա յի սի 6-ին Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած

խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րին

« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան նա խընտ րա կան շտաբն ար ձա նագ րում 
է, որ ս.թ. մա յի սի 6-ին Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած խորհր դա րա նա կան ընտ-
րութ յուն նե րը մթագն ված են բազ մա թիվ ընտ րա խախ տում նե րով: 

Այս պես` ընտ րա կա շառք նե րի եւ կեղծ բա րե գոր ծութ յուն նե րի ծա վալ նե րը հա-
սան ա ղա ղա կող չա փե րի, ո րոնք Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան պատ մութ յան 
մեջ ա ռա ջին ան գամ ան նա խա դեպ բարձր ազ դե ցութ յուն ու նե ցան ընտ րութ յուն-
նե րի արդ յունք նե րի վրա:

Մեծ էին այն պի սի ընտ րա խախտ ման ծա վալ նե րը, ինչ պի սին է մար զե րից 
զանգ վա ծա բար բեր ված ընտ րող նե րի ժա մա նա կա վոր գրան ցու մը ե րե ւան յան 
տնե րի եւ բնա կա րան նե րի հաս ցե նե րում, հա ճախ` ա ռանց այդ բնա կա րան նե րի 
սե փա կա նա տե րե րի տե ղե կաց ման: 
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

Հիմ նա վոր կաս կած ներ կան, որ ոս տի կա նութ յան անձ նագ րա յին բա ժան մունք-
նե րի` մշտա կան եւ «լրա ցու ցիչ» ցու ցակ նե րի հետ ի րա կա նաց րած մա նի պուլ յա-
ցիա ներն այդ ընտ րող նե րին հնա րա վո րութ յուն տվե ցին կրկնա կի մաս նակ ցել 
ընտ րութ յա նը, որն էլ ա ռա վոտ յան ժա մե րին շատ ընտ րա տե ղա մա սե րում ան նա-
խա դեպ հեր թե րի գո յաց ման պատ ճառն էր: Կար ծում ենք` նույն ընտ րա խախտ-
ման ա պա հով մանն էր միտ ված ըն դա մե նը 1-2 ժամ տե ւած այն պի սի մի «ման-
րուք», ինչ պի սին էր քա ղա քա ցի նե րի անձ նագ րե րում դրոշ մակ նիք նե րի հա մար 
նա խա տես ված թա նա քի ան հե տա ցու մը հաշվ ված րո պե նե րի ըն թաց քում, ին չի 
կա պակ ցութ յամբ նույն օ րը` մա յի սի 6-ին, « Ժա ռան գութ յան» նա խընտ րա կան 
շտա բը ստիպ ված էր հան դես գալ հա տուկ հայ տա րա րութ յամբ:

Ու թեեւ ընտ րա տե ղա մա սե րում ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի բուն ըն թաց քը, այդ 
թվում` քվեա թեր թիկ նե րի հաշ վար կը, ինչ պե սեւ նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յան 
շրջա նում հե ռուս տաե թե րի օգ տա գործ ման հա մե մա տա բար հա վա սար պայ ման-
նե րի ա պա հո վու մը կա րե լի է գնա հա տել որ պես ա ռա ջըն թաց նա խորդ բո լոր 
ընտ րութ յուն նե րի հա մե մատ, այ դու հան դերձ, ընտ րա տե ղա մա սե րից դուրս ի րա-
կա նաց ված վե րոնշ յալ զանգ վա ծա յին ընտ րա խախ տում նե րը ստվե րե ցին ընտ-
րութ յուն նե րի օ րի նա կա նութ յունն ու լե գի տի մութ յու նը:

http://www.a1plus.am/am/politics/2012/05/08/heritage

Հատվածներ

ԲՀԿ նա խա գահ Գա գիկ Ծա ռուկ յա նի ու ղեր ձը

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցի ներ
 Սի րե լի քույ րեր եւ եղ բայր ներ,
Մա յի սի 6-ին կա յա ցած խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը շա րու նա կում 

են գտնվել մեր հան րութ յան ու շադ րութ յան կենտ րո նում:
Այ սօր ես իմ ե րախ տիքն ու շնոր հա կա լութ յունն եմ հայ տա նում բո լոր այն քա-

ղա քա ցի նե րին, ով քեր հա վա տա ցին ինձ ու իմ թի մին եւ ի րենց ձայ նը տվե ցին 
“ Բար գա վաճ Հա յաս տան” կու սակ ցութ յա նը: Այդ մարդ կանց թի վը ան նա խա դեպ 
մեծ է: Ա վե լի քան 450. 000 հա զար մարդ։

Սի րե լի ժո ղո վուրդ.
Ինձ հա մար չկա ա վե լի թանկ բան, քան ժո ղովր դի վստա հութ յու նը: Եվ ես այդ 

վստա հութ յու նը սրբո րեն պա հե լու եմ: Ինձ հա մար չկա ա վե լի կա րե ւոր գործ` 
քան մեր ժո ղովր դի եւ պե տութ յան առ ջեւ ծա ռա ցած հիմ նախն դիր նե րը լու ծե լը, 
մարդ կանց հոգ սը թե թե ւաց նե լը: Սա այ լեւս իմ կյան քի հիմ նա կան նպա տակն է:
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Ես վստա հեց նում եմ, որ իմ հե տա գա քա ղա քա կան բո լոր ո րո շում նե րը կա յաց-
վե լու են իմ թի մա կից նե րի հետ խորհր դակ ցե լուց եւ քննար կե լուց հետ: Իսկ իմ 
բո լոր քա ղա քա կան քայ լե րը լի նե լու են բաց, թա փան ցիկ եւ ժո ղովր դի կող մից 
ըն դու նե լի»:

http://www.a1plus.am/am/politics/2012/05/08/bhk-tsarukayn

Հատվածներ

ՕԵԿ նա խա գահ Ար թուր Բաղ դա սար յա նի հայ տա րա րութ յու նը

«Օ րի նաց եր կիր» կու սակ ցութ յան ա նու նից շնոր հա վո րում եմ խորհր դա րան 
ան ցած բո լոր քա ղա քա կան ու ժե րին եւ նրանց օգ տին քվեար կած մեր հայ րե նա-
կից նե րին: 

