
Միջազգային անկախ դիտորդական առաքելության hայտարարությունը 

Լեռնային Ղարաբաղի 2015 թ.խորհրդարանական ընտրությունների 

վերաբերյալ 

Միջազգային դիտորդական առաքելությունը, որը բաղկացած է բարձր որակավորում 

ունեցող մասնագիտական դիտորդներից, տեղակայված Եվրոպական Ֆեդերացիայի 

հանուն արդարադատության եւ ժողովրդավարության կողմից (EAFJD), հաղորդում է, որ  

ԼՂՀ-ում 6-րդ խորհրդարանական ընտրությունները  անցել են  հանգիստ, թափանցիկ եւ 

պատշաճ մակարդակով: 

 

 

Միջազգային անկախ դիտորդները EAFJD (ԵՖԱԺ) խմբի հետ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամլո կենտրոնում: 
  
Ընդհանուր առմամբ, ընտրական մարմիններին հաջողվել է կազմակերպել հաջող 

ընտրությունների օր պրոֆեսիոնալ եւ թափանցիկ ձեւով: Ընդհանուր առմամբ, 

ընտրությունները համապատասխանել  են այն չափանիշները, որոնք ամրագրված են 

հիմնարար փաստաթղթերում, որոնք սահմանված պետություններում չափում են 

ժողովրդավարության մակարդակը՝  Մարդու իրավունքների համընդհանուր 

հռչակագրում, Քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային 

դաշնագրում (ՔՔԻՄԴ) և ԵԱՀԿ 1990 թվականի Կոպենհագենի փաստաթղթում: 

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 

(ԿԸՀ) հայտարարել է ավելի քան 70%  մասնակցություն: 

• 



EAFJD  խմբի անկախ միջազգային դիտորդական առաքելության 10 պատվիրակները 

այցելել են  բոլոր 11 ընտրատարածքներում  279 ընտրատեղամասերից  57-ը: Բոլոր 

դիտորդները զեկուցում են, որ ընտրությունները իրականացել են  հանգիստ, թափանցիկ 

եւ պատշաճ մակարդակով, չնայած որոշ տեղամասերում չնչին խախտումների, 

ինչպիսիք են քվեարկության ոչ պատշաճ աջակցություն, միաժամանակ նույն 

կուսակցության երկու ներկայացուցիչների ներկայություն ընտրատեղամասում, 

թեկնածուների ներկայություն տեղամասում և ոչ պատշաճ կնքված քվեատուփեր: 

• Ընտրական հանձնաժողովները: Ընտրական հանձնաժողովները քվեարկությունը անց 

են կացրել բարեհաջող, առանց կոպիտ խախտումների: ԿԸՀ-ն ուներ հստակ 

հաղորդակցության ռազմավարություն՝ ապահովված ժամանակակից կայքով  և շատ 

օպերատիվ էր: ԿԸՀ-ն նույնպես պատրասպել էր ձեռնարկներ իր աշխատակիցների, 

քաղաքական կուսակցությունների, վստահված անձանց  եւ միջազգային դիտորդների 

համար: 

• Իրավական դաշտ: Ընտրությունները տեղի են ունեցել նոր Ընտրական օրենսգրքով, որն 

ապահովում է իսկական ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման ամուր 

շրջանակ. 

• Քարոզարշավ: Իր կարճաժամկետ բնույթի պատճառով, EAFJD  խմբի միջազգային 

դիտորդական առաքելությունը չի դիտարկել քարոզարշավը: Ըստ ԿԸՀ արդյունքների 

կային մի քանի խախտումներ, ինչպիսիք են պաստառների անօրինական վայրերում 

տեղադրված կամ անօրինական չափերի լինելը եւ թեկնածուներին տրամադրվող 

անհատույց դահլիճների օգտագործումը:  

Քվեարկության գործընթացը 

•Բացումը. 

