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Առնակ Սարգսյան 

 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱՑՄԱՆ ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

(ՀՀ 2018 Թ. ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 
 

Հիմնաբառեր. Քաղաքական ինքնություն, ընտ-

րական մշակույթ, ընտրական իրավունք, ընտրական կամք, 

հանրաքվե, խորհրդարանական ընտրություններ, ՏԻՄ ընտ-

րություններ, քաղաքական երկխոսություն: 

 

ՄՈՒՏՔ 

Քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությունը պետության կառավարմանը հանդիսանում է 

ժողովրդավարական համակարգի և քաղաքացիական հասարակության կայացման հիմնական 

կառուցակարգերից մեկը: Ժողովրդավարական հասարակարգի առանձնահատկությունն է այն, 

երբ քաղաքացիները ակտիվորեն մասնակցում են քաղաքական որոշումների ընդունման գոր-

ծընթացին: Ինչպես նշել է Ա. Լինքոլնը՝ «Ժողովրդավարությունը ժողովրդի կառավարումն է, որն 

իրականացվում է ժողովրդի կողմից, հանուն ժողովրդի»1:  

Ներկայումս ակտիվ քաղաքականության մեջ, անհատականացման դրսևորման առանձ-

նահատուկ գործոն է հանդիսանում քաղաքական ինքնությունը: Ինքնության ձևավորումը կոլեկ-

տիվ գործողությունների անբաժանելի մասն է: Քաղաքական ինքնությունը ոչ այնքան անհատի 

ակտիվությանն ու անհատական ընտրությանն է վերաբերում, որքան հասարակության մեջ իր 

դիրքորոշմանը: Դրա բացատրությունն այն է, որ հասարակության մեջ նման կարգավիճակն ու-

նեցող քաղաքացիները ունեն նույն քաղաքական ինքնությունը: Նրանք ունեն ընդհանուր հե-

տաքրքրություններ և կիսում են նմանատիպ սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական շահեր: Այ-

սինքն՝ դասային ինքնությունը լավագույն արտահայտությունն է. գտնվել նույն սոցիալական դա-

սում կամ կարգավիճակից ելնելով կապվել վերջինիս հետ2: 

Հարկ է նշել, որ քաղաքացիների ներգրավվածությունը քաղաքական կյանքին կախված է 

նրանց անհատական վարքագծից, որի վրա մեծ ազդեցություն է թողնում երկրում տիրող իրա-

վիճակը՝ քաղաքական տրամադրվածության և հետաքրքրության շրջանակը: Ի վերջո, հասա-

րակության մեջ յուրաքանչյուրը իր գործունեության միջոցով է ձևավորում քաղաքական մաս-

նակցության միջավայր: 

Ի հավելումն նշենք, որ հասարակության մեջ քաղաքական մշակույթի կայացվածությունը 

դրսևորվում է նաև պաշտոնատար անձանց գործունեության նկատմամբ վստահության և հա-

վատի հիման վրա: Ըստ այդմ, 2018 թ. ՀՀ-ում տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո ձևավոր-

ված կառավարության գործունեությունը մեծ դերակատարում ունի հայ հասարակության մեջ 

մշակութային նոր կառուցակարգերի ներդրման հարցում: Նախկինում քաղաքականությունից 

ժողովրդի դժգոհությունները և հիասթափությունը իշխանություն-հասարակություն փոխվստա-

հության կորստի հետևանք էր, որն իր անմիջական կնիքն էր թողել յուրաքանչյուր ոլորտի զար-

գացման վրա: Հետևաբար ներկայիս իշխանությունը միայն համընդհանուրի շահին միտված 

գործունեության միջոցով կարող է պահպանել ձեռք բերված վստահությունը՝ որպես հասարա-

կարգի արդիականացման ցուցիչ: Իսկ ժողովուրդը կգիտակցի, որ իշխանության լիիրավ կրողն 

ու իրացնողն է, որն էլ կհանգեցնի քաղաքական ապատիայի ի սպառ վերացմանը: 

Նշենք, որ ժողովրդի հիասթափությունը նաև քաղաքական էլիտայի վերարտադրման հետ-

ևանք էր. մարդիկ իշխանական էլիտայի փոփոխությամբ ցանկանում էին քաղաքական կյանքը 

էլիտայի գիլդային մոդելից վերափոխել բացի (անտրեպրեներական)՝ համալրելով նոր կադրերով 

                                                           
* Հոդվածը ներկայացվել է 10.04.2020 թ., գրախոսվել՝ 05.06.2020 թ., ընդունվել տպագրության՝ 15.06.2020 թ.: 
1 Տե´ս Цитаты о демократии, http://www.democracy.ru/quotes.php (մուտք՝ 06.03.2020): 
2 Տե´ս Micheletti M., Individualized collective action, Department of political science, Stockholm University, Aalborg, 

Denmark, August 14-17, 2002, p. 10. 

http://www.democracy.ru/quotes.php
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և ներդնել պետական կառավարման արդյունավետ ընթացակարգեր: 

