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Հասմիկ Ենգոյան 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 

 սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, ի.գ.թ. 
 

ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 
ՀՀ Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ Հա-

յաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկա-
նում է ժողովրդին: Ժողովուրդն իր իշխանությունն իրակա-
նացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, ինչպես 
նաև Սահմանադրությամբ նախատեսված պետական և տե-
ղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար 
անձանց միջոցով: 

Այսպիսով, ՀՀ Սահմանադրության համաձայն, ազատ 
ընտրությունները և հանրաքվեն հանդիսանում են ժողովր-
դին պատկանող իշխանության իրականացման անմիջական 
միջոց, եղանակ: Պետական և մունիցիպալ իշխանության լե-
գիտիմությունը, օրինականությունը, ինչպես նաև ժողովրդի 
վստահությունը իշխանության նկատմամբ մեծապես պայ-
մանավորված են արդար և օրինական ընտրություններով:  

Ընտրությունները հանդիսանում են ժողովրդավարութ-
յան կարևորագույն տարրերից մեկը, ժողովրդավարության 
առկայության նախապայմանը: Ժողովրդավարական պե-
տությունների քաղաքական-իրավական համակարգի հիմ-
քում ընկած են հենց ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրութ-
յունները` որպես սահմանադրական կարգի հիմնական բաղ-
կացուցիչ տարր:  
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Ընտրությունները իրենցից ներկայացնում են միջոցա-
ռումների ամբողջություն, որոնց միջոցով ձևավորվում են 
պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման 
համապատասխան մարմինները: Ընտրությունների միջոցով 
քաղաքացիներն իրականացնում են իրենց կարևորագույն 
քաղաքական իրավունքներից մեկը, որոշում իրենց ներկա-
յացուցիչներին համապատասխան ընտրովի մարմնում և օժ-
տում նրանց ժողովրդաիշխանության իրականացման ման-
դատներով՝ սահմանադրությամբ նախատեսված շրջանակ-
ներում: Ընտրությունները, որպես պետական իշխանություն-
ների ձևավորման առավելագույն ժողովրդավարական մե-
թոդ, կիրառվում են ժամանակակից գրեթե բոլոր երկրներում: 
Սակայն, անհրաժեշտ է նկատել, որ ինչպես ցանկացաց քա-
ղաքական երևույթում, ընտրությունների ընթացքում նույն-
պես նկատվում են օրենքի բազմաթիվ խախտումներ, որոնք 
խաթարում են ընտրությունների կազմակերպումը և անցկա-
ցումը, ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը և այլն: 
Ընտրական գործընթացում թույլ տրված ամենատարածված 
խախտումը ընտրողների ձայների և, ընդհանուր առմամբ, 
ընտրությունների կեղծումն է: 

«Կարևոր չէ, թե ինչպես կքվեարկեն, կարևորը, թե ինչ-
պես կամփոփվեն արդյունքները»: Այս արտահայտությունը, 
որը արել է Իոսիֆ Ստալինը, ավելի, քան կես դար առաջ, 
մինչև օրս օգտագործվում են տարբեր քաղաքական գործիչ-
ների կողմից որպես ասացվածք: Այնուամենայնիվ, բռնապե-
տական ռեժիմի այս կարգախոսը բացարձակ անընդունելի է 
ժամանակակից ժողովրդավարական կարգերի պայմաննե-
րում: 
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Պատմությանը հայտնի են այնպիսի կորումպացված 
ընտրություններ, որոնք անգամ ընգրկվել են Գինեսի ռեկորդ-
ների գրքում: Այսպես, Լիբերիայի Նախագահ Չարլզ Կինգը 
1927 թվականին վերադարձավ իշխանության՝ ընտրություն-
ների ժամանակ «հաղթելով» Ազգային կուսակցության թեկ-
նածու Տոմաս Ֆոլկերին: Պաշտոնական տվյալների համա-
ձայն՝ Կինգի օգտին քվեարկել էին 234 հազար ընտրող, այն 
դեպքում, երբ ընտրողների ցուցակներում գրանցված ան-
ձանց թիվը 15 անգամ պակաս էր:1 

Սրանից առաջանում է անհրաժեշտություն ընտրութ-
յունների ընթացքում ներգրավել մի այնպիսի կողմնակի ուժ, 
որը կարող է իրականացնել հսկողություն քաղաքացիների 
ընտրական իրավունքի ապահովման նկատմամբ, հավաքել 
օբյեկտիվ և ամբողջական տեղեկատվություն ընտրություն-
ների ընթացքի վերաբերյալ և այդ եղանակով նվազագույնի 
հասցնել ընտրությունները կեղծելու հնարավորությունը: 
Նման առաքելություն կարող են իրականացնել դիտորդները: 

Դիտորդական առաքելությունը նոր իրավական ինստի-
տուտ է մեր իրականության համար:  

Ընտրությունների նկատմամբ հսկողությունը դիտորդա-
կան առաքելությունների կողմից անհրաժեշտ է ինչպես կա-
յացած ժողովրդավարություն ունեցող երկրների համար, 
այնպես էլ ժողովրդավարական զարգացման ուղի բռնած պե-
տությունների համար:  

Ինչպես ներպետական, այնպես էլ արտասահմանյան 
երկրների սահմանադրական պրակտիկան վկայում է այն 

                                                 
1 Տե՛ս՝ Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации: Учебник для вузов /Отв. ред. А. А. Вешняков. - М., 2003. 
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մասին, որ դիտորդների ներկայությունը ընտրությունների 
ընթացքում նպաստում է թափանցիկ և հրապարակային 
ընտրական մթնոլորտի ձևավորմանը, ինչը իր հերթին ամ-
րապնդում է քաղաքացիների վստահությունն առ այն, որ 
ընտրությունները անցկացվում են արդար և օբյեկտիվ, ինչն 
էլ իր հերթին հանգեցնում է ընտրողների ակտիվ մասնակ-
ցությանը ընտրական գործընթացին:2  

Դիտորդների կողմից ընտրական գործընթացի նկատ-
մամբ իրականացվող մոնիտորինգի հիմնական նպատակը 
ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման օրի-
նականության ապահովումն է: Դիտորդները հանդես են գա-
լիս որպես այսպես կոչված միջնորդ դատավոր՝ արբիտր, տե-
ղեկատվության անկողմնակալ աղբյուր, ով օգնում է լուծել 
վիճելի խնդիրները: Դիտորդների մասնակցության շնորհիվ 
հնարավոր է լինիում ձեռք բերել օբյեկտիվ տեղեկատվութ-
յուն ընտրությունների արդյունքների իրական պատկերի վե-
րաբերյալ: 

Դիտորդների ներկայությունը ընտրական տեղամասա-
յին կենտրոններում նվազագույնի է հասցնում ընտրություն-
ների կեղծման և ընտրական գործընթացի խախտման հնա-
րավորությունը: Ավելին, դիտորդական գործունեությունը 
հնարավորություն է տալիս բացառել ներազդումը ընտրող-
ների ազատ կամաարտահայտման վրա:  

Դիտորդների կողմից ընտրական գործընթացների 
նկատմամբ պատշաճ հսկողությունը մեծ դեր և նշանակութ-
յուն ունի պետական իշխանության նկատմամբ վստահութ-
յան ամրապնդման գործում:  
                                                 
2 Տե՛ս՝ նույն տեղում: 
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Դիտորդների հիմնական առաքելությունն օրինակա-
նության ապահովումն է քվերակության և ընտրությունների 
արդյունքների ամփոփման փուլում: Դիտորդների ներկա-
յությունը օգնում է զերծ մնալ ընտրությունների արդյունքնե-
րի խեղաթյուրման հնարավորությունից, բացառել հնարա-
վոր այլ ընտրախախտումները:  

Հայաստանի Հանրապետությունում դիտորդների դերը 
կարևորվում է նաև նրանով, որ ընտրությունների նկատմամբ 
թերահավատորեն տրամադրված հասարակությունը դիտոր-
դական հսկողության շնորհիվ գիտակցում է ընտրություննե-
րին մասնակցելու անհրաժեշտությունը և կարևորությունը, 
ինչպես նաև հնարավոր համարում ժողովրդավարական 
ընտրությունների անցկացումը՝ առանց ընտրակեղծիքների:  

Հանրապետության ներկա քաղաքական իրավիճակում 
առավել կարևոր է ձևավորել քաղաքացիական գիտակցութ-
յուն առ այն, որ ընտրությունները կարող են անցկացվել ար-
դար, օբյեկտիվ և օրինական: 

Եվ իսկապես, հրապարակայնության մթնոլորտը, որը 
ձևավորվում է ընտրությունների ընթացքում դիտորդների 
մասնակցության շնորհիվ, նպաստում է քաղաքացիների ակ-
տիվ մասնակցությանը ընտրական գործընթացին, իսկ դի-
տորդների հաշվետվություններն ու զեկույցները իրենց հեր-
թին նպաստում քաղաքական և օրենսդրական փոփոխութ-
յուններին:  

Անկախ դիտորդական առաքելություն իրականացնող 
խմբի կողմից տրված գնահատականներն իրենց ուղղակի 
ազդեցությունն են ունենում ընտրական գործընթացը, ընդ-
հանուր առմամբ, օրինական ճանաչելու հարցում: Դիտորդ-
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ների դրական գնահատականը նպաստում է քաղաքացիների 
և կուսակցությունների կողմից ընտրությունների արդյունք-
ների ճանաչմանը և հակառակը՝ բացասական գնահատակա-
նը կարող է հանգեցնել ընտրությունների արդյունքների դա-
տական կարգով վիճարկմանը:  

Դիտորդը միաժամանակ և՛ հսկող է, և՛ վկա: Նա վկան է 
բոլոր այն իրադարձությունների, որոնք տեղի են ունենում 
քվեարկության օրը տեղամասային կենտրոնում: Դիտորդը ի-
րավունք ունի և միևնույն ժամանակ պարտավոր է արձա-
նագրել քվեարկության ընթացքում թույլ տրված բոլոր խախ-
տումները և ներկայացնել դրանք համապատասխան պաշ-
տոնատար անձանց: Դիտորդը նաև ընտրությունները հսկող 
անձն է, քանի որ վերջինիս նպատակն է ապահովել, որպես-
զի ընտրական գործընթացի բոլոր սուբյեկտները պահպանեն 
ընտրական օրենսդրության դրույթները և ամբողջ ծավալով 
օգտվեն իրենց ընձեռնված իրավունքներից:  

Ելնելով վերոգրյալից՝ կարելի է առանձնացնել դիտոր-
դական առաքելության հետևյալ հիմնական նպատակները. 

1. Հսկողություն է իրականացնում ընտրական գործըն-
թացի նկատմամբ:  

2. Կանխարգելում է ընտրական օրենսդրության դրույթ-
ների խախտումները: 

3. Ամրապնդում է ընտրությունների նկատմամբ վստա-
հությունը: 

4. Բարձրացնում է քաղաքացիների քաղաքական ակտի-
վությունը: 

5. Հսկողություն է իրականացնում ձայների ճշգրիտ 
հաշվարկման նկատմամբ: 
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6. Վեր է հանում ընտրական օրենսդրության խախտման 
փաստերը: 

7. Լուսաբանում է քվերակության օրվա ընթացքում տե-
ղի ունեցած իրադարձությունները: 

8. Գնահատում է ընտրությունները: 
9. Իրավախախտում հայտնաբերելու դեպքում դրդում է 

պետական իշխանությանը ձեռնարկել համապատասխան 
միջոցներ:  

10. Նպաստում է ընտրական պրակտիկայի կատարելա-
գործմանը: 

11. Գնահատում է ներպետական օրենսդրությունը մի-
ջազգային նորմերին համապատասխան լինելու տեսանկյու-
նից: 

Ընտրական իրավունքում դիտորդների իրավական ինս-
տիտուտը հասկացվում է երեք իմաստով. 

1. Իրավական նորմերի ամբողջություն, որոնք կարգա-
վորում են այնպիսի հասարակական հարաբերություններ, ո-
րոնք ծագում են քվեարկության և ձայների հաշվարկման 
փուլում դիտորդների մասնակցությամբ: 

2. Անձինք (ՀՀ և օտարեկրյա քաղաքացիներ), ովքեր 
ունեն դիտորդի կարգավիճակ և օժտված են ընտրություննե-
րի և հանրաքվեի օրինականության նկատմամբ հսկողութ-
յուն իրականացնելու իրավասությամբ: 

3. Ընտրությունների և հանրաքվեների օրինականութ-
յունը գնահատելու իրավական միջոց, գործիք: 

Ըստ լիազորությունների իրականացման ժամկետների՝ 
դիտորդները լինում են երկարաժամկետ և կարճաժամկետ:  

Երկարաժամկետ դիտորդները գնահատում են ընտրութ-
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յունների օրինականությունը ընտրական գործընթացի բոլոր 
փուլերում: Այս դիտորդները հետապնդում են երկու նպա-
տակ. նրանք հավաքում և վերլուծում են ընտրությունների 
հետ կապված տեղեկատվությունը, ինչպես նաև նախապատ-
րաստում համապատասխան հենք կարճաժամկետ դիտորդ-
ների համար: Մինչդեռ կարճաժամկետ դիտորդները իրակա-
նացնում են իրենց լիազորությունները բացառապես քվեար-
կության օրը:  

Այսպիսով, երկարաժամկետ դիտորդները իրականաց-
նում են հսկողություն ընտրական գործընթացի բոլոր փուլե-
րի օրինականության նկատմամբ, իսկ կարճաժամկետ դի-
տորդները քվեարկության օրը հսկում են քվեարկության ըն-
թացքը՝ կանխելով ձայների հաշվարկման և արդյունքների 
ամփոփման փուլում հնարավոր խախտումները: 

2016թ. մայիսի 25-ին ընդունված ՀՀ ընտրական օրենսգր-
քի համաձայն՝ դիտորդները կարող են լինել միայն կարճա-
ժամկետ, քանի որ նրանք իրականացնում են իրենց լիազո-
րությունները բացառապես քվեարկության օրը: Մինչդեռ 
մինչև քվեարկության օրը ընտրական գործընթացը անցնում 
է մի շարք կարևոր փուլեր՝ թեկնածուների գրանցում, նա-
խընտրական քարոզչություն և այլն:  

Պետության պատկանելության տեսանկյունից դիտորդ-
ները լինում են ազգային և միջազգային: Պետք է նշել, որ օ-
րենսդրությունը չի սահմանում ազգային կամ միջազգային 
դիտորդների հասկացությունը, սակայն այդ երկու հասկա-
ցություները լայնորեն օգտագործվում են տեսական գրակա-
նության մեջ: Այդ երկու տեսակի դիտորդների իրավական 
կարգավիճակում կան բազմաթիվ նմանություններ, չնայած 
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առկա են նաև որոշակի տարբերություններ: Սակայն գլխա-
վորը, ինչը միավորում է թե՛ միջազգային և թե՛ ներպետա-
կան դիտորդներին, ընտրությունների անցկացման օրինա-
կանության նկատմամբ հսկողությունն է:  

Դիտորդների իրավական ինստիտուտին նվիրված են 
2016թ. մայիսի 25-ին ընդունված ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 
30-32-րդ հոդվածները: 

Միևնույն ժամանակ դիտորդական առաքելության իրա-
վական կարգավիճակը ամրագրված է նաև մի շարք միջազ-
գային փաստաթղթերում: 

Դիտորդների իրավական կարգավիճակը կարգավորող 
հիմնական միջազգային փաստաթղթերի շարքում իր ուրույն 
տեղն է գրավում 2002 թվականի հոկտեմբերի 2-ի «Անկախ 
պետությունների համագործակցության մասնակից պետութ-
յուններում ժողովրդավարական ընտրությունների, ընտրա-
կան իրավունքների և ազատությունների չափանիշների մա-
սին» կոնվենցիան (այսուհետ՝ Կոնվենցիա):3  

Վերոհիշյալ Կոնվենցիայով ամրագրված է ազգային և 
միջազգային դիտորդների իրավական կարգավիճակը և լիա-
զորությունները:  

Այսպես, Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածը նվիրված է ազգա-
յին դիտորդների կարգավիճակին և լիազրություններին: Ըստ 
վերոհիշյալ հոդվածի՝ յուրաքանչյուր թեկնածու, յուրաքանչ-
յուր քաղաքական կուսակցություն (դաշինք), այլ հասարա-

                                                 
3  Տե՛ս՝  Конвенция о стандартах демократических выборов, 
избирательных прав и свобод в государствах-участниках 
Содружества Независимых Государств: Документы и материалы 
/отв. ред. В.И. Лысенко. – М.: РЦОИТ, 2008. – С. 11. 
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կական միավորում, ընտրողների խումբ, Սահմանադրութ-
յամբ, օրենքներում նշված` ընտրությունների այլ սուբյեկտ-
ներ իրավունք ունեն օրենքներով կամ ընտրությունները 
կազմակերպող մարմինների կողմից ընդունվող նորմատիվ 
ակտերով սահմանված կարգով նշանակել ազգային դիտորդ-
ներ, որոնք իրավունք ունեն քվեարկության օրը, այդ թվում` 
վաղաժամկետ քվեարկության օրը, քվեարկության համար 
հատկացված տարածքում իրականացնել դիտարկում:  

Ըստ վկայակոչված հոդվածի՝ ազգային դիտորդներին 
պետք է տրվեն հետևյալ իրավունքները. 

ա) ծանոթանալ ընտրությունների մասին օրենքներում 
նշված ընտրական փաստաթղթերին, տեղեկատվություն 
ստանալ քվեարկության համար ընտրողների ցուցակներում 
ընդգրկված ընտրողների թվի և քվեարկությանը մասնակցած, 
այդ թվում` վաղաժամկետ և քվեարկության համար նախա-
տեսված տարածքից դուրս քվեարկած ընտրողների թվի վե-
րաբերյալ. 

բ) ներկա գտնվել քվեարկության համար նախատեսված 
տարածքում. 

գ) հետևել ընտրողներին քվեաթերթիկների հանձնմանը. 
դ) ներկա գտնվել վաղաժամկետ քվեարկության անց-

կացմանը, քվեարկության համար նախատեսված տարածքից 
դուրս քվեարկությանը. 

ե) քվեաթերթիկների հաշվարկման ընթացակարգի տե-
սանելիությունն ապահովող պայմաններում հետևել ընտ-
րողների ձայների հաշվարկմանը. 