•  Դիտարկեցինք միայն 5 ընտրատարածքների բացում,  այդ թվում, 3 քաղաքային եւ 2 

համայնքային, բոլորը բացվել են  առանց ուշացման. 

• բացմանը ընթացքը դիտարկվել է բոլոր 5 ընտրատեղամասերում: Ընտրական 

հանձնաժողովները բանիմաց եւ լավ պատրաստված էին, մթնոլորտը հանգիստ էր, եւ 

գործընթացը թափանցիկ. 

• ոչ մի պաշտոնական բողոք բացման ժամանակ չի արձանագրվել. 

• Բոլոր 5 ընտրատեղամասերում ոչ միջազգային դիտորդները, ոչ էլ կուսակցության / 

թեկնածուի ներկայացուցիչները  չեն հանդիպել որևէ խոչընդոտի դիտարկելու 

գործընթացը. 

• դիտարկված 3 ընտրատեղամասերի  նախագահները  կանայք էին,   2-ինը՝ տղամարդիկ: 

Մեր դիտարկած բոլոր տեղամասերում ներկա էին քաղաքական կուսակցությունների եւ 

թեկնածուների ներկայացուցիչները: 

•Քվեարկությունը. 

• Մենք քվեարկությանը դիտել ենք բոլոր 11 ընտրատարածքներում 279 

ընտրատեղամասերից  52 –ում , դիտարկված տեղամասերից 60% -ը  եղել է գյուղական եւ 

40%-ը քաղաքային; 



• քվեարկության ընթացքը դիտարկվել է 96%  ընտրատեղամասերում՝ բացառությամբ մի 

քանի առանձին դեպքերի. ընտրատեղամասերի դասավորությունը բավարար էր 94% -ով, 

ընտրական հանձնաժողովները բանիմաց եւ լավ պատրաստված էին, մթնոլորտը 

հանգիստ էր, եւ գործընթացը թափանցիկ. 

• Ընտրական օրենսգրքի խախտումները կապված տեղամասի մթնոլորտի հետ նկատվել 

են  52 տեղամասերից 2-ում, ներառյալ քարոզչական նյութի առկայությունը  և  մեկ 

տեղական դիտորդի գերակտիվ պահվածքը:. 

• Այցելած բոլոր ընտրատեղամասերում ոչ միջազգային դիտորդները, ոչ էլ 

կուսակցության / թեկնածուի ներկայացուցիչները  չեն հանդիպել որևէ խոչընդոտի 

դիտարկելու ամբողջ գործընթացը. 

• ընտրատեղամասերի նախագահների 2/3-ը  կանայք էին. 

• քաղաքական կուսակցությունների եւ թեկնածուների ներկայացուցիչները ներկա էին 

բոլոր տեղամասերում. 

•Փակումը 

• Փակումը  դիտվել է 5 ընտրատարածքներում,  որոնցից 60% -ը գյուղական եւ 40% 

քաղաքային. Ընտրատեղամասերը փակվել են առանց ուշացման:  

• Փակման ընթացքը դիտարկվել է 5 ընտրատեղամասերից 4-ում: Ընտրական 

հանձնաժողովները բանիմաց եւ լավ պատրաստված էին, մթնոլորտը հանգիստ էր, եւ 

գործընթացը թափանցիկ:Դիտարկված դեպքերից մեկում նկատվել էր 

արդյունավետության բացակայություն:  

• Ընտրական տեղամասերում փակման ընթացքի վերաբերյալ ընտրական օրենսգրքի 

էական խախտումներ չեն արձանագրվել: 

• Բոլոր 5 ընտրատեղամասերում ոչ միջազգային դիտորդները, ոչ էլ կուսակցության / 

թեկնածուի ներկայացուցիչները  չեն հանդիպել որևէ խոչընդոտի դիտարկելու 

գործընթացը. 

• քաղաքական կուսակցությունների եւ թեկնածուների ներկայացուցիչները ներկա էին 

բոլոր տեղամասերում. 

