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ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԵԼՈՒՅԹԸ 

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ 

«ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԸ  և ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՀԱՋՈՐԴՈՂ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆԸ 

 

 Հարգելի ներկաներ, 

 Հյուրեր, 

 Տիկնայք և պարոնայք, 

Նախ և առաջ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար: Իմ ելույթում 
ցանկանում եմ ներկայացնել իմ երկրում ունեցած վերջին զարգացումները: Ես շատ 
երջանիկ և հպարտ եմ, որ պետք է ներկայացնեմ հայկական նախադեպը՝ որպես 
հաջողության պատմություն և  նաև հուսով եմ, որ այս փորձառությունը կդառնա 
ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ մեթոդոլոգիայի մաս: 

Սա հիասթափության, գոհունակության, հպարտության, քննադատության և ծանր 
աշխատանքի պահերով լի պատմություն է: Եվ այսօր ցանկանում եմ Ձեզ հետ կիսել այդ  
բոլոր պահերը: 

Սահմանադրական հանրաքվեից հետո նոր Սահմանադրությունը Ընտրական 
օրենսգիրքը բարեփոխելու պահանջ էր ամրագրել, որին համապատասխան նոր 
Ընտրական օրենսգիրքը պետք է ուժի մեջ մտներ 2016 թվականի հունիս 1-ին:  

Սա նշանակում էր, որ հանրաքվեից հետո մենք ունեինք 6-7 ամիս ամբողջ 
ընտրական գործընթացի քննարկումներն ու օրենսգրքի ընդունումը կազմակերպելու 
համար: 

Չեմ թաքցնի, որ այդ կարճ ժամանակահատվածը բացի այն, որ մարտահրավեր էր 
ինքներս մեզ համար, այն նաև մեզ դարձրեց լուրջ քննադատության թիրախ և այստեղ 
ներկա իմ գործընկերները կվկայեն, որ շատերը թերահավատորեն էին մոտենում այն 
հանգամանքին, որ մենք կհաջողենք՝ կարճ ժամանակահատվածում ներառական, 
թափանցիկ գործընթաց իրականացնելու համար: Բայց, ինչպես ասում են, այդ 
դժվարությունը մեզ դրդեց անելու առավելագույնը: 
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2016 թվականի մարտին օրենսգրքի նախագիծն ուղարկվեց Ազգային ժողով և, 
զուգահեռաբար, այդ նախագիծը ներկայացվեց այս ոլորտում հեղինակավոր երկու 
կառույցների՝ Վենետիկի Հանձնաժողովի և մեր հավատարիմ գործընկեր ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի 
փորձագիտական կարծիքին: 

Անհրաժեշտ էր շատ կարճ ժամանակում հասարակության շրջանում առկա 
դիրքորոշումների հիման վրա գալ փոխհամաձայնության`  ամենատեխնիկական թվացող 
հարցերից սկսած մինչև ամենաէական ու սկզբունքայինները, օրինակ՝ դիտորդների 
վերապատրաստման պահանջը հանելուց, դիտորդների թիվը ավելացնելուց մինչև 
ստորագրված ընտրացուցակների հրապարակումը: 

Քննարկումներն ընթացել են տարբեր ձևաչափերով և տարբեր շահագրգիռ 
խմբերի հետ՝ ազգային փոքրամասնություններ, կանայք, հասարակական 
կազմակերպություններ, լրագրողներ, անհատ քաղաքացիներ, արտախորհրդարանական 
և խորհրդարանական քաղաքական ուժեր: Յուրաքանչյուրը ներկայացնում էր իր 
տեսլականն ու պատկերացումները ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ:  

Սկզբնական փուլում ձևավորվեց 4+4+4 բանակցային ձևաչափը, որն իր մեջ 
ներառում էր 4-ական ներկայացուցիչ իշխանական կուսակցություններից, ընդդիմադիր 
ուժերից և քաղաքացիական հասարակությունից:  

Հարգելի գործնընկերներ, 

Մինչև 2016 թվականի հունիսը Խորհրդարանը ընդունեց նոր ընտրական 
օրենսգիրքը ձայների 4/5-ով: Այնուամենայնիվ, մենք հստակորեն հայտարարեցինք, որ 
դա վերջին միջոցը չէր, որ դուռը դեռ փակված չէ, և մենք պատրաստ ենք շարունակել մեր 
աշխատանքը ավելի մեծ կոնսենսուսի  և ընտրական գործընթացի նկտամամբ ավելի մեծ 
վստահության հասնելու համար: 4+4+4 ձևաչափի շրջանակներում մենք սկսեցինք 
քննարկումների նոր փուլ:  Իրականում կային մի շարք պահանջներ` ընտրողների 
ստորագրված ցուցակների հրապարակում, տեսաձայնագրում և տեսանկարահանում, 
վստահված անձանց թվի ավելացում և այլն: 

Առաջին փուլում մենք ունեցանք այդ համաձայնությունը, որի վերաբերյալ իրենց 
դրական կարծիքն արտահայտեցին թե ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ը, և թե Վենետիկի հանձնաժողովն 
իրենց համատեղ կարծիքում՝ հատկապես, որ քննարկումների արդյունքում մենք իրացրել 
էինք համատեղ կարծիքում ներկայացված մի շարք կարևոր առաջարկություններ, 
ինչպիսիք օրինակ՝ բողոքարկման մեխանիզմների նկատելի բարելավումն էր, 
դիտորդների քննության պահանջի հանումը օրենսգրքից և այլն: Այս առումով կուզենայի 
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հատուկ շեշտել, որ նման պահանջի սահմանումը բնավ քմհաճույք չէր և մենք 
առաջնորդվել էինք օրենսգրքով սահմանված նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը 
լավագույնս ապահովելու մտահոգությամբ: 

