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«Մանդատ» տեղեկատվական ՀԿ-ն 2007 թվականից իրականացրել է «ԱԺ քաղաքական 

ուժերի օրենսդրական գործունեության մոնիթորինգ» ծրագիրը: Ծրագրի նախորդ 

փուլերի ընթացքում դիտարկվել է չորրորդ գումարման Ազգային ժողովի 

աշխատանքը՝ խորհրդարանական կուսակցությունների օրենսդրական քայլերը 

համադրելով նախընտրական ծրագրերի հետ: 

 

Չորրորդ գումարման խորհրդարանի ժամկետի ավարտին և նոր խորհրդարանական 

ընտրություններից առաջ, որպես նախորդ տարիների դիտարկումների ամփոփում,  

ներկայացվում են Ազգային ժողովի հնգամյա գործունեության արդյունքները: 

Ամփոփումները կատարվել են երկու ուղղությամբ և ներկայացվում են 

զուգահեռաբար` առանձին գրքույկներով` 

 

 ԱԺ քաղաքական ուժերի հնգամյա գործունեությունը 

 ԱԺ օրենսդրական գործունեությունը` ըստ մոնիթորինգի տեսադաշտում եղած 

երեք հիմնական ոլորտների: 

 

Ներկայացվողգրքույկում վերլուծվում են չորրորդ գումարման խորհրդարանի 

օրենսդրական գործունեության արդյունքները տնտեսական, սոցիալական և 

իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում:  Խորհրդարանի հնգամյա 

գործունեությունը դիտարկվել է ոլորտներից յուրաքանչյուրում վարված 

օրենսդրական քաղաքականության բնութագիրը ներկայացնելու, տվյալ ոլորտի վրա 

ունեցած ազդեցությունը գնահատելու, ինչպես նաև` Ազգային Ժողովի դրսևորած 

նախաձեռնողականությունը պարզելու տեսանկյունից: Վերլուծությունները 

պատրաստվել են իրենց ոլորտներում մասնագիտացած անկախ փորձագետների 

կողմից:   

 

 

Փորձագիտական խումբ 
 

Ատոմ Մարգարյան - ՀՊՏՀ Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտ. 

հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան 

Վարուժան Հոկտանյան - Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն 

Ավետիք Իշխանյան - Հայաստանի հելսինկյան կոմիտե 

Սերոբ Խաչատրյան - ԵՊՀ դասախոս 

Մեսրոպ Հարությունյան - տեղեկատվական ոլորտի փորձագետ 
 

 

 

 

 

 

Սույն  ուսումնասիրությունը և հրատարակումը ֆինանսավորվել է 
«Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան»-ի կողմից: 
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Համաշխարհային  ֆինանսատնտեսական  ճգնաժամը Հայաստանում ոչ այնքան նոր 
խնդիրներ առաջադրեց, որքան սրեց եղած խնդիրները: Թեև սա  ընդհանրապես 
ճգնաժամերին բնորոշ հատկանիշ է,  սակայն  մեր   երկրում վերջին ճգնաժամն իր 
առանձնահատկությունն  ուներ. այն ավելի մեղմ գտնվեց խոշոր բիզնեսի նկատմամբ 
(համենայն դեպս` խոշոր բիզնեսի, բանկերի սնանկացման որևէ դեպք մեզանում 
չարձանագրվեց) և առավել դաժան` սոցիալապես անապահով խավի հանդեպ: 
Աղքատությունը ոչ միայն խորացավ, այլև ընդլայնեց իր շրջանակները առաջին 
սպառման ապրանքների և հատկապես պարենամթերքի գների աճի ֆոնին: 2010 
թվականի վերջին գնաճը Հայաստանում գրեթե կրկնակի գերազանցեց պետական 
բյուջեի մասին օրենքում նախանշված մակարդակը: 
 
Գոյություն ունեին նաև ճգնաժամով չպայմանավորված այլ լրջագույն խնդիրներ,  
ինչպիսիք են` 
 

 կոռուպցիան,  որ բազմիցս հնչած գնահատականներով վաղուց արդեն սպառնում 

էր երկրի անվտանգությանը,  

 մենաշնորհները կամ արդար մրցակցային միջավայրի բացակայությունը,  

 ստվերային տնտեսությունը, որը կրճատվում է դանդաղ տեմպերով: 

Վերջինները, ի տարբերություն սոցիալական խնդիրների,  գտնվում էին նաև 
Հայաստանի հիմնական դոնոր միջազգային կառույցների ուշադրության կենտրոնում,  
որոնք պահանջում էին օրենսդրական բարեփոխումների ճանապարհով բարելավել 
իրավիճակը: 

 
Ինչպիսի՞ն էր ՀՀ օրենսդիր մարմնի արձագանքն այս ամենին:  Ի՞նչ օրենսդրական 
նախաձեռնություններով էին փորձ արվում կարգավորել կուտակված խնդիրները:  
Զեկույցի այս բաժինը ներառում է սոցիալ-տնտեսական ոլորտին վերաբերող 
օրենսդրական հիմնական փոփոխությունների փորձագիտական վերլուծությունը:  
 

ՀՀ տնտեսական օրենսդրության ընդհանուր բնութագիրը,   

փոփոխությունների հիմնական միտումները 2007-2012 թթ. 

 

Հայաստանի Հանրապետության 2007-2012 թվականների քաղաքական ցիկլին 

նախորդած ժամանակահատվածին բնորոշ էր տնտեսության համեմատաբար բարձր 

տեմպերով զարգացումը և սոցիալական իրավիճակի կայունացումը։ Արտաքին 

շուկաներից եկող ազդակները, բարվոք մակրոտնտեսական իրավիճակը բարենպաստ 

պայմաններ էին ապահովել ներդրումների ու նոր աշխատատեղերի գործարկման 

համար։ Միաժամանակ այդ ընթացքում առավել տեսանելի էին դարձել երկրում 

ձևավորված քաղաքական և տնտեսական համակարգի խեղաթյուրումներն ու խոցելի 

կողմերը. տնտեսությանը վերաբերող օրենսդրության բացերը, կախվածությունը 

ներմուծումներից և արտաքին մասնավոր դրամական փոխանցումներից, 

մենաշնորհային-օլիգարխիկ կառուցվածքների ճնշումը, ստվերայնության բարձր 

մակարդակն ու գործարար ակտիվության սահմանափակումները։  

                                                              ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  ՈԼՈՐՏ 
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Անկախության հաստատման ժամանակահատվածում երկրում ձևավորված ու գործող 

օրենսդրական համակարգն ակնհայտորեն չէր համապատասխանում հասարակության 

ճնշող մեծամասնության սոցիալապես ընդունելի ակնկալիքներին։ Պատճառներից մեկն 

այն էր, որ ՀՀ օրենսդրությունը մեծամասամբ փոխառնվում և ներմուծվում էր դրսից, 

հիմնականում՝ եվրոպական օրենքների պարզ պատճենահանմամբ։  

 

Երկրի տնտեսական օրենսդրության ձևավորման գլխավոր չափանիշը ոչ թե նրա 
առավելագույն համապատասխանությունն էր փոխակերպվող (կամ անցումային) 
տնտեսության բնույթին ու դրանից բխող մարտահրավերներին, այլ շուտափույթ 
համապատասխանեցումը միջազգային ստանդարտներին։ Այս պայմաններում 
առաջանում էր հսկայական խզում օրենքների պահանջների ու դրանք կատարելու 
կամ դրանցով ապրելու հասարակության պատրաստակամության միջև։ 

 

Պատկերավոր ասած` օրենքների սահմանած նորմերի նշաձողերն ավելի բարձր էին, 

քան մարդիկ կհամաձայնեին պահպանել դրանց պահանջները։ Նման դեպքերում 

օրենքները շրջանցելու գինը դառնում է կոռուպցիան: Ասվածը վերաբերում է 

վճարումների ռեժիմ նախատեսող թերևս բոլոր օրենքներին` հարկային, վարչական 

իրավախախտումների, քրեական և այլն:  

 

Պետական համակարգի կոռումպացվածությունը, տնտեսական և 
ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների կիսատ-պռատությունը, շուկայական 
ինստիտուտների խոցելիությունը, դատաիրավական համակարգի 
կախվածությունը գործադիր իշխանությունից այն իրողություններն էին, որոնք 
հրամայական էին դարձնում երկրում քաղաքական, տնտեսական և 
ինստիտուցիոնալ լուրջ բարեփոխումները։  

 

2007-ի ընտրություններից հետո Ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմած ու 

կոալիցիոն կառավարություն ձևավորած քաղաքական ուժերը հռչակագրային ու 

ծրագրային մակարդակներում հայտարարեցին երկրում տնտեսական 

բարեփոխումները շարունակելու պատրաստակամության մասին։ Ընդունված որոշ 

օրենքներ ուղղված էին շուկայական ինստիտուտների ու ենթակառուցվածների 

ամրապնդմանը, մասնավոր սեփականատերերի ու ազատ մրցակցության 

պաշտպանությանը, տնտեսության ստվերայնության մակարդակի կրճատմանը։  

 

2007-2008թթ. ընդունվեցին մի շարք օրենքներ, որոնք ուղղված էին ներդրումների ու 

աշխատատեղերի ստեղծման համար բարենպաստ պայմանների ապահովմանը 

(«Արժեթղթերի շուկայի մասին», «Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով 
ապահովված արժեթղթերի մասին», «Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի 
մասին», «Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին», 
«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» և այլն)։ Չորրորդ գումարման Ազգային 

ժողովի գործունեության առաջին տարում ՀՀ կառավարության նախաձեռնությամբ 

ընդունվեցին բազմաթիվ օրենքներ՝ ուղղված հարկային, մաքսային քաղաքականության 

բարելավմանը, քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց գույքային իրավունքների   

գրանցմանը և պաշտպանությանը, եկամուտների բաշխման ու վերաբաշխման 

բնավագառում հարաբերությունների կարգավորմանը։   
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Չնայած կատարված օրենսդրական փոփոխություններին ու գործադիր 
իշխանության որոշ քայլերին, երկրում ստեղծված իրավիճակին 
համապատասխան բարեփոխումներ չիրականացվեցին։  

 
Իրական բարեփոխումների դանդաղումը, հատկապես եկամուտների բաշխման 

բնավագառում բարեփոխումների ուշացումը, էլ ավելի բարդացրեց կացությունը 

երկրում, հետզհետե սրվեց սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն ու հասարակության մեջ 

սկսեցին հասունանալ դժգոհություններ, որոնք առավել սուր դրսևորումներ ունեցան 

2008թ. նախագահական ընտրությունների ընթացքում ու դրանից հետո։  

Կոռուպցիայի դեմ պայքարը մնացել էր թղթի վրա, մինչդեռ տնտեսությունն ավելի ու 

ավելի էր խրվում կոռուպցիայի ճահճում: Մրցակցային շուկաների կազմակերպման ու 

պաշտպանության փոխարեն իշխանությունը ստեղծում էր ինստիտուցիոնալ եւ 

բյուրոկրատական նոր արգելքներ` գործարարների ընտրովի խմբին տրվող պետական 

արտոնությունները դարձնելով նրանց ենթարկեցնելու միջոցներ:  
 

Արտոնությունների և բիզնեսի՝ երկրում հաստատված  քվոտավորման 
համակարգը, ծնելով մենաշնորհներ, ըստ էության խաթարում էր շուկայական 
տնտեսության հիմքերի հիմքը` նորմալ գնագոյացումը: Իսկ երբ վերջինս 
բացակայում է, տնտեսությունը զրկվում է բնականոն կողմնորոշիչներից:   

 

Լեգալ թե անլեգալ արտոնությունների, ստվերային արտադրական և ներմուծման 

քվոտաների  առկայությունը կազմալուծում է տեխնոլոգիական նորամուծությունների, 

մրցունակ աշխատատեղերի ստեղծման ու արտադրողականության աճի բոլոր 

խթաններն ու շարժառիթները: Իշխանության նման վարքագիծը ծնում է շուկայի 

յուրահատուկ հատված` «արտոնությունների շուկա», որտեղ բաշխող-վերաբաշխողն 

ամենակարող բյուրոկրատական ապարատն է: Այստեղից էլ կոռուպցիայի 

աննախադեպ բարձր մակարդակը: Խնդիրն այն է, որ մեզանում օրենքները 

գերազանցապես գրում է ոչ թե օրենսդիրը, այլ  լոբբիստական շահերի թիրախային 

տիրույթում գտնվող գործադիր պաշտոնյան: Մյուս կողմից էլ` հայաստանյան 

կոռուպցիայի արմատները միայն իրավաքաղաքական, օրենսդրական  կամ պետական 

արատավոր ու ձևախեղված մեխանիզմների մեջ չեն`  մեծ է նաեւ հասարակական 

հոգեբանության և հասարակության արժեքային կողմնորոշիչների բացասական դերը: 

Խորհրդային տարիներին ձևավորված բարոյական նորմերի լղոզվածությունը և դրանց 

նորօրյա այլակերպված դրսևորումները, հասարակական կարծիքի ազդեցության 

մեխանիզմների թուլությունը ևս նպաստում են կոռուպցիոն մեխանիզմների 

կայունությանը: Ընդ որում, որքան ընդգրկուն ու զանգվածային է կոռուպցիան, այնքան 

ավելի բարդ ու անարդյունավետ է նրա դեմ իրավական միջոցներով պայքարելը: 

 

Կարելի՞ է պնդել, որ Հայաստանում տևական ժողովրդավարական բարեփոխումներից 

հետո օրենսդիր կառույցը դարձել է քաղաքականությունը տանող,  իշխանության մյուս 

թևերին ուղղորդող կենտրոն: Ցավոք` ոչ: Այն ակնկալիքները, թե օրենսդիր ու գործադիր 

իշխանության թևերի ֆորմալ տարանջատումը կարող է երկրում օրենքների ու 

օրինականության հաստատման երաշխիք դառնալ, առայժմ չեն արդարանում:  

 



 6 

Փաստ է, որ ամբողջության մեջ Ազգային ժողովը տարաբնույթ լոբբիստական 
շահերի ազդեցության արդյունքում դարձել է գործադիր իշխանության 
կառույցների ածանցյալը: Փաստ է, որ այսօր Հայաստանում բացակայում են այն 
իրավական մեխանիզմները, որոնք կկարգավորեին բիզնեսի և իշխանության 
փոխհարաբերությունները:  

 
2008թ. փետրվարին կայացած նախագահական ընտրություններից ու դրան հաջորդած 

դրամատիկ իրադարձություններից հետո ձևավորված  նոր կառավարությունը 

ծրագրային մակարդակով հայտարարեց անհրաժեշտ որակի ու ծավալի 

բարեփոխումներ անցկացնելու իր պատրաստակամության մասին։ Բարեփոխումների 

այդ փաթեթը, որ եվրոպական կառույցների տերմինաբանությամբ կոչվեց «երկրորդ 

սերնդի բարեփոխումներ», ենթադրում էր առավել համընդգրկուն փոփոխություններ, 

որոնց արդյունքները կզգար հասարակության ճնշող մեծամասնությունը։ Երկրորդ 

սերնդի բարեփոխումները ենթադրում էին ինստիտուցիոնալ այնպիսի 

փոփոխություններ, որոնց իրականացումը կհանգեցներ աղքատության մակարդակի 

կրճատմանն ու հասարակության միջին  խավի քանակի կտրուկ ավելացմանը։ 

Մասնավորապես, երկրորդ սերնդի բարեփոխումները ենթադրում էին օրենքի 

գերակայության հաստատում, հավասար ու մատչելի հնարավորություններ բոլորի 

համար, սոցիալական ու հանրային ծառայությունների ու բարիքների հասանելիություն։ 

 

Սակայն 2008թ. աշնանը սկիզբ առած համաշխարհային ֆինանսատնտեսական 

ճգնաժամը ստիպեց միառժամանակ մոռանալ բարեփոխումների մասին։ Սկզբում ՀՀ 

գործադիր իշխանությունը հայտարարեց, թե ճգնաժամը մեր տնտեսությանը չի 

սպառնում, սակայն շուտով պարզ դարձավ, որ դա այդպես չէ։ Տնտեսության 

աննախադեպ անկումը, տնտեսական աճն ապահովող ճյուղերի (շինարարաություն, 

հանքարդյունաբերություն, ադամանդագործություն) սրընթաց գահավիժումը 

հարկադրեցին ՀՀ կառավարությանն ավելի իրատեսական՝ հակաճգնաժամային 

կեցծվածք ընդունել, առավել ևս, որ այդ կարգավիճակում դրսից մեծածավալ 

ֆինանսական օժանդակություն ստանալու հնարավորություններ էին  ստեղծվում։   

Կառավարությունը մշակեց ու գործողության մեջ դրեց հակաճգնաժամային 

միջոցառումների փաթեթը։   

 

Հակաճգնաժամային միջոցառումները նույնիսկ զարգացած երկրներում մշակվում և 

իրականացվում էին պետական կենտրոնացված ծրագրերի շրջանակներում. 

պետությունների կառավարությունները մի կողմից հարկադրված էին ապահովել 

բանկային հաստատությունների լիկվիդայնությունը, մյուս կողմից՝ նպաստել 

մակրոտնտեսական պահանջարկի կայունությանը։ Այս ուղղությամբ գնաց նաև ՀՀ 

կառավարությունը։ Ձեռնարկված հակաճգնաժամային քայլերը հանգեցնելու էին երկրի 

արտաքին պարտքի կտրուկ ավելացմանը, ինչը ենթադրում էր դրսից ներգրավվող 

մեծածավալ ֆինանսական միջոցների ծախսման հարցում նպատակայնության, 

թափանցիկության և հաշվետվողականության օրենսդրական երաշխիքների 

ապահովում։ Այդ նպատակով փոփոխություն կատարվեց «Պետական պարտքի մասին» 
ՀՀ օրենքում (26.12.2008թ), որով նախատեսվում էր արտաքին աղբյուրներից երաշխիքով 

ներգրավվող միջոցներն օգտագործել պետության ռազմավարական ծրագրերի 

ֆինանսավորումն ապահովելու նպատակով։ Ազգային ժողովը ՀՀ կառավարության 

հակաճգնաժամային միջոցառումների փաթեթի իրականացմանն աջակցող 
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օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ կատարեց, մասնավորապես, ուղղված 

տեղական արտադրողների շահերի պաշտպանությանը և ներմուծման 

սահմանափակմանը, ազատ տնտեսական գոտիների համար հարկային արտոնյալ 

պայմանների ապահովմանը։ 

 

Միաժամանակ, «հակաճգնաժամային վարկերը» և ավելի քան 2 միլիարդ դոլարի 

արտոնյալ արտաքին փոխառությունները  հարմար առիթ ու միջոցներ էին, որպեսզի 

դրանց հիման վրա կառավարությունը թուլացներ ֆիսկալ ճնշումը տնտեսության վրա 

ու, նվազեցնելով հարկային բեռը, մասնավոր հատվածին հնարավորություն տար 

ավելացնելու ներդրումներն ու աշխատատեղերը, որոնք իրենց հերթին կարող էին 

լրացնել պետական բյուջեի նվազած մուտքերը։ Սա, ըստ էության, ցանկացած հարկային 

բարեփոխման լրջագույն խնդիրներից մեկն է։ Այսպես կոչված «հակաճգնաժամային 
փողերի» ներդրումը տնտեսության մեջ կարող էր ուղեկցվել այդօրինակ 

միջոցառումներով, ինչը, սակայն, տեղի չունեցավ, թեև Հայաստանի արտաքին 

դոնորները, առաջին հերթին` Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, իրենց 

հակաճգնաժամային հանձնարարականների փաթեթում նաև այդպիսի միջոցառումներ 

էին նախատեսում։  

 

 

Բյուջետային գործընթաց 
 

2008-2012թթ պետական բյուջեների համեմատական վերլուծություն. 
 