Այսպես, լեհ սոցիոլոգ, քաղաքագետ Ե. Վյատրը հիմք ընդունելով քաղաքական գործընթաց-

ներում յուրաքանչյուր քաղաքացու ներգրավվումը (քաղաքական հետաքրքրություն, քաղաքա-

կան մասնակցություն և չմասնակցություն) առաջ է քաշել ընտրական մասնակցության ներքո-

հիշյալ տեսակները՝ 

1. ակտիվ մասնակիցներ. ընտրական գործընթացը դիտարկում են քաղաքական մասնակ-

ցության առանցքային նախապայման և մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում քաղաքական 

գործընթացների նկատմամբ, 

2. ձեռնհաս դիտորդներ. այս խմբի քաղաքական վարքագիծը ավելի մոտ է առաջին՝ ակ-

տիվ մասնակիցներին: Ճիշտ է, վերջիններս տեղեկացված են քաղաքական գործընթացների վե-

րաբերյալ, բայց քաղաքական պասիվ մասնակցություն են ցուցաբերում, 

3. ձեռնհաս քննադատներ. աչքի են ընկնում իրենց ակտիվ մասնակցությամբ, բայց դժգոհ 

են պետության վարած քաղաքական կուրսից՝ մշտապես հանդես գալով քննադատական մոտե-

ցումներով, 

4. պասիվ մասնակիցներ. թեկուզև տեղեկացված են առկա քաղաքական իրողություննե-

րին և հետաքրքրված են քաղաքականությամբ, բայց և այնպես չեզոք վերաբերմունք ունեն վեր-

ջինիս նկատմամբ, 

5. օտարված քաղաքացիներ. ընդհանրապես չեն հետաքրքրվում քաղաքականությամբ, 

տեղեկացված չեն քաղաքական որոշումների մասին և չեն մասնակցում քաղաքական կյանքին1: 

 Այս առումով նշենք, որ ընտրությունները ժողովրդավարական ինստիտուտների կազմա-

վորման կարևորագույն սկզբունքներից են: Ընտրողի վարքը պայմանավորված է մի շարք գոր-

ծոններով՝ ինչպես ընտրական իրավունքի սկզբունքներով, այնպես էլ սոցիալական կարգավի-

ճակով, ընտրողների մոտիվացիայով և քաղաքական սոցիալականացման, քաղաքական հասու-

նության մակարդակով: Ընտրական իրավունքը դրսևորվում է ընտրական մասնակցության եր-

կու ձևերով՝ ուղղակի (ընտրական գործընթացը լեգալ կառուցակարգերով կանոնակարգող եղա-

նակ), անուղղակի (ընտրական համակարգը բնորոշող տարբեր գործողությունների միջոցով)2: 

Հետևաբար ընտրական գործընթացի բնույթով կարելի է պատկերացում կազմել քաղաքական 

համակարգի և վարչակարգի առանձնահատկությունների մասին: Ինչպես միջազգայնորեն սահ-

մանված քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքները, այնպես էլ ընտրական իրավունքի 

նորմերը դեռ հաճախ խախտվում են, բայց համաշխարհայնացման պայմաններում այն անխախ-

տորեն ճանաչված է որպես կարևոր սկզբունք3: 

 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ 

Քաղաքականության սուբյեկտների ընտրական կամքի ձևավորման մոտեցումները անհ-

րաժեշտ է համալրել ժամանակակից կառուցակարգերով: Այդ է պատճառը, որ ընտրական և 

հանրաքվեի իրավունքը քաղաքական կյանքին մասնակցության քաղաքակիրթ և ժողովրդաիշ-

խանության իրականացման կարևոր ընթացակարգերից է: Այն ենթադրում է քաղաքական 

ներգրավվածության տարբեր ձևեր, որոնք նպաստում են պետական կառավարման և տեղա-

կան ինքնակառավարման մարմինների լեգիտիմության հիմքերի ամրապնդմանը4: 

Ամբողջատիրական վարչաձևի պայմաններում, որտեղ իշխանությունը կենտրոնացված է, 

ընդդիմության ինստիտուտը և քաղաքացիների կամարտահայտման սկզբունքը իսպառ բացա-

կայում են, տիրապետող է մեկ միասնական գաղափարախոսությամբ միակուսակցական համա-

կարգի գործունեությունը, իշխանությունը տոտալ վերահսկողություն է իրականացնում հասա-

րակական-քաղաքական կյանքի բոլոր ոլորտների վրա: Իսկ ավտորիտար վարչաձևը գտնվում է 

                                                           
1 Տե´ս Вятр Е., Социология политических отношений, М., Прогресс, 1979, с. 259-260. 
2 Տե´ս Siber I., Interest in elections and electoral participation, Faculty of Political Science, University of Zagreb, Vol. 