Բայց ամենակարևոր համաձայնությունը, որ ձեռք էր բերվել և թույլ էր տալիս խոսել 
կոնսենսուսի առկայության մասին, դա ընտրողի 10 մատով նույնականացման միջոցով 
գրանցում իրականացնելն էր: Մենք դրա համար աշխատել էինք ՄԱԿ-ի փորձագետների 
հետ, բնականաբար լսել էինք տարբեր կազմակերպությունների առաջարկություններ և 
արդյունքում ընդունել էինք Ընտրական օրենսգիրք, որտեղ այդ նորմերի ուժի մեջ մտնելու 
ժամկետ էինք դրել սեպտեմբերի 1-ը: Այսինքն՝ այդ օրվա դրությամբ մենք պետք է 
սկսեինք համապատասխան տեխնիկական սարքավորումների ձեռք բերման գործընթացը 
այն հաշվարկով, որ այդ համակարգը կարողանանք փորձարկել աշնանը նախատեսված 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ և ապա 
կիրառել համապետական ընտրությունների ժամանակ:  

Տեխնիկական համակարգի ներդրումը պահանջում էր 16 միլիոն եվրո, որի մի մասը 
հանձն առավ տրամադրել ՀՀ կառավարությունը: Ֆինանսավորման մյուս մասն 
ապահովելու նպատակով մենք ներգրավեցինք բոլոր միջազգային գործընկերներին ՝ ԵՄ, 
ԱՄՆ ՄԶԳ, ՄԱԿ, Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա և այլն: Արդյունքում մեզ հաջողվեց 
ապահովել պահանջվող ֆինանսավորումը:  

Այսինքն՝ մենք ունեինք փոփոխված օրենսգիրք, քաղաքական ու հասարակական 
կոնսենսուս ու ֆինանսավորում և բոլորիս համար կարևոր էր շուտ սկսել գործընթացը:  

Ցավոք, ի հայտ եկավ մի հանգամանք, որը կախված չէր ոչ ընդդիմության, ոչ 
իշխանությունների և ոչ էլ քաղաքացիական հասարակության կամքից: Այն 
մասնագիտացված կազմակերպությունը, որը պետք է մատակարարեր նշված տեխնիկան, 
պարզեց, որ դա կարող է անել ամենաշուտը դեկտեմբերին: Մենք անգամ 
համաձայնություն ձեռք բերեցինք բանակցային ֆորմատով, որ համաձայն ենք անգամ 
երկու մատով նույնականացում անել, սակայն ապարդյուն, ժամկետները հնարավոր չէր 
փոխել: Իսկ դա նշանակում էր, որ մենք չէինք հասցնում պատշաճ պատրաստվել 
համապետական ընտրություններին: 

Ստացվեց, որ մենք ունեինք ընդունված Ընտրական օրենսգիրք, դժվար տրված 
համաձայնություն, անգամ ֆինանսական միջոցներ, սակայն ստիպված էինք չեղարկել 
մեր համաձայնությունը:  

Բանակցային ֆորմատը իր մեջ ուժ գտավ երկրորդ անգամ վերադառնալու 
քննարկման սեղանի շուրջ՝ ոչ թե որովհետև կասկած կար սահմանված կարգի 
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արդյունավետության կամ վստահելիության նկատմամբ, այլ ստեղծված իրավիճակում 
կրկին պետք է քննարկվեին ու համաձայնեցվեին նոր կանոնակարգման և վերահսկման 
մեխանիզմներ, որոնք ի զորու կլինեին ապահովել հանրության վստահությունը 
ընտրական գործընթացի նկատմամբ, և որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, 
քաղաքացիական հասարակության յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ ու ընտրական 
գործընթացի մասնակից վստահ կլիներ, որ համատեղ կերպով արված է առավելագույնը:  

Կա ասացվածք, որ յուրաքանչյուր կոնսենսուս ունի իր գինը, մեր դեպքում դա մեր 
հիմնական միջազգային գործընկերոջ խորհրդատվական առաջարկությունից 
հրաժարվելն էր, բայց հավատացեք ինձ, յուրաքանչյուր բանակցող կողմի` 
կառավարության, ընդդիմության, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների 
ցուցաբերած հանդուրժողականությունը արժեր նման զոհողության: Ես շնորհակալ եմ 
բոլորին դրա համար: 

Հարգելի ներկաներ, 

Ինչպես Դուք կարող եք հստակորեն տեսնել, հայկական նախադեպը այս 
ամիսների ընթացքում բոլորի ուժերի կողմից   ցուցաբերած ամուր և կայուն 
հանդուրժողականության պատմություն էր: Եվ, այո′, այն հանդուրժողականության 
փայլուն օրինակ է, ինչի համար ես հպարտ եմ: 

Հարգելի գործընկերներ,  

 Թույլ տվեք կրկին  շնորհակալություն հայտնել ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ին և նրա փորձառու 
աշխատակազմին մեզ հետ հավասար ջանասիրությամբ և սրտացավությամբ աջակցելու 
համար: 

Շնորհակալություն ուշադրության համար:  

 

 


