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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ  

ՀՀ Ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ   

 

Գենդերային թեմատիկ խմբի անդամները` 

Ծանոթանալով մայիսի 25-ին Ազգային ժողովի կողմից երրորդ ընթերցմամբ և 

ամբողջությամբ ընդունված ՀՀ ընտրական օրենսգրքի նախագծին` ընդհանուր 

առմամբ ողջունելի են համարում օրենսգրքում տեղ գտած կանանց քաղաքական 

մասնակցությանը վերաբերող դրույթների հետ կապված փոփոխությունները, 

մասնավորապես,  

- 83.4-րդ և 83.10-րդ  կետերով սեռերի համամասնությունը կուսակցությունների 

ցուցակներում մինչև 30/70 բարձրացումը,  

- 130.2-րդ հոդվածով կուսակցությունների ցուցակներում 30/70 

համամասնության տարածումը նաև համամասնական ընտրակարգով 

անցկացվող ՏԻՄ ընտրությունների, այսինքն` Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի 

ավագանու ընտրությունների վրա, 

- 100.3-րդ հոդվածով նախատեսված երաշխավորությունը, ըստ որի` «եթե 

մանդատից հրաժարվելու արդյունքում տվյալ խմբակցության որևէ սեռի 

ներկայացուցիչների թիվը նվազում է, և արդյունքում ցածր է լինելու 25 

տոկոսից, ապա մանդատը տրվում է այդ նվազ ներկայացված սեռի հաջորդ 

թեկնածուին»:  

- 141.6-րդ և 141.8-րդ դրույթներով ամրագրված երաշխավորությունը, ըստ որի  

համամասնական համակարգով անցկացվող Երևանի, Գյումրու և Վանաձորի 

ավագանու ընտրությունների արդյունքում ձևավորվող խմբակցության 

կազմում որևէ սեռի ներկայացուցիչների ներկայացվածությունը չի կարող 

ցածր լինել, քան 25 տոկոս: 

Շնորհակալություն հայտնելով ՀՀ ընտրական օրենսգրքի աշխատանքային խմբին և 

այն պատգամավորներին, ովքեր իրենց առաջարկություններում ներառել են կանանց 

քաղաքական մասնակցությունը ընդլայնող դրույթներ, Գենդերային թեմատիկ խումբը 

մտահոգություն է հայտնում, որ անցումային և եզրափակիչ  դրույթներով (հոդված 144 

),մասնավորապես, այդ հոդվածի 14-րդ, 15-րդ և 16-րդ կետերով վերը նշված դրական 

փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնելու միայն 2022 թվականի ընտրություններում:  

Գենդերային թեմատիկ խմբի անդամները արդարացված չեն համարում նման 

հետաձգումը` հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ. 
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- Խորհրդարանական ընտրություններում տարածքային ցուցակների կիրառման 

դեպքում ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը, ըստ էության, չի երաշխավորում, որ 

կուսակցությունների ցուցակներում նշված համամասնությունը կպահպանվի 

դե-ֆակտո ընտրված Ազգային ժողովում: Այդ մասին են նշել նաև Վենետիկի 

հանձնաժողովի փորձագետները դեռ մայիսի 10-ին իրենց կողմից 

հրապարակված դիտարկումներում (կետ 117)1: Բացի դրանից «Ընտրական 

համակարգերի՝ քաղաքականության մեջ կանանց ներկայացվածության 

վերաբերյալ» զեկույցում (2009)2 Վենետիկի հանձնաժողովը նշել էր, որ «բաց 

կամ ազատ ցուցակների ներդրումը կարող է հանգեցնել ավելի քիչ թվով 

կանանց ընտրության» (կետ 80): 

- Օրենսգրքով նախատեսված մանդատների բաշխման եղանակը՝  

համապետական և տարածքային ցուցակների համադրմամբ, կարող է 

հանգեցնել նրան, որ կուսակցությունների ցուցակներում ամրագրված 30/70 

համամասնությունը չի պահպանվի ընտրված մարմնում, ավելին` կանանց 

ներկայացվածությունը դե-ֆակտո  կարող է  չ գերազանցել 15 տոկոսը,  իսկ 

25/75 համամասնության դեպքում  կանանց ներկայացվածությունը Ազգային 

ժողովում կարող է 12 տոկոսից չբարձրանալ, այն դեպքում, երբ արդեն այսօր 

աշխարհի խորհրդարաններում կանանց ներկայացվածության միջին 

ցուցանիշը կրկնակի բարձր է և  կազմում է  մոտ 23 տոկոս3: 

- Դեռես 2011 թվականին ՀՀ Կառավարության կողմից ընդունված ՀՀ գենդերային 

քաղաքականության 2011-2015 թ.թ. ռազմավարական ծրագրի  4  դրույթներից 

մեկով (կետ 3)  խնդիր էր դրված  հատուկ միջոցների կիրառմամբ  ապահովել  

կանանց 30% ներկայացվածությունն օրենսդիր և գործադիր իշխանության 

մարմինների որոշումների ընդունման մակարդակներում, և այս պարագայում 

անհասկանալի է դառնում 30/70 համամասնության հետաձգումը մինչև 2022 

թվականը:  

- Ազգային ժողովում կանանց առնվազն 30-տոկոսանոց ներկայացվածության 

ապահովումը այն նվազագույն շեմն է, որը հիմքեր կստեղծի մինչև 2030 

թվականը 50/50 մասնակցային բանաձևի իրագործման համար: Գենդերային 

հավասարության այս տեսլականը  ամրագրվել է   Պեկին+20 գործընթացի 

ամփոփման կապակցությամբ 2015-ի մարտի 5-ին ՄԱԿ-ի անդամ 

                                                           
1
 Armenia – preparation of the preliminary opinion on the draft electoral code 

http://www.venice.coe.int/webforms/events/ 
2
 Report on the impact of electoral systems on women’s representation in politics . European commission for 

democracy through law (venice commission), June 2009 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2009)029-e 
3
 Միջխորհրդարանկան միության տվյալներ http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm 

4
 ՀՀ գենդերային քաղաքականության ռազմավարական ծրագիր (2011-2015 թթ.): http://www.e-

gov.am/u_files/file/decrees/kar/2011/05/kar60_1.pdf 

http://www.venice.coe.int/webforms/events/
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2009)029-e
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
http://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2011/05/kar60_1.pdf
http://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2011/05/kar60_1.pdf
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պետությունների ղեկավարների անունից ընդունված քաղաքական 

հռչակագրում, այնուհետև  հաստատվել  2015-ի սեպտեմբերի 27-ին ՄԱԿ-ում 

տեղի ունեցած Համաշխարհային լիդերների հանդիպմանը և տեղ գտել Կայուն 

զարգացման նպատակների օրակարգում:  

- Վերջերս, Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովում (ԵԽԽՎ) 

2016 թ. ապրիլի 18-22-ը կայացած գարնանային նստաշրջանի ընթացքում 

ընդունված «Քաղաքականության մեջ կանանց ներգրավվածության 

բարելավմանն ուղղված միջոցառումների ազդեցության գնահատականը» թիվ 

2111 (2016) բանաձևով5 Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններին 

առաջարկվում է անցում կատարել քվոտաներից հավասարության սկզբունքին, 

և այդ տեսանկյունից կանանց առաջընթացն ապահովող ցանկացած դրույթի 

հետաձգումը կարող է դիտարկվել որպես հետքայլ:  

 

Հաշվի առնելով մայիսի 25-ին ՀՀ  Ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցված այն 

հայտարարությունը, որ արդեն իսկ ընդունված ՀՀ Ընտրական օրենսգիրքն 

այնուամենայնիվ  կարող է փոփոխության ենթարկվել ընդդիմության հետ 

վերջնական կոնսենսուսի հասնելու և մի շարք այլ առաջարկություններ ներառելու 

նպատակով, Գենդերային թեմատիկ խմբի անդամները  դիմում են Ձեզ `  

ներառելու քննարկման ենթակա այլ  հարցերի թվում նաև 144-րդ հոդվածի 14-րդ, 15-

րդ և 16-րդ կետերի դրույթները չեղյալ համարելու առաջարկը: Դրանով իսկ 83.4-րդ, 

100.3-րդ, 130.2-րդ, 141.6-րդ և 141.8-րդ հոդվածների դրույթները կգործեն 2017 

թվականին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում: Դա 

հնարավորություն կտա իրական փոփոխության հասնելու գալիք ընտրություններում 

ՀՀ  Ազգային ժողովի կազմում կանանց ներկայացվածության առումով:  

                                                           
5
 PACE Resolution 2011(2016) Assessing the impact of measures to improve women’s political representation 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=22745&lang=en 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=22745&lang=en