զ) հետևել ընտրական մարմնի կողմից քվեարկության, 
ընտրությունների արդյունքների արձանագրությունների և 
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այլ փաստաթղթերի կազմմանը, ծանոթանալ թվեարկության 
արդյունքների վերաբերյալ ընտրական մարմնի արձանագ-
րությանը, այդ թվում կրկնակի կազմվող արձանագրությանը, 
ազգային օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում և կար-
գով` համապատասխան ընտրական մարմնից ստանալ 
նշված արձանագրությունների հաստատված պատճենները. 

է) քվեարկության կազմակերպման հարցերի վերաբերյալ 
առաջարկություններով և դիտողություններով դիմել ընտրա-
կան մարմին. 

ը) բողոքարկել ընտրական մարմնի, ընտրական մարմնի 
անդամների որոշումները և գործողությունները (անգործութ-
յունը) անմիջական վերադաս ընտրական մարմին կամ դա-
տարան: 

Կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածը սահմանում է միջազգային 
դիտորդների կարգավիճակը և լիազորությունները: Ըստ վե-
րոհիշյալ հոդվածի՝ կողմերը հաստատում են, որ միջազգա-
յին դիտորդների ներկայությունը նպաստում է ընտրություն-
ների թափանցիկությանը և հրապարակայնությանը, պե-
տությունների միջազգային պարտավորությունների պահ-
պանմանը: Միջազգային դիտորդները երկրի տարածք մուտք 
գործելու թույլտվություն են ստանում օրենքով սահմանված 
կարգով և հավատարմագրվում են համապատասխան ընտ-
րական մարմնի կողմից` համապատասխան հրավերի առ-
կայության դեպքում: Հրավերները կարող են ուղարկվել օ-
րենքով լիազորված մարմինների կողմից ընտրությունների 
նշանակման մասին որոշման պաշտոնական հրապարակու-
մից հետո:  

Ըստ նույն հոդվածի՝ միջազգային դիտորդներն իրա-
վունք ունեն` 
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ա) ստանալ ընտրական գործընթացը կարգավորող բոլոր 
փաստաթղթերը (ազգային անվտանգության շահերին չառնչ-
վող), ընտրական մարմիններից անհրաժեշտ տեղեկատվութ-
յուն և ազգային օրենքներում նշված ընտրական փատաթղ-
թերի պատճենները. 

բ) շփվել քաղաքական կուսակցությունների, դաշինքնե-
րի, թեկնածուների, մասնավոր անձանց, ընտրական մար-
մինների աշխատակիցների հետ. 

գ) ազատ այցելել բոլոր ընտրական տեղամասերը և ք-
վեարկության համար նախատեսված տարածքները, այդ 
թվում` քվեարկության անցկացման օրը. 

դ) հետևել քվեարկության ընթացքին, ձայների հաշվարկ-
մանը և դրանց արդյունքների ամփոփմանը քվեաթերթիկնե-
րի հաշվարկման ընթացակարգի տեսանելիությունն ապա-
հովող պայմաններում. 

ե) ծանոթանալ ընտրությունների մասին օրենսդրության 
խախտման հետ կապված բողոքների (դիմումների) և գան-
գատների քննարկման արդյունքներին. 

զ) առանց միջամտելու ընտրություններն իրականացնող 
մարմնի աշխատանքներին` տեղեկացնել ընտրական մար-
մինների ներկայացուցիչներին իրենց դիտարկումների, առա-
ջարկությունների մասին. 

է) քվեարկության ավարտից հետո հրապարակայնորեն 
շարադրել իրենց կարծիքը ընտրությունների նախապատ-
րաստման և անցկացման մասին. 

ը) ընտրությունների կազմակերպիչներին, պետական 
իշխանության մարմիններին և համապատասխան պաշտո-
նատար անձանց ներկայացնել ընտրությունների ընթացքի 



16 

դիտարկման արդյունքների վերաբերյալ իրենց եզրակացութ-
յունը: 

ԵԱՀԽ-ի մարդկային չափանիշի խորհրդաժողովի Կո-
պենհագենի խորհրդակցության փաստաթղթի (1990) 4  8-րդ 
պարագրաֆում մասնակից պետությունների կարծիքով ինչ-
պես միջազգային, այնպես էլ ազգային դիտորդների ներկա-
յությունը կարող է բարձրացնել ընտրական գործընթացի հե-
ղինակությունը այն պետությունների համար, որոնցում անց-
կացվում են ընտրությունները: Ուստի նրանք դիտորդներ են 
հրավիրում ԵԱՀԽ-ի ցանկացած այլ մասնակից պետություն-
ներից և ցանկացած համապատասխան մասնավոր հիմ-
նարկներից ու կազմակերպություններից, որոնք կցանկանան 
դա, դիտարկելու իրենց ազգային ընտրությունների ընթացքն 
այն ծավալով, որ թույլատրվում է օրենքով: Նրանք նաև 
կձգտեն օժանդակել նույնպիսի ներկայությանը համազգայի-
նից ցածր մակարդակով անցկացվող ընտրական գործընթա-
ցին: Նման դիտորդները պարտավորություն կստանձնեն չմի-
ջամտել ընտրական գործընթացին: 

Համաձայն նույն փաստաթղթի 10.4. պարագրաֆի՝ մաս-
նակից պետությունները հայտարարում են, որ իրենք պար-
տավոր են նման խմբերի ու կազմակերպությունների ան-
դամներին թույլ տալ անարգել մուտք ունենալու և կապ պահ-
պանելու նման մարմինների հետ` իրենց երկրներում և նրա 
սահմաններից դուրս, և միջազգային կազմակերպություննե-
րի հետ, կարծիքներ փոխանակելու, շփումներ պահպանելու 
և համագործակցելու նման խմբերի ու կազմակերպություն-
ների հետ և մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատութ-
                                                 
4 http://www.osce.org/ru/odihr/elections/14304?download=true 
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յունների խրախուսման և պաշտպանության նպատակով կա-
մավոր ֆինանսական մուծումներ խնդրելու, ստանալու և 
օգտվելու ազգային ու միջազգային աղբյուրներից: 

Կոպենհագենի փաստաղթղի 12 պարագրաֆի համա-
ձայն՝ մասնակից պետությունները, ցանկանալով ապահովել 
առավել մեծ բացահայտություն Վիեննայի Ամփոփիչ փաս-
տաթղթի ԵԱՀԽ-ի մարդկային չափանիշին վերաբերող բաժ-
նում ստանձնած պարտավորությունների կատարման գոր-
ծում, որոշում են որպես վստահությունն ամրապնդող միջոց-
ներ ընդունել մասնակից պետությունների կողմից ուղարկ-
վող դիտորդների և ոչ կառավարական կազմակերպություն-
ների ներկայացուցիչների և այլ շահագրգիռ անձանց ներկա-
յությունը դատավարություններում, ինչպես դա նախատես-
ված է ազգային օրենսդրությամբ և միջազգային իրավունքով. 
ընդսմին ըմբռնվում է, որ դատավարությունները կարող են 
դռնփակ (in camera) լինել միայն օրենքով նախանշված և մի-
ջազգային պարտավորություններին համապատասխանող 
հանգամանքների առկայության դեպքում: 

Ընտրական գործընթացի նկատմամբ միջազգային դի-
տորդների կողմից հսկողության իրականացման կանոնների 
ժողովածուի (Նյու Յորք, 2005թ. հոկտեմբերի 27)5 համաձայն՝ 
միջազգային դիտորդները ընտրությունների նկատմամբ 
հսկողություն իրականացնելիս՝ պարտավոր են հարգել ամ-
րագրված միջազգային իրավունքի նորմերը մարդու իրա-
վունքների ոլորտում, հարգել ներպետական օրենսդրությու-
նը և պետական մարմինների լիազորությունները ընտրութ-
յունների ընթացքում, հարգել միազգային դիտորդական ա-
                                                 
5 http://www.osce.org/ru/odihr/elections/70289?download=true 
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ռաքելության կազմակերպական միասնությունը, պահպանել 
քաղաքական չեզոքությունը, չխոչընդոտել ընտրական գոր-
ծընթացի անցկացմանը, ապահովել օբյեկտիվ և բազմակող-
մանի մշտադիտարկում, եզրակացություններ կազմելիս՝ ցու-
ցաբերել արհեստավարժություն, չհրապարակել կարծիք 
ընտրությունների օրինականության վերաբերյալ՝ մինչև հա-
մապատասխան պաշտոնական զեկույց հրապարակելը: 

Միևնույն ժամանակ պետք է նկատի ունենալ, որ ինչպես 
միջազգային, այնպես էլ ներպետական մակարդակով դի-
տորդների ներկայությունը դեռևս չի ապահովում ընտրութ-
յունների օրինականությունը, լեգիտիմությունը: 

ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և 
մարդու իրավունքների բյուրոն իր կողմից մշակած ընտրութ-
յունների դիտարկման ուղեցույցով (Վարշավա, 1997թ.) 
հստակ հայտնել է, որ բյուրոն համաձայն չէ այն տեսակետի 
հետ, որ դիտորդի ներկայությունը ապահովում է ընտրական 
գործընթացի օրինականությունը: Ընտրությունների վերա-
բերյալ օբյեկտիվ և հիմնարար կարծիք կարող է ձևավորվել 
բացառապես բազմակողմանի դիտարկման և համապատաս-
խան եզրահանգումների (եզրակացություններ, զեկույց) հի-
ման վրա:  

Վերոհիշյալ ուղեցույցի համաձայն՝ դիտորդները գնա-
հատում են ընտրական գործընթացի համապատասխանութ-
յունը միջազգային հիմնական սկզբունքներին: Դրանք են՝ 
ընտրությունների պարբերականությունը, ազատությունը, 
արդարությունը, ընտրական իրավունքի հավասարությունն 
ու համընդհանրությունը, հրապարակայնությունը, գաղտնի 
քվեարկությունը: Յուրաքանչյուր պետություն կրում է պա-
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տասխանատվություն այդ միաջազգային սկզբունքների 
պահպանման համար:  

Դիտորդները գնահատում են նաև անցկացված ընտ-
րությունների համապատասխանությունը ներպետական օ-
րենսդրությանը: Անցակցված ընտրությունների գնահատման 
ժամանակ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների 
և մարդու իրավունքների բյուրոն խորհորդ է տալիս նաև հա-
մեմատել անցկացված ընտրությունները նախկին ընտրութ-
յունների հետ: Անցկացված ընտրությունների վերաբերյալ 
եզրակացություններ, զեկույցներ կազմելու համար ԵԱՀԿ ժո-
ղովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրա-
վունքների բյուրոն խորհուրդ է տալիս դիտորդներին. 

1. Վերլուծել և գնահատել ներպետական ընտրական օ-
րենսդրությունը: 

2. Գնահատել ընտրողների գրանցման գործընթացը, ու-
սումնասիրել ընտրացուցակները կազմելու կարգը: 

3. Գնահատել ընտրական գործընթացի վերաբերյալ տե-
ղեկատվության տարածման ծավալները: 

4. Գնահատել ընտրատարածքների և ընտրական տե-
ղամասերի սահմանների որոշման կարգը: 

5. Գնահատել ընտրական հանձնաժողովների գործու-
նեությունը: 

6. Վերլուծել թեկնածուների գրանցման ընթացակարգը: 
7. Գնահատել ԶԼՄ-ների դերը ընտրական գործընթա-

ցում: 
8. Իրականացնել հսկողություն քվեարկության, ձայների 

հաշվարկման և արդյունքների ամփոփման նկատմամբ: 
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9. Ստացված տեղեկությունների հիման վրա իրակա-
նացնել ընտրությունների արդյունքների ինքնուրույն ամփո-
փում: 

Դիտորդների աշխատանքը ընտրական գործընթացում 
ավարտվում է համապատասխան եզրակացություն (զեկույց) 
կազմելով: 

Համաձայն ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատութ-
յունների և մարդու իրավունքների բյուրոն իր կողմից մշա-
կած ընտրությունների դիտարկման ուղեցույցի՝ դիտորդների 
եզրակացությունները պետք է պարունակեն տեղեկատվութ-
յուն հետևյալ հարցերի վերաբերյալ. 

1. Ընդհանուր քաղաքական իրավիճակ:  
2. Ընտրությունների կազմակերպման մակարդակ: 
3. Ընտրական վեճեր: 
4. Ընտրողների տեղեկացվածություն: 
5. Նախընտրական քարոզչություն: 
6. ԶԼՄ-ների դերը ընտրական գործընթացում: 
7. Ճնշում ընտրողների նկատմամբ: 
8. Կանանց և ազգային փոքրամասնությունների մաս-

նակցությունը ընտրություններին: 
Այսպիսով, իրականացնելով իրենց գործառույթները՝ դի-

տորդները բացահայտում և վերլուծում են ընտրությունների 
ընթացքում առավել հաճախ հանդիպող խախտումները, ինչը 
հնարավորություն է ստեղծում կատարելագործել ընտրական 
գործընթացը: Իրենց հերթին հրապարակված զեկույցները 
նպաստում են ներպետական օրենսդրական բարեփոխում-
ներին: 
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Լիլիա Հակոբյան  
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ, 
իրավ.գիտ.թեկնածու 

 
ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ 

  
Դիտորդական առաքելության իրավունքը եվ 

հավատարմագրումը: 
Ընտրությունների միջազգային դիտորդության սկզբունք-

ների ՄԱԿ-ի հռչակագիրը և Ընտրությունների դիտարկման 
միջազգային դիտորդների վարքագծի կանոնները (Նյու Յորք, 
2005) ամրագրում են. 

«Ընտրությունների միջազգային դիտորդությունը լայն 
ճանաչում է ստացել ողջ աշխարհում և կարևոր դեր է խա-
ղում ընտրական գործընթացների բնույթի հստակ և անաչառ 
գնահատման ապա հովման հարցում: Ընտրությունների 
մանրակրկիտ և անկողմնակալ դիտարկումը պահանջում է 
վստահելի մեթոդաբանության առկայություն և համագոր-
ծակցություն` այլոց հետ մեկտեղ, իշխանության ազգային 
մարմինների, քաղաքական պայքարի ազգային մասնակից-
ների (քաղաքական կուսակցությունների, թեկնածուների և 
հանրաքվեի դրված հարցերի կողմնակիցների), ընտրութ-
յունները դիտարկող ազգային կազմակերպությունների և վս-
տահություն ներշնչող միջազգային այլ կազմակերպություն-
ների հետ»: 
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Դիտորդական առաքելության իրականացումը չափա-
զանց կարևորվում է ՀՀ ընտրական գործընթացներում: Հե-
տադարձ հայացք սփռելով անցած տարիներին ընտրական 
գործընթացներում դիտորդական առաքելություն իրակա-
նացնողների սուբյեկտային և քանակական կազմի վրա, կա-
րելի է փաստել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտ-
րական և հանրաքվեի գործընթացների նկատմամբ մեծ է ոչ 
միայն տեղական, այլ նաև միջազգային դիտորդների հե-
տաքրքրությունը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրական և հան-
րաքվեի գործընթացների շրջանակներում դիտորդական ա-
ռաքելության իրավունքը, հավատարմագրման կարգը, դի-
տորդների իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչ-
պես նաև նրանց գործունեության երաշխիքները սահմանված 
են ՀՀ ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքով և 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նորմատիվ իրա-
վական ակտերով: 

Ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելութ-
յան իրավունք ունեն` 

1) միջազգային կազմակերպությունները և օտարերկրյա 
այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնց կանո-
նադրական նպատակները ներառում են ժողովրդավարութ-
յան և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցեր. 

2) Հայաստանի Հանրապետության այն հասարակական 
կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական նպատակ-
ներն ընտրությունները նշանակելու օրվան նախորդող նվա-
զագույնը մեկ տարի ներառում են ժողովրդավարության և 
մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցեր, և որոնք 
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չեն աջակցում թեկնածուներին կամ ընտրություններին մաս-
նակցող կուսակցություններին: 

Միաժամանակ Ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է, 
որ ընտրությունների ժամանակ հրավերի առկայության դեպ-
քում ընտրական գործընթացի դիտարկում` այցելուի կար-
գավիճակով կարող են իրականացնել. 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագր-
ված դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուց-
չությունների ներկայացուցիչները` (հրավերն ուղարկում է 
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախա-
րարությունը), 

2. այլ պետությունների ընտրական մարմինների ներկա-
յացուցիչները (հրավերն ուղարկում է Կենտրոնական ընտ-
րական հանձնաժողովի նախագահը): 

Ներկայացնելով անցած 5 տարիների ընթացքում դիտոր-
դական առաքելության իրականացումը Հայաստանի Հանրա-
պետության համապետական ընտրությունների և հանրաք-
վեի շրջանակներում, ստանում ենք հետևյալ պատկերը6. 