XLI, 2004, № 5, p. 3. 
3 Տե´ս Carothers Th., The Rise of election monitoring, Journal of democracy, Johns Hopkins University Press, Article, 

https://muse.jhu.edu/article/16824, (մուտք՝ 14.03.2020):  
4 Տե´ս Ալեքսանյան Ա., Ցիվիլիարխիկ դեմոկրատիա, Ե., 2005, էջ 68: 

https://muse.jhu.edu/search?action=search&query=author:%0A%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09Thomas%20%0A%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09Carothers
https://muse.jhu.edu/journal/98
https://muse.jhu.edu/article/16824
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ժողովրդավարականի անցման սահմանագծին, որի պայմաններում իշխանության տարանջատ-

ման սկզբունքը, մարդու իրավունքների և ազատությունների երաշխավորությունը, ընդդիմութ-

յան առկայությունը ձևական են:  

Այսպես, եթե ժողովրդավարական քաղաքական համակարգի պայմաններում ընտրական 

գործընթացը կարևոր դերակատարում ունի արդյունավետ գործառնություն իրականացնելու 

համար, ապա ոչ ժողովրդավարական համակարգերում՝ էական ազդեցություն չունի հասարա-

կական-քաղաքական կյանքում: Բացի այդ ընտրությունները լիարժեք կարող են իրականացնել 

իրենց գործառույթները միայն այն ժամանակ, երբ վերածվում են ժողովրդավարության հիմնա-

րար ինստիտուտի, քաղաքացիների քաղաքական իրավասուբյեկտության իրականացման եղա-

նակի, պետական կարգի սահմանադրական հիմքի: Ըստ Յու. Վեդենեևի` ընտրական իրավունքի 

իրավաքաղաքական փոխպայմանավորվածությունը կայանում է նրանում, որ, եթե ընտրութ-

յունները քաղաքական ինստիտուտ և գործընթաց են, ապա ընտրական իրավունքը դրանց իրա-

վաբանական համակարգն է 1: 

Հարկ է նշել, որ ընտրական իրավունքի սկզբունքները ներառում են մի շարք կարևոր ընթա-

ցակարգեր, որոնց առկայության դեպքում ոչ միայն ընտրությունները ճանաչվում են որպես ա-

զատ և թափանցիկ, այլև վերջինիս միջոցով իրականացվելիք կառավարումը լայն ազդեցություն 

է ունենում ժողովրդավարական համակարգի դրսևորման վրա2: Ընտրություններն անհրաժեշտ 

է իրականացնել ընտրական իրավունքի ազատության և կամավորության չափանիշների հիման 

վրա: Այսինքն ոչ ոք իրավունք չունի պարտադրելու ընտրողին քվեարկելու որևէ թեկնածուի (կու-

սակցության) օգտին կամ դեմ, ինչպես նաև հարկադրելու ընտրողին մասնակցելու կամ չմաս-

նակցելու ընտրություններին3:  

Հասարակական-քաղաքական գործընթացներին մասնակցության կարևորագույն ձևերից 

է նաև հավաքներին ազատորեն մասնակցելու և դրանք կազմակերպելու իրավունքը: Բացօթյա 

տարածքներում կազմակերպվող հավաքներն օրենքով սահմանված դեպքերում անցկացվում 

են ողջամիտ ժամկետում ներկայացված իրազեկման հիման վրա: Իսկ ինչ վերաբերում է ինքնա-

բուխ հավաքներին, ապա դրանք իրականացնելու համար իրազեկում չի պահանջվում4: Անդրա-

դառնանք նաև միություններ ստեղծելու և դրանց անդամագրվելու իրավունքին: Յուրաքանչյուր 

ոք այլոց հետ միավորվելու, ներառյալ աշխատանքային շահերի պաշտպանության նպատակով 

արհեստակցական միություններ ստեղծելու և դրանց անդամագրվելու իրավունք ունի: Նշենք, 

ինչպես հավաքների ազատությունը, այնպես էլ միավորումների ազատությունը կարող է սահմա-

նափակվել միայն օրենքով` պետական անվտանգության, հակապետական և հակասահմանադ-

րական գործողությունների և տարաբնույթ հանցագործությունների կանխման, հասարակական 

կարգի պաշտպանության, առողջության և բարոյականության կամ ուրիշների հիմնական իրա-

վունքների և ազատությունների պաշտպանության նպատակով5: 

 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ  

Ընտրական և հանրաքվեի իրավունքը՝ որպես «փոխհամաձայնության առանցքային մե-

խանիզմ», հնարավորություն է ընձեռում անհատներին և քաղաքացիների տարբեր միավորում-

ներին իրականացնել իրենց ցիվիլիարխիկ կամքը6: Տեղին է նշել, որ ժողովրդաիշխանության 

կարևոր ինստիտուտներից մեկը հանրաքվեն է: Այն իշխանության իրականացման ուղղակի, ան-

միջական ձև է: Դրա միջոցով ընդունված որոշումները անբեկանելի են և ենթակա չեն վերանայ-

ման այլ օրենսդիր կամ վերահսկիչ մարմինների կողմից: Հանրաքվեները լինում են տարբեր տե-

սակի` 

                                                           
1 Տե´ս Веденеев Ю., Новое избирательное право. Очерки по истории выборов и избирательного права, М., 