Ընտ րութ յուն նե րը Հա յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ ան ցել են ա ռանց լցո նում-
նե րի ու ծեծկռ տուք նե րի, ձայ նե րի հաշ վար կը հիմ նա կա նում կա տար վել է թա-
փան ցիկ եւ կու սակ ցութ յուն նե րի վե րահս կո ղութ յան ներ քո:

Ընտ րութ յուն նե րի վրա, սա կայն, իր վճռո րոշ կնի քը թո ղեց ընտ րա կա շառք նե-
րի բա ժա նու մը, ո րի մա սին բազ միցս բարձ րա ձայ նել եմ ընտ րա կան ողջ ժա մա-
նա կաշր ջա նում, չնա յած որ գու մար նե րը մար դիկ վերց րել են կա մո վին եւ քվեար-
կել են նույն պես կա մո վին` ընտ րութ յուն կա տա րե լով ոչ թե գա ղա փար նե րի կամ 
մրցու նակ ծրագ րե րի, այլ փո ղի օգ տին:

Ափ սո սանք եմ հայտ նում այն ի րո ղութ յան կա պակ ցութ յամբ, որ շատ մար դիկ, 
ով քեր գրանց վել էին որ պես «Օ րի նաց եր կիր» կու սակ ցութ յան ան դամ ներ, ան-
հող դողդ մնա ցին իմ եւ կու սակ ցութ յան ղե կա վա րութ յան կող մից հնչեց ված կո չե-
րին ու տե ղի տվե ցին ընտ րա կա շառ քի գայ թակ ղութ յա նը, ին չը մեզ հիմք է տա լիս 
ներ կա ռուց ված քա յին փո փո խութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու կու սակ ցութ յան ներ-
սում եւ խստաց նե լու կու սակ ցութ յան ան դա մագր ման կար գը:

Ցա վում եմ, որ մեր քվե նե րի քա նակն այն քան մեծ չէ, որ մեզ հնա րա վո րութ յուն 
կտա կյան քի կո չել մեր նա խընտ րա կան բո լոր ծրագ րե րը, բայց հաս տա տա պես 
կօգ նի մեզ ա ռաջ տա նե լու գո նե մեր կի սատ մնա ցած գոր ծե րը:

http://www.a1plus.am/am/politics/2012/05/08/oek
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

Ամբողջությամբ

Միաս նա կան շտաբ

Ե րեկ Միաս նա կան շտա բի լիա գու մար նիս տում ԲՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն  եւ ՀԱԿ-ը հա-
մա տեղ հայ տա րա րութ յուն են ըն դու նել: Այն այ սօր լրագ րող նե րին ներ կա յաց րեց 
Քա ղա քա գետ նե րի միութ յան նա խա գահ Հ մա յակ Հով հան նիս յա նը:

Միաս նա կան շտաբն ար ձա նագ րում է, որ ընտ րութ յուն ներն ան ցել են հա-
մա տա րած օ րի նա խախ տում նե րով, ԿԸՀ-ն` խախ տե լով օ րեն քի պա հանջ նե րը, 
չի ա պա հո վել բազ մա կի քվեար կութ յան բա ցառ մանն ուղղ ված ա մե նա կա րե ւոր 
գոր ծի քի` անձ նագ րե րի դրոշ մակնք ման պատ շաճ կի րա ռու մը: Խիստ ա նար ժա-
նա հա վատ են նաեւ ընտ րութ յուն նե րի ըն թաց քում օգ տա գործ ված ընտ րա ցու ցա-
կը եւ ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցած ընտ րող նե րի պաշ տո նա պես հրա պա րակ-
ված թի վը:

Միաս նա կան շտաբն ար ձա նագ րում է, որ մա յի սի 6-ին կա յա ցած խորհր դա րա-
նա կան ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քում ձե ւա վոր ված խորհր դա րա նը չի ար տա ցո-
լում ժո ղովր դի կող մից քա ղա քա կան ու ժե րին ա ջակ ցութ յան ի րա կան պատ կե րը: 
« Միաս նա կան շտա բը շա րու նա կե լու է հա մա տե ղել ջան քե րը երկ րում ստեղծ ված 
ա րա տա վոր ընտ րա կան հա մա կար գի վե րա փոխ ման եւ ի րա պես ժո ղովր դա վա-
րա կան ընտ րութ յուն նե րի մե խա նիզմ նե րի հաս տատ ման ուղ ղութ յամբ»,- աս ված 
է հայ տա րա րութ յան մեջ:

http://www.lragir.am/armsrc/country64887.html
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ԲԱԺԻՆ 5
Հե տընտ րա կան զար գա ցում ներ

Մա յի սի 6-ի խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը վի ճարկ վե-
ցին դա տա կան կար գով: ՀԱԿ-ը դի մեց Սահ մա նադ րա կան դա տա րան: Միաս նա-
կան շտա բի մյուս ու ժե րը ՀԱԿ-ի այդ նա խա ձեռ նութ յա նը չմիա ցան: 

Հատվածներ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Ը

«ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔԻ 
ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՄԱՅԻՍԻ 13-Ի՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 

ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՐԳՈՎ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ» N 265-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՎԻՃԱՐԿԵԼՈՒ

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ

Քաղ. Երեւան
31 մայիսի 2012թ.