Միջազգային կազմակերպությունները և օտարերկրյա 
հասարակական կազմակերպությունները դիտորդական ա-
ռաքելություն կարող են իրականացնել միայն հրավերի առ-
կայության դեպքում: Հրավեր ուղարկելու իրավունք ունեն` 

1) Հանրապետության նախագահը. 
2) Ազգային ժողովի նախագահը. 
3) վարչապետը. 
4) Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը: 

                                                 
6  Աղբյուրը` ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
պաշտոնական կայք` www.elections.am: 
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Միջազգային կազմակերպությունների, օտարերկրյա հա-
սարակական կազմակերպությունների դիտորդական առա-
քելությունների կազմում որպես դիտորդ Հայաստանի Հան-
րապետության քաղաքացիներ ընդգրկվել չեն կարող: 

Ինչ վերաբերում է տեղական դիտորդներին, ապա ՀՀ հա-
սարակական կազմակերպությունները կարող են իրակա-
նացնել դիտորդական առաքելություն, եթե նրանց կանոնադ-
րական նպատակներն ընտրությունները նշանակելու օրվան 
նախորդող նվազագույնը մեկ տարի ներառում են ժողովրդա-
վարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության հար-
ցեր, և որոնք չեն աջակցում թեկնածուներին կամ ընտրութ-
յուններին մասնակցող կուսակցություններին: Նշված պա-
հանջի կապակցությամբ իր երկրորդ և վերջնական համա-
տեղ զեկույցում Վենետիկի հանձնաժողովն ու ԵԱՀԿ Ժո-
ղովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրա-
վունքների գրասենյակը (ԺՀՄԻԳ) զեկույցի 18-րդ կետում 
նշել են, որ ի կատարումն նախորդ զեկույցում արված նկա-
տառումների, Ընտրական օրենսգրքում փորձառության պա-
հանջը մեղմացվել է` 3 տարուց կրճատվելով մինչև 1 տարի1:  

Դիտորդներն իրենց առաքելությունն իրականացնում են 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հավատար-
մագրվելուց հետո։ 

Դիտորդների հավատարմագրման կարգը, հավատար-
մագրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկութ-
յունների ցանկը, հավատարմագրման համար ներկայացվող 

                                                 
1  Տես` Council of Europe’s European Commission for Democracy 
through Law (Venice Commission) and the Organization for Security 
and Co-operation in Europe’s Office for Democratic Institutions and 
Human Rights (OSCE/ODIHR), SECOND JOINT OPINION ON THE 
ELECTORAL CODE (AS AMENDED ON 30 JUNE 2016), Strasbourg, 
Warsaw, 17 October 2016, CDL-AD(2016)031. 
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դիտորդների ցուցակի էլեկտրոնային ձևը, ներկայացման 
կարգը, դիտորդների և այցելուների վկայականների ձևերը և 
դրանց լրացման կարգը սահմանված են Կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի 2016թ. նոյեմբերի 9-ի թիվ 119-Ն 
որոշմամբ: 

Հավատարմագրվելու, ինչպես նաև հավատարմագրված 
դիտորդների ցանկում փոփոխություններ (լրացումներ) կա-
տարելու համար դիմումները Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողով են ներկայացվում ընտրությունները նշանա-
կելու օրվանից հետո, բայց քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, 
քան 15 օր առաջ։  

Հավատարմագրվելու դիմումը պետք է պարունակի դիմողի 
անվանումը, ծանուցման հասցեն, հեռախոսահամարը, նշում՝ 
կազմակերպության դիտորդների վարքագծի կանոնների ըն-
դունման և ուսուցման, ինչպես նաև ընտրության անվանման և 
օրվա մասին, կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկը, դիմու-
մի տրման ամսաթիվը, դիմողի ստորագրությունը: 

Հավատարմագրման դիմումին կից ներկայացվում է.  
1) հասարակական կազմակերպության կանոնադրութ-

յան պատճենը` Հայաստանի Հանրապետությունում գրանց-
ված հասարակական կազմակերպությունների դեպքում,  

2) հրավերի պատճենը` միջազգային կազմակերպութ-
յունների և օտարերկրյա հասարակական կազմակերպութ-
յունների դեպքում, 

3) հավատարմագրման ներկայացվող դիտորդների ցու-
ցակը, որը ներկայացվում է թղթային և էլեկտրոնային տար-
բերակներով1: 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դիտորդա-
կան առաքելություն իրականացնող կազմակերպություննե-

                                                 
1 Ցուցակի էլեկտրոնային տարբերակն ու լրացման կարգը կարող է 
ներբեռնվել ՀՀ ԿԸՀ պաշտոնական կայքից` www.elections.am: 
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րին համապատասխան վկայականներ է տրամադրում դի-
մումը ստանալուց հետո` 12 օրվա ընթացքում: Միջազգային 
դիտորդներին տրամադրվում են հայերեն և անգլերեն կամ 
հայերեն և ռուսերեն լեզուներով լրացված վկայականներ։ Տե-
ղական դիտորդների դեպքում համապատասխան կազմա-
կերպությանը տրվում է ներկայացված ցուցակում ընդգրկ-
ված դիտորդների թվին համապատասխան քանակի վկայա-
կաններ, որոնցում լրացվում է համապատասխան կազմա-
կերպության անվանումը, իսկ դիտորդի ազգանունը, անունը, 
հայրանունը լրացվում է համապատասխան կազմակեր-
պության կողմից և տրամադրվում է դիտորդին: Վկայականը 
կարող է կնքվել դիտորդական առաքելություն իրականաց-
նող կազմակերպության կնիքով: 

Դիտորդները համարվում են հավատարմագրված Կենտ-
րոնական ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրվե-
լու մասին գրությունը և վկայականները համապատասխան 
կազմակերպությանը տրամադրելուց հետո՝ հավատար-
մագրված դիտորդների վերաբերյալ տեղեկատվությունը 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային 
կայքում տեղադրելու պահից: Նշված տեղեկատվությունը 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային 
կայքում տեղադրվում է մինչև հավատարմագրվելու մասին 
գրության ուղարկման օրվան հաջորդող օրվա ավարտը: 

Դիտորդների լիազորությունները դադարում են ընտ-
րությունների արդյունքների պաշտոնական հրապարակու-
մից հետո` 8-րդ օրը, եթե ընտրության արդյունքները դատա-
րան չեն բողոքարկվել։ Ընտրությունների արդյունքները դա-
տարան բողոքարկելու դեպքում դիտորդների լիազորութ-
յուններն ավարտվում են դատական ակտի հրապարակման 
օրվա հաջորդ օրը, եթե ընտրության երկրորդ փուլ կամ վե-
րաքվեարկություն չի նշանակվել։ Ազգային ժողովի ընտրութ-
յան երկրորդ փուլի և վերաքվեարկության դեպքում դիտորդ-
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ների կրկին հավատարմագրում չի պահանջվում։ 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժում է 

դիտորդների հավատարմագրման մասին դիմումը Հայաս-
տանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահման-
ված հիմքերի առկայության պայմաններում: Այսպես, ՀՀ 
ընտրական օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համա-
ձայն` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի հավա-
տարմագրում դիտորդներին, եթե. 

1) միջազգային և օտարերկրյա հասարակական կազմա-
կերպությունների դեպքում`  
ա/ առկա չէ հրավեր, 
բ/ հավատարմագրվելու դիմումը ներկայացվել է Ընտրական 
օրենսգրքով սահմանված ժամկետների խախտմամբ, 
գ/ ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2016թ. նոյեմբե-
րի 9-ի թիվ 119-Ն որոշման պահանջներին. 

2) տեղական կազմակերպությունների դեպքում`  
ա/ կանոնադրական նպատակներն ընտրությունները նշա-
նակելու օրվան նախորդող նվազագույնը մեկ տարի չեն նե-
րառում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների 
պաշտպանության հարցեր, 
բ/ աջակցում են թեկնածուներին կամ ընտրություններին 
մասնակցող կուսակցություններին, 
գ/ հավատարմագրվելու դիմումը ներկայացվել է Ընտրական 
օրենսգրքով սահմանված ժամկետների խախտմամբ, 
դ/ դիմումը չի պարունակում նշում` կազմակերպության դի-
տորդների վարքագծի կանոնների ընդունման մասին, 
ե/ դիմումը չի պարունակում նշում` կազմակերպության դի-
տորդների ուսուցման մասին, 
զ/ ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2016թ. նոյեմբե-
րի 9-ի թիվ 119-Ն որոշման պահանջներին: 
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Տեղական դիտորդներին վերաբերող վերը նշված կանոն-
ները տարբերվում են նախկինում առկա կարգավորումնե-
րից: Խոսքը մասնավորապես, վերաբերում է դիմումում կազ-
մակերպության դիտորդների վարքագծի կանոնների ընդուն-
ման և դիտորդների ուսուցման մասին նշում ներառելու պա-
հանջին: Նշված պահանջն առաջին անգամ է տեղ գտել ՀՀ 
ընտրական օրենսգրքում: Անշուշտ, նշված սահմանափա-
կումները տրամաբանական են և համապատասխանում են 
ընտրությունների դիտորդության միջազգային չափանիշնե-
րին, և դրանց ամրագրումը նոր Ընտրական օրենսգրքում 
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ օրենսգիրքն ըն-
դունելիս քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական հասարա-
կության միջև ձեռքբերված համաձայնություններին համա-
պատասխան` նոր Ընտրական օրենսգրքում տեղ չգտան դի-
տորդների ուսուցմանը վերաբերող 2011 թվականի Ընտրա-
կան օրենսգրքով ամրագրված կանոնակարգումները: Նախ-
կինում 2011 թվականի ՀՀ ընտրական օրենսգրքի իրավա-
կարգավորումների շրջանակներում, դիտորդների ուսուց-
մամբ զբաղվում էին հենց ընտրական մարմինները, ավելի 
հստակ` ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը: Այս-
պես, 2011 թվականի մայիսի 26-ի ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 
31-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ պարբերության համաձայն. 
�Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված հասարա-
կական կազմակերպությունների դիտորդները ընտրական 
հանձնաժողովների նիստերին, իսկ քվեարկության ընթաց-
քում նաև քվեարկության սենյակում կարող են ներկա լինել, 
եթե ունեն ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու որա-
կավորման վկայական կամ ստուգարքի արդյունքով ստացել 
են դիտորդական առաքելություն իրականացնելու վկայա-
կան: Դասընթացները կազմակերպվում են Երևան քաղաքում 
և մարզերում (մարզերում` ըստ ընտրատարածքների) տա-
րին առնվազն մեկ անգամ` քաղաքացիների դիմումների և 
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հասարակական կազմակերպությունների ներկայացրած 
ցուցակների հիման վրա: Որակավորման վկայականները 
տրվում են ստուգարքի հիման վրա:�: Նման իրավակարգա-
վորմամբ ապահովվում էր, որպեսզի դիտորդական առաքե-
լություն իրականացնող անձն իրազեկված լինի ընտրական 
գործընթացների մասին, հնարավորություն ունենան օրենքին 
և այլ նորմատիվ իրավական ակտերին համապատասխան 
գնահատել տեղի ունեցածը` որակելով այն որպես խախտում 
կամ օրենքի տառին համահունչ ձեռնարկված միջոց և այլն: 
Վերոգրյալը համահունչ էր նաև ՀՀ կողմից վավերացված մի-
ջազգային փաստաթղթերով ստանձնած պարտավորություն-
ներին: Մասնավորապես, �Անկախ Պետությունների Համա-
գործակցության մասնակից պետություններում ժողովրդա-
վարական ընտրությունների, ընտրական իրավունքների և 
ազատությունների չափանիշների մասին� 2002 թվականի 
Կոնվենցիայի 1  14-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված է. 
«Ընտրական մարմինները և (կամ) այլ մարմիններն ու կազ-
մակերպությունները կարող են օժտվել ազգային դիտորդնե-
րի և ընտրությունների մյուս մասնակիցների համար ժողովր-
դավարական ընտրական տեխնոլոգիաների հիմունքների, 
ազգային ընտրական օրենսդրության, միջազգային ընտրա-
կան չափանիշների, մարդու և քաղաքացու ընտրական իրա-
վունքների և ազատությունների ապահովման և պաշտպա-
նության վերաբերյալ ուսուցում կազմակերպելու լիազորութ-
յուններով»:  

Նշված իրավակարգավորումների փոխարեն նոր Ընտրա-
կան օրենսգիրքը նախատեսել է, որ այն հասարակական 
կազմակերպությունները, որոնք ցանկանում են ընտրութ-
յունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրակա-
նացնել, պարտավոր են ինքնուրույն կազմակերպել իրենց 
                                                 
1  Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտել 2005 
թվականին: 
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դիտորդների ուսուցումը և ընդունել դիտորդների վարքագծի 
կանոններ: Ցավոք, նշված իրավակարգավորում սահմանելու 
հետ մեկտեղ, նշված պահանջների իրական պահպանման 
նկատմամբ վերահսկողության որևէ կառուցակարգ ՀՀ ընտ-
րական օրենսգրքով չի առաջարկվել, և դիտորդներ հավա-
տարմագրելիս Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, 
հավաստիության կանխավարկածից ելնելով, սոսկ դիմու-
մում դիտորդների վարքագծի կանոնների ընդունման և ու-
սուցման անցկացման մասին գրառման առկայությունն է 
գնահատում` դիմումը որպես օրենքի պահանջներին համա-
պատասխան ներկայացված որակելու համար: 

Նշված նոր կարգավորումների առկայությունն ամենևին 
չի ազատում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, ի 
թիվս ընտրական գործընթացի այլ մասնակիցների, նաև դի-
տորդների իրազեկվածությունն ապահովելու պարտավո-
րությունից: Այսպես, ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 51-րդ հոդվա-
ծի 2-րդ մասի 14-րդ կետի համաձայն` Կենտրոնական ընտ-
րական հանձնաժողովը մշակում և հրապարակում է ուսում-
նական նյութեր՝ ընտրական հանձնաժողովների անդամնե-
րի, մասնագետների, թեկնածուների, վստահված անձանց, 
դիտորդների և ընտրողների համար, ինչը որպես նոր Ընտ-
րական օրենսգրքի ձեռքբերում մատնանշվել է արդեն իսկ 
հիշատակված Վենետիկի հանձնաժողովի և ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի 
համատեղ զեկույցում1: 

Անդրադառնալով համապետական ընտրությունների և 
հանրաքվեների ժամանակ վերջին 5 տարիների ընթացքում 
հավատարմագրման մասին դիմումների մերժման Կենտրո-
նական ընտրական հանձնաժողովի պրակտիկային, ստաց-
վում է հետևյալ պատկերը2. 
                                                 
1 Տես` նույն տեղում, կետ 18: 
2  Աղբյուրը` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշ-
տոնական կայքը` www.elections.am: 



32 

 



33 

Դիտորդի իրավունքները, պարտականությունները եվ 
գործունեության երաշխիքները: 

Բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթեր տարբեր ձևաչա-
փերով անդրադարձել են դիտորդների իրավական կարգա-
վիճակին և նրանց գործունեության երաշխիքներին: Չփորձե-
լով, բնավ, ամբողջությամբ ներկայացնելու ընտրությունների 
ժամանակ դիտորդությանն առնչվող միջազգային իրավունքի 
ողջ իրավակարգավորումը, անդրադառնանք որոշ միջազգա-
յին փաստաթղթերին: Մասնավորապես, Վենետիկի հանձ-
նաժողովի 2002 թվականի «Ընտրական հարցերում բարեն-
պաստ գործունեության կանոնագրքի�1 3.2.-րդ կետում նշված 
է.  

«ա/ Եվ տեղական, և միջազգային դիտորդներին պետք է 
տրամադրվեն ամենալայն հնարավորություններն ընտրութ-
յունների դիտորդական գործընթացում մասնակցելու համար: 

բ/ Դիտորդությունը չպետք է սահմանափակվի միայն 
քվեարկության օրով, այլ պետք է ներառի թեկնածուների 
գրանցման ժամանակաշրջանը և անհրաժեշտության դեպ-
քում ընտրողների գրանցման ժամանակաշրջանը, ինչպես 
նաև ընտրարշավը: Պետք է հնարավոր լինի որոշել, թե արդ-
յոք խախտումները տեղի են ունեցել ընտրություններից ա-
ռաջ, ընտրությունների ընթացքում, թե ընտրություններից 
հետո: Այն միշտ հնարավոր պետք է լինի ձայների հաշվարկ-
ման ընթացքում: 

                                                 
1 Նշված Կանոնագիրքը` ցուցումներով և բացատրական զեկույցով, 
ընդունվել է Վետետիկի հանձնաժողովի կողմից 52-րդ լիազգումար 
նստաշրջանի ընթացքում (Վենետիկ, 2002թ. հոկտեմբերի 18-19), 
CDL-AD (2002) 23 rev 
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գ/ Այն տեղերը, որտեղ դիտորդներն իրավունք չունեն 
ներկա գտնվել, պետք է հստակորեն սահմանված լինեն օ-
րենքով: 

դ/ Դիտորդությունը պետք է անդրադառնա նաև իշխա-
նությունների չեզոքություն դրսևորելու պարտականության 
պահպանմանը:»: 

Նշված Կանոնագրքի «Ցուցումներ և բացատրական զե-
կույց»-ի «Ընտրությունների դիտարկումը» վերտառությամբ 
3.2-րդ կետում սահմանվում է. 

«86. Ընտրությունների դիտարկումը կարևոր դեր է խա-
ղում, քանի որ վկայություն է ապահովում այն մասին, թե 
արդյոք ընտրական գործընթացը կանոնավոր էր, թե ոչ: 

87. Կան դիտորդների երեք տիպեր` որևէ կուսակցութ-
յան համակիր ազգային դիտորդներ, անկուսակցական չեզոք 
ազգային դիտորդներ և միջազգային (անկուսակցական) դի-
տորդներ: Գործնականում առաջին երկու կատեգորիաների 
միջև տարբերակումը միշտ չէ, որ պարզ է: Ահա թե ինչու լա-
վագույն տարբերակը կլինի դիտորդական ընթացակարգը 
դարձնել հնարավորին չափ ընդգրկուն թե ազգային և թե մի-
ջազգային մակարդակում: 

88. Դիտարկումը չի սահմանափակվում փաստացի ընտ-
րությունների օրով, այլ ներառում է նաև հավաստիանալը, որ 
որևէ խախտում տեղի չի ունեցել ընտրություններից առաջ 
(օրինակ, ընտրացուցակների սխալ կազմումը, թեկնածունե-
րի առջև ծառացած խոչընդոտները, խոսքի ազատության 
սահմանափակումները և լրատվամիջոցների մատչելիութ-
յան կամ ընտրարշավների ընտրական ֆինանսավորման 
մատչելիության ապահովման հետ կապված խախտումները), 
ընտրությունների ընթացքում (օրինակ, ընտրողների վրա 
ճնշում գործադրելու, բազմակի քվեարկության, քվեարկութ-
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յան գաղտնիության խախտման և այլնի միջոցով), կամ 
քվեարկությունից հետո (հատկապես ձայների հաշվարկման 
և արդյունքների հայտարարման ժամանակ): Դիտարկումը 
պետք է հատկապես բևեռվի այն հանգամանքի վրա, թե որ-
քանով, ինչպես հարկն է, իշխանությունների վարքը չեզոք է: 

89. Միջազգային դիտորդները բացառիկ կարևոր դեր են 
խաղում այնպիսի պետություններում, որտեղ դեռ չեն ձևա-
վորվել ընտրությունների օրինականության անկողմնակալ 
վավերացման ավանդույթներ: 

90. Ընդհանուր առմամբ ինչպես միջազգային, այնպես էլ 
ազգային դիտորդները պետք է հնարավորություն ունենան 
հարցազրույց անցկացնելու ներկաներից ցանկացածի հետ, 
գրառումներ կատարելու և իրենց կազմակերպությանը զե-
կուցելու, սակայն նրանք պետք է ձեռնպահ մնան մեկնաբա-
նություններ անելուց: 

91. Օրենքում պետք է հստակ սահմանված լինի, թե ինչ 
տարածքներ իրավունք չունեն այցելելու դիտորդները, որ-
պեսզի նրանց գործունեությանը չխոչընդոտեն: Օրինակ, այն-
պիսի ակտի առկայությունը, որով դիտորդներին լիազորութ-
յուն է տրվում այցելել միայն այն տարածքները, որտեղ ընտ-
րությունները (քվեարկությունը) տեղի են ունենում, կարող է 
կոնկրետ ընտրական տեղամասերում անարդարացիորեն 
մեկնաբանվել շատ նեղ ձևով»: 

Միջազգային դիտորդական առաքելության գործու-
նեության երաշխիքներին է անդրադառնում նաև Ընտրութ-
յունների միջազգային դիտորդության սկզբունքների ՄԱԿ-ի 
հռչակագիրը, որի 12-րդ կետում, մասնավորապես, նշվում է. 

