
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

տեսալսողական մեդիածառայություն 

մատուցողների կողմից 2021թ. դեկտեմբերի 5-ի 

 ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 

հերթական ընտրությունների նախընտրական 

քարոզչության սահմանված կարգի պահպանման 

վերաբերյալ` ըստ Հեռուստատեսության և 

ռադիոյի հանձնաժողովի մշտադիտարկման 

արդյունքների 
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Նախընտրական քարոզչության գործընթաց  

Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրական գործընթացների կանոնակարգման 

իրավական հիմքն են կազմում. ՀՀ Սահմանադրությունը, «Հայաստանի 

Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական և «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» օրենքները, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերը, այդ 

թվում «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքը՝ այդ գործընթացներին և դրանց 

մասնակիցներին առընչվող  համապատասխան հոդվածներով:  

Օրենսդրական դաշտի, մասնավորապես, «Հայաստանի Հանրապետության 

ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 127-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 23-րդ, 26-րդ, 102-րդ հոդվածների 

դրույթների հիման վրա, ՀՀ Կառավարությունը իր 2021 թվականի հոկտեմբերի 6-ի թիվ 

1637-Ն որոշմամբ նշանակել է Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու հերթական 

ընտրությունները (այսուհետ՝ Ընտրություններ)։  

Այդ Ընտրություններին մասնակցելու համար Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի կողմից գրանցվել էր 10 կուսակցություն և կուսակցությունների դաշինք.  

«Հայաստանի աշխատավորական սոցիալական կուսակցություն», «Ալյանս» 

առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցություն, «Քաղաքացիական պայմանագիր» 

կուսակցություն, «Հանրապետություն» կուսակցություն, «Ապրելու երկիր» 

կուսակցություն, «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն, «Հայաստանի 

կոմունիստական» կուսակցություն, «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն, 

«Հայրենիք» դաշինք և «Մամիկոն Ասլանյան» կուսակցությունների դաշինք:  

Ընտրությունների գործընթացի հետ կապված՝ Հեռուսատեսության և ռադիոյի 

հանձնաժողովը  ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իր լիազորություններն 

իրականացնելու նպատակով, «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» 

սահմանադրական օրենքի 20-րդ հոդվածի 11-րդ մասի և «Տեսալսողական մեդիայի 

մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածների դրույթների հիման վրա՝ 2021 թվականի հոկտեմբերի 

13-ի թիվ 156-Ա որոշմամբ հաստատել է. «Հայաստանի Հանրապետության 70 000-ից ավելի 

ընտրող ունեցող համայնքների ավագանու՝ 2021 թվականի դեկտեմբերի 5-ի 
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ընտրությունների նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում 

տեսալսողական մեդիածառայություն մատուցողների կողմից ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների համար հավասար 

պայմանների ապահովման գնահատման մեթոդաբանությունը հաստատելու մասին»  

որոշումը (այսուհետ՝ Մեթոդաբանություն): 

Մեթոդաբանության նպատակն է նախընտրական քարոզչության 

ժամանակահատվածում Ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, 

կուսակցությունների դաշինքների համար ոչ խտրական պայմանների և քաղաքացիների 

(ընտրողների) կողմից անկողմնակալ, ստուգված և հավաստի տեղեկատվություն 

ստանալու իրավունքի ապահովումը: Մեթոդաբանությամբ սահմանվել է 

Ընտրությունների նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում 

տեսալսողական մեդիածառայություն մատուցողների (Հեռարձակողներ) կողմից 

Ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների 

համար հավասար պայմանների ապահովման գնահատման և Հեռարձակողների 

նախընտրական քարոզչության գործունեության արդյունքների հաշվարկման 

գործընթացը:  

Հանձնաժողովը՝ համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի դրույթների, 2021 

թվականի հոկտեմբերի 11-ի թիվ 155-Ա որոշմամբ հաստատել և Հանձնաժողովի 

պաշտոնական կայքում հրապարակել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 5-ի Լոռու մարզի 

Վանաձոր համայնքի ավագանու ընտրությունների նախընտրական քարոզչության 

մասնակից կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին հանրային 

ռադիոյի և հանրային հեռուստատեսության կողմից տրամադրվող վճարովի եթերաժամի 

մեկ րոպեի գինը, համաձայն որի հանրային հեռուստաընկերության վճարովի 

եթերաժամի մեկ րոպեի գինը սահմանել է 40 000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ), իսկ հանրային 

ռադիոյի վճարովի եթերաժամի մեկ րոպեի գինը` 1500 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ): 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը (ԿԸՀ) 2021 թվականի նոյեմբերի 6-ին 