 

•  2 դեպքերում (40%) ընտրական տեղամասի նախագահները իգական սեռի 

ներկայացուցիչներ  էին և 3-ում՝ (60%) արական: 

Հաշվարկ 

 

• Հաշվարկը  դիտվել է 5 ընտրատարածքներում,այդ թվում 2-ը կամ 40%-ը քաղաքային և 

3-ը կամ 60% -ը գյուղական, բոլոր ընտրատեղամասերում հաշվարկը սկսվել է 

անմիջապես: 



• Հաշվարկի  ընթացքը  դիտարկվել է բոլոր դիտարկված տեղամասերից  80%  

տեղամասերում,  ընտրական հանձնաժողովները բանիմաց եւ լավ պատրաստված էին, 

մթնոլորտը հանգիստ էր, եւ գործընթացը թափանցիկ: 

• Ընտրական օրենսգրքի որոշ խախտումներ են նկատվել, բայց այդ գործընթացին ոչ մի 

միջամտություն ընտրատեղամասերում չի նկատվել: 

• Բոլոր 5 ընտրատեղամասերում ոչ միջազգային դիտորդները, ոչ էլ կուսակցության / 

թեկնածուի ներկայացուցիչները  չեն հանդիպել որևէ խոչընդոտի դիտարկելու 

գործընթացը. 

• ընտրատեղամասերի նախագահների 2/3-ը  կանայք էին. 

 

• քաղաքական կուսակցությունների եւ թեկնածուների ներկայացուցիչները ներկա էին 

բոլոր տեղամասերում. 

Հերթ 

• Չի նկատվել 

Մասնակցությունը 

Կանանց մասնակցությունը: Թեեւ Ընտրական օրենսգիրքը պահանջում է, որ բոլոր 

նախընտրական ցուցակները պետք է երկընտական լինեն կին և տղամարդ 

թեկնածուների միջև, կին թեկնածուները չեն նշանակվում ցուցակի առաջին համարը: 

Ուրեմն՝ ոչ մի իգական սեռի թեկնածու ընտրական ցուցակներից ոչ մեկը չի ղեկավարում: 

Համամասնական ցուցակում 164 թեկնածուներից 41-ը  իգական սեռի ներկայացուցիչներ 

էին, որը ներկայացնում է 25%-ը,  իսկ մեծամասնական ցուցակում 42 թեկնածուներից 5-ն 

էին  իգական սեռի ներկայացուցիչներ, որը ներկայացնում է 9.5%-ը : 

• Դիտորդների եւ թեկնածուների ներկայացուցիչների մասնակցությունը: 

Հավատարմագրվել են  ավելի քան 100 միջազգային դիտորդներ 25 երկրներից, այդ թվում 

եվրոպական տարբեր ազգային խորհրդարանների անդամներ, Եվրախորհրդարանը, 

ինչպես նաեւ 110 տեղական դիտորդ 4 հասարակական կազմակերպություններից:  

 

Նախադրյալ 

2015մայիսի 3-ի  6-րդ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի են ունեցել Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետությունում (ԼՂՀ). EAFJD է միջազգային հասարակական 

կազմակերպություն է, որը ձգտում է խթանել ժողովրդավարություն եւ մարդու 

իրավունքներ Հարավային Կովկասում. Այն հավատարմագրված է իրականացնել անկախ 

միջազգային դիտորդական առաքելություն: 

Գիտակցելով ընտրությունների դիտարկման կարեւոր դերը  ժողովրդավարության 

կառուցման մեջ և մարդու իրավունքների նպաստումը, հատկապես նոր ձեւավորվող 

ժողովրդավարությունում, այդ թվում, չճանաչված սուբյեկտների, ինչպիսիք են ԼՂՀ դե-

ֆակտո իշխանությունները, EAFJD ձևավորել  է 10 անկախ, բարձր մասնագիտական 

միջազգային դիտորդների անդամից բաղկացած մի թիմ ամբողջ երկրով մեկ, երկուական 



թիմերով. Միջազգային դիտորդները այցելել են 57 ընտրական տեղամասեր բոլոր 11 

ընտրատարածքներում: 

Թե ինչու է դիտորդական առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղում. 

Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կրկին ընթացքավորվել է 1991 թ. ԽՍՀՄ 

փլուզումից: 1994 թ. ստորագրված հրադադարի համաձայնագիրը դեռ ուժի մեջ է, քանի 

որ ոչ մի խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվել մինչ օրս: 1991 թ.-ին ԼՂՀ-ն 

հռչակել է իր անկախությունը և 1995 թ.-ից  ի վեր անց է կացնում  հերթական  

նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ: Ինչպես նշված է, 

Եվրախորհրդարանի բանաձեևի նախաբանում հանուն Կովկասում խաղաղության 

գործընթացի աջակցության, 1999թ. հունիսի 21- ից “Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար 

մարզը” հայտարարեց իր անկախությունը՝ հետևելով նախկին Խորհրդային 

Սոցիալիստական Հանրապետությունների նմանատիպ հայտարարագրերին, 1991 թ. 

սեպտեմբերին  ԽՍՀՄ փլուզումից հետո ». Հակամարտության կարգավորման ջանքերը 

ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ  փակուղի են. EAFJD գտնում է, որ 

ժողովրդավարական գործընթացները և հաստատությունների հիմնումը երկրում ավելի 

շատ պետք է խրախուսվեն միջազգային հանրության կողմից քան անտեսվեն: 

Ընդհակառակը, ժողովրդավարության հանդեպ աջակցության ակտիվ ներգրավումը 

իսկական թափ կհաղորդի տեղական ժողովրդավարական մշակույթի, ինչպես նաև 

նպատակ ունենալով ապագա խաղաղ կարգավորման հակամարտության: 

EAFJD ընտրությունների դիտորդական առաքելության նպատակները 

EAFJD առաքելության նպատակն է գնահատելու աստիճանը, թե որքանով է ընտրական 

գործընթացը համապատասխանում է ազգային օրենքներին, որը   կառավարում է 

ընտրությունները ԼՂՀ-ում համատեղ ժողովրդավարական ընտրությունների 

միջազգային չափանիշներին: 

 EAFJD դիտորդական առաքելության հիմնական նպատակներն են 

- Ապահովել անաչառ գնահատական  ընտրական գործընթացի ընդհանուր որակի, 

- Կատարել առաջարկություններ ԼՂՀ –ում ժողովրդավարական գործընթացի հետագա 

ամրապնդման եւ զարգացման գործում. 

EAFJD դիտորդական մեթոդաբանությունը 

The EAFJD դիտորդական առաքելությունը հետևում է մեթոդական ցուցումների եւ 

վարքագծի համար սահմանված է ԵԱՀԿ / ODHR դիտորդական առաքելություններին, 

ինչպես նաեւ նրանց, ովքեր ամրագրված են  միջազգային ընտրությունների դիտարկման 

եւ վարքագծի սկզբունքների հռչակագրում ՝ ընդունված  2005թ. ՄԱԿ-ում:  

Ընտրական գործընթացը գնահատվում է միջազգային չափանիշներին և իրական 

ժողովրդավարական ընտրությունների ազգային իրավական դաշտին 

համապատասխան: 

Ընդունելով, որ ընտրությունները չեն կարող կրճատվել  մեկ օր տևողությամբ 

իրադարձության, այլ ավելի շուտ կազմված են նախընտրական, ընտրական եւ 

հետընտրական փուլերը լուսաբանող մի շարք բարդ եւ փոխկապակցված 



գործընթացներից, ուստի  EAFJD դիտորդական առաքելությունը կենտրոնացրել էր  իր 

դիտորդական ջանքերը առանցքային հարցերի շուրջ, որոնք են. 