«Որպեսզի ընտրությունների միջազգային դիտորդութ-
յան առաքելությունը կարողանա արդյունավետ և բարեխիղճ 
վարել իր աշխատանքը, պետք է պահպանվեն որոշ հիմնա-
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կան պայմաններ: Դրան համապատասխան ընտրություննե-
րի միջազգային դիտորդության առաքելությունը կարող է 
կազմակերպվել միայն այն պայմանով, որ երկիրը, որում 
անցկացվում են ընտրությունները, ձեռնարկում է հետևյալ 
միջոցները.  
ա/ հանդես է գալիս հրավերով կամ որևէ այլ կերպ պատրաս-
տակամություն է ցուցաբերում ընդունելու ընտրությունների 
դիտորդական առաքելությունները յուրաքանչյուր մասնակից 
կազմակերպության պահանջներին համապատասխան նա-
խօրոք մինչ ընտրությունները, որպեսզի բավարար ժամա-
նակ լինի բոլոր այն գործընթացների վերլուծության համար, 
որոնք կարևոր նշանակություն ունեն իրական ժողովրդավա-
րական ընտրություններ կազմակերպելու համար. 

բ/ երաշխավորում է ընտրությունների միջազգային դի-
տորդության առաքելության անխոչընդոտ մատչելիությունը 
ընտրությունների գործընթացի բոլոր փուլերի, այդ թվում` է-
լեկտրոնային տեխնոլոգիաների և էլեկտրոնային քվեար-
կության արդյունքների հաստատման ընթացակարգերի, ու-
սումնասիրության համար` չպահանջելով ընտրությունների 
միջազգային դիտորդության առաքելությունից կնքել համա-
ձայնություն գաղտնիության պահպանման և տեխնիկական 
միջոցների և ընտրությունների գործընթացների վերաբերյալ 
տեղեկատվության չհրապարակման մասին, և ճանաչում է, 
որ ընտրությունների միջազգային դիտորդության առաքե-
լությունները կարող են հրաժարվել հավաստելու տեխնիկա-
կան միջոցների ընդունելի լինելու հանգամանքը,  

գ/ երաշխավորում է անխոչընդոտ մատչելիություն ընտ-
րական գործընթացում մասնակցող բոլոր անձանց, այդ 
թվում`  
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• բոլոր մակարդակներում ընտրական մարմինների 
պաշտոնատար անձանց` հիմնավորված խնդրանքի ներկա-
յացմամբ,  

• իշխանության օրենսդիր մարմինների անդամների, 
կառավարական ծառայողների անվտանգության մարմիննե-
րի աշխատակիցների, որոնց գործունեությունն առնչվում է ի-
րական ժողովրդավարական ընտրությունների կազմակերպ-
մանը, 

• բոլոր քաղաքական կուսակցությունների, կազմակեր-
պությունների և անձանց, որոնք ցանկություն են հայտնել 
մասնակցելու քաղաքական պայքարին (ներառյալ ընտրութ-
յուններին թույլատրված, չթույլատրված և մասնակցությու-
նից հրաժարված թեկնածուների) կամ ձեռնպահ են մնացել 
այդ մասնակցությունից,  

• ԶԼՄ-ների աշխատակիցների, 
• բոլոր կազմակերպությունների և անձանց, ովքեր շա-

հագրգռված են երկրում իրական ժողովրդավարական ընտ-
րությունների ապահովման հարցում.  

դ/ ընտրությունների միջազգային դիտորդական առաքե-
լության բոլոր անդամներին երաշխավորում է տեղաշարժ-
ման ազատությունը երկրում.  

ե/ երաշխավորում է, որ ընտրությունների միջազգային 
դիտորդության առաքելությունը կարող է ազատ, առանց ար-
տաքին միջամտության, հանդես գալ հանրային հայտարա-
րություններով և իր եզրահանգումների և հանձնարարական-
ների վերաբերյալ զեկույցներով` ընտրությունների հետ 
կապված գործընթացների և իրադարձությունների վերաբեր-
յալ.  

զ/ երաշխավորում է, որ որևէ կառավարական մարմին, 
անվտանգության մարմին կամ ընտրական մարմին չի մի-
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ջամտելու ընտրությունների միջազգային դիտորդության ա-
ռաքելության կողմից առանձին դիտորդների և առաքելութ-
յան այլ անդամների ընտրանքին և չի փորձելու սահմանա-
փակել նրանց քանակական կազմը. 

է/ երաշխավորում է լիարժեք հավատարմագրում (այ-
սինքն` ընտրությունների դիտարկման համար ցանկացած 
վկայականի կամ փաստաթղթի տրամադրումը) երկրի ողջ 
տարածքում այն անձանց համար, ովքեր ընտրվել են որպես 
ընտրությունների միջազգային դիտորդության առաքելութ-
յան դիտորդներ կամ այլ մասնակիցներ աշխատելու համար` 
պայմանով, որ առաքելությունը պահպանելու է հավատար-
մագրման հստակ սահմանված, հիմնավորված և ոչ խտրա-
կան պահանջները.  

ը/ երաշխավորում է, որ որևէ կառավարական մարմին, 
անվտանգության մարմին կամ ընտրական մարմին չի մի-
ջամտելու ընտրությունների միջազգային դիտորդության ա-
ռաքելության աշխատանքներին. 

թ/ երաշխավորում է, որ որևէ կառավարական մարմին 
չի գործադրելու ճնշում, սպառնալու կիրառել միջոցներ կամ 
կիրառել պատժելու որևէ միջոցներ իր որևէ քաղաքացու կամ 
որևէ օտարերկրացու նկատմամբ, որոնք աշխատում են ընտ-
րությունների միջազգային դիտորդության առաքելության 
վրա, ցուցաբերում են վերջինիս օգնություն կամ տեղեկատ-
վություն են տրամադրում ընտրությունների դիտարկման մի-
ջազգային սկզբունքներին համապատասխան:»: 

«Անկախ Պետությունների Համագործակցության մասնա-
կից պետություններում ժողովրդավարական ընտրություննե-
րի, ընտրական իրավունքների և ազատությունների չափա-
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նիշների մասին» 2002թ. կոնվենցիան1 առանձին հոդվածնե-
րով է անդրադառնում ազգային և միջազգային դիտորդների 
կարգավիճակին: Այսպես, Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածի 1-ին 
և 2-րդ մասերի համաձայն` «1. Յուրաքանչյուր թեկնածու, 
յուրաքանչյուր քաղաքական կուսակցություն (դաշինք), այլ 
հասարակական միավորում (հասարակական կազմակեր-
պություն), ընտրողների խումբ, Սահմանադրությամբ, օրենք-
ներում նշված` ընտրությունների այլ սուբյեկտներ իրավունք 
ունեն օրենքներով կամ ընտրությունները կազմակերպող 
մարմինների կողմից ընդունվող նորմատիվ ակտերով սահ-
մանված կարգով նշանակել ազգային դիտորդներ, որոնք ի-
րավունք ունեն քվեարկության օրը, այդ թվում` վաղաժամ-
կետ քվեարկության օրը, քվեարկության համար հատկաց-
ված տարածքում իրականացնել դիտարկում: 2. Ազգային դի-
տորդների իրավունքներն ու պարտականությունները պետք 
է սահմանվեն օրենսդրությամբ:»: 

Նույն Կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածի 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ մա-
սերի համաձայն` 

«5. Ընդունող երկրի տարածքում միջազգային դիտորդը 
գտնվում է տվյալ պետության հովանավորության ներքո: 
Ընտրական մարմինները, պետական իշխանության մարմին-
ները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները պար-
տավոր են իրենց իրավասությունների սահմաններում 
նրանց ցուցաբերել անհրաժեշտ աջակցություն: 

6. Միջազգային դիտորդն իր գործունեությունն իրակա-
նացնում է ինքնուրույն և անկախ: Միջազգային դիտորդի 
գործունեության նյութաֆինանսական ապահովվածությունը 
կատարվում է դիտորդին ուղարկող կողմի կամ նրա անձնա-
կան միջոցների հաշվին: 
                                                 
1 Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտել 2005թ.: 
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7. Միջազգային դիտորդներն իրավունք չունեն օգտագոր-
ծելու իրենց կարգավիճակը ընտրարշավի ընթացքը դիտար-
կելու հետ առնչություն չունեցող գործունեություն իրակա-
նացնելու համար: Կողմերն իրենց իրավունք են վերապա-
հում հավատարմագրումից զրկել այն միջազգային դիտորդ-
ներին, որոնք խախտում են օրենքները, միջազգային իրա-
վունքի հանրաճանաչ սկզբունքները և նորմերը:»: 

ՀՀ ընտրական օրենսդրությունը մեծ հաշվով համահունչ 
է դիտորդությանը վերաբերող միջազգային չափորոշիչներին: 

Դիտորդների իրավունքներին, պարտականությունների և 
գործունեության երաշխիքներին նվիրված է Ընտրական օ-
րենսգրքի 32-րդ հոդվածը, սակայն օրենսգրքի ուսումնասի-
րությունը վկայում է, որ նշված հոդվածում սպառիչ ցանկ ներ-
կայացված չէ, քանի որ Ընտրական օրենսգրքի բազմաթիվ այլ 
հոդվածներ նույնպես անդրադառնում են դիտորդների իրա-
վունքներին, դրանց սահմանափակումներին, դիտորդների 
պարտականություններին և գործունեության երաշխիքներին: 

Ընտրական օրենսգրքի ուսումնասիրությունը թույլ է 
տալիս առանձնացնելու դիտորդների իրավունքների հետև-
յալ ցանկը: Այսպիսով, դիտորդն իրավունք ունի` 

1) ներկա գտնվելու ընտրական հանձնաժողովի նիստե-
րին, իսկ քվեարկության ընթացքում` նաև քվեարկության 
սենյակում: Ընտրական հանձնաժողովի նիստերին, իսկ 
քվեարկության ընթացքում՝ նաև տեղամասային կենտրոնում 
(քվեարկության սենյակում), կարող են ներկա լինել յուրա-
քանչյուր միջազգային կազմակերպությունից մինչև երկու 
դիտորդ՝ թարգմանչի ուղեկցությամբ, իսկ տեղական դի-
տորդների դեպքում՝ յուրաքանչյուր կազմակերպությունից՝ 
մեկ դիտորդ։ Դիտորդը ընտրական հանձնաժողովի նիստե-
րին, իսկ քվեարկության ընթացքում՝ նաև տեղամասային 
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կենտրոնում (քվեարկության սենյակում), կարող է ներկա լի-
նել, եթե ունի սահմանված նմուշի վկայական։ Դիտորդի 
վկայականն ուժի մեջ է անձը հաստատող փաստաթղթի առ-
կայության դեպքում: Ընտրական հանձնաժողովի նիստերին 
դիտորդի ներկայությունը արձանագրվում է ընտրական 
հանձնաժողովի կողմից։ Քվեարկության օրը տեղամասային 
կենտրոն (քվեարկության սենյակ) դիտորդի այցելության 
դեպքում համապատասխան գրառում է կատարվում տեղա-
մասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում 
(նշվում է կազմակերպության անվանումը, դիտորդի անունը, 
ազգանունը և տեղամաս մուտք գործելու և տեղամասից հե-
ռանալու ժամը)։ 

2) ներկա գտնվելու կալանավորված անձանց և դատա-
պարտյալների քվեարկության կազմակերպմանն ու անցկաց-
մանը: Այս իրավունքից դիտորդները նախկինում օգտվել են 
փոքր-ինչ այլ ձևաչափով, քանի որ մինչև 2015 թվականի 
սահմանադրական փոփոխությունները քվեարկությանը 
մասնակցելու իրավունք վերապահվում էր կալանավորված, 
բայց ոչ դատապարտված անձանց: Կալանավորված անձանց 
և դատապարտյալների քվեարկությունը կազմակերպվում և 
անցկացվում է քրեակատարողական հիմնարկում կազմա-
վորված տեղամասային կենտրոնում: Այն դիտորդները, ով-
քեր ցանկություն ունեն ներկա գտնվելու քրեակատարողա-
կան հիմնարկում կազմավորված տեղամասային կենտրո-
նում անցկացվող քվեարկությանը և (կամ) արդյունքների ամ-
փոփման նիստին, քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր 
առաջ համապատասխան տարածքային ընտրական հանձ-
նաժողով են ներկայացնում գրավոր հայտ` նշելով հայտա-
տուի անունը, ազգանունը, տվյալ ընտրական գործընթացում 
իրենց կարգավիճակը, այն քրեակատարողական հիմնարկի 
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անվանումը, որում կազմավորված տեղամասային կենտրո-
նում ցանկանում են ներկա գտնվել: Հայտին կից ներկայաց-
վում են դիտորդի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը 
և նրա դիտորդի վկայականը: Տարածքային ընտրական 
հանձնաժողովի նախագահը քվեարկության օրվանից 5 օր ա-
ռաջ քրեակատարողական հիմնարկ մուտքի իրավունք ստա-
նալու նպատակով քրեակատարողական հիմնարկի պետին է 
ներկայացնում այն դիտորդների ցուցակը, ովքեր ցանկութ-
յուն են հայտնել ներկա գտնվելու քրեակատարողական հիմ-
նարկում կազմավորված տեղամասային կենտրոնում` 
քվեարկության ընթացքին հետևելու նպատակով, և արդ-
յունքների ամփոփման նիստին: Դիտորդները քրեակատարո-
ղական հիմնարկ մուտքի և ելքի ժամանակ պարտավոր են 
պահպանել քրեակատարողական հիմնարկ մուտքի և ելքի 
սահմանված կարգը և ենթարկվել քրեակատարողական հիմ-
նարկի վարչակազմի կողմից ներկայացվող պահանջներին: 

3) ներկա գտնվելու ստացիոնար բուժում իրականացնող 
բժշկական հաստատությունում և ռազմաբժշկական հաստա-
տությունում քվեարկության կազմակերպմանը: Ստացիոնար 
բուժման մեջ գտնվող, քվեարկության օրը տեղամասային 
կենտրոն ինքնուրույն ներկայանալու հնարավորություն չու-
նեցող ընտրողների, ռազմաբժշկական հաստատությունում 
ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող զինծառայող ընտրողների 
և ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում ձերբակալված 
ընտրողների քվեարկությունը տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովը կազմակերպում է համապատասխանաբար 
ստացիոնար բուժում իրականացնող բժշկական հաստա-
տությունում, ռազմաբժշկական հաստատությունում և ձեր-
բակալված անձանց պահելու վայրում` շրջիկ արկղի միջո-
ցով` քվեարկության օրը ժամը 8:00-ից հետո՝ այն հաշվար-
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կով, որ քվեարկությունն ավարտվի մինչև ժամը 18.00-ն: 
Շրջիկ արկղով քվեարկության կազմակերպմանն ու անցկաց-
մանը դիտորդները հետևում են իրենց միջոցների հաշվին:  

4) Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմա-
նած կարգով հետևելու քվեաթերթիկների և ինքնասոսնձվող 
դրոշմանիշերի տպագրման, փոխադրման, պահպանման և 
հաշվարկման գործընթացներին: Դիտորդները կարող են 
տպագրության ողջ ընթացքում տպագրատանը հետևել 
քվեաթերթիկների և ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների 
տպագրմանը, իրենց միջոցներով ուղեկցել քվեաթերթիկները 
և ինքնասոսնձվող դրոշմանիշները տպագրատնից տարած-
քային ընտրական հանձնաժողով, քվեարկության նախորդ օ-
րը` տարածքային ընտրական հանձնաժողովից տեղամասա-
յին ընտրական հանձնաժողով, իսկ քվեարկության արդյունք-
ներն ամփոփելուց հետո` ընտրական փաստաթղթերը տե-
ղամասային ընտրական հանձնաժողովից տարածքային 
ընտրական հանձնաժողով տեղափոխող մեքենան։ 

Դիտորդները կարող են քվեարկության նախորդ օրը 
հետևել ընտրական փաստաթղթերը և տեխնիկական սար-
քավորումները տեղամասային ընտրական հանձնաժողովնե-
րին հատկացնելու գործընթացին, դրանց պահպանմանը, 
քվեարկության օրը տեղամասային ընտրական հանձնաժո-
ղովում չմիջամտելով հանձնաժողովի աշխատանքներին, 
հետևել քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու գործըն-
թացին։ 

5) ծանոթանալու Կենտրոնական ընտրական հանձնաժո-
ղովի, տարածքային ընտրական հանձնաժողովի տնօրինութ-
յան տակ գտնվող ընտրական փաստաթղթերին և ինքնու-
րույն կատարելու քաղվածքներ, ստանալու պատճեններ այն 
փաստաթղթերից, որոնք տեղադրված չեն Կենտրոնական 
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ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում: Ընտ-
րական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով որպես Կենտրո-
նական ընտրական հանձնաժողովի պարտավորություն 
սահմանված է ընտրական փաստաթղթերի, ձևաթղթերի, 
ձևանմուշների, ինչպես նաև իրավական ակտերի, տվյալնե-
րի հրապարակում: Այս առումով ընտրական գործընթացնե-
րին առնչվող տեղեկատվությունը հիմնականում մատչելի է 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական 
կայքում` www.elections.am: Սակայն այն փաստաթղթերը, 
տեղեկությունները, որոնք գտնվում են Կենտրոնական կամ 
տարածքային ընտրական հանձնաժողովների օգտագործ-
ման ներքո, ազատ են դիտորդների կողմից ծանոթանալու 
համար: Ավելին, սույն իրավունքի խախտման համար ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 154.5-րդ հոդվածով նախատեսված է 
քրեական պատասխանատվություն, որով 3-ից 5 տարի ազա-
տազրկում է նախատեսվում որպես պատիժ` դիտորդին 
ընտրական փաստաթղթերին սահմանված դեպքերում և 
կարգով ծանոթանալուն խոչընդոտելու համար: 

6) պահանջելու և ստանալու թեկնածուների հայտարա-
րագրերի պատճենները: Դրանք տրամադրվում են դիտորդի 
գրավոր դիմումի հիման վրա: 

7) տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագա-
հի, քարտուղարի կամ հանձնաժողովի անդամներից որևէ 
մեկի ներկայությամբ, ում կհանձնարարի հանձնաժողովի 
նախագահը, ծանոթանալու տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովի տնօրինության տակ գտնվող ընտրական 
փաստաթղթերին (բացառությամբ քվեարկության ընթացքում 
քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակների), դա-
տարանի համապատասխան վճիռներին, ընտրողին տրա-
մադրած լիազոր մարմնի համապատասխան տեղեկանքին: 
Չմիջամտելով ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքնե-
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րին և չխաթարելով քվեարկության ընթացքը՝ ինքնուրույն 
կատարելու քաղվածքներ և նշումներ ընտրական փաս-
տաթղթերից (բացառությամբ քվեարկությանը մասնակցած 
ընտրողների ցուցակների, քվեարկության կտրոնների): 
Քվեարկության ընթացքում քվեարկությանը մասնակցած 
ընտրողների ցուցակներից և քվեարկության կտրոններից 
քաղվածքներ և նշումներ կատարելն արգելվում է: Տեղամա-
սային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը քվեարկու-
թյան արդյունքների ամփոփման, իսկ տարածքային ընտրա-
կան հանձնաժողովի նախագահը քվեարկության արդյունք-
ների վերահաշվարկի գործընթացը կազմակերպում են այն-
պես, որ դիտորդները հնարավորություն ունենան հետևել 
քվեարկության կտրոնների, ինքնասոսնձվող դրոշմանիշնե-
րի հաշվարկման, քվեաթերթիկների վավերականության ո-
րոշման, քվեաթերթիկների տեսակավորման, քվեաթերթիկ-
ների հաշվարկման գործընթացներին։ Օրենսգրքի միակ 
սահմանափակումն այս առումով վերաբերում է քվեարկութ-
յան ընթացքում քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների 
ցուցակներից և քվեարկության կտրոններից քաղվածքներ և 
նշումներ կատարելուն, ինչն ուղղակիորեն արգելվում է Ընտ-
րական օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով և 
34-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով: Սակայն, մեր գնա-
հատմամբ, սույն դրույթները ամենևին չպետք է ընկալվեն 
իբրև դիտորդի (կամ որևէ այն սուբյեկտի) վերը նշված իրա-
վունքի սահմանափակում` հաշվի առնելով ընտրողների 
ստորագրած ցուցակների հրապարակմանն ուղղված Ընտ-
րական օրենսգրքի իրավակարգավորումները: Մասնավորա-
պես, օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 3.1-րդ մասի համաձայն, 
ընտրողների ստորագրված ցուցակները սկանավորվում են և 
ներբեռնելու և ըստ ընտրական տեղամասերի որոնման հնա-
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րավորությամբ տեղադրվում են Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի համացանցային կայքում: 

Ինչ վերաբերում է կտրոնից քաղվածք կատարելու արգել-
քին, ապա սույն իրավակարգավորումը նույնպես գտնում ենք 
ողջամիտ սահմանափակում` «Անձնական տվյալների 
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված իրավա-
կան ռեժիմը պահպանելու առումով, քանի որ քվեարկության 
կտրոնի վրա հանրամատչելի համարվող ընտրողի ազգա-
նունից, անունից, հերթական համարից բացի, տպվում է նաև 
անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, որոշ դեպքերում` 
նաև ընտրողի լուսանկարը:  

8) պահանջելու ընտրական տեղամասում քվեարկության 
արդյունքների արձանագրությունից քաղվածք: Նշված քաղ-
վածքը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախա-
գահը տրամադրում է դիտորդին` վավերացված հանձնաժո-
ղովի նախագահի և քարտուղարի ստորագրություններով և 
հանձնաժողովի կնիքով։ Կրկին հիշատակելով ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 154.5-րդ հոդվածը, հավելենք, որ հոդվածով 
նշված հանցակազմի դիսպոզիցիան որպես օբյեկտիվ կողմ 
նշում է նաև ընտրական հանձնաժողովի արձանագրություն-
ների պատճենները, քաղվածքները չտալը, որը պատժվում է 
3-ից 5 տարի ազատազրկմամբ:  

9) լուսանկարահանելու, տեսանկարահանելու ընտրա-
կան հանձնաժողովների նիստերը, ինչպես նաև քվեարկութ-
յան ընթացքը, քվեարկության արդյունքների ամփոփման 
գործընթացը և քվեարկության արդյունքների վերահաշվար-
կի աշխատանքները` չխախտելով ընտրողների քվեարկութ-
յան գաղտնիության իրավունքը։ Ազգային ժողովի ընտրութ-
յունների ժամանակ դիտորդները կարող են լուսանկարել 
կամ տեսանկարահանել ընտրական տեղամասում կազմված 
քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը: 
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10) պահանջելու և ստանալու Ազգային ժողովի ընտրութ-
յունների ժամանակ քվեարկության ավարտից հետո տեխնի-
կական սարքավորման միջոցով տպող տեղեկանքը, որում 
նշված են սարքավորման միջոցով գրանցված ընտրողների 
հերթական համարները: եթե տեխնիկական սարքավորումն 
անխափան աշխատել է քվեարկության ընթացքում, ապա 
Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ տեխնիկական 
սարքավորման միջոցով տպում է տեղեկանք, որում նշվում 
են տարածքային ընտրական հանձնաժողովի և ընտրական 
տեղամասի համարները, տեխնիկական սարքավորման մի-
ջոցով գրանցված ընտրողների հերթական համարը համա-
պատասխան ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցա-
կում: Տեղեկանքը պետք է պարունակի նշում այն ընտրողնե-
րի վերաբերյալ, որոնց գրանցումն իրականացվել է անձը 
հաստատող փաստաթղթի տվյալները ստեղնաշարով տեխ-
նիկական սարքավորման մեջ ներմուծելու միջոցով: Տեղե-
կանքի մեկական օրինակ, ստորագրված տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կողմից և կնքված 
հանձնաժողովի կնիքով, ըստ պահանջի տրամադրվում է 
ամփոփման նիստին ներկա գտնվող դիտորդներին: 

11) հետևելու ընտրողների ցուցակների սկանավորման 
աշխատանքներին: Ազգային ժողովի ընտրությունների ժա-
մանակ տարածքային ընտրական հանձնաժողովը քվեար-
կության հաջորդ օրը՝ ժամը 12.00-ից սկսած, իրականացնում 
է ընտրողների ցուցակների սկանավորում, որին կարող են 
հետևել նաև դիտորդները: 

12) մասնագիտացված կազմակերպությունից պահանջե-
լու և ստանալու ընտրական տեղամասում իրականացված 
տեսանկարահանված նյութերից պատճեններ: Մասնագի-
տացված կազմակերպությունն ընտրական տեղամասում ի-
րականացված տեսանկարահանված նյութերից պատճեններ՝ 
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գրավոր դիմումի հիման վրա, տրամադրում է դիտորդական 
առաքելություն իրականացրած կազմակերպություններին՝ 
պատճենահանման ինքնարժեքի վճարման պայմանով: Դի-
մումը կարող է ներկայացվել մինչև Ազգային ժողով ընտրվե-
լու մասին Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշ-
ման վիճարկման համար սահմանված ժամկետի ավարտը, 
իսկ այդ որոշման վիճարկման դեպքում` մինչև Սահմանադ-
րական դատարանի որոշում ընդունելը: Դիմումը պետք է նե-
րառի այն ընտրական տեղամասի համարը, որի տեսանկա-
րահանված նյութերից պահանջվում է պատճենը, և դիմումի 
հետ պետք է ներկայացվի մասնագիտացված կազմակեր-
պության կողմից սահմանված պահանջները բավարարող է-
լեկտրոնային կրիչ: 

13) ազատ տեղաշարժվելու քվեարկության սենյակում՝ 
քվեաթերթիկների, քվեարկության ծրարների, ընտրողների 
ցուցակների ու քվեատուփի դիտարկման համար. 

14) հրապարակայնորեն, այդ թվում` զանգվածային 
լրատվության միջոցներով հայտնելու կարծիք, անելու հայ-
տարարություն՝ ընտրությունների կազմակերպման և անց-
կացման վերաբերյալ 1 : Դիտորդական առաքելություն իրա-
կանացրած կազմակերպությունների` ընտրությունների վե-

                                                 
1 Համեմատելու համար մեջբերենք ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի «Դիտորդների 
համար Վարքագծի կանոնագիրքը», ըստ որի` «Դիտորդների բոլոր 
եզրահանգումների համար պետք է հիմք հանդիսանա իրենց 
անձնական դիտարկումները կամ հստակ և համոզիչ փաստերը 
կամ ապացույցները: Դիտորդները չպետք է լրատվամիջոցներին 
որևէ դիտողություններ ներկայացնեն ընտրական գործընթացի 
կամ իրենց դիտարկումների վերաբերյալ, իսկ լրատվամիջոցներին 
տված ցանկացած մեկնաբանություն պետք է սահմանափակվի 
դիտորդական առաքելության և դիտորդների դերի վերաբերյալ 
ընդհանուր տեղեկատվությամբ»: 
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րաբերյալ ներկայացված զեկույցները տեղադրվում են Կենտ-
րոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայ-
քում: 

15) բողոքարկելու ընտրական հանձնաժողովի որոշում-
ները, գործողությունները (անգործությունը) վարչական կամ 
դատական կարգով, եթե գտնում է, որ խախտվել են դիտորդի 
Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով 
սահմանված իրավունքները։ Ընտրական հանձնաժողովներ 
ներկայացված դիմումը պետք է ստորագրված լինի, ներառի 
դիմողի անունը, ազգանունը, հասցեն, տրման ամսաթիվը 
(կարող է ներառել նաև դիմումատուի հեռախոսահամարը, է-
լեկտրոնային փոստի հասցեն): Դիմումում պետք է սահման-
ված լինի դիմումատուի պահանջը, բերված լինեն հիմնավո-
րումները, իսկ հնարավոր ապացույցները պետք է կցված լի-
նեն դիմումին: Եթե դիմումը ներկայացվում է ներկայացուցչի 
միջոցով, ապա պետք է ներկայացվի նաև օրենքով սահման-
ված կարգով տրված լիազորագիր: Դիտորդի կողմից ներկա-
յացված դիմումներին կից պետք է ներկայացվի դիտորդի 
կարգավիճակը հավաստող փաստաթղթի (սահմանված 
նմուշի վկայականի) պատճենը: 

16) պահանջելու, որ իր գնահատականն արձանագրվի 
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյա-
նում, եթե դիտորդը գտնում է, որ քվեարկության ընթացքում 
տեղի է ունեցել Ընտրական օրենսգրքով նախատեսված 
քվեարկության կարգի խախտում: Նման իրավունք դիտորդ-
ները ձեռք են բերել միայն նոր Ընտրական օրենսգրքի կանո-
նակարգումների շրջանակներում: Նախկինում նշված իրա-
վունքը վերապահված էր միայն վստահված անձանց և հանձ-
նաժողովի անդամներին: Որպես դրական կարգավորում այս 
իրավունքը շեշտադրվել է նաև վերը հիշատակված Վենետի-
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կի հանձնաժողովի և ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի համատեղ զեկույցի 66-
րդ կետում: 

Ընտրական օրենսգրքով սահմանված են նաև դիտորդի 
պարտականությունները, որոնք կներկայացնենք երկու ձևա-
չափով` բուն պարտավորություններ և արգելքներ: Այսպես, 
դիտորդը պարտավոր է՝ 

1. իր իրավունքներն իրականացնելիս լինել անկողմնա-
կալ, չեզոք, հրապարակայնորեն որևէ կանխակալ դիրքորո-
շում չարտահայտել կամ նախապատվելի վերաբերմունք 
չդրսևորել իշխանության կամ ընդդիմության, թեկնածուների, 
ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների հետ 
կապված որևէ հարցի նկատմամբ: Դիտորդներն իրենց անձ-
նական դիտարկումները կարող են ներկայացնել ընտրական 
հանձնաժողովներին դիտորդական առաքելության զեկույցի 
միջոցով: Դիտորդների բոլոր եզրահանգումների համար 
պետք է հիմք հանդիսանան իրենց անձնական դիտարկում-
ները1. 

2. գրանցվել ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատ-
յանում ընտրական հանձնաժողովի նիստերին, ինչպես նաև 
քվեարկության ընթացքում՝ քվեարկության սենյակում ներկա 
գտնվելու համար. 

                                                 
1 Համեմատելու համար մեջբերենք ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի «Դիտորդների 
համար Վարքագծի կանոնագիրքը», ըստ որի` «Իրենց պարտա-
կանություններն իրականացնելիս դիտորդները պետք է 
բացառապես անկողմնակալ լինեն և ոչ մի դեպքում հրապարակայ-
նորեն որևէ կանխակալ դիրքորոշում չարտահայտեն կամ նախա-
պատվելի վերաբերմունք չդրսևորեն իշխանության մարմինների, 
կուսակցությունների, թեկնածուների կամ ընտրական գործընթացի 
հետ կապված որևէ հարցի նկատմամբ»:  
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3. դիտորդի իր վկայականը տեսանելի ձևով կրել վեր-
նազգեստի վրա1.  

4. պահպանել Ընտրական օրենսգրքի պահանջները2։ 
Դիտորդն իրավունք չունի՝ 

1. միջամտելու ընտրական հանձնաժողովի աշխա-
տանքներին. 

2. միջամտելու ընտրական հանձնաժողովի կողմից որո-
շումների ընդունմանը. 

3. միջամտելու քվեարկության ընթացքին. 
4. իրականացնելու քարոզչություն. 
5. ընտրական հանձնաժողովի անդամներին տալու ցու-

ցումներ, ներկայացնելու պահանջներ3. 
6. կատարել միջազգային իրավունքի նորմերին հակա-

սող կամ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օ-
րենսգրքով չսահմանված գործառույթներ: 

Դիտորդների իրավական կարգավիճակը Հայստանի 

                                                 
1  ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի Դիտորդների համար Վարքագծի կանոնագրքի 
համաձայն` «Դիտորդները պետք է կրեն սահմանված 
տարբերակման նշանները, որոնք տրվում են ընդունող երկրի 
կառավարության կամ ընտրական հանձնաժողովի կողմից, և նման 
պահանջի դեպքում իրենց ինքնությունը ներկայացնեն ցանկացած 
պաշտոնյայի»: 
2  ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի Դիտորդների համար Վարքագծի կանոնագրքի 
համաձայն` «Դիտորդները պետք է ենթարկվեն բոլոր ազգային 
օրենքներին և կանոնակարգերին»: 
3  ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի Դիտորդների համար Վարքագծի կանոնագրքի 
համաձայն` «Դիտորդներն իրենց պարտականությունները պետք է 
իրականացնեն աչքի չընկնող եղանակով առանց միջամտելու 
ընտրական գործընթացին: Դիտորդները կարող են հարցեր տալ 
ընտրությունների համար պատասխանատու պաշտոնյաներին և 
նրանց ուշադրությունը հրավիրել խախտումների վրա, սակայն 
չպետք է ցուցումներ տան կամ չեղարկեն նրանց որոշումները»: 
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Հանրապետությունում ամբողջական պատկերացնելու հա-
մար անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև դիտորդների իրա-
վունքների հնարավոր սահմանափակումներին: Նախ, Ընտ-
րական օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 5-րդ մասը սահմանում է 
ընդհանուր կանոն, ըստ որի դիտորդի` Ընտրական օրենսգր-
քով սահմանված իրավունքների որևէ սահմանափակում չի 
թույլատրվում: Միաժամանակ, օրենսգիրքը հստակ թվար-
կում է այն դեպքերը, երբ դիտորդի` Ընտրական օրենսգրքով 
սահմանված որոշ իրավունքներ կարող են սահմանափակ-
վել: Այսպես. 

1. հանձնաժողովի նախագահն արգելվում է դիտորդի 
գտնվելն ընտրական հանձնաժողովում, իսկ քվեարկության 
օրը` քվեարկության սենյակում, եթե դիտորդը ներկայանում 
է առանց վերնազգեստի վրա համապատասխան վկայականը 
տեսանելի կրելով (Ընտրական օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 8-
րդ մաս): Այս սահմանափակումը թելադրված է այն սկզբուն-
քով, որ ընտրական գործընթացներին հետևելու, մասնակցե-
լու հնարավորություն անձը ստանում է միայն որևէ կարգա-
վիճակ (բացառությամբ ընտրողի) ձեռքբերելուց հետո: Որևէ 
կարգավիճակով չօժտված անձը չի կարող ներկա գտնվել 
ընտրական հանձնաժողովների նիստերին կամ քվեարկութ-
յան օրը քվեարկության սենյակում: Ներկա գտնվողը պետք է 
կարողանա հավաստել իր կարգավիճակը տվյալ ընտրական 
գործընթացում: Այս մոտեցման ապահովմանն է ուղղված 
հանձնժողովի նախագահի վերոհիշյալ լիազորությունը: 

2. Եթե քվեարկության սենյակում գտնվող դիտորդների, 
զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների 
թիվն այնքան է, որ ակնհայտորեն խաթարում է քվեարկութ-
յան բնականոն ընթացքը, ապա տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովն իրավասու է սահմանելու քվեարկության 



53 

սենյակում միաժամանակյա գտնվելու իրավունք ունեցող դի-
տորդների և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկա-
յացուցիչների առավելագույն թիվը: Այս սահմանափակումը 
չի տարածվում այցելուների, միջազգային դիտորդների և 
վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող հեռուս-
տառադիոընկերությունների ներկայացուցիչների վրա: 
Նշված սահմանափակման առկայությունը Ընտրական օ-
րենսգրքի նախագծում մտահոգություն էր առաջացրել եվրո-
պական կառույցների մոտ: Սակայն վերջնական տարբերա-
կում Ընտրական օրենսգիրքն ամրագրեց համաչափության 
սկզբունքի ապահովման պահանջը, մասնավորապես նշելով, 
որ որոշումը պետք է համապատասխանի համաչափության 
սկզբունքին, և ամեն դեպքում այդ որոշմամբ սահմանված 
թիվը չի կարող նվազ լինել 15-ից: Նշվածի կապակցությամբ 
երկրորդ և վերջնական համատեղ զեկույցում Վենետիկի 
հանձնաժողովի ու ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի զեկույցի 65-րդ կետում 
ընդգծվել է օրենսգրքի վերջնական տարբերակում համաչա-
փության սկզբունքի ամրագրումը, միաժամանակ նշելով, որ 
«մնում է տեսնել, թե ինչպես համապատասխան դրույթը կկի-
րառվի գործնականում»: Նշենք նաև, որ Ընտրական օրենս-
գիրքը միաժամանակ սահմանում է, որ դիտորդների և զանգ-
վածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների ա-
ռավելագույն թվի սահմանափակումը կարող է տեղի ունե-
նալ միայն տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի ան-
դամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով ընդուն-
ված որոշմամբ: 