ընդունել է թիվ 241-Ա որոշումը՝ Վանաձոր համայնքի ավագանու ընտրություններին 

http://tvradio.am/wp-content/uploads/2021/10/155-21.pdf
http://tvradio.am/wp-content/uploads/2021/10/155-21.pdf
https://res.elections.am/images/Decisions/06.11.21/21.241_A_06-11-2021_06-11-2021.pdf
https://res.elections.am/images/Decisions/06.11.21/21.241_A_06-11-2021_06-11-2021.pdf


4 
 

մասնակցող կուսակցությաններին, կուսակցությունների դաշինքներին հանրային 

հեռուստատեսությամբ և հանրային ռադիոյով, անվճար և վճարովի կարգով եթերաժամ 

տրամադրելու կարգի և ժամանակացույցի վերաբերյալ, ըստ որի. 

 հանրային հեռուստատեսությամբ նախընտրական քարոզչության ամբողջ 

ժամանակահատվածի համար տրամադրել 24 րոպե եթերաժամ՝ սկսած ժամը 18։30-

ից,  

 հանրային ռադիոյով նախընտրական քարոզչության ամբողջ 

ժամանակահատվածի համար տրամադրել 24 րոպե եթերաժամ՝ սկսած ժամը 

13։30-ից: 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ 

Ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է՝ «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 ավել, քան 20 րոպե»:  

Համաձայն այդ դրույթի ԿԸՀ-ն սահմանել է հանրային մուլտիպլեքսի՝ Լոռու 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՝ ոչ ավել, քան 20 րոպե: 

Տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին վճարովի կարգով 

տրամադրվող եթերաժամանակի և դրա սակագնի վերաբերյալ մինչև 2021թ. հոկտեմբերի 

10-ը հայտարարություն են տարածել նաև տարբեր սփռում ունեցող հինգ 

Հեռարձակողներ, որից երկուսը՝ լսողական ծառայություն մատուցողներ և ևս մեկ 

Հեռարձակող՝ցանցային օպերատորների միջոցով գործող, մասնավորապես. 
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 հանրապետական սփռում ունեցող երկու Հեռարձակող (Հանրային 

հեռուստաընկերության առաջին ալիք, Կենտրոն) և մեկ լսողական ծրագիր 

Հեռարձակող («Հանրային ռադիո»  ռադիոծրագիր), 

 Լոռու մարզում ցանցային օպերատորների միջոցով գործող մեկ Հեռարձակող 

(«Միգ Թիվի» ծրագիր), 

 մարզային սփռում ունեցող մեկ Հեռարձակող (Լոռու մարզում՝ «Ֆորտունա») և մեկ 

լսողական ծրագիր Հեռարձակող («Միգ ՖՄ» ռադիոծրագիր): 

Հանձնաժողովն օրենսդրությամբ իրեն վերապահված իրավասությունների 

շրջանակում 2021թ. նոյեմբերի 10-ից մինչև դեկտեմբերի 5-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, 

 Հեռարձակողների կողմից ՀՀ ընտրական օրենսդրության խախտումների մասին 

զանգվածային լրատվամիջոցների հրապարակումները, 

 պետական մարմինների, հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների, 

քաղաքացիների կողմից Հանձնաժողով պաշտոնապես ներկայացրած 

տեղեկատվությունը: 
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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, 2021 թվականի դեկտեմբերի 5-ի ՀՀ 

Լոռու մարզի Վանաձոր 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 նոյեմբերի 19-ին և 29-ին հրապարակվել է 

Հանձնաժողովի www.tvradio.am կայքէջում, 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 

http://www.tvradio.am/
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կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին հատկացված 

եթերաժամանակի վերաբերյալ տվյալներ:  

Ըստ բերված տվյալների, կարելի է փաստել, որ առկա է առանձին 

Հեռարձակողների կողմից ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին 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 

տարբերությունները պայմանավորված են նաև կուսակցությունների և 

կուսակցությունների դաշինքների նախընտրական հիմնադրամներում առկա միջոցների, 

անվճար և վճարովի եթերաժամանակի oգտագործման, տեսալսողական ծրագրերում 

հյուրընկալվելու պատրաստակամության աստիճանի առանձնահատ-կություններով: 

Հարկ է նշել, որ ամբողջ նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցություննրը, կուսակցությունների դաշինքները 

չեն օգտվել որոշ Հեռարձակողների ընձեռած հնարավորություններից: 

Ըստ աղյուսակում ներկայացված տվյալների կուսակցությունները և 

կուսակցությունների դաշինքները ամբողջությամբ չեն օգտագործել «Հայաստանի 

Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի տրված 

հնարավորությունը. անվճար կարգով իրականացնել նախընտրական քարոզչություն 

(Հանրային հեռուստաընկերության, Հանրային ռադիոընկերության, «Ֆորտունա» 