Դիտարկվող ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության  պետական 

բյուջեների դինամիկան արտացոլում է 2007-2012 թթ.տնտեսության մեջ կատարված 

տեղաշարժերը։ Այդ իմաստով ընդհանուր բյուջետային գործընթացը կարելի է բաժանել 

երեք հատվածի՝ նախաճգնաժամային (2007-2008թթ), ճգնաժամային (2009-2010) և 

հետճգնաժամային (2011-2012թթ)։ Այդ ժամանակահատվածներից յուրաքանչյուրում 

երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը կրել է ինչպես արտաքին, այնպես էլ 

ներքին գործոնների փոփոխությունների էական ազդեցությունը։ Նախ՝ նախորդ 

տասնամյակի երկնիշ տնտեսական աճը սկզբում փոխարինվեց էական տնտեսական 

անկմամբ, այնուհետև՝ թույլ տնտեսական աճով։ Տնտեսական աճն ըստ տարիների` 

փաստացի կազմել է՝ 2007թ.՝ 13,7 %, 2008թ.՝ 6,9 %, 2009թ. գրանցվել  է 14,1 % անկում, 

2010թ.՝ 2,1 % աճ, 2011թ.՝ 4,6 %։ Երկրորդ՝ էապես կրճատվեցին դրսից ստացվող 

մասնավոր դրամական փոխանցումները։ Երրորդ՝ համաշխարհային շուկայում 

գունավոր մետաղների գների անկումը ծանր հարված հասցրեց ՀՀ արտահանելի 

ճյուղերին, մասնավորապես՝ հանքարդյունաբերությանը։ Կրճատվեցին ներդրումներն 

այդ ու մի շարք այլ ոլորտներում։ Այս ամենը խիստ բացասաբար է ազդել երկրի 

մակրոտնտեսական իրավիճակի վրա, սահմանափակել է ամբողջական պահանջարկը, 

ներդրումները տնտեսության ռեալ հատվածում, ինչի հետևանքով կրճատվել են 

աշխատատեղերը։  

Եթե ընդհանրական գնահատական տանք 2008-2012թթ. Հայաստանի Հանրապետության 

տարեկան բյուջեներին, ապա դրանք կարելի է բնութագրել որպես երկրի նախընթաց 

ժամանակահատվածի համար ոչ ավանդական, զուսպ ու, հիմնականում, 

չհավասարակշռված բյուջեներ։ Կարելի է ասել, որ այս բնութագիրը ընդհանրական է 

դիտարկվող ժամանակաշրջանի բոլոր բյուջեների համար։ Դրանք, ըստ էության, եղել են 
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հակաճգնաժամային բյուջեներ ու նպատակ են ունեցել կառավարելի վիճակում պահել 

թե՜ երկրի տնտեսական համակարգը և թե՜  սոցիալական կայունությունը։ Սա է եղել 

դիտարկվող ժամանակահատվածում մշակված ու Ազգային ժողովի կողմից ընդունված 

տարեկան բյուջեների փիլիսոփայությունը։  

 

Դիտարկվող ժամանակահատվածի բյուջեներին կարելի է «իրադրային»կամ 
«իրավիճակային» բնորոշումը տալ, քանի որ ճգնաժամով հարուցված խիստ 
լարված տնտեսական կացության պայմաններում ՀՀ կառավարությունը բյուջեների 
նախագծերը մշակելիս ստիպված է եղել հենվել ոչ թե պետական միջնաժամկետ 
ծախսային ծրագրերի, այլ ընթացիկ իրավիճակի թելադրանքի վրա։  

 

Ըստ էության, ՀՀ կառավարությունը և Ազգային ժողովը 2008-2012թթ բյուջետային 

քաղաքականությունը մշակելիս ու իրականացնելիս ստիպված են եղել առաջնորդվել 

հետևյալ երկու այլընտրանքներից մեկին նախապատվությունը տալու 

մարտավարությամբ` կամ պետական բյուջեի մուտքերի կտրուկ նվազման 

պայմաններում կտրուկ սահմանափակել պետական ծախսերը կամ, պահպանելով 

պետական ծախսերի սոցիալապես ու քաղաքակականապես ընդունելի մակարդակը, 

դիմել պետական բյուջեի դեֆիցիտի կտրուկ ավելացմանը։ ՀՀ կառավարությունը և 

Ազգային ժողովը գնացին երկրորդ ճանապարհով, ու դրան մեծապես նպաստեց երկրի 

արտաքին ֆինանսական դոնորների (Համաշխարհային բանկ, Արժույթի միջազգային 

հիմնադրամ, Զարգացման ասիական բանկ, ՌԴ կառավարություն և այլն) համարժեք 

վերաբերմունքը։ 

 

Տնտեսության մեջ 2007-2008թթ. արձանագրված բացասական զարգացումները իրենց 

դրոշմն են դրել բյուջետային մուտքերի վրա՝ էապես սահմանափակելով պետության 

ծախսային հնարավորությունները։ Եթե հաշվի առնենք գնաճի ազդեցությունները, ապա 

2007-2012թթ. ՀՀ պետական բյուջեների իրական մեծությունները մեծ փոփոխություններ 

չեն կրել։ Այսպես՝ 2007թ. ՀՀ պետական բյուջեի ծախսային մասը կազմել է 658 միլիարդ 

դրամ, 2012թ.` 1,043 տրիլիոն դրամ (աճը՝ 58,5%)։ Այդ նույն ժամանակահատվածում 

գնաճը կազմել է 42,6 %(2012թ.՝ 4+-1,5%)։ Սա նշանակում է, որ հաշվետու 

ժամանակահատվածում պետական բյուջեի ծախսային մասի իրական մեծությունն աճել 

է ընդամենը 15,9 տոկոսով։  

 

Եթե հաշվի առնենք գնաճի ազդեցությունները, ապա 2007-2012թթ ՀՀ պետական 
բյուջեների իրական մեծությունները մեծ փոփոխություններ չեն կրել։ Սակայն 
նույնիսկ այս պայմաններում ՀՀ կառավարության քաղաքականությունն ուղղված է 
եղել ճգնաժամի հարվածներին ընդլայնողական ծախսային քաղաքականությամբ 
առավելագույնս հակազդելու նպատակին։ 

 

2008-2012թթ. կառավարությունը կարողացել է պահպանել սոցիալական ծրագրերի 

հիմնական մասի գծով պետական ծախսերի ծրագրված ծավալները` արտաքին 

պարտքի և պետական բյուջեի դեֆիցիտի ավելացման ճանապարհով։ Այս 

պայմաններում կառավարությունը ստիպված էր դիմել Ազգային ժողովին` 

պաշտոնապես պետական բյուջեի դեֆիցիտը 3 տոկոսից մինչև 7,5 տոկոսի 

բարձրացնելու օրենսդրական փոփոխության առաջարկով։ Թերևս պետական բյուջեի 

դեֆիցիտը փաստացի մինչև ՀՆԱ 7,6 տոկոսին հասցնելու (2009թ) հանգամանքն էր, որ 
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հնարավորություն տվեց պահպանել սոցիալական ծախսերի մակարդակը։ Հետագա 

տարիներին պետական բյուջեի դեֆիցիտը վերստին նվազեց՝ մոտենալով նախկին 

մակարդակին. 2010 թ. բյուջեի դեֆիցիտը կազմեց 5% , 2011թ.՝ 3,9 %։  Նկատենք, որ ՀՀ-

ում անկախության հաստատումից ի վեր առաջին անգամ 2010 թվականի բյուջեում 

նախորդ տարվա բյուջեի համեմատ ծախսերի մակարդակը կրճատվեց մոտ 10 տոկոսով։ 

 

Ճգնաժամի պայմաններում կառավարությունը ստիպված էր գործել լարախաղացի 

ճարպկությամբ` փորձելով մի կողմից դրսից ներգրավվող վարկային միջոցներով 

հակազդել երկնիշ թվերով նկարագրվող տնտեսական  անկմանը, մյուս կողմից՝ թույլ 

չտալ արտաքին պարտքի անկառավարելի աճ ու գների անսանձ թռիչք։ 2008-2010թթ ՀՀ 

արտաքին պարտքը ՀՆԱ 13,8 տոկոսից հասավ 46 տոկոսի, այսինքն՝ կրկնապատկվեց, 

կազմելով շուրջ 3,7 միլիարդ դոլար։ Այսպիսի աճը նաև ոչ իրատեսական հաշվարկների 

հետևանք էր` հատկապես այն արտաքին միջոցների մասով, որոնք ներգրավվել էին ոչ 

արտոնյալ պայմաններով։  

 

Այդուհանդերձ, կարելի է արձանագրել, որ ճգնաժամի պայմաններում ՀՀ  աճած 
արտաքին պարտքը  դեռևս չի հասել այնպիսի մակարդակի, որի սպասարկումը 
հանգեցնի բյուջետային ճգնաժամի ու հարկադրի բարձրացնել հարկադրույքները, 
թեև 2013 թվականից այդ պարտքի սպասարկումը կարող է լուրջ բեռ դառնալ 
հարկատուների ուսերին ու սահմանափակել սոցիալական ծրագրերի ու 
ենթակառուցվածքների մեջ պետության ներդրումային հնարավորությունները։  

 
Նկատենք, որ հետճգնաժամային փուլում կառավարությանը հաջողվեց զգալիորեն 

կրճատել ՀՀ պետական բյուջեի դեֆիցիտը, այն իջեցնելով ընդունելի մակարդակի, 

սակայն խնդրահարույց է մնում դրա ֆինանսավորման աղբյուրների 

կենսունակությունը. արտաքին պարտքի ավելացման հաշվին պետության ծախսային 

խնդիրները լուծելու հնարավորությունները հետզհետե սպառվում են, այդ պատճառով 

պետությունը հարկադրված է պետական ծախսերի ֆինանսավորումն իրականացնել 

ներքին պարտքի ավելացման հաշվին։ Խոսքը պետական պարտատոմսեր թողարկելու 

ճանապարհով մասնավոր կապիտալի շուկայից չափազանց թանկ փողի ներգրավման 

գործելակերպի մասին է։ Այսօր պետական պարտատոմսերի  եկամտաբերությունը 

գրեթե հավասարվել է մասնավոր բանկերի կողմից տրամադրվող բիզնես վարկերի 

տոկոսադրույքներին (13-15%)։ Ու այս պայմաններում բազմաթիվ մասնավոր 

ներդրողներ գերադասում են ավելի քիչ ռիսկեր ու հատույցի ավելի կարճ ժամկետներ 

ենթադրող այդ ներդրումային գործիքների (պետական պարտատոմսերի) մեջ կատարել 

իրենց ներդրումները, քան դրանք ուղղել հետհատույցի ավելի երկար ժամկետներ 

ենթադրող և անհամեմատ մեծ ռիսկեր պարունակող արտադրական-ինովացիոն 

նախագծերի իրականացմանը։  

 

Թեև կառավարությանը հաջողվել է զգալիորեն կրճատել պետական բյուջեի 
դեֆիցիտը ու այն իջեցնել ընդունելի մակարդակի, սակայն խնդրահարույց է մնում 
դրա ֆինանսավորման աղբյուրների կենսունակության հարցը։ Դեֆիցիտը 
ֆինանսավորելու ու իր ծախսային խնդիրները լուծելու համար ՀՀ 
կառավարությունը ստիպված է դիմել մասնավոր կապիտալի շուկայից «թանկ 
փողերի» ներգրավմանը ու այդ կերպ կամա թե ակամա նպաստել ֆինանսական 
բուրգի կառուցմանը։      
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Այդպիսով, պետությունն իր խնդիրները լուծելու համար մրցում է մասնավոր հատվածի 

հետ ու մասնավոր կապիտալի շուկայից «արտամղում» այնքան թանկ ֆինանսական 

ռեսուրսները։ 2011-2012թթ. պետական բյուջեները ամբողջությամբ կրում են այդօրինակ 

անցանկալի զարգացումների դրոշմը։ 2011թ. պետական բյուջեի 148,6 միլիարդ դրամ 

դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրների մեջ 82 միլիարդ դրամը ներքին պարտքն է և 

միայն 66,6 միլիարդը՝ արտաքին փոխառությունները։ 2012 թ պետական բյուջեում գրեթե 

նույն պատկերն է։ Իսկ ներքին պարտքի ներգրավումն ու հատկապես նրա 

սպասարկումը հետզհետե հարկատուների համար դառնում են շատ թանկ հաճույք։ 

Այսօր կարելի է արձանագրել, որ երկրի առայժմ ոչ այնքան մեծ ներքին պարտքի 

սպասարկումը պետական բյուջեից շատ ավելի  մեծ գումարներ է խլում, քան դրանից 

ավելի քան 10 անգամ մեծ արտաքին պարտքի սպասարկումը։ Մնում է փաստել, որ 

ներքին աղբյուրներից հայթայթված փողն ավելի քան 5 անգամ թանկ է դրսից 

ներգրավված փողերից։ 

 

Կարելի է ենթադրել, որ մշակելով իր հակաճգնաժամային միջոցառումների ծրագիրն  ու 

այն գործողության մեջ դնելու համար  2009 թ. ստանալով Ազգային ժողովի 

հավանությունը, ՀՀ կառավարությունը լուծում էր ոչ միայն մակրոտնտեսական 

կայունության և սոցիալական ծախսերի նախկինում ձևավորված մակարդակի 

ապահովմանն ուղղված իր նվազագույն խնդիրը, այլև ձգտում էր դրսից ներգրավված 

մեծածավալ վարկային օժանդակությունն ուղղել ենթակառուցվածքների 

արդիականացմանը՝ ապահովելով նաև ճգնաժամի հետևանքով մասնավոր հատվածում 

կրճատված աշխատատեղերի փոխարինումը նոր աշխատատեղերով։ Մասնավորապես, 

այդ ծրագրերի շարքին պետք է դասել հանրապետության 365 կիլոմետր հիմնական 

ավտոմայրուղիների վերանորոգման ծրագրի իրականացումը, աղետի գոտու 

շինարարության, ջրամատակարարման համակարգերի վերանորոգման ու նորերի 

կառուցման ծրագրերի ֆինանսավորումը։  

 

ՀՀ կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումների մեջ զգալի տեղ ուներ փոքր 

ու միջին ձեռնարկությունների աջակցության նպատակով բյուջետային վարկային գծերի 

տրամադրումը։ Ծախսային այդ փաթեթները ֆինանսավորվել են Ռուսաստանի 

դաշնության տրամադրած 500 միլիոն դոլարի վարկային օժանդակության հաշվին։ Այդ 

նպատակին են ուղղվել նաև Համաշխարհայի բանկի, Արժույթի միջազգային 

հիմնադրամի և գերմանական KfW բանկի հատկացրած արտոնյալ վարկային 

միջոցները։ 

 

ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի կենսունակությունը պահպանելու և զարգացման 

խթաններ հաղորդելու նպատակով կառավարությունը հակաճգնաժամային վարկերի մի 

մասն ուղղել է, այսպես կոչված, «համակարգաստեղծ» ընկերություններին` նրանց 

տրամադրելով գործունեության պետական երաշխիքներ սուբսիդիաների տեսքով և 

նրանց կապիտալում պետական մասնակցությամբ։ Կառավարությունը 2009թ.-ին 

հավանություն է տվել այդօրինակ 44 նախագծերի (80 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք 

դրամ ընդհանուր արժողությամբ)։ Մասնավորապես, միջոցներ են տրամադրվել  

հանքարդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտի ընկերություններին։  
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Եթե որակական գնահատականներ տանք, ապա կարելի է ասել, որ ճգնաժամի առաջին 

փուլում (2008-2009թթ.) կառավարությունը Ազգային ժողովի օժանդակությամբ ձգտել է 

վարել այնպիսի հարկաբյուջետային քաղաքականություն, որն իր բնույթով լինի 

հնարավորինս ընդլայնողական ու առավելագույն չափով փոխհատուցի այն ծախսերը, 

որոնք ճգնաժամի պայմաններում կրճատել է տնտեսության մասնավոր հատվածը։  Այս 

առումով կարելի է համեմատություն անել. նախաճգնաժամային փուլում պետական 

ծախսերը կազմում էին ՀՆԱ-ի առավելագույնը 21-22%-ը, 2009-2010թթ. բյուջեներում  

պետական ծախսերի մակարդակը հասավ ՀՆԱ-ի 26-28%-ին։ Եթե այս երևույթը 

դիտարկենք նախընթաց ավելի տևական ժամանակահատվածում (ասենք՝ 

շինարարական բումի տարիների կտրվածքով), ապա կարելի է նկատել, որ Հայաստանի 

տնտեսության երկնիշ աճի շրջանում պետությունն ավելի ժուժկալ է գտնվել ծախսերի 

հարցում, քան տնտեսության մասնավոր հատվածը և տնային տնտեսությունները. 2000-

2007թթ. պետական ծախսերի հարաբերակցությունը երկրի ՀՆԱ-ի նկատմամբ միջին 

հաշվով տատանվել է 23-25% -ի սահմաններում։ 

 

Փաստենք, որ ճգնաժամի պայմաններում ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը, իր 

մեջ որոշակի ռիսկեր պարունակելով հանդերձ, եղել է բավականին զուսպ այն 

իմաստով, որ արտաքին աղբյուրներից արտոնյալ պայմաններով ներգրավված 

ֆինանսական  միջոցների մի զգալի մասը տնտեսության մեջ է ներարկել երկրի 

բանկային համակարգի միջոցով։ Խնդիրն այն է, որ բանկերը, որպես պահպանողական 

կառույցներ, առավել զգայուն ու հաշվենկատ են տնտեսության ռեալ հատվածից եկող 

ռիսկերի նկատմամբ ու վարկային ռեսուրսները տեղաբաշխելիս հիմնվում են ավելի 

իրատեսական գնահատականների վրա։  

 

Յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի քննարկման ու հաստատման ընթացքում թեև 

պաշտոնյաները մշտապես վստահեցնում են, որ տվյալ տարվա բյուջեն իրատեսական է 

ու սոցիալական ուղղվածություն ունի, սակայն ամեն անգամ երկրի գլխավոր 

ֆինանսական փաստաթուղթը ամբողջությամբ չի արտացոլում տնտեսության մեջ 

առկա իրողությունները, միտումներն ու մարտահրավերները։ Դիտարկվող 

ժամանակահատվածում պետական բյուջեի համախառն եկամուտների ծավալներն 

աճել են (տարեկան միջին հաշվով 12%), սակայն ՀՆԱ համեմատ դրանք դեռևս համեստ 

մեծություններ են:    2012 թ. պետական բյուջեում հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը 

կանխատեսվել է 21 տոկոսից քիչ ավելի. նույնիսկ ԱՊՀ երկրներից շատերի 

համեմատությամբ այդ հարաբերակցությունն ավելի քան համեստ է։ Օրինակ, 

Ուկրաինայում ու Ռուսաստանում այն  համապատասխանաբար 36.9 ու 34.6%  է, 

Վրաստանում՝ 28, Բելառուսում՝ 27,5, Ադրբեջանում՝ 25%։ 

 

2011-2012թթ. պետական բյուջեների առանձնահատկություններից է 2009-2010թթ. 

պետական բյուջեների համեմատ ծախսային մասի զուսպ աճը։  

 
Եթե բյուջետային հատկացումները թույլ չեն տալիս ապահովել սոցիալապես 
խոցելի շերտերի կենսապահովումը նվազագույն սպառողական զամբյուղի 
գիտականորեն հիմնավորված ծավալով, ապա այդպիսի բյուջեն դժվար է կոչել 
սոցիալական։ Ավելին, սոցիալական և մշակութային ոլորտների փաստացի 
հատկացումների ծավալների համեմատությունը ՀՀ կառավարության 2008-2012թթ. 
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գործունեության ծրագրում նախանշված նպատակային թիրախների հետ 
բացահայտում է էական շեղումներ։   

 

Օրինակ, նախատեսվում էր կրթության ոլորտին հատկացվող պետական ծախսերի 

ֆինանսավորման մակարդակը 2012-ին հասցնել ՀՆԱ առնվազն 3.5%-ին, մինչդեռ 2011-

ին կրթությանը հատկացվող գումարը կազմել է շուրջ 108 մլրդ դրամ (ՀՆԱ 2,67%),  2012-

ին նախատեսված է 107 մլրդ դրամ`ՀՆԱ 2.78%-ը:   Նույն պատկերն է 

առողջապահության, մշակույթի ու գիտության ֆինանսավորման մասով(չնչին 

գումարներ են հատկացվում գիտությանը՝ ՀՆԱ 0,2 %)։  

 

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ սոցիալական ոլորտի հատկացումները 

երկարաժամկետ ռազմավարական ներդրումներ են։ Պետության պարագայում 

ռազմավարական ներդրումները նշանակում են ներդրումներ մարդկային կապիտալում, 

որի կոնկրետ դրսևորումներն են պետական բյուջետային առաջանցիկ հատկացումները 

կրթությանը, գիտությանը, առողջապահությանը, սոցիալական ոլորտին։ Պատշաճ 

ներդրումներն այդ բնագավառներում ձևավորում են զարգացման որակական 

ռեսուրսներ՝ երկարաժամկետ մրցունակության ու կայուն տնտեսական աճի համար։ 

Նույնիսկ ճգնաժամային և արտակարգ իրավիճակներում նշված բնագավառներին 

արվող հատկացումները զարգացած երկրներում հարաբերականորեն պատկառելի 

գումարներ են կազմում։ Մասնավորապես՝ զարգացած երկրների բյուջետային 

առողջապահության ոլորտի հատկացումները տատանվում են ՀՆԱ-ի 8-16%-ի 

սահմաններում։ Կրթության ոլորտի հատկացումները ևս տպավորիչ մեծություններ են. 

ԱՄՆ-ում կրթությանը հատկացվում է ՀՆԱ-ի 5.6, Մեծ Բրիտանիայում՝ 5.4, 

Գերմանիայում՝ 6%, Իսրայելում՝ 6.9%-ը։ Առավել շոշափելի հատկացումներ են արվում 

գիտության ոլորտին։ Զարգացած երկրներում գիտության բնագավառին ուղղվում է 

միջին հաշվով երկրի ՀՆԱ-ի 3-6%-ը։  

 

Թեև ՀՀ կառավարությունն իր գործունեության ծրագրում խոստացել էր մշակել և 
ներդնել միասնական աշխատավարձի քաղաքականություն, առայժմ այդ 
քաղաքականությունը մնում է չիրացված։ Շարունակում է խնդրահարույց մնալ 
նվազագույն աշխատավարձի քաղաքականությունը։ Պաշտոնապես սահմանված 
32.500 դրամ նվազագույն ամսական աշխատավարձը ոչ միայն շուրջ 30%-ով 
զիջում է նվազագույն սպառողական զամբյուղի մեծությանը, այլև էլ ավելի է 
մեծացնում աղքատ աշխատողների տեսակարար կշիռը: 

 
2008-2012թթ բյուջետային գործընթացներին, մասնավորապես, պետական բյուջեի 

գաղափարախոսության, հիմնական համամասնությունների, կառուցվածքի ձևավորման 

հարցում Ազգային ժողովի մասնակցությունն ու ներգրավվածությունը նախընթաց 

ժամանակահատվածների համեմատ ավելի նվազ են եղել, ինչը կապված էր 

տնտեսության ճգնաժամային կացության ու դրանով պայմանավորված՝ առավել 

օպերարտիվ գործելու և արագ որոշումներ ընդունելու անհրաժեշտության հետ։   

 

Հարկային օրենսդրություն և քաղաքականություն. հիմնական միտումները  

 

ՀՀ հարկային օրենդրության փոփոխություններն ածանցված են  2008-2012թթ. 