3. Դիտորդը կարող է հեռացվել ընտրական հանձնաժո-
ղովի նիստից, իսկ քվեարկության օրը՝ տեղամասային կենտ-
րոնից, երբ՝  

ա/ դիտորդն աջակցում է որևէ թեկնածուի, ընտրություն-
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ներին մասնակցող որևէ կուսակցության. 
բ/ խախտում է Ընտրական օրենսգրքի պահանջներն այն 

եղանակով, որն էապես խաթարում է ընտրական հանձնաժո-
ղովի բնականոն աշխատանքը կամ քվեարկության բնակա-
նոն ընթացքը: 

Դիտորդին ընտրական հանձնաժողովի նիստից, իսկ 
քվեարկության օրը՝ տեղամասային կենտրոնից՝ հեռացնելու 
մասին որոշումն ընդունվում է ընտրական հանձնաժողովի 
անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով: Դի-
տորդին տեղամասային կենտրոնից կամ ընտրական հանձ-
նաժողովի նիստերից դուրս հրավիրելու դեպքում ընտրա-
կան հանձնաժողովի գրանցամատյանում կատարվում է հա-
մապատասխան գրառում` նշելով պատճառները: Կենտրո-
նական ընտրական հանձնաժողովը, փորձելով ստեղծել պայ-
մաններ` նշված սահմանափակումը բացառապես ծայրահեղ 
դեպքերում կիրառելու համար, ընտրական հանձնաժողով-
ներին հորդորելուց բացի, իր 2016 թվականի հունիսի 17-ի 
թիվ 35-Ն որոշմամբ հաստատված տեղամասային ընտրա-
կան հանձնաժողովի կանոնակարգի 33-րդ կետով սահմանել 
է մինչև դիտորդին հանձնաժողովի նիստից կամ քվեարկութ-
յան սենյակից հեռացնելը կիրառել նրա նկատմամբ նախազ-
գուշացում, որն իրականացվում է որոշմամբ: Եվ միայն նա-
խազգուշացում կիրառելուց հետո, եթե տվյալ պարագայում 
դիտորդը կշարունակի խախտել Ընտրական օրենսգիրքն այն 
եղանակով, որն էապես կխաթարի ընտրական հանձնաժողո-
վի բնականոն աշխատանքը կամ քվեարկության բնականոն 
ընթացքը, դիտորդը վերը նշված ընթացակարգով կարող է 
հեռացվել հանձնաժողովի նիստից կամ քվեարկության սեն-
յակից: 

Ամփոփելով զեկույցը, ընդգծենք, որ ՀՀ օրենսդրության 
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վերջին տարիների ուսումնասիրությունները փաստում են, 
որ ընտրական գործընթացները Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում ամենակարգավորված իրավահարաբերություննե-
րից են, սակայն, չնայած դրան, գուցե նաև դրա շնորհիվ, 
ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման գործըն-
թացում առաջանում են բազմաթիվ և բազմաբնույթ իրավի-
ճակներ, որոնք լուծում են պահանջում: Այս տեսակետից 
ընտրական գործընթացի մասնակիցների, այդ թվում` նաև 
դիտորդների, համար գերխնդիր պետք է դառնա օրենքի տա-
ռին և ոգուն համահունչ վարքագծի դրսևորումը: Իշխանա-
կան տարբեր ատյաններ (ընտրական հանձնաժողովներ, ոս-
տիկանություն և այլն) պետք է ոչ միայն գործեն օրինակա-
նության սկզբունքին համապատասխան, այլ նաև բավարար 
քաղաքական կամք դրսևորեն ընտրական հարաբերություն-
ներում որևէ տեսակի խախտումների բացառման համար: 
Միաժամանակ, հարկ ենք համարում շեշտադրել, որ ընտրա-
կան իրավահարաբերությունների և ընտրական գործընթաց-
ների բնականոն ընթացքի ապահովման համար պատասխա-
նատվության բաժինն ունեն ընտրական գործընթացների բո-
լոր մասնակիցները, այդ թվում` նաև դիտորդները, ովքեր ի-
րենց անկողմնակալ դիտարկումներով, ծագած և հրատապ 
լուծում պահանջող խնդիրների մասին ժամանակին և պատ-
շաճ ատյանններում և ընթացակարգերով բարձրաձայնելու 
միջոցով ի զորու են մեծապես նպաստել Հայաստանի Հան-
րապետությունում ընտրական գործընթացների բարելավմա-
նը: 
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Գևորգ Դանիելյան 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի  

սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ,  
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

  
ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
ՀՀ ընտրական օրենսգրքով ընտրական վարչարարութ-

յան, ինչպես նաև այդ գործընթացում դիտորդների մասնակ-
ցության հիմնական իրավական հիմքը համարվում է «Վար-
չարարության հիմումքների և վարչական վարույթի մասին» 
ՀՀ օրենքը: Միաժամանակ, նշված օրենսգրքով սահմանված 
են մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք էապես տար-
բերվում են ընդհանուր կանոններից: Այս կտրվածքով դեռևս 
համարժեք իրավահամեմատական վերլուծություն ու գիտա-
գործնական չափանիշներով հետազոտություն չի իրակա-
նացվել, ինչը կօգներ նախընտրական փուլում հնարավոր 
հարցադրումների ու վիճահարույց տեսակետերի առկայութ-
յան դեպքում կողմնորոշիչ դիրքորոշում ունենալուն: 

Ընտրական վարչարարության ինստիտուտը, դրսևորվե-
լով, որպես մարդու սահմանադրական իրավունքի իրացման 
հիմնարար ընթացակարգ, վերաբերում է ընտրական հանձ-
նաժողովներում և ընտրական գործընթացի հետ առնչվող ի-
րավասու այլ մարմիններում ընտրական իրավունքի իրաց-
ման, ինչպես նաև պաշտպանության վերաբերյալ դիմումներ 
ներկայացնելու, վարչական ակտերը վիճարկելուն ուղղված 
բողոքներ ներկայացնելու և դրանք քննելու հարաբերություն-
ներին: Տվյալ դեպքում ելակետ է ընդունվել այն իրողությունը, 
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որ ընտրական իրավունքի խախտումների վերաբերյալ դի-
մումներն ու բողոքները, որպես կանոն, անհամեմատ մեծա-
քանակ են, ինչը հանգեցնում է ոչ միայն զգալի ծանրաբեռն-
վածության, այլև նվազեցնում է դրանց քննարկման արդյու-
նավետությունը: Այս տեսանկյունից էական նշանակություն է 
ձեռք բերում այն հարցադրումը, թե դիտորդները կոնկրետ 
ինչպե՞ս պետք է կազմակերպեն իրենց աշխատանքը, որպես-
զի իրենց քայլերը ոչ միայն համահունչ լինեն գործող օրենսդ-
րության հետ, այլև հանգեցնեն ակնկալվող արդյունքների: 

Ըստ էության, այս փուլում խիստ անհրաժեշտ է դիտվում 
ընտրական վարչարարության գործընթացում դիտորդների 
մասնակցության ուսումնական ձեռնարկների պատրաստու-
մը, սակայն նախընտրական ժամանակահատվածում դեռևս 
իրատեսական չէ ակնկալել այնպիսի ձեռնարկների մշակում, 
որոնք իրենց որակով ու հարցերի ընդգրկվածության աստի-
ճանով կկարողանան համարվել ամբողջական ու մատչելի, 
ուստի նախապես հարկ է համալիր հետազոտել այս փուլում 
առկա առավել հրատապ ու արդիական հարցերը և դրանց 
առնչությամբ ներկայացնել որոշակի ուղենիշային լուծում-
ներ: 

Ընդհանուր առմամբ վերը նշված ինստիտուտի կիրառ-
ման փուլում խնդրահարույց իրավիճակների ի հայտ գալու 
հավանականությունն անչափ մեծ է, ինչը թելադրված է 
հետևյալ գործոններով՝ 

- օրենսդրությամբ նախատեսված են ընտրական վարչա-
րարության այնպիսի առանձնահատկություններ, որոնք 
դեռևս իրենց նախադեպը չունեն վարչարարության մյուս տե-
սակների իրավական հիմքերում, այսինքն՝ առկա է փոր-
ձարկման բացակայության խնդիր՝ դրանից բխող բոլոր բա-
ցասական հետևանքներով հանդերձ,  
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- ընտրական վարչարարության առանձնահատկություն-
ները գործնականում նախատեսում են դիտորդների համար 
լրացուցիչ պարտականություններ, հատկապես, կապված ա-
պացուցման բեռի հետ, ինչը ոչ միայն նորույթ է, այլև ուղեկց-
վել է այնպիսի շարադրանքով, որը կարող է խնդրահարույց 
լինել իրավական որոշակիության տեսանկյունից, 

- ընտրական վարչարարության համար ողջամտորեն 
սահմանված են սեղմ ժամկետներ, իսկ դիտորդների հիմնա-
կան առաքելության տեսանկյունից, զուտ վարչարարության 
վրա սեղմ ժամկետում ծավալուն գործունեություն իրակա-
նացնելը կվտանգի նրանց գործունեության արդյունավե-
տությունը, որպիսի հանգամանքը ևս ենթադրում է այդ իրա-
վիճակում առավել խնայողական ընթացակարգով գործելու 
հմտությունների ձեռք բերման համար համարժեք ուղեցույց և 
այլն:  

Ինչևէ, օրենսդրության դրական և բացասական բաղադ-
րիչների մասին առավել սպառիչ եզրահանգումներ հնարա-
վոր կլինի առաջադրել դրա կիրառման արդյունքների վեր-
լուծության ու գնահատման պարագայում, ուստի այս փու-
լում առավել իրատեսական կարող է համարվել քննարկման 
առարկա հարցադրումների իրավական հիմքերի պարզաբա-
նումն ու խնդրահարույց ձևակերպումների առնչությամբ 
հնարավորինս որոշակի դիրքորոշումների առաջադրումը: 

Նախ, անդրադառնանք այն հարցադրմանը, թե որո՞նք են 
վարչարարության այս կամ այն տեսակի առնչությամբ ընդ-
հանուր կանոններից շեղվող առանձնահատկություններ 
սահմանելու իրավական հիմքերը: Այս տեսանկյունից հարկ 
է նկատել, որ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական 
վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասով ամ-
րագրված է հետևյալ դրույթը. «Առանձին տեսակի վարչական 
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վարույթների առանձնահատկությունները սահմանվում են 
օրենքներով և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 
պայմանագրերով»:  

Այսպիսով, եթե ընտրական գործընթացներում իրակա-
նացվող վարչական վարույթը դիտարկենք, որպես առանձին 
տեսակի վարչական վարույթ, ապա օրենսդրությամբ ա-
ռանձնահատկություններ սահմանելը համահունչ է «Վարչա-
րարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ 
օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասով ամրագրված իրավական 
նորմին: Մեր կարծիքով, ընտրական գործընթացներում իրա-
կանացվող վարչական վարույթը կարող է գնահատվել, որ-
պես առանձին տեսակի վարչական վարույթ: Մասնավորա-
պես, ընտրական գործընացներում վարչական վարույթը ան-
խուսափելիորեն պետք է համահունչ լինի այնպիսի գործոն-
ների, ինչպիսիք են՝ ընտրական գործընթացների խիստ կար-
գավորված ժամկետները, որոնց շրջանակներում իրավունք-
ների իրացման կամ պաշտպանության ընթացակարգերը էա-
պես տարբերվում են վարչական վարույթի հիմնական կա-
նոններով սահմանված ընթացակարգերից: Մասնավորապես, 
հիշյալ գործոններով պայմանավորված հարկ է լինում վար-
չական վարույթն ավարտել անհամեմատ սեղմ ժամկետնե-
րում, քանզի մեկ օր անգամ ուշացնելու դեպքում խախտված 
իրավունքների վերականգնման վերաբերյալ վարչական ակ-
տը որևէ գործնական նշանակություն չի ունենա: Օրինակ, 
ընտրական ցուցակում ներգրավելու վերաբերյալ պահանջը 
տրամաբանական է քննարկել և բավարարել մինչև քվեար-
կության օրը, հակառակ պարագայում այն զրկում է սահմա-
նադրական իրավունքից օգտվելու իրավական հնարավո-
րությունից:  Վարույթի առանձին տեսակի առկայության 
օգտին են վկայում նաև այնպիսի իրավական չափանիշներ, 
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ինչպիսիք են՝ ընտրական հանձնաժողովների կարգավիճա-
կը, ընտրական իրավունքների իրացման ու պաշտպանութ-
յան վերաբերյալ դիմումների քննարկման ընթացակարգերը 
և այլն: Հավելենք, որ այս չափանիշները սոսկ իրավական 
լուծումների արդյունք չեն, այլ թելադրված են ընտրական ի-
րավունքի իրացման օբյեկտիվ անհրաժեշտությամբ: 

Հաջորդ հարցադրումն այն է, թե ինչպիսի՞ն կարող են լի-
նել առանձին տեսակի վարչական վարույթի առանձնահատ-
կությունները, որոնք են դրանց սահմաններն ու նպատակնե-
րը: Ինչ խոսք, առանձին վարչական վարույթի առանձնա-
հատկությունները չեն կարող ինքնանպատակ լինել, առավել 
ևս չկանխորոշվել որոշակի իրավական չափանիշներով: Հա-
կիրճ նկատենք, որ վարչական վարույթի յուրաքանչյուր ա-
ռանձնահատկություն պետք է բացառապես պայմանավոր-
ված լինի վարչարարության սկզբունքների առավել արդյու-
նավետ իրացման անհրաժեշտությամբ: Իսկ դա նշանակում է, 
որ այն ոչ թե պետք է ապրիորի հանգեցնի մարդկանց համար 
լրացուցիչ պարտականություններ սահմանելուն կամ իրա-
վունքների սահմանափակմանը, այլ տվյալ իրավիճակում 
ձևավորի վարչարարության այնպիսի կառուցակարգ, որի 
դեպքում վարչարարությունը բոլոր ասպեկտներով, և, առա-
ջին հերթին, մարդու իրավունքների իրացման ու պաշտպա-
նության արդյունավետության կտրվածքով, կարող է լինել ա-
ռավել արդյունավետ:  

Հավելենք, որ առանձին տեսակի վարչական վարույթի 
առանձնահատկություններ սահմանելիս չեն կարող այս կամ 
այն չափով վերանայվել «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրված վար-
չարության սկզբունքները. վերջիններս համընդհանուր իրա-
վական նշանակություն ունեն և կիրառելի են ցանկացած տե-
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սակի վարչական վարույթի պարագայում: Նկատենք, որ 
նշված օրենքի 4-11-րդ հոդվածներով վարչարարության 
սկզբունքներն են համարվում՝ վարչարարության օրինակա-
նությունը, ձևական պահանջները չարաշահելու արգելքը, 
հայեցողական լիազորությունները սահմանափակելը, կա-
մայականության արգելքը, վարչարարության համաչափութ-
յունը, առավելագույնի սկզբունքը, հավաստիության կանխա-
վարկածը և տնտեսավարությունը: Միաժամանակ, նշված օ-
րենքի 12-րդ հոդվածով ամրագրված է, որ հիշյալ սկզբունք-
ները սպառիչ չեն, օրենսդրությամբ կարող են սահմանվել 
նաև վարչարարության այլ սկզբունքներ:  

Իրավական կարգավորման վերը նշված դատողություն-
ները բխում են 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրության 
առնվազն 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հետևյալ հիմնադրույթով. 
«Հանրային իշխանությունը սահմանափակված է մարդու և 
քաղաքացու հիմնական իրավունքներով և ազատություննե-
րով՝ որպես անմիջականորեն գործող իրավունք», և 80-րդ 
հոդվածում ամրագրված սկզբունքը. «Հիմնական իրավունք-
ների և ազատությունների վերաբերյալ սույն գլխում ամ-
րագրված դրույթների էությունն անխախտելի է»: 

Այսպիսով, ընտրական վարչարարության առանձնա-
հատկությունները գնահատելիս, հարկ է հիմք ընդունել այն 
իրավական դիրքորոշումը, թե որքանով են դրանք համա-
հունչ Սահմանադրության հիշյալ հիմնադրույթներին: 

Այժմ անդրադառնանք կոնկրետ ընտրական վարչարա-
րության առանձնահատկությունների իրավական հիմքերին: 
Նախ, ՀՀ ընտրական օրենսգրքի «Կենտրոնական և տարած-
քային ընտրական հանձնաժողովում վարչական վարույթի 
առանձնահատկությունները» վերտառությամբ 47-րդ հոդվա-
ծով սահմանված են ընտրական վարչարարության հիմնա-
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կան առանձնահատկությունները: Միաժամանակ, հարկ է 
նկատել, որ առանձնահատկությունների շրջանակը սահմա-
նափակված չէ միայն այդ հոդվածով, թեպետ՝ վերջինիս բո-
վանդակությունից բխում է, որ դրանում պետք է ներառված 
լինեին բոլոր առանձնահատկությունները: Խնդիրն այն է, որ 
վարչարարության որոշ առանձնահատկություններ են նա-
խատեսում նաև նույն օրենսգրքի «Ընտրական հանձնաժո-
ղովների որոշումները, գործողությունները և անգործությունը 
բողոքարկելը, ընտրական տեղամասում քվեարկության 
արդյունքներն անվավեր ճանաչելու կամ ընտրությունների 
արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին դիմում ներկա-
յացնելը» վերտառությամբ 48-րդ ու «Դիմումներին ներկայաց-
վող պահանջները: Ընտրական հանձնաժողովներում դի-
մումների քննարկման կարգը: Ապացուցման բեռը» վերտա-
ռությամբ 49-րդ հոդվածները և մի շարք այլ հոդվածներ, ո-
րոնց կանդրադառնանք ստորև:  