տեսալսողական ծրագիր)։ 

Մասնավորապես, Հանրային հեռուստաընկերության կողմից անվճար կարգով 

տրամադրված եթերաժամանակը այս կամ այն չափով օգտագործվել է բոլոր 

կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների կողմից, իսկ «Բարգավաճ 

Հայաստան» կուսակցությունն ընդհանրապես չի օգտագործել: Հանրային ռադիոյի 

պարագայում անվճար կարգով տրամադրված եթերաժամանակը ոչ բոլոր 

կուսակցությունները և կուսակցությունների դաշինքներն են օգտագործել, 
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մասնավորապես` չի օգտագործվել «Մամիկոն Ասլանյան» կուսակցությունների դաշինքի 

և «Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության» կողմից։ «Ֆորտունա» տեսալսողական 

ծրագրի կողմից անվճար կարգով տրամադրված եթերաժամանակը նույնպես չի 

օգտագործվել բոլոր կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների կողմից, 

մասնավորապես չեն օգտագործել «Բարգավաճ Հայաստան» և «Հայաստանի 

կոմունիստական» կուսակցությունները։  

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 Հանրային Հեռարձակողի ուղիղ 

եթերում քաղաքական բանավեճով վերջիններիս դիրքորոշումները ներկայացնելը: 

Վանաձորի ՏԻՄ ընտրություններում կիրառվել է փոփոխված օրենսդրության այն 

դրույթը, համաձայն որի՝ «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 

լինի, ոչ պակաս քան 90 րոպեն։ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը 

նախընտրական բանավեճը կազմակերպել և հեռարձակել է դեկտեմբերի 2-ին, ժամը 

22։10-ից 00։00-ն, ընդ որում հաղորդման ժամանակ ապահովվել է ժեստերի լեզվով 

թարգմանությունը։ Նշենք նաև, որ այս բանավեճով ավարտվել է նախընտրական 

քարոզչության փուլը: Մարզային սփռում ունեցող Հեռարձակողը՝ «Ֆորտունա» 

ընկերությունը, նույնպես նախընտրական բանավեճ է կազմակերպել «ուղիղ եթեր» 

ձևաչափով, նախընտրական քարոզչությանը մասնակցող կուսակցությունների և 

կուսակցությունների դաշինքների ցուցակներում գրանցված առաջին համարների հետ: 

Այդ հաղորդումը եթեր է հեռարձակվել նոյեմբերի 25-ին, ժամը 20։30-ից 22։30-ը: 
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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: 



«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԱՇԽԱՏԱՎՈՐԱԿԱՆ 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» 

41' 00'' 0' 00'' 0' 00'' 14' 40'' 14' 40''

«ԱԼՅԱՆՍ» 
ԱՌԱՋԱԴԻՄԱԿԱՆ 

ՑԵՆՏՐԻՍՏԱԿԱՆ 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

23' 00'' 0' 00'' 23' 38'' 14' 40'' 38' 18''

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» 

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
21' 06'' 275' 30'' 185' 47'' 11' 12'' 196' 59''

 լրատվական 
թողարկումներում  և  

այլ           
հաղորդումներում 

իրականացված 
քարոզչության  

ընդհանուր եթերա-
ժամանակը                                  

10.11.2021-05.12.2021

անվճար կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

վճարովի կարգով 
տրամադրված 

եթերաժամանակը

այլ      
հաղորդումներում 

իրականացված 
քարոզչության 
տևողությունը

լրատվական 
թողարկումներում 

իրականացված 
քարոզչության 
լուսաբանման 
տևողությունը



«ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 36' 00'' 35' 00'' 109' 56'' 14' 40'' 124' 36''

«ԱՊՐԵԼՈՒ ԵՐԿԻՐ» 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 36' 10'' 43' 33'' 133' 41'' 14' 40'' 148' 21''

«ԼՈՒՍԱՎՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 37' 41'' 33' 33'' 132' 08'' 14' 40'' 146' 48''

«ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ԴԱՇԻՆՔ 37' 28'' 153' 35'' 131' 46'' 22' 45'' 154' 31''

«ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 0' 00'' 0' 00'' 187' 29'' 108' 27'' 295' 56''

«ՄԱՄԻԿՈՆ ԱՍԼԱՆՅԱՆ» 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԴԱՇԻՆՔ
50' 14'' 128' 36'' 135' 41'' 19' 40'' 155' 21''

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ» 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

9' 00'' 0' 00'' 109' 56'' 14' 40'' 124' 36''