տնտեսական քաղաքականության ընդհանուր միտումներից։ Մի կողմից` ՀՀ 
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միջազգային դոնորների առջև ստանձնած պարտավորություններն  այսպես կոչված 

«երկրորդ սերնդի բարեփոխումները» նախաձեռնելու և իրականցնելու, մյուս կողմից` 

տնտեսական անկմամբ պայմանավորված պետական ֆինանսների ոլորտում ծագած 

լարվածությունը կառավարությանը հարկադրեցին հարկային քաղաքականության 

ոլորտում որդեգրել առկա ընթացակարգերի ռացիոնալացման ու միևնույն ժամանակ 

ստվերային տնտեսության մեծ ծավալների կրճատմանն ուղղված մարտավարություն։ 

Այլ խնդիր է, թե այդ ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը որքանով են նպատակային ու 

արդյունավետ եղել։ 

 

Կարելի է փաստել, որ դիտարկվող ժամանակահատվածում լուրջ և սկզբունքային 
փոփոխություններ հարկային քաղաքականության գաղափարախոսության մեջ 
տեղի չեն ունեցել. ՀՀ հարկային քաղաքականության աքիլլեսյան գարշապարը 
շարունակում է մնալ ստվերայնության բարձր մակարդակը, որը տարբեր 
փորձագիտական գնահատումներով տատանվում է ՀՆԱ 30-60 տոկոսի 
սահմաններում։ 

 

Տնտեսության որոշ ճյուղերում (ծառայությունների ոլորտ, հասարակական սննդի ու 

զվարճանքի օբյեկտներ, խաղաբիզնես և այլն) եկամուտների ստվերային յուրացումը 

մինչև 80%-ի է հասնում։ ՀՀ հարկային համակարգի հիմնարար խնդիրները՝ 

հարկադրույքների անընդունելի բարձր մակարդակը, հարկային բեռի ոչ արդարացի, 

անհավասար բաշխվածությունը տնտեսավարողների տարբեր խմբերի ու հատկապես 

խոշոր և մանր բիզնեսի միջև, մնում են չլուծված։ Հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցության 

ցուցանիշը (շուրջ 20%) շարունակում է էապես զիջել ոչ միայն զարգացած, այլև ԱՊՀ 

երկրների միջին ցուցանիշներին։  

 

Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում կառավարությունը նախաձեռնեց 

օրենսդրական փոփոխությունների մի փաթեթ, որը պաշտոնյաները շտապեցին որակել 

որպես «հեղափոխություն» հարկային քաղաքականության մեջ։ Փոփոխություններն ուժի 

մեջ մտան 2009թ. հունվարի 1-ից և վերաբերում էին  փոքր ու միջին բիզնեսին, 

մասնավորապես`վերջիններիս համար բարձրացվում էր ավելացված արժեքի հարկով 

հարկման նվազագույն շեմը(58.35 մլն դրամ)։ Կառավարության հավաստմամբ, այդ 

արտոնությունից օգտվում է 32 հազար տնտեսավարող սուբյեկտ։ Սակայն շուտով 

պարզվեց, որ այդօրինակ ֆորմալ փոփոխությունները ոչ միշտ են նպաստում փոքր ու 

միջն բիզնեսի ոլորտում եկամուտների թափանցիկ շրջանառությանը։ Կա նաև այլ 

խնդիր, որն այդպես էլ օրենսդրական լուծում չի ստացել. խոսքը փոխկապակցված 

անձանց ինստիտուտի ներդրման մասին է։ Անհերքելի է, որ փոքր բիզնեսին արտոնված 

հնարավորություններից այսօր կարողանում է օգտվել նաև խոշոր բիզնեսը՝ 

արհեստականորեն մասնատելով իր բիզնեսը։   

 

Հարկային ոլորտի խնդիրների զգալի մասը կապված է փոքր ու խոշոր բիզնեսի 
փոխհարաբերություններին՝ մասնավորապես՝ կապված գործարքները 
փաստաթղթավորելու ու պատշաճ փաստաթղթեր չտրամադրելու խնդիրների հետ։ 
Պրոբլեմներ ստեղծում է նաև փոքր ու միջին բիզնեսը՝ հրաժարվելով վերցնել այդ 
փաստաթղթերը ու աշխատել թափանցիկ։ 
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Կնքված գործարքները չգրանցելու և փաստաթղթերով չաշխատելու երևույթը կանխելու 

նպատակով 2011թ. վերջին ընդունված օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթով 

էապես խստացվել են պատասխանատվության միջոցները առանց համապատասխան 

փաստաթղթերի իրականացված գործարքների նկատմամբ։ Հարկային ոլորտում փոքր 

ու միջին բիզնեսի խնդիրների թեթևացմանն էին միտված մի շարք վարչարարական 

բնույթի բարելավումներ, որոնք վերաբերում էին հաշվապահության վարման 

պարտադիր պահանջներին։ Մասնավորապես, ներդրվեց պարզեցված հարկային 

հաշվետվությունների համակարգը, վերացվեց ԱԱՀ ամսական հաշվետվությունների 

պարտադիր ներկայացման պահանջը փոքր շրջանառություն ունեցող տնտեսավարող 

սուբյեկտների համար։ 

 

2010 թ. փետրվարին կառավարությունը կարողացավ Ազգային ժողովում անցկացնել 

հարկային փոփոխությունների մի փաթեթ, որով տեղական բնույթի նոր 

հարկատեսակներ էին սահմանվում։ Թեև կառավարությունն առաջարկել էր տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին օրենսդրորեն արտոնել գանձելու 8 նոր 

հարկատեսակներ, Ազգային ժողովի հակազդեցությամբ ստիպված էր բավարարվել 2-

ով՝ հյուրանոցային ու ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղիների հարկերով։  

 

Դիտարկվող ժամանակաշրջանում Ազգային ժողովն ընդունեց մի շարք օրենքներ, որոնք 

իրենց բնույթով հարկային համաներում  են հիշեցնում։ 2011թ. մայիսին ընդունված 

«Կազմակերպությունների եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից հարկային եւ 

պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով արտոնություններ 

սահմանելու մասին» օրենքով մինչև 2009 թվականի դեկտեմբերի 31-ը պետական 

բյուջեին հարկային պարտքեր (ապառքներ) կուտակած բոլոր տնտեսավարող 

սուբյեկտները կարող էին մինչեւ 2011 թվականի օգոստոսի 20-ը դիմել իրենց 

հաշվառման վայրի հարկային մարմին` հարկային պարտավորությունների մարման 

ժամանակացույց հաստատելու համար` ազատվելով վրաեկ տույժերից ու 

տուգանքներից: Այդ պարտքերի գոյացումը շատ դեպքերում  պայմանավորված էր 

ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությամբ, ինչը համաներումը ինչ-որ տեղ 

դարձնում էր օբյեկտիվ անհրաժեշտություն։ Մյուս կողմից, հարկագանձման այն 

մեթոդները (ներառյալ ստուգումների կազմակերպումը և անցկացումը), որոնք 

կիրառում են հարկային մարմինները, շատ պարագաներում դառնում են պարտքերի 

կուտակման պատճառ։ Մասնավորապես, հարկային գերատեսչության կողմից 

հարկային կանխավճարների ու  գերավճարների գանձման պրակտիկան շատ 

դեպքերում խախտում է հարկատուների ֆինանսատնտեսական կայունությունը ու 

պատճառ դառնում անվճարունակության։  

 

Հարկերի և սոցիալական ապահովության գծով հսկայածավալ ապառքների 
գոյացման պատճառներից մեկն էլ ուժից վեր հարկային բեռն է։ Այդ պատճառով 
հարկային օրենսդրության մեջ փոփոխություններն ըստ էության 
արդյունավետության խնդիր չեն լուծում։ 

 

Հարկային բեռի զգալի ծանրության կենտրոնը շարունակում է մնալ ներդրումների ու 

գործարար ակտիվության վրա, մինչդեռ ժամանակն է վերանայել այն՝ ծանրության 

կենտրոնը տեղաշարժելով դեպի ֆիզիկական անձանց եկամուտները, կատարվող 

ծախսերը, սպառումը և սեփականության ու անշարժ գույքի բնագավառները։  Միայն այս 
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կերպ հնարավոր կլինի ակտիվացնել հարկային քաղաքականության խթանող 

ֆունկցիան։ Ավելին` հարկային արտոնությունների լծակը պետք է օգտագործել, 

որպեսզի խթանվի նորարարությունը, տեխնոլոգիական նորացումը և տնտեսության 

ընդհանուր արդիականացումը։  

 

Ազգային ժողովի 2011թ. մայիսի 11-ին ընդունված հարկային օրենսդրության 

փոփոխությունների փաթեթը («Հարկերի մասին օրենքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Պարտադիր սոցիալական 

ապահովության վճարների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին»)  ևս միտված է եղել հարկագանձման մեթոդների 

կատարելագործմանը։ Սակայն առաջարկված փոփոխությունների մի մասը 

վիճահարույց է։ Հատկապես խոսքը վերաբերում է պետության նկատմամբ հարկային 

պարտավորությունները չկատարած տնտեսավարող սուբյեկտների գույքի ու  բանկային 

հաշիվների վրա Պետեկամուտների կոմիտեին արգելանք դնելու իրավունքի 

արտոնմանը։ Ըստ կատարված օրենսդրական փոփոխությունների՝ Պետեկամուտների 

կոմիտեի նախագահի գրավոր հանձնարարագիրը բավարար է հարկատուների գույքը և 

հաշիվները կալանքի տակ դնելու համար։  

 

Պետեկամուտների կոմիտեին ըստ էության դատական ատյանի լիազորության 
տրամադրումը կարող է չարաշահումների ու կամայականությունների պարարտ 
հող ստեղծել ու հանգեցնել պարտապան ընկերությունների չհիմնավորված 
սնանկացման, նրանց սեփականության կամայական ու անարդար 
վերաբաշխումների։ 

 

Կառավարությունը և Ազգային ժողովը դիտարկվող ժամանակաշրջանում փորձել են 

հարկային օրենսդրությունը դարձնել առավել հասցեական ու նպատակամղված։  Դրան 

են միտված եղել 2011թ հունիսի 23-ին ընդունված  փոփոխությունները «Ստուգումների 

կազմակերպման եւ անցկացման մասին» օրենքում, որոնցով ստուգման ենթակա 

տնտեսավարող  սուբյեկտները դասակարգվել են ըստ ռիսկայնության աստճանների։ 

Կառավարությունը պարտավորվում էր մշակել ու հրապարակել տնտեսավարող 

սուբյեկտների մոտ առկա ռիսկերի գնահատման չափորոշիչները, որոնց հիման վրա  

տնտեսավարողները կկարողանան գնահատել իրենց ռիսկայնության մակարդակը։ 

Օրենքի համաձայն, ռիսկի բարձր խմբում գտնվող տնտեսավարողների մոտ 

ստուգումները պետք է անցկացվեն տարեկան մեկ անգամ, ռիսկի միջին մակարդակ 

ունեցողների մոտ՝ 3 տարին մեկ անգամ,  ցածր ռիսկայնություն ունեցող 

տնտեսավարողները կստուգվեն 5 տարին մեկ անգամ։ Ընդ որում, մինչև ստուգմանը 

նախորդող տարվա դեկտեմբերի 1-ը ստուգող մարմինները պարտավոր են 

հրապարակել ստուգման ենթակա ընկերությունների ցուցակները։  

 

Այդպիսով, ընկերությունների դասակարգումը ըստ ռիսկայնության աստիճանների ու 

նրանց վերաբերմամբ ստուգումների տարբեր հաճախականությունների սահմանումը 

կարող են տնտեսավարողներին շահագրգռել բաց ու թափանցիկ դարձնել 

աշխատանքները, ժամանակին ու լրիվ ծավալով վճարել հարկերը, ծառայությունները 

մատուցել պատշաճ որակով, որպեսզի կարողանան գտնվել ռիսկայնության ցածր 

մակարդակի վրա ու հնարավորինս քիչ ստուգվել։ Մյուս կողմից, նշված օրենքը նաև 
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խոցելի կետեր ունի.մասնավորապես, խոսքը վերաբերում է ստուգման ընթացքում 

տնտեսավարողներին առաջարկվող ստուգաթերթերի բովանդակությանը, որը կարող է 

սուբյեկտիվ մոտեցումների պատճառ դառնալ։   

 

Հարկային ստուգումներին վերաբերող օրենսդրական նորամածությունները դեռևս 
շատ խոցելի կետեր ունեն, որոնք կարող են տարակարծությունների ու 
կամայական մեկնաբանությունների տեղիք տալ։  

 

2011թ. վերջին Ազգային ժողովն ընդունեց ու 2012թ. հունվարի 1-ից գործողության մեջ 

դրեց հարկային օրենքների հետ կապված փոփոխությունների հերթական փաթեթը, որն 

առնչվում էր գրեթե բոլոր հարկատեսակներին և որի նպատակը կարելի է ձևակերպել 

այսպես` նպաստել պետական բյուջեի մուտքերի ավելացմանն ու փորձել պրոգրեսիվ 

հարկման ենթարկել գերեկամուտներն ու ունևոր անձանց խոշոր ծախսերը. պրոգրեսիվ 

եկամտահարկ (20-ի փոխարեն 25%) սահմանվեց ամսական 2 միլիոն դրամ և ավելի 

վաստակ ունեցող անձանց նկատմամբ, 50%-ով բարձրացվեց թանկարժեք ալկոհոլային 

խմիչքների վաճառքից գանձվող ակցիզային հարկը։ Ներմուծվող թանկարժեք 

մեքենաների (90 հազար դոլար և ավելի գին ունեցող) վրա ներմուծման մաքսատուրքերի 

ավելացումը, խաղատների եկամուտներից գանձվող հաստատագրված վճարի 50 %-ով 

ավելացումը ևս նպատակ ունեն բարձր եկամուտ ունեցող անձանց եկամուտները 

հարկել հարկման ավելի բարձր դրույքներով։ 

 

Գործարար միջավայր և տնտեսական մրցակցություն 

 

Չնայած օրենսդրության մեջ կատարված որոշակի տեղաշարժերին ու կառավարության 

կողմից գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված մի շարք քայլերին, տնտեսական 

մրցակցության ու ներդրումների խթանման ոլորտում կնճռոտ խնդիրները շարունակում 

են  զգալի տեղ ունենալ։ Տարբեր միջազգային կառույցների գնահատականներն ու 

զեկույցները հաստատում են դա։ Թեև Համաշխարհային մրցունակության վերջին (2011-

2012թթ.) զեկույցում Հայաստանի Հանրապետությունը զբաղեցրել է 92-րդ տեղն ու 

ընդհանուր ցուցիչով 6 կետով առաջընթաց է արձանագրել, սակայն գործարար 

միջավայրի որակն ու գրավչությունը բնութագրող մի շարք ցուցանիշների, 

մասնավորապես՝ տեղական մրցակցության ուժգնության (139-րդ տեղ), 

հակամենաշնորհային քաղաքականության արդյունավետության (138), շուկայում 

գերիշխող խմբերի առկայության (133),  մաքսային գործընթացների բեռի ծանրության 

(131) ինդեքսներով շարունակում է մնալ հետնապահների շարքում։  

 

Դիտարկումներն ու վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ երկրի մրցունակության 

բարձրացման ու ներդրումային գրավչության մեծացման հիմնախնդիրները պահանջում 

են երկարաժամկետ նպատակադրումներ ու այդ ուղղությամբ հետևողական քայլեր։ 

Լուծումների զգալի մասը գտնվում են օրենսդրական հարթության վրա։ 2010-2012 թթ. ՀՀ 

Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել են բազմաթիվ օրենքներ, որոնք միտված են 

գործարար միջավայրի բարելավմանը։ Դրանք վերաբերում են ընկերությունների 

գրանցման ընթացակարգերի պարզեցմանը, սեփականության իրավունքների 

ամրագրմանը և պաշտպանությանը, փոքր ու միջին բիզնեսի կողմից վարկերի 

ձեռքբերման դյուրացմանը, մաքսային ոլորտի խնդիրների լուծմանը և ներդրողների 

շահերի պաշտպանությանը։  



 17 

 

2008թ.-ի  դեկտեմբերին ԱԺ-ն ընդունել է «Բաժնետիրական  ընկերությունների  մասին» 

և «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների  մասին» օրենքներում  

կառավարության նախաձեռնած փոփոխությունները, որոնցով  վերացվել  է  

իրավաբանական  անձանց կողմից կնիք ունենալու պարտադիր պահանջը: 2011-ի 

ապրիլին  ընդունվել են երկու տասնյակից ավելի օրենքներ, որոնցով  վերացվել  է 

տնտեսավարողների  կողմից  ներկայացվող  փաստաթղթերի  կնքված  լինելու 

պահանջը։ Զգալի փոփոխություններ են կատարվել նաև լիցենզավորման 

ընթացակարգերի մեջ։ 2010թ. դեկտեմբերին ընդունվել է «Լիցենզավորման մասին  ՀՀ  

օրենքում փոփոխություններ  և  լրացումներ  կատարելու  մասին»  օրենքը,  որով  

լիցենզավորման  ենթակա  գործունեության տեսակները կրճատվել են և 169-ից  հասել 

96-ի  (12-ը`  պարզ, 84-ը` բարդ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներ), 

ներդրվել  է  լիցենզիաների  ձեռքբերման  էլեկտրոնային  համակարգ:  

 

Մաքսային ոլորտի բարեփոխումների զգալի մասը վերաբերում է արտաքին  առևտրի  

կազմակերպման  ընթացակարգերի պարզեցմանն ու կանոնակարգմանը։ 2010-ի  

դեկտեմբերին ընդունված «Համապատասխանության գնահատման մասին ՀՀ օրենքում 

փոփոխություն և  լրացում կատարելու մասին» օրենքն  ուղղված  էր  ներմուծվող 

ապրանքների պարտադիր  հավաստման ընթացակարգերի  պարզեցմանը`  

մաքսազերծումը  հավաստման  գործողությունից զատելով:  Նախկինում  պարտադիր  

հավաստման  ենթակա  ապրանքը  չէր մաքսազերծվում  առանց  պարտադիր  

համապատասխանության  հավաստման, այսինքն,  մինչև  հավաստագրման  ավարտը 

ապրանքը  մնում  էր  մաքսային  սահմանին  կամ  մաքսային  պահեստում,  ինչը  

հանգեցնում  էր  ներմուծման  գործընթացի ձգձգման ու թանկացման: 2010-ի 

դեկտեմբերին նաև ընդունվել է «Չափումների  միասնականության  մասին  ՀՀ  օրենքում  

փոփոխություն  և լրացում կատարելու մասին»  օրենքը, որը նույնպես ուղղված էր  

ապրանքների ներմուծման ընթացակարգերի կանոնակարգմանը, պարզեցմանը, 

կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը: ՀՀ մաքսային օրենսգրքում 2010-ին կատարված 

փոփոխություններով ամրագրվեցին մաքսային  հայտարարագրման  էլեկտրոնային  և  

մաքսային հսկողության  իրականացման  ժամանակ  ռիսկերի  կառավարման  

համակարգերի ներդրման գործընթացները:   

 

Հայաստանի տնտեսության գործարար միջավայրի հիմնական խոչնդոտներից է 
մենաշնորհների գերիշխանությունն ու դրանք ունեցողների կողմից  շուկայական 
դիրքի չարաշահումը` գերշահույթ կորզելու նպատակով։ 

 

Դիտարկվող ժամանակահատվածում Ազգային ժողովն ընդունել է 

հակամենաշնորհային նպատակներ հետապնդող մի շարք օրինագծեր։ 2011թ. ապրիլին  

ընդունված «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքում 

կատարված փոփոփոխություններով որոշակիորեն ընդլայնվեցին  Տնտեսական 

մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի լիազորություններն 

անբարեխիղճ մրցակցության, հակամրցակցային համաձայնությունների, 

մենաշնորհային դիրքի չարաշահումների դեպքերում տարատեսակ միջամտություններ 

կատարելու և օրինախախտների նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելու հարցում։ Այս 

օրենքով վերանայվել են շուկայում ընկերությունների ունեցած գերիշխող դիրքի 

գնահատման չափանիշները. եթե նախկինում տնտեuավարող uուբյեկտն ապրանքային 
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շուկայում համարվում էր գերիշխող դիրք ունեցող, երբ գրավում էր տվյալ շուկայի 

տարողության 50%-ը, ապա կատարված փոփոխությամբ տնտեսավարողը ճանաչվում է 

գերիշխող դիրք ունեցող` շուկայում  առնվազն 1/3 մասնաբաժին ունենալու դեպքում։ 

Վերանայվել են նաև գերիշխող դիրքի չարաշահման համար սահմանված 

պատժամիջոցները։ Ընդ որում՝ դրանք տարբերակվել են. եթե նախկինում անբարեխիղճ 

մրցակցության այս կամ այն գործողության համար տնտեսավարող սուբյեկտի 

նկատմամբ նշանակվող տուգանքի չափը 500 հազ. դրամ էր, ապա այժմ գանձման 

ենթակա է տվյալ իրավախախտմանը նախորդող տարվա հաuույթի մինչև 0.1%-ը, բայց 

ոչ պակաս, քան 300 հազար դրամը: Բարձրացվել է նաև գերիշխող դիրքի չարաշահման 

դեպքում գանձվող տուգանքի առավելագույն շեմը՝ հասցվելով 500 մլն դրամի: 

Օրենսդրական նորամուծությունը տնտեսավարողին ազատում է 

պատասխանատվությունից, եթե նա մինչև վարչական վարույթի հարուցումը դիմում 

ներկայացնի հանձնաժողովին և կամովին պարտավորվի դադարեցնել այդ 

հակամրցակցային համաձայնությանն իր մասնակցությունը, ներկայացնի բոլոր այն 

անձանց անունները, որոնք ներգրավված են եղել հակամրցակցային համաձայնության 

մեջ։  

 

Արդյունավետությանը և երկրի տնտեսության մրցունակությանը միտված օրենդրական 

փոփոխությունների համատեքստում պետք է առանձնացնել «Ազատ տնտեսական 

գոտիների մասին» օրենքի ընդունումը(25.05.2011թ)։ Այս օրենքի հիմնական գաղափարը 

հանգում է տվյալ գոտում գործող ընկերությունների համար հարկային 

արտոնությունների սահմանմանը, մինչդեռ այդ գոտին պետք է առաջին հերթին լուծեր 

վարչարարության կրճատման, ինչպես նաև տեխնոլոգիական արդիականացման 

խնդիրներ։ Դիտարկվող ժամանակաշրջանում Ազգային ժողովն ընդունել է 

կառավարության մի շարք  օրենսդրական առաջարկներ, որոնք միտված են ներքին և 

օտարերկրյա արտադրողների տնտեսավարման պայմանների համահարթմանը։ 

Մասնավորապես, խոսքը վերաբերում է «Ակցիզային հարկի մասին օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Ծխախոտի արտադրանքի 

համար հաստատագրված վճարների մասին», «Ներքին շուկայի պաշտպանության 

մասին» օրենքներում կատարված փոփոխություններին, որոնք բխում են Առևտրի 

Համաշխարհային կազմակերպությանը Հայաստանի անդամակցության պահանջներից։  

 

Ատոմ Մարգարյան 
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Աշխատանքային օրենսդրություն և աշխատանքային հարաբերություններ  
 

Դիտարկվող ժամանակաշրջանում մի շարք սկզբունքային փոփոխություններ են 

կատարվել սոցիալական ոլորտը և աշխատանքային հարաբերությունները 

կարգավորող օրենսդրության մեջ։ ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրքը 2004թ. նոյեմբերին 

գործողության մեջ դնելուց հետո էական փոփոխությունների չէր ենթարկվել՝ ընդհուպ 

մինչև 2010թ. հունիսը։ Ընդ որում, բազմաթիվ փորձագետների կարծիքով` այն ուներ 

բազմաթիվ թերություններ ու բացեր։ 2010թ. Աշխատանքային օրենսգրքում կատարված 

փոփոխություններով լուծվել են գործատու-աշխատող հարաբերություններում առկա մի 

շարք խնդիրներ։ Դրանք հիմնականում վերաբերում են աշխատանքային 

պայմանագրերի կնքմանն ու լուծմանը, արտաժամյա աշխատանքի կազմակերպման 

դեպքում աշխատողին լրացուցիչ վճարելուն, ամենամյա արձակուրդները մաս-մաս 

տրամադրելուն և այլն։  

 

Աշխատանքային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների մի մասը 
վատթարացնում են աշխատողի դրությունը, միակողմանի առավելություններ 
տալիս գործատուին։ Մասնավորապես, խոսքը վերաբերում է օրենքի այն դրույթին, 
որի համաձայն աշխատանքային պայմանագիրը կարող է կնքվել նաև բանավոր։ 
Բացի այն, որ այս նորմը կարող է կամայական մեկնաբանությունների ու անորոշ 
հարաբերությունների պատճառ դառնալ, նաև կարող է նպաստել ստվերային 
տնտեսության և թաքնված զբաղվածության ծավալների աճին։ 

 
Տպավորություն է ստեղծվում, որ օրենսդրական փոփոխությունները միտված են եղել 

տնտեսության ոչ ֆորմալ հատվածի չափերի մեծացմանը։ Իրականում Հայաստանի 

տնտեսության մեջ այսպես կոչված ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը շարունակում է 

ծանրակշիռ տեղ ունենալ։ Ընդունված մեթոդաբանության համաձայն՝ ոչ ֆորմալ 

հատվածն այնպիսի զբաղվածության ձև է, որը բնութագրվում է աշխատանքի 

կազմակերպման ցածր մակարդակով, փոքր մասշտաբներով և ժամանակավոր բնույթով 

ու բնութագրվում է աշխատանքի պաշտպանության երաշխիքների լրիվ կամ մասնակի 

բացակայությամբ։  Ոչ ֆորմալ հատվածը բաղկացած է ինքնազբաղվածներից ու այն 

գործատուներից, որոնք գործերը վարում են ստվերում` չհաշվառվելով, հանդես գալով 

որպես ստվերային գործատուներ։  Սրանց մեջ մտնում են նաև ընտանիքների այն 

անդամները, որոնք աշխատում են առանց աշխատավարձի ու աշխատանքային 

պայմանագրերի։ Ոչ ֆորմալ զբաղվածություն կարող է լինել նաև տնտեսության լեգալ 

հատվածում. դրանք այն դեպքերն են, երբ վարձու աշխատանք կատարողները 

պաշտոնապես չեն հաշվառվում, ու նրանց եկամուտներից հարկեր չեն վճարվում։ 

Անշուշտ, գործատուներին ձեռնտու է իրերի այսպիսի վիճակը։ Մինչդեռ մարդկանց այս 

խումբը   բացարձակապես անպաշտպան է գործատուի կամայականությունների 

հանդեպ։ Խնդիրը հատկապես վերաբերում է աշխատանքի պայմաններին. 

աշխատանքային օրվա տևողությունը կարող է մինչև 10-12 ժամի հասնել, մարդկանց 

նման աշխատատեղերում հաճախ աշխատեցնում են  տոն և հանգստյան օրերին ու 

վճարում նույն աշխատավարձը՝ ինչ սովորական աշխատանքային օրերին։  

Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ նման աշխատատեղերում աշխատողների 

չափազանց մեծ հոսունություն կա. Մարդիկ չեն դիմանում լարվածությանն ու 

                                                           ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՈԼՈՐՏ 
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աշխատավարձի վճարման ցածր, հաճախ՝ խտրական պայմաններին, ու հեռանում են։ 

Մյուս կողմից, քանի որ իրական գործազրկության մակարդակը, ի հեճուկս 

պաշտոնական թվերի, շարունակում է մնալ խիստ բարձր (որոշ գնահատումներով՝ 19-

20%), նույն պայմաններով աշխատանքի համար հերթ կանգնածների պակաս չի 

զգացվում։ Հայաստանում այդ տեսակետից խիստ տիպական է, օրինակ, 

շինարարության կամ ավտոմեքենաների տեխսպասարկման ծառայությունների 

ոլորտների ոչ ֆորմալ զբաղվածության պատկերը։ Ըստ Ազգային վիճակագրական 

ծառայության տվյալների՝ ՀՀ համախառն ներքին արդյունքի մեջ ոչ ֆորմալ հատվածը 

կազմում է 11,2%։ Ամենաբարձր մասնաբաժինն ունեն գյուղատնտեսության ոլորտը՝ 

22,3%, ծառայությունների ոլորտը` 16,6 և շինարարությունը՝ 15,4%։ Ճգնաժամն առավել 

մեծ չափով ազդել է հենց այս ոլորտների ոչ ֆորմալ հատվածների վրա։ Եթե մինչև 

ճգնաժամը ոչ ֆորմալ, այսինքն՝  ոչ օրինական  համաձայնությունների վրա հիմնված 

աշխատատեղերի գերակշիռ մասը բաժին էր ընկնում շինարարությանը, ապա 

հետճգնաժամային շրջանում առաջատար դիրքերում հայտնվել է 

գյուղատնտեսությունը։ Վիճակագիրները փաստում են նաև, որ տնտեսության ոչ 

ֆորմալ հատվածում աշխատանքի արտադրողականությունը 4,8 անգամ ավելի ցածր է, 

քան տնտեսության ֆորմալ հատվածում։  

 

Աշխատավարձ և կենսապահովման նվազագույն բյուջե 
 

Առայժմ աշխատավարձերի դինամիկայի գծով Հայաստանը պահպանում է որոշ 

մրցակային առավելություններ այն երկրների նկատմամբ, որոնք արտադրում են 

համանման ապրանքներ, սակայն վճարում են ավելի բարձր աշխատավարձեր (օրինակ՝ 

Ռուսաստանը, Ուկրաինան)։ Սակայն, դա ժամանակավոր առավելություն է ու այդ 

գործոնի վրա հույս դնել չի կարելի։ Ընդհակառակը՝ ցածր աշխատավարձը տնտեսական 

արտագաղթի հզոր գործոն է։ Այսօր թեև ՀՆԱ-ի ծավալի գծով Հայաստանը գերազանցել է 

1990թ. ցուցանիշը, սակայն աշխատավարձերի իրական մակարդակի գծով դա չի 

հաջողվել անել: Խնդիրն այն է, որ նախ` աշխատուժի արտադրողունակությունն առայժմ 

չափազանց ցածր է, և երկրորդ՝ բավականին բարձր է թաքնված գործազրկության 

մակարդակը: Այս երկու գործոնները խոչընդոտում են աշխատավարձերի համարժեք 

աճին։ Մյուս կողմից, Հայաստանում աշխատանքի արտադրողականության և 

աշխատավարձերի աճերի միջև մեծ խզում գոյություն ունի՝ աշխատավարձերն ավելի 

արագ են աճում, քան արտադրողականությունը։ Այդ խզումն իրականում շատ ավելի 

մեծ է, եթե հաշվի առնենք ստվերային զբաղվածությունն ու ստվերում վճարվող 

աշխատավարձերը։   

 

Երբեմն թվում է, թե այս կամ այն մասնագիտական խմբի մասնագետները չափազանց 

շատ են, այնինչ, հաճախ խորհրդային ուսումնական հաստատությունների 

շրջանավարտների որակավորումներն այլևս պահանջարկ չունեն գործատուների 

կողմից, իսկ Հայաստանի վերջին տասնամյակների միջին մասնագիտական և 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները չունեն 

պահանջվող հմտությունները: Ստացվում է, որ Հայաստանի աշխատանքի շուկայում 

ձևավորված խզումները ոչ միայն բուն համակարգի բնականոն վերարտադրության 

իրողությունների, այլև պատմական զարգացումներով են պայմանավորված։ 

Հայաստանյան աշխատաշուկայի ձևավորման ու ուղղորդման կայուն գործոններից 

մեկը կոռուպցիան է՝ կաշառատվության, հովանավորչության, կլանային-ընտանեկան 
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կապերի թելադրանքի ու մի շարք այլ դրսևորումների տեսքով։ Գործատուների համար 

երբեմն կոռուպցիայի հնարավորությունը որակյալ աշխատողներ ներգրավելու 

արդյունավետ շարժառիթ է։ Ու այս հանգամանքին հաճախ նպաստում է լեգալ վճարվող 

ցածր աշխատավարձը, իսկ դրանից հավելյալ վաստակը՝ կոռուպցիայի հետևանք։ 

Օրինակ, շատ բուժհաստատություններում որակյալ բժիշկներ ներգրավելու 

շարժառիթներից ու խթաններից մեկը հենց այդ հանգամանքն է, երբ պետականորեն 

կամ պաշտոնապես վճարվող (հետևաբար փոքր հարկեր ենթադրող) ցածր 

աշխատավարձի կողքին բժիշկը կարող է ունենալ շատ բարձր եկամուտ` շնորհիվ 

հիվանդների կողմից վճարվող բարձր «շնորհակալավճարների» (ըստ էության՝ 

կաշառքի)։ Ծառայությունների պաշտոնական սակագների բարձրացումը հազիվ թե 

վերջ դնի այդ ոլորտում արդեն լրջորեն արմատակալած կոռուպցիային։ Վերջին 

տարիներին, իրոք, առողջապահական ծառայությունների սակագներն աճել են 2-2,5 

անգամ։ Որոշ ծառայություններ թանկացել են 4-5 անգամ։ Պատասխանատուները նշում 

են, որ այս քայլերի նպատակը բուժանձնակազմերի փաստացի աշխատավարձերի 

մոտեցումն է դրանց իրական մեծությանը, ավելի պարզ` այն, ինչը նախկինում կոչվում 

էր «շնորհակալավճար» ու վճարվում էր ստվերում, այժմ կկոչվի աշխատավարձ ու 

միաժամանակ կենթարկվի հարկման։  

 

Ազգային ժողովը 2010թ. նոյեմբերին ընդունեց կառավարության ներկայացրած 

«Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» օրենքում փոփոխություններ և 

լրացում կատարելու մասին» օրինագիծը, որով Հայաստանում նվազագույն 

աշխատավարձը բարձրացավ 2.500 դրամով` դառնալով 32 հազար 500 դրամ: Այն 

տպավորությունն էր ստեղծվում, որ այս կոսմետիկ փոփոխությունը միտված էր 2011թ. 

պետական բյուջեին ինչ-որ կերպ սոցիալական բնույթ հաղորդելու ու քարոզչական 

նպատակով այդ հանգամանքն օգտագործելու նպատակին։ Համենայնդեպս, 32.500 

դրամը չափազանց քիչ է գիտականորեն հիմնավորված նորմատիվների հիման վրա 

նույնիսկ պաշտոնապես հաշվարկված (2200 կիլիոկալորիա սննդային էներգետիկ 

արժեքի հաշվով) նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքից (52.225 դրամ)։ Ավելին, 

ՀՀ կառավարության գործունեության, ինչպես նաև ՀՀ կայուն զարգացման ծրագրերում 

նախատեսվում էր, որ արդեն 2012 թվականին պաշտոնապես սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի և նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքները պետք է 

հավասարվեն։ Նման պահանջ ավելի վաղ սահմանվել էր օրենսդրական մակարդակով` 

2004-ի մարտին ընդունված «Կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի և 

կենսապահովման նվազագույն բյուջեի մասին» օրենքով. կենսապահովման 

նվազագույն զամբյուղի սահմանումը նպատակ էր հետապնդում հիմնավորել 

«սահմանվող նվազագույն աշխատավարձի, կենսաթոշակների, կրթաթոշակների, 

ինչպես նաև նպաստների եւ սոցիալական այլ վճարների չափերը», չհարկվող եկամտի 

չափը։ Օրենքով սահմանվում էր, որ մինչև յուրաքանչյուր տարվա  հունիսի 30-ը 

կառավարությունը պարտավոր է հրապարակել կենսաապահովման նվազագույն 

զամբյուղի արժեքը՝ նրա կազմում ներառված պարենային, ոչ պարենային ապրանքների 

եւ ծառայությունների սպառողական գների վերաբերյալ պաշտոնական 

վիճակագրության տվյալների հիման վրա։ Թեև այս պահանջը կառավարությունը 

ձևականորեն կատարում է, սակայն բյուջետային պլանավորման ու ծախսային 

քաղաքականության մշակման ու իրականացման ընթացքում այն բացարձակապես 

անտեսվում է։  
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Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը, կենսաթոշակը, կրթաթոշակը 
ինչպես նաև վճարվող նպաստները ոչ մի կերպ համադրելի չեն կենսապահովման 
նվազագույն զամբյուղի և նվազագույն բյուջեի հետ։   Պետք է փաստել նաև, որ ՀՀ 
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը նվազագույն սպառողական զամբյուղի 
գնահատման համար հիմք է ընդունում յուրաքանչյուր բնակչի հաշվով օրական 
2200 կիլոկալորիա սննդային էներգետիկ արժեքի սպառումը` այն դեպքում, երբ 
միջազգայնորեն ընդունված նվազագույն չափասահմանը 2412 կիլոկալորիա է, որը 
համապատասխանում է Առողջապահության համաշխարհային 
կազմակերպության ու Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության 
տվյալների հիման մշակված սնուցման նվազագույն նորմերին: 

 

Կենսաթոշակային օրենսդրություն 
 

Դիտարկվող ժամանակաշրջանում ընդունված սոցիալական բնույթի օրինագծերից 

պետք է առաձնացնել «Կուտակային կենսաթոշակների մասին ՀՀ օրենքը» (22.12.2010թ.)։ 

Այն  հնարավորություն է տալիս առաջիկա երեք տարիներին ներկայումս գործող 

բաշխողական կենսաթոշակային համակարգից անցում կատարել կուտակային 

համակարգի, ընդ որում, արդեն այս տարվանից կներդրվեն կամավոր կուտակային 

համակարգի տարրերը, իսկ 2014 թվականին կներդրվի պարտադիր կուտակային 

համակարգը։ Օրենքի նպատակը աշխատանքային գործունեության ընթացքում 

կուտակային կենսաթոշակային վճար կատարած անձանց համար կենսաթոշակային 

տարիքում պետական կենսաթոշակից զատ կենսաթոշակային եկամուտների ստացման 

հնարավորության ստեղծումն է` ապահովելով կատարված կենսաթոշակային 

վճարների եւ ստացվող կենսաթոշակի չափի միջև ուղղակի կապը,  վճար կատարողի 

համար հնարավորություն ստեղծելով ազդելու իր կենսաթոշակի չափի վրա: Ապագա 

կենսաթոշակառուին ընտրության հնարավորություն է ընձեռնվում՝ իր միջոցները 

կուտակել այն մասնավոր հիմնադրամներում, որոնք առավել արդյունավետ կարող են 

պահպանել ու բազմապատկել տարիների ընթացքում կուտակված գումարները։ Հիշյալ 

օրենքը կենսաթոշակի պարտադիր կուտակային բաղադրիչին մասնակցելու պահանջ է 

դնում 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված անձանց նկատմամբ(մինչև 1974 

թվականը ծնված անձինք պարտադիր կուտակային բաղադրիչին կարող են մասնակցել 

կամավորության հիմունքով)։  

 

Սահմանվել է, որ պարտադիր կուտակային վճարումը կենսաթոշակային 

հիմնադրամներին ապագա թոշակառուն պետք է կատարի իր բազային եկամտի  

10%-ի չափով, որից 5%-ն անձամբ է վճարելու, մյուս հինգը վճարելու է պետությունը։ 

Մինչև 1974թ. ծնված անձանց համար նշված 10% մուծումը լրացնելու նպատակով 

պետական բյուջեից վճարում չի կատարվելու։ Կուտակային կենսաթոշակային վճար 

կատարելու պարտականությունը պահպանվում է մինչեւ կենսաթոշակային տարիքի 

լրանալը: Եթե կենսաթոշակային տարիքը լրանալուց հետո մասնակիցը շարունակում է 

աշխատել, ապա, ըստ օրենքի, նա ազատվում է պարտադիր կուտակային վճար 

կատարելու պարտականությունից, սակայն կամավոր կարող է շարունակել մասնակցել 

պարտադիր կուտակային բաղադրիչին:  

 

Պարտադիր կուտակային համակարգի գլխավոր խնդիրն, իհարկե, հավաքագրված 

գումարների պահպանումն ու ավելացումն է՝ մինչև ապահովադիրների՝ կենսաթոշակի 
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տարիքի հասնելը։ Օրենքը նախատեսում է կուտակային հաշիվների վարման համար 

համապատասխան ինստիտուտների ու կառույցների ստեղծում։ Այդուհանդերձ, 

Հայաստանի պայմաններում մասնավոր կենսաթոշակային հինադրամների ստեղծումը 

կարող է լուրջ բարդությունների բախվել՝ կապված ֆինանսական շուկաների 

թերզարգացածության, բարձր կոռուպցիոն ռիսկերի, երկարաժամկետ ներդրումային 

արդյունավետ գործիքների բացակայության ու մի շարք այլ հանգամանքների հետ։  Այս 

պայմաններում պարտադիր կուտակային հաշիվներում կուտակված գումարները կամ 

կարտահոսեն երկրից կամ էլ, լավագույն դեպքում, կներդրվեն պետական 

պարտատոմսերի մեջ։  

 

Թեև կուտակային կենսաթոշակային համակարգը պետք է ձևավորվի առաջիկա 
երեք տարիների ընթացքում, դրա արդյունքները կարող են իրապես երևան գալ 
միայն 25 տարի անց։ Հաշվի առնելով Հայաստանի տնտեսության ինստիտուցիոնալ 
ձևախեղումները, ինչպես նաև քաղաքական համակարգի թուլություններն ու 
խոցելիությունը, կարելի է ենթադրել, որ այդ արդյունքներն ավելի շուտ 
բացասական, քան թե դրական են լինելու։        

 

Ատոմ Մարգարյան 
 

Կրթական օրենսդրություն 

 
Չորրորդ գումարման  Ազգային ժողովը իր գործունեությունը սկսեց մի շրջափուլում, երբ  

ընդունված էին  կրթության ոլորտի գործունեությունը կարգավորող մի շարք 

առանցքային օրենքներ։ Մասնավորապես, դեռևս 1999թ-ին ընդունվել էր «Կրթության 

մասին» ՀՀ օրենքը, ապա` «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության   

մասին» (2004թ), «Նախադպրոցական կրթության մասին», (2005թ), «Նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» 

(2005թ), «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց 

կրթության մասին» ՀՀ օրենքները (2005թ)։ 

 

ԱԺ գործունեությունը կրթության ոլորտում 2007-2012 թթ. 
 

2007-2012թթ. Ազգային ժողովի կողմից ընդունվեցին կրթության ոլորտին առնչվող երկու 

կարևորագույն օրենք` «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքը և «Հայաստանի 

Հանրապետության կրթության զարգացման 2011-2015թվականների պետական ծրագիրը 

հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքը։ Կատարվել են նաև փոփոխություններ «Կրթության  

մասին», «Լեզվի մասին»,  «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության» 

մասին ՀՀ օրենքներում։  

 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքը 
 

2007-2012թթ. կրթության ոլորտում ԱԺ կարևորագույն քայլերից մեկը «Հանրակրթության 

մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումն էր (2009թ.)։ Թեև Կրթության մասին օրենքում 

հանրակրթության բաղկացուցիչ մաս է համարվում նաև նախադպրոցական  
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կրթությունը, այդուհանդերձ, նախադպրոցական կրթության մասին ընդունվել է 

առանձին օրենք։ Արդյունքում, «Հանրակրթության մասին» օրենքը ներառում է  

միայն դպրոցական կրթությունը։  

 

Ընդհանուր առմամբ, հանրակրթության ոլորտին վերաբերող օրենքը կարելի է 

բնութագրել որպես առաջադիմական։ Այն ավելի հստակ է սահմանում 

հանրակրթության նպատակը։ Նախկինում հանրակրթության նպատակը ձևակերպված 

էր «Կրթության մասին» օրենքում, որի համաձայն` «հանրակրթության նպատակը 

քաղաքացիների մտավոր, հոգևոր և ֆիզիկական ընդունակությունների դրսևորման, 

դաստիարակության և զարգացման համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելն է»: 

Հանրակրթության օրենքում, բացի մտավոր, հոգևոր և ֆիզիկական զարգացումը, 

շեշտադրվում են նաև քաղաքացիական կրթությունը և մասնագիտական 

կողմնորոշումը, որոնք ժամանակակից հանրակրթության հենասյուներն են։  

 

Օրենքը նաև կարգավորում է դպրոցների տնօրենների և մանկավարժական 

աշխատողների ընտրության, ատեստավորման և հավաստագրման խնդիրները։ Էական 

փոփոխություններից մեկն այն է, որ դպրոցի ընտրված տնօրենը աշխատանքային 

պայմանագիր է կնքում ոչ թե մարզպետի, այլ դպրոցական խորհրդի հետ՝ հիմնվելով 

այն իրողության վրա, որ տնօրենն ընտրվում է դպրոցական խորհրդի կողմից։ Այս 

քայլով փորձ է արվում կարևորել դպրոցական խորհուրդների դերը, որոնք համարվելով 

կրթության կառավարման ժողովրդավարացման կարևորագույն օղակ` այդուհանդերձ 

հաճախ կրում են ձևական բնույթ։ 

 

Օրենքը նաև սահմանում է, որ դպրոցի տնօրենի մրցույթին կարող են մասնակցել այն 

թեկնածուները, ովքեր ունեն ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք 

(հավաստագիր)։ Սա նշանակում է, որ դպրոցի տնօրենի թեկնածու դառնալու համար 

անհրաժեշտ է մասնակցել վերապատրաստումների և հանձնել քննություն։ Այսպիսով, 

որոշակիորեն խրախուսվում է տնօրենների ինքնակրթության անհրաժեշտությունը։ 

 

Օրենքի կարևորագույն դրույթներից է նաև ուսուցչի թափուր տեղի պարագայում 

մրցույթ անցկացնելու պահանջը, ինչը հնարավորություն է տալիս ուսուցչի ընտրության 

գործընթացի թափանցիկության ուղղությամբ մեկ քայլ առաջ գնալ։ Սահմանվում է նաև 

ուսուցիչների ատեստավորման պահանջը, ինչը ուսուցիչների ինքնակրթության և 

խրախուսման կարևոր միջոց է։ Օրենքը սահմանում է նաև ուսումնական 

հաստատությունների ներքին և արտաքին գնահատման պահանջը, ինչը 

հնարավորություն կտա չափել մատուցվող կրթության ծառայությունների որակը: 

 

Հանրակրթության օրենքի ֆինանսավորման բաժնում լուրջ լիազորություններ են 

տրվում դպրոցներին` իրականացնելու տարբեր հեղինակային, հետազոտական 

ծրագրեր և ստանալ լրացուցիչ ֆինանսավորում։ Սակայն դժվար է ասել, թե որքանով է 

այդ կետն իրականանալի կրթության սահմանափակ բյուջեի պարագայում։ 
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«Լեզվի մասին» և «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքներում կատարված 
փոփոխությունները 
 

Կրթության ոլորտում առավել մեծ հասարակական հնչեղություն ստացած 

օրենսդրական նախաձեռնությունը վերաբերում էր օտարալեզու դպրոցների խնդրին։ 

2010թ-ին ՀՀ կառավարությունը հանդես եկավ օրենսդրական նախաձեռնությամբ, 

համաձայն որի`«Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքը սահմանափակում է հեղինակավոր 

հանրակրթական հաստատությունների  մուտքը Հայաստան։ Մասնավորապես «Լեզվի 

մասին» ՀՀ օրենքը սահմանում էր. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 

գտնվող կրթական և ուսումնական համակարգերում դասավանդման և 

դաստիարակության լեզուն գրական հայերենն է»: Ուշագրավ էր այն հանգամանքը, որ 

կառավարությունը օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունների մուտքը 

Հայաստան և օտարալեզու ուսուցման ներդնումը դիտարկում էր որպես ուսուցման 

որակի բարձրացմանը նպաստող գործոն։ Մինչդեռ ակնհայտ է, որ ուսուցման լեզուն չի 

կարող ազդել ուսուցման որակի վրա։ Բացի այդ շատ կարևոր է, որ երեխաները 

ուսուցում ստանան մայրենի լեզվով, քանի որ լեզուն ոչ միայն հաղորդակցման միջոց է, 

այլև մտածողություն։ Սկզբնական շրջանում կառավարության տարբերակը չէր 

նախատեսում օտարալեզու դպրոցների սահմանափակում։ Բայց քննարկումների 

արդյունքում եղան ոչ միայն սահմանափակումներ, այլև նշվեց որոշ դպրոցների 

տեղանքը։  

Ի վերջո, Հանրակրթության օրենքի 7-րդ հոդվածը լրացվեց հետևյալ բովանդակությամբ.  

«Ուսումնական հաստատությունները կարող են միջազգային ծրագրեր իրականացնել և 

օտար լեզուներով կրթություն կազմակերպել բացառապես Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության որոշումով։ Ուսումնական հաստատությանը 

օտար լեզվով կրթություն կազմակերպելու թույլտվություն տալու կարգը մշակում է 

կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը և ներկայացնում 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը»։ 

Օտար լեզվով կրթական ծրագրեր կարող են իրականացնել բացառապես ոչ պետական 

ուսումնական հաստատությունները, ինչպես նաև միջպետական, միջկառավարական 

համաձայնագրերով ստեղծված ուսումնական հաստատությունները։ 

Օտար լեզվով կրթական ծրագրեր իրականացնող` սույն մասով սահմանված 

ուսումնական հաստատություններում սովորող Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիների համար հայոց լեզվի և հայագիտական առարկաների հայերենով 

ուսուցումը պարտադիր է՝ հանրակրթության պետական չափորոշիչին 

համապատասխան։ 

Սույն մասով սահմանված ուսումնական հաստատությունների առավելագույն թիվը 

Հայաստանի Հանրապետությունում 11-ն է, որից` 

1) երկուսը կարող են ստեղծվել որպես ոչ պետական ուսումնական հաստատություններ 

Դիլիջան և Ջերմուկ քաղաքներում և կրթություն կազմակերպել առնվազն 6-րդ 

դասարանի հիմքի վրա (7-րդ դասարանից). 
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2) ինը կարող են ստեղծվել նաև միջպետական և (կամ) միջկառավարական 

համաձայնագրերի հիման վրա և իրականացնել միջնակարգ կրթության երրորդ 

աստիճանի հանրակրթական ծրագրեր։ 

Նույն օտար լեզվով կրթական ծրագիր իրականացնող ուսումնական 

հաստատությունների առավելագույն թիվը 4-ն է…»։ 

«Հայաստանի Հանրապետության կրթության զարգացման 2011-2015թվականների 
պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքը 
 

2011թ.-ին խորհրդարանն ընդունեց կրթության զարգացման պետական ծրագիրը, 

ինչն ըստ Կրթության մասին ՀՀ օրենքի` համարվում է կրթության ոլորտում պետական 

քաղաքականության հիմքը։ Ուշագրավ է, որ նախորդ ծրագիրն ընդունվել էր 2001-

2005թթ. համար։ Փաստորեն, շուրջ 6 տարի կրթության ոլորտում չկար պետական 

զարգացման ծրագիր։ 

Այդուհանդերձ, ընդունված ծրագիրը բավականին առաջադիմական է, թեև կա 

մտահոգություն, որ դժվար կլինի դրա իրականացումը։  Մասնավորապես, ծրագիրը 

նախատեսում է գերազանցության կենտրոնների ստեղծում և ուսումնական 

հաստատությունների տարբերակված ֆինանսավորում՝ ըստ ցուցաբերած 

արդյունքների։ Հանրակրթության ոլորտում առկա զարգացումներում ամենևին 

նկատելի չէ գերազանցության կենտրոնների ստեղծման գործընթաց (եթե չհաշվենք որոշ 

մասնավոր նախաձեռնություններ)։ Նույնը վերաբերում է նաև ֆինանսավորմանը։ 

Դեռևս շարունակում է գործել ֆինանսավորման հավասարարական սկզբունքը։  

 
«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության»  
օրենքում կատարված փոփոխությունը 
 

Բարձրագույն և հետբուհական կրթության ոլորտում կատարվել են մի շարք 

փոփոխություններ, որոնք նպատակ ունեն իրագործելու Բոլոնիայի գործընթացին 

Հայաստանի ինտեգրման քաղաքականությունը։  

 

Այս ոլորտում հատկապես կարևոր է սահմանամերձ և բարձրլեռնային 

բնակավայրերում հաշվառված և վերջին ութ տարում մշտապես բնակվող Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիների համար պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում մրցութային կարգով՝ անվճար բարձրագույն կրթություն 

ստանալու իրավունքի երաշխավորումը: Այս դեպքում մրցութային ընդունելությունն 

իրականացվում է ընդհանուր մրցույթից առանձնացված կարգով։ Սրանով պետությունը 

աջակցում է սահմանամերձ և բարձրլեռնային բնակավայրերում ապրող 

քաղաքացիների բարձրագույն կրթության հնարավորությունների ընդլայնմանը։  

 

2007-2012թթ. Ազգային ժողովը այդպես էլ չընդունեց «Մեծահասակների կրթության 

մասին» և «Արտադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը։ Ի դեպ, 

երկուսն էլ 2007թ-ից Ազգային ժողովում են։  Նշված օրենքների ընդունումը կարևոր է, 

քանզի ժամանակակից աշխարհում կրթությունը չի սահմանափակվում միայն 

ուսումնական հաստատություններով, այլ ներառում է նաև ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ 

կրթությունը։ 
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Բարձրագույն կրթության ոլորտում 2010թ-ից շրջանառության մեջ է ուսանողներին 

վարկեր տրամադրելու նախագիծը, բայց անընդհատ հետաձգվել է։ Սա կարևոր 

նախաձեռնություն է, քանի որ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն, 

Հայաստանում աղքատ ընտանիքների երեխաների ճնշող մեծամասնությունը 

բարձրագույն կրթություն չի ստանում։  

 

Ընդհանուր առմամբ, գործող օրենսդրությունը դեռևս չի լուծում երկու 
սկզբունքային հիմնախնդիր։ Առաջին` հանրակրթության ոլորտում սոցիալապես 
անապահով երեխաները և անապահով ընտանիքների երեխաները պետությունից 
ստանում են նույն չափի ֆինանսավորում, մինչդեռ անապահով ընտանիքների 
երեխաների կրթության համար լրացուցիչ ռեսուրսներ հատկացնելու 
անհրաժեշտություն կա, քանի որ նրանք ընտանիքներում չեն ստանում բավարար 
կրթական աջակցություն։ Երկրորդ` բարձրագույն կրթությունը շարունակում է 
մնալ անմատչելի անապահով ընտանիքների և գյուղաբնակների համար։ 

 

 
Սերոբ Խաչատրյան 
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Ընտրական իրավունք, խոսքի ու հավաքների ազատություն  

 

Հիմնարար իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը շարունակում է 

դեռեւս խնդիր մնալ Հայաստանում: Խոսքի եւ հավաքների ազատությանը, ընտրական 

իրավունքի իրացմանն առնչվող շատ հարցեր լուծված չեն մի կողմից օրենսդրական 

դաշտի անկատարության, մյուս կողմից` եղած մեխանիզմների ոչ լիարժեք կիրառման 

պատճառով: Ոլորտում առկա խնդիրները չեն շրջանցվել  միջազգային կառույցների 

կողմից պարբերաբար հրապարակված զեկույցներում:  

 

Մասնավորապես, նշվել են ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման համար 

պատասխանատու մարմինների անկախության, ընտրական  գործընթացի 

թափանցիկության, ընտրական բողոքների և գանգատների քննության 

արդյունավետության խնդիրները: Հավաքների ազատության իրավունքի ապահովումը 

ևս կարևորվել է մի շարք փաստաթղթերում, հատկապես 2008 թ. մարտիմեկյան 

իրադարձություններց հետո:  

 

Ազգային Ժողովը 2007-2012 թթ. վերոնշյալ խնդիրներին անդրադարձել է ոչ միայն 

գործող օրենքներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելով, այլև 

ամբողջությամբ նոր օրենքներ ընդունելով: Այսպես, ընդունվեց նոր Ընտրական 

օրենսգիրքը, «Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր եւ ցույցեր անցկացնելու մասին» 

օրենքը փոխարինվեց «Հավաքների ազատության մասին» նոր օրենքով, ընդունվեց 

կառավարման ոլորտի համար հայեցակարգային նշանակություն ունեցող «Հանրային 

ծառայության մասին» օրենքը: Եվ վերջապես, գործունեության ավարտին չորրորդ 

գումարման խորհրդարանն ընդունեց «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի 

մասին» օրենքը, որն արժանացավ քաղաքացիական հասարակության և քաղաքական 

ուժերի մի մասի բացասական գնահատականներին: 

 

Այս բաժնում ընդգրկված են իրավունքների պաշտպանության ոլորտին  վերաբերող 

օրենսդրության  փորձագիտական վերլուծությունները:   

 

 

Խոսքի և ԶԼՄ-ների ազատություն 

 
ՀՀ չորրորդ գումարման Ազգային ժողովը, ի տարբերություն նախորդի, ավելի շատ է 

անդրադարձել խոսքի եւ մամուլի ազատության ոլորտին, սակայն եթե նախորդ 

գումարման խորհրդարանը երկու հիմնարար օրենք էր ընդունել՝ «Զանգվածային 

լրատվության մասին» եւ «Տեղեկատվության ազատության մասին», ապա 2007-2012 թթ.-

ին միայն օրենքների փոփոխություններ են եղել, որոնց միտումները միշտ չէ, որ 

դրական արձագանք են ստացել ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների, ՀԿ-ների եւ 

փորձագետների կողմից: Եվ, ավարտելով համեմատությունը, պետք է ասել, որ նախորդ 

գումարման ԱԺ-ի հետ ՀԿ-ների համագործակցությունն ավելի արդյունավետ էր: 

Նկատի ունենք հենց վերոհիշյալ երկու օրենքները, որոնց ընդունմանը նախորդել էր 

լրագրողական հասարակական կազմակերպությունների, փորձագետների ու 

                                  ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ  ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
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պատգամավորների եւ համապատասխան գլխադասային հանձնաժողովի համատեղ 

աշխատանքը:  

 

Եթե գնահատելու լինենք խոսքի եւ մամուլի ազատությունն ապահովող օրենքների 
կատարելագործման ուղղությամբ խորհրդարանի և ոլորտի ներկայացուցիչների 
համագործակցությունը, ապա այս անգամ էլ պիտի փաստենք, որ ամենից 
անարդյունավետը, ինչպես նախորդ երկու գումարումների խորհրդարանի հետ 
համագործակցության ժամանակ, եղել է աշխատանքը «Հեռուստատեսության և 
ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի վրա: Սա այն օրենքն է, որի վերաբերյալ 
խորհրդարանը և կառավարությունը համարյա զիջումների չեն գնում:  

 
Ավելացնենք, որ այս ընթացքում երկու անգամ խորհրդարանական լսումներ են 

կազմակերպվել, մեկը՝ զրպարտությունը և վիրավորանքն ապաքրեականացնող 

օրենսդրական փաթեթի, մյուսը՝ «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 

նախագծի շուրջ:  

Եվ այսպես, Հայաստանի Հանրապետությունում խոսքի և լրատվամիջոցների  

ազատության ոլորտը կարգավորող հիմնական օրենքներն են. 

 

«Զանգվածային լրատվության մասին»  (13.12. 2003թ.) 

«Տեղեկատվության ազատության մասին» (23.09.2003թ.) 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» (09.10.2000թ., այս օրենքը 11 տարիների 

ընթացքում բազմաթիվ փոփոխությունների ու լրացումների է ենթարկվել և ներկա 

խմբագրությամբ ընդունվել է  10.06.2010թ.-ին): 

«Գովազդի մասին» (30.04.1996թ., այս oրենքը ևս անցյալ տարիներին բազմաթիվ 

փոփոխությունների է ենթարկվել): 

 

Ոլորտի կարգավորման վերաբերյալ կամ պարզապես առնչվող դրույթներ ունեն  նաև ՀՀ 

քրեական օրենսգիրքը, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը, ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը, ՀՀ 

քրեական դատավարության օրենսգիրքը, ինչպես նաև այլ օրենքներ («Պետական եւ 

ծառայողական գաղտնիքի մասին», «Պետական տուրքի մասին» և այլն): 

 

2007-2012թթ.-ին ՀՀ Ազգային ժողովը ոլորտը կարգավորող վերոհիշյալ օրենքներից 

անդրադարձել է «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» և «Գովազդի մասին» ՀՀ 

օրենքներին՝ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելով դրանցում, ինչպես նաև 

ապաքրեականացրել է զրպարտությունն ու վիրավորանքը՝ դրա համար 

պատասխանատվությունը քրեաիրավականից տեղափոխելով Քաղաքացիական 

օրենսգրքի կարգավորման դաշտ:  

 

Օրենսդրական նախաձեռնություններ են եղել «Զանգվածային լրատվության մասին» և 

«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքներում փոփոխություններ 

կատարելու ուղղությամբ: Սակայն դրանք մնացել են միայն իբրև նախագծեր և այդպես 

էլ չեն քննարկվել: 

Որոշ նախաձեռնություններ եկել են ՀԿ-ներից,  օրինակ, ՀՀ Քրեական դատավարության 

օրենսգրքի 16-րդ հոդվածում լրացում կատարելու օրինագիծը: Բոլոր 

նախաձեռնություններին ու քննարկումներին անդրադառնանք ստորեւ: 
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Խոսքի ազատությանը և լրատվամիջոցներին առնչվող օրենսդրական  
փոփոխությունները 2007-2012 թթ. 

 

ՀՀ չորրորդ գումարման Ազգային ժողովը խոսքի և լրատվամիջոցների ազատության 

ոլորտից ամենից շատ ուշադրության է արժանացրել հեռարձակվող ԶԼՄ-ների 

գործունեության կարգավորումը: Բավական է ասել, որ դրան այս խորհրդարանն 

անդրադարձել է իր գործունեության հենց սկզբում՝  2007 թվականի հունիսի 28-ին 

հրավիրված արտահերթ նիստի օրակարգում` այլ հարցերի թվում ընդգրկելով նաեւ 

հեռարձակման ոլորտին առնչվող օրինագծերի փաթեթ։ Այն նախապատրաստել էր ՀՀ 

կառավարությունը։ Փաթեթում ներառված էին երկու նախագծեր` 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին»  և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում 

լրացում կատարելու մասին»։ Այդ նախագծերը փորձագետների և լրատվամիջոցների 

ներկայացուցիչների կողմից քննադատության արժանացան՝ գնահատվելով իբրև իրենց 

սուր ծայրով ուղղված նրան, որպեսզի դադարեցվեն «Ազատություն» ռադիոկայանի 

հայկական խմբագրության հեռարձակումները հայաստանյան ռադիոեթերով 

(մանրամասները՝ ԱԺ 2007-2008 թթ գործունեության մասին մեր վերլուծության մեջ): 

2007 թվականի հունիսի 29-ին առաջին ընթերցմամբ նախագծերն ընդունելուց հետո, 

2007 թվականի հուլիսի 3-ին Ազգային ժողովը չկարողացավ դրանք ընդունել երկրորդ 

ընթերցմամբ, քանի որ քվեարկության ժամանակ, ընդդիմադիր պատգամավորական 

խմբակցությունների` քվեարկությանը չմասնակցելու պատճառով, քվորում 

չապահովվեց։  

 

Նույն՝ 2007 թվականի նոյեմբերի 16-ին ՀՀ Ազգային ժողովն ընդունեց 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություներ և լրացում 

կատարելու մասին» օրենքը։ Օրինագիծը ներկայացված էր ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի 

փոփոխությունների փաթեթի հետ։ Ըստ ընդունված փոփոխությունների` ամբողջովին 

խմբագրվեց «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ՝ 

«Հեռուստառադիոհաղորդումները հանրաքվեների և ընտրությունների 

ժամանակաշրջանում»  հոդվածը, այն վերանվանվեց «Հեռուստահաղորդումներն 

ընտրությունների (հանրաքվեների) նախընտրական (հանրաքվեի 

նախապատրաստական) քարոզչության ժամանակահատվածում»։ Փոփոխություններից 

հետո կարգավորումը վերաբերում է միայն «նախընտրական (հանրաքվեի 
նախապատրաստական) քարոզչության իրականացման համար օրենքով սահմանված»  
ժամանակաշրջանին, և այդ ժամանակաշրջանի համար կարգավորումն, իսկապես 

բավարար է։ Նույն օրինագծով աննշան խմբագրական փոփոխություններ կատարվեցին 

նաև «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի երկու այլ հոդվածներում 

(մանրամասները՝ ԱԺ 2007-2008 թթ գործունեության մասին մեր վերլուծության մեջ): 

 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքին Ազգային ժողովի հերթական 

անդրադարձը 2008 թվականի սեպտեմբերի 10-ին էր.  խորհրդարանն ընդունեց 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 

օրենքը։ Ընդ որում, օրենքի նախագիծը հանրությանը մատչելի դարձավ միայն 

նստաշրջանի բացման օրը՝ սեպտեմբերի 8-ին, սեպտեմբերի 10-ի նիստում ընդունվեց 

առաջին ընթերցմամբ, նույն օրվա երեկոյան ժամը 18։30-ին հրավիրվեց արտահերթ 

նիստ, որում նախ ընդունվեց հիշյալ օրինագիծը հատուկ կարգով քննարկելու որոշում 
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(երրորդ ընթերցմամբ քննարկումը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունումից հետո 24 ժամվա 

ընթացքում անցկացնելու մասին), ապա՝ արագ կազմակերպվեցին երկրորդ եւ երրորդ 

ընթերցումների քվեարկությունները, և օրինագիծն ընդունվեց։ Այս օրենքով 

հեռուստառադիոհեռարձակման լիցենզավորման մրցույթների անցկացումը երկու 

տարով սառեցվում էր: Մեդիա տեսաբանների և լրագրողական հանրության կարծիքով 

նման օրինագծի ընդունումը միայն մեկ նպատակ ուներ. «Ա1+» հեռուստաընկերությանը 

և երկու տարի զրկել լիցենզավորման մրցույթներին մասնակցելու իրավունքից 

(մանրամասները՝ ԱԺ 2008-2009 թթ գործունեության մասին մեր վերլուծության մեջ): 

 

2009 թվականի ապրիլի 28-ին ՀՀ Ազգային ժողովն ընդունեց հեռարձակման 

բնագավառին վերաբերող օրինագծերի մի փաթեթ, որը ներառում էր 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ 

լրացումներ կատարելու մասին», «Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային 

հանձնաժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին», «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենքում լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում 

լրացում կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը։ Եվ թեպետ այս 

փոփոխությունների դեմ էլ բազմաթիվ բողոքներ եղան ոլորտի մասնագետների և ՀԿ-

ների կողմից, այսուհանդերձ, այն ընդունվեց, սակայն երկար կյանք չունեցավ, 

որովհետեւ 2010 թվականին, հեռարձակման  բնագավառի օրենսդրության և մի 

փոփոխություն եղավ՝ կապված հեռուստառադիոհեռարձակման թվայնացման հետ և 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքը ընդունվեց ամբողջովին նոր 

խմբագրությամբ: Այս վերջին օրենքին  մանրամասն կանդրադառնանք սույն զեկույցի 3-

րդ բաժնում: 

 

Իսկ մինչ այդ՝ նույն 2010 թվականի փետրվարի 24-ին ՀՀ Ազգային ժողովը 

քվեարկությամբ մերժել էր «Ժառանգություն» խմբակցության անդամներ Անահիտ 

Բախշյանի և Արմեն Մարտիրոսյանի հեղինակած «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու 

մասին» օրինագիծը, որով նախատեսվում էր չեղյալ համարել 2008 թվականի 

սեպտեմբերի 10-ին ընդունված օրենքի՝ հեռուստառադիոհեռարձակման մրցույթների 

անցկացումը մինչև 2010 թվականի հուլիսի 20-ը դադարեցնելու վերաբերյալ վերոհիշյալ 

լրացումը: Ավելացնենք, որ օրենքի մեջ Ազգային ժողովը 2011 թվականին կատարել է եւս 

երկու խմբագրական փոփոխություն, որոնցից երկրորդը վերաբերում է հաղորդումները 

սուրդոթարգմանությամբ ուղեկցելուն: 

 

2010 թվականի մարտի 17-ին ՀՀ Ազգային ժողովը ընդունեց «Հայաստանի 

Հանրապետության Քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու 

մասին» օրինագիծը, որով ՔրԴատՕր-ի՝ հոդված 16-ի, 2-րդ մասը լրացվեց նոր կետով: 

Դրա նպատակն է վերացնել «Զանգվածային լրատվության մասին» ՀՀ օրենքի եւ 

Քրեական դատավարության օրենսգրքի միջեւ եղած հակասությունը: Փոփոխությունից 

հետո՝ եթե դատարանը լրագրողին կամ լրատվամիջոցին «ԶԼ մասին» օրենքի 5-րդ 

հոդվածի պայմաններին համապատասխան պարտադրի բացահայտել 

տեղեկատվության խորհրդապահական աղբյուրը, ապա դա կարող է արվել փակ 

դատական նիստում: Այս փոփոխությունը հիմնականում դրական արձագանքներ 

ունեցավ: 
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Նույն օրը՝ 2010 թվականի մարտի 17-ին ՀՀ Ազգային ժողովը ընդունեց «Հայաստանի 

Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու 

մասին» օրինագիծը: Դրանով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 164-րդ՝ «Լրագրողի 

մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելը» հոդվածում խստացվեց 

լրագրողների գործունեությունը խոչընդոտելու համար նախատեսված պատժաչափը, 

այսինքն՝ տուգանքի՝ նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից 

հարյուրհիսնապատիկի չափը փոխարինվեց երկուհարյուրապատիկից 

չորսհարյուրապատիկի և ավելացվեց նոր մաս, ըստ որի՝ երեքից յոթ տարի ժամկետով 

ազատազրկում է նախատեսվում, եթե նույն արարքները «կատարվել են լրագրողի կամ 

նրա մերձավորի կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն 

գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով»:  

 

2010 թվականի մայիսի 18-ին Ազգային ժողովն ընդունեց օրինագծերի մի փաթեթ, որը 

ներառում էր «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության 

քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հայաստանի 

Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը: Այս խնդրին մանրամասն 

կանդրադառնանք սույն զեկույցի 3-րդ բաժնում: 

 

2007-2012 թվականներին ՀՀ Ազգային ժողովը 6 անգամ փոփոխություններ է կատարել 

«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում: Դրանց մեծ մասը խմբագրական բնույթի էին, որ էական 

ազդեցություն չունեին ԶԼՄ-ների աշխատանքի համար: Այս օրենքի ամենանշանակալի 

փոփոխությունը կատարվեց 2011 թվականի մայիսի 26-ին ընդունված «Գովազդի 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» օրենքով: Ըստ սրա՝ վերացվեց այսպես կոչված «հովանոցային 

գովազդը», ինչպես նաև` խմբագրվեց, որ՝ արգելվում  է  ռադիոհեռուuտատեuային  

հաղորդման  ընթացքում հեռարձակել  գովազդ` յուրաքանչյուր 1 եթերային ժամի 

հաշվով 14 րոպեից ավելի տևողությամբ (նախկինում՝ 10 րոպե), նախատեսվեց 

եթերային ժամի հաշվարկը սկսել յուրաքանչյուր օր 00.00 ժամից, ինչպես նաև 

սահմանվեց, որ. «Արգելվում է գովազդի հեռարձակումը վերահեռարձակող 

հեռուստառադիոընկերությունների և Հանրային հեռուստառադիոընկերության 

հոգեւոր-մշակութային ուղղվածության հեռուստաալիքի կողմից, բացառությամբ 

վերահեռարձակվող օտարերկրյա հեռուստառադիոծրագրերում ներառված գովազդի»: 

 

 
Զրպարտության և վիրավորանքի ապաքրեականացումը, «Հեռուստատեսության և 
ռադիոյի մասին» օրենքի նոր՝ խմբագրված տարբերակը 

 
2010 թվականի մայիսի 18-ին Ազգային ժողովն ընդունեց օրինագծերի մի փաթեթ, որը 

ներառում էր «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության 

քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հայաստանի 

Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն 

կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը: Նախագծերի հեղինակները կոալիցիոն 
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երեք կուսակցությունների ներկայացուցիչներ էին՝ Հովհաննես Սահակյան (ՀՀԿ), 

Հովհաննես Մարգարյան (ՕԵԿ), Ռուբեն Գևորգյան (ԲՀԿ): Այս օրինագծերով 

նախատեսվում էր զրպարտության և վիրավորանքի ապաքրեականացում, այսինքն՝ այդ 

օրինախախտումները Քրեական օրենսգրքի կարգավորման դաշտից տեղափոխվում էին 

Քաղաքացիական օրենսգրքի կարգավորման դաշտ: Փաթեթում հիմնականը 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և 

լրացումներ կատարելու մասին» օրենքն էր: Առաջին ընթերցումից հետո ՀՀ ԱԺ 

պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը կազմակերպեց 

խորհրդարանական լսումներ: Այնուհետեւ ձևավորվեց աշխատանքային խումբ՝ 

նախագիծը լրամշակելու համար: 

 

Աշխատանքային խումբը որոշակի խմբագրումներ կատարեց նախագծում: 

Մասնավոարպես «Վիրավորանք» ձևակերպման համար ավելացվեց հետըյալը. «Սույն 

հոդվածի իմաստով հրապարակային արտահայտությունը տվյալ իրավիճակում և իր 

բովանդակությամբ կարող է չհամարվել վիրավորանք, եթե այն հիմնված է ստույգ 

փաստերի վրա կամ այն պայմանավորված է գերակշռող հանրային շահով»:  

 

Երկրորդ՝ զրպարտության և վիրավորանքի համար պատասխանատվությունից 

ազատելու դեպքերի վերաբերյալ դրույթը համապատասխանեցվեց «Զանգվածային 

լրատվության մասին» ՀՀ օրենքին: Այն ձեւակերպվեց այսպես. «Տեղեկություն 

հրապարակային ներկայացնողն  ազատվում է վիրավորանքի կամ զրպարտության 

համար պատասխանատվությունից, եթե դա լրատվական գործակալության տարածած 

նյութի, այլ անձի հրապարակային ելույթի, պետական մարմինների պաշտոնական 

փաստաթղթերի, լրատվության այլ միջոցի կամ հեղինակային որեւէ 

ստեղծագործության բովանդակած տեղեկատվության բառացի կամ բարեխիղճ 

վերարտադրությունն է, եւ դա տարածելիս հղում է կատարվել աղբյուրին»։ 

 

Երրորդ՝ ավելացվեց մի կարևոր կետ, ըստ որի՝ անձը զրկվում է զրպարտության և 

վիրավորանքի համար սահմանված պաշտպանության միջոցներից, եթե նա մինչև 

դատարան դիմելը «Զանգվածային լրատվության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածով 

սահմանված կարգով պահանջել է իրականացնել հերքում, եւ հրապարակել 

պատասխան և զանգվածային լրատվության միջոցը կատարել է այդ պահանջը: 

Այդպիսով, տարեսկզբին բուռն քննադատությունների արժանացած օրինագծերի 

փաթեթը թեպետ որոշ դրական փոփոխություններ կրեց, այսուհանդերձ, որոշ 

փորձագետների կարծիքով` քանի դեռ Քրեական օրենսգրքում մնում է  333-րդ  («Սուտ 

մատնությունը») հոդվածը, որի ձեւակերպումները քիչ են տարբերվում 

զրպարտությունից, ապա միշտ կա լրատվամիջոցներին քրեական 

պատասխանատվության ենթարկելու վտանգը:   

 

Թեպետ փորձագետների մի մասը (այդ թվում նաև տողերիս հեղինակը) 
խմբագրված տարբերակի ընդունումը դրական էին համարում, այսուհանդերձ 
մտահոգություններ էին հայտնում կապված օրենքի պրակտիկ կիրառման հետ: Եվ 
այդ մտահոգությունները, ցավոք, արդարացան 2011 թվականի ընթացքում: 
Այսպես, ըստ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի 2011 թվականի 
տարեկան զեկույցի, ապաքրեականացման օրենսդրական փաթեթն ընդունելուց՝ 
2010 թ. մայիսի 18-ից հետո մինչ 2011-ի ավարտը, ընդհանուր հաշվով, գրանցվել է 
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զրպարտության և վիրավորանքի հայցով 38 դատական գործ ընդդեմ ԶԼՄ-ների: 
Ընդ որում,  բոլոր դեպքերում հայցվորները պահանջում էին փոխհատուցման 
առավելագույն գումար, իսկ կայացվող դատական որոշումներում էլ հենց նման 
գումարների փոխհատուցում էր սահմանվում: Ստացվում էր, որ 
ապաքրեականացամանն ուղղված եւ բարի նպատակներով իրականացված 
փոփոխությունները վերածվում էին ԶԼՄ-ների դեմ ֆինանսական 
պատժամիջոցներ կիրառելու: 
 

Այս պայմաններում էր, որ ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանը 2011 թ. հոկտեմբերի 

13-ինդիմեց ՀՀ Սահմանադրական դատարան` ՀՀ Քաղաքացիականօրենսգրքի 1087.1 

հոդվածի (պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբավին պատճառված 

վնասի հատուցման կարգի եւ պայմաններիմասին)`ՀՀ Սահմանադրության 14-րդ 

հոդվածին, 27-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ մասերին եւ  43-րդ հոդվածին 

համապատասխանության հարցը որոշելու խնդրանքով:  Նոյեմբերի 15-ին ՀՀ 

Սահմանադրական դատարանը, քննելով ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի 

դիմումը, եզրակացրեց, որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածը 

համապատասխանում է ՀՀ Սահմանադրությանը: Միաժամանակ, Սահմանադրական 

դատարանը՝ «Հաշվի առնելով տվյալ հոդվածի կիրառման փուլում խոսքի եւ 

արտահայտվելու ազատության իրավունքի երաշխավորված պաշտպանության 

հրամայականը՝ Սահմանադրական դատարանը միջազգային փորձի, Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավական նախադեպի եւ ՀՀ 

Սահմանադրության համապատասխան հոդվածների սահմանադրաիրավական 

բովանդակությունից ելնելով» ներկայացրեց իրավական մոտեցումներ, որոնք կարող են 

երաշխավորել նշված հոդվածի կիրառումը`բովանդակությանը համապատասխան: 

 

Մասնավորապես, դատարանը նշեց, որ «նյութական փոխհատուցում նշանակելիս 

պետք է ըստ պատշաճի հաշվի առնվի արտահայտվելու ազատության վրա դրանց 

հնարավոր սահմանափակող ազդեցությունը, ինչպես նաեւ մատչելի այլ միջոցներով 

հեղինակության իրավաչափ պաշտպանության հնարավորությունը, արատավորող 

արտահայտությունների (գործողությունների) արդյունքում պատճառված վնասի դիմաց 

որպես առաջնահերթություն անհրաժեշտ է կիրառել ոչ նյութական փոխհատուցման 

ձեւերը: Նյութական փոխհատուցումը պետք է սահմանափակվի զրպարտության 

ենթարկված անձիպատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբավին 

հասցված անմիջական վնասը հատուցելով, եւ նշանակվի միայն այն դեպքերում, երբ ոչ 

նյութական հատուցումը բավարար չէ պատճառված վնասը փոխհատուցելու համար»: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ ՍԴ որոշումից հետո ընդդեմ ԶԼՄ-ների մի քանի հայցեր արդեն 

մերժվել են, իսկ մի քանիսի դեպքում էլ կիրառվել են ցածր նյութական 

փոխահատուցումներ:  

 

Հունիսի 10-ին ՀՀ ԱԺ-ն արտահերթ նիստում ընդունվեց «Հեռուստատեսության և 

ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 

օրենքի նախագիծը: Օրինագիծը մշակել էր ՀՀ տարածքում 

ռադիոհեռուստահաղորդումների հեռարձակման թվային համակարգի ներդրման 

միջգերատեսչական հանձնաժողովը: Օրենքի փոփոխությունները, ըստ 

հիմնավորումների, կոչված էին ապահովել անցումը եթերային անալոգային 

հեռարձակումից թվային հեռարձակման: 2010 թվականի մայիսի 13-ին ՀՀ 
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կառավարությունը հավանություն էր տվել նախագծին, ապա այն համարել 

անհետաձգելի:  

 

Առաջին ընթերցմամբ ընդունվելուց հետո ՀՀ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, 

մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի մշտական հանձնաժողովը 2010 թվականի 

մայիսի 26-ին կազմակերպեց նախագծի խորհրդարանական լսումներ, որի ժամանակ 

ելույթներ ունեցան ինչպես հեղինակները՝ միջգերատեսչական հանձնաժողովի 

անդամները, այնպես էլ պատգամավորներ, լրագրողական ՀԿ-ների ղեկավարներ և 

փորձագետներ, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Լսումներից 

հետո միջգերատեսչական հանձնաժողովը ձեռնամուխ եղավ առաջարկների 

քննարկմանը:  

 

Թվում էր, թե այսքան քննարկումներից հետո նախագծի հեղինակները կանսան 
հասարակության եւ միջազգային կազմակերպությունների ձայնին եւ որոշակի 
փոփոխություններ կկատարեն նախագծում: Սակայն կատարվեցին միայն աննշան 
խմբագրական փոփոխություներ, իսկ սկզբունքային հարցերում զիջումներ չեղան:  

 
Նախ՝ վստահեցնելով, թե երկրորդ ընթերցումից առաջ նախագծում կմնան միայն 

թվայնացմանն անմիջականորեն առնչվող դրույթները՝ օրինագծի հեղինակները 

փոփոխություններ էին կատարել այդ գործընթացի հետ բնավ կապ չունեցող 

հոդվածներում: Մասնավորապես, ընդունված օրենքում հանվել է հանրային 

հեռուստառադիոընկերության գովազդի սահմանափակումը (հաղորդումները 

գովազդով չընդհատելու պահանջը), իսկ գովազդի ծավալը ընդհանուր հաղորդումների 

մեջ 5-ից դարձվել է 7 տոկոս: Երկրորդ ընթերցումից առաջ օրենքի նախագծի 35 –րդ 

հոդվածի 1-ին մասը խմբագրվեց, ինչի արդյունքում Հանրային 

հեռուստառադիոընկերության գործունեությունը դուրս է մնում որեւէ կարգավորումից 

եւ վերահսկողությունից: Բացի այդ, պահպանվեցին արբանյակային հեռարձակումը 

Հայաստանի տարածքում եթերային հեռարձակման լիցենզիա ունենալու հետ 

պայմանավորող դրույթները:  

 

Ինչ վերաբերում է բուն թվայնացմանը եւ լիցենզավորման մրցույթների 

կազմակերպմանը, ապա սրանք կարգավորող հոդվածներն էլ առանձնապես մեծ 

փոփոխություններ չէին կրել, եւ դարձյալ մրցույթներում հաղթողներին որոշելը 

սուբյեկտիվիզմի հսկայական տարրեր է պարունակելու իր մեջ: Միայն միջազգային 

կազմակերպությունների ճնշման տակ հեղինակները ներառեցին դրույթ, ըստ որի 

լիցենզավորված անձի ընտրության դեպքում պետք է պատճառաբանվի եւ հիմնավորվի 

այդ ընտրությունը:  

 

Այս օրինագծի ընդունումով 2011 թվականից մայրաքաղաքում հեռարձակվող 22 
հեռուստաալիքների թիվը կրճատվեց և դարձավ 18:  

 
Համաձայն «Հեռուստատեսության և ռադիոյիմասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի` Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային 

հանձնաժողովը 2010 թ. հուլիսի 20-ին եւ 27-ին հայտարարեց ՀՀ տարածքում թվային 

հեռարձակման ցանցի միջոցով եթերային հեռարձակում իրականացնելու 

հեռուստահեռարձակողների լիցենզավորման մրցույթները: Մինչ այդ՝ հունիսի 27-ին 
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ՀՌԱՀ-ը հաստատել էր այդ մրցույթի անցկացման կարգը: Ընդհանուր առմամբ 

հայտարարվել է 25 մրցույթ: Այդ մրցույթների արդյունքներն ամփոփվեցին 2010 

թվականի դեկտեմբերի 16 –ին եւ 23-ին: Ինչպեսեւ կանխատեսում էին փորձագետները, 

թվային ցանցի պետական շահագործման կապուղիներով հեռարձակման լիցենզիա 

չստացան «Ա1+», «ԳԱԼԱ» (Գյումրի) եւ «ԱԼՄ» հեռուստաընկերությունները: 25 

լիցենզավորված ընկերություններից մեկը՝ «Արփանինֆորմի» լիցենզիան ՀՌԱՀ-ի 

հայցով Վայոց Ձորի մարզի վարչական դատարանը չեղյալ է հայտարարել, քանի որ 

ընկերությունը վեց ամիս հեռարձակում չէր իրականացրել1: 

 

 

Մեսրոպ  Հարությունյան 
 

 
Հավաքների ազատության իրավունք 
 
2007-2012 թվականներին Ազգային Ժողովի ընդունած օրենքներից առանձնահատուկ 

քննարկման առարկա դարձան մարդու իրավունքներին և հիմնարար 

ազատություններին վերաբերող օրենքները: «Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր եւ 

ցույցեր անցկացնելու մասին» օրենքը փոփոխվեց միքանի անգամ: Ընդունվեց սրան 

փոխարինող նոր օրենք` «Հավաքների ազատության մասին»: Քննարկվեց եւ առաջին 

ընթերցմամբ ընդունվեց  «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների 

մասին» օրինագիծը, թեպետ հայտնի չէ, թե երբ կանցկացվի այս նախագծի երկրորդ 

ընթերցումը: Եվ վերջապես, գումարման ավարտին Ազգային Ժողովն ընդունեց 

«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» ՀՀ օրենքը, որը պարունակում է 

մարդու հիմնարար ազատությունների որոշ սահմանափակումներ: 

 

Նախ, սակայն, անդրադառնանք «Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր եւ ցույցեր 

անցկացնելու մասին» օրենքի փոփոխությունների ընթացքին եւ բովանդակությանը:    

Իրարամերժ մի քանի փոփոխություններից հետո (նախագիծը փոփոխվեց 3 անգամ, 3-ն 

էլ 2008 թվականի ընթացքում) Ազգային ժողովը նոր օրենք ընդունեց:  

 

Ժամանակագրությանը հետևելով` կարելի է արձանագրել, որ ինչպես նոր` 
«Հավաքների ազատության մասին» օրենքի ընդունումը, այնպես էլ նախորդած 
փոփոխությունները պայմանավորված էին ոչ թե կոնկրետ իրավունքի իրացումը 
կարգավորելու անհարժեշտությամբ, այլ տվյալ պահի քաղաքական իրավիճակի 
պահանջներով: 

 

2004թ.ապրիլի 12-ին իշխանությունը ուժի կիրառմամբ ցրեց ընդդիմության բողոքի 

ցույցերը, իսկ ապրիլի 28-ին դեռեւս 3-րդ գումարման Ազգային ժողովը ընդունեց 

«Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր և ցույցեր անցկացնելու մասին»  օրենքը, որը ոչ թե 

կարգավորում, այլ հարցականի տակ էր դնում խաղաղ հավաքների անցկացումը: Ըստ 

                                                 
1
 Սույն վերլուծությունը պատրաստելիս օգտվել ենք ՀՀ Ազգային ժողովի կայքից 

(www.parliament.am),  Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի (www.khosq.am) 2010 և 2011 

թվականների տարեկան զեկույցներից, մամուլի հրապարակումներից: 
 

http://www.khosq.am/
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ԵԽ Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացության` այսօր օենքով սահմանվում էին 

միջոցառումների սահմանափակման ոչ պատշաճ հիմքեր: ԵԽԽՎ-ն հոկտեմբերին 

ընդունած թիվ 1405(2004թ) բանաձևում Հայաստանի իշխանություններին կոչ արեց 

2005թ. մարտից ոչ ուշ նորից փոփոխություններ կատարել օրենքում, այն 

համապատասխանեցնել ԵԽ չափանիչներին` գործնականում ապահովելով հավաքների 

ազատությունը: 2005 թ. հոկտեմբերին, հաշվի առնելով այս եզրակացությունն ու ԵԱՀԿ-

ԺՀՄԻԳ-ի առաջարկությունները, Ազգային ժողովը էականորեն բարելավեց օրենքը: 

Նկատենք, որ այդ ընթացքում Հայաստանում ներքաղաքական վիճակը բավական 

կայուն էր, և բազմամարդ հավաքներ չէին անցկացվում: 

 

Հետագա զարգացումներն ընթացան արդեն  4-րդ գումարման ԱԺ-ում` դարձյալ 

պայմանավորված ներքաղաքական իրավիճակով:  2008թ. Նախագահական 

ընտրություններին հաջորդած քաղաքական ճգնաժամը (ընդդիմության և իրավապահ 

մարմինների մարտիմեկյան ընդհարում, 10 զոհ, ընդդիմության ակտիվիստների 

կալանավորում)  նորից հարցականի տակ դրեց հավաքների անցկացումը:  Մարտի 1–ի 

երեկոյան ՀՀ նախագահի հրամանագրով հայտարարվեց 20 –օրյա արտակարգ 

դրություն, որի ընթացքում արգելվեց հավաքների անցկացումը: Արտակարգ դրությունը, 

սակայն, չխանգարեց, որ 2008թ. մարտի 17–ին Ազգային ժողովը փոփոխություններ 

կատարի օրենքում: Դրանք, ըստ էության, բավական էին` որեւէ զանգվածային 

միջոցառում չանցկացնելու համար: ԵԽ Վենետիկի հանձնաժողովը և ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ը 

համատեղ եզրակացությամբ քննադատեցին օրենքի փոփոխությունները` համարելով ոչ 

իրավաչափ, իսկ ԵԽԽՎ 1609 բանաձևը առաջարկեց փոփոխությունները ուժը կորցրած 

համարել: Իդեպ,  բանաձևի պահանջների անտեսման հետեւանքով ԵԽ-ն կարող էր 

պատժամիջոցներ կիրառել եւ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակությանը զրկել ձայնի 

իրավունքից:  

 

2008թ. հունիսի 11-ին, այս անգամ արդեն միջազգային կառույցների և հանրության 

ճնշման ներքո, Ազգային ժողովը ևս մեկ անգամ փոփոխեց «Ժողովներ, 

հանրահավաքներ, երթեր եւ ցույցեր անցկացնելու մասին» օրենքը` հիմնականում 

ընդունելով Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկությունները: Չնայած օրենքը մասամբ 

բարեփոխվեց, 2008-2011թթ.-ինընդդիմության հանրահավաքների իրազեկման հայտերը 

Երևանի քաղաքապետարանը հիմնականում մերժում էր` հանրահավաք անցկացնելու 

համար Ազատության հրապարակի փոխարեն առաջարկելով այլ տարածք: 

 

Իրավիճակը զգալիորեն փոխվեց  2011թ. մարտ-մայիս ամիսներին, երբ թուլացավ 

լարվածությունը իշխանության եւ ընդդիմության միջև: 2011թ. մարտից ընդդիմությանը 

թույլատրվեց հավաքներ անցկացնել Ազատության հրապարակում, իսկ  2011թ. 

ապրիլին ընդունվեց նոր` «Հավաքների մասին» օրենքը, որը հիմնականում 

համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին: Սրան հաջորդեցին մայիսի 27-ին 

հայտարարված համաներումը, քաղբանտարկյալների ազատարձակումը, 

իշխանություն-ընդդիմություն երկխոսությունը, որոնք մեղմեցին քաղաքական 

լարվածությունը: Այս ամենից հետո հանրահավաքների անցկացման լուրջ 

խոչընդոտներ չեն եղել:  
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Բայց  բավարա՞ր է  սա պնդելու, թե հավաքների անցկացման խոչընդոտները 
Հայաստանում վերջնականապես վերացել են. Այս հարցի պատասխանը դեռևս 
առջևում է` պայմանավորված առաջիկա քաղաքական զարգացումներով: 

 

2009թ. ՀՀ Ազգային ժողովում քննարկվեց և առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց «Խղճի 

ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» գործող օրենքում  

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նոր նախագիծը: Այն 

հեղինակել էին չորս պատգամավորներ՝ Արմեն Աշոտյան(ՀՀԿ), Նաիրա 

Զոհրաբյան(ԲՀԿ), Հեղինե Բիշարյան(ՕԵԿ) և Լիլիթ Գալստյան(ՀՅԴ): ԱԺ 

խմբակցություններից միայն «Ժառանգությունը» օրենքի համահեղինակ չէր, բայց նա էլ 

դրա դեմ լուրջ առարկություններ չներկայացրեց:   

 

Օրենքի նախագիծը սահմանափակումներ էր նախատեսում գործունեության համար  

(մանրամասն`http://www.armhels.com/DownloadFile/1071armKroni_Azatutyune_Hayastanu

m.pdf): Նախագիծը ուղարկվել էր փորձաքննության ԵԽ Վենետիկի հանձնաժողով եւ 

ԵԱՀԿ կրոնի կամ համոզմունքների հարցերով խորհրդատվական խորհրդի 

փորձագետներին, որոնք իրենց եզրակացության մեջ նշել էին, որ օրենքը հետընթաց է 

ժողովրդավարության սկզբունքներից:    

 
Քաղաքացիական հասարակության և միջազգային կառույցների 
անհանգստություններիև դժգոհությունների արդյունքում օրենքի նախագիծը 
«սառեցվեց»: Մյուս կողմից՝ նախաձեռնությունը բացահայտեց Հայաստանի 
քաղաքական ուժերի անհանդուրժող վերաբերմունքը խղճի ազատության 
խնդրում:  

 

Չորրորդ գումարման Ազգային Ժողովը վերջին նստաշրջանում ընդունեց «Արտակարգ 

դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքը, որը լուրջ քննադատության արժանացավ 

ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության կողմից: Վիճահարույց էին 

հատկապես օրենքի 9-րդհոդվածի դրույթները, որոնցով նախատեսվում էր արտակարգ 

դրության ռեժիմն ապահովելու համար, բացի Ոստիկանության և Ազգային 

անվտանգության ուժերից, օգտագործել նաև ՀՀ զինված ուժերը:  

 

Զինված ուժերի մասնակցությունը ներքաղաքական լարվածությունների ժամանակ ունի 

իր նախապատմությունը: Առաջին անգամ բանակն օգտագործվեց 1996թ. 

նախագահական ընտրություններից հետո` ընդդիմության բողոքի ալիքը ճնշելու 

նպատակով: Դա եղավ առանց որևէ իրավական հիմքի եւ առանց արտակարգ ռեժիմ 

հայտարարելու: Հաջորդը  2008թ.-ին էր, երբ նախագահական ընտրություններին 

հաջորդած մարտի 1-ի դեպքերի հետեւանքով, ՀՀ նախագահի հրամանագրով, 

Երեւանում  20 օրով արտակարգ դրություն սահմանվեց: Արտակարգ դրության ողջ 

ընթացքում, այլ ուժային կառույցների հետ միասին եւ առանց որևէ իրավական հիմքի, 

մասնակցություն ունեցավ նաև բանակը: Այս օրենքով, փաստորեն, օրինականացվեց 

զինված ուժերի մասնակցությունը ներքաղաքական լարված իրավիճակներում:  

 

Օրենքում փորձ է արվել մասնակիորեն տարանջատել զինված ուժերի և ուժային մյուս 

կառույցների գործառույթները: Ըստ 4-րդ հոդվածի 4-րդ կետի՝ զինված ուժերի 

ներգրավումը պետք է առավելապես ուղղված լինի ռեժիմային, հատուկ ռեժիմային և 
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հատուկ պահպանվող օբյեկտների … և այլն, պաշտպանությանը (9.2), անօրինական 

զինված խմբավորումների գործունեության դադարեցմանը (9.3), արտակարգ 

իրավիճակների կանխմանը… և այլն (9.4): 

Մտահոգիչ է օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, ըստ որի բանակը կարող է ներգրավվել 

նաև հավաքների կամ հանրային միջոցառումների իրականացման սահմանափակմանը 

կամ արգելմանը (հոդված  7.1.5), եթե այդ խնդիրները հնարավոր չէ ապահովել 

ոստիկանության և ազգային անվտանգության պետական լիազոր մարմինների ուժերով: 

Եվ չնայած օրենքը նախատեսում է, որ զինված ուժերի ստորաբաժանումները 

արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանը կարող են ներգրավվել միայն  

հատուկ պատրաստություն անցնելուց հետո, այդուհանդերձ, 2008թ.  մարտի 1 –ի 

դեպքերը ցույց տվեցին, որ ՀՀ ոստիկանության աշխատակիցները պատրաստ չէին 

զանգվածային միջոցառումներին, չունեին հատուկ միջոցների կիրառման 

հմտություններ, ինչի հետեւանքով էլ զոհվեցին ցուցարարներ, հանրահավաքին 

չմասնակցող քաղաքացիներ, իրավապահ մարմինների աշխատակիցներ: 

Ուշագրավ է, որ «Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին»  օրենքն ընդունվեց 

խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրությունների նախաշեմին: Իսկ քանի որ 

քաղաքական լարված իրավիճակները Հայաստանում հաջորդում են համապետական 

ընտրություններին, դժվար է չենթադրել, որ իշխանությունները «պատրաստվում են» 

հերթական քաղաքական ճգնաժամին: 

 

Ավետիք Իշխանյան 
 
 

Ընտրական օրենսդրություն 
 

Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 4-րդ հոդվածի` ընտրական իրավունքի հիման վրա 

գաղտնի քվեարկությամբ անցկացվում են ՀՀ նախագահի, Ազգային ժողովի (ԱԺ) և 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները:  Մինչև 1999 թվականը 

վերը նշված ընտրություններից յուրաքանչյուրի իրավական կարգավորումն 

իրականացվում էր առանձին օրենքով: 1999թ. փետրվարի 5-ին ՀՀ ԱԺ-ն ընդունեց ՀՀ 

առաջին Ընտրական օրենսգիրքը (ԸՕ), որը հիմնվելով ընտրական իրավունքի ընդհանուր 

սկզբունքների վրա` կարգավորում է վերը նշված երեք ընտրությունները: Ընտրական 

օրենսդրության բաղկացուցիչ մաս են նաև մի շարք օրենքներ և օրենսգրքեր, որոնց 

որոշակի դրույթներ կարգավորում են ընտրական գործընթացին առնչվող, բայց իրենց 

բնույթով իրավական կարգավորման այլ ոլորտներում գտնվող երևույթներ:  

 

Իր ընդունման պահից ի վեր նախկին ԸՕ-ն ենթարկվել է բազմաթիվ 
փոփոխությունների: Որպես կանոն,  առավել մեծածավալ փոփոխություններ 
կատարվել են համապետական (նախագահական և խորհրդարանական) կամ 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախաշեմին` 
դրանցից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։ 
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Ե’վ տեսական, և’ իրավակիրառական առումով  կարևոր է վերծուծել 

փոփոխությունների քաղաքական կոնտեքստը, դիտարկել ֆորմալ և բովանդակային  

այն գործոնները, որոնց ազդեցությամբ կատարվել են փոփոխությունները:  

 

Ֆորմալ են համարվում այն  գործոնները, որոնք վերաբերում են ընտրական 

օրենսդրության հակասություններին, նոր տեսակի ընտրությունների անցկացմանը, 

տերմինաբանությանը: Բովանդակային գործոններն առավելապես քաղաքական բնույթի 

են. գործող իշխանությունների վերարտադրմանը նպաստելը, ընդդիմության ճնշումը, 

քաղաքացիական հասարակության ակտիվ մասնակցությունը, և, վերջապես, միջազգային 

կառույցների հանձնարարականները, որոնք մշակվում են այդ կառույցների կողմից 

դիտարկված յուրաքանչյուր ընտրությունից հետո2: Որպես կանոն` նախկին ԸՕ-ում տեղ 

գտած բոլոր քիչ թե շատ ծավալուն փոփոխություններում, ինչպես նաև նոր՝ երկրորդ 

օրենսգրքում, տարբեր համամասնություններով, բայց արտացոլված են վերոնշյալ 

քաղաքական գործոնները: 

 

 

Ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները 2007-2012թթ. 

 

ՀՀ չորրորդ գումարման Ազգային ժողովը վեց անգամ փոփոխություններ և լրացումներ է 

կատարել նախկին ԸՕ-ում: Ընդ որում, դրանցից երկուսը բավականին մեծածավալ էին: 

2007թ. նոյեմբերի 16-ին կատարված և դրանից 4 օր հետո` նոյեմբերի 20-ին ուժի մեջ մտած 

փոփոխությունները նախորդեցին հաջորդ տարվա փետրվարի 19-ին կայացած 

նախագահական ընտրություններին: Առավել կարևոր արդյունքներն էին. ընտրելու 

հնարավորություն ստացան այն քաղաքացիները, որոնք քվեարկության օրը գտնվում էին 

ոչ այն համայնքում, որտեղ հաշվառված էին, ընտրական հանձնաժողովներում դիմումներ 

(բողոքներ) և առաջարկություններ քննարկելիս` հանձնաժողովի անդամն իրավունք 

ստացավ ներկայացնել որոշման իր նախագիծը, կուսակցությունների դաշինքերը 

զրկվեցին ՀՀ նախագահի թեկնածություն առաջադրելու իրավունքից, իսկ քաղաքացիների 

կողմից առաջադրման քաղաքացիական նախաձեռնությունը փոխարինվեց 

ինքնաառաջադրմամբ: Փոփոխություններով մեծացվեցին թեկնածուների ընտրագրավների 

չափերը.  նախագահական թեկնածուների դեպքում այն նվազագույն աշխատավարձի 

5000-ապատիկից դարձավ 8000-ապատիկ, իսկ պատգամավորության թեկնածուի դեպքում 

100-ապատիկից` 1000-ապատիկ: Նաև՝ կառավարությունն այլևս չէր փոխհատուցելու 

նախագահական ընտրությունների ժամանակ 25 և ավելի տոկոս հավաքած թեկնածուների 

ծախսերը: 

 

Նախկին ԸՕ-ում կատարված մյուս մեծածավալ փոփոխություններն ու լրացումները 

ԱԺ-ն ընդունեց 2008թ. դեկտեմբերի 26-ին: Դրանք ուժի մեջ մտան ուղիղ մեկ ամիս անց` 

2009թ. հունվարի 26-ին և հետապնդում էին միայն մեկ նպատակ` կանոնակարգել ՀՀ 

անկախացումից հետո առաջին անգամ կայանալիք Երևանի ավագանու 

ընտրությունները: Ի տարբերություն հայաստանյան մյուս համայնքների՝ Երևանի 

քաղաքապետն ուղղակիորեն ընտրվում է ոչ թե ընտրողների, այլ՝  նրանց կողմից 

                                                 
2Հայաստանյան ընտրություններում միջազգային դիտորդություն իրականացնող և դրա արդյունքների 

հիման վրա հանձնարարկաններ մշակող հիմնական կազմակերպությւունը ԵԱՀԿ Ժողովրդավարական 

հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակն (ԺՀՄԻԳ) է:   



 41 

ընտրված ավագանու կողմից: Մյուս առանձնահատկությունն  այն է, որ կիրառվում է 

զուտ համամասնական ընտրակարգ:  

 

1999թ. առաջին ԸՕ-ն ընդունելուց հետո ՀՀ ընտրական օրենսդրության ոլորտում 
թերևս ամենալուրջ փոփոխությունը կատարվեց 2011թ. մայիսին. ընդունվեց նոր 
Ընտրական օրենսգիրք: 
 

Փորձենք ամփոփ վերլուծել ընտրական քաղաքականության այն փոփոխությունները, 

որոնք ի հայտ եկան նոր օրենսգրքի ընդունումով: Առանձնացնենք ընտրական 

քաղաքականության այն հիմնական բաղադրիչները, որոնք ձևավորում են ընտրական 

քաղաքականության ընդհանուր կոնցեպցիան. 

 

 ընտրացուցակները, դրանց կազմումը և վարումը, 

 ընտրատարածքների, ընտրատեղամասերի և ընտրական կենտրոնների 

կազմավորումը, 

 ընտրությունների հրապարակայնությունը և նախընտրական քարոզչությունը, 

 ընտրությունների ֆինանսավորումը, 

 վստահված անձանց, դիտորդների և ԶԼՄ-երի ներկայացուցիչների իրավունքները, 

 ընտրական հանձնաժողովները, դրանց կազմավորումը և լիազորությունները, 

 քվեարկության նախապատրաստումը, անցկացումը և արդյունքների ամփոփումը, 

 ընտրական վեճերի կարգավորումը և ի հայտ եկած ընտրախախտումների համար  

սահմանված պատասխանատվությունը: 

Ընտրացուցակներ, ընտրատարածքներ 
 

1.Կատարված առավել կարեւոր փոփոխությունն այն էր, որ ՏԻՄ ընտրությունների 

ժամանակ համայնքի ընտրողների ցուցակում չեն կարող ընդգրկվել այն քաղաքացիները, 

որոնք այդ համայնքում հաշվառվել են տվյալ ընտրությունները նշանակելուց հետո, 

բացառությամբ որոշ դեպքերի3: Այս փոփոխության նպատակն է կանխարգելել ՏԻՄ 

ընտրություների ժամանակ տվյալ համայնքումգործող համայնքապետի կամ նրան 

ներկայացնող քաղաքական ուժի կողմից պոտենցիալ ընտրողների թվի արհեստական 

ուռճացումը: Նոր ԸՕ-ով նաեւ մատչելի են ձերբակալված և կալանավորված ընտրողների 

ցուցակները, որոնք այլևս չեն մտնում ընտրացուցակների այն խմբի մեջ, որոնց ազատ 

ծանոթանալ չի կարելի4: 
 

                                                 
3
 ԸՕ Հոդված 8 կետ 2 

4
 ԸՕ Հոդված 11 կետ 1 Նոր ԸՕ-ով ծանոթանալու համար ազատ չեն միայն զինվորական մասերում 

կազմվող ցուցակները, ինչպես նաև ընտրողների ստորագրած ցուցակները: Վերջիններիս մատչելի 

լինելու համար ընդդիմադիր բազմաթիվ կուսակցությունների և քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպությունների պայքարը դժբախտաբար հաջողությամբ չպսակվեց:  
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Ընտրատարածքը չի կարող ընդգրկել տարբեր մարզերի համայնքներ,5 իսկ Երևան քաղաքի 

ընտրատարածքները` այլ համայնքներ6: Սա դրական քայլ է, քանի որ այն վերացնում է ԱԺ 

մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների ժամանակ այլ մարզից «կցված» 

համայնքների նկատմամբ հնարավոր խտրականությունը:  

Ընտրությունների հրապարակայնությունը և նախընտրական քարոզչությունը 
 

Համապետական ընտրությունների ժամանակ, քվեարկության օրը, ԿԸՀ-ն երեքժամյա 

պարբերականությամբ (ինչպես և նախկինում էր) հրապարակում է տեղեկություններ 

մինչև նախորդ ժամը քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թվի մասին, նաև ըստ 

մարզկենտրոնների, 10000-ից ավելի ընտրող ունեցող համայնքների և Երևան քաղաքի 

(տե’ս նույն Հոդված 6-ի տասերորդ կետը)7: Նշված տվյալները պետք է տեղադրվեն ԿԸՀ 

կայքում (նախկինում այդ պահանջը բացակայում էր): Միակ հետընթացն այն է, որ նոր ԸՕ-

ով ընտրողների թվի վերաբերյալ վերը նշված տեղեկատվությունն այժմ չի զուգորդվելու 

ստացված դիմում-բողոքների վերաբերյալ տեղեկատվությամբ (տե’ս նախկին ԸՕ, Հոդված 

7 կետ 6):      

Քարոզչությունը թույլատրվում է օրենքով չարգելված ժամանակահատվածում:8 Հաշվի 

առնելով այն հանգամանքը, որ օրենքով արգելված ժամանակահատվածը քվեարկության և 

դրան նախորդող օրերն են, փոփոխությունն այժմ չի արգելում բովանդակային առումով 

քարոզչություն ծավալել նախընտրական քարոզչության՝ օրենքով սահմանված մեկնարկից 

առաջ: Թերևս ավելի տրամաբանական կլիներ որպես քարոզչության սկիզբ սահմանել 

ընտրությունների հայտարարման օրը, ինչպես դա արվում է շատ երկրներում: 

Նախընտրական քարոզչություն կատարելու և ցանկացած բնույթի քարոզչական 
նյութ տարածելու արգելքը տարածվել է նաև ուսումնական հաստատությունների 
մանկավարժական կազմի աշխատողների (իրենց լիազորություններն 
իրականացնելիս) և քրեակատարողական հիմնարկներում ծառայողների 
վրա:9Միևնույն ժամանակ, այդ արգելքը հանվել է բարեգործական և կրոնական 
կազմակերպությունների, ինչպես նաև օտարերկրյա քաղաքացիների և 
կազմակերպությունների վրայից:  

Համապետական ու Երևանի ավագանու ընտրությունների ժամանակ նախընտրական 

քարոզչության ողջ ընթացքում Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը 

պետք է անցկացնի հեռուստառադիոընկերությունների կողմից թեկնածուների, 

կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների համար հավասար պայմանների  

 

                                                 
5
 Նախկին ԸՕ-ում այս պահանջը բացակայում էր և հանրապետության 41 ընտրատարածքներից 3-ում 

(թիվ 15, 39 և 41 ընտրատարածքներ) կային համայնքներ տարբեր մարզերից: 
6
 ԸՕ Հոդված 17 

7
 Հոդված 6 կետ 10 Եթե ըստ նախկին ԸՕ-ի այդ տեղեկությունները հրապարակվում էին միայն ըստ 

ընտրատարածքների, ապա այժմ ըստ նոր ԸՕ-ի այդ տեղեկությունները, բացի վերը նշված 

բնակավայրերի, հրապարակվում են ըստ մարզերի: Սա հնարավոր դառավ նաև շնորհիվ այն բանի, որ 

նոր ԸՕ-ով այլևս չի թույլատրվում կազմավորել տարբեր մարզերի համայնքներ ընդգրկող 

ընտրատարածքներ: 
8Հոդված 18 կետ 1 
9Հոդված 18 կետ 6 
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ապահովման գնահատման շարունակական մոնիթորինգ10: Սահմանափակվում է նաեւ 

վճարովի եթերաժամի մեկ րոպեի գինը11: 

Թեկնածուների, կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների համար ոչ 

խտրական և ոչ կողմնակալ պայմանների ապահովման պահանջը նոր ԸՕ-ով դրվում է 

միայն պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հիմնադրած թերթերի 

և ամսագրերի վրա, միաժամանակ որևէ գործնական մեխանիզմ չի առաջարկվում` 

վերահսկելու հավասար պայմանների ապահովումը:   

Քվեարկության օրը տեղամասային կենտրոնի մուտքին հարող տարածքում մինչև 50 մետր 

շառավղով խմբերով հավաքվելու արգելքից բացի, արգելվել է նաև այդտեղ մեքենաների 

կուտակումը12։ Ընդորում, այժմ նշված արգելքների կիրառումը ոստիկանության կողմից 

պետք է ապահովվի՝անկախ ընտրական հանձնաժողովի պահանջից:   

 

Ընտրությունների ֆինանսավորումը 

 

Կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների, նախագահական 

թեկնածուների13, ԱԺ մեծամասնական ընտրակարգով մասնակցող պատգամավորության 

թեկնածուների, ինչպես նաև 10000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքների ղեկավարների 

թեկնածուների համար սահմանվում է նախընտրական հիմնադրամի պահանջը14, ինչն  

ընդլայնում է  նախընտրական քարոզչության ֆինանսավորման թափանցիկությունը։ Այժմ 

մուծումներ անելու իրավունք ունեն միայն ֆիզիկական անձինք և կուսակցությունները15։ 

Իրավաբանական անձինք զրկված են այդ իրավունքից: Այս փոփոխության նպատակը 

կուսակցությունների և թեկնածուների վրա բիզնեսի ազդեցության սահմանափակումն է:  

 

Հստակ սահմանվում է, թե թեկնածուները, կուսակցությունները և 
կուսակցությունների դաշինքները կոնկրետ ինչ ծախսեր են պարտավոր կատարել 
նախընտրական հիմնադրամից:16 Փոփոխության արդյունքում հնարավոր դարձավ 
ցույց չտալ քարոզչության ժամանակ ընտրողի վրա թեկուզ ուղղակիորեն չազդող, 
սակայն տրամաբանորեն քարոզչության բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող 
գործողությունների ծախսերը (օրինակ, թեկնածուների կամ կուսակցությունների` 
մարզեր կատարվող այցելությունների ժամանակ օգտագործված վառելիքի 
ծախսերը): Հետևաբար, նշված փոփոխությունը միանշանակ կարելի է հետընթաց 
համարել նախկինում գործող կարգավորման համեմատ: 

 

Նախընտրական հիմնադրամի միջոցներով ձեռքբերված ապրանքները և 

ծառայությունները հիմնադրամի հայտարարագրում պետք է ներառվեն իրենց 

                                                 
10Հոդված 19 կետ 10-11 
11Հոդված 19 կետ 4 Այդ գինը չի կարող գերազանցել մինչև ընտրությունների նշանակումը վերջին վեց 

ամսվա համար առևտրային գովազդի միջին գինը:  
12Հոդված 21 կետ 4 
13Հոդված 25 կետ 1 
14Հոդված 140 կետ 1 
15Հոդված 25 կետ 2 
16Հոդված 26 կետ 2 
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շուկայական արժեքներով17։ Եթե բացահայտվում է, որ նախընտրական հիմնադրամով 

կատարված ծախսերը գերազանցել են հիմնադրամի` ԸՕ-ով սահմանված առավելագույն 

չափի18 10 տոկոսը, ապա համապատասխան ընտրական հանձնաժողովի դիմումի հիման 

վրա դատարանը ուժը կորցրած է ճանաչում թեկնածուի, կուսակցության կամ 

կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի գրանցումը19: 

 

Հայտարարագրում այլևս չեն նշվելու նախընտրական հիմնադրամ մուծումներ 

կատարողների տվյալները (անունը, ազգանունը և հաշվառման հասցեն), ինչպես դա 

պահաջվում էր նախկին ԸՕ-ով20: Այս փոփոխությունը դրական է այն առումով, որ 

պահպանվում է մուծումներ կատարողների կոնֆիդենցիալությունը, որը կարևոր է 

Հայաստանի նման կիսաժողովրդավար երկրում:21 Մյուս կողմից, այն կարող է հանգեցնել 

լուրջ բացասական հետևանքների, քանի որ այլևս հնարավոր չի լինի պարզել 

նվիրատվության աղբյուրի օրինականությունը:  

 

Զգալիորեն փոխվել է նաեւ ԿԸՀ վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության (ՎՎԾ) 

կարգավիճակը:22 Նախ` այն դարձել է մշտական գործող մարմին ԿԸՀ կազմում: Երկրորդ` 

սկսած 2012թ. հունվարի 1-ից` ՎՎԾ-ն իրականացնում է նաև վերահսկողություն 

կուսակցությունների ընթացիկ ֆինանսական գործունեության նկատմամբ:23 Այս 

փոփոխություններով բարձրացվեց ՎՎԾ-ի դերը նախընտրական քարոզչության 

ֆինանսավորման վերահսկողության հարցում: Լիազորությունը նրան փոխանցելով` 

հնարավորություն ստեղծվեց ընտրությունների ժամանակ ավելի արդյունավետ հսկել 

կուսակացությունների ֆինանսական գործունեությունը:  

 

Վստահված անձինք, դիտորդները և զանգվածային լրատվամիջոցների 
ներկայացուցիչները 
 

Փոփոխությունների մի մասը կարելի է որակել որպես առաջընթաց: Մասնավորապես, 

կարևոր է այն, որ այժմ դիտորդները, վստահված անձինք և ԶԼՄ ներկայացուցիչները 
                                                 
17Հոդված 26 կետ 2 
18Հարկ է նաև նշել, որ նոր ԸՕ-ով մեծացվել են թեկնածուների և կուսակցությունների նախընտրական 

հիմնադրամների առավելագույն չափերը: Սա մի կողմից դրական քայլ է, քանի որ թույլ կտա 

թեկնածուներին և կուսակցություններին լինել ավելի թափանցիկ (որքան մեծ է հիմնադրամի 

առավելագույն չափն, այնքան ավելի քիչ ծախսեր կթաքցվեն, որոնք արվում են այդ չափի գերազանցումից 

խուսափելու համար): Սակայն, մյուս կողմից, այս քայլն ունի նաև իր բացասական կողմը, քանի որ 

դրանով էլ ավելի է մեծացվում կուսակցությունների և թեկնածուների միջև ֆինանսական 

անհավասարությունը:  
19Հոդված 26 կետ 5 
20Նախկին ԸՕ Հոդված 25 կետ 11 
21
“Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն” հասարակական կազմակերպության 

կողմից 2003թ.-ից համապետական և Երևանի ավագանու ընտրությունների ժամանակ իրականացվող 

նախընտրական քարոզչության մոնիտորինգը ի հայտ բերեց դեպքեր, մանավանդ 2008թ. նախագահական 

ընտրությունների ժամանակ, երբ ընտրություններից հետո եղան ճնշումներ այն ֆիզիկական և 

իրավաբանական անձանց նկատմամբ, ովքեր նվիրատվություններ էին կատարել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 

նախընտրական հիմնադրամին: 
22Հոդված 28 Նախկինում ՎՎԾ-ն ստեղծվում էր միայն համապետական ընտրությունների ժամանակ և 

գործում էր ընտրությունների նշանակվելու օրվանից մինչև ընտրությունների վերջնական արդյունքների 

հրապարակումից հետո` 45-րդ օրը (տե’ս նախկին ԸՕ Հոդված 26): 
23Նախկինում այդ հարցում լիազոր մարմինը ՀՀ արդարադատության նախարարությունն էր:  
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կարող են տեսա-լուսանկարահանել ընտրական հանձնաժողովների նիստերը և 

քվեարկության ընթացքը:24  Դրական է նաև այն, որ այժմ հստակորեն արգելվել է դիտորդին 

քվեարկության սենյակից դուրս հանելը, մի բան, որը նախկինում հաճախ էր չարաշահվում 

ընտրական հանձնաժողովների նախագահների կողմից: Մեկ այլ դրական փոփոխություն է 

քրեակատարողական հիմնարկների և դատական ակտերի հարկադիր կատարման 

ծառայության աշխաակիցներին վստահված անձ լինելն արգելելը, քանի որ նրանք կարող 

են իրենց պաշտոնական դիրքով ազդել ընտրությունների մասնակիցների վրա:  

 

Միևնույն ժամանակ, այնքան էլ հասկանալի չէ, թե ինչու է այդ արգելքը հանվել հարկային 

և մաքսային մարմինների աշխատակիցների, սոցիալական ապահովության մարմինների 

աշխատակիցների, հոգևորականների, պետական ԶԼՄ-երի ղեկավարների և օտարերկրյա 

քաղաքացիների վրայից: Նրանք նույնպես, որպես վստահված անձ, կարող են ազդել 

հանձնաժողովների անդամների, մյուս վստահված անձանց կամ դիտորդների վրա` 

կաշկանդելով նրանց գործողությունները:  

 

Ընտրական քաղաքականության այս բաղադրիչում թերևս ամենավիճահարույց 
փոփոխությունը դիտորդների` ԿԸՀ կողմից պարտադիր որակավորման պահանջն է։ 
Նոր ԸՕ-ն մշակած պաշտոնատար անձանց բացատրության համաձայն, դա արվել է` 
բացառելու ընտրական գործընթացներում անպատրաստ և ինչ-որ տեղ այլ 
նպատակներ հետապնդող դիտորդների ներգրավումը: Ընդունելով այս փաստարկը՝ 
պետք է նշել սակայն, որ անհրաժեշտության դեպքում իշխանությունները, ԿԸՀ-ի 
միջոցով, որակավորման գործընթացը կարող են օգտագործել իրենց համար 
անցանկալի հասարակական կազմակերպություններին դիտորդական 
առաքելություն կատարելու իրավունքից զրկելու համար:  
 

Ընտրական հանձնաժողովների համակարգը, դրանց կազմավորումը և լիազորությունները 
 

Նոր ԸՕ-ի թերևս առավել էական փոփոխությունների խումբը վերաբերում է  ԿԸՀ-ի և ԸԸՀ-

երի կազմավորման սկզբունքներին։  Ի տարբերություն նախկին ԸՕ-ի, ըստ որի բոլոր 

մակարդակների ընտրական հանձնաժողովների կազմավորման հիմքում դրված էր 

քաղաքական ուժերի, դատական իշխանության և ՀՀ նախագահի համատեղ 

մասնակցությունը, նոր ԸՕ-ով ԿԸՀ 7 անդամներին առաջադրում են ՀՀ մարդու 

իրավունքների պաշտպանը (3 անդամ), ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահը (2 անդամ) և 

ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահը (2 անդամ)25: Այդ կերպ ձևավորված ԿԸՀ-ն 6 

տարի ժամկետով նշանակում է ԸԸՀ անդամներին (թվով 7 հոգի)26: Նոր ԸՕ-ն սահմանում է 

նաև այն չափանիշները, որոնց պետք է բավարարեն ԿԸՀ և ԸԸՀ անդամության 

թեկնածուները27։   

 
                                                 
24Ինչպես նշում էին շատ փորձագետներ, կարելի էր ավելի առաջ գնալ և պարտավորեցնել պետական 

մարմիններին, որ նրանք դա իրականացնեին: Այս դեպքում “կարող են” արտահայտությունը կարող է 

հանգեցնել որոշակի խնդիրների, մասնավորապես, հնարավոր է որ նշված անձանց համար ստեղծվեն 

այնպիսի պայմաններ, որ նրանք չկարողանան կատարել տեսա- կամ լուսանկարահանում: 
25Հոդված 40 կետ 2 Նշված բոլոր անդամները նշանակվում են, ինչպես և նախկինում ՀՀ Նախագահի 

հրամանագրով: 
26Հոդված 41 կետ 1 
27Հոդված 40 կետ 3 և Հոդված 40 կետ 3 
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ԿԸՀ և ԸԸՀ կազմավորման կարգի փոփոխությունը դժվար է միարժեքորեն գնահատել 

դրական կամ բացասական: Մի կողմից, այս փոփոխությամբ պետությունը 

ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման գործում ավելի մեծ 

պատասխանատվություն է վերցնում իր վրա, որը միջազգային փորձի տեսանկյունից 

ավելի դրական և արդյունավետ մոտեցում է:28 Միևնույն ժամանակ, ներկա մոտեցման 

կիրառման արդյունավետությունը և այդ սկզբունքով ձևավորված հանձնաժողովների 

լեգիտիմությունն առավել բարձր են, եթե պետական այն մարմինները, որոնք 

կազմավորում են ընտրական հանձնաժողովները, հասարակության կողմից ընկալվում են 

որպես իրապես անկախ մարմիններ: Հայաստանի պարագայում, դժբախտաբար, ԿԸՀ-ն 

ձևավորող մարմիններն առայժմ այդպիսին չեն ընկալվում: Հետագա զարգացումները, 

մանավանդ գալիք խորհրդարանական ընտրությունները, ցույց կտան այս փոփոխության 

իրական ազդեցությունը:  

 

Մեկ այլ կարևոր փոփոխությամբ ՏԸՀ-երի նախագահների և քարտուղարների 

պաշտոնները բաշխվում են ԱԺ-ում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունների, 

կուսակցությունների դաշինքների կողմից նշանակված անդամների միջև` որոշակի 

համամասնությամբ29։ Այս փոփոխությունը միանշանակորեն կարելի է համարել դրական, 

մասնավորապես, երբ ՏԸՀ-երի նախագահների և քարտուղարների մի մասը 

ընդդիմությունից է: 

 

Նոր ԸՕ-ով վերացվեց այն դրույթը, ըստ որի համապետական ընտրությունների 
ժամանակ ընտրությունները նշանակելու օրվանից մինչև ընտրությունների 
արդյունքների ամփոփման մասին որոշում ընդունելը ընտրական հանձնաժողովների 
նիստերն իրավազոր են՝ անկախ նիստին ներկա անդամների թվից30։ Սա դրական 
փոփոխություն է, քանի որ վերացվեց այն պրակտիկան, երբ ընտրությունների 
ժամանակ հնարավոր էր առանց հանձնաժողովներում ընդդիմության 
ներկայացուցիչների նիստեր գումարել: 

Քվեարկության նախապատրաստումը, անցկացումը և արդյունքների ամփոփումը 
 

Նոր ԸՕ-ով քվեարկության ժամանակ ընտրողներին գրանցող և քվեաթերթիկներ 

հատկացնող ՏԸՀ անդամների միջև նախատեսված է առնվազն մեկ աշխատատեղ 

վստահված անձի համար31: Բոլոր մակարդակների հանձնաժողովների` քվեարկության 

արդյունքների արձանագրություններում այժմ պետք է նաև նշվի յուրաքանչյուր լրացուցիչ 

ցուցակի (ներառյալ քվեարկության օրը տեղամասում կազմված) ընտրողների թիվն 

առանձին-առանձին32: 

Նոր ԸՕ-ում բոլոր մակարդակների հանձնաժողովների անդամների համար հանվել է 

արձանագրությունը ստորագրելուց հրաժարվելու հնարավորությունը33: Այժմ 

                                                 
28Սակայն այս հարցում պետությունը մինչև վերջ չի գնացել` չփոխելով ՏԸՀ-երի կազմավորման 

սկզբունքը: 
29Հոդված 42 կետ 5 
30Նախկին ԸՕ Հոդված 39 կետ 6 
31Հոդված 59 կետ 4 
32Նոր ԸՕ Հոդվածներ 71 կետ 1, 74 կետ 3 և 75 կետ 3 
33Նախկին ԸՕ Հոդվածներ 61 կետ 4, 63.1 կետ 6 և 63.2 կետ 7 Այստեղ հարկ է նաև նշել, որ 

արձանագրություն ստորագրելուց հրաժարվելը Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ 
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առարկություններ ունեցող ՏԸՀ անդամը պարտավոր է ստորագրել արձանագրությունը` 

կատարելով գրառում34: 

 

ԱԺ մեծամասնական ընտրակարգով, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարի ընտրությունների 

ժամանակ, ընտրությունը համարվում է չկայացած նաև այն դեպքում, եթե գրանցվել է 2-ից 

պակաս թեկնածու35: 

 

Սա փաստացիորեն նշանակում է, որ համապատասխան ընտրություններն այլևս ոչ 
մրցակցային հիմքով չեն կարող կայանալ (դա վերջին տարիներին գնալով ավելի 
լայն տարածում էր գտնում): Սակայն, մյուս կողմից, արդեն նոր ԸՕ-ի կիրարկումից 
հետո հանրությունն ականատես եղավ այն երևույթին, երբ այս դրույթի կիրարկումն 
ապահովելու համար շատ դեպքերում հիմնական թեկնածուի հետ ձևականորեն 
գրանցվում էր ևս մեկը, որն ուղղակի հիմնական թեկնածուի դրածոն էր: 
 

Նոր ԸՕ-ով ներմուծված թերևս շատ կարևոր նորամուծություններից մեկն առանձին 

ընտրատեղամասերում վերաքվեարկություն անցկացնելու հնարավորության սահմանումն 

է և դրա կանոնակարգումը36: Դրա հիմքերը նույնն են, ինչ ընտրություններն անվավեր 

ճանաչելունը37, այն է` ընտրությունների նախապատրաստման կամ քվեարկության 

անցկացման ընթացքում այնպիսի խախտումների առկայությունը, որն ազդել է 

ընտրությունների արդյունքի վրա:  

 

Ընդհանուր առմամբ, նշված փոփոխությունները, պատշաճ կիրարկման պարագայում, 

հնարավորություն կտան ուժեղացնելու ընտրակեղծիքների կանխարգելումը և 

ընտրությունների ընթացքի վերահսկողությունը:  

Ընտրական վեճերի կարգավորումը և ի հայտ եկած ընտրախախտումների համար 
սահմանված պատասխանատվությունը 

 

Փոփոխություններից մի քանիսը հիմնականում հստակեցնում են բողոքարկման 

մեխանիզմները և դրա իրավունքն ունեցող անձանց շրջանակը: Քվեարկության 

արդյունքների վերահաշվարկի կարգավորման հետ կապված փոփոխությունները 

առաջընթաց են: Մասնավորապես, ԸԸՀ-ի կողմից լուրջ կասկածի դեպքում վերահաշվարկ 

նշանակելը էլ ավելի կարող է նեղացնել ընտրախախտումների հնարավորությունը: 

                                                                                                                                                                  
օրենսգրքով (տե’ս Հոդված 40.2) սահմանվեց որպես զանցանք, որն առաջացնում է տուգանք նվազագույն 

աշխատավարձի 100-ապատիկից մինչև 300-ապատիկի չափով:  
34Նոր ԸՕ Հոդված 71 կետ 3 Հետաքրքիր է այն, որ ԸԸՀ և ԿԸՀ անդամների դեպքում, ի տարբերություն 

նախկին ԸՕ-ի, առարկություններ ունենալու տարբերակը չի կարգավորվում: 
35

ԸՕ Հոդվածներ 126 կետ 8 ենթակետ 3 և 143 կետ 6 ենթակետ 2 
36ԸՕ Հոդվածներ 125 (ԱԺ համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների դեպքում), 126 (ԱԺ 

մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների դեպքում), 143 (համայնքի ղեկավարի 

ընտրությունների դեպքում), 144 (համայնքի ավագանու ընտրությունների դեպքում) և 165 (Երևանի 

ավագանու ընտրությունների դեպքում) Հետաքրքիր է նշել, որ վերաքվեարկության ինստիտուտը այդպես 

էլ չներմուծվեց ՀՀ Նախագահի ընտրությունների դեպքում: 
37Նոր ԸՕ-ով ընտրությունները, բացառությամբ ՀՀ Նախագահի ընտրությունների, կարող են անվավեր 

ճանաչվել, եթե լուրջ խախտումներ են տեղի ունեցել նաև վերաքվեարկության ժամանակ: Դա 

ամրագրված է այն նույն Հոդվածներում, որոնք սահմանում են վերաքվեարկությունը համապատասխան 

ընտրությունների ժամանակ (տե’ս նախորդ ծանոթագրությունը): 
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Վերահաշվարկի անցկացումը, նույնիսկ վերահաշվարկի դիմումը հետ վերցնելու դեպքում, 

նույնպես դրական է, քանի որ նախկինում եղել են դեպքեր, երբ դիմումատուն իր դիմումը 

հետ է վերցրել ճնշումների արդյունքում:  Վերջապես, վստահված անձանց, դիտորդների և 

ԶԼՄ ներկայացուցիչների կողմից վերահաշվարկի տեսալուսանկարահանումը ընդլայնում 

է այդ գործընթացի թափանցիկությունը: 

 

Նոր ԸՕ ընդունմամբ հարակից փոփոխություններ եղան նաև ՀՀ Քրեական և ՀՀ Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքերում: Ընդլայնվեց այն ընտրախախտումների 

ցանկը, որոնց համար նախատեսվում է քրեական կամ վարչական 

պատասխանատվություն: Մասնավորապես, սահմանվեց վարչական 

պատասխանատվություն ա) ընտրական հանձնաժողովի անդամի կողմից քվեարկության 

արդյունքների արձանագրությունը չստորագրելու, բ) ընտրական փաստաթղթերի պարկը 

ՏԸՀ-ում սահմանված կարգով չփակելու, գ) ԶԼՄ-երով նախընտրական քարոզչության 

իրականացման համար օրենքով սահմանված կարգը խախտելու, դ) նախընտրական 

քարոզչություն կատարելու իրավունք չունեցող անձանց կողմից նախընտրական 

քարոզչություն կատարելու և քարոզչական նյութեր տարածելու, ե) թեկնածուների, 

կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) վարկանիշների վերաբերյալ 

սոցիոլոգիական հարցումների հրապարակման համար օրենքով սահմանված կարգը 

խախտելու, զ) թեկնածուների, կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) 

կողմից ընտրողներին դրամ, սննդամթերք, արժեթղթեր տալու (խոստանալու) կամ 

ծառայություններ մատուցելու (խոստանալու), է) անանուն քարոզչական տպագիր նյութեր 

տարածելու,  ը) քարոզչական պաստառներ պոկելու, պատռելու կամ դրանց վրա 

գրառումներ կատարելու համար38: ՀՀ Քրեական օրենգրքով ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահի լիազորությունների չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը սահմանվեց 

որպես հանցանք39: 

Փոփոխվեցին նաև արդեն գոյություն ունեցող պատժամիջոցները: Դրանց մի մասն ավելի 

խստացվեց, մի մասի դեպքում ցուցաբերվեց  տարբերակված մոտեցում, մյուսն մասն էլ 

առավել հստակեցվեց:  

 

Նույնիսկ ամենափայլուն Ընտրական օրենսգիրքը չի կարող ապահովել ազատ, 
արդար և մրցակցային ընտրություններ, եթե չկա այդպիսի ընտրություններ 
անցկացնելու քաղաքական կամքը: Նորանկախ Հայաստանի քաղաքական 
պատմության մեջ ականատես ենք եղել ընտրական օրենսդրության շարունակական 
բարելավման, որը, սակայն, մինչև այժմ այդպես էլ չի հանգեցրել իսկապես ազատ և 
ժողովրդավարական ընտրությունների, այնպիսի ընտրությունների,  որոնք 
միանշանակորեն լեգիտիմ կճանաչվեին հայ հասարակության կողմից, ինչպես դա 
եղավ 1990թ. խորհրդարանական ընտրությունների դեպքում. դրանք  անցկացվեցին 
ընտրական այնպիսի օրենսդրության առկայությամբ, որի որակը անհամեմատ ավելի 
ցածր էր, քան հաջորդող օրենքներինը կամ օրենսգրքերինը:  

                                                 
38ՀՀ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիքի համապատասխանաբար 40.2, 40.4, 40.7, 

40.8, 40.9, 40.10, 40.11 և 40.12 Հոդվածները: Սակայն հարկ է նշել, որ որոշակի խնդիրներ կարող է 

առաջացնել Հոդված 40.10-ի ներմուծումը, քանի որ այն փաստորեն ընտրակաշառքը (իսկ այդ հոդվածում 

նկարագրվածը հենց ընտրակաշառքն է) սահմանում է որպես զանցանք, երբ այն ՀՀ Քրեական օրենսգրքով 

սահմանվում է որպես հանցանք (տե’ս Քրեական օրենսգրքի Հոդված 154.2): 
39ՀՀ Քրեական օրենսգիրք Հոդված 154.6 