Ընտրական վարչարարության առանձնահատկություն-
ները: Ընտրական վարչարարության առանձնահատկութ-
յունները, հիմնականում, վերաբերում են Կենտրոնական և 
տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում իրականաց-
վող վարչարարությանը: Այսպես. ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 
47-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, այդ հանձնաժողովնե-
րում. «.... վարչական վարույթն իրականացվում է 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապա-
տասխան, սույն օրենսգրքով սահմանված առանձնահատ-
կություններով և ժամկետներում»: Մասնավորապես, Կենտ-
րոնական ընտրական հանձնաժողովում դիմումի կամ բողո-
քի քննարկման մասին դիմումատուն կամ բողոք ներկայաց-
նողը պետք է ծանուցվի՝ դիմումի քննարկման օրվա և ժամի 
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մասին հանձնաժողովի համացանցային կայքում տեղեկութ-
յուն տեղադրելու միջոցով: Դիմումատուն կարող է տեղեկաց-
վել նաև իր դիմումում նշված էլեկտրոնային կապի միջոցով` 
հեռախոսահամար, էլեկտրոնային փոստային հասցե, միա-
ժամանակ, ըստ հնարավորության` ուղարկվում է նաև կարճ 
հաղորդագրություն: 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովում դիմումի 
քննարկման մասին դիմումատուն համարվում է ծանուցված 
դիմումի քննարկման օրվա և ժամի մասին հանձնաժողովում 
բոլորի համար տեսանելի տեղում ծանուցում փակցնելու մի-
ջոցով, իսկ դիմումում հեռախոսահամար նշելու դեպքում՝ 
ծանուցումն իրականացվում է նաև այդ միջոցով, ըստ հնա-
րավորության` նաև կարճ հաղորդագրություն ուղարկելու 
միջոցով: 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդ-
վածով ևս նախատեսված է պատշաճ ծանուցման նախապայ-
ման, սակայն ամրագրված չէ ծանուցման միջոցների այնպի-
սի լայն շրջանակ, որը բնորոշ է արդեն ընտրական վարչա-
րարությանը: Այս առանձնահատկությունը, ըստ էության, ա-
ռավել բարենպաստ է հասցատիրոջ համար: ՀՀ վճռաբեկ դա-
տարանն իր 2011 թ. հոկտեմբերի 20-ի թիվ ԿԴ/0008/06/11 
գործով կայացված որոշմամբ անդրադարձել է պատշաճ ծա-
նուցման ինստիտուտին, սակայն այն բացառապես վերաբե-
րում է դատական նիստերի մասին ծանուցման իրավական 
հիմքերին, ուստի չի կարող համընդհանուր նշանակություն 
ունենալ: Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության 
Կառավարություն 2011 թ. փետրվարի 17-ի «Ինտերնետով 
հրապարակային ծանուցման ներկայացման և կայքը վարող 
անձին փոխանցման, կայքում հրապարակային ծանուցում-
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ների տեղադրման ու տեղեկատվության արխիվացման ժամ-
կետների սահմանման կարգը և ինտերնետով հրապարակա-
յին ծանուցման ենթակա հայտարարության էլեկտրոնային 
ձեվաչափը հաստատելու մասին» թիվ 174-Ն որոշմանը, ա-
պա այն ևս չի կարող համընդհանուր իրավական նշանա-
կություն ունենալ, քանի որ վերաբերում է բացառապես է-
լեկտրոնային ստորագրություն գրանցած անձանց և այլն: 

Կարևոր առաձնահատկություններից է այն, որ վարչա-
կան վարույթն իրականացնող ընտրական հանձնաժողովի 
կազմին կամ հանձնաժողովի անդամին վարույթի մասնա-
կիցները չեն կարող բացարկ հայտնել, ընդ որում, վարույթ ի-
րականացնող նույն սուբյեկտները ևս ինքնաբացարկ հայտ-
նելու իրավունք չունեն: 

Այս առանձնահատկությունը բացատրվում է ընտրական 
հանձնաժողովների կազմի և կարգավիճակի առանձնահա-
տուկ իրավական հիմքերով, մասնավորապես բացարկի ինս-
տիտուտը կհանգեցնի վարչարարության բնականոն ընթաց-
քի խաթարմանը, քանզի հանձնաժողովի անդամներին այլ 
անձանցով վարչական եղանակով փոխարինելու ընթացա-
կարգ չկա: Մինչդեռ՝ դա առանց որևէ խոչընդոտի կարող է 
կիրառվել վարչարարության մյուս տեսակների պարագայում, 
ինչն էլ հաշվի առնելով, «Վարչարարության հիմունքների և 
վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետութ-
յան օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասով ամրագրված է. «Վա-
րույթի մասնակիցները կարող են գրավոր բացարկ հայտնել 
վարչական վարույթն իրականացնող պաշտոնատար անձին, 
իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում կոլեգիալ կազմով 
վարչական վարույթ իրականացնելիս` կոլեգիալ կազմի ցան-
կացած անդամի»: Ինքնաբացարկը նախատեսված է նույն օ-
րենքի 26-րդ հոդվածով: 
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Հաշվի առնելով ընտրությունների ժամանակահատվա-
ծում աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը, հիշյալ հոդ-
վածի 4-րդ մասով ամրագրված է, որ վարչական վարույթի 
մասնակիցները վարչական վարույթի նյութերին ծանոթա-
նում են վարույթն իրականացնող ընտրական հանձնաժողո-
վում` այդ վարույթով հրավիրված նիստից առաջ: Հանձնա-
ժողովի նիստը համառոտ արձանագրվում է: Սա ևս բարեն-
պաստ առանձնահատկություն է, քանի որ «Վարչարարու-
թյան հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաս-
տանի Հանրապետության օրենքի 39-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 
համաձայն. «Վարչական վարույթի նյութերին ծանոթանալու 
հնարավորությունը պետք է տրվի համապատասխան 
դիմումը ներկայացնելու օրվանից երեք օրվա ընթացքում»: 
Այսպիսով, ընտրական վարչարարության դեպքում դիմում 
ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ նյութերին 
ծանոթանալու իրավունքը ծագում է անմիջապես օրենքի 
ուժով: 

Հաջորդ առաձնահատկությունը վերաբերում է Կենտրո-
նական ընտրական հանձնաժողովի ընդունած վարչական 
ակտի ուժի մեջ է մտնելու ժամկետին, ըստ նշված օրենսդրա-
կան ակտի 47-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, այդ վարչական ակ-
տերն ուժի մեջ են մտնում նիստում հրապարակման պահից: 
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ընդունած 
վարչական ակտը, միաժամանակ, տեղադրվում է հանձնա-
ժողովի համացանցային կայքում ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 
8-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ժամկետում, 
այսինքն՝ այդ ակտերն ընդունվելուց հետո` մինչև հաջորդ 
օրվա ավարտը: Նույն 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
նախատեսված է նաև Կենտրոնական ընտրական 
հանձնաժողովի համացանցային կայքը` www.elections.am: 
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Նիստում հրապարակելու պահից է ուժի մեջ մտնում 
նաև տարածքային ընտրական հանձնաժողովի ընդունած 
վարչական ակտը: Միաժամանակ, այդ վարչական ակտը 
փակցվում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովում` 
բոլորի համար տեսանելի տեղում, ակտն ընդունելուց հետո` 
24 ժամվա ընթացքում: 

Վերը նշված բոլոր վարչական ակտերն ընդունելուց 
հետո` եռօրյա ժամկետում, ուղարկվում են վարչական 
վարույթի մասնակիցներին` առաքման անդորրագիրը 
կցելով գործին, եթե այդ ակտը վարույթի մասնակիցները 
հանձնաժողովում չեն ստացել, իսկ եթե դիմումը 
ներկայացվել է մեկից ավելի դիմումատուների կողմից 
համատեղ, ապա ընդունված վարչական ակտն ուղարկվում է 
դիմումում առաջինը նշված դիմումատուին: 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով վարչական 
ակտի ուժի մեջ մտնելու ընդհանուր կարգն էապես չի 
տարբերվում վերը նշված առանձնահատուկ կարգից, 
մասնավորապես, նշված օրենքի 59-րդ հոդվածի համաձայն, 
վարչական մարմինը վարույթի մասնակիցներին վարչական 
ակտի ընդունման մասին իրազեկում է հանձնման կամ 
հրապարակման եղանակով: Գրավոր վարչական ակտը 
ընդունումից հետո 3-օրյա ժամկետում պետք է հանձնվի 
վարույթի մասնակիցներին: Դա կարող է իրականացվել 
պատվիրված փոստով, այդ թվում` ստանալու մասին 
ծանուցմամբ, հասցեատիրոջը ստորագրությամբ առձեռն 
հանձնելու, ինչպես նաև հանձնման այնպիսի եղանակներով, 
որոնք թույլ են տալիս հաստատել հասցեատիրոջ կողմից 
ակտը ստանալու կամ օրենքով սահմանված դեպքերում 
պատշաճ ծանուցված լինելու փաստը: Որպես կանոն, գրավոր 
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վարչական ակտի հանձնումը պետք է կատարվի ակտը 
վարույթի մասնակիցներին ստորագրությամբ առձեռն 
հանձնելու միջոցով: Հանձնման մյուս միջոցները կիրառվում 
են, եթե որևէ հիմնավոր պատճառով ստորագրությամբ 
առձեռն հանձնելու հնարավորություն չկա, այդ թվում, եթե 
հասցեատերն ինքը խնդրել է օգտագործել հանձնման այլ մի-
ջոցներ: Վարչական մարմինը գրավոր վարչական ակտը հաս-
ցեատիրոջը հանձնելիս պարտավոր է դրա հետ միասին 
հանձնել նաև այդ ակտի բաղկացուցիչ մաս համարվող փաս-
տաթղթերը: Գրավոր վարչական ակտում, ինչպես նաև դրա 
բաղկացուցիչ մաս կազմող փաստաթղթերում օրենքով սահ-
մանված կարգով փոփոխություններ և լրացումներ կատարե-
լու դեպքում այդ փոփոխությունները և լրացումները կատա-
րած վարչական մարմինը պարտավոր է սույն հոդվածով սահ-
մանված կարգով դրանք հանձնել վարչական ակտի հասցեա-
տիրոջը: Վարչական ակտն ընդունած վարչական մարմինը, 
գրավոր վարչական ակտի հասցեատիրոջ խնդրանքով, նրան 
կարող է տրամադրել նաև վարչական ակտի օտար լեզվով 
թարգմանված պատճենը, որը պետք է հաստատված լինի հա-
մապատասխան վարչական մարմնի պաշտոնական կնիքով: 

Վարչական ակտի հրապարակումը կատարվում է վար-
չական մարմնի տեղեկագրում կամ այլ պաշտոնական տեղե-
կագրում հրատարակելով կամ զանգվածային լրատվության 
այլ միջոցներով հրապարակելով: Գրավոր վարչական ակտը 
ենթակա է պարտադիր հրապարակման, եթե վարչական 
մարմնին հայտնի չեն այդ ակտով ուղղակիորեն շոշափվող 
անձանց վերաբերյալ տեղեկությունները, ինչպես նաև օրեն-
քով նախատեսված այլ դեպքերում: Գրավոր վարչական ակ-
տը կարող է հրապարակվել նաև վարչական մարմնի նախա-
ձեռնությամբ, եթե ակտի հրապարակումը վարչական մար-
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մինը համարում է առավել նպատակահարմար` պետության 
և հանրության շահերի, ինչպես նաև անձանց իրավունքների 
արդյունավետ պահպանման անհրաժեշտությունից ելնելով: 

Մամուլում, զանգվածային լրատվության այլ միջոցնե-
րում կամ տեղեկատվության տարածման այլ միջոցներում 
հրապարակվում է գրավոր վարչական ակտի եզրափակիչ 
մասը: Նման եղանակով հրապարակման մեջ պետք է նշվի, 
թե որտեղ կարելի է ամբողջությամբ ծանոթանալ վարչական 
ակտին, այդ թվում` դրա հիմնավորմանը: 

Բանավոր վարչական ակտը հրապարակվում է բանա-
վոր ձևով` դրա հասցեատիրոջը (հասցեատերերին) հայտա-
րարելու միջոցով: Բանավոր վարչական ակտը կարող է հրա-
պարակվել դրա հասցեատիրոջ համար հասկանալի որևէ օ-
տար լեզվով: Այլ ձևի վարչական ակտը հրապարակվում է օ-
րենքով նախատեսված որևէ տեսքով դրա հասցեատիրոջը 
(հասցեատերերին) անմիջականորեն տեսանելի, ընկալելի 
կամ որևէ այլ ձևով հասանելի դարձնելու միջոցով: 

Նույն օրենքի 60-րդ հոդվածի համաձայն. «1. Գրավոր 
վարչական ակտն ուժի մեջ է մտնում այդ ակտի ընդունման 
մասին` սույն օրենքի 59-րդ հոդվածով սահմանված կարգով 
իրազեկելուն հաջորդող օրվանից, եթե օրենքով կամ այդ ակ-
տով այլ բան նախատեսված չէ: 

2. Եթե վարչական ակտը պարունակում է այնպիսի 
դրույթներ, որոնք ակտի որևէ մասով ուժի մեջ մտնելը կա-
պում են որոշակի պայմանների կամ հանգամանքների առա-
ջացման հետ, ապա վարչական ակտն այդ մասով ուժի մեջ է 
մտնում համապատասխան պայմանի կամ հանգամանքի ա-
ռաջացման պահից (պայմանով ակտ): 

3. Բանավոր և այլ ձևի վարչական ակտերն ուժի մեջ են 
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մտնում այդ ակտերը հրապարակելու պահից»: 
Առանձնահատկություն է սահմանված նաև վարչական 

վարույթի կասեցման առնչությամբ, մասնավորապես, ՀՀ 
ընտրական օրենսգրքի 47-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն, 
ընտրությունների ժամանակահատվածում վարչական վա-
րույթը չի կասեցվում: 

Վարչական վարույթի կասեցումը նախատեսված է 
«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մա-
սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 49-րդ հոդվա-
ծով, մասնավորապես սահմանված է, որ վարչական վարույ-
թը պարտադիր կասեցվում է, եթե` 

«ա) անհնարին է տվյալ վարույթի արդյունքում ակնկալ-
վող վարչական ակտի ընդունումը մինչև սահմանադրական, 
վարչական, քաղաքացիական կամ քրեական դատավարութ-
յան կարգով քննվող գործով որոշում (դատական ակտ) կա-
յացնելը. 

բ) վարույթին չի ներկայացել վարչական ակտի հասցեա-
տերը, իսկ օրենքը բացառում է առանց նրա ներկայության 
համապատասխան վարչական ակտ ընդունելը. 

գ) վարչական ակտի ընդունումը հնարավոր է միայն այդ 
ակտի հասցեատիրոջն ի հայտ բերելու դեպքում»: 

Նույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված են կասեց-
ման ֆակուլտատիվ հիմքերը ` 

«ա) վարչական ակտի հասցեատերը բացակայում է, և 
վարչական մարմինը, նախքան վարչական ակտ ընդունելը, 
անհրաժեշտ է համարում նրա ներկայությունը` վարույթին 
առնչվող որոշ կարևոր հանգամանքներ նրանից պարզելու 
համար. 

բ) ընդունվելիք վարչական ակտի հասցեատեր իրավա-
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բանական անձը վերակազմակերպվում է»: Վարչական վա-
րույթը կարող է կասեցվել նաև օրենքով նախատեսված այլ 
դեպքերում: 

Վարչական մարմինը վարչական վարույթի կասեցման 
վերաբերյալ ընդունում է որոշում, որը եռօրյա ժամկետում 
պատշաճ ձևով ուղարկվում է վարույթի մասնակիցներին: 
Վարչական վարույթի կասեցման մասին որոշումը կարող է 
ընդունվել վարույթի ցանկացած փուլում: 

Ըստ էության, ընտրական վարչարության ընթացքում ևս 
կարող են ծագել վարչական վարույթը կասեցնելու վերոհիշ-
յալ հիմքերը, սակայն կասեցումը բացառելը, թերևս, թելադր-
ված է ընտրական գործընթացներում որոշակիություն ապա-
հովելու և ընտրական իրավունքի խախտումները վերացնե-
լու միջոցով դրանց իրացման համար իրատեսական հիմքեր 
ստեղծելու ակնկալիքով: Բնականաբար, գործնականում դա 
կառաջացնի որոշակի բարդություններ, սակայն, կարծում եմ, 
դրանք հաղթահարելի են: Անգամ, եթե վիճարկվում է վարչա-
կան ակտ, որի հիմքում դրված օրենքի սահմանադրակա-
նությունը վիճարկվում է Սահմանադրական դատարանում, 
կարծում եմ, հարկ է ղեկավարվել այն դիրքորոշմամբ, ըստ ո-
րի՝ քանի դեռ օրենքը չի ճանաչվել Սահմանադրությանը հա-
կասող, իրավական ուժ ունի և պետք է կիրառվի:  

Վերոհիշյալ մոտեցումը համահունչ է նաև Սահմանադ-
րության 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասով ամրագրված այն մոտեց-
մանը, ըստ որի. «Օրենքները պետք է համապատասխանեն 
սահմանադրական օրենքներին, իսկ ենթաօրենսդրական 
նորմատիվ իրավական ակտերը՝ սահմանադրական օրենք-
ներին և օրենքներին (ընդգծումը մերն է)»: 

Ինչպես արդեն նշվեց, վարչարարության առաձնահատ-
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կություն է սահմանված նաև ՀՀ ընտրական օրենսգրքի մի 
շարք այլ հոդվածներով: Այսպես, այդ օրենսգրքի 48-րդ հոդ-
վածի 3-րդ մասով ամրագրված է ընտրական հանձնաժողովի 
որոշումը, գործողությունը (անգործությունը) բողոքարկելու 
լիազորություն ունեցող անձանց լայն շրջանակ, մասնավո-
րապես ընդգրկված են ոչ միայն այն անձինք, որոնց սուբյեկ-
տիվ իրավունքները խախտվել կամ կարող էին խախտվել, 
այլև այն անձինք, որոնք կոչված են օժանդակելու ընտրական 
գործըթնացներին: Այսպես, հիշյալ նորմով այդպիսի իրա-
վունք ունի. 

«1) յուրաքանչյուր ոք, ով գտնում է, որ խախտվել կամ 
կարող է խախտվել իր` սույն օրենսգրքով սահմանված սուբ-
յեկտիվ ընտրական իրավունքը. 

2) վստահված անձը, եթե գտնում է, որ խախտվել է իր 
կամ իր վստահորդի` սույն օրենսգրքով սահմանված իրա-
վունքը. 

3) դիտորդը կամ այցելուն, եթե գտնում է, որ խախտվել է 
իր` սույն օրենսգրքով սահմանված իրավունքը. 

4) զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչը, 
եթե գտնում է, որ խախտվել է իր` սույն օրենսգրքով սահ-
մանված իրավունքը. 