1997, с. 311, (հղումը տե´ս Ալեքսանյան Ա., Ցիվիլիարխիկ դեմոկրատիա, Ե., 2005, էջ 69-70): 
2 Տե´ս Luttrell C., Nash R., The experience of election observers: lessons for the process of timber verification, Compar-

ative case study 6, Overseas Development Institute, London, January 2008, p. 1. 
3 Տե´ս ՀՀ ընտրական օրենսգիրք, հոդված 4, (25.05.2016): 
4 Տե´ս ՀՀ սահմանադրություն, (փոփոխություններ 06.12.2015), հոդված 44: 
5 Տե´ս նույն տեղում, հոդված 45: 
6 Տե´ս Ալեքսանյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 68-69: 
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1. սահմանադրական, 

2. համազգային, 

3. համապետական, 

4. տեղական (երբ լուծվում են տեղական նշանակության հարցեր, օրինակ՝ որևէ համայն-

քում ծագած խնդիր)1: 

 Եթե Ազգային ժողովը մերժում է ընտրական իրավունք ունեցող առնվազն հիսուն հազար 

քաղաքացու Ազգային ժողովին քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով ներկայացված օ-

րենքի նախագծի ընդունումը2, ապա մերժումից հետո` վաթսուն օրվա ընթացքում, օրենքի նա-

խագծի ընդունման նախաձեռնությանը ընտրական իրավունք ունեցող ևս երեք հարյուր հազար 

քաղաքացու միանալու դեպքում, նախագիծը դրվում է հանրաքվեի, եթե Սահմանադրական դա-

տարանը նախագիծը ճանաչում է Սահմանադրությանը համապատասխանող: Քաղաքացիա-

կան նախաձեռնության մասնակիցների ստորագրությունների վավերականությունը հաստա-

տում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը3:  

 Հարկ է նշել, որ հանրաքվեի միջոցով ընդունված օրենքները կարող են փոփոխվել միայն 

հանրաքվեով: Իսկ նման փոփոխություն կարող է կատարվել համապատասխան օրենքի ընդու-

նումից առնվազն մեկ տարի հետո: Այսպես, հանրաքվեի չեն կարող դրվել այն օրենքների նա-

խագծերը, որոնք վերաբերում են սահմանադրական օրենքների իրավակարգավորման առար-

կային, պետական բյուջեին, հարկերին, տուրքերին, այլ պարտադիր վճարներին, համաներմանը, 

պետության պաշտպանությանը և անվտանգությանը, միջազգային պայմանագրերին, ինչպես 

նաև «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված այլ հարցերի: Այնուհետև, քաղաքացիական 

նախաձեռնության կարգով ներկայացված օրենքի նախագծի վերաբերյալ Սահմանադրական 

դատարանի կողմից` Սահմանադրությանը համապատասխանելու մասին որոշումն ընդունվե-

լուց, ինչպես նաև ԱԺ կողմից հանրաքվե անցկացնելու մասին որոշումն ընդունվելուց հետո` ե-

ռօրյա ժամկետում, Հանրապետության նախագահը նշանակում է հանրաքվե4: 

 Փաստորեն, հանրաքվեի դրված ակտն ընդունվում է, եթե դրան կողմ է քվեարկել հանրաք-

վեի մասնակիցների կեսից ավելին, բայց ոչ պակաս, քան հանրաքվեներին մասնակցելու իրա-

վունք ունեցող քաղաքացիների մեկ քառորդը5: Իսկ ռազմական կամ արտակարգ դրության ժա-

մանակ հանրաքվե չի անցկացվում6: 

Ընտրելու և ընտրվելու, ինչպես նաև հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք չունեն դատա-

րանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ ճանաչված, ինչպես նաև դիտավորութ-

յամբ կատարված ծանր հանցանքների համար օրինական դատավճռով դատապարտված և 

պատիժը կրող անձինք7: Իսկ ինչ վերաբերում է օբյեկտիվ ընտրական իրավունքին, ապա այն 

«սուբյեկտիվ ընտրական իրավունքի աղբյուրն է՝ ներառելով իրավաբանական նորմերի ամբող-

ջությունը, որոնք սահմանում են ընտրական գործընթացի մասնակիցների իրավունքները, պար-

տականություններն ու պատասխանատվությունը»8: 

Ուղղակի ընտրական իրավունքը քաղաքացու՝ անմիջականորեն ընտրելու կամ ընտրվելու 

իրավունքն է: Ազգային ժողովը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, բացառությամբ 

                                                           
1 Տե´ս ՀՀ սահմանադրություն, (փոփոխություններ 06.12.2015), հոդված 204: 
2 Տե´ս նույն տեղում,  հոդված 109, 6-րդ կետ: 
3 Տե´ս նույն տեղում, հոդված 204: 
4 Տե´ս նույն տեղում, հոդված 206: 
5 Տե´ս նույն տեղում, հոդված 207: 
6  Տե´ս նույն տեղում, հոդված 208: 

