Առաջարկություններ
ՀՀ ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ

Պետության իրավական համակարգի արդյունավետության կարևորագույն պայման
է ժողովրդավարական գործընթացների կազմակերպումը իրավունքի գերակայության
հիմնարար սկզբունքի հիման վրա՝ միջազգային առաջադեմ փորձին և մարդու
իրավունքների

ոլորտի

միջազգային

իրավաբանության

պահանջներին

համապատասխան: Այս հարցում առաջնահերթ նշանակություն ունի ընտրական
իրավունքի լիարժեք իրացման ապահովումը գործնականում: Դա իր հերթին ենթադրում
է երկրի սահմանադրական բարձրագույն իրավական ակտի հիման վրա օրենսդրական
մակարդակով իրավական այնպիսի մեխանիզմների ստեղծումը, որոնք ուղղված են
ընտրական իրավունքի իրականացման անհրաժեշտ պայմաններ ու այդ իրավունքի
ապահովման երաշխիքներ սահմանելուն:
Հենց նշված տեսանկյունից պետք է դիտարկել երկրի իրավական համակարգում
անկյունաքարային

նշանակություն

ունեցող սահմանադրական

օրենքներից

մեկի՝

ընտրական օրենսգրքի բարեփոխման հարցը՝ հիմքում ունենալով դրա նկատմամբ
հանրային վերահսկողության գործուն մեխանիզմների առկայությունը:
Ընտրական

օրենսգիրքն

իր

կարգավորման

առարկայի,

երկրում

ժողովրդավարության ամրապնդման ու մարդու իրավունքների ապահովման գործում
ունեցած նշանակության ուժով պետք է ամբողջական քննարկման արժանանա բոլոր
շահագրգիռ

կողմերի

մասնակցությամբ:

Սա

ենթադրում

է

արդյունավետ

մասնակցության և, հետևաբար, հանրային պատշաճ վերահսկողության ապահովում
ընտրական օրենսդրության ընդունման ողջ գործընթացում:
Ըստ

այդմ,

ՀՀ

մարդու

իրավունքների

պաշտպանի

կողմից

սեփական

նախաձեռնությամբ իրականացվել է ՀՀ ընտրական օրենսգրքի նախագծի (այսուհետ՝
Նախագիծ) ուսումնասիրություն, որի արդյունքում ձևավորված առաջարկությունները
հանգում են հետևյալին.
1

1.

Քվեարկության ընթացքի տեսանկարահանումը

Նախագծի 8-րդ հոդվածն ամրագրում է ընտրությունների հրապարակայնությունը՝
որպես ընտրական օրենսգրքի հիմնարար սկզբունք: Նույն հոդվածի 11-րդ մասը
սահմանում

է

միջոցների

վստահված

անձանց,

ներկայացուցիչների

տեսանկարահանելու

դիտորդների,

զանգվածային

հնարավորությունը

ընտրական

լրատվության

լուսանկարահանելու

հանձնաժողովների

նիստերը,

ինչպես

և
նաև

քվեարկության ընթացքը՝ ընտրողների քվեարկության գաղտնիության իրավունքը
չխախտելու պայմանով:
Այսպիսի

կարգավորումն,

իհարկե,

կարևոր

է

ընտրությունների

հրապարակայնությունն ապահովելու տեսանկյունից: Սակայն նշված սուբյեկտներին
լուսանկարահանելու և տեսանկարահանելու իրավունք վերապահելու հետ միասին,
Նախագիծը

չի

բովանդակում

պետության

կողմից

նույնպիսի

գործառույթներ

իրականացնելու պարտականություն:
Այս առումով,
ապահովման

ընտրությունների թափանցիկության և հրապարակայնության

տեսանկյունից

կարող

է

արդյունավետ

միջոց

լինել

ընտրական

տեղամասերում տեսախցիկների տեղադրումը: Սա արձանագրվել է նաև ԵԱՀԿ
Ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի
դիտորդների կողմից այլ երկրներում ընտրությունների դիտարկման արդյունքում
կազմված զեկույցներում (խոսքն, օրինակ, վերաբերում է ՌԴ-ում տեղի ունեցած
ընտրությունների արդյունքներն ամփոփող զեկույցին):
Դրա հետ միասին, միջազգային կազմակերպության դիտորդները, ինչպես նաև ՌԴ
քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն արտահայտել են որոշակի
մտահոգություններ՝ կապված տեսախցիկների տեղադրման և գործարկման հետ:
Օրինակ՝ որոշ տեղամասերում դրանք տեղադրված են եղել այնպես, որ չեն ընդգրկել
տարածքն ամբողջությամբ և չեն տեսագրել դիտորդների կողմից արձանագրված որոշ
խախտումներ, ինչպես նաև չեն վերահսկել հեռակա քվեարկության ընթացքը: Բացի
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այդ, մի շարք տեղամասերում տեսախցիկները տեսագրել են ընտրողներին՝ հենց
քվեարկությունը

կատարելիս,

գաղտնիության

իրավունքի

տեսագրությունները

ինչն,

իհարկե,

Խնդիրներ

խախտում:

քաղաքացիներին

գնահատվել

տրամադրելու

են

է

քվեարկության

արձանագրվել

ժամկետների

նաև

պահպանման

առնչությամբ1:
Ուստի, կարևորելով քվեարկության ընթացքի տեսանկարահանման ապահովումը՝
Նախագծում քննարկվող առաջարկն իրացնելու հարցը լուծելիս պետք է հաշվի առնել
միջազգային

փորձի

և

միջազգային

կազմակերպությունների

գնահատականների

ամփոփման արդյունքում ձևավորված հետևյալ նկատառումները.
ա) թեև ընտրական տեղամասերում տեսախցիկների տեղադրումը, քվեարկության
ընթացքի

հեռարձակումը

թափանցիկությունը,

այն

բարձրացնում
չի

կարող

է

ընտրական

փոխարինել

գործընթացների

դիտորդների

ինստիտուտին՝

պայմանավորված տեսախցիկների գործողության ողջամիտ սահմանափակումներով.
բ) տեսախցիկները տեղադրելիս պետք է բացառել քվեարկության գաղտնիության
իրավունքի խախտման հնարավորությունը.
գ) տեսախցիկներն անհրաժեշտ է տեղադրել այն հաշվով, որ դրանք ապահովեն
անհրաժեշտ որակի տեսանկարահանում և ընդգրկեն վերահսկողության ենթակա ողջ
տարածքը՝ հաշվի առնելով քվեարկության գաղտնիության իրավունքի ապահովման
խնդիրը.
դ) անհրաժեշտ է կարգավորել ընտրությունների ընթացքի կամ արդյունքների
վիճարկման կապակցությամբ նախաձեռնված վարույթներում

տեսագրություններն

օգտագործելու հարցը.
ե)

պետք

է

հստակ

կանոնակարգման

ենթարկվեն

տրամադրման կարգը և պայմանները, այդ թվում՝ ժամկետները:

1
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տեսագրությունների

2. Քվեարկության
զանգվածային

սենյակում

լրատվության

միաժամանակ

միջոցների

տեղական

առավելագույնը

դիտորդների
8

և

ներկայացուցչի

առկայությունը
Նախագծի 65-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն՝ «Քվեարկության սենյակում
միաժամանակ չի կարող գտնվել 8-ից ավելի տեղական դիտորդ և զանգվածային
լրատվության միջոցի ներկայացուցիչ: Եթե տեղամասում ներկա են առավելագույն թվով
դիտորդներ և զանգվածային լրատվության ներկայացուցիչներ, ապա նոր դիտորդները
և

զանգվածային

լրատվության

ներկայացուցիչները

կենտրոնական

ընտրական

հանձնաժողովի սահմանած կարգով հերթագրվում են և մուտք գործում տեղամաս՝
հերթին

համապատասխան:

ժամանակով

թույլատրելու

Հանձնաժողովի
սահմանված

նախագահն

թիվը

իրավունք

գերազանցող

ունի

կարճ

դիտորդների

և

զանգվածային լրատվության ներկայացուցիչների ներկայություն, եթե դա չի խաթարի
քվեարկության բնականոն ընթացքը: Ընտրական հանձնաժողովի կողմից սույն մասի
կատարումն ապահովելու անհնարինության դեպքում ընտրական հանձնաժողովի
նախագահի պահանջով այն իրականացվում է ոստիկանության օժանդակությամբ»:
Մեջբերված

կարգավորումից

ակնհայտ

է,

որ

առաջարկվում

է

ամրագրել

քվեարկության սենյակում միաժամանակ դիտորդների և զանգավածային լրատվության
միջոցների առավելագույնը 8 ներկայացուցչի գտնվելու հնարավորություն: Ընդ որում,
այս կանոնից բացառություն սահմանված չէ:
Կարծում ենք, այս հարցը լուծելիս պետք է ելնել այն հիմնարար գաղափարից, որ
ընտրական իրավունքի լիարժեք իրացման կարևոր գրավական է քվեարկության
սենյակում

տեղի

ունեցող

գործընթացի

նկատմամբ

պատշաճ

հասարակական

վերահսկողության ապահովումը: Այս տեսանկյունից, Նախագծի 65-րդ հոդվածի 7-րդ
մասի ձևակերպումը գործնականում կարող է խնդրահարույց լինել քրեարկության
սենյակում դիտորդների և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների
պատշաճ ներկայացվածություն ապահովելու տեսանկյունից:
Իհարկե, ընտրական գործընթացի պատշաճ կազմակերպման ապահովման համար
կարևոր է քվեարկության համար նախատեսված տարածքի (Նախագծի դեպքում՝
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քվեարկության սենյակ) հնարավորությունները հաշվի առնելը: Դա, սակայն, չի
նշանակում, թե կարելի է ուղղակի 8 հոգու ներկայություն թույլատրող պահանջ
ամրագրել և դրանով համարել հարցը լուծված:
Ուստի,

անհրաժեշտ

լրատվության

է

միջոցների

ընդլայնել

տեղական

ներկայացուցիչների

դիտորդների

առավելագույն

և

զանգվածային

քանակը՝

հիմքում

ունենալով կոնկրետ չափանիշներ: Բացի այդ, հստակություն ապահովելու նպատակով
անհրաժեշտ

է

ընդհանուր պահանջի

փոխարեն

դիտորդների

և

զանգվածային

լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների համար հստակ սահմանել առանձին
առավելագույն քանակ:
Առաջարկվող մոտեցումը բխում է միջազգային փորձից, կապահովի որոշակիություն
ինչպես

գործնականում,

նաև

հնարավորություն

կտա

խուսափել

դրանով

պայմանավորված վիճահարույց իրավիճակներից:

3. Քվեարկության մասնակցած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակումը
Ընտրական գործընթացի նկատմամբ վստահության ապահովման կարևոր
երաշխիք

է

ընտրական

գործընթացի

թափանցիկությունը,

ինչպես

նաև

քաղաքացիական հասարակության համար այդ գործընթացներին հետևելու, ընտրական
գործընթացի

հետ

կապված

հնարավորությունների
Վենետիկի

առկայությունը:

հանձնաժողովի

պետություններում

փաստաթղթերին
Սրանք

ամրագրած

ընտրական

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ,

սկզբունքներ

իրավունքների

ծանոթանալու

են,

պատշաճ

որոնք

հասանելի

Եվրախորհրդի
ուղղված

են

իրականացմանն

ու

խախտումներից դրանց երաշխավորմանը:
Միջազգային

նշված

կազմակերպությունների

ձևավորված

սկզբունքները

պահանջում են նաև, որ պետությունները ընտրությունների ընթացքում պահպանեն
քվեարկության

գաղտնիությունն

ու

ապահովեն

քաղաքացիների

անհատական

տվյալների պատշաճ պաշտպանությունը: Ավելին, պետություններից պահանջվում է
պատասխանատվության ենթարկել գաղտնիության պահանջները խախտած ցանկացած
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անձի2: Սրա

հետ

միասին, գաղտնիության

մեկնաբանվել

բացարձակ

արգելքի

ապահովման պահանջը չի կարող

տեսանկյունից

և

չի կարող

ենթարկվել

ոչ

իրավաչափ սահմանափակումների, ինչպես արձանագրված է ՀՀ Սահմանադրական
դատարանի իրավական դիրքորոշումներում:
Այս

առումով,

ցուցակները

Նախագծում

մատչելի

համապատասխան

դարձնելու

առնչությամբ

կարգավորումներ:

կանոնակարգումների
չափանիշները,

քվեարկությանը

միջոցով

ինչպես

նաև

լուծել
ՀՀ

մասնակցած
անհրաժեշտ

Մասնավորապես,
հարցը՝

քաղաքացիների

հաշվի

Սահմանադրական

է

պետք

ամրագրել
է

հստակ

առնելով

միջազգային

դատարանի

իրավական

դիրքորոշումները:
Ըստ այդմ, Նախագծում անհրաժեշտ է կատարել փոփոխություն և, ինչպես ՀՀ
Սահմանադրական դատարանն է արձանագրել, ամրագրել դիտորդների և վստահված
անձանց,

զանգվածային

լրատվության

միջոցների

ներկայացուցիչների

համար

քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակման և նրանց
կողմից դրանց ծանոթանալու հստակ մեխանիզմներ՝ որպես ընտրական իրավունքի
պաշտպանության

շրջանակներում

օրենքով

նրանց

կողմից

իրականացվող

վերահսկողության գործընթացի մաս3:

4. Սահմանափակ ֆիզիկական հնարավորություններ ունեցող անձանց ընտրական
իրավունքի իրացման պայմանների ապահովումը
Ընտրական իրավունքի լիարժեք իրացման ապահովումը պահանջում է դրա համար
անհրաժեշտ,

իրապես

մատչելի

հնարավորություններ

բոլորի

համար՝

անկախ

քվեարկությանը մասնակցելու դժվարություններ կամ հաշմանդամություն ունենալուց:

2

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-e
Իհարկե, ինչպես արձանագրված է ՀՀ ՍԴ որոշման մեջ, այդ հնարավորությունը պետք է ունենան նաև
այն սուբյեկտները (օրինակ՝ դատարանները), որոնք պարտավոր են օրենքով սահմանված դեպքերում և
կարգով իրավական գնահատականներ տալ ցուցակներում տեղ գտած խախտումներին:
3
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Ընդհանրապես,

հաշմանդամություն

կամ

սահմանափակ

ֆիզիկական

հնարավորություններ ունեցող անձանց ընտրական իրավունքի ապահովման հետ
կապված մտահոգությունը պայմանավորված է նախագծում այդ իրավունքի իրական
ապահովման համար գործուն կառուցակարգերի բացակայությամբ: Մասնավորապես,
Նախագծի 17-րդ հոդվածի 5-րդ մասը պարունակում է ընդհանուր դրույթ այն մասին, որ
տեղական

ինքնակառավարման

մարմինները

սահմանափակ

ֆիզիկական

հնարավորություններ ունեցող ընտրողների ընտրական իրավունքի իրականացման
մատչելիությունն ապահովելու համար տեղամասային կենտրոններում ձեռնարկում են
անհրաժեշտ միջոցներ: Նախագծի 65-րդ հոդվածի 8-րդ մասը ևս ընդհանրական
անդրադարձ է կատարում քննարկվող հարցին՝ նշելով, որ քվեարկությանը մասնակցելու
դժվարություններ ունեցող ընտրողների համար քվեարկությունը մատչելի դարձնելու
նպատակով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է սահմանել
լրացուցիչ

հնարավորություններ`

ապահովելով

քվեարկողի

կամքի

ազատ

արտահայտման հնարավորությունը և քվեարկության գաղտնիությունը:
Կարծում
հնարավոր

ենք,
չէ

կոնկրետ

կարգավորումների

հիշատակված

դրույթներն

բացակայության

իրական

երաշխիք

պայմաններում
համարել:

Այս

անորոշությունը կարող է ոչ միայն խաթարել տեղամասային կենտրոնի բնականոն
աշխատանքը

նման

աշխատակիցների

անհրաժեշտության

կողմից

իրենց

ծագման

պահին՝

պարտականություններին

համապատասխան

քաջածանոթ

չլինելու

պատճառով, այլև հետ պահել սահմանափակ ֆիզիկական հնարավորություններով
անձանց

քվեարկության

ներկայանալուց:

Ավելին,

խնդրո

առարկա

դրույթի

ձևակերպումը ենթադրում է նշված անձանց աջակցության տրամադրում միայն
տեղամասային կենտրոններում, այնինչ ակնհայտ է, որ ընտրական իրավունքի իրական
երաշխավորման

համար

նրանց

աջակցություն

է

հարկավոր

տրամադրել

նաև

տեղամասային կենտրոններ հասնելու համար: Այս համատեքստում անհրաժեշտ է
Նախագիծը մշակելիս հաշվի առնել հարցին վերաբերելի միջազգային չափանիշները և
լավագույն

փորձը:

իրավունքների

մասին

Մասնավորապես,
կոնվենցիան

Հաշմանդամություն

մեկնաբանելով՝
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ունեցող

անձանց

ՄԱԿ-ի համանուն

կոմիտեն

ընդգծում է, որ պետությունները հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտրական
իրավունքի՝ գործնականում իրականացման նպատակով, բացի ողջամիտ տարածքի
ապահովումից, պետք է ձեռնարկեն այլ պրոակտիվ միջոցներ ևս՝ ապահովելով
ընտրական իրավունքի ֆիզիկական, տեղեկատվական և հաղորդակցությունների
մատչելիությունը:
խոչընդոտները
ապահովվի

Այլ

խոսքերով՝

տեղամասային

տեսողության

ոչ

միայն

կենտրոնի

խնդիրներ

պետք

է

ճանապարհին

ունեցող

վերացվեն
և

անձանց

դրա

ֆիզիկական

ներսում,

համար

այլև

անհրաժեշտ

տեղեկությունների տրամադրումը: Եվ այդ ամենը՝ առանց խախտելու ընտրության
գաղտնիության

իրավունքը:4

ուշադրությունն

է

Բացի

հրավիրում

այդ,

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ը

սահմանափակ

պետությունների

հնարավորություններով

անձանց

ընտրական իրավունքի մատչելիության ապահովման ընդունելի կառուցակարգերին,
ինչպես օրինակ նշված անձանց կողմից տեղամասային կենտրոն հասնելուն աջակցելը
և նրանց քվեաթերթիկներն արժանապատիվ կերպով քվեատուփի մեջ նետելուն օգնելը՝
ապահովելով դրանց գաղտնիությունը և զերծ պահելով անհարկի ազդեցությունից,
ինչպես

նաև

հատուկ

քվեարկության

մեթոդների

ներդրումը

(օրինակ՝

հեռակա

քվեարկությունը՝ երկու ծրարների համակարգի օգնությամբ կամ տեղամասային
կենտրոնից դուրս քվեարկությունը («mobile voting»))5: Որպես առաջադեմ փորձ ՝ կարելի
է բերել Սլովենիայի օրինակը, որտեղ որոշ տեղամասային կենտրոններում տեղադրվել
են հատուկ մեքենաներ, որոնք ապահովում են սահմանափակ հնարավորություններով
անձանց ինքնուրույն քվեարկությունը6:
Բացի

այդ,

Նախագիծը

հնարավորություններ

ունեցող

պետք
անձանց

է

լուծի

համար

սահմանափակ

ընտրական

ֆիզիկական

հանձնաժողովներում

ընդգրկվելու մեխանիզմների հարցը: Ճիշտ է, դրա համար իրավական արգելք չկա,
սակայն չկան նաև ուղղորդող բնույթի հատուկ դրույթներ: Այնինչ, միջազգային տարբեր
կազմակերպությունների
նախատեսման

կողմից

կարևորությունը

բազմիցս

նշվել

սահմանափակ

4

է

լրացուցիչ

կառուցակարգերի

հնարավորություններով

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/20/PDF/G1403120.pdf?OpenElement
http://www.osce.org/odihr/elections/104573?download=true
6
http://www.osce.org/odihr/elections/Slovenia/87786?download=true
5
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անձանց՝

քաղաքական

կյանքին

խորհրդարանական
կառույցներն

լիարժեք

ընտրությունների

ընդգծել

են,

հնարավորություններով
լինելու,

մասնակցելու

որ

անձանց

գործնականում

նրանք

համար:

գնահատման

թեև

իրավական

համար

փաստաթղթում
արգելք

ընտրական

լրացուցիր

Օրինակ՝

չկա

Իսպանիայում
եվրոպական
սահմանափակ

հանձնաժողովների

աջակցություն

չեն

անդամ

ստանում

իրենց

գործառույթներն իրականացնելու գործում7: Այս իրավիճակը սպառնում է նաև մեզ, եթե
օրենքը առավել հստակ կառուցակարգեր չնախատեսի:
Այսպիսով, անհրաժեշտ է նախագծում կատարել համապատասխան լրացումներ՝
հիմք ընդունելով մատնանշված նկատառումները:

5.

Կանանց ընտրական իրավունքի ապահովումը

Կանանց պասիվ ընտրական իրավունքի ապահովման կապակցությամբ պետք է
արձանագրել

գործող

ընտրական

օրենսգրքի

համեմատությամբ

առաջարկվող

նախագծի որդեգրած առավել առաջադեմ մոտեցումը: Այսպես, նախագծի 84-րդ
հոդվածի համաձայն՝ կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի և դաշինքում
ընդգրկված կուսակցություններից յուրաքանչյուրի համապետական ընտրական ցուցակի
առաջին մասում 2-րդ համարից սկսած՝ ցանկացած ամբողջ թվով հնգյակներում (2-6, 211,

2-16 և

այդպես

շարունակ`

մինչև

ցուցակի

ավարտը)

յուրաքանչյուր

սեռի

ներկայացուցիչների թիվը չպետք է գերազանցի 80 տոկոսը:
Այս մոտեցման առավելությունը նրանում է, որ կանանց ներկայացվածությունն
ապահովված է ոչ թե պարզապես կուսակցության ցուցակում, այլ ցուցակի յուրաքանչյուր
հնգյակում, ինչն անշուշտ բարձրացնում է կանանց ընտրվելու հավանականությունը:
Չնայած դրան, Նախագիծն, այնուամենայնիվ, առաջարկում է կանանց առնվազն 20
տոկոս

ներկայացվածություն,

ինչը

չափանիշներից:

Մասնավորապես,

համակարգերի

դերը

7

չի

բխում

Վենետիկի

քաղաքականության

բնագավառի

հանձնաժողովն

մեջ

http://www.osce.org/odihr/elections/spain/224411?download=true
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այս

կանանց

իր

միջազգային
«Ընտրական

ներկայացվածության

վերաբերյալ» զեկույցում8 արձանագրել է, որ արդյունավետ լինելու համար տարբեր
սեռերին

քվոտաները

պետք

է

նախատեսեն

առնվազն

30

տոկոս

կանանց

ներկայացվածությունը կուսակցությունների ցուցակներում: Ավելին, ընդհանուր առմամբ
այն մոտեցումը, ըստ որի՝ ցուցակում յուրաքանչյուր հաջորդ թեկնածուն կին է,
համարվում է ամենաարդյունավետը տարբեր սեռերի հավասար ներկայացվածություն
ապահովելու տեսանկյունից:
ԵԽԽՎ 2003 թվականի՝ կանանց և տղամարդկանց՝ քաղաքական և հանրային
կյանքում
ընդգծվում

հավասարակշռված
է

որոշումներ

մասնակցությանը
կայացնելու

նվիրված

իրավասություն

հանձնարարականում

ունեցող

մարմիններում

յուրաքանչյուր սեռի առնվազն 40 տոկոս ներկայացվածության անհրաժեշտությունը:
Կանանց և տղամարդկանց հավասարակշռված մասնակցության այս սկզբունքի
համաձայն

կանանց

և

տղամարդկանց

ներկայացվածությունը

մատնանշված

համատեքստում պետք է լինի այնպիսին, որ սեռերից որևէ մեկը չհավակնի առավել,
քան 60 և ավելի պակաս, քան 40 տոկոս ներկայացվածության: Այս մոտեցումը
ամրագրում

է

ստացել

հավասարության

նաև

Նախարարների

չափորոշիչների

և

Կոմիտեի

2007թ.՝

կառուցակարգերի

գենդերային
վերաբերյալ

հանձնարարականում9:
Ինչ վերաբերում է այս ոլորտում միջազգային փորձին, ապա թեև Եվրոպայի
խորհրդի անդամ պետություններում տարբեր սեռերի քվոտաների (թեկնածուների
ցուցակում յուրաքանչյուր սեռի նվազագույն տոկոսային հարաբերակցությունը) հետ
կապված կարգավորումները տարբերվում են, դրանք առավելապես նախատեսում են
առնվազն 30 տոկոս ներկայացվածություն յուրաքանչյուր սեռի համար: Այսպես,
Բելգիայի օրենսդրությունը ապահովում է կանանց և տղամարդկանց համար հավասար
ներկայացվածություն

կուսակցության

ցուցակներում,

իսկ

Ֆրանսիայինը՝

կուսակցության բոլոր թեկնածուների թվում, Իսպանիայինը՝ 40, Սլովենիայինը՝ 35,

8
9

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2009)029-e
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d4aa3
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Բոսնիա և Հերցոգովինայինը և Պորտուգալիայինը՝ 33, Ալբանիայինը, Մակեդոնիայինը
և Սերբիայինը՝ 30 տոկոս10:
Այսպիսով, կանանց ներկայացվածության պատշաճ հնարավորություն ապահովելու
համար առաջարկվում է Նախագծում ամրագրել կանանց առնվազն 30 տոկոս
ներկայացվածություն ապահովելու մեխանիզմ:

6. Ընտրական

գործընթացի

նոր

մասնակցի՝

մասնագետի

իրավական

կարգավիճակն առանձին սահմանելու անհրաժեշտությունը
Նախագծի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ դրանում ամրագրվել է ընտրական
գործընթացների նոր մասնակցի՝ մասնագետի առկայություն: Ընդ որում, մասնագետի
վերաբերյալ կարգավորումներ են տեղ գտած Նախագծի մի քանի հոդվածներում:
Մասնավորապես, ըստ նախագծի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի դրույթից
հետևում է, որ մասնագետ է համարվում տեխնիկական սարքավորումը սպասարկող
անձ11:

Այս

կարգավորումը

սահմանված

է

վստահված

անձի

իրավունքները,

պարտականությունները և գործունեության երաշխիքներն ամրագրող հոդվածում՝
դիտորդներին,

վստահված

անձանց,

զանգվածային

լրատվության

միջոցների

ներկայացուցիչներին, լիազոր ներկայացուցիչներին նվիրված 6-րդ գլխում: Դրանից
բացի, ընտրական գործընթացին մասնագետի դերի մասին կարգավորումներ են
ամրագրված Նախագծի՝ ընտրողի ինքնությունը ստուգելուն, ընտրողների գրանցմանը
վերաբերող 66-րդ հոդվածում, որն իր հերթին ամրագրված է «Քվեարկության կարգը»
վերտառությամբ գլխում:
Նշված դրույթների ուսումնասիրությունից հետևում է, որ մասնագետի դերն ունի
բավական մեծ կարևորություն, քանի որ նրա վրա է դրված լինելու ընտրողներից անձը
հաստատող փաստաթուղթը վերցնելու, այն ընտրողների ինքնությունը ստուգող սարքի
մեջ ներմուծելու, ինչպես նաև տպագրված քվեարկության կտրոնը հանձնաժողովի
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Նախագծում նկատվել է մասնագետի բնորոշման կրկնություն, քանի որ նույնաբովանդակ նորմ
ամրագրված է նաև Նախագծի 65-րդ հոդվածի 2-րդ մասում:
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ընտրողների գրանցումն իրականացնող համապատասխան անդամին փոխանցելու
պարտականությունները: Այս պարտականություններն առաջին հայացքից օժանդակող
բնույթի են, սակայն կարծում ենք դրանք իրականում այնպիսին են, որ ընտրական
իրավունքի

պատշաճ

իրացման

տեսանկյունից

կարող

են

ունենալ

ավելի

մեծ

նշանակություն: Այսպիսի, դերակատարությունը պահանջում է առանձին այդ սուբյեկտի
իրավական

կարգավիճակի

իրավունքներն

ու

հատուկ

սահմանում,

պարտականությունները:

որտեղ

Նման

հստակ

կնշվեն

կարգավորում

նրա

ամրագրելու

անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ այս ինստիտուտը
նորույթ է ՀՀ իրավական համակարգում և առավել հստակ կարգավորումները կարող են
տարակարծիք

մեկնաբանություններից

ու

գործնականում

խնդրահարույց

իրավաիճակներից խուսափելու երաշխիք դառնալ:
Ուստի, կարծում ենք անհրաժեշտ է Նախագծի 6-րդ գլխում, որը նվիրված է
ընտրական

գործընթացի

առանձին

սուբյեկտների

կարգավիճակին,

նախատեսել

առանձին հոդված ՝ ամրագրելով մասնագետի կարգավիճակը: Այդ դեպքում, իհարկե,
պետք է համապատասխան փոփոխության ենթարկել նաև 6-րդ գլխի վերտառությունը:

7. Դիտորդների և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների
գրանցման ապահովումը
Նախագծի 32-րդ հոդվածը դիտորդների և զանգվածային լրատվության միջոցների
ներկայացուցիչների

համար

սահմանում

է

պարտականություն՝

գրանցվելու

հանձնաժողովի գրանցամատյանում: Մասնավորապես, նշված հոդվածի 4-րդ մասի
համաձայն՝

«Դիտորդը,

պարտավոր

են

զանգվածային

հանձնաժողովի

լրատվության

գրանցամատյանում

միջոցի

ներկայացուցիչը

գրանցվել

հանձնաժողովի

նիստերին կամ քվեարկության սենյակում ներկա գտնվելու համար»:
Այս

կարգավորումն

ունի

կարևոր

նշանակություն,

քանի

որ

ամրագրում

է

հանձնաժողովի նիստերին կամ քվեարկության սենյակում ներկա գտնվելու պայմանը,
այն է՝ գրանցվելը:
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Կարծում ենք, թե՛ դիտորդների, թե՛ զանգվածային լրատվության միջոցների համար
նախատեսվող նման բնույթի պարտականությունների հետ միասին, Նախագիծը պետք է
նախատեսի

նաև

հանձնաժողովի

նախագահի

կամ

համապատասխան

այլ

պատասխանատու պաշտոնատար անձի թղթակցող պարտավորությունը՝ ապահովելու
նման

պարտականության

պատշաճ

կատարման

համար

լիարժեք

պայմանների

ստեղծումը, նախատեսի համապատասխան կարգ: Կոնկրետ դեպքում, դա պետք է
վերաբերի

հանձնաժողովի

նախագահի

պարտականությանը

գրանցման

համար

դիտորդին կամ զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցչին գրանցման
համար տրամադրելու գրանցամատյանը և դրանում համապատասխան նշումներ
կատարելու:

Սա

կունենա

կարևոր

նշանակություն

գրանցումների

հարցում

չարաշահումները բացառելու տեսանկյունից:

8. Նախագծի՝

Երևանին

առնվող

կարգավորումները

Գյումրի

և

Վանաձոր

քաղաքներին հավասարապես վերաբերելի դարձնելը
Նախագծի բոլոր այն հոդվածները, որոնք առնչվում են Երևանին, պետք է
հավասարապես վերաբերելի լինեն նաև Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներին:
Օրինակ՝ Նախագծի 136-րդ հոդվածի վերնագիրը վերաբերում է նախընտրական
քարոզչությունը

Երևանի,

Գյումրու

և

Վանաձորի

ավագանու

ընտրությունների

ժամանակ, սակայն դրա դրույթները կարգավորումն են միայն Երևան քաղաքին
առնչվող հարցեր:
Ճիշտ է, Նախագծի 136-րդ հոդվածի 1-ին մասն ամրագրում է, որ «նախընտրական
քարոզչությունն իրականացվում է սույն օրենսգրքի 19-23-րդ հոդվածներով սահմանված
կարգով և ժամկետներում», սակայն դրանք առավել ընդհանրական բնույթի կանոններ
են: 136-րդ հոդվածը բովանդակում է այնպիսի հատուկ կարգավորումներ, որոնք
առնչվում

են

նախընտրական

քարոզչության

շրջանակներում

հանրային

հեռուստատեսության և հանրային ռադիոյի եթերաժամից անվճար օգտվելուն: Սա
նշանակում է՝ Նախագծի 136-րդ հոդվածի տեքստում անհրաժեշտ փոփոխություններ
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չկատարելու դեպքում գործնականում դրանք վերաբերելի չեն լինի Գյումրու և
Վանաձորի ավագանու ընտրությունների ժամանակ իրականացվող քարոզչությանը՝
չնայած վերնագրում այդպիսի հնարավորությանը: Առաջարկվող փոփոխությունները
կբացառեն

նաև

հնարավոր

խնդրահարույց

իրավիճակները՝

կապված

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների գործադրման հետ:
Ուստի, նմանատիպ փոփոխություններ պետք է կատարել Նախագծի ողջ տեքստում՝
դրա հատուկ նորմերը վերաբերելի դարձնելով նաև Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում
ավագանու ընտրությունների գործընթացին:

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ
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