
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խորհրդարանական ընտրությունների մասին 

Եվրախորհրդարանում Արցախի խմբի պատվիրակության դիտորդական առաքելության                                 

Հաշվետվությունը 

Նախնական եզրակացություններ      

4 մայիսի, 2015թ. 

                                                            Ներածություն 

Ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային Ժողովի նախագահ Աշոտ 

Ղուլյանի հրավերը, Եվրախորհրդարանում Արցախի խումբը որոշեց պատվիրակություն 

ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ`  2015թ. մայիսի 3-ի  խորհրդարանական ընտրություններին 

դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով:  

Չնայած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության չճանաչված լինելու հանգամանքին և, 

համապատասխանաբար` այնտեղ Եվրախորհրդարանի կամ ԵԱՀԿ-ի պաշտոնական 

առաքելության բացակայությանը, Խումբը որոշել է որպես դիտորդ մասնակցել 

ընտրություններին և տալ իր գնահատականը: Մենք ուշադրություն ենք դարձրել 

հանրապետությունում` 1991թ. անկախության հռչակումից ի վեր դրական առաջընթացի 

փաստին և ժողովրդավարական սկզբունքներին նրա հավատարմությանը, մարդու 

իրավունքների պահպանմանը և օրենքի գերակայությանը:  

Պատվիրակությունը ղեկավարում էր պրն. Ֆրանկ Էնգելը` Եվրախորհրդարանում Արցախի 

խմբի ղեկավարը: Պատվիրակության կազմում կային Եվրախորհրդարանի մի քանի 

պատգամավորներ և ուղեկցող անձեր: Պատվիրակությունը դիտորդական առաքելություն էր 

իրականացնում մայիսի 2-3-ը և համագործակցում ԵՄ անդամ-երկրներից 

խորհրդարանականների հետ: Պատվիրակությունն իրականացրել է կարճատև դիտորդական 

առաքելություն` հիմնվելով Եվրախորհրդարանի պրակտիկայի վրա: Մենք զրույցներ ենք 

ունեցել բոլոր թեկնածուների հետ, դիտարկումներ անցկացրել 20 ընտրատեղամասերում, 

ներկա եղել դրանցից մի քանիսի բացմանը, ինչպես նաև փակման և ձայների հաշվման 

գործընթացին: 

Եզրակացություններ 

Հարցազրույց քաղաքական կուսակցությունների հետ 

Քաղաքական կուսակցությունների մեծ մասը նշել է նախընտրական արշավի ընթացքում 

Ընտրական օրենսգրքի լուրջ խախտումների բացակայությունը: Նյութերի հրապարակման 

համար բոլորին տրամադրվել է ազատ գրանցում, զանգվածային լրատվամիջոցների և 

հասարակական վայրերի հասանելիություն, ինչպես նաև հանդիպումներ անցկացնելու 

նպատակով հատկացվել են հասարակական հարթակներ: Ուշագրավ է, որ 6-րդ գումարման 

Ազգային Ժողովի ընտրություններին մասնակցել են 3 նոր կուսակցություններ: 

Այդուհանդերձ, այդ կուսակցություններից մեկը նշել է որոշ թեկնածուների կողմից 

նախընտրական արշավի ընթացքում իրենց ծառայողական մեքենաներից օգտվելու փաստեր: 

Մեկ այլ կուսակցություն պատվիրակությանը հաղորդել է ասեկոսեների առիթով դատական 



գործ բացելու և այդ կուսակցության վրա ճնշում գործադրելու, ինչպես նաև կուսակցության 

կողմից վարձակալված գրասենյակից զրկելու առիթով հայտ ներկայացնելու մասին: 

 

Ընտրությունների օրը 

Կուսակցությունների մեծ մասի, ինչպես նաև մեծամասնական ընտրակարգով առաջարկված 

թեկնածուների վստահված անձինք ներկա էին բոլոր ընտրատարածքներում: Ընտրական 

օրենսգրքի որևէ խախտման մասին չեն եղել բողոքներ ո'չ վստահված անձանց, ոչ էլ` 

ընտրողների կողմից: Ընտրողները քվեարկել են միայն այն տեղամասերում, որտեղ 

գրանցված էին: Այն ընտրատարածքներում, որտեղ անց էր կացվում դիտարկում, 

քվեարկության գործընթացը լավ էր կազմակերպված և անց էր կենում հանգիստ 

մթնոլորտում: Քվեախցիկները ապահովում էին քվեարկության գաղտնիությունը և 

քվեատուփերը կնքված էին:  

Ընտրական գործընթացում ներգրավված ողջ անձնակազմը սերտ համագործակցում էր 

դիտորդների հետ` բացարձակ թափանցիկության պայմանններում:Քաղաքաղական 

գովազդի կամ սպառնալիքների հետ կապված խախտումների մասին բողոքներ 

պատվիրակությունը չի ստացել: Պատվիրակությունը չի արձանագրել նաև կասկածելի 

անձանց ներկայություն ընտրատեղամասերում:  

Եզրակացություններ 

Ընդհանուր առմամբ, ընտրական գործընթացն անցնում էր միջազգային չափանիշներին 

համապատասխան: Այն վկայում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ոչ միայն 

առաջընթացի, այլև ժողովրդավարության ամրապնդման և օրենքի գերակայության մասին:  

Ընտրողների մասնակցությունը քվեարկությանը կազմել է 71%` գերազանցելով մի շարք ԵՄ 

անդամ-երկրներում քվեարկության մակարդակը: Դա վկայում է նաև ժողովրդավարական 

արժեքներին Լեռնային Ղարաբաղի հավատարմության մասին և հաստատում ԼՂՀ-ում 

գոյություն ունեցող ինստիտուտների օրինականությունը:  

Դիտորդական առաքելությունն իր երախտագիտությունն է հայտնում  ԼՂՀ  իշխանությանը` 

պատվիրակության հետ համագործակցելու և ԼՂՀ 6 –րդ գումարման Ազգային Ժողովի 

ընտրություններին դիտորդական առաքելության իրականացման ընթացքում 

թափանցիկության ապահովման համար: 

Եզրափակելով` Եվրախորհրդի Արցախի խումբն իր երախտագիտությունն է հայտնում 

«Հայաստանի եվրոպական բարեկամներին»` դիտորդական առաքելության 

նախապատրաստման և իրագործման հարցում համագործակցելու համար: 

 