⃰ ՀՀ կառավարության որոշմամբ (թիվ 298-Ն) 2020 թ. մարտի 16-ից ՀՀ-ում սահմանվեց արտակարգ դրություն, 

որը կապված է կորոնավիրուսի համաճարակային իրավիճակի հետ: Արտակարգ դրության պայմաններում հանրաքվե 

տեղի ունենալ չի կարող: Ապրիլի 5-ին նշանակված Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն կարող է տեղի 

ունենալ արտակարգ դրության ավարտից հետո ոչ շուտ 50 և ոչ ուշ, քան 65 օր հետո: 
7 Տե´ս ՀՀ սահմանադրություն, (փոփոխություններ 06.12.2015), հոդված 48, 4-րդ կետ: 
8 Տե´ս Ալեքսանյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 69: 
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Երևան, Գյումրի, Վանաձոր համայնքների ղեկավարների, ընտրվում են անմիջականորեն՝ ընտ-

րողների կողմից1: 

 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈԱԼԻՑԻԱՅԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 

ԱԺ կազմված է առնվազն հարյուր մեկ պատգամավորից, ինչպես նաև ընտրական օ-

րենսգրքով սահմանված կարգով տեղեր են հատկացվում ազգային փոքրամասնությունների 

ներկայացուցիչներին: ԱԺ ընտրվում է համամասնական ընտրակարգով և ընտրական օրենս-

գիրքը երաշխավորում է կայուն խորհրդարանական մեծամասնության ձևավորումը: Հարկ է նշել, 

որ եթե ընտրության արդյունքով կամ քաղաքական կոալիցիա կազմելու միջոցով կայուն խորհր-

դարանական մեծամասնություն չի ձևավորվում, ապա կարող է անցկացվել ընտրության երկ-

րորդ փուլ: Իսկ երկրորդ փուլի անցկացման դեպքում թույլատրվում է նոր դաշինքների ձևավո-

րումը: Քաղաքական կոալիցիա կազմելու սահմանափակումները և կարգը սահմանվում են ընտ-

րական օրենսգրքով2:  

Քաղաքական կոալիցիա կազմելու միջոցով խորհրդարանական կայուն մեծամասնության 

ապահովումն ենթադրում է երկխոսութային կառուցակարգերի՝ քաղաքական բանակցություն-

ների, խորհրդակցությունների ակտիվ կիրառում, քաղաքական փոխզիջումների հասնելու ար-

վեստ և հմտություններ, որոնք անհնար են առանց հասարակական-քաղաքական գիտակցութ-

յան լուրջ փոփոխությունների, առանց հայ հասարակությունում արմատավորված համապա-

տասխան քաղաքական երկխոսության մշակույթի: Բացի այդ, որքան էլ կատարյալ լինեն քաղա-

քական փոխհարաբերությունների կարգավորման ինստիտուցիոնալ-նորմատիվային չափորո-

շիչները, այնուամենայնիվ քաղաքագիտական հայտնի իրողություն է, որ մարդը չափումների չի 

ենթարկվում, հետևաբար անհատի վարքագիծն անհնար է լիովին ձևայնացնել և ներդնել ինստի-

տուցիոնալ դաշտում, բացատրել զուտ իրավական-նորմատիվային տեսանկյունից: Այդ իսկ 

պատճառով, ՀՀ-ում քաղաքական երկխոսության ինստիտուցիոնալացման գործընթացի հաջո-

ղությունը մեծապես պայմանավորված է նաև նոր երկխոսութային մշակույթի ձևավորմամբ3:  

 

2018 Թ. ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

2018 թ. դեկտեմբերի 9-ին ՀՀ-ում տեղի ունեցան արտահերթ խորհրդարանական ընտ-

րություններ: Խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցության հայտ էին ներկայացրել 

11 քաղաքական ուժ՝ 2 կուսակցությունների դաշինք և 9 կուսակցություն (ՀՀԿ, «Քաղաքացու 

որոշում» սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն, «Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն» 

կուսակցություն, «Իմ քայլը» կուսակցությունների դաշինք, «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցութ-

յուն, «Քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ» կուսակցություն, «Ազգային առաջընթաց» կու-

սակցություն, «Մենք» կուսակցությունների դաշինք, «Օրինաց Երկիր» կուսակցություն, «Սասնա 

Ծռեր» համահայկական կուսակցություն, «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն)4: Նշենք, 

                                                           
1 Տե´ս ՀՀ ընտրական օրենսգիրք, հոդված 5, (25.05.2016): 
2 Տե´ս նույն տեղում, հոդված 97: 
3 Տե´ս Գալստյան Խ., Քաղաքական երկխոսության ինստիտուցիոնալացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, «Բանբեր 

Երևանի համալսարանի». միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, 2016, № 3 (21), էջ 66: 
4 Տե´ս https://res.elections.am/images/doc/09.12.18v.pdf, 09.12.2018, ՀՀ ԱԺ արտահերթ ընտրությունների ԿԸՀ 

