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. . 
Նա խա բան

Սույն հե տա զո տութ յան նպա տակն է պար զել՝ որ քա նով է մի շարք ակ տիվ կու սակ ցութ յուն նե րի 

գոր ծու նեութ յու նը հա մա պա տաս խա նում սե փա կան ծրագ րե րում առ կա գա ղա փա րա խո սա կան 

բնույ թի դրույթ նե րին: 

Այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար ու սում նա սի րել ենք խորհր դա րա նա կան ու ժե րի մա սով՝ 

խորհր դա րա նում նրանց քվեար կութ յուն նե րը, իսկ ար տա խորհր դա րա նա կան ու ժե րի պա րա գա‑

յում՝ նրանց պաշ տո նա կան հայ տա րա րութ յուն նե րը: 

Խորհր դա րա նա կան ու ժե րի մա սով ու սում նա սիր վել են բո լոր քվեարկ ված օ րի նագ ծե րը, և դ րան‑

ցից ա ռանձ նաց վել են այն պի սիք, ո րոնք ա ռեր ևույթ կա րող են պա րու նա կել գա ղա փա րա խո‑

սա կան բնույ թի դրույթ ներ: Դ րանց ու սում նա սիր ման արդ յուն քում ի րենց հեր թին ա ռանձ նաց‑

վել և վեր լուծ վել են այն օ րի նագ ծե րը, ո րոնք պա րու նա կում են գա ղա փա րա խո սա կան բնույ թի 

դրույթ ներ: Հարկ է նշել, որ այդ պի սի օ րի նագ ծե րը փոք րա թիվ են՝ քվեարկ ված օ րի նագ ծե րի 

բա ցար ձակ մե ծա մաս նութ յու նը չու նի գա ղա փա րա խո սա կան բնույ թի որ ևէ բա ղադ րիչ: 

Ու սում նա սիր ված նյու թե րի հի ման վրա կա տար ված վեր լու ծութ յուն նե րը հա մե մատ վել են 

«ՀՀ կու սակ ցութ յուն նե րի գա ղա փա րա խո սութ յուն նե րը ըստ նրանց ծրագ րե րի»1 մեր կա տա‑

րած հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի հետ: Այս հե տա զո տութ յու նում ներ կա յաց ված է մի շարք 

ակտիվ կուսակցությունների ծրագրերում առկա գաղափարախոսական բնույթի դրույթների 

վերլուծությունը: Սույն հե տա զո տութ յու նը ի րա կա նաց վել է վե րոնշ յալ հե տա զո տութ յան մե թո‑

դա բա նութ յան օգ նութ յամբ: 

Հե տա զոտ ման են թա կա ժա մա նա կա հատ վա ծը՝ 2019 հուն վար ‑ 2021 մարտ: 

1. Վարդանյան, Է. (2020) Հայաստանյան կուսակցությունների քաղաքական գաղափարախոսություններն ըստ իրենց ծրագրերի: [Առցանց] 
Երևան, «Քաղաքական երկխոսություն» ՀԿ: Հասանելի է. https://www.political.am/storage/uploads/files/arm_print.pdf : [Դիտված 10 hունիս 2021]

1

 https://www.political.am/storage/uploads/files/arm_print.pdf
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Խորհր դա րա նա կան ու ժե րի 
քվեար կութ յուն նե րի վեր լու ծութ յուն

Ս տորև կներ կա յաց նենք, թե որ քա նո՛վ է գա ղա փա րա խո սա կան բա ղադ րիչ ու նե ցող օ րի‑

նագ ծե րի մա սով խորհր դա րա նա կան կու սակ ցութ յուն նե րի քվեար կութ յու նը հա մա պա տաս‑

խա նում ի րենց ծրագ րե րում առ կա գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող դրույթ նե րին:  

2․1 «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության 
  քվեարկությունների վերլուծություն

1. Կողմ է քվեար կել ««Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» 

օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օ րի նագ ծին, ո րը, ըստ 

էութ յան, կա ռա վա րութ յան կա ռուց ված քի օպ տի մա լաց ման նա խա գիծ է, այ սինքն՝ են‑

թադ րում է պե տա կան ա պա րա տի կրճա տում: Այս քվեար կութ յու նը հա մա պա տաս խա‑

նում է ՔՊ‑ի գա ղա փա րա խո սա կան բնույ թի դրույթ նե րին: Оրի նակ՝ ՔՊ‑ն  իր ծրագ րում 

խնդրա հա րույց եր ևույթ էր հա մա րել ուռ ճաց ված պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գը: 

2. Կողմ է քվեար կել « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հար կա յին օ րենսգր քում փո փո‑

խութ յուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու և 2018 թվա կա նի հու նի սի 21‑ի « Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տութ յան հար կա յին օ րենսգր քում փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա‑

րե լու և 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 21‑ի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հար կա յին 

օ րենսգր քում փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՕ‑266‑Ն օ րեն քում 

փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին»  ՀՕ‑338‑Ն օ րեն քում փո փո խութ‑

յուն կա տա րե լու մա սին» օ րի նագ ծին, ո րի նպա տակն էր «ազ գա յին տնտե սութ յան մրցու‑

նա կութ յան և ներդ րու մա յին գրավ չութ յան բարձ րաց ման հա մար հար կա յին բե ռի վե րա‑

բաշխ մանն ուղղ ված փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, միկ րո ձեռ նար կա տի րութ յան 

հարկ ման ար տոն յալ հա մա կար գի կա տա րե լա գոր ծումն ու կի րա ռութ յան շրջա նա կի ընդ‑

լայ նու մը, ինչ պես նաև գոր ծու նեութ յան ա ռան ձին ո լորտ նե րում առ կա` հար կա յին հա մա‑

կար գին առնչ վող խնդիր նե րի լու ծու մը»: Նա խագ ծով ներ մուծ վում էր հա մա հարթ հարկ‑

ման հա մա կար գը: Թեև ՔՊ‑ի ծրագ րում չի հստա կեց վում, թե ինչ պի սի հար կա հան ման 

հա մա կարգ է նա խընտ րում կու սակ ցութ յու նը, սա կայն վեր ջի նում նշվում է հար կա յին և 

մաք սա յին քա ղա քա կա նութ յան պար զեց ման, շա հու թա հար կի, ե կամ տա յին հար կի և շա‑

հա բա ժին նե րի հարկ ման գոր ծող դրույ քա չա փե րի նվա զեց ման անհ րա ժեշ տութ յան մա‑

սին, իսկ այդ բո լոր դրույթ նե րը առն վազն չեն հա կա սում հա մա հարթ հար կա տե սա կի ըն‑

դուն ման քա ղա քա կա նութ յա նը: 

3. Կողմ է քվեար կել ««Տեղական հանրաքվեի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփո‑ 

խություններ կատարելու մասին» օ րի նագ ծին, ո րը տե ղա կան հան րաք վեի ինս տի տու‑

տի կի րառ ման հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հա մայնք նե րին՝ դրանց միա վոր ման կամ բա‑

ժան ման պա րա գա յում: Այս նա խա ձեռ նութ յու նը առն վազն չի հա կա սում ՔՊ‑ի ծրագ րի 

գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող դրույթ նե րին: ՔՊ‑ի ծրագ րում նշվում է, որ ան‑ 

հ րա ժեշտ է ինս տի տու ցիո նա լաց նել ու ղիղ ժո ղովր դա վա րութ յու նը: 

2

http://www.parliament.am/draft_history.php?id=10304
http://www.parliament.am/draft_history.php?id=10304
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=55374
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=55374
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4. Կողմ է քվեար կել «Ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների 

օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կան‑ 

խարգելման մասին» օ րի նագ ծին, ո րի նպա տակ ներն են «ներ կա և  ա պա գա սե րունդ նե‑

րին պաշտ պա նել ա ռող ջութ յան վրա ծխա խո տա հում քի, ծխա խո տա յին ար տադ րա տե‑

սակ նե րի, ծխա խո տա յին ար տադ րա տե սակ նե րի փո խա րի նիչ նե րի օգ տա գործ մամբ պայ‑

մա նա վոր ված բա ցա սա կան ազ դե ցութ յան, ծխա խո տի ծխի վնա սա կար հետ ևանք նե րից, 

սո ցիա լա կան, տնտե սա կան ո լորտ նե րի և շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա դրանց բա ցա սա կան 

ներ գոր ծութ յու նից, ինչ պես նաև բնակ չութ յան ըն կա լում նե րում ծխա խո տա յին ար տադ‑

րա տե սակ նե րի, ծխա խո տա յին ար տադ րա տե սակ նե րի փո խա րի նիչ նե րի օգ տա գոր ծումն 

որ պես ա նա ռողջ և մեր ժե լի վար քա գիծ ար մա տա վո րե լը»: Այս նա խա ձեռ նութ յու նը հա‑

մա պա տաս խա նում է ՔՊ‑ի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող այն դրույ թին, ո րոն‑

ցում կար ևոր վում է «հո գա տար հան րութ յան» հա յե ցա կար գը: 

5. Կողմ է քվեարկել ««Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին» օ րի նագ ծին, ո րի նպա տակ նե րից մե կը հա‑

սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հաշ վետ վութ յուն նե րը հան րութ յա նը հա սա նե լի 

դարձ նելն էր: Այս նա խա ձեռ նութ յու նը հա մա պա տաս խա նում է ՔՊ‑ի գա ղա փա րա խո սա‑

կան բնույթ ու նե ցող այն դրույ թին, ո րով կար ևոր վում է կո ռուպ ցիա յի, հո վա նա վոր չու‑ 

թ յան դեմ պայքարը: 

6. Կողմ է քվեարկել ««Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օ րի նագ ծին, ո րով ներդր վում 

է դա տա վոր նե րի և Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի ան դամ նե րի բա րե վար քութ յան 

գնա հատ ման հա մար անհ րա ժեշտ օ րենսդ րա կան գոր ծի քա կազմ: Այս նա խա ձեռ նութ յու‑

նը հա մա պա տաս խա նում է ՔՊ‑ի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող այն դրույ թին, 

ո րով կար ևոր վում է կո ռուպ ցիա յի, հո վա նա վոր չութ յան դեմ պայ քա րը, և, ընդ հա նուր առ‑

մամբ, հա մա հունչ է իր ծրագ րում առ կա խոր քա յին ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցիալ‑ա զա‑

տա կան բնույ թի բա րե փո խում նե րի օ րա կար գին: 

7. Կողմ է քվեարկել «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օ րի‑

նագ ծին, ո րով ներդր վում է ի րա վա կան մե խա նիզմ, ո րը «թույլ է տա լիս ա նօ րի նա կան 

ճա նա պար հով ստաց ված գույ քի վրա ար գե լանք կի րա ռել և  այն բռնա գան ձել ա ռանց 

ան ձի նկատ մամբ մե ղադ րա կան դա տավճ ռի կա յաց ման: Այս նա խա ձեռ նութ յու նը հա‑

մա պա տաս խա նում է ՔՊ‑ի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող այն դրույ թին, ո րով 

կար ևոր վում է կո ռուպ ցիա յի, հո վա նա վոր չութ յան դեմ պայ քա րը, և, ընդ հա նուր առ մամբ, 

հա մա հունչ է իր ծրագ րում առ կա խոր քա յին ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցիալ‑ա զա տա կան 

բնույ թի բա րե փո խում նե րի օ րա կար գին: 

8. Կողմ է քվեարկել ««Սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից 

երեխաների պաշտպանության մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան 

վավերացնելու մասին» օ րի նագ ծին ( Լան զա րո տեի կոն վեն ցիա): Լան զա րո տեի կոն վեն‑

ցիան «կոչ ված է ա պա հո վե լու ե րե խա նե րի պաշտ պան վա ծութ յու նը սե ռա կան շա հա գոր‑

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=55354
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=55354
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=55354
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=56049
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=56049
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=56809
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=56809
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=56069
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=57376
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=57376
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=57376
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ծու մից և չա րա շա հու մից՝ հաս տա տե լով ընդ հա նուր չա փո րո շիչ ներ և սահ մա նում ներ, 

ո րոնք կի րա ռե լի են բո լոր եվ րո պա կան երկր նե րում»: Այս նա խա ձեռ նութ յու նը հա մա‑

պա տաս խա նում է ՔՊ‑ի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող այն դրույթ նե րին, ո րոն‑

ցում շեշ տադր ված են բռնութ յու նից զերծ հա սա րա կութ յուն ու նե նա լու կար ևո րութ յու նը, 

մար դու ի րա վունք նե րը, մար դու ա զա տութ յունն ու ար ժա նա պատ վութ յու նը հար գե լու 

ա ռաջ նայ նութ յու նը:

9.  Կողմ է քվեարկել «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփո‑ 

խություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օ րի նագ ծին, ո րը կար ևո րում է «տե սա‑

նե լի հարս տութ յան և շ քեղ գույ քա յին միա վոր նե րի հա մար ժեք ու պրոգ րե սիվ հարկ ման 

անհ րա ժեշ տութ յու նը», և  ո րի նպա տակ նե րից է «ա պա հո վել պե տութ յան` վե րա բաշխ‑

ման գոր ծա ռույ թի արդ յու նա վետ ի րա կա նա ցու մը` դրա նով իսկ ա պա հո վե լով տար բեր 

ե կամ տա յին խմբե րում գտնվող ան ձանց հարկ ման ար դար ու տրա մա բա նա կան հա մա‑

կարգ»: Այս նա խա ձեռ նութ յու նը հա մա պա տաս խա նում է ՔՊ‑ի գա ղա փա րա խո սա կան 

բնույթ ու նե ցող այն դրույթ նե րին, ո րոն ցում որ պես լրջա գույն խնդիր է հա մար վում սո‑

ցիա լա կան բևե ռա ցու մը, և կար ևոր վում քա ղա քա ցիա կան հա մե րաշ խութ յու նը: 

10. Կողմ է քվեարկել ««Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օ րի նագ ծին, ո րի 

նպա տակն էր «ա պա հո վել ըն տա նիք նե րի և քա ղա քա ցի նե րի սո ցիա լա կան կա րի քի հա‑

մա լիր և միաս նա կան գնա հատ ման արդ յու նա վետ հա մա կար գի ներդ րու մը»: Ակն կալ‑

վող արդ յունքն էր՝ «Բ նակ չութ յան սո ցիա լա կան կա րիք նե րի ա ռա վել հաս ցեա կան և  

ամ բող ջա կան գնա հատ ման, մատ չե լի, նպա տա կա յին և  ո րակ յալ սո ցիա լա կան հա մայն‑

քա հենք ծա ռա յութ յուն նե րի ամ բող ջա կան փա թե թով ան խա փան տրա մադր ման ա պա‑

հո վում՝ կի րա ռե լով դրա ի րա կա նաց ման հա մար ա ռա վել ճկուն և  արդ յու նա վետ մե խա‑

նիզմ ներ»: Այս նա խա ձեռ նութ յու նը հա մա պա տաս խա նում է ՔՊ‑ի գա ղա փա րա խո սա‑

կան բնույթ ու նե ցող այն դրույթ նե րին, ո րոն ցում որ պես լրջա գույն խնդիր է հա մար վում 

սո ցիա լա կան բևե ռա ցու մը, և ն պա տակ է սահ ման վում աղ քա տութ յան հաղ թա հա րու մը: 

11. Կողմ է քվեարկել «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օ րի նագ ծին, ո րը կոչ ված է 

«ա պա հո վել նաև կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման գոր ծա ռույ թով 

և  ան կա խութ յան ե րաշ խիք նե րով օժտ ված մաս նա գի տաց ված մարմ նի առ կա յութ յու նը»: 

Այս նա խա ձեռ նութ յու նը հա մա պա տաս խա նում է ՔՊ‑ի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ 

ու նե ցող այն դրույթ նե րին, ո րոն ցում կար ևոր վում է կո ռուպ ցիա յի, հո վա նա վոր չութ յան 

դեմ պայ քա րը, և, ընդ հա նուր առ մամբ, հա մա հունչ է իր ծրագ րում առ կա խոր քա յին ժո‑

ղովր դա վա րա կան, սո ցիալ‑ա զա տա կան բնույ թի բա րե փո խում նե րի օ րա կար գին: 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=58444
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=58444
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=60974
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=60974
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=60244
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2․2 «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության քվեարկությունների վերլուծություն

1. Դեմ է քվեարկել ««Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օ րի նագ ծին, ո րը, ըստ էութ յան, կա‑

ռա վա րութ յան կա ռուց ված քի օպ տի մա լաց ման նա խա գիծ է, այ սինքն՝ են թադ րում է պե տա‑

կան ա պա րա տի կրճա տում: ԲՀԿ ծրագ րում չկա որ ևէ դրույթ կա ռա վա րութ յան կա ռուց ված‑

քի կամ, ընդ հան րա պես, պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի մա սին: Սա կայն, կա րող ենք 

եզ րա կաց նել, որ այս քվեար կութ յու նը առն վազն չի հա կա սում ԲՀԿ‑ի գա ղա փա րա խո սա կան 

բնույ թի խիստ սահ մա նա փակ թվով դրույթ նե րին: Իսկ դեմ քվեար կութ յու նը խմբակ ցութ յու նը 

բա ցատ րել է այս պես՝ «այս կա ռուց վածքն այս ձևով չի տա լիս այն պա տաս խան նե րը, ո րոնք հե‑

ղա փո խութ յու նից հե տո մեր երկ րում պետք է տնտե սա կան հե ղա փո խութ յուն ի րա կա նաց նեն, 

և,  ընդ հան րա պես, պետք է ժո ղովր դի վի ճա կը, երկ րում սո ցիալ‑տնտե սա կան վի ճա կը նոր մա‑

լաց նեն»: 

2. Դեմ է քվեար կել « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հար կա յին օ րենսգր քում փո փո խութ յուն‑

ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու և 2018 թվա կա նի հու նի սի 21‑ի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու‑ 

թ յան հար կա յին օ րենսգր քում փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու և 2017 թվա կա նի 

դեկ տեմ բե րի 21‑ի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հար կա յին օ րենսգր քում փո փո խութ յուն‑

ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՕ‑266‑Ն օ րեն քում փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում ներ 

կա տա րե լու մա սին» ՀՕ‑338‑Ն օ րեն քում փո փո խութ յուն կա տա րե լու մա սին» օ րի նագ ծին, ո րի 

նպա տակն էր «ազ գա յին տնտե սութ յան մրցու նա կութ յան և ներդ րու մա յին գրավ չութ յան բարձ‑

րաց ման հա մար հար կա յին բե ռի վե րա բաշխ մանն ուղղ ված փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նա‑

ցու մը, միկ րո ձեռ նար կա տի րութ յան հարկ ման ար տոն յալ հա մա կար գի կա տա րե լա գոր ծումն ու 

կի րա ռութ յան շրջա նա կի ընդ լայ նու մը, ինչ պես նաև գոր ծու նեութ յան ա ռան ձին ո լորտ նե րում 

առ կա` հար կա յին հա մա կար գին առնչ վող խնդիր նե րի լու ծու մը»: Նա խագ ծով ներ մուծ վում էր 

հա մա հարթ հարկ ման հա մա կար գը: « Դեմ» քվեար կութ յու նը հա մա պա տաս խա նում է ԲՀԿ‑ի 

գա ղա փա րա խո սա կան բնույ թի այն դրույ թին, ո րը դրա կան էր գնա հա տում հարկ ման պրոգ րե‑

սիվ սանդ ղա կը: 

3. Կողմ է քվեարկել ««Տեղական հանրաքվեի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն‑ 

ներ կատարելու մասին» օ րի նագ ծին, ո րը տե ղա կան հան րաք վեի ինս տի տու տի կի րառ ման 

հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հա մայնք նե րին՝ վեր ջին նե րի միա վոր ման կամ բա ժան ման պա րա‑

գա յում: ԲՀԿ‑ի ծրագ րում չկա այս խնդրին վե րա բե րող դրույթ: Սա կայն, կա րող ենք ա սել, որ 

այն առն վազն չի հա կա սում իր ծրագ րի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող դրույթ նե րին: 

4. Կողմ է քվեարկել «Ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտա‑ 

գործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման 

մասին» օ րի նագ ծին, ո րի նպա տակ ներն են  «ներ կա և  ա պա գա սե րունդ նե րին պաշտ պա նել 

ա ռող ջութ յան վրա ծխա խո տա հում քի, ծխա խո տա յին ար տադ րա տե սակ նե րի, ծխա խո տա յին 

ար տադ րա տե սակ նե րի փո խա րի նիչ նե րի օգ տա գործ մամբ պայ մա նա վոր ված բա ցա սա կան ազ‑

դե ցութ յան, ծխա խո տի ծխի վնա սա կար հետ ևանք նե րից, սո ցիա լա կան, տնտե սա կան ո լորտ‑

http://www.parliament.am/draft_history.php?id=10304
http://www.parliament.am/draft_history.php?id=10304
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=55374
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=55374
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=55354
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=55354
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=55354
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նե րի և շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա դրանց բա ցա սա կան ներ գոր ծութ յու նից, ինչ պես նաև բնակ‑

չութ յան ըն կա լում նե րում ծխա խո տա յին ար տադ րա տե սակ նե րի, ծխա խո տա յին ար տադ րա տե‑

սակ նե րի փո խա րի նիչ նե րի օգ տա գոր ծու մը որ պես ա նա ռողջ և մեր ժե լի վար քա գիծ ար մա տա‑

վո րե լը»: Այս նա խա ձեռ նութ յու նը առն վազն չի հա կա սում ԲՀԿ ծրագ րի գա ղա փա րա խո սա կան 

բնույթ ու նե ցող դրույթ նե րին: 

5. Կողմ է քվեարկել ««Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփո‑ 

խություններ կատարելու մասին» օ րի նագ ծին, ո րի նպա տակ նե րից մե կը հա սա րա կա կան 

կազ մա կեր պութ յուն նե րի հաշ վետ վութ յուն նե րը հան րութ յա նը հա սա նե լի դարձ նելն էր: Այս նա‑

խա ձեռ նութ յու նը առն վազն չի հա կա սում ԲՀԿ ծրագ րի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող 

դրույթ նե րին: 

 

6. Դեմ է քվեարկել ««Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օ րի նագ ծին, ո րով ներդր վում է դա‑

տա վոր նե րի և Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի ան դամ նե րի բա րե վար քութ յան գնա հատ‑

ման հա մար անհ րա ժեշտ օ րենսդ րա կան գոր ծի քա կազմ: ԲՀԿ ծրագ րում չկա այս խնդրին առնչ‑

վող որ ևէ դրույթ: Նա խա գի ծը չի հա կա սում կու սակ ցութ յան ծրագ րի գա ղա փա րա խո սա կան 

բնույթ ու նե ցող դրույթ նե րին: Դեմ քվեար կութ յու նը բա ցատր վել է օ րենսդ րա կան փա թե թի այլ 

մա սե րի ա նըն դու նե լի լի նե լու հան գա ման քով, ուս տի կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ ԲՀԿ‑ի դիր‑

քո րո շու մը չի հա կա սում իր ծրագ րի վե րոնշ յալ դրույթ նե րին: 

7. Կողմ է քվեարկել «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օ րի նագ ծին, 

ո րով ներդր վում է ի րա վա կան մե խա նիզմ, ո րը «թույլ է տա լիս ա նօ րի նա կան ճա նա պար հով 

ստաց ված գույ քի վրա ար գե լանք կի րա ռել և  այն բռնա գան ձել ա ռանց ան ձի նկատ մամբ մե‑

ղադ րա կան դա տավճ ռի կա յաց ման»: ԲՀԿ ծրագ րում չկա այս հար ցի վե րա բեր յալ որ ևէ դրույթ, 

սա կայն կա րող ենք ա սել, որ կողմ քվեար կութ յու նը առն վազն չի հա կա սում ԲՀԿ ծրագ րա յին 

դրույթ նե րին: 

8. Դեմ է քվեարկել ««Սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից 

երեխաների պաշտպանության մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան վավերացնելու 

մասին» օ րի նագ ծին: Լան զա րո տեի կոն վեն ցիան «կոչ ված է ա պա հո վե լու ե րե խա նե րի պաշտ‑

պան վա ծութ յու նը սե ռա կան շա հա գոր ծու մից և չա րա շա հու մից՝ հաս տա տե լով ընդ հա նուր 

չա փո րո շիչ ներ և սահ մա նում ներ, ո րոնք կի րա ռե լի են բո լոր եվ րո պա կան երկր նե րում»:  Դեմ 

քվեար կութ յու նը բա ցատր վել է մտա վա խութ յամբ, որ «կոն վեն ցիան պա րու նա կում է դրույթ‑

ներ, ո րոնք ող ջամ տո րեն սպառ նա լի քի տակ են դնում ե րե խա նե րի դաս տիա րա կութ յան շա‑

հե րը»: Նա խագ ծին դեմ քվեար կե լը ցույց է տա լիս, որ ԲՀԿ ծրագ րում մար դու ի րա վունք նե րի, 

ա զա տութ յուն նե րի վե րա բեր յալ մո տե ցում նե րի բա ցա կա յութ յու նը պա տա հա կա նութ յուն չէ և 

վ կա յում է այն մա սին, որ սո ցիալ‑մշա կու թա յին հար ցե րում ԲՀԿ մո տե ցում նե րը առն վազն հա‑

կաա զա տա կան բնույթ ու նեն: 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=56049
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=56049
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=56809
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=56809
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=56069
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=57376
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=57376
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=57376
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9. Կողմ է քվեարկել «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփո‑ 

խություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օ րի նագ ծին, ո րը կար ևո րում է «տե սա նե լի 

հարս տութ յան և շ քեղ գույ քա յին միա վոր նե րի հա մար ժեք ու պրոգ րե սիվ հարկ ման անհ րա‑

ժեշ տութ յու նը», և  ո րի նպա տակ նե րից է «ա պա հո վել պե տութ յան վե րա բաշխ ման գոր ծա ռույ‑

թի արդ յու նա վետ ի րա կա նա ցու մը` դրա նով իսկ ա պա հո վե լով տար բեր ե կամ տա յին խմբե րում 

գտնվող ան ձանց հարկ ման ար դար ու տրա մա բա նա կան հա մա կարգ»: Այս նա խա ձեռ նութ յու նը 

հա մա պա տաս խա նում է ԲՀԿ‑ի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող այն դրույթ նե րին, ո րով 

կար ևոր վում է պրոգ րե սիվ հարկ ման հա մա կար գը, և, ընդ հա նուր առ մամբ, մեծ տեղ է հատ‑

կաց վում պե տութ յան կար գա վո րող դե րին: 

 

10. Դեմ է քվեարկել ««Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օ րի նագ ծին, ո րի նպա‑

տակն էր «ա պա հո վել ըն տա նիք նե րի և քա ղա քա ցի նե րի սո ցիա լա կան կա րի քի հա մա լիր և 

միաս նա կան գնա հատ ման արդ յու նա վետ հա մա կար գի ներդ րու մը»: Ակն կալ վող արդ յունքն է՝ 

«Բ նակ չութ յան սո ցիա լա կան կա րիք նե րի ա ռա վել հաս ցեա կան և  ամ բող ջա կան գնա հատ ման, 

մատ չե լի, նպա տա կա յին և  ո րակ յալ սո ցիա լա կան հա մայն քա հենք ծա ռայութ յուն նե րի ամ բող‑

ջա կան փա թե թով ան խա փան տրա մադր ման ա պա հո վում՝ կի րա ռե լով դրա ի րա կա նաց ման 

հա մար ա ռա վել ճկուն և  արդ յու նա վետ մե խա նիզմ ներ»: Այս նա խա ձեռ նութ յունն իր նպա տակ‑

նե րով հա մա պա տաս խա նում է ԲՀԿ‑ի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող մի շարք դրույթ‑

նե րին, ո րոն ցով կար ևոր վում է սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յու նը բնակ չութ յան խո ցե լի շեր տե րին: 

Սա կայն ԲՀԿ պատ գա մա վոր նե րից 8‑ը դեմ են քվեար կել, մնա ցած նե րը չեն քվեար կել կամ բա‑

ցա կա յել են: ԲՀԿ‑ն  ուղ ղա կիո րեն չի բա ցատ րել իր դիր քո րո շու մը, սա կայն ընդ հա նուր ե լույթ‑

նե րից կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ ԲՀԿ‑ի դիր քո րո շու մը ընդ հա նուր քա ղա քա կան բնույթ ու նի՝ 

նրանք այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում դեմ էին կա ռա վա րող ու ժի կող մից ներ կա յաց վող ցան կա‑

ցած օ րի նագ ծի: 

11. Դեմ է քվեարկել «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օ րի նագ ծին, ո րը կոչ ված է «ա պա‑

հո վել նաև կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման գոր ծա ռույ թով և  ան կա‑

խութ յան ե րաշ խիք նե րով օժտ ված մաս նա գի տաց ված մարմ նի առ կա յութ յու նը»: Այս նա խա‑

ձեռ նութ յան գա ղա փա րը չի հա կա սում ԲՀԿ‑ի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող ծրագ րա‑

յին դրույթ նե րին, սա կայն ԲՀԿ‑ն դեմ է քվեար կել: Ել նե լով նիս տում ԲՀԿ պատ գա մա վոր նե րի 

ե լույթ նե րի տրա մա բա նութ յու նից՝ կա րող ենք են թադ րել, որ դեմ քվեար կութ յու նը զուտ քա ղա‑

քա կան բնույ թի է, ո րի գա ղա փա րը հետև յալն է՝ կա ռա վա րող ու ժի կող մից ներ կա յաց ված որ ևէ 

օ րի նա գիծ ա նըն դու նե լի է, իսկ միակ ըն դու նե լի օ րա կար գը վար չա պե տի հրա ժա րա կանն է: 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=58444
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=58444
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=60974
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=60974
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=60244
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2․3 «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության քվեարկությունների վերլուծություն

1. Դեմ է քվեարկել ««Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օ րի նագ ծին: Այն, ըստ էութ յան, կա ռա‑

վա րութ յան կա ռուց ված քի օպ տի մա լաց ման մա սին է, այ սինքն՝ են թադ րում է պե տա կան ա պա‑

րա տի կրճա տում: ԼՀԿ‑ի ծրագ րում նշվում է պե տա կան կա ռա վար ման օպ տի մա լաց ման, ան‑

հար կի վար չա րա րութ յան վե րաց ման անհ րա ժեշ տութ յան մա սին, ինչ պես նաև խոս վում է այն 

մա սին, որ հարկ է նվա զեց նել պե տութ յան մաս նակ ցութ յու նը կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րի 

կա ռա վար մա նը, իսկ մշա կու թա յին ո լոր տը ա զա տա կա նաց նել և  ան կա խաց նել պե տութ յան 

հո վա նա վոր չութ յու նից: Ուս տի կա րող ենք նշել, որ պե տա կան ա պա րա տի կրճա տու մը ա ռե‑

րևույթ առն վազն չպետք է հա կա սեր ԼՀԿ‑ի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող ծրագ րա յին 

դրույթ նե րին: Սա կայն ԼՀԿ‑ն դեմ է քվեար կել այս նա խագ ծին՝ բա ցատ րե լով իր դիր քո րո շու մը 

հետև յալ կերպ. « Մեծ կրճա տում ներ են սպաս վում այս կա ռուց ված քի ըն դուն ման արդ յուն‑

քում։ Ս պա սեք այդ կրճա տում նե րին։ Այդ կրճա տում նե րը չեն լի նե լու ար դար կամ ուռ ճաց ված 

հաս տիք նե րի կրճա տում ներ, ինչ պես ար դեն փոր ձը ցույց է տվել։ Օ րի նակ՝ փոխ մարզ պետ նե‑

րը մինչև հի մա աշ խա տում են, բայց շատ հիմ նարկ նե րում կրճա տում ներ են գնում»: Այ սինքն՝ 

ԼՀԿ‑ն  իր դեմ քվեար կութ յու նը պատ ճա ռա բա նել է ոչ թե նրա նով, որ դեմ է օպ տի մա լաց ման 

գա ղա փա րին, այլ որ ա ռա ջարկ վող նա խա գի ծը վատ ո րա կի է և  ա նար դար օպ տի մա լա ցում է 

են թադ րում:

2. Դեմ է քվեար կել « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հար կա յին օ րենսգր քում փո փո խութ յուն‑

ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու և 2018 թվա կա նի հու նի սի 21‑ի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու‑

թ յան հար կա յին օ րենսգր քում փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու և 2017 թվա կա նի 

դեկ տեմ բե րի 21‑ի « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հար կա յին օ րենսգր քում փո փո խութ յուն‑

ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՕ‑266‑Ն օ րեն քում փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում ներ 

կա տա րե լու մա սին» ՀՕ‑338‑Ն օ րեն քում փո փո խութ յուն կա տա րե լու մա սին» օ րի նագ ծին, ո րի 

նպա տակն էր «ազ գա յին տնտե սութ յան մրցու նա կութ յան և ներդ րու մա յին գրավ չութ յան բարձ‑

րաց ման հա մար հար կա յին բե ռի վե րա բաշխ մանն ուղղ ված փո փո խութ յուն նե րի ի րա կա նա‑

ցու մը, միկ րո ձեռ նար կա տի րութ յան հարկ ման ար տոն յալ հա մա կար գի կա տա րե լա գոր ծումն ու 

կի րա ռութ յան շրջա նա կի ընդ լայ նու մը, ինչ պես նաև գոր ծու նեութ յան ա ռան ձին ո լորտ նե րում 

առ կա` հար կա յին հա մա կար գին առնչ վող խնդիր նե րի լու ծու մը»: Նա խագ ծով ներ մուծ վում էր 

հա մա հարթ հարկ ման հա մա կար գը: ԼՀԿ‑ն  իր ծրագ րում չի նշել, թե հարկ ման ո՛ր հա մա կար գի 

կողմ նա կից է: Ծ րագ րում միայն աս վում է շքե ղութ յան հար կի ներդր ման, դե պի խո շոր բիզ‑

նես հար կա յին բե ռի վե րա բաշխ ման, հար կա տե սակ նե րի կրճատ ման անհ րա ժեշ տութ յան մա‑

սին: Ա ռեր ևույթ, նա խագ ծե րի այս փա թե թը չի հա կա սում ԼՀԿ‑ի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ 

ու նե ցող դրույթ նե րին, սա կայն ԼՀԿ‑ն դեմ է քվեար կել՝ պատ ճա ռա բա նե լով իր դիր քո րո շու մը 

նրա նով, որ « Հար կա յին օ րենս գիր քը չի լու ծում կար ևո րա գույն հար ցեր, չի ձևա վո րում այն‑

պի սի ներդ րու մա յին մի ջա վայր, այն պի սի գոր ծա րար մի ջա վայր, ո րի պա րա գա յում ներդ րո ղը 

միան շա նակ ո րո շում կկա յաց նի հօ գուտ ՀՀ‑ում ներդ րում նե րի կա տար ման», և  որ «ա ռա ջի կա 

տա րի նե րին տա րե կան 3%‑ով ա վե լա նա լու է ակ ցի զա յին հար կը բեն զի նի, սեղմ ված բնա կան 

գա զի և դի զե լա յին վա ռե լի քի հա մար` իր սո ցիա լա կան և տն տե սա կան հետ ևանք նե րով»: Այ‑

http://www.parliament.am/draft_history.php?id=10304
http://www.parliament.am/draft_history.php?id=10304
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սինքն՝ ԼՀԿ‑ն  իր դիր քո րո շու մը բա ցատ րել է նրա նով, որ օ րեն քը, իր կար ծի քով, չի ծա ռա յե լու 

դրված նպա տակ նե րին:

3.Դեմ է քվեարկել ««Տեղական հանրաքվեի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն‑ 

ներ կատարելու մասին» օ րի նագ ծին, ո րը տե ղա կան հան րաք վեի ինս տի տու տի կի րառ ման 

հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հա մայնք նե րին՝ վեր ջին նե րի միա վոր ման կամ բա ժան ման պա րա‑

գա յում: ԼՀԿ‑ի ծրագ րում չկա այս խնդրին վե րա բե րող դրույթ: Սա կայն կա րող ենք ա սել, որ 

օ րի նա գիծն առն վազն չի հա կա սում իր ծրագ րի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող դրույթ‑

նե րին: Սա կայն ԼՀԿ‑ն դեմ է քվեար կել՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ «այս կար գա վո րում ներն ա վե լի 

շատ խնդիր են ա ռա ջաց նե լու, քան խնդիր են լու ծե լու՝ զրկե լով շատ հա մայնք նե րին հան րա‑

քվե ներ ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րութ յու նից»։ Այ սինքն՝ ԼՀԿ‑ն դեմ քվեար կութ յու նը բա ցատ‑

րել է օ րեն քի վատ ո րա կով: 

4. Դեմ է քվեարկել «Ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտա‑ 

գործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման 

մասին» օ րի նագ ծին, ո րի նպա տակ ներն են «ներ կա և  ա պա գա սե րունդ նե րին պաշտ պա նել 

ա ռող ջութ յան վրա ծխա խո տա հում քի, ծխա խո տա յին ար տադ րա տե սակ նե րի, ծխա խո տա յին 

ար տադ րա տե սակ նե րի փո խա րի նիչ նե րի օգ տա գործ մամբ պայ մա նա վոր ված բա ցա սա կան ազ‑

դե ցութ յան, ծխա խո տի ծխի վնա սա կար հետ ևանք նե րից, սո ցիա լա կան, տնտե սա կան ո լորտ‑

նե րի և շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա դրանց բա ցա սա կան ներ գոր ծութ յու նից, ինչ պես նաև բնակ‑

չության ըն կա լում նե րում ծխա խո տա յին ար տադ րա տե սակ նե րի, ծխա խո տա յին ար տադ րա տե‑

սակ նե րի փո խա րի նիչ նե րի օգ տա գոր ծումն որ պես ա նա ռողջ և մեր ժե լի վար քա գիծ ար մա տա‑

վո րե լը»: Այս նա խա ձեռ նութ յունն առն վազն չի հա կա սում ԼՀԿ ծրագ րի գա ղա փա րա խո սա կան 

բնույթ ու նե ցող դրույթ նե րին: Սա կայն ԼՀԿ‑ն դեմ քվեար կութ յու նը բա ցատ րել է նրա նով, որ 

օ րեն քի ո րոշ դրույթ ներ խիստ բա ցա սա կան են անդ րա դառ նա լու տե ղա կան ար տադ րող նե րի 

վրա, hար վա ծե լու են փոքր բիզ նե սին թե կուզ միայն այն պատ ճա ռով, որ փոքր կրպակ նե րը, 

ցու ցա նակ ներ տե ղադ րե լու հնա րա վո րութ յուն չու նե նա լով, տնտե սա պես տու ժե լու են: Փաս տո‑

րեն ԼՀԿ‑ն դեմ չէ ծխե լու դեմ պայ քա րին, այլ դեմ է այդ պայ քա րը չա փա զանց խիստ մե թոդ‑

նե րով ի րա կա նաց նե լուն, ուս տի կա րող ենք նշել, որ դեմ քվեար կութ յու նը չի հա կա սում ԼՀԿ 

ծրագ րի գա ղա փա րա խո սա կան բնույ թի դրույթ նե րին:

5. Դեմ է քվեարկել ««Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփո‑ 

խություններ կատարելու մասին» օ րի նագ ծին, ո րի նպա տակ նե րից մե կը հա սա րա կա կան 

կազ մա կեր պութ յուն նե րի հաշ վետ վութ յուն նե րը հան րութ յա նը հա սա նե լի դարձ նելն էր: Այս նա‑

խա ձեռ նութ յու նը առն վազն չի հա կա սում ԼՀԿ ծրագ րի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող 

դրույթ նե րին, սա կայն ԼՀԿ‑ի դեմ քվեար կե լը խմբակ ցութ յու նը բա ցատ րել է նրա նով, որ օ րեն քը 

կա րող է բեռ դառ նալ ՀԿ‑նե րի հա մար և  օգ տա գործ վել ՀԿ‑ի ա զա տութ յան դեմ: Փաս տո րեն 

ԼՀԿ‑ն սե փա կան դիր քո րո շու մը բա ցատ րել է ոչ թե նրա նով, որ դեմ է ՀԿ‑նե րի դաշ տի կար գա‑

վոր մա նը և ն րանց ա ռա վել թա փան ցիկ դարձ նե լուն, այլ որ օ րեն քը կա րող է խնդիր ներ ստեղ‑

ծել ՀԿ‑նե րի ա զատ գոր ծու նեութ յան հա մար, ուս տի կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ ԼՀԿ‑ի դեմ 

քվեար կե լը չի հա կա սում իր ծրագ րի գա ղա փա րա խո սա կան բնույ թի դրույթ նե րին: 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=55374
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=55374
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=55354
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=55354
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=55354
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=56049
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=56049
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6. Դեմ է քվեարկել ««Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում 

լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օ րի նագ ծին, ո րով ներդր վում է դա‑

տա վոր նե րի և Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի ան դամ նե րի բա րե վար քութ յան գնա հատ‑

ման հա մար անհ րա ժեշտ օ րենսդ րա կան գոր ծի քա կազմ: ԼՀԿ ծրագ րում չկա այս խնդրին առնչ‑

վող որ ևէ դրույթ:  Դեմ քվեար կութ յու նը բա ցատր վել է նրա նով, որ օ րենսդ րա կան փա թե թը, ո րի 

մեջ նե րառ ված է նա խա գի ծը, «ո՛չ անհ րա ժեշտ և  ո՛չ էլ հա մա չափ» է: Մաս նա վո րա պես նշվել է, 

որ կո ռուպ ցիա յի կան խար գել ման հանձ նա ժո ղո վը գոր ծիք ներ չու նի իր ա ռա քե լութ յունն ի րա‑

կա նաց նե լու հա մար, և  որ օ րեն քը կա րող է գոր ծիք դառ նալ դա տա վոր նե րի նկատ մամբ ճնշում 

բա նեց նե լու, կա րող է դրդել լավ դա տա վոր նե րին հա մա կար գից դուրս գալ և  այլն: Այս պի սով, 

կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ ԼՀԿ‑ն  իր բա ցա սա կան դիր քո րո շու մը բա ցատ րել է ոչ թե նրա նով, 

որ դեմ է բա րե վար քութ յան գնա հատ մանն ընդ հան րա պես, այլ որ դեմ է կոնկ րետ այս օ րի նա‑

գ ծին, ո րը խնդիր ներ է ստեղ ծե լու և չի ա ռող ջաց նե լու դա տա կան հա մա կար գը: Ուս տի ԼՀԿ‑ի 

դիր քո րո շու մը առն վազն չի հա կա սում իր ծրագ րի գա ղա փա րա խո սա կան բնույ թի դրույթ նե‑

րին: 

7. Ձեռնպահ է քվեարկել «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օ րի‑

նագ ծին, ո րով ներդր վում է ի րա վա կան մե խա նիզմ, ո րը «թույլ է տա լիս ա նօ րի նա կան ճա նա‑

պար հով ստաց ված գույ քի վրա ար գե լանք կի րա ռել և  այն բռնա գան ձել ա ռանց ան ձի նկատ‑

մամբ մե ղադ րա կան դա տավճ ռի կա յաց ման: ԼՀԿ ծրագ րում չկա այս հար ցի վե րա բեր յալ որևէ 

դրույթ, սա կայն ԼՀԿ‑ն ձեռն պահ է քվեար կել՝ պատ ճա ռա բա նե լով իր այդ դիր քո րո շու մը օ րեն‑

քում խնդրա հա րույց կե տեր լի նե լու հան գա ման քով, այլ ոչ թե նրա նով, որ դեմ է օ րեն քի հիմ‑

քում ըն կած գա ղա փար նե րին: Ուս տի ԼՀԿ‑ի դեմ քվեար կութ յու նը չի հա կա սում իր ծրագ րի 

գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող դրույթ նե րին:

8. Չի քվեարկել «Սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից 

երեխաների պաշտպանության մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան վավերացնելու 

մասին» օ րի նագ ծին: Լան զա րո տեի կոն վեն ցիան «կոչ ված է ա պա հո վե լու ե րե խա նե րի պաշտ‑

պան վա ծութ յու նը սե ռա կան շա հա գոր ծու մից և չա րա շա հու մից՝ հաս տա տե լով ընդ հա նուր չա‑

փո րո շիչ ներ և սահ մա նում ներ, ո րոնք կի րա ռե լի են բո լոր եվ րո պա կան երկր նե րում»: Նա խագծի 

քվեար կութ յա նը չմաս նակ ցե լը ԼՀԿ‑ն չի պատ ճա ռա բա նել: ԼՀԿ‑ի նման դիր քո րո շու մը հա մա‑

հունչ չէ իր ծրագ րի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող դրույթ նե րին: 

9. Դեմ է քվեարկել «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն‑ 

ներ և լրացումներ կատարելու մասին» օ րի նագ ծին, ո րը կար ևո րում է «տե սա նե լի հարս տու‑

թյան և շ քեղ գույ քա յին միա վոր նե րի հա մար ժեք ու պրոգ րե սիվ հարկ ման անհ րա ժեշ տութ յու‑

նը», և  ո րի նպա տակ նե րից է «ա պա հո վել պե տութ յան վե րա բաշխ ման գոր ծա ռույ թի արդ յու‑

նա վետ ի րա կա նա ցու մը` դրա նով իսկ ա պա հո վե լով տար բեր ե կամ տա յին խմբե րում գտնվող 

ան ձանց հարկ ման ար դար ու տրա մա բա նա կան հա մա կարգ»: Այս նա խա ձեռ նութ յու նը հա մա‑

պա տաս խա նում է ԼՀԿ‑ի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող այն դրույթ նե րին, ո րով կար‑

ևոր վում է շքե ղութ յան հար կը, և, ընդ հա նուր առ մամբ, մեծ տեղ է հատ կաց վում պե տութ յան 

կար գա վո րող դե րին: Սա կայն ԼՀԿ‑ն, այ նո ւա մե նայ նիվ, դեմ է քվեար կել՝ պատ ճա ռա բա նե լով, 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=56809
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=56809
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=56069
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=57376
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=57376
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=57376
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=58444
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=58444
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որ «այ սօր պար տա վոր եք մինչև 10 մլն չ հար կել, ինչ պես նաև ե կա մուտ նե րից են թադ րե լով, թե 

ինչ պի սին է ե կա մու տը, գոր ծա կից ներ դնել՝ ու սում նա սի րե լով հա մայն քում ու նե ցած տե ղե կատ‑

վութ յու նը: Հետ ևա բար, ա յո՛, մի հատ վածն ըն դուն վել է, բայց ոչ մնա ցա ծը, ո րոնք ա նըն դու նե‑

լի են դարձ նում ռե ֆորմն ինք նին»: Այ սինքն՝ ԼՀԿ‑ն դեմ է քվեար կել, քա նի որ հա մա րել է, որ 

օ րեն քը ա նար դա րա ցիո րեն բո լո րին է հար կում, և  որ ցածր ե կա մուտ ու նե ցող նե րը ի հետ ևանք 

տու ժե լու են: Հաշ վի առ նե լով կու սակ ցութ յան վե րոնշ յալ պատ ճա ռա բա նութ յու նը՝ կա րող ենք 

նշել, որ, ըստ էութ յան, ԼՀԿ‑ի դիր քո րո շու մը չի հա կա սում իր ծրագ րի գա ղա փա րա խո սա կան 

բնույթ ու նե ցող դրույթ նե րին: 

 

10. Կողմ է քվեարկել ««Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքում փոփոխություններ 

կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օ րի նագ ծին, ո րի նպա‑

տակն էր «ա պա հո վել ըն տա նիք նե րի և քա ղա քա ցի նե րի սո ցիա լա կան կա րի քի հա մա լիր և 

միաս նա կան գնա հատ ման արդ յու նա վետ հա մա կար գի ներդ րու մը»: Ակն կալ վող արդ յունքն էր՝ 

«Բ նակ չութ յան սո ցիա լա կան կա րիք նե րի ա ռա վել հաս ցեա կան և  ամ բող ջա կան գնա հատ ման, 

մատ չե լի, նպա տա կա յին և  ո րակ յալ սո ցիա լա կան հա մայն քա հենք ծա ռա յութ յուն նե րի ամ բող‑

ջա կան փա թե թով ան խա փան տրա մադր ման ա պա հո վում՝ կի րա ռե լով դրա ի րա կա նաց ման 

հա մար ա ռա վել ճկուն և  արդ յու նա վետ մե խա նիզմ ներ»: Այս նա խա ձեռ նութ յու նը, իր նպա տակ‑

նե րով հա մա պա տաս խա նում է ԼՀԿ‑ի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող մի շարք դրույթ‑

նե րին, ո րոն ցում կար ևոր վում է սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յու նը բնակ չութ յան խո ցե լի շեր տե րին, 

ուս տի դեմ քվեար կութ յու նը հա մա պա տաս խա նում է իր ծրագ րում տեղ գտած գա ղա փա րա խո‑

սա կան բնույ թի դրույթ նե րին: 

 

11. Դեմ է քվեարկել «Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին» օ րի նագ ծին, ո րը կոչ ված է 

«ա պա հո վել նաև կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման գոր ծա ռույ թով և  

ան կա խութ յան ե րաշ խիք նե րով օժտ ված մաս նա գի տաց ված մարմ նի առ կա յութ յու նը»: Այս 

նա խա ձեռ նութ յու նը չի հա կա սում ԼՀԿ‑ի ծրագ րի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող 

դրույթ նե րին, սա կայն դեմ քվեար կե լու իր դիր քո րո շու մը ԼՀԿ‑ն բա ցատ րել է նրա նով, որ, 

իր կար ծի քով, օ րեն քը ան կա տար է և խնդ րա հա րույց, և  որ կան կե տեր, ո րոնք չեն ծա ռա‑

յում նպա տա կին: Ուս տի կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ ԼՀԿ‑ի դիր քո րո շու մը չի հա կա սում իր 

ծրագ րի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող դրույթ նե րին, քա նի որ կու սակ ցութ յու նը դեմ 

չէ հա կա կո ռուպ ցիոն կո մի տե ստեղ ծե լու գա ղա փա րին: 

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=60974
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=60974
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=60244
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Արտախորհրդարանական ուժերի 
հայտարարությունների վերլուծություն

3․1 « Քա ղա քա ցու ո րո շում» սո ցիալ‑դե մոկ րա տա կան կու սակ ցութ յան (ՔՈՍԴԿ) 
հայ տա րա րութ յուն նե րի վեր լու ծութ յուն

ՔՈՍԴԿ‑ն հան դես է ե կել մի շարք հայ տա րա րութ յուն նե րով, ո րոն ցից ա ռանձ նաց րել ենք ա ռե‑

ր ևույթ գա ղա փա րա խո սա կան տար րեր ու նե ցող հայ տա րա րութ յուն նե րը և վեր լու ծել դրանք: 

Հայ տա րա րութ յուն նե րը վեր լու ծե լիս չենք վեր լու ծել այն հար ցը, թե արդ յոք ան կե՞ղծ է կու սակ‑

ցութ յու նը իր դիր քո րո շում նե րը հայտ նե լիս, և  արդ յոք հիմ նա վո՞ր են դրան ցում առ կա թե զե րը: 

 Հայ տա րա րութ յուն նե րը վե րա բե րում են՝

 • Սահմանադրականդատարանիհարցին2. հայտարարությանմեջՔՈՍԴԿ-ն՝նշելով,որՍԴ

անդամներըպետքէհեռանան,քանիորնպաստելենպետությանհիմնարարսկզբունքնե-

րիոտնահարմանը,միաժամանակքննադատումէրկառավարողուժին«անհետևողական,

երկակի չափանիշներով,փոփոխվող սկզբունքներով,պահի հարմարությամբառաջնորդ-

վելու» գործելաոճի համար։ Կուսակցությունը նաև դատապարտում էր վարչապետիայն

միտքը,«թեհանրաքվեիհարցումկառավարողուժինսատարողբոլորուժերընվիրյալներ

են,իսկդեմհանդեսեկողները՝դավաճաններ»։

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ մար դու ի րա վունք նե րի, ի րա վուն քի գե րա կա յութ յան 

վրա շեշ տադ րում, ֆոր մալ օ րի նա կա նութ յան քննա դա տութ յուն, մաս նակ ցա յին գոր ծըն‑

թա ցի, ու ղիղ ժո ղովր դա վա րութ յան կար ևո րում: 

 • ՍԴ-իվերաբերյալնախատեսվողհանրաքվեիխնդրին3. կուսակցությունընամակովդի-

մելևհարցերէուղղելՔՊվարչությանըՍԴ-իվերաբերյալնախատեսվողհանրաքվեիառն-

չությամբևնշել,որայդհարցերիպատասխաններիցէկախված,թեինչպիսինկլինիիրենց

դիրքորոշումը:Նամակիմեջկարքննադատություն,որանցյալինչիտրվելիրավաքաղաքա-

կանգնահատական:

 

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ հան րաք վեի կար ևո րում, թա փան ցիկ կա ռա վա րում, ո րո‑

շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում հնա րա վո րինս հան րա յին լայն մաս նակ ցություն:

2. https://www.facebook.com/qosdp/posts/644327859670957
3. https://www.facebook.com/qosdp/posts/650477975722612

3

https://www.facebook.com/qosdp/posts/644327859670957
https://www.facebook.com/qosdp/posts/650477975722612
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 • Ամուլսարումտեղիունեցողիրադարձություններին4. կուսակցությունըքննադատումէր

այն,որ«Լիդիանի»կողմից«հեռացվելենհանրայինտարածքումքաղաքացիներիտեղա-

դրածվագոն-տնակները,ևդրանցտեղումտեղադրվելենընկերությանտնակները»։ՔՈ-ն

նշում էր, որ «Մասնավորռազմականացվածկազմակերպությունըդարձել է Հայաստանի

Հանրապետությանևնրաքաղաքացիներիդեմճնշմանգործիք»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին և սո ցիալ‑տնտե սա կան 

բնույ թի ո րո շա կի գա ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ հան րա յին տա րածք հաս կա ցութ յան 

կար ևո րում, բնա պահ պա նա կան հար ցե րի ա ռաջ նայ նութ յուն, վե րազ գա յին կա պի տա լի 

նկատ մամբ պե տութ յան հա տուկ վե րահս կո ղութ յուն, մար դու ի րա վունք նե րի ա ռաջ նայ‑

նութ յուն: 

 • Ներքաղաքականլարվածիրավիճակին5. հայտարարությունումկուսակցությունըկոչէր

անում«ներքաղաքականդաշտումձևավորվածերկուհակադիրկողմերին»«իրենցամե-

նասկզբունքայինդիրքերիցմեկքայլնահանջելևհանրությանըչտանելնմանզարգացում-

ներիբերումովանխուսափելիարյունալիբախման»։ 

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ ան կա խութ յուն, ար դա րութ յուն, հա մե րաշ խութ յուն: 

 • Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու նախագծին6. հայտարա-

րությանմեջմասնավորապեսնշվումէ,որՀարկայինօրենսգրքումփոփոխությունների

հիմնավորման հիմքում ընկածայն գաղափարը, որ վերացվելու էաշխատավարձերի

թերհայտարարագրմանմոտիվացիան,հիմնավորչէ։Նշվումէնաև,որկուսակցության

համարանհասկանալիէ«էժան»աշխատուժստեղծելովազգայինտնտեսությանմրցու-

նակություննուներդրումայինգրավչությունըբարձրացնելութեզը:Նշվումէրնաև,որ

առաջարկվողփոփոխություններովխախտվումենուղղահայացևհորիզոնականար-

դարությանսկզբունքները:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑տնտե սա կան բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ է ժան աշ խա տուժ հա յե ցա կար գի քննա դա տութ յուն, 

նվազ ե կա մուտ ներ ու նե ցող բնակ չութ յան վրա հար կա յին բեռ դնե լու հա յե ցա կար գի 

ա նըն դու նե լիութ յուն: 

 • Գագիկ Ծառուկյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու անհրա-

ժեշտությունը7. կուսակցությունը՝իդեմսգործադիրմարմնիքարտուղարՍուրենՍա-

հակյանի,դիմումէներկայացրելԱԺնախագահԱրարատՄիրզոյանինևՀՀգլխավոր

4. https://www.facebook.com/qosdp/posts/768733797230362
5. https://www.facebook.com/qosdp/posts/847367982700276
6. «Քաղաքացու որոշում» ՍԴ կուսակցությունը դեմ է Հարկային օրենսգրքի նման փոփոխություններին, 02.11.19,
 https://iravaban.net/214869.html
7. «Քաղաքացու որոշում» կուսակցությունը դիմել է դատախազություն և ԱԺ նախագահին` դադարեցնելու Գագիկ Ծառուկյանի 
պատգամավորի լիազորությունները, 02.11.19, https://iravaban.net/224535.html 

https://www.facebook.com/qosdp/posts/768733797230362
https://www.facebook.com/qosdp/posts/847367982700276
https://iravaban.net/214869.html
https://iravaban.net/224535.html
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դատախազԱրթուր Դավթյանին՝ սույն թվականիապրիլի 19-ին «Պետականտուրքի

մասին»ՀՀօրենքում լրացումներկատարելումասին»օրենքինախագծիքննարկման

ժամանակԱԺ նիստերի դահլիճումև դրանից դուրս լրագրողների հետ շփումներում

հնչեցրածհայտարարություններիհետկապվածքրեականհետապնդումհարուցելուև

պատգամավորականմանդատիցզրկելուգործընթացսկսելուհարցով՝հաշվիառնելով

պատգամավորի՝ձեռնարկատիրականգործունեությամբզբաղվելուարգելքը։

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑տնտե սա կան բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ բիզ նե սի և քա ղա քա կա նութ յան խիստ տա րան ջատ ման 

հա յե ցա կար գի կար ևո րում: 

ՔՈ‑ի հայ տա րա րութ յուն նե րի մի մա սը պա րու նա կում է գա ղա փա րա խո սա կան բնույ թի դրույթ‑

ներ: Հայ տա րա րութ յուն նե րից շա տե րը քննա դա տա կան բո վան դա կութ յուն ու նեն, ո րոշ դեպ քե‑

րում առ կա են նաև սե փա կան մո տե ցում ներ և քա ղա քա կա նութ յան ա ռա ջարկ ներ: 

Վեր լու ծութ յան են թար կած հայ տա րա րութ յուն նե րում առ կա են ինչ պես սո ցիալ‑մշա կու թա‑

յին, այն պես էլ սո ցիալ‑տնտե սա կան բնույ թի դրույթ ներ, ո րոնք հա մա հունչ են կու սակ ցութ յան 

ծրագ րում առ կա գա ղա փա րա խո սա կան բնույ թի դրույթ նե րին: ՔՈ‑ի ծրագ րում կար ևոր վող 

խնդիր նե րից, բա ցա սա կան դրույթ նե րից էին նշվել, մաս նա վո րա պես՝ օ լի գար խիան, ան հա վա‑

սար մրցակ ցա յին պայ ման նե րը, մե տա ղա կան հան քեր, ե կամ տի և հ նա րա վո րութ յուն նե րի ան‑

հա վա սա րութ յուն, կլա նա յին, ար տոն յալ փոքր խմբեր: Որ պես դրա կան եր ևույթ ներ, դրա կան 

ար ժեք ներ էին նշվել, մաս նա վո րա պես՝ արդ յուն քի ար դար բաշ խու մը, մաս նակ ցայ նութ յու նը, 

սո ցիա լա կան ար դա րութ յու նը, հա վա սար մրցակ ցա յին պայ ման նե րը, պե տա կան հո գա ծութ յու‑

նը, կա նաչ տեխ նո լո գիա նե րը, ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի ի րա վուն քը: Որ պես ա ռանց քա‑

յին գա ղա փա րա կան դրույթ ներ, նպա տակ ներ էին նշվել, մաս նա վո րա պես՝ պե տութ յան կող մից 

բիզ նե սի կար գա վո րում հօ գուտ հան րութ յան շա հի, ցածր ե կա մուտ ստա ցող նե րի ցածր տո կո‑

սադ րույ քով հար կում, մե տա ղա կան արդ յու նա բե րութ յան հետմ ղում, ու ղիղ ժո ղովր դա վա րու‑

թյան մե խա նիզմ նե րի պար զե ցում և  ըն դու նում, շու կա յի ա պա մե նաշ նոր հում: 

Հայ տա րա րութ յուն նե րում առ կա այլ դրույթ նե րը առն վազն չեն հա կա սում ծրագ րում առ կա 

դրույթ նե րին: Ուս տի կա րող ենք նշել, որ կու սակ ցութ յուն նե րի նա խընտ րա կան ծրագ րե րին վե‑

րա բե րող մեր ու սում նա սի րութ յու նում ՔՈ‑ի ծրագ րին տրված գա ղա փա րա խո սա կան կողմ նո‑

րոշ ման գնա հա տա կա նը՝ ձախ‑կենտ րո նա մետ, չա փա վոր ա զա տա կան, հա մա հունչ է հայ տա‑

րա րութ յուն նե րում առ կա գա ղա փար նե րին: 
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3․2 Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն (ՀՅԴ) կուսակցության հայտարարությունների 
վերլուծություն

ՀՅԴ‑ն հան դես է ե կել մի շարք հայ տա րա րութ յուն նե րով, ո րոն ցից ա ռանձ նաց րել ենք ա ռե‑

րևույթ գա ղա փա րա խո սա կան տար րեր ու նե ցող հայ տա րա րութ յուն նե րը և վեր լու ծել դրանք: 

Հայ տա րա րութ յուն նե րը վեր լու ծե լիս չենք անդ րա դար ձել այն հար ցին, թե արդ յոք ան կե՞ղծ է 

կու սակ ցութ յունն իր դիր քո րո շում նե րը հայտ նե լիս, և  արդ յոք հիմ նա վո՞ր են դրան ցում առ կա 

թե զե րը: 

 Հայ տա րա րութ յուն նե րը վե րա բե րում են՝

 • ԴատարաններիմուտքերըևելքերըարգելափակելուՆիկոլՓաշինյանիկոչին8.կու-

սակցությունընշումէր,որՀՀվարչապետիկոչըդիտարկումեն«որպեսՀայաստանում

սահմանադրականկարգիդեմկատարվածքայլ,որպեսդատականիշխանությանխո-

չընդոտումև,առհասարակ,պետականություննարկածախնդրությանտանելուչկշռա-

դատվածքայլ»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ քա ղա քա կան բռնաճն շում նե րի, ու ժի կի րառ ման, ընտ‑

րո ղա կան մո տեց ման դա տա պար տում, բա ցա սա կան վե րա բեր մունք ան հան դուր ժո ղա‑

կա նութ յան նկատ մամբ: 

 • Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցին9. կու սակ ցութ յու նը մաս նա վո րա‑

պես նշում էր. «Հավատալով,որդատարանըհավատարիմկմնաանկախևճնշումնե-

րիցզերծորոշումկայացնելուիրսահմանադրականհանձնառությանը,այդուհանդերձ,

դատապարտումենքարդարադատությունըխոչընդոտելույուրաքանչյուրդեպք՝դրանք

դիտելովորպեսՀայաստանումսահմանադրականկարգիհաստատմանուամրագրման

դեմուղղվածքայլ»։

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան դա տա պար տում, ժո ղովր‑

դա վա րա կան հա սա րա կութ յան կար ևո րութ յուն, ազ գա յին միաս նա կա նութ յան, ներ հա‑

սա րա կա կան հա մե րաշ խութ յան, հա մազ գա յին անվ տան գութ յան վրա շեշ տադ րում:

 • Իշխանություններիքաղաքականությանսոցիալականբաղադրիչիվերաբերյալհար-

ցին10. կուսակցությաներիտասարդականմիությունըպնդումէր,որ«բարեփոխումների

քողիտակոտնահարվումենխոցելիևմիջինխավերիիրավունքները»:Հայտարարու-

թյունումնշվումէրնաև,որանհրաժեշտէխուսափել«աշխատավորդասիևսոցիալա-

կանխոցելիխմբերիշահերիոտնահարումից»,ևորքաղաքականությունըպետքէայն-

8. ՀՅԴ Հայաստանի ԳՄ հայտարարությունը, 19.05.19, https://www.arfd.am/news/13460/
9. ՀՅԴ Հայաստանի ԳՄ հայտարարությունը, 18.05.19, https://www.arfd.am/news/13406/
10. Բարեփոխումների քողի տակ ոտնահարվում են խոցելի և միջին խավերի իրավունքները, 14.03.19,
https://www.arfd.am/news/10446/
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պեսպլանավորել,որմիտվածլինի«առաջինհերթինմիջինևմիջինիցցածրեկամուտ

ունեցողխավիներկայացուցիչներիկենցաղայինպայմաններիբարելավմանը»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑տնտե սա կան բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ մի ջին և մի ջի նից ցածր ե կա մուտ ու նե ցող խա վի ներ‑

կա յա ցու ցիչ նե րի կեն ցա ղա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման անհ րա ժեշ տութ յուն, փոքր և 

մի ջին ձեռ նար կա տի րութ յան շա հե րի պաշտ պա նութ յուն, ըն կեր վա րա կան ար ժեք ներ:

 • ՀՀԿառավարության2019-2023թթ․ ծրագրի վերաբերյալ հարցին11. կուսակցու-
թյունըքննադատությանէրենթարկումկառավարությանծրագիրը՝մասնավորապես

նշելով,որ«իհակադրությունիշխողուժիբազմիցսհնչեցրածմոտեցումների»՝ծրագ-

րումանդրադարձ չկա քաղաքական համակարգի բարեփոխմանը: Նշվում էր նաև,

որ«փորձէարվումկառավարությունըփոխարինելմեկանձով`գերկենտրոնացնելով

կոլեգիալկառավարմանմարմնիլիազորությունները»:ՀՅԴ-իկարծիքով՝դա«երկրի

ժողովրդավարականզարգացմանընթացքըխաթարողևմեծռիսկերպարունակող

իրողությունէ»:Հայտարարությունը,որըբաղկացածէրմիքանիմասից,պարունա-

կումէրնաևոլորտայինգնահատականներ:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑տնտե սա կան և սո ցիալ‑մշա կու‑

թա յին բնույ թի ո րո շա կի գա ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ « Զար գա նալ՝ չզի ջե լով*» 

սկզբունք (*չզի ջե լը Ար ցա խի տա րած քին է վե րա բե րում), հայ ժո ղովր դի կեն սա կան շահ, 

ազ գա յին ար ժե հա մա կար գի ձևա վո րում, ազ գա յին պե տութ յան կա յա ցում, ազգ‑բա նակ, 

նեո լի բե րա լիզ մի սկզբունք նե րի հա մա տեքս տում ի րա կա նաց վող տնտե սա կան քա ղա‑

քա կա նութ յան ա նըն դու նե լիութ յուն, փոքր կա ռա վա րութ յան քննա դա տութ յուն, ակ տիվ 

տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յան կար ևո րում, սո ցիա լա կան ար դա րութ յուն, տնտե‑

սա կան ա ճի արդ յունք նե րի ար դա րա ցի բաշխ ման կար ևո րութ յուն, ա զատ շու կա յա կան 

կար գա վոր ման հեն քի քննա դա տութ յուն, հա րուստ նե րի և  աղ քատ նե րի ե կա մուտ նե րի 

միջև մեծ տար բե րութ յան ա նըն դու նե լիութ յուն, ազ գա յին ար ժե հա մա կար գի, հոգ ևոր և  

ազ գա յին ա վան դույթ նե րի, ազ գա յին դաս տիա րա կութ յան, հայ րե նա սի րութ յան, հան րա‑

յին հա մա խո հութ յան կար ևո րութ յուն: 

 • ԲՀԿ-ի շուրջիրադարձություններիվերաբերյալհարցին («Հայրենիք»և«ՄեկՀա-

յաստան» կուսակցությունների հետ համատեղ)12. հայտարարությունում նշվում էր,

որկուսակցություններիհամոզմամբ՝ԲՀԿնախագահինկատմամբքրեականհետապն-

դումէիրականացվում:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑տնտե սա կան և սո ցիալ‑մշա կու թա‑

յին բնույ թի ո րո շա կի գա ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ ազ գա յին‑պե տա կան ի րա կան 

օ րա կար գի կար ևո րութ յուն, հա մազ գա յին հա մա խո հութ յան ընդգ ծում, ազ գա յին պա‑

ռակտ ման եր ևույ թի քննա դա տութ յուն: 

11. ՀՅԴ Հայաստանի ԳՄ տեսակետը ՀՀ կառավարության 2019‑2023 թթ․ ծրագրի վերաբերյալ, 18.02.19, https://www.arfd.am/news/9507/
12. Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հայտարարությունը, 16.06.20, https://www.arfd.am/news/27302/ 
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 • Կորոնավիրուսիհետևանքներիմեղմմանքաղաքականությանվերաբերյալհարցին.

իթիվսիշխանություններիհասցեինուղղվածտարբերբնույթիմեղադրանքներիևքն-

նադատության, կուսակցությունը քննադատում էր «բիզնեսին աջակցելու փոխարեն

բանկերինֆինանսավորելը»։Նշվումէր,որ«փաստորեն,կառավարությունըխուսափեց

վերցնել տնտեսական ծրագրի իրականացման պատասխանատվությունը (ռիսկերը),

որիպատճառովբիզնեսիաջակցությանծրագրերըհիմնականումսահմանափակվեցին

վարկերիտոկոսադրույքներիսուբսիդավորմամբ»։

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑տնտե սա կան բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ պետք է ա ջակ ցել բիզ նե սին, այլ ոչ թե ֆի նան սա վո րել 

բան կե րը, տնտե սա կան ծրագ րի ի րա կա նաց ման պա տաս խա նատ վութ յու նը պետք է իր 

վրա վերց նի կա ռա վա րութ յու նը, ա ռանց բյու ջե տա յին ծախ սե րի վե րա նայ ման պե տա‑

կան պարտ քի ա վե լա ցում: 

 • Լանզարոտեի կոնվենցիայի վավերացմանվերաբերյալխնդրին13. կուսակցությունը

խստորենդատապարտումէրԼանզարոտեիկոնվենցիայիվավերացմանիրողությունը:

Հայտարարությունումկոնվենցիանդիտարկվումէրորպես«վտանգավորևխիստվի-

ճահարույցենթատեքստպարունակող»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ 6 տա րե կա նից բարձր ե րե խա նե րի սե ռա կան կրթու‑

թյունը «կա րող է ծանր բա րո յա հո գե բա նա կան և  ար ժե հա մա կար գա յին կորս տա բեր հե‑

տ ևանք ներ ու նե նալ»: Կար ևոր վում են ազ գա յին ար ժե հա մա կարգ, ըն տա նե կան ա վան‑

դույթ ներ, երկ րի բա րո յա հո գե բա նա կան և  ար ժե քա յին դաշտ հաս կա ցութ յուն նե րը: 

 • ՀայԱռաքելականԵկեղեցու (ՀԱԵ)դեմենթադրյալարշավիթեմային14. հայտարա-

րությունում կուսակցությունը իշխանություններից պահանջում էր «հստակ դիրքորո-

շումհայտնել»եկեղեցուդեմենթադրյալարշավիկապակցությամբև«համապատաս-

խանվերաբերմունքդրսևորելնմանօրինակկեցվածքցուցաբերածքաղաքական,պե-

տական,հանրայինգործիչներիհանդեպ»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ ազ գա յին ար ժեք նե րի և ՀԱԵ‑ն  ոտնձ գութ յուն նե րից 

պաշտ պա նե լու կար ևո րութ յուն, հա սա րա կութ յան պա ռակտ ման եր ևույ թի ա նըն դու նե‑

լիութ յուն: 

 • Արտակարգ դրությամբպայմանավորված օրենքներումփոփոխություններանելու

վերաբերյալ հարցին15. կուսակցությունը քննադատում էր օրենսդրական փոփոխու-

թյունները,մասնավորապեսնշելով,որ«օրենսդրականփոփոխություններըենթադրում

13. ՀՅԴ Հայաստանի ԳՄ ՄՈՀ գրասենյակի հայտարարությունը, 02.06.20, https://www.arfd.am/news/26932/
14. ՀՅԴ Հայաստանի ԳՄ հայտարարությունը, 15.04.20, https://www.arfd.am/news/25457/
15. ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն մարմնի հայտարարությունը, 01,04.2020, https://www.arfd.am/news/25146/ 
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ենայնպիսիտոտալվերահսկողությանսահմանում,որըխաթարումէանձնական,մաս-

նավորևընտանեկանկյանքիսահմանադրականանձեռնմխելիությունը»։

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ հա սա րա կա կան հա մե րաշ խութ յան, քա ղա քա կան հան‑

դուր ժո ղա կա նութ յան, պառ լա մեն տա րիզ մի կար ևո րութ յուն:

 • Կոտայքի մարզի Պռոշյան համայնքի պանթեոնը պղծելու փաստի հարցին16. կու-

սակցություննակնարկում էր, որտեղի ունեցածը հետևանք է մի շարք բացասական

երևույթների,որիգեներացնողըիշխանություններնեն:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ ազ գա յին ե կե ղե ցու, դպրո ցի, ըն տա նի քի կար ևո րու‑

թյուն, և  այն գա ղա փա րը, որ դրանք վտանգ ված են իշ խա նութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան 

հետ ևան քով և կա րիք ու նեն պաշտ պա նութ յան, ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան մեր ժում: 

 • Եկամտային հարկի դրույքաչափերի նախատեսվող համահարթեցման խնդրին17. 

հայտարարությանմեջմասնավորապեսնշվումէր,որ«նախատեսվողփոփոխությունը

հակասում էՀՀՍահմանադրությամբամրագրված՝ սոցիալական շուկայականտնտե-

սականկարգունենալուպահանջին,մտահոգիչէսոցիալականարդարությանտեսան-

կյունից,ամբողջապեսհակասումէսոցիալականպետությանգաղափարախոսությանը,

չիբխումմիջազգայինլավագույնփորձից»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑տնտե սա կան բնույ թի ո րո շա կի 

գա ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ հա մե րաշխ զար գա ցում, սո ցիա լա կան նե րա ռա‑

կան զար գա ցում, հար կա յին հա մա կար գի սո ցիա լա կան բա ղադ րիչ, ե կամ տային հար կի 

պրոգ րե սիվ դրույ քա չափ, պե տա կան գոր ծուն ա ջակ ցութ յուն արհ միութ յուն նե րի դե րի 

բարձ րաց մա նը: 

ՀՅԴ‑ի հայ տա րա րութ յուն նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նութ յու նը պա րու նա կում է գա ղա փա րա‑

խո սա կան բնույ թի դրույթ ներ, սա կայն հիմ նա կա նում բաղ կա ցած է իշ խա նութ յուն նե րի հաս‑

ցեին ուղղ ված խիստ քննա դա տութ յու նից, ո րոշ դեպ քե րում առ կա են նաև սե փա կան մո տե‑

ցում ներ և քա ղա քա կա նութ յան ա ռա ջարկ ներ: 

Վեր լու ծութ յան են թարկ ված հայ տա րա րութ յուն նե րում առ կա են ինչ պես սո ցիալ‑մշա կու թա‑

յին, այն պես էլ սո ցիալ‑տնտե սա կան բնույ թի դրույթ ներ, ո րոնք հա մա հունչ են կու սակ ցության 

ծրագ րում առ կա գա ղա փա րա խո սա կան բնույ թի դրույթ նե րին: ՀՅԴ ծրագ րում կար ևոր վող 

խնդիր նե րից, բա ցա սա կան դրույթ նե րից էին, մաս նա վո րա պես՝ հա սա րա կութ յան բևե ռա ցու‑

16. ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն մարմնի հայտարարությունը, 02.12.19, https://www.arfd.am/news/20651/
17. Եկամտային հարկի դրույքաչափերի նախատեսվող համահարթեցումը. խնդիրներ և այլընտրանքային լուծումներ, 31.05.19,
https://www.arfd.am/news/14184/

https://www.arfd.am/news/20651/
https://www.arfd.am/news/14184/
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մը, սո ցիա լա կան բևե ռա ցու մը, նեո լի բե րալ քա ղա քա կա նութ յու նը: Որ պես դրա կան եր ևույթ‑

ներ, դրա կան ար ժեք ներ էին նշվել, մաս նա վո րա պես՝ ազ գա յի նը, սո ցիա լիս տա կա նը, ազ գա յին 

ար ժեք նե րը, սո ցիա լա կան ար դա րութ յու նը, հա մե րաշխ հա սա րա կութ յու նը, ազգ‑բա նակ հա յե‑

ցա կար գը, հա մայն հա յութ յան ազ գա յին նպա տակ նե րը: Որ պես ա ռանց քա յին գա ղա փա րա կան 

դրույթ ներ, նպա տակ ներ էին նշվել, մաս նա վո րա պես՝ պե տա կան արդ յու նա վետ մի ջամ տու մը, 

ե կա մուտ նե րի ար դար բաշ խու մը: 

Հայ տա րա րութ յուն նե րում առ կա այլ դրույթ նե րը առն վազն չեն հա կա սում ծրագ րում առ կա 

դրույթ նե րին: Ուս տի, կա րող ենք նշել, որ կու սակ ցութ յուն նե րի նա խընտ րա կան ծրագ րե րին 

վե րա բե րող մեր ու սում նա սի րութ յու նում ՀՅԴ‑ի ծրագ րին տրված գա ղա փա րա խո սա կան կողմ‑

նո րոշ ման գնա հա տա կա նը՝ ազ գա յին‑պահ պա նո ղա կա նութ յուն և ձախ‑կենտ րո նա մե տութ յուն, 

հա մա հունչ է հայ տա րա րութ յուն նե րում առ կա գա ղա փար նե րին: 
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3․3 Հայ ազգային կոնգրես (ՀԱԿ) կուսակցության հայտարարությունների վերլուծություն

ՀԱԿ‑ը հան դես է ե կել մի շարք հայ տա րա րութ յուն նե րով, ո րոն ցից ա ռանձ նաց րել ենք ա ռե‑

րևույթ գա ղա փա րա խո սա կան տար րեր ու նե ցող հայ տա րա րութ յուն նե րը և վեր լու ծել դրանք: 

Հայ տա րա րութ յուն նե րը վեր լու ծե լիս չենք անդ րա դար ձել այն հար ցին, թե արդ յոք ան կե՞ղծ է 

կու սակ ցութ յու նը իր դիր քո րո շում նե րը հայտ նե լիս, և  արդ յոք հիմ նա վո՞ր են դրան ցում առ կա 

թե զե րը: 

Հայ տա րա րութ յուն նե րը վե րա բե րում են՝

 • Նոր Ընտրական օրենսգրքի ընդունման անհրաժեշտությանը18. հայտարարությու-

նումմասնավորապեսնշվածէ.«Օրինագիծըլուծումէընտրություններըգաղափարա-

կան,քաղաքականհիմքովանցկացնելուխնդիրը»,քանիոր«ռեյտինգայինի»փոխա-

րեն100-տոկոսանոց համամասնականընտրակարգ է սահմանվում: ՀԱԿ-ը նշել է, որ

այդպիսիօրենսգրքովարտահերթընտրություններըքաղաքականճգնաժամըհաղթա-

հարելուհնարավորությունենտալիս:

Այս հայ տա րա րութ յու նը գա ղա փա րա խո սա կան տար րե րի պա րու նակ ման տե սանկ յու‑

նից հե տաքրք րա կան է միայն նրա նով, որ բա ցա հայ տում է, որ կու սակ ցութ յու նը մրցակ‑

ցա յին ժո ղովր դա վա րա կան մո դե լի կողմ նա կից է: 

 •  ՀՀԿառավարության հնգամյածրագրին19. հայտարարությունում, մասնավորապես,

դրական վերաբերմունք էր արտահայտվում ծրագրի մի շարք կետերի վերաբերյալ:

Մասնավորապես նշվում էր, օրինակ՝ որ ծրագիրը «պարունակում էարժեքավոր դի-

տարկումներարդյունավետ կառավարմանայնպիսի սկզբունքների մասին, ինչպիսիք

են՝ ներառականությունը, հաշվետվողականությունը, թափանցիկությունը, կարգավո-

րումներիպարզեցումըևայլն»:ՀԱԿ-ընաևնշումէր,թեինչպիսիլուծումներէառաջ-

նայինհամարում:Այդլուծումներիթվումէին՝Հայաստանիհասարակական-քաղաքա-

կան համակարգի վերափոխումը, մրցակցային, ազատական տնտեսության հիմքերի

վերականգնումըևայլն:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին և սո ցիալ‑տնտե սա‑

կան բնույ թի ո րո շա կի գա ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ ար դար մրցակ ցա յին և մաս‑

նակ ցա յին տնտե սութ յուն, տե ղե կատ վա կան և բարձր տեխ նո լո գիա նե րի տնտե սութ յան 

արժ ևո րում, ան ցու մա յին ար դա րա դա տութ յան կար ևո րութ յուն, իշ խա նութ յան և խո շոր 

բիզ նե սի հստակ տա րան ջա տում, ոչ բնա կան մե նաշ նորհ նե րի վե րա ցում, սո ցիա լա կան 

ծայ րա հեղ բևե ռաց ման ա նըն դու նե լիութ յուն, այ լընտ րան քա յին է ներ գե տի կա յի կար ևո‑

րում: 

18. https://www.facebook.com/qosdp/posts/644327859670957
19. Հայտարարություն ՀՀ Կառավարության հնգամյա ծրագրի վերաբերյալ, 16.02.19, http://www.anc.am/?p=2980

https://www.facebook.com/qosdp/posts/644327859670957
http://www.anc.am/?p=2980
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 • Ամուլսարիվերաբերյալխնդրին20. հայտարարությունումմասնավորապեսնշվումէր,

որպետքէարգելել«հանքավայրերիայնպիսիշահագործումը,որըոչնչացնումէշրջա-

կաէկոհամակարգը,անհամաչափվնասպատճառումբնությանը,ծանրհարվածհաս-

ցնումմարդկանցառողջությանը,հափշտակումժողովրդինպատկանողընդերքիհարս-

տությունը»,և որ «հանրության մոտմի շարքհարցեր են հարուցել, որոնք կասկածի

տակենդնումԱմուլսարիհանքիշահագործմաննպատակահարմարությունը»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին և սո ցիալ‑տնտե սա‑

կան բնույ թի ո րո շա կի գա ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ է կո հա մա կար գի կար ևո րու‑

թյուն, ըն դեր քի «գի շա տիչ շա հա գործ ման» ա նըն դու նե լիութ յուն, բարձր տեխ նո լո գիա‑

կան արդ յու նա բե րութ յան զար գաց ման պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան կար ևո րութ յուն:

 

 • Բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության զարգացման պետական քաղա-

քականությանը21. հայտարարությունում առաջարկվում էր պետական աջակցություն

ցուցաբերելտեխնոլոգիաներիառաջավոր սահմանինաշխատող ընկերություններին:

Առաջարկներիթվումնշվումէր՝անհրաժեշտէստեղծել«պետություն-մասնավորգոր-

ծընկերություն (PPP)՝ օրենքի հիման վրա գործող պետական բաժնեմասով տեղեկա-

տվականևայլբարձրտեխնոլոգիաներիզարգացմամբզբաղվողձեռնարկություններ»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑տնտե սա կան բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ գի տե լի քա հենք և տեխ նո լո գիա հենք արդ յու նա բե րու‑

թ յան ա ճի կար ևո րում, պե տութ յուն‑մաս նա վոր ձեռ նար կութ յուն սերտ հա մա գոր ծակ‑

ցութ յուն, ար տա քին տնտե սա կան քա ղա քա կա նութ յան ա զա տա կա նա ցում, բիզ նե սա յին 

խմբե րի շա հե րը պաշտ պա նող ա սո ցիա ցիա նե րի ստեղծ ման կար ևո րութ յուն: 

 • ԱկտիվիստՎարդանՀարությունյանիվրահարձակմանառիթով22. հայտարարությու-

նումմասնավորապեսնշվումէր,որ«ՀՅԴղեկավարներըբացտեքստովհայտարարում

են, որ որպես քաղաքականպայքարի մեթոդ կրկին որդեգրում ենահաբեկչությունը,

ևինքնադատաստանենհայտարարումայնանձանցնկատմամբ,որոնքունենիրենց

հայացքներիցտարբերվողհայացքներկամիրենցդավանածարժեքներինչհամապա-

տասխանողարժեքներ»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ ինք նա դա տաս տա նի, ա հա բեկ չութ յան խիստ մեր ժում և, 

ընդ հա նուր առ մամբ, քա ղա քա կա նութ յու նում բռնութ յան բա ցա ռում: 

 • Սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացի վերաբերյալ23. հայտարարու-

թյունումմասնավորապեսնշվում էր, որանհրաժեշտէանցնել կիսանախագահական

20. Հայտարարություն, 29.08.19, https://anc.am/2985/
21. Հայտարարություն, 08.11.19, http://www.anc.am/?p=3000 
22. Վարդան Հարությունյանի հետ կատարվածն այլ կերպ, քան ահաբեկչական ակտ դժվար է բնութագրել. ՀԱԿ, 05.06.19,
https://lurer.com/?p=324466&l=en
23. Հայտարարություն, 11.02.20, http://www.anc.am/?p=3011

https://anc.am/2985/
http://www.anc.am/?p=3000
https://lurer.com/?p=324466&l=en
http://www.anc.am/?p=3011
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մոդելինևչսահմանափակվել«գործողսահմանադրականկառավարմանմոդելիակն-

հայտթերություններիշտկմամբ»,այլապես«հետինթվովկլեգիտիմացվի2015թվակա-

նիհանրաքվեումՀայաստանիժողովրդիկամքիապօրինիմերժումը»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ «քա ղա քա կան հա մա կար գի օ լի գար խի զա ցիա յի» ա նըն‑

դու նե լիութ յուն, «ժո ղովր դի կամք» հաս կա ցութ յան կար ևո րութ յուն, ո րո շում նե րի կա‑

յաց մա նը նա խոր դող հան րա յին լայն խորհր դակ ցութ յուն նե րի կար ևո րում: 

 • ԱնշարժգույքիհարկիմասովՀարկայինօրենսգրքումկատարվածփոփոխություն-

ներին24. հայտարարությունում մասնավորապես նշվում էր. «Պետություն-հարկատու

կամ պետություն-հասարակություն հարաբերություններում անհրաժեշտ է խստորեն

պահպանել հավասար հնարավորությունների սկզբունքը: Նմանփոփոխություններին

անհրաժեշտաբարպետքէնախորդեինլայնհասարակականքննարկումները»:ՀԱԿ-ն

առաջարկումէրՀՀկառավարությանը՝վերանայելիրմոտեցումներնայսհարցում,նա-

խաձեռնելօրենսդրականփոփոխություններիչեղարկումըևկոնցեպտուալհիմքիվրա

խնդրինանդրադառնալարտակարգդրությանռեժիմնավարտվելուցհետո:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑տնտե սա կան բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ պե տութ յուն‑հա սա րա կութ յուն հա րա բե րութ յուն նե րում 

հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րի սկզբուն քի պահ պան ման կար ևո րութ յուն, հար կա յին 

ռե ժի մի ան փո փո խե լիութ յան ե ռամ յա պար բե րաշր ջա նի կա նո նի պահ պան ման կար ևո‑

րութ յուն, ժա ռան գութ յան և հարս տութ յան հար կի ներդր ման կար ևո րութ յուն:

ՀԱԿ‑ի հայ տա րա րութ յուն նե րի զգա լի մա սը պա րու նա կում է գա ղա փա րա խո սա կան բնույ թի 

դրույթ ներ: Հայ տա րա րութ յուն նե րից շա տե րը քննա դա տա կան բո վան դա կութ յուն ու նեն, ո րոշ 

դեպ քե րում առ կա են նաև սե փա կան մո տե ցում ներ և քա ղա քա կա նութ յան ա ռա ջարկ ներ: 

Վեր լու ծութ յան են թար կած հայ տա րա րութ յուն նե րում առ կա են ինչ պես սո ցիալ‑մշա կու թա յին, 

այն պես էլ սո ցիալ‑տնտե սա կան բնույ թի դրույթ ներ, ո րոնք հա մա հունչ են կու սակ ցության ծրագ‑

րում առ կա գա ղա փա րա խո սա կան բնույ թի դրույթ նե րին: ՀԱԿ‑ի ծրագ րում կար ևոր վող խնդիր‑

նե րից, բա ցա սա կան դրույթ նե րից էին նշվել, մաս նա վո րա պես՝ բռնա պե տութ յու նը, հա սա րա‑

կութ յան սուր շեր տա վո րու մը, տնտե սութ յան մե նաշ նոր հա ցու մը: Որ պես դրա կան երևույթ ներ, 

դրա կան ար ժեք ներ էին նշվել, մաս նա վո րա պես՝ ա զա տութ յու նը, մար դու ի րա վունք նե րի ա ռաջ‑

նայ նութ յու նը, սո ցիա լա կան ար դա րութ յու նը, պրոգ րե սիվ հար կա յին քա ղա քա կա նութ յու նը, 

հնա րա վո րութ յուն նե րի հա վա սա րութ յու նը: Որ պես ա ռանց քա յին գա ղա փա րա կան դրույթ ներ, 

նպա տակ ներ էին նշվել, մաս նա վո րա պես՝ պե տութ յան նշա նա կա լից մի ջամ տությու նը, ար տա‑

դ րութ յան խթան մանն ուղղ ված անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցու մը, փոքր և մի ջին 

բիզ նե սի ա րագ զար գա ցու մը: 

24. Հայտարարություն, 29.06.20, http://www.anc.am/?p=3024

http://www.anc.am/?p=3024
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Հայ տա րա րութ յուն նե րում առ կա այլ դրույթ նե րը առն վազն չեն հա կա սում ծրագ րում առ կա 

դրույթ նե րին: Ուս տի կա րող ենք նշել, որ կու սակ ցութ յուն նե րի նա խընտ րա կան ծրագ րե րին վե‑

րա բե րող մեր ու սում նա սի րութ յու նում ՀԱԿ‑ի ծրագ րին տրված գա ղա փա րա խո սա կան կողմ նո‑

րոշ ման գնա հա տա կա նը՝ աջ կենտ րո նա մետ չա փա վոր ա զա տա կա նութ յուն, ո րը ո րոշ ա ռում նե‑

րով մո տե նում է ձախ կենտ րո նա մետ չա փա վոր պահ պա նո ղա կա նութ յա նը, հա մա հունչ է հայ‑

տա րա րութ յուն նե րում առ կա գա ղա փար նե րին: Հարկ է նշել, որ, այ նո ւա մե նայ նիվ, հայ տա րա‑

րութ յուն նե րում գե րիշ խել են ձախ‑կենտ րո նա մե տութ յա նը և չա փա վոր ա զա տա կա նութ յա նը 

հա րիր դրույթ ներ: 
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3․4 «Ժառանգություն» կուսակցության հայտարարությունների վերլուծություն

« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յու նը հան դես է ե կել մի շարք հայ տա րա րութ յուն նե րով, ո րոն ցից 

ա ռանձ նաց րել ենք ա ռեր ևույթ գա ղա փա րա խո սա կան տար րեր ու նե ցող հայ տա րա րութ յուն նե‑

րը և վեր լու ծել դրանք: Հայ տա րա րութ յուն նե րը վեր լու ծե լիս չենք անդ րա դար ձել այն հար ցին, 

թե արդ յոք ան կե՞ղծ է կու սակ ցութ յու նն իր դիր քո րո շում նե րը հայտ նե լիս, և  արդ յոք հիմ նա վո՞ր 

են դրան ցում առ կա թե զե րը: 

Հայ տա րա րութ յուն նե րը վե րա բե րում են՝

 • Վարկատուկազմակերպություններիհետկապվածխնդրին25. կուսակցությունըմաս-

նավորապեսնշումէր,որ «Պետությանխնդիրըոչթեքաղաքացուունեզրկմանըլռելյայն

աջակցելնէ,այլհամավարակովպայմանավորվածարտակարգդրությանմեջսատար

կանգնելը»:Առաջարկվումէր,որպետությունըմարիմինչև500.000(հինգհարյուրհա-

զար)ՀՀդրամսպառողականվարկերը:Կուսակցությունընաևառաջարկումէրլիցեն-

զիայիցզրկելորոշվարկատուկազմակերպությունների,որոնք«ստեղծվելենփողերի

լվացմանկասկածհարուցողճանապարհով»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑տնտե սա կան բնույ թի գա ղա փա րա‑

խո սա կան ո րո շա կի դրույթ ներ՝ հա սա րա կութ յան լայն շեր տե րին ուղղ ված պե տութ յան 

ու ղիղ ա ջակ ցութ յան խրա խու սում, խիստ, կտրուկ քա ղա քա կա նութ յուն այն մաս նա վոր 

ձեռ նար կութ յուն նե րի նկատ մամբ, ո րոնց նկատ մամբ կա կաս կած, որ նրանք ձևա վոր վել 

են փո ղե րի լվաց ման ճա նա պար հով: 

 • ԲՀԿանդամներին վերաբերող քրեական գործերիխնդրին26. հայտարարությունում

կուսակցությունը մեղադրում էր իշխանություններին ԲՀԿ-ի հասցեին «ընտրողական

մեղադրանքներ» հնչեցնելու համար և զգուշացնում, որ նման գործելաոճը կարող է

հանգեցնել«անձնականևքաղաքականբռնաճնշումների,քաղաքացիականբախում-

ների,վախիևանհանդուրժողականությանմթնոլորտիստեղծմանը»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ քա ղա քա կան բռնաճն շում նե րի, ու ժի կի րառ ման, ընտ‑

րո ղա կան մո տեց ման դա տա պար տում, բա ցա սա կան վե րա բեր մունք ան հան դուր ժո ղա‑

կա նութ յան նկատ մամբ: 

 • Համավարակիպայմաններումբողոքիցույցերիևդրանցնկատմամբիշխանություն-

ների ցուցաբերած վարվելակերպին27. կուսակցությունը քննադատում էր իշխանու-

25. Վարկերի մարման խնդիր ունի վարկառու բնակչության ոչ թե 7%‑ը, այլ շատ ավելին, 25.09.20,
https://www.heritage.am/hy/news/720‑250920 
26. Ժողովրդավարական Հայաստանը չի կարող հայտնվել բռնաճնշումների, քաղաքացիական բախումների, վախի և 
անհանդուժողականության մթնոլորտում, 14.06.20, https://www.heritage.am/hy/news/715‑140620
27. Ուժը մշտապես պետք է զուգակցվի օրինականության պահպանման հրամայականի հետ, 13.06.20,
https://www.heritage.am/hy/news/714‑130620 
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թյուններին,իրկարծիքով,անհամաչափուժիկիրառման,անհարկիսահմանափակում-

