
ԼՂՀ-ում  2015 թ. մայիսի 3-ին տեղի ունեցած Լեռնային Ղարաբաղի 

խորհրդարանական ընտրությունների դիտորդական առաքելության 

                                           Հաշվետվություն  

2015 թ. մայիսի 3-ին Լեռնային Ղարաբաղում (ԼՂ)  տեղի ունեցան խորհրդարանական 

ընտրություններ: 

Հաշվի առնելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը միջազգայնորեն 

ճանաչված չէ, բուլղարական “Ազատություն” քաղաքական կուսակցությունը` որպես 

“Հայրենասիրական ճակատ” խորհրդարանական կոալիցիայի մի մաս, ողջունում է 

երկրի դե-ֆակտո իշխանության` ժողովրդավարական սկզբունքների հիման վրա 

տեղական ինքնակառավարման մարմին ստեղծելու ձգտումը: 

Դիտորդական առաքելության ընթացքում արձանագրվել է  ինչպես ԵԱՀԿ\ԺՀՄԻԳ, 

այնպես էլ ՄԱԿ-ի սկզբունքների պահպանում: 

Մեր կարճատև դիտորդական առաքելության ընթացքում այցելել ենք ընտրական 

տեղամասեր և զրուցել դիտորդների ու ընտրողների հետ: Զիմբաբեից ժամանած 

դիտորդ Էնդրյու Մամբոնդիանիի հետ միասին եղել ենք  հետևյալ տեղամասերում` 

Ասկերանի շրջանի թիվ 5\1, Իվանյան ավանի թիվ 5\7, Նորագյուղի թիվ 5\13, 

Հովսեփավան գյուղի թիվ 5\3  և Աստղաշեն գյուղի թիվ 11\34, թիվ 11\43  

ընտրատեղամասեր:  

Մենք արձանագրել ենք տեղական իշխանության կողմից ապահովված 

բացարձակապես թափանցիկ ընտրություններ: Նշանակալի ջանքեր են ցուցաբերվել` 

ինձ և ուրիշ դիտորդներին տեղում ընտրություններին հետևելու հնարավորության 

ընձեռման և թափանցիկ ընտրություններ ապահովելու ուղղությամբ, և ես կոչ եմ 

անում միջազգային հանրությանը` գնահատել այդ ջանքերը: 

Տեղամասերում նկատված դրական փաստեր. 

 Բոլոր վստահված անձերը նշել են տվյալ պահի դրությամբ խախտումների 

բացակայությունը: 

 Ընտրական օրենսգրքի համաձայն, բոլոր ընտրական տեղամասերում կախված 

էին ուսուցողական պաստառներ: Ընտրական տեղամասերում չեն նկատվել 

քաղաքական գովազդային ցուցանակներ: 

 Բոլոր ընտրատեղամասերում կախված էին ընտրողների ցուցակները: 

 Ձայների հաշվարկն իրենից ներկայացնում էր լուրջ գործընթաց: 

 Դիտորդական առաքելության ընթացքում խախտումների կամ ճնշում 

գործադրելու հետ կապված բողոքներ չեն եղել, և ընտրություններն ընդհանուր 

առմամբ անցել են խաղաղ մթնոլորտում: 



 Ընտրողների հարցման ժամանակ ընտրական տեղամասերում որևէ խախտում 

չի եղել: 

 Ընտրական տեղամասերի աշխատակիցները և վստահված անձինք սերտ 

համագործակցում էին դիտորդների հետ` ապահովելով լիակատար 

թափանցիկություն: 

 Ընտրողների մասնակցությունը միջինից բարձր մակարդակի վրա էր` ի 

համեմատ եվրոպական և բուլղարական ընտրությունների: 

 

Դիտողություն` Նորագյուղի թիվ 5\19 ընտրական տեղամասում բացակայում էին 

ֆիզիկական սահմանափակ կարողություններով ընտրողների համար 

հնարավորությունները: Երկրորդ հարկ տանող աստիճանները չափացանց երկար 

էին և զառիթափ: 

  

 

Ստեփանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանարապետություն 

Պավել Միխայլով Չերնև 

 3  մայիսի, 2015 թ 