արձանագրություն. կազմվել է 16.12.2018 թ., (ընտրելու հնարավորություն ունեցող 2 մլն. 591 հազար 276 քաղաքա-

ցիներից ընտրությանը մասնակցեցին 1 մլն. 261 հազար 105 քաղաքացի, իսկ 2017 թ. 2 մլն. 588 հազար 468 քա-

ղաքացիներից մասնակցել են 1 մլն. 575 հազար 786 քաղաքացի): Համաձայն ԿԸՀ ներկայացրած տվյալների` 2018 

թ. ՀՀ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել էին քաղաքացիների 48,63%-ը: ՀՀ յոթերորդ գումարման 

խորհրդարանը ունի ներքոհիշյալ դասավորվածությունը: Այսպես, ԱԺ անցած 3 ուժերից «Իմ քայլը» դաշինքը ստացավ 

84 մանդատ, որին գումարվեց ազգային փոքրամասնության հասանելիք 4 մանդատը, այսինքն՝ ընդհանուր 88 

մանդատ (70,42%)։ Քանի որ «Իմ քայլը» դաշինքի ստացած մանդատների թիվը կազմում է ընդհանուր մանդատների 

83,8 տոկոսը, հետևաբար, ընտրական օրենսգրքի համաձայն, պետք է խորհրդարան անցած ոչ իշխանական ուժերին 

տրվեին լրացուցիչ մանդատներ, որպեսզի ոչ իշխանական ուժերի մանդատների թիվը լիներ ընդհանուր մանդատների 

թվի 1/3-ը։ Այս առումով էլ «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության ստացած 10 մանդատին ավելացվեց 16-ը, 

ընդամենը՝ 26 մանդատ (8,26%), որից 13-ը՝ համապետական ընտրական ցուցակով, 13-ը՝ տարածքային ընտրական 

ցուցակով։ Իսկ «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության ստացած 7 մանդատին գումարվեց լրացուցիչ 11 մանդատ, 

https://res.elections.am/images/doc/09.12.18v.pdf
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որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքին հետևել էին ինչպես տեղական, 

այնպես էլ օտարերկրյա մի շարք դիտորդական առաքելություններ: Դրանց թվում էին՝ ԵԱՀԿ Ժո-

ղովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը (ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ), 

ԵԽԽՎ-ն, ԱՊՀ դիտորդական առաքելությունը, ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովը, ԵԱՀԿ 

խորհրդարանական վեհաժողովը, Եվրոպական խորհրդարանը, Ազատության և ժողովրդավա-

րության նախաձեռնությունների աջակցություն (SILBA) և Ընտրությունները մշտադիտարկող 

կազմակերպությունների եվրոպական ցանց (ENEMO) օտարերկրյա հասարակական կազմա-

կերպությունները և այլն: 

 ՀՀ խորհրդարանական ընտրություններում ժողովուրդը ամրագրեց «Թավշյա հեղափո-

խության» լեգալ հաղթանակը՝ ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ վստահության քվե տա-

լով «Իմ քայլը» կուսակցությունների դաշինքին, իսկ տարիներ շարունակ իշխանական հարթակը 

զբաղեցնող քաղաքական ուժը՝ ՀՀԿ-ն, նույնիսկ խորհրդարանական անցողիկ շեմը չհաղթահա-

րեց:  

 Նշենք, որ ներկայիս իշխանությունը կանգնած է մարտահրավերի առաջ: Թե որքանով 

կհաջողի պահպանել և հետագա ընտրությունների միջոցով ամրագրել իշխանության դիրքերը, 

պայմանավորված է վերջինիս իրականացվելիք գործունեությունից, որը պետք է ներառի հասա-

րակության յուրաքանչյուր ոլորտի հետևողական ուսումնասիրությունից մինչև պետական կա-

ռավարման ապարատի արդյունավետ վերափոխում: Նախորդ իշխանության ձախողումը ժո-

ղովրդի վստահության կորստի անմիջական արդյունք էր, որոշ պետական այրերի կողմից սեփա-

կան շահը՝ հասարակականից վեր դասելու հետևանք: 

  

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են համայնքի ավագանին և համայնքի ղեկա-

վարը, որոնք ընտրվում են հինգ տարի ժամկետով: Ընտրական օրենսգրքով կարող է սահմանվել 

համայնքի ղեկավարի ուղղակի կամ անուղղակի ընտրություն: «Տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների լիազորությունները լինում են սեփական՝ համայնքի պարտադիր և կամավոր 

խնդիրների լուծման նպատակով, ինչպես նաև պետության կողմից պատվիրակված։ Համայնքի 

պարտադիր խնդիրները սահմանվում են օրենքով, իսկ կամավոր խնդիրները՝ համայնքի ավա-

գանու որոշումներով»1։ 

 Հարկ է նշել, որ Երևանի, Գյումրիի, Վանաձորի ավագանու անդամների մանդատները 

բաշխվում են այն կուսակցությունների կամ կուսակցությունների դաշինքների միջև, որոնք 

քվեարկության արդյունքում ստացել են ձայների ընդհանուր, ինչպես նաև անճշտությունների 

թվի հարաբերակցությամբ` կուսակցության դեպքում` վեց, իսկ կուսակցությունների դաշինքի 

դեպքում` ութ տոկոս կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ: Եթե վերոհիշյալ սկզբունքով կողմ 

քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացել են երեքից պակաս կուսակցություն և կուսակցություննե-

րի դաշինք, ապա մանդատների բաշխմանը մասնակցում են նաև այն երեք կուսակցությունները 

և կուսակցությունների դաշինքները, որոնք ձայների տոկոսային հարաբերակցությամբ առավե-

լագույն կողմ քվե են ստացել2: 

 Հիշենք, որ 2018 թ. Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո՝ երրորդ աշ-

խատանքային օրը, օրենքի ուժով հրավիրվել էր ավագանու նիստ, որում որոշվել էր քաղաքապե-

տի արտահերթ ընտրության օրը, ընդ որում՝ քաղաքապետի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո 

արտահերթ ընտրությունները անցկացվում են ոչ ուշ, քան մեկամսյա ժամկետում՝ քաղաքապե-

տի ընտրությունների համար սահմանված կարգով3: Բացի այդ, նախորդ համապետական և տե-

ղական ինքնակառավարման մարմինների բոլոր ընտրություններում ձայների ճնշող մեծամաս-

նությամբ հաղթած ՀՀԿ-ն հայտարարել էր Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրություններին 

                                                           
ընդամենը՝ 18 մանդատ (6,37%), որից 9-ը՝ համապետական ընտրակարգով առաջադրված, 9-ը՝ տարածքային: 

1 Տե´ս ՀՀ սահմանադրություն, (փոփոխություններ 06.12.2015), հոդված 182: 
2 Տե´ս ՀՀ ընտրական օրենսգիրք, հոդված 141, 3-րդ կետ, (25.05.2016): 
3 Տե´ս «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին», ՀՀ օրենք, հոդված 46, 1-ին կետ, (26 12.2008): 
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չմասնակցելու և որևէ քաղաքական ուժի չսատարելու մասին, իսկ ՀԱԿ-ն՝ ոչ միայն ընտրություն-

ներին չմասնակցելու, այլև՝ սատարելու հեղափոխություն իրականացրած քաղաքական ուժին1: 

Համաձայն ԿԸՀ ներկայացրած տվյալների` Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցել 

էին ընտրելու հնարավորություն ունեցող քաղաքացիների 43,65 %-ը, ինչը շուրջ 3%-ով ավելի էր 

նախորդ ավագանու ընտրություններին մասնակցության ցուցանիշից2: Ըստ այդմ, եթե ավագա-

նու ընտրությունների արդյունքով ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններից մեկը 

ստանում է ավագանու անդամների տեղերի հիսուն տոկոսից ավելին, ապա այդ կուսակցության 

թեկնածուների ցուցակի առաջին հորիզոնականում գտնվող անձը օրենքի ուժով համարվում է 

ընտրված քաղաքապետ3:  

Հարկ է նշել, որ չնայած Երևանի ավագանու և ՀՀ խորհրդարանական ընտրությունների 

նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ նկատվող որոշակի լարվածությանը` ընտրություն-

ներն ընթացան առանց լուրջ միջադեպերի և ընտրախախտումների: Հատկանշական է, որ ընտ-

րությունների արդարության և թափանցիկության հանգամանքը չվիճարկվեց քաղաքական ու-

ժերի կողմից: Այդ հանգամանքը վկայում է այն մասին, որ ՀՀ-ում ընտրական մշակույթը վերած-

վում է ժողովրդաիշխանության իրականացման ամենաառաջնային մեխանիզմի և աստիճանա-

բար հասարակության մեջ կարմատավորվի այն համոզմունքը, որ ժողովրդի կամարտահայտ-

ման միջոցը ընտրված ներկայացուցիչներն են, և հետագայում իշխանության լեգիտիմությունը 

պայմանավորված է քաղաքացիների կողմից նրանց վայելած վստահությունից և աջակցությու-

նից: Ընդհանրապես հասարակական համակարգի տարբեր ոլորտների թերզարգացվածության 

առաջին պայմաններից մեկը վատ ղեկավարումն է, որից բխում են հետագա խնդիրներն ու թե-

րությունները, որն էլ աստիճանաբար հանգեցնում է հասարակության մեջ աբսենտիզմի դրսևո-

րումներին: Այն հանգեցնում է քաղաքացիների չմասնակցությանը քաղաքական որոշումների 

ընդունման գործընթացին՝ առաջացնելով անվստահություն քաղաքական ինստիտուտների 

գործունեության նկատմամբ: Իսկ վստահության կորստի դրսևորմանը նպաստում է քաղաքա-

կան գործիչների կեղծ խոստումները, անձնական շահը հասարակականից վեր դասելը՝ հանգեց-

նելով քաղաքացիների համար ընտրական գործընթացի ցածր նշանակությանը: 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Այսպիսով, ամփոփելով վերոշարադրյալը, նշենք, որ առանց քաղաքացիների՝ որպես իշխա-

նության ձևավորման իրավասուբյեկտի, գիտակցության մակարդակի բարձրացման, հնարավոր 

չէ ժողովրդավարական քաղաքական համակարգին բնորոշ ընտրական գործընթաց իրակա-

նացնել՝ անկախ ընդունված նորմերից և վերահսկողական մեխանիզմներից: Բացի այդ, ազատ 

և արդար ընտրություններ անցկացնելու միջոցով իշխանություն մուտք կգործեն կրթված և մաս-

նագիտական պատրաստվածություն ունեցող անհատներ՝ հանգեցնելով պետական ապարատի 

արդյունավետության բարձրացմանը և համակարգի հետագա զարգացմանը:  

 

                                                           
1 Ավագանու արտահերթ նիստը քվորում չապահովելու պատճառով, համարվել էր չկայացած: Առաջադրված միակ 

թեկնածուն «Երկիր ծիրանի» կուսակցություն նախագահ Զ. Փոստանջյանն էր: Նշենք, որ «Երևանի տեղական ինքնա-

կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, կառավարությունը կրճատել էր Երևանի ավագանու լիազորությունների 

ժամկետը, իսկ ԿԸՀ-ն էլ արտահերթ ընտրությունների օր էր նշանակել 2018 թ. սեպտեմբերի 23-ը, որին մասնակցելու 

համար գրանցվել էին 12 քաղաքական ուժ` ութ կուսակցություն և չորս կուսակցությունների դաշինք («Բարգավաճ 

Հայաստան» կուսակցություն, «Երևանի հանրություն» կուսակցությունների դաշինք, «Երևանցիներ» կուսակցություն-

ների դաշինք, «Երկիր ծիրանի» կուսակցություն, «Ժառանգություն» կուսակցություն, «Ժողովրդավարական ուղի» կու-

սակցություն, «Իմ քայլը» կուսակցությունների դաշինք, «Լույս» կուսակցությունների դաշինք, «Հայ Յեղափոխական 

դաշնակցություն» կուսակցություն, «Հայք» կամ (Հայկազուններ) կուսակցություն, «Ռեֆորմիստների» կուսակցություն 

և «Օրինաց երկիր» կուսակցություն): 
2 Տե´ս http://res.elections.am/images/doc/23.09.18n.pdf, ՀՀ 23.09.2018 Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրու-

թյունների ԿԸՀ արձանագրություն. կազմվել է 24.09.2018 (848 հազար 346 քաղաքացիներից ընտրությանը մաս-

նակցեցին 370 հազար 365 քաղաքացի, իսկ 2017 թ.՝ մասնակցել է 345 հազար 158 քաղաքացի): Այսպիսով, Երևանի 

նոր ավագանին գործառնում է հետևյալ դասավորվածությամբ. «Իմ քայլը» դաշինք - 81,06%` 57 մանդատ, ԲՀԿ - 

6,95%` 5 մանդատ, «Լույս» դաշինք - 4,99%` 3 մանդատ: 
3Տե´ս «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին», ՀՀ օրենք, հոդված 44, 2-րդ կետ, (26.12.2008): 

http://res.elections.am/images/doc/23.09.18n.pdf
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Арнак Саргсян, УЧАСТИЕ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В РЕАЛИЯХ ДЕ-

МОКРАТИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИИ В 2018 

Г.). Избирательное право и референдум являются одними из важных процедур цивилизо-

ванного участия в политической жизни и осуществления демократической власти. Существуют 

различные формы политического участия, которые способствуют укреплению легитимности 

государственного управления и местного самоуправления. Примечательно, что электоральная 

культура в Армении постепенно становится основным механизмом реализации демократи-

ческого правления, и в обществе все больше осознается тот факт, что средством выражения 

воли народа являются выборные представители, и легитимность правительства зависит от 

безусловной поддержки граждан и их доверия. 

 

Ключевые слова: политическая идентичность, электоральная культура, избира-

тельное право, избирательная воля, референдум, парламентские выборы, выборы в органы 

местного самоуправления, политический диалог. 

 

Arnak Sargsyan, PARTICIPATION IN THE ELECTORAL PROCESS IN THE 

REALITIES OF DEMOCRATIZATION (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF 

ARMENIA IN 2018 ELECTIONS). The suffrage and referendum is one of the important 

procedures for civilized participation in the political life and exercising democratic authority. It 

suggests various forms of political engagement which promote strengthening of the legitimacy of 

public administration and local self-government. It is considerable, that the electoral culture in 

Armenia is gradually becoming the primary mechanism for the realization of democratic sovereignty 

and the public will increasingly become aware that the means of expression of the will of the people 

are the elected representatives, and in the future the preservation of the legitimacy of the 

government will depend on the support of citizens and their trust. 

 

Key words: political identity, electoral culture, suffrage, electoral will, referendum, parliamen-

tary elections, local self-government elections, political dialogue. 

 

 