 - ընտրողներին տրամադրվող համընդհանուր իրավական իրավունքը 

- ձայների հաշվարկման եւ գրանցման գործընթացների անմիջական 

ընտրատեղամասերը,  

- ԶԼՄ-ների քարոզարշավը, ընտրությունների օրը քաղաքական եւ անվտանգության 

մթնոլորտը  

Մինչդեռ EAFJD դիտորդները գնահատում էին վերը նշված կետերը, մենք նույնպես 

քննարկել ենք տարրերն այլ  տարրեր, որոնք դիտարկվել են մեր  հիմնական թիմի 

վերլուծաբանների կողմից դեռ 2015 թ.  փետրվարից մասնավորապես ընտրական 

վարչակազմի անաչառությունը եւ ընտրությունները կառավարող իրավական 

շրջանակները: Այլ կարեւոր ասպեկտներ, ինչպիսիք են ընտրողի եւ թեկնածուի 

գրանցմումը, քարոզչությունը, ԶԼՄ-ների հասանելիությունը մինչեւ քվեարկության օրը, 

ինչպես նաեւ նախընտրական վեճերի լուծմումը ի թիվս այլոց դուրս են EAFJD 

նախընտրական դիտորդական առաքելության շրջանակներից և ընտրություններից հետո 

դիտարկումից, լուսաբանված չեն  EAFJD առաքելության կողմից: 

Առաջարկություններ 

• տարեցների և սահմանափակ հնարավորությամբ մարդկանց համար 

ընտրատեղամասերի հասանելության բարելավում 

• որոշ ընտրատեղամասերում քվեատուփերի կնիքները ոչ պատշաճ են, դրանք պետք է 

փոխարինվեն ավելի ամուր կնիքներով. 

• Ինչպես  նշված է Ընտրական օրենսգրքում,որ  ընտրողների կարող են քվեարկել 

ժամկետանց անձը հաստատող փաստաթղթերով, ավելի լավ կլինի ժամկետը լրանալու 

վերջնաժամկետ սահմանել: 

 

• խորհուրդ է տրվում քաղաքական կուսակցությունների լոգոները եւ թեկնածուների 

լուսանկարները  ընդգրկել  քվեաթերթիկի մեջ, որպեսզի տեսողական խնդիրներ ունեցող 

անձանց կամ հայոց լեզվուն չտիրապետող մարդիկ կարողանան ավելի հեշտությամբ 

կարդան քվեաթերթիկը: 

• քաղաքական կուսակցությունների սեռային հավասարությունը ընտրական 

ցուցակներում պետք է  բարելավել՝ հնարավոր իգական թեկնածուները նշանակելով 

ցուցակների վերևում:  

Անկախ միջազգային դիտորդական առաքելության թիմը , որը բաղկացած է բարձր 

փորձառու մասնագետներից, ովքեր հանդիսանում են 9 եվրոպական երկրների, 

մասնավորապես Ավստրիայի, Չեխիայի, Հունաստանի, Իռլանդիայի, Իտալիայի, 

Ռումինիայի, Շվեյցարիայի, Հոլանդիայի եւ Միացյալ Թագավորությունների 

ներկայացուցիչներ՝ տեղակայված  EAFJD  կողմից հավանություն են տվել  2015թ. մայիսի 

3-ին ԼՂՀ Ազգային ժողովի ընտրություններին, որոնք արտացոլված են այս զեկույցում: 



2015 թ. ԼՂՀ օրենսդրական ընտրությունների՝ EAFJD կողմից տեղակայված դիտորդները 

մասնակցել է բազմաթիվ երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ դիտորդական 

առաքելությունների ամբողջ աշխարհով մեկ՝ ԵԱՀԿ / ԺՀՄԻԳ, ՄԱԿ-ի, ԵՄ, Carter 

կենտրոն, և այլն:  

Ամսաթիվ: 04.05.2015 

Տեղ: Ստեփանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն 

 


