
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային Ժողովի ընտրությունների 

դիտարկաման` Աբխազիայի Հանրապետության միջազգային դիտորդների 

Եզրակացություն 

2015թ. Մայիսի 3-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 

համաձայն, տեղի ունեցան Ազգային Ժողովի ընտրություններ: Անցկացված դիտարկման 

արդյունքում Ստեփանակերտի թիվ 1, 2, Ասկերանի թիվ 5, Շուշիի թիվ 9 ընտրատարածքներ 

այցելած Աբխազիայի պատվիրակությունը եկել է այն եզրահանգման, որ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային Ժողովի ընտրությունները համապատասխանում 

էին պետական օրենսդրությանը, ազատ, թափանցիկ, լեգիտիմ, ժողովրդավարական 

ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման միջազգային համընդհանուր 

սկզբունքներին և նորմերին: 

Մեր գնահատականը հիմնավորվում է հետևյալ եզրակացություններով. 

- ԼՂՀ Սահմանադրության, Ընտրական օրենսգրքի համաձայն` ընտրությունների 

նշանակումը, նախապատրաստումը և անցկացումը ապահովում էին քաղաքացիների` 

պետական գործերում միջազգային համընդհանուր չափանիշներին համապատասխան 

մասնակցության քաղաքական իրավունքների երաշխիքները: 

- Ընտրողներին ընձեռվել է թեկնածուներին ընտրելու հնարավորություն` հիմնված ԼՂՀ 

գործող օրենսդրության վրա, նրանց տրվել է թեկնածուների մասին տեղեկատվություն 

ստանալու ազատ հնարավորություն: 

-Քվեարկության ընթացքում պահպանվում էին ազատ և արդար ընտրությունների 

սկզբունքները, որոնք ապահովում էին համընդհանուր հավասար ընտրական իրավունք: 

Յուրաքանչյուր ընտրող հնարավորություն ուներ առանց որևէ խոչընդոտի հասնել 

ընտրական տեղամաս, մտնել քվեարկության համար նախատեսված սենյակ`  ազատ 

ընտրության մասնակցելու ընտրական իր իրավունքն իրացնելու համար: 

- Քվեարկության ընթացքում ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման միջազգային 

սկզբունքների, այդ թվում և` գաղտնի քվեարկության պայմաններում համընդհանուր, 

հավասար, ուղղակի ընտրական իրավունքի որևէ խախտում չի բացահայտվել: 

-Ընտրական իրավունք ունեցող ԼՂՀ բոլոր քաղաքացիները թույլատրվել են քվեարկության 

առանց որևէ սահմանափակման: 

Ընտրողներն անձամբ էին մասնակցում քվեարկությանը, այլ անձանց փոխարեն քվեարկելը 

չէր թույլատրվում: 

Աբխազիայի Հանրապետության դիտորդական խմբի այցելած ընտրատեղամասերում 

քվեարկությանը մասնակցելու իրավունքի ուղղակի կամ անուղղակի սահմանափակումների 

փաստեր չեն գրանցվել: Մենք արձանագրել ենք Ազգային  Ժողովի ընտրությունների 

կազմակերպման և անցկացման բարձր մակարդակ, մասնավորապես` հատուկ 

ուշադրություն է դարձվել ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների աշխատանքին: Նրանք ակտիվ 

մասնակցություն են ունեցել քվեարկության լուսաբանման գործընթացում` դրանով իսկ 



ապահովելով թափանցիկ ընտրություններ. Տեղեկատվությունը, այդ թվում և` պաշտոնական, 

հասանելի էր  բոլորին: 

Ընտրությունների օրը մթնոլորտն ընդհանուր առմամբ հանգիստ էր, առանց միջադեպերի: 

Ո'չ ընտրողների գրանցման և քվեարկության կազմակերպման գործընթացում, ոչ ձայների 

մշակման և ձայների հաշվարկման արձանագրություններն ընտրատեղամասերից  

տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ, այնուհետև` ԿԸՀ  տեղափոխելու ընթացքում 

որևէ նշանակալի խախտումներ չեն գրանցվել: 

Ընդհանուր առմամբ, ԼՂՀ Ազգային Ժողովի 2015թ. մայիսի 3-ի  ընտրությունները եղել են 

ազատ, թափանցիկ, արդարացի, ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան և 

կարող են գնահատվել որպես հերթական քայլ` ԼՂՀ-ում ժողովրդավարության կայացման 

ճանապարհին: 

Ստեփանակերտ 

4 մայիսի, 2015թ.  

 

Փաստաթուղթը ստորագրել են` 

1. Ավիձբա Ֆազլիբեյ Լիզբերովիչ` Աբխազիայի հերոս, Աբխազիայի Հանրապետության 

խորհրդարանական ժողովի նախագահ (միջազգային դիտորդների պատվիրակության 

ղեկավար) 

2. Սանգուլիյա Միխայիլ Պետրովիչ` Աբխազիայի Հանրապետության խորհրդարանի` 

Ազգային Ժողովի պատգամավոր 

3. Տրապիզոնյան Գալուստ Պարնակովիչ` Աբխազիայի հերոս, Աբխազիայի 

Հանրապետության հասարակական գործիչ 

4. Գալուստյան Լևոն Մերուժանի` Աբխազիայի Հանրապետության խորհրդարանի` Ազգային 

Ժողովի պատգամավոր 

5. Մինասյան Աշոտ Վահրամի` Աբխազիայի Հանրապետության գյուղատնտեսության 

փոխնախարար 

6. Ձապշբա Բեսլան Ալեկսեևիչ` Աբխազիայի Հանրապետության Գագրսկու շրջանի 

Պսախարա գյուղի վարչակազմի ղեկավար 