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը՝ կազ մով. 
Գ. Հա րութ յուն յա նի (նա խա գա հող), Կ. Բա լա յա նի, Ֆ. Թոխ յա նի (զե կու ցող), Մ. Թո-
փուզ յա նի, Ա. Խա չատր յա նի, Վ. Հով հան նիս յա նի, Հ. Նա զար յա նի, Ա. Պետ րոս յա նի 
(զե կու ցող), Վ. Պո ղոս յա նի, մաս նակ ցութ յամբ՝ դի մող կող մի  ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
Լ. Զու րաբ յա նի (25.05.2012թ. դա տա կան նիս տին) եւ Վ.Գ րի գոր յա նի, գոր ծով որ-
պես պա տաս խա նող կողմ ներգ րավ ված՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կենտ-
րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա ցու ցիչ ներ Տ. Մու կուչ յա նի, Ա.Սմ-
բատ յա նի եւ Ն. Հով հան նիս յա նի, հա մա ձայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
Սահ մա նադ րութ յան 100-րդ հոդ վա ծի 3.1-րդ կե տի, 101-րդ հոդ վա ծի 9-րդ կե տի, 
« Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն-
քի 25-րդ  եւ 74-րդ հոդ ված նե րի, դռնբաց նիս տում բա նա վոր ըն թա ցա կար գով 
քննեց « Հայ ազ գա յին կոնգ րես» կու սակ ցութ յուն նե րի դա շին քի դի մու մի  հի ման 
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

վրա՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 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 ո րո շու մը վի ճար կե լու վե րա բեր յալ» գոր ծը։

Գոր ծի քննութ յան ա ռիթ է հան դի սա ցել « Հայ ազ գա յին կոնգ րես» կու սակ ցութ-
յուն նե րի դա շին քի՝ 2012 թվա կա նի մա յի սի 18-ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան սահ մա նադ րա կան դա տա րան մուտ քագր ված դի մու մը։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, 2012 թվա-
կա նի մա յի սի 19-ի աշ խա տա կար գա յին նիս տում քննար կե լով վե րո հիշ յալ դի մու-
մի ըն դու նե լիութ յան հար ցը, կա յաց րել է գոր ծը քննութ յան ըն դու նե լու եւ գոր ծով 
որ պես պա տաս խա նող կողմ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կենտ րո նա կան 
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վին ներգ րա վե լու վե րա բեր յալ ո րո շում։ Միա ժա մա-
նակ, « Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
օ րեն քի 31-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված կար գով գոր ծով զե կու ցող ներ 
են նշա նակ վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
ան դամ եր Ֆ.Թոխ յա նը եւ Ա. Պետ րոս յա նը։

Լ սե լով սույն գոր ծով զե կու ցող նե րի հա ղոր դու մը, դի մող եւ պա տաս խա նող 
կող մե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի բա ցատ րութ յուն նե րը, ու սում ա սի րե լով նրանց 
կող մից ներ կա յաց ված փաս տարկ նե րը, ինչ պես նաեւ հե տա զո տե լով դի մու մը եւ 
գոր ծում առ կա մյուս փաս տաթղ թե րը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սահ մա-
նադ րա կան դա տա րա նը Պ Ա Ր Զ Ե Ց .
. . . .

Ել նե լով գոր ծի քննութ յան արդ յունք նե րից եւ ղե կա վար վե լով Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան Սահ մա նադ րութ յան 100-րդ հոդ վա ծի 3.1-րդ կե տի, 101-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-րդ կե տի, 102-րդ հոդ վա ծի, « Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քի 63, 64 եւ 74-րդ հոդ ված-
նե րի դրույթ նե րով, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նը Ո Ր Ո Շ Ե Ց .

1. « 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» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 2012 թվա կա նի մա յի սի 13-ի 
N 265-Ա ո րո շու մը թող նել ու ժի մեջ։

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Սահ մա նադ րութ յան 102-րդ հոդ վա ծի երկ-
րորդ մա սի հա մա ձայն սույն ո րո շու մը վերջ նա կան է եւ ու ժի մեջ է մտնում հրա-
պա րակ ման պա հից։

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ      Գ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

31 մայիսի 2012 թվականի
ՍԴՈ-1028

http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2012/pdf/sdv-1028.pdf
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Ընտ րութ յուն նե րից հե տո քա ղա քա կան կյան քի հիմ նա կան ինտ րի գը քա ղա-
քա կան ու ժե րի վե րա դա սա վո րումն էր խորհր դա րա նում: ՀՀԿ գոր ծա դիր մարմ նի 
յու րա քանչ յուր նիս տից ա ռաջ լրագ րո ղա կան դե սանտ էր իջ նում կու սակ ցութ յան 
կենտ րո նա կան գրա սեն յա կի առ ջեւ: «Էս ի՞նչ խա բար ա, ին չի՞ եք էս քան հա վաք-
վել»,- բա ցա կան չել էր ՀՀ եւ ՀՀԿ նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը` տես նե լով ՀՀԿ 
գրա սեն յա կի մուտ քը գրե թե շրջա փա կած լրագ րող նե րին, որ ան վերջ մի հարց 
էին հնչեց նում` ՀՀԿ-ԲՀԿ կոա լի ցիա կազմ վե լո՞ւ է, թե` ոչ: 

Ընտ րութ յուն նե րից շուրջ ե րեք շա բաթ անց ԲՀԿ-ն հայ տա րա րեց կոա լի ցիա 
չկազ մե լու մա սին, մի պահ ՀՀԿ-ից հայ տա րար վեց, թե կոա լի ցիա չի կազմ վի 
ընդ հան րա պես, սա կայն նոր գու մար ման Ազ գա յին ժո ղո վի լիա զո րութ յուն նե րը 
ստանձ նե լու նա խօ րեին ձե ւա վոր վեց ՀՀԿ-ՕԵԿ կոա լի ցիա: 

Ամբողջությամբ

ԲՀԿ նա խա գահ Գա գիկ Ծա ռուկ յա նի հայ տա րա րութ յու նը
կոա լի ցիա չկազ մե լու մա սին

24 մա յի սի 2012թ.

Սի րե լի հայ րե նա կից ներ,
 Քույ րեր, եղ բայր ներ,
« Բար գա վաճ Հա յաս տան» կու սակ ցութ յան 6-րդ հա մա գու մա րում իմ եւ իմ թի-

մա կից նե րի ե լույթ նե րի ա ռանց քը կազ մում էր երկ րում եւ ժո ղովր դի կյան քում 
էա կան փո փո խութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յան գա ղա փա րը:

 Քա րո զար շա վի ողջ ըն թաց քում մենք հան դես ենք ե կել նույն դիր քե րից: ԲՀԿ-ն 
ժո ղովր դի դա տին էր ներ կա յաց րել հա մա պար փակ ծրա գիր: Ես իմ բո լոր հան-
դի պում նե րի ժա մա նակ հայ տա րա րել եմ, որ, մտնե լով քա ղա քա կա նութ յուն՝ չեմ 
հե տապն դում ո րե ւէ անձ նա կան շահ: Ա վե լին, ես հայ տա րա րել եմ, որ պատ րաստ 
եմ ու նե նալ կո րուստ ներ, սա կայն ժո ղովր դի վստա հութ յու նը սրբո րեն պահ պա-
նե լու եմ:

 Խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քում « Բար գա վաճ Հա յաս տա-
նը» ստա ցավ մոտ կես մի լիոն ձայն: Այդ մար դիկ քվեար կել են ԲՀԿ-ի օգ տին` 
վստա հե լով մեզ եւ պա հան ջե լով երկ րի սո ցիալ-տնտե սա կան կյան քում ի րա կան, 
տե սա նե լի փո փո խութ յուն ներ:

Ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րով` ԲՀԿ-ն չու նի կա ռա վա րութ յուն ձե ւա վո րե լու 
եւ իր ծրագ րե րը ի րա կա նաց նե լու սահ մա նադ րա կան հնա րա վո րութ յուն: Ել նե լով 
վե րը նշյա լից` ես պաշ տո նա պես հայ տա րա րում եմ, որ « Բար գա վաճ Հա յաս տան» 
կու սակ ցութ յու նը նպա տա կա հար մար չի գտնում մաս նակ ցել կոա լի ցիոն կա ռա-
վա րութ յան ձե ւա վոր մա նը: 
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

ԲՀԿ-ն շա րու նա կե լու է ու նե նալ ծան րակ շիռ դե րա կա տա րում մեր երկ րի քա-
ղա քա կան կյան քում: Մենք ու նե նա լու ենք խիստ կա ռու ցո ղա կան, հա վա սա-
րակշ ռող դե րա կա տա րութ յուն եւ մաս նակ ցութ յուն երկ րի հա սա րա կա կան-քա-
ղա քա կան կյան քում։

Ազ գա յին ժո ղո վում ԲՀԿ-ն  ու նե նա լու է շատ ակ տիվ եւ գոր ծուն յա խմբակ ցութ-
յուն: Ես խոս տա նում եմ, որ մեր պատ գա մա վոր նե րը մշտա պես լի նե լու են ժո-
ղովր դի կող քին, բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րով պաշտ պա նե լու են մեր քա ղա քա-
ցի նե րի ի րա վունք ներն ու շա հե րը:

Ան կեղ ծո րեն հա ջո ղութ յուն եւ արդ յու նա վետ աշ խա տանք եմ մաղ թում Հա յաս-
տա նի նոր ձե ւա վոր վե լիք կա ռա վա րութ յա նը` ի բա րօ րութ յուն մեր երկ րի եւ ժո-
ղովր դի:

http://www.tert.am/am/news/2012/05/24/tsarukyan/

Հատվածներ

ՀՀԿ հայ տա րա րութ յու նը

24 մա յի սի 2012թ.

Սի րե լի հայ րե նա կից ներ,
Սույն թվա կա նի մա յի սի 6-ին տե ղի ու նե ցած հա մա պե տա կան ընտ րութ յուն-

նե րի արդ յուն քում Հա յաս տա նի Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յու նը, ստա նա լով 
հա սա րա կութ յան ճնշող մե ծա մաս նութ յան քվեն, ընդ լայ նեց իր դե րա կա տա րութ-
յու նը երկ րի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քում: Մենք շնոր հա կալ ենք մեր 
ժո ղովր դին եւ քա ղա քա կան ու ժե րին այն բա նի հա մար, որ բո լո րիս մաս նակ-
ցութ յամբ հա ջող վեց լավ ընտ րութ յուն ներ անց կաց նել մեր երկ րում:

Մա յի սի 31-ին Ազ գա յին Ժո ղո վի 5-րդ գու մար ման ա ռա ջին նիս տին ըն դա ռաջ` 
ՀՀԿ-ն հայ տա րա րում է.

1. Ս տանձ նե լով ԱԺ-ում քա ղա քա կան մե ծա մաս նութ յա նը ՀՀ Սահ մա նադ րութ-
յամբ վե րա պահ ված պա տաս խա նատ վութ յուն նե րի ողջ ծա վա լը, մենք, ինչ պես եւ 
նախ կի նում, հան դես ենք գա լիս որ պես հան րա յին հա մե րաշ խութ յան եւ բազ մա-
կող մա նի հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մոզ ված կողմ նա կից:

2. Այդ հա մա տեքս տում, մենք պատ րաս տա կամ ենք քննար կել ԱԺ-ում ներ կա-
յաց ված բո լոր քա ղա քա կան ու ժե րի ցան կա ցած ող ջա միտ ա ռա ջարկ` ի նպաստ 
մեր պե տութ յան զար գաց ման եւ յու րա քանչ յու րի հա մար ա վե լի լավ Հա յաս տան 
կա ռու ցե լուն:
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3. Որ պես պա տաս խա նա տու քա ղա քա կան ուժ, մեր ա վե լի քան 20-ամ յա 
գոր ծու նեութ յու նը ծա ռա յեց րել ենք ան կախ պե տա կա նութ յան կա յաց մանն ու 
ամ րապնդ մա նը, ա րել ենք հնա րա վո րը մեր երկ րի ու ժո ղովր դի առ ջեւ ծա ռա-
ցած խնդիր նե րի լուծ ման հա մար: ՀՀԿ-ն  այ սու հետ եւս, ստանձ նե լով հիմ նա կան 
պա տաս խա նատ վութ յուն` հաս տա տա կամ է իր ծրագ րերն ի րա կա նաց նե լու գոր-
ծում:

ՀայաստանիՀանրապետականկուսակցությանԳործադիրմարմին

http://www.lragir.am/armsrc/country65653.html  

Հատվածներ

  

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈԱԼԻՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

30 մա յի սի 2012թ.

Հիմք ըն դու նե լով 2012 թվա կա նի մա յի սի 6-ի խորհր դա րա նա կան ընտ րութ-
յուն նե րի արդ յունք նե րը, կա րե ւո րե լով 2008 թվա կա նի մար տի 21-ին ստո րագր-
ված քա ղա քա կան կոա լի ցիա յի հա մա ձայ նագ րի ո գուն հա մա պա տաս խան քա-
ղա քա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան շա րու նա կա կա նութ յու նը, նպա տա կաուղ ղե լով 
ջան քե րը երկ րում կու տակ ված խնդիր նե րը նա խա ձեռ նո ղա կան եւ նո րա րա րա-
կան մո տե ցում նե րը լու ծե լու ուղ ղութ յամբ, ե րաշ խա վո րե լու հա մար Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան հաս տա տուն եւ ա ռա ջըն թաց զար գա ցու մը, ներ հա սա րա կա-
կան սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րութ յան եւ հա մե րաշ խութ յան ամ րապն դու մը 2012 
թվա կա նի խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քում ՀՀ Ազ գա յին ժո-
ղո վում ներ կա յաց ված ներ քոս տո րագր յալ կու սակ ցութ յուն նե րը (այ սու հետ' քա-
ղա քա կան կոա լի ցիա յի կող մեր) կազ մա վո րում են քա ղա քա կան կոա լի ցիա, ո րը 
ստանձ նում է ՀՀ քա ղա քա կան, տնտե սա կան, սո ցիա լա կան զար գաց ման պա-
տաս խա նատ վութ յու նը:

 Քա ղա քա կան կոա լի ցիան վե րա հաս տա տում է ա ռա ջի կա նա խա գա հա կան 
ընտ րութ յուն նե րում' ի դեմս Նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նի, միաս նա կան թեկ նա-
ծո ւով հան դես գա լու ո րո շու մը, դրա նով իսկ իր քա ղա քա կան կամքն ու վճռա կա-
նութ յունն ար տա հայ տում քա ղա քա կան պա տաս խա նատ վութ յուն ստանձ նե լու 
երկ րի հե տա գա կա յուն զար գաց ման, ա ռա ջըն թա ցի եւ անվ տան գութ յան ա պա-
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

հով ման, մի ջազ գա յին աս պա րե զում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հե ղի նա-
կութ յան ամ րապնդ ման գոր ծում:

 Սույն հա մա ձայ նա գի րը գոր ծում է ՀՀ հին գե րորդ գու մար ման Ազ գա յին ժո ղո-
վի լիա զո րութ յուն նե րի ժամ կե տում:

ՀայաստանիՀանրապետականկուսակցությաննախագահ
«Օրինացերկիր»կուսակցությաննախագահ

http://www.a1plus.am/am/politics/2012/05/30/sign

Հա մա ձայն ՀՀ սահ մա նադ րութ յամբ սահ ման ված ժա մա նա կա ցույ ցի` 2012թ. 
մա յի սի 31-ին գու մար վեց ՀՀ 5-րդ գու մար ման Ազ գա յին ժո ղո վի անդ րա նիկ 
նստաշր ջա նը: Նիս տը բոյ կո տել էին ընդ դի մա դիր «ժա ռան գութ յուն» եւ ՀԱԿ 
խմբակ ցութ յուն նե րի բո լոր պատ գա մա վոր նե րը: Նիս տում ընտր վե ցին ԱԺ նա-
խա գա հութ յու նը եւ ան փո փոխ մնա ցած 12 հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րը: 

Հատվածներ

Մեկ նար կեց ՀՀ հին գե րորդ գու մար ման
Ազ գա յին ժո ղո վի ա ռա ջին նստաշր ջա նը

Մա յի սի 31-ին Հա յաս տա նի օրհ ներ գի հնչյուն նե րի ներ քո մեկ նար կեց ՀՀ հին-
գե րորդ գու մար ման Ազ գա յին ժո ղո վի ա ռա ջին նստաշր ջա նը: 

Ա ռա ջին նստաշր ջա նի բաց ման առ թիվ ող ջույ նի ե լույ թով հան դես ե կավ ՀՀ 
նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը: Ա ռա ջին նստաշր ջա նի բաց ման առ թիվ օրհ նան-
քի խոսք ա սաց Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա րե գին Երկ րոր դը: 
Ող ջույ նի ե լույթ նե րից հե տո պատ գա մա վոր նե րը երդ վե ցին: Այ նու հե տեւ նիս տը 
վա րո ղը հայ տա րա րեց ա ռա ջին նստաշր ջա նի օ րա կար գը: 

ԱԺ կա նո նա կար գի հա մա ձայն` Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի ընտ րութ յունն 
սկսվեց թեկ նա ծո ւի ա ռա ջադր մամբ: ԱԺ պատ գա մա վոր Գա լուստ Սա հակ յա նը 
ԱԺ նա խա գա հի պաշ տո նի հա մար ա ռա ջար կեց Հո վիկ Աբ րա համ յա նի թեկ նա-
ծութ յու նը: Ընտ րութ յու նից հե տո ժա մա նա կա վոր հաշ վիչ հանձ նա ժո ղո վի նա-
խա գահ Ռա ֆիկ Գ րի գոր յա նը հրա պա րա կեց ընտ րութ յան արդ յունք նե րը, ըստ 
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ո րի` Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի ընտ րութ յա նը մաս նակ ցել է 110 պատ գա մա-
վոր, քվեա թեր թիկ նե րից 4-ն  ան վա վեր է ճա նաչ վել, եւ 102 կողմ, 4 դեմ ձայ նե րի 
հա րա բե րակ ցութ յամբ Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գահ է ընտր վել Հո վիկ Աբ րա համ-
յա նը:

Ազ գա յին ժո ղովն ան ցավ խորհր դա րա նի փոխ նա խա գահ նե րի ընտ րութ յուն-
նե րին: ՀՀԿ-ի կող մից Գա լուստ Սա հակ յա նը եր կու պաշ տոն նե րի հա մար ա ռա-
ջադ րեց Է դո ւարդ Շար մա զա նո վի եւ Հեր մի նե Նաղ դալ յա նի թեկ նա ծութ յուն նե րը: 
Այլ ա ռա ջարկ ներ չհնչե ցին: Փակ գաղտ նի քվեար կութ յամբ Է դո ւարդ Շար մա զա-
նո վը` ստա նա լով 91 կողմ եւ 11 դեմ ձայն, եւ Հեր մի նե Նաղ դալ յա նը` ստա նա լով 
89 կողմ եւ 10 դեմ ձայն, ընտր վե ցին ԱԺ փոխ նա խա գահ նե րի պաշ տոն նե րում: 

Այ նու հե տեւ Ազ գա յին ժո ղովն անդ րա դար ձավ օ րա կար գի հա ջորդ` Ազ գա յին 
ժո ղո վի մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րի թվի, ան վա նում նե րի եւ գոր ծու նեութ յան 
ո լորտ նե րի հաս տատ ման հար ցի քննարկ մա նը: ՀՀԿ խմբակ ցութ յան ղե կա վար 
Գա լուստ Սա հակ յա նը եւ ԲՀԿ խմբակ ցութ յան քար տու ղար Նաի րա Զոհ րաբ յա նը 
խմբակ ցութ յուն նե րի կող մից ներ կա յաց րին ԱԺ 12 մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րի 
նա խա գահ նե րի թեկ նա ծու նե րին:

ՀՀԿ խմբակ ցութ յու նից թեկ նա ծու ա ռա ջադր վե ցին Ա րա Բաբ լո յա նը, Ար տակ 
Զա քար յա նը, Ար տակ Դավթ յա նը, Կոր յուն Նա հա պետ յա նը, Դա վիթ Հա րութ-
յուն յա նը, Հա կոբ Հա կոբ յա նը, Վար դան Այ վազ յա նը, Գա գիկ Մի նաս յա նը: ԲՀԿ 
խմբակ ցութ յու նից` Նաի րա Զոհ րաբ յա նը, Է լի նար Վար դան յա նը, Սամ վել Բա լա-
սան յա նը, Ս տե փան Մար գար յա նը: Հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րի թեկ նա-
ծու նե րը ե լույթ ներ ու նե ցան: 

Այ նու հե տեւ տե ղի ու նե ցան ԱԺ մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե-
րի ընտ րութ յուն նե րը: Հաշ վիչ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Ռա ֆիկ Գ րի գոր յա նը 
տե ղե կաց րեց, որ փակ գաղտ նի քվեար կութ յան արդ յունք նե րով ԱԺ մշտա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րի պաշ տոն նե րում ա ռա ջադր ված բո լոր թեկ-
նա ծու ներն էլ ընտր վել են:

Ազ գա յին ժո ղովն ա վար տեց հին գե րորդ գու մար ման ա ռա ջին նստաշր ջա նի` 
մա յի սի 31-ի նիս տի աշ խա տանք նե րը: 

http://www.parliament.am/news.php?cat_id=2&NewsID=5223&year=2012&month=
05&day =31&lang=arm  

Խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի եւ հե տա գա զար գա ցում նե րի վեր-
ջին ա րա րը 2012թ. հու նի սի 21-ին էր, երբ քվեար կութ յան դրվեց վար չա պետ 
Տիգ րան Սարգս յա նի գլխա վո րած նո րա կազմ կա ռա վա րութ յան ծրա գի րը: Դեմ 
քվեար կե ցին խորհր դա րա նա կան վեց խմբակ ցութ յուն նե րից չոր սը` ԲՀԿ, ՀԱԿ, 
ՀՅԴ, « Ժա ռան գութ յուն»: Կա ռա վա րութ յան ծրա գի րը ԱԺ-ում հաս տատ վեց 47 
«դեմ»-ով, այ սինքն` դեմ էր քվեար կել խորհր դա րա նի 35%-ը:
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վի 6 մա յի սի 2012թ. ընտ րութ յուն ներ:
Ի րա դար ձութ յուն ներ, փաս տեր, գնա հա տա կան ներ

Հատվածներ

Ազ գա յին ժո ղո վի քննարկ մա նը ներ կա յաց վեց
ՀՀ կա ռա վա րութ յան ծրա գի րը

Ազ գա յին ժո ղո վը, ա ռաջ նորդ վե լով Սահ մա նադ րութ յան 74-րդ  եւ «Ազ գա յին 
ժո ղո վի կա նո նա կարգ» օ րեն քի 106-րդ հոդ ված նե րով, հու նի սի 20-ին սկսեց «ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան ծրագ րին հա վա նութ յուն տա լու մա սին» ո րոշ ման նա խագ ծի 
քննար կու մը: ԱԺ կա նո նա կար գի 14-րդ հոդ վա ծի սահ մա նած կար գով` նիս տում 
խորհր դա րա նա կան ե րեք քա ղա քա կան ու ժեր` ՀՅԴ , « Ժա ռան գութ յուն» եւ ՀԱԿ 
խմբակ ցութ յուն նե րը, հայ տա րա րե ցին ընդ դի մա դիր լի նե լու մա սին:

Խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րից հե տո նոր կազ մա վոր ված կա ռա վա-
րութ յան ծրա գի րը օ րենս դի րի գնա հատ մա նը ներ կա յաց րեց ՀՀ վար չա պետ Տիգ-
րան Սարգս յա նը: Տիգ րան Սարգս յա նը պա տաս խա նեց նաեւ հեր թագր ված 20 
պատ գա մա վոր նե րի հար ցե րին, ո րոնք վե րա բե րում էին ծրագ րում տեղ գտած 
հիմ նա կան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րին, մաս նա վո րա պես տնտե սութ յան մեջ 
մրցու նա կութ յան ա պա հով ման, հար կա յին վար չա րա րութ յան, կո ռուպ ցիոն ռիս-
կե րի նվա զեց ման, ար տա գաղ թի կան խար գել ման, աղ քա տութ յան նվա զեց ման, 
աշ խա տա տե ղեր ստեղ ծե լու ու ղի նե րին ու քա ղա քա կա նութ յա նը: 

Կա ռա վա րութ յան ծրագ րի վե րա բեր յալ տե ղի ու նե ցավ մտքե րի փո խա նա կութ-
յուն, ի րենց կար ծիք ներն ու դիր քո րո շում նե րը հայտ նե ցին ԱԺ պատ գա մա վոր նե-
րը: ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վը հու նի սի 21-ին շա րու նա կեց կա ռա վա րութ յան գոր ծու-
նեութ յան ծրագ րի քննար կու մը: Գոր ծա դի րի ներ կա յաց րած հնգամ յա ծրագ րի 
վե րա բեր յալ պատ գա մա վոր նե րը շա րու նա կե ցին տե սա կետ ներ հայտ նել: Կա ռա-
վա րութ յան ծրագ րի վե րա բեր յալ պատ գա մա վոր նե րի ե լույթ նե րից հե տո տե սա-
կետ ներ ներ կա յաց րին խորհր դա րա նի քա ղա քա կան ու ժե րը: 

ՀՅԴ խմբակ ցութ յան տե սա կե տը ներ կա յաց րեց Ար մեն Ռուս տամ յա նը: Ըստ 
նրա` խմբակ ցութ յու նը դեմ է քվեար կե լու կա ռա վա րութ յան ա ռա ջի կա հինգ տա-
րի նե րի ծրագ րին:

Ներ կա յաց նե լով « Ժա ռան գութ յուն» խմբակ ցութ յան տե սա կե տը` Ռու բիկ Հա-
կոբ յա նը տե ղե կաց րեց, որ «ժա ռան գութ յուն» խմբակ ցութ յու նը դեմ է քվեար կե լու 
կա ռա վա րութ յան ծրագ րին:
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«Օ րի նաց եր կիր» խմբակ ցութ յան ղե կա վար Հե ղի նե Բի շար յա նի խոս քով` 
ՕԵԿ-ը կողմ է քվեար կե լու կա ռա վա րութ յան ծրագ րին եւ հե տա գա յում եւս ձեռ-
նա մուխ է լի նե լու այդ ծրագ րի ա պա հով մանն ուղղ ված օ րենսդ րա կան փա թեթ-
նե րի մշակ մանն ու ըն դուն մա նը:

ՀԱԿ խմբակ ցութ յան տե սա կե տը ներ կա յաց րեց Հ րանտ Բագ րատ յա նը: ՀԱԿ 
խմբակ ցութ յան կար ծի քով` ներ կա յաց ված ծրա գի րը չի կա րող հա վակ նել` դառ-
նա լու երկ րի ու ղե ցույ ցը ա ռա ջի կա տա րի նե րին, ուս տի կոչ է ա նում դեմ քվեար-
կել ծրագ րին:

ԲՀԿ-ի տե սա կե տը ներ կա յաց րեց խմբակ ցութ յան քար տու ղար Նաի րա Զոհ-
րաբ յա նը` երկ րի առ ջեւ ծա ռա ցած լրջա գույն մար տահ րա վեր ներն ան ցած տա րի-
նե րի ըն թաց քում խո րա ցել են, ին չի պատ ճա ռով ԲՀԿ-ն չի ցան կա ցել մաս կազ մել 
ներ կա յիս կա ռա վա րութ յա նը: ԲՀԿ-ն դեմ է քվեար կե լու ներ կա յաց ված ծրագ-
րին:

ՀՀԿ խմբակ ցութ յան տե սա կե տը ներ կա յաց րեց խմբակ ցութ յան ղե կա վար Գա-
լուստ Սա հակ յա նը: Չ հա մա ձայ նե լով ծրագ րի վե րա բեր յալ ընդ դի մա դիր պատ-
գա մա վոր նե րի ե լույթ նե րին եւ քննա դա տութ յուն նե րին` Գա լուստ Սա հակ յա նը 
դրանք գնա հա տեց ոչ կա ռու ցո ղա կան: Նա նշեց, որ ՀՀԿ-ն կողմ է քվեար կե լու 
կա ռա վա րութ յան ծրագ րին` դրա նով կա ռա վա րութ յա նը հնա րա վո րութ յուն տա-
լով լու ծե լու ժո ղովր դի առ ջեւ ծա ռա ցած խնդիր նե րը:

Հան րա պե տութ յան վար չա պե տը եզ րա փա կիչ խոս քում անդ րա դար ձավ պատ-
գա մա վոր նե րի ե լույթ նե րին` պա տաս խա նե լով քննա դա տութ յա նը եւ ա ռա ջարկ-
նե րին: Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րը քվեար կութ յամբ հաս տա տե ցին 
կա ռա վա րութ յան գոր ծու նեութ յան ծրա գի րը: Հին գե րորդ գու մար ման ԱԺ ա ռա-
ջին նստաշր ջանն ա վար տեց աշ խա տան քը: 

http://www.parliament.am/news.php?cat_id=2&NewsID=5242&year=2012&month=
06&day=20&lang=arm

 Խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րին առնչ վող փաս տաթղ թե րից վեր ջի նը, 
որ ամ փոփ եւ վերջ նա կան գնա հա տա կան տվեց այդ ի րա դար ձութ յա նը, ԵԱՀԿ/
ԺՀՄԻԳ դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յան վերջ նա կան զե կույցն էր` ընտ րա կան 
գոր ծըն թա ցի մի շարք ա ռաջ նա հերթ շտկում նե րի պա հան ջով:
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Հատվածներ

REPUBLIC OF ARMENIA
PARLIAMENTARY ELECTIONS 

6 May 2012 

OSCE/ODIHR Election Observation Mission 
Final Report 

Warsaw 
26 June 2012

A. PRIORITY RECOMMENDATIONS 

Authorities and contestants should demonstrate more respect for the right of citizens 
to freely express their fundamental civil and political preferences, as required by 
paragraph 7.7 of the OSCE 1990 Copenhagen Document. They should refrain from 
putting pressure on voters, both during the campaign and on election day. 

Special measures should be undertaken to increase public trust in the integrity of the 
election process. They could include, but not be limited to, increased transparency 
in the work of the electoral and state authorities, additional voter education on the 
secrecy of the vote, and enhanced campaigns against vote buying and vote selling. 
With regard to vote buying, consideration could be given to amending the Criminal 
Code to specifically provide immunity to persons reporting vote buying offenses, and 
citizens should be encouraged to report and provide evidence of any vote buying 
cases. Some of these measures could be undertaken in co-operation or consultation 
with civil society organizations, political parties, and other stakeholders. 

Mechanisms providing for the uniform implementation of election-related legislation 
should be strengthened. This includes enhancing the authority of the CEC to adopt 
necessary decisions and clarifications, the implementation of which would be 
obligatory for all other stakeholders. 

Efforts to improve the accuracy of voter lists should continue. To this end, an effective 
notification system between different public authorities should be created in order to 
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facilitate data exchange and enable timely correction of records in the voter register 
and voter lists. In addition, issues such as high numbers of voters registered at the 
same address or at premises which are unsuitable for dwelling should be addressed. 
This is of particular relevance in view of the upcoming presidential election from 
2013. 

Law enforcement bodies should ensure that all persons who commit election-related 
offenses during the campaign period and on election day are promptly brought 
to justice. Election-related crimes should not be handled as common crimes and 
offenders should not be absolved of criminal responsibility on the grounds that they 
were justified in committing a criminal offense in the defence of their own electoral 
rights. 

Election commissions, law enforcement bodies, and courts should interpret, 
implement and enforce the electoral legal framework taking into consideration the 
spirit and intent of the law which aims to ensure an equal playing field for contestants, 
free will of the voters, and the integrity of the electoral process. This would include 
a wider interpretation of vote buying and enforcement of the ban on campaigning 
in schools and on involvement of educational staff and students in campaigning. 
In addition, the Criminal Code could be amended to include offenses for abuse of 
official position and administrative resources for campaigning. The criminal offense 
for distribution of libellous campaign material should be repealed. 

Election commissions and courts should not take an overly formalistic approach to 
handling election-related complaints. They should refrain from denying consideration 
of complaints and appeals, duly consider the substance of all claims, and give 
impartial and thorough consideration of all relevant evidence. Election commissions 
should take a proactive role in gathering evidence to substantiate complaints and 
co-operate more closely with law enforcement agencies in this respect. 

http://www.osce.org/odihr/91643

Կազ մեց
ԼուսինեՊԵՏՐՈՍՅԱՆԸ
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ЛУСИНЕ ПЕТРОСЯН
Выборы в Национальное Собрание Республики Армения 6 мая 2012 года:
События, факты, оценки

Статья посвящена состоявшимся в 2012 г. парламентским выборам в Армении. Доклад 
написан в широко распространённом на западе журналистском жанре Fact-Box и со-
стоит из пяти глав, которые расположены в хронологическом порядке. Статья-обзор на-
чинается с совместного заключения БДИПЧ ОБСЕ и Венецианcкой Комиссии о новом 
избирательном законодательстве Республики Армения (РА), а также первым промежу-
точным докладом наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ о предвыборной ситуации в Армении и 
заканчивается распространенными в конце мая и в начале июня 2012 г. сообщениями 
для прессы, относящимся формированию Национального Собрания и Правительства РА, 
включая сведения, касающиеся, в основном, всех обстоятельств на этом долгом пути.

LUSINE PETROSYAN
The Elections for the National Assembly of the Republic of Armenia on May 6, 2012
Events, Facts, Assessments

The paper is devoted to the 2012 parliamentary elections in Armenia, and is written in the 
genre, which is widely applicable in the Western journalism—Fact-Box. The study contains five 
chapters, which are arranged chronologically. The review starts with the joint opinion of the 
Venice Commission and OSCE/ODIHR on the new Electoral Code of the Republic of Armenia 
(RA) and OSCE/ODIHR Election Observation Mission’s 1st Interim Report on the pre-election 
situation in Armenia, and ends with the press-releases of late May/early June 2012 on the 
formation of the National Assembly and the Government of the RA—including, on the whole, 
all the tips of that long path.



116

ԼՈՒՍԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ


