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Նախընտրական քարոզչության գործընթաց 

Հանրապետությունում ընտրական գործընթացները կարգավորում են՝ ՀՀ 

Սահմանադրությունը և «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» 

սահմանադրական օրենքը և այլ իրավական ակտեր, ինչպես նաև «Տեսալսողական մեդիայի 

մասին» օրենքը՝ այդ գործընթացներին առընչվող իր համապատասխան հոդվածներով: 

 

Այսպիսով, Շիրակի մարզպետը իր 2021 թվականի օգոստոսի 17-ի թիվ 246-Ա որոշմամբ՝ 

հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական 

օրենքի 127-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դրույթները և ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

2020 թվականի սեպտեմբերի 23-ի թիվ 28-Ա որոշման 1-ին կետը, նշանակել է Շիրակի մարզի 

Գյումրի համայնքի ավագանու հերթական ընտրությունները։ 

 

 Այդ գործընթացի հետ կապված Հեռուսատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը՝  

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 20-րդ 

հոդվածի 11-րդ մասի և  «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի 3-րդ և 11-րդ հոդվածի 

դրույթների համաձայն, իր 2021 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 140-Ա որոշմամբ հաստատել է 

«Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավագանու 2021 թվականի 

հոկտեմբերի 17-ի հերթական ընտրությունների նախընտրական քարոզչության 

ժամանակահատվածում տեսալսողական մեդիածառայություն մատուցողների կողմից 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների 

համար հավասար պայմանների ապահովման գնահատման մեթոդաբանությունը հաստատելու 

մասին» որոշումը:  

 

Մեթոդաբանությամբ սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավագանու ընտրությունների (Ընտրություններ) 

նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում տեսալսողական մեդիածառայություն 

մատուցողների (Հեռարձակողներ) կողմից ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների համար հավասար պայմանների 
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ապահովման գնահատման և Հեռարձակողների նախընտրական քարոզչության 

գործունեության արդյունքների հաշվարկման գործընթացը: Մեթոդաբանության նպատակն էր 

նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում Ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների համար ոչ խտրական պայմանների և 

քաղաքացիների (ընտրողների) կողմից անկողմնակալ, ստուգված և հավաստի 

տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի ապահովումը: 

 

Տեղեկատվություն ստանալու իրավունքն ապահովելու նպատակով Հանձնաժողովը՝ 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 20-րդ 

հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն 2021 թվականի օգոստոսի 24-ի թիվ 139-Ա իր որոշմամբ 

հաստատել է և Հանձնաժողովի կայքում հրապարակվել է 2021 թվականի հոկտեմբերի 17-ի ՀՀ 

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավագանու ընտրությունների նախընտրական 

քարոզչության մասնակից կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին՝ 

հանրային ռադիոյի և հանրային հեռուստատեսության կողմից տրամադրվող վճարովի 

եթերաժամի մեկ րոպեի գինը: 

 

Նշենք, որ այդ ընտրություններին մասնակցության համար Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը գրանցել էր 10 կուսակցություններ և կուսակցությունների դաշինքներ. 

«Հայրաքաղաք» դաշնինք, «Արժանապատիվ ուղի» կուսակցություն, Հայաստանի 

Հանրապետական կուսակցություն, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, 

«Զարթոնք» Ազգային քրիստոնեական կուսակցություն, Հայաստանի Կոմունիստական 

կուսակցություն, «Գյումրին կռնա» դաշինք, «Բալասանյան դաշինք» սոցիալական 

կուսակցություն, «Թասիբով» դաշինք, «Ապրելու երկիր» կուսակցություն:  

 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 2021 թվականի սեպտեմբերի 18-ին ընդունել է  

թիվ 221-Ա որոշումը՝ Գյումրու ավագանու ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությաններին, կուսակցությունների դաշինքներին  հանրային հեռուստատեսությամբ և 
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հանրային ռադիոյով, անվճար և վճարովի կարգով եթերաժամ տրամադրելու կարգի և 

ժամանակացույցի վերաբերյալ, ըստ որի. 

 հանրային հեռուստատեսությամբ եթերաժամ է տրամադրել սկսած ժամը 18։30-ից և 

նախընտրական քարոզչության ամբողջ ժամանակահատվածի համար 24 րոպե,  

 հանրային ռադիոյով եթերաժամ է տրամադրել ժամը 13։30-ից սկսած և նախընտրական 

քարոզչության ամբողջ ժամանակահատվածի համար 24 րոպե:  

 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների այս ընտրությունների ժամանակ առաջին 

անգամ կիրառվել է փոփոխված Ընտրական օրենսգրքի հետևյալ դրույթը «Մարզկենտրոնների 

ավագանու ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունն իրավունք ունի անվճար օգտվելու 

Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնադրված հանրային մուլտիպլեքսի` տվյալ մարզում 

սփռում ապահովող սլոթի օգտագործման լիցենզիա ունեցող հեռարձակողի եթերաժամից ոչ 

ավելի, քան 20 րոպե», ըստ որի՝ ՀՀ հիմնադրված հանրային մուլտիպլեքսի՝ Շիրակի մարզում 

սփռում ապահովող սլոթի օգտագործման լիցենզիա ունեցող հեռարձակողի կողմից եթերաժամ 

տրամադրելու կարգը և ժամանակացույցը, ըստ որի եթերաժամ տրամադրել սկսած ժամը 18։00-

ից և նախընտրական քարոզչության ամբողջ ժամանակահատվածի համար 20 րոպե: 

 

Տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին վճարովի կարգով տրամադրվող 

եթերաժամանակի և դրա սակագնի վերաբերյալ մինչև 2021թ. սեպտեմբերի 21-ը 

հայտարարություն են տարածել նաև տարբեր սփռում ունեցող յոթ Հեռարձակողներ, որից երեքը 

լսողական ծառայություն մատուցողներն են, մասնավորապես. 

 հանրապետական սփռում ունեցող երեք տեսալսողական ծրագիր Հեռարձակող 

(Հանրային հեռուստաընկերության առաջին ալիք, Կենտրոն, Ա-Թիվի) և երկու լսողական 

ծրագիր Հեռարձակող (Առաջին ծրագիր, Ռադիո Ջան); 

 մայրաքաղաքային սփռում ունեցող երկու տեսալսողական ծրագիր Հեռարձակող 

(Ֆրինյուզ, Նոր Հայաստան); 
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 Շիրակի մարզում ցանցային օպերատորների միջոցով գործող մեկ Հեռարձակող («Շանթ 

Գյումրի» ծրագիր); 

 մարզային սփռում ունեցող 3 Հեռարձակող (Շիրակի մարզում՝ «Ցայգ», Արագածոտնի 

մարզում «Դելտա Թիվի», Գեղարքունիքի մարզում՝ «Գեղամա» տեսալսողական ծրագրեր) 

և մեկ լսողական ծրագիր Հեռարձակող («Շանթ» ռադիոծրագիր): 

 

Հանձնաժողովը, հանրային հեռուստաընկերության և հանրային ռադիոընկերության 

եթերներից օգտվելու հնարավորությունն ավելի մատչելի դարձնելու նպատակով, հանրային 

հեռուստաընկերության վճարովի եթերաժամի մեկ րոպեի գինը սահմանել է 40 000 դրամ 

(ներառյալ ԱԱՀ), իսկ հանրային ռադիոյի վճարովի եթերաժամի մեկ րոպեի գինը սահմանվել է` 

1500 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ): 

 

Հանձնաժողովն օրենսդրությամբ իրեն վերապահված իրավասությունների շրջանակում 

2021թ. սեպտեմբերրի 22-ից մինչև հոկտեմբերի 17-ը ներառյալ իրականացրել է Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում գործող Հեռարձակողների գործունեության` Հայաստանի 

Հանրապետության ընտրական օրենսդրության և «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի 

պահանջներին համապատասխանության վերահսկողություն:  

 

Հանձնաժողովն իրականացրել է նաև տեսալսողական մեդիածառայություն 

մատուցողների հեռարձակած տեսալսողական ծրագրերի ՀՀ ընտրական օրենսդրությանը 

համապատասխանության մշտադիտարկում և վերլուծություն. 

 տեսալսողական ծրագրերի և դրանց տեսագրությունների (ձայնագրությունների) 

ուղղակի դիտարկման արդյունքները. 

 տեսալսողական հաղորդումների հաշվառման էլեկտրոնային մատյաններում 

մուտքագրված տվյալները և Հեռարձակողներից ստացված տեղեկատվությունը. 

 ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների 

և (կամ) նրանց ներկայացուցիչների Հանձնաժողով ներկայացրած տեղեկատվությունը. 
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 Հեռարձակողների կողմից Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսդրության 

խախտումների մասին զանգվածային լրատվամիջոցների հրապարակումները. 

 պետական մարմինների, հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների, 

քաղաքացիների կողմից Հանձնաժողով պաշտոնապես ներկայացրած 

տեղեկատվությունը: 

Հանձնաժողովը կատարել է նաև ուղղակի դիտարկում՝ Հեռարձակողների կողմից 

հեռարձակվող ծրագրերի վերահսկման պատահական ընտրանքի և հավասարաչափ բաշխման 

սկզբունքով:  

 

Ըստ մշտադիտարկման արդյունքների Հանձնաժողովը արձանագրում է, որ 

նախընտրական քարոզչության ընթացքում Հեռարձակողների կողմից վճարովի եթերաժամի 

մեկ րոպեի գինը փոփոխության չի ենթարկվել:  

 

Հեռարձակողներն, ըստ սահմանված կարգի, է 2021 թվականի հոկտեմբերի 17-ի ՀՀ 

Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ավագանու հերթական ընտրությունների նախընտրական 

քարոզչության ընթացքում հեռարձակված ծրագրերի մասին տեղեկատվություն են 

ներկայացրել Հանձնաժողով, այն է. ընտրությանը մասնակցող կուսակցություններին և 

կուսակցությունների դաշինքներին տրամադրած. 

 անվճար կարգով եթերաժամանակի, 

 վճարովի կարգով եթերաժամանակի, 

 նրանց և (կամ) նրանց ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հաղորդումների ընդհանուր 

տևողության, 

 լրատվական ծրագրերում նրանց նախընտրական քարոզչության միջոցառումների 

լուսաբանման ընդհանուր տևողության մասին: 

Ստացված տեղեկությունները համադրվել են Հանձնաժողովի կողմից իրականացրած 

ուղղակի դիտարկման արդյունքների հետ, համակարգվել և ամփոփվել են Հանձնաժողովի 

կողմից կազմված տեղեկանքում, որն օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում` 2021 

թվականի սեպտեմբերի 30-ին և հոկտեմբերի 10-ին հրապարակվել է Հանձնաժողովի կայքէջում, 
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ինչպես նաև նշված ժամկետում ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողով: 

 

Հաշվետու ժամանակահատվածին վերաբերող պետական այլ մարմիններից, 

հասարակական և միջազգային կազմակերպություններից, զանգվածային լրատվամիջոցներից 

և քաղաքացիներից դիմում-բողոքներ չեն ստացվել: 

 

Կից բերված աղյուսակում ներկայացված են նախընտրական քարոզչության 

ժամանակահատվածում Հեռարձակողների կողմից ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին հատկացված եթերաժամանակի 

վերաբերյալ տվյալներ: Ըստ բերված տվյալների, կարելի է փաստել, որ առկա է առանձին 

հեռուստառադիոընկերությունների կողմից ընտրություններին մասնակցող կուսակցու-

թյուններին և կուսակցությունների դաշինքներին հատկացված եթերաժամանակի 

բաշխվածության անհամաչափություն, որը պայմանավորված է կուսակցությունների և 

կուսակցությունների դաշինքների կողմից իրենց նախընտրական քարոզչության 

գործընթացների պլանավորման և իրականացման միջոցառումների քանակական, 

տարածքային և ժամանակացուցային բաշխման տարբերություններով: Այդ տարբերու-

թյունները պայմանավորված են նաև կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների 

նախընտրական հիմնադրամներում առկա միջոցների, անվճար և վճարովի եթերաժամանակի 

օգտագործման, հեռուստառադիոծրագրերում հյուրընկալվելու պատրաստակամության 

աստիճանի առանձնահատկություններով: Հարկ է նշել, որ ամբողջ նախընտրական 

քարոզչության ժամանակահատվածում ընտրություններին մասնակցող կուսակցություննրը, 

կուսակցությունների դաշինքները չեն օգտվել որոշ Հեռարձակողների կողմից նրանց ընձեռած 

հնարավորություններից: 

 

Ըստ աղյուսակում ներկայացված տվյալների կուսակցությունները և կուսակցությունների 

դաշինքները ամբողջությամբ չեն օգտագործել «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի տրված հնարավորությունը. անվճար կարգով 
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իրականացնել նախընտրական քարոզչություն (Հանրային հեռուստաընկերության, Հանրային 

ռադիոընկերության, «Ցայգ» տեսալսողական ծրագրի անվճար կարգով եթերի օգտագործում)։ 

 

Մասնավորապես, Հանրային հեռուստաընկերության կողմից անվճար կարգով 

տրամադրված եթերաժամանակը այս կամ այն չափով օգտագործվել է բոլոր 

կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների կողմից, իսկ «Թասիբով» դաշինքն 

ընդհանրապես չի օգտագործել: Հանրային ռադիոյի պարագայում անվճար կարգով 

տրամադրված եթերաժամանակը կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների 

կողմից ընդհանրապես չի օգտագործվել, բացառությամբ ««Զարթոնք» Ազգային քրիստոնեական 

կուսակցության»։ «Ցայգ» տեսալսողական ծրագրի կողմից անվճար կարգով տրամադրված 

եթերաժամանակը օգտագործվել է բոլոր կուսակցությունների, կուսակցությունների 

դաշինքների կողմից, բացառությամբ «Հայաստանի Կոմունիստական կուսակցություն»-ից։ 

 

Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքում խիստ 

կարևոր ձևաչափ էր ընտրությունների նախընտրական քարոզչության փուլում 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների 

ընտրացուցակների առաջին համարներում ներկայացված անձանց կամ ցուցակների առաջին 

տասնյակը ներկայացնող թեկնածուների միջև քաղաքական բանավեճով վերջիններիս 

դիրքորոշումները ներկայացնելը Հանրային Հեռարձակողի ուղիղ եթերում:  

 

Գյումրիի ՏԻՄ ընտրություններում կիրառվել է փոփոխված օրենսդրության ևս մեկ դրույթ. 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 20-րդ 

հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն 70 000–ից ավելի ընտրող ունեցող համայնքների ավագանու 

ընտրությունների ժամանակ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը կազմակերպում 

է առնվազն մեկ բանավեճ՝ ապահովելով ընտրություններին մասնակցող բոլոր 

կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների մասնակցության հավասար 

պայմաններ: Բանավեճի տևողությունը  չպետք  է պակաս լինի, քան 90 րոպե։ Հայաստանի 

հանրային հեռուստաընկերության նախընտրական բանավեճը կազմակերպվել և հեռարձակվել 
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է հոկտեմբերի 15-ին, ժամը 22։00-ից 23։35-ը, ընդ որում հաղորդման ժամանակ ապահովվել է 

ժեստերի լեզվով թարգմանությունը։ Նշենք նաև, որ այս բանավեճով ավարտվել է 

նախընտրական քարոզչության փուլը: 

 

Այսպիսով, ելնելով վերոնշյալից Հանձնաժողովը տեսալսողական մեդիա ծառայություն 

մատուցող ընկերությունների կողմից տրամադրած, և կուսակցությունների, 

կուսակցությունների դաշինքների կողմից օգտագործված եթերաժամանակի արձանագրված 

անհամաչափությունները որպես Հեռարձակողների կողմից նախընտրական քարոզարշավին 

մասնակցող կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների համար հավասար 

պայմաններ ապահովելու խախտում չի գնահատում:  



«ՀԱՅՐԱՔԱՂԱՔ» ԴԱՇՆԻՆՔ 19' 16'' 40' 00'' 197' 58'' 64' 21'' 262' 19''

«ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ ՈՒՂԻ» 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 31' 54'' 187' 09'' 209' 58'' 41' 58'' 251' 56''

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
34' 41'' 102' 36'' 70' 57'' 26' 18'' 97' 15''

 լրատվական 
թողարկումներում  և  

այլ           
հաղորդումներում 

իրականացված 
քարոզչության  

ընդհանուր եթերա-
ժամանակը                                  

22.09.2021-17.10.2021

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ      
հաղորդումներում 

իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 

իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը



ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
30' 51'' 367' 15'' 197' 58'' 61' 07'' 259' 05''

«ԶԱՐԹՈՆՔ» ԱԶԳԱՅԻՆ 
ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
45' 00'' 30' 39'' 113' 58'' 41' 43'' 155' 41''

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

16' 00'' 54' 06'' 185' 58'' 40' 29'' 226' 27''

«ԳՅՈՒՄՐԻՆ ԿՌՆԱ» 
ԴԱՇԻՆՔ 35' 41'' 304' 31'' 0' 00'' 40' 44'' 40' 44''

«ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ ԴԱՇԻՆՔ» 
ՍՈՑԻԱԼԱԿՆ 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
28' 42'' 329' 05'' 0' 00'' 50' 02'' 50' 02''

«ԹԱՍԻԲՈՎ» ԴԱՇԻՆՔ 13' 00'' 177' 56'' 0' 00'' 52' 42'' 52' 42''

«ԱՊՐԵԼՈՒ ԵՐԿԻՐ» 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 30' 05'' 59' 20'' 0' 00'' 49' 40'' 49' 40''