ներիհամար:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ ժո ղովր դա վա րութ յան և մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ‑

պա նութ յան կար ևո րութ յուն, ազ գա յին հա մա ձայ նութ յան վրա շեշ տադ րում: 

 • «Հանրաքվեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագծին28. կու-

սակցությունըգտնումէր,որ«օրենսդրականփոփոխություննականէ՝տեղադրվածՀՀ

ներքաղաքականդաշտում,այնխախտումէիշխանություններիտարանջատմանևհա-

կակշիռներիստեղծմանժողովրդավարականհիմնականսկզբունքը՝հնարավորություն

ստեղծելովմեծամասնությունունեցողուժերինօրենքներըծառայեցնելխմբիշխանու-

թյանպահպանմանհատվածականշահերին»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ հե ղա փո խութ յան ար ժեք ներ, ազ գա յին հա մա ձայ նու‑

թ յուն, կա ռա վար ման հա մա կար գի ժո ղովր դա վա րա կան ըն թացք, իշ խա նութ յուն նե րի 

տա րան ջատ ման և հա կակ շիռ նե րի ինս տի տուտ, հան րաք վեի ինս տի տուտ հաս կա ցու‑

թյուն նե րի վրա շեշ տադ րում: 

 • Համավարակովպայմանավորվածարտակարգդրությանը29.կուսակցությունըքննա-

դատում էր իշխանություններին, որ, ըստ իրեն՝ համավարակի դեմպայքարի համար

պատասխանատումարմիններըդրսևորեցինանգործություն:«Ժառանգությունը»պա-

հանջումէր«ՀՀպարետատանևառողջապահությանոլորտիղեկավարներիհրաժարա-

կաննուհրապարակայինբացատրությունը»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ ազ գա յին հա մա ձայ նութ յան մթնո լորտ, «հե ղա փո խութ‑

յան հռչա կած նպա տակ ներ», «իշ խա նութ յան հաշ վե տու լի նե լու հիմ նա րար սկզբունք»:

 • Կառավարությանանդամներիաշխատավարձերի բարձրացումներին30. կուսակցու-

թյունը քննադատում էր իշխանություններին կառավարության բարձրաստիճան ան-

դամներիաշխատավարձերի,իրկարծիքով,անհամաչափբարձրացմանհամար:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑տնտե սա կան բնույ թի ո րո շա կի գա‑

ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ հան րա յին բա րի քի ար դա րա ցի վե րա բաշ խում, սո ցիա‑

լա կան պե տութ յուն, եր ջա նիկ ան հատ, հո գա տար հան րութ յուն, հզոր պե տութ յուն: 

28. «Հանրաքվեի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծն ական է Հայաստանի ժողովրդավարության ճանապարհին, 
05.06.20, https://www.heritage.am/hy/news/713‑050620
29. ՀՀ պարետատան և առողջապահության պատասխանատուները պետք է հաշվետու լինեն և հրաժարական տան, 03.06.20,
https://www.heritage.am/hy/news/712‑030620
30. Առաջ գնանք ազատ, արդար, իրավական և համակարգային բարեփոխումների ճանապարհով, 28.02.20,
https://www.heritage.am/hy/news/704‑280220
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• Սահմանադրականհանրաքվեիվերաբերյալխնդրին31.հայտարարությանմեջնշվում

էր,որ«ներկայիսիրավիճակումապրիլի5-իսահմանադրականհանրաքվեիթե՛«այո»-ն,

թե՛«ոչ»-ըբերելուենմերերկրիհամարհատվածականևոչլեգիտիմարդյունքի»:Կու-

սակցություննառաջարկում էրՍահմանադիրժողովգումարելևնորՍահմանադրու-

թյունընդունելհանրաքվեիմիջոցով:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի գա ղա փա րա‑

խո սա կան ո րո շա կի դրույթ ներ՝ ազ գա յին‑պե տա կան շահ, ժո ղովր դա վա րա կան Սահ մա‑

նադ րութ յան՝ ժո ղովր դի կող մից ըն դուն ման կար ևո րում: 

• ՀՀ պետական մարմինները բարենորոգելու անհրաժեշտության վերաբերյալ հար-

ցին32.կուսակցությունընշումէր,որ«պետականհամակարգըկարևորագույնոլորտնե-

րումտեղապտույտիմեջէ,իսկհասարակական,քաղաքականփոխըմբռնումըգաղա-

փարակիցուժերիմիջևգնալովթուլանումէ»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑տնտե սա կան և սո ցիալ‑մշա կու թա‑

յին բնույ թի գա ղա փա րա խո սա կան ո րո շա կի դրույթ ներ՝ «ժո ղովր դա վա րա կան, թավշ յա 

և  ոչ բռնի հե ղա փո խութ յան վերջ նա կան հաղ թա նակ», «ա զատ և ժո ղովր դա վա րա կան 

ար ժեք ներ», «են թա կա ռուց վածք նե րի ու տա րածք նե րի հա մա չափ զար գա ցում», հաս‑

կա ցութ յուն նե րի կար ևո րում, գո ղա կան և բա կա յին են թամ շա կույ թի քննա դա տութ յուն:

• Հանքարդյունաբերության և բնապահպանական խնդիրներին33. հայտարարությու-

նումնշվումէր,որորոշշրջանակներ«առանցմասնագիտականգիտելիքներիևտեսա-

կանու գործնականհիմնավորումների՝ հուզազգայականկարգախոսներով»փորձ են

կատարում «բնությանպահպանությանազնիվառաքելությունըվերածելուանկառա-

վարելիգործընթացի»:Կուսակցությունընաևնշումէր,որ«պետությունըհապաղումէ

բավարարևհամակարգվածքայլերգործադրելհանքարդյունաբերությանևբնապահ-

պանությանխնդիրներըհանգուցալուծմանմասնագիտականմակարդակտեղափոխե-

լուհամար»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑տնտե սա կան և սո ցիալ‑մշա կու թա‑

յին բնույ թի գա ղա փա րա խո սա կան ո րո շա կի դրույթ ներ՝ արդ յու նա բե րա կան նե րու ժի 

զար գա ցում, հա մե րաշ խութ յուն, ժո ղովր դա վա րա կան զար գա ցում, բնութ յան և  ազ գի 

ա ռող ջութ յան պահ պա նում, արդ յու նա բե րա կան Հա յաս տան: 

• Դատաիրավականբարեփոխումներիանհրաժեշտությանմասին34.հայտարարությու-

նում«Ժառանգություն»կուսակցությունըիշխանություններիցպահանջումէր«արտա-

31. «Ժառանգություն» կուսակցության հայտարարությունը. Հայաստանին անհրաժեշտ է Սահմանադիր ժողովի գումարում և նոր 
Սահմանադրության նախագծի հանրաքվե, 17.02.20, https://www.heritage.am/hy/news/703‑170220
32. ՀՀ դատական, օրենսդիր և գործադիր մարմինների աշխատանքը հիմնովին բարենորոգելու հրամայականը, 22.01.20,
https://www.heritage.am/hy/news/700‑220120
33. «Ժառանգություն» կուսակցության հայտարարությունը, 22.08.19, https://www.heritage.am/hy/news/670‑220819
34. «Ժառանգություն». Անաչառ դատաիրավական բարեփոխումերի հրամայականը
22.06.19, https://www.heritage.am/hy/news/667‑220719
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խորհրդարանականքաղաքականուժերիլայնշրջանակիևհանրությաններգրավմամբ

նախաձեռնելսահմանադրականբարեփոխումներիանաչառգործընթաց»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑տնտե սա կան և սո ցիալ‑մշա կու թա‑

յին բնույ թի գա ղա փա րա խո սա կան ո րո շա կի դրույթ ներ՝ իշ խա նութ յուն նե րի տա րան‑

ջատ ման և փոխզսպ ման քա ղա քա կա նութ յան անհ րա ժեշ տութ յուն, հա մա կար գա յին ժո‑

ղովր դա վա րա կան փո փո խութ յուն նե րի կար ևո րութ յուն: 

 • Հինուժերիվերադարձիևսահմանադրականկարգիտապալմանհնարավորփոր-

ձերի խնդրին35. հայտարարությունում նշվում էր, որ կուսակցությունն ակնկալում է

«խորհրդարանական և արտախորհրդարանական քաղաքական ու հասարակական

ուժերի հետօրառաջքննարկումների կազմակերպում՝ օրենսդրորենբացառելու հա-

մարհինուժերիվերադարձըևսահմանադրականկարգիտապալմանբոլորհնարավոր

փորձերը»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի գա ղա փա րա‑

խո սա կան ո րո շա կի դրույթ ներ՝ ան ցու մա յին ար դա րա դա տութ յան կար ևո րութ յուն, հին 

ու ժե րի վե րա դար ձը օ րեն քով բա ցա ռում, հա մե րաշ խութ յուն: 

 • Քոչարյանի և մյուսների դատավարության վերաբերյալ խնդրին36. հայտարարու-

թյունումկուսակցությունըքննադատումէր«նորՀայաստանիգործադիրուօրենսդիր

իշխանությանը,որվերջինս«չիկարողանումապահովելայնիրավականհամակարգի

ձևավորումը,որիդեպքումանհնարկլինիդատականդողէրոցքը»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի գա ղա փա րա‑

խո սա կան ո րո շա կի դրույթ ներ՝ «հին Հա յաս տա նի», այ սինքն՝ ավ տո րի տար հա մա կար գի 

քննա դա տութ յուն, ան ցու մա յին ար դա րա դա տութ յան և լ յուստ րա ցիա յի կար ևո րում: 

 • Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխման խնդրին37. հայտարարությունում «Ժառան-

գությունը»կոչէրանումարագքայլերիրականացնել՝Ընտրականօրենսգրքիփոփո-

խությունկատարելուուղղությամբ,որիարդյունքում«հնարավորինսկնվազենհնիվե-

րարտադրությանիրավաքաղաքականլծակները»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը, ան կախ այն հար ցից, արդ յոք նրա նում հիմ նա վո՞ր է կու սակ‑

ցութ յան կող մից ա ռաջ քաշ վող քննա դա տութ յու նը, պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա‑

յին բնույ թի գա ղա փա րա խո սա կան ո րո շա կի դրույթ ներ՝ «հին Հա յաս տա նի», այ սինքն՝ 

ավ տո րի տար հա մա կար գի քննա դա տութ յուն, ան ցու մա յին ար դա րա դա տութ յան և 

լ յուստ րա ցիա յի կար ևո րում: 

35. Օրենսդրորեն բացառենք հին ուժերի վերադարձը
21.05.19, https://www.heritage.am/hy/news/648‑210519
36. Հայաստանում կառավարման ճգնաժամը վերածվում է անիշխանության, 19.05.19, https://www.heritage.am/hy/news/647‑190519
37. «Ժառանգություն». Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխման հրամայականը, 29.04.19 https://www.heritage.am/hy/news/644‑290419
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 • Թավշյահեղափոխությանտարեդարձին38. կուսակցությունընշումէր,որ«ժողովրդի

կողմիցմերժվածիշխանությանհիմնականթևերիխաղաղճանապարհովհեռացումը»

համարումէ«պետականությանպատմությանվճռորոշհանգրվան»:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի գա ղա փա րա‑

խո սա կան ո րո շա կի դրույթ ներ՝ կորս ված ար դա րութ յան հաս տա տում, հա սա րա կա կան 

և քա ղա քա կան հա մե րաշ խութ յուն, ա զատ, անվ տանգ մի ջա վայր, ստեղ ծա րար քա ղա‑

քա ցի, հզոր պե տա կա նութ յուն: 

 • Իշխանությունների կառավարման հետ կապվածխնդիրներին39. հայտարարությու-

նումկուսակցությունըահազանգումէր,որ,ըստիրեն,Հայաստանումհաստատվումէ

միակուսակցականհամակարգ,ևորիշխանությունըհաճախգործումէհինմեթոդնե-

րով:

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին և սո ցիալ‑տնտե սա‑

կան բնույ թի գա ղա փա րա խո սա կան ո րո շա կի դրույթ ներ՝ կար ևոր վում է «ա զատ, մե‑

նաշ նորհ նե րից զերծ, ան կախ Հա յաս տա նը», ա ռաջ է քաշ վում «հան ցա վոր վար չա կազ‑

մի պար տադ րան քով կու տակ ված հար կա յին և  այլ պար տա վո րութ յուն նե րի մար ման 

տնտե սա պես ձեռն տու կա նոն նե րի և ժա մա նա կա ցույ ցի» մշակ ման անհ րա ժեշ տութ յան 

գա ղա փա րը, որ պես վտան գա վոր եր ևույթ է նշվում հա սա րա կա կան ան հա մե րաշ խու‑

թյու նը: Որ պես կար ևոր ար ժեք ներ և ն պա տակ ներ են նշվում «եր ջա նիկ ան հա տի, հո գա‑

տար հան րութ յան և հ զոր պե տութ յան կա յաց մա նը» հաս նե լը: 

« Ժա ռան գութ յան» հայ տա րա րութ յուն նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նութ յու նը պա րու նա կում 

է գա ղա փա րա խո սա կան բնույ թի դրույթ ներ, սա կայն հիմ նա կա նում բաղ կա ցած է իշ խա նու‑

թյուն նե րի հաս ցեին ուղղ ված քննա դա տութ յու նից, ո րոշ դեպ քե րում առ կա են նաև սե փա կան 

մո տե ցում ներ և քա ղա քա կա նութ յան ա ռա ջարկ ներ: 

Վեր լու ծութ յան են թար կած հայ տա րա րութ յուն նե րում առ կա են ինչ պես սո ցիալ‑մշա կու թա‑

յին, այն պես էլ սո ցիալ‑տնտե սա կան բնույ թի դրույթ ներ