5) ընտրություններին մասնակցող կուսակցության լիա-
զոր ներկայացուցիչը, եթե գտնում է, որ խախտվել է իր կամ 
իր վստահորդ կուսակցության կամ կուսակցության ընտրա-
կան ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի` սույն օրենսգրքով 
սահմանված իրավունքը»:  

Ընտրական վարչարարության առանձնահատկություն-
ներից է նաև բողոքարկման հատուկ ժամկետներ սահմանելը, 
մասնավորապես նույն 49-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն, 
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տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի ընդունած որո-
շումների, գործողությունների կամ անգործության մասին բո-
ղոքները ներկայացվում են համապատասխան տարածքային 
ընտրական հանձնաժողով` 2 օրվա ընթացքում այն օրվանից, 
երբ դիմողն իմացել է կամ ողջամտորեն պարտավոր էր իմա-
նալ խախտման մասին: Ընդ որում, նշված բողոքները համա-
պատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողով կա-
րող են ներկայացվել աշխատանքային օրերին` ժամը 9.00-ից 
մինչև 18.00-ն, իսկ քվեարկության նախորդ օրը` ժամը 9.00-
ից մինչև 19.00-ն: Քվեարկության օրվա ընթացքում կամ 
քվեարկության հաջորդ օրը տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովի ընդունած որոշումների, գործողությունների 
կամ անգործության մասին բողոքները ներկայացվում են հա-
մապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողով` 
քվեարկության օրը ժամը 8.00-ից մինչև ժամը 22.00-ն, կամ 
քվեարկության հաջորդ օրը` ժամը 12.00-ից մինչև ժամը 
18.00-ն, կամ քվեարկությունից հետո երկրորդ օրը` ժամը 
9.00-ից մինչև ժամը 11.00-ն: 

Նշված 48-րդ հոդվածի 6-15-րդ մասերով սահմանված են 
բողոքարկման մյուս առանձնահատկությունները.  

«6. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի` Ազգա-
յին ժողովի ընտրությունների արդյունքներով ընդունված ո-
րոշումները կարող են բողոքարկվել սահմանադրական դա-
տարան: Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այլ ո-
րոշումները, ինչպես նաև գործողությունները (անգործությու-
նը) կարող են բողոքարկվել վարչական դատարան: 

7. Տարածքային և Կենտրոնական ընտրական հանձնա-
ժողովներն ընտրությունները նշանակվելուց հետո` մինչև 
քվեարկության նախորդ օրը, ստացված դիմումներին պա-
տասխանում, իսկ սույն օրենսգրքով սահմանված դեպքերում 
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դրանց վերաբերյալ որոշումներ ընդունում են հնգօրյա ժամ-
կետում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև քվեարկության սկիզբը: 
Քվեարկության օրվանից սկսած` մինչև արդյունքների ամ-
փոփման համար սահմանված ժամկետից 2 օր առաջ` ժամը 
18.00-ն, ստացված դիմումներին տարածքային և Կենտրոնա-
կան ընտրական հանձնաժողովները պատասխանում, իսկ 
սույն օրենսգրքով սահմանված դեպքերում դրանց վերաբեր-
յալ որոշումներ ընդունում են մինչև ընտրությունների արդ-
յունքների ամփոփումը, իսկ Ազգային ժողովի ընտրություն-
ների ժամանակ` տարածքային ընտրական հանձնաժողովը` 
մինչև ընտրությունների արդյունքների ամփոփման համար 
սահմանված ժամկետից մեկ օր առաջ: 

8. Սույն հոդվածի 9-15-րդ մասերով սահմանված են բա-
ցառություններ սույն հոդվածի 1-7-րդ մասերով սահմանված 
նորմերից: 

9. Ընտրություններին մասնակցող կուսակցության ընտ-
րական ցուցակի և կուսակցության ընտրական ցուցակում 
ընդգրկված թեկնածուի գրանցումն անվավեր կամ ուժը կորց-
րած ճանաչելու վերաբերյալ դիմում կարող է ներկայացնել 
միայն ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունը: 

10. Համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու անդամի թեկ-
նածուի գրանցումն անվավեր կամ ուժը կորցրած ճանաչելու 
վերաբերյալ դիմում կարող է ներկայացնել համապատաս-
խանաբար միայն համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու ան-
դամի թեկնածուն: 

11. Ընտրություններին մասնակցող կուսակցության ընտ-
րական ցուցակի, ընտրություններին մասնակցող կուսակ-
ցության ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի, հա-
մայնքի ղեկավարի կամ ավագանու անդամի թեկնածուի 
գրանցումն անվավեր կամ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 
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դիմում կարող է ներկայացվել միայն գրանցումն իրականաց-
րած ընտրական հանձնաժողով: Դիմումը պետք է ներկայաց-
վի ոչ ուշ, քան քվեարկության օրվանից 2 օր առաջ` մինչև 
ժամը 18.00-ն: Գրանցումն անվավեր կամ ուժը կորցրած ճա-
նաչելու վերաբերյալ դիմումը ընտրական հանձնաժողովը 
քննարկում և դրա վերաբերյալ որոշում է ընդունում դիմումն 
ստանալուց հետո` հնգօրյա ժամկետում, սակայն ոչ ուշ, քան 
քվեարկության նախորդ օրը` մինչև ժամը 12-00-ն: 

Սույն մասի առաջին պարբերությամբ նշված որոշումը 
կարող է բողոքարկվել վարչական դատարան 3 օրացուցային 
օրվա ընթացքում այն օրվանից, երբ դիմողն իմացել է կամ 
ողջամտորեն պարտավոր էր իմանալ խախտման մասին, 
սակայն ոչ ուշ, քան քվեարկության նախորդ օրը` մինչև ժա-
մը 18.00-ն: Վարչական դատարանը որոշում է կայացնում 5 
օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան քվեարկության նախորդ 
օրը: 

12. Ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունք-
ներն անվավեր ճանաչելու մասին դիմում ներկայացնելու ի-
րավունք ունեն միայն` 

1) ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունը, 
ընտրություններին մասնակցող կուսակցության ընտրական 
ցուցակում ընդգրկված թեկնածուն, համայնքի ղեկավարի 
կամ ավագանու անդամի թեկնածուն. 

2) վստահված անձը, եթե քվեարկության օրը ներկա է 
գտնվել քվեարկության սենյակում կամ ներկա է գտնվել տե-
ղամասային ընտրական հանձնաժողովի արդյունքների ամ-
փոփման նիստին. 

3) համապատասխան տեղամասային ընտրական հանձ-
նաժողովի անդամը, եթե արձանագրությունում կատարել է 
գրառում հատուկ կարծիք ունենալու մասին: 
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13. Ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչե-
լու մասին դիմում իրավունք ունեն ներկայացնելու կուսակ-
ցությունը, համայնքի ղեկավարի կամ ավագանու անդամի 
թեկնածուն: 

14. Ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունք-
ներն անվավեր ճանաչելու դիմում կարող է ներկայացվել 
միայն համապատասխան տարածքային ընտրական հանձ-
նաժողով իրավասու անձի կողմից` քվեարկության հաջորդ 
օրը` ժամը 12.00-ից մինչև ժամը 18.00-ն, կամ քվեարկությու-
նից հետո երկրորդ օրը` ժամը 9.00-ից մինչև ժամը 11.00-ն: 

Եթե դիմումի քննարկման արդյունքով տարածքային 
ընտրական հանձնաժողովը հանգում է այն եզրակացության, 
որ քվեարկության ընթացքում տեղի են ունեցել սույն օ-
րենսգրքի պահանջների այնպիսի խախտումներ, որոնք կա-
րող էին էապես ազդել քվեարկության արդյունքների վրա, և 
եթե հնարավոր չէ պարզել քվեարկության իրական արդ-
յունքները, ապա տարածքային ընտրական հանձնաժողովն 
այդ ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքներն 
անվավեր է ճանաչում: Այդ դեպքում նյութերն ուղարկվում են 
դատախազություն: 

15. Ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մա-
սին դիմում ընտրությունների արդյունքներն ամփոփող ընտ-
րական հանձնաժողով կարող է ներկայացվել ընտրության 
արդյունքներն ամփոփելու համար սույն օրենսգրքով սահ-
մանված համապատասխան ժամկետից առնվազն 2 օր ա-
ռաջ` մինչև ժամը 18.00-ն: Ընտրության արդյունքներն անվա-
վեր ճանաչելու մասին դիմումների քննարկումը կատարվում 
է ընտրությունների արդյունքների ամփոփման շրջանակում, 
և դրանց վերաբերյալ առանձին որոշում չի կայացվում»: 

Ընտրական վարչարարության առավել էական առանձ-
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նահատկություններից են դիմումին ներկայացվող պահանջ-
ները և դրանց քննարկման փուլում ապացուցման պարտա-
կանությունների բաշխման կարգը: Այս հարաաբերություն-
ների կարգավորմանը նվիրված է ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 
49-րդ հոդվածը. 

«1. Ընտրական հանձնաժողովներ ներկայացված դիմու-
մը պետք է ստորագրված լինի դիմողի կողմից, ներառի նրա 
անունը, ազգանունը, դիմողի հասցեն, տրման ամսաթիվը: 
Դիմումը կարող է ներառել նաև դիմումատուի հեռախոսա-
համարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն: Դիմումում պետք է 
սահմանված լինի դիմումատուի պահանջը, բերված լինեն 
դիմումատուի հիմնավորումները: Հնարավոր ապացույցները 
պետք է կցված լինեն դիմումին: 

Եթե դիմումը ներկայացվում է ներկայացուցչի միջոցով, 
ապա պետք է ներկայացվի նաև օրենքով սահմանված կար-
գով տրված լիազորագիր: 

Թեկնածուի, վստահված անձի, դիտորդի, զանգվածային 
լրատվության միջոցի ներկայացուցչի, ընտրական հանձնա-
ժողովի անդամի, լիազոր ներկայացուցչի կողմից ներկայաց-
ված դիմումներին կից պետք է ներկայացվի դիմումատուի 
կարգավիճակը հավաստող փաստաթղթի (սահմանված 
նմուշի վկայականի) պատճենը: 

Դիմումատուի վերաբերյալ տվյալներ չներառող կամ 
կեղծ տվյալներ ներառող դիմումները, իրավունքի չարաշահ-
մամբ ներկայացված դիմումները, ոչ իրավասու անձի կողմից 
ներկայացված դիմումները, ինչպես նաև սույն մասի երկրորդ 
պարբերությամբ սահմանված պահանջների խախտմամբ 
ներկայացված դիմումները չեն քննարկվում, դրանցով վար-
չական վարույթներ չեն հարուցվում, և ընտրական հանձնա-
ժողովները որոշում են կայացնում վարչական վարույթի հա-
րուցումը մերժելու մասին: Այդ դեպքում ընտրական հանձ-
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նաժողովն իրավունք ունի սեփական նախաձեռնությամբ ի-
րականացնելու վարչական վարույթ: 

2. Եթե դիմումում առկա են ձևական սխալներ, որոնք 
կարող են շտկվել, ապա ընտրական հանձնաժողովը կամ 
ինքն է շտկում դրանք` նախապես կամ հետագայում դիմո-
ղին իրազեկելով այդ մասին, կամ դիմողին հնարավորութ-
յուն է ընձեռում շտկելու այդ սխալները` սահմանելով ողջա-
միտ ժամկետ: Եթե դիմումին կից փաստաթղթերի ցանկն ամ-
բողջական չէ, ապա ընտրական հանձնաժողովը համալրման 
համար սահմանում է ողջամիտ ժամկետ: Նշված ժամկետում 
սխալները չվերացնելու կամ փաստաթղթերը չլրացնելու 
դեպքում դիմումները չեն քննարկվում, դրանցով վարչական 
վարույթներ չեն հարուցվում, և ընտրական հանձնաժողովնե-
րը որոշում են կայացնում վարչական վարույթի հարուցումը 
մերժելու մասին: Այդ դեպքում ընտրական հանձնաժողովն ի-
րավունք ունի սեփական նախաձեռնությամբ իրականացնե-
լու վարչական վարույթ: 

3. Դիմողը դիմումը հասցեագրում է այն ընտրական 
հանձնաժողովին, որի իրավասության սահմաններում է 
բարձրացված հարցի լուծումը: Եթե դիմում տալու համար 
սույն օրենսգրքով նախատեսված է վերջնաժամկետ, ապա 
դիմումը համարվում է պատշաճ ժամկետում ներկայացված, 
եթե այն մինչև վերջնաժամկետը մուտքագրվել է համապա-
տասխան ընտրական հանձնաժողով: Ոչ իրավասու ընտրա-
կան հանձնաժողով ներկայացված դիմումները կամ վերջնա-
ժամկետից ուշ ներկայացված դիմումները չեն քննարկվում և 
գրությամբ վերադարձվում են դիմումատուին` նշելով պատ-
ճառը: 

4. Հանձնաժողովի նախագահը պատշաճ ժամկետում 
ներկայացված դիմումը հասցեագրում է հանձնաժողովի ան-
դամին, իսկ դիմումի պատճենը տրամադրվում է հանձնաժո-
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ղովի մյուս անդամներին: Դիմումում բարձրացված հարցերն 
ուսումնասիրում են հանձնաժողովի անդամները: Հանձնա-
ժողովի յուրաքանչյուր անդամ իրավունք ունի դիմումի վե-
րաբերյալ որոշման նախագիծ ներկայացնելու` հարցը հանձ-
նաժողովի նիստում քննարկելու համար: Եթե հանձնաժողո-
վի որևէ անդամ վարչական վարույթի հարուցումը մերժելու 
մասին որոշման նախագիծ չի ներկայացնում, ապա վարչա-
կան վարույթը համարվում է հարուցված: Վարչական վա-
րույթի հարուցումը մերժելու դեպքում դիմումի պատասխա-
նը դիմումատուին ուղարկվում է հանձնաժողովի նախագա-
հի ստորագրությամբ: 

5. Վարչական վարույթի հարուցման դեպքում դիմումա-
տուն իրավունք ունի մասնակցելու հանձնաժողովի նիստում 
իր դիմումի քննարկմանը, ներկայացնելու հիմնավորումներ, 
ունենալու ելույթ: 

6. Ընտրական հանձնաժողովների որոշումները, գործո-
ղությունները (անգործությունը) վերադաս ընտրական հանձ-
նաժողով բողոքարկելու դեպքում բողոք ներկայացնող կողմը 
կրում է իր ներկայացրած փաստական հանգամանքների ա-
պացուցման բեռը, իսկ ընտրական հանձնաժողովը` իր կա-
յացրած որոշման հիմքում ընկած փաստական հանգամանք-
ների ապացուցման բեռը: Բողոքը քննող ընտրական հանձ-
նաժողովն ի պաշտոնե կարող է ապացույցներ հայթայթել: 
Սույն մասով սահմանված կանոնները վերաբերում են նաև 
ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքներն ան-
վավեր ճանաչելու կամ ընտրությունների արդյունքներն ան-
վավեր ճանաչելու մասին դիմումներին: 

7. Տեղեկատվություն ստանալու մասին դիմումի պա-
տասխանը դիմումատուին ուղարկվում է հանձնաժողովի 
նախագահի ստորագրությամբ: Եթե պահանջվող տեղեկատ-
վությունը կամ փաստաթղթի օրինակը տեղադրված է հանձ-
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նաժողովի համացանցային կայքում, ապա այդ մասին տեղե-
կացվում է դիմողը, և նրան դրանցից պատճեններ կամ քաղ-
վածքներ չեն տրամադրվում: 

8. Օպերատիվ լուծում պահանջող հարցերի վերաբերյալ 
ընտրական հանձնաժողովները ձեռնարկում են համապա-
տասխան միջոցներ: Նման դեպքերում առանձին ակտի տես-
քով որոշումների ընդունումը պարտադիր չէ»: 

Նկատենք, որ «Վարչարարության հիմունքների և վար-
չական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածով սահ-
մանված է ապացուցման պարտականությունը բաշխելու այլ 
կարգ. 

«Անձի և վարչական մարմնի փոխհարաբերություննե-
րում ապացուցման պարտականությունը կրում է` 

ա) անձը` նրա համար բարենպաստ փաստական հան-
գամանքների առկայության դեպքում. 

բ) վարչական մարմինը` անձի համար ոչ բարենպաստ 
փաստական հանգամանքների առկայության դեպքում: 

2. Եթե սույն հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով նախատես-
ված դեպքում վարչական մարմնի կողմից քննարկվող փաս-
տական հանգամանքների վերաբերյալ տվյալներին (տեղե-
կություններին) անձը կարող է իրազեկ դառնալ բացառապես 
տվյալ վարչական մարմնի միջոցով, ապա ապացուցման 
պարտականությունը դրվում է այդ վարչական մարմնի վրա: 

3. Եթե սույն հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետով նախատես-
ված դեպքում վարչական մարմնի կողմից քննարկվող փաս-
տական հանգամանքների վերաբերյալ տվյալներին (տեղե-
կություններին) վարչական մարմինը կարող է իրազեկ դառ-
նալ բացառապես տվյալ անձի միջոցով, ապա ապացուցման 
պարտականությունը դրվում է այդ անձի վրա»: 

Ապացույցների պարտականության բաշխման առնչութ-
յամբ ՀՀ ընտրական օրենսգրքով առանձնահատկություններ 
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սահմանելը, թերևս, հետապնդում է ակնհայտ անհիմն ու մե-
ծաքանակա դիմումներով ընտրական գործընթացը չխաթա-
րելու, քաղաքական շահարկումների գործիք չդարձնելու 
նպատակ: Միաժամանակ, կարծում ենք, որ սա էական նա-
հանջ է վարչարարության ընդհանուր կանոններից և կարող 
է հանգեցնել ընտրական խախտումների վերաբերյալ դի-
մումների անգամ ողջամիտ հոսքը սահմանափակելու կամ 
դրանց քննարկումը ոչ արդյունավետ դարձնելու իրավական 
մշակույթի:  

Վերը նշված վարչարարության առանձնահատուկ կա-
նոնները հավասարապես վերաբերում են դիտորներին, միա-
ժամանակ, վարչական վարույթի փուլում, ըստ ՀՀ ընտրա-
կան օրենսգրքի, դիտորդներն ունեն նաև հետևյալ իրավունք-
ները՝ 

1) կարող են գրավոր դիմումի հիման վրա ստանալ թեկ-
նածուների հայտարարագրերի պատճենները (8-րդ հոդվածի 
6-րդ մաս),  

2) եթե գտնում է, որ քվեարկության ընթացքում տեղի է 
ունեցել ՀՀ ընտրական օրենսգրքով նախատեսված քվեար-
կության կարգի խախտում, ապա իրավունք ունի պահանջե-
լու, որ իր գնահատականն արձանագրվի տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանում (67-րդ հոդ-
վածի 14-րդ մաս): 

Բնականաբար, ընտրական գործընթացում դիտորդնե-
րին վերապահված են մի շարք այլ իրավունքներ, սակայն 
դրանք անմիջականորեն չեն առնչվում վարչական վարույթի 
հետ, ուստի սույն վերլուծականում դրանց անդրադարձ չկա:
   

 
 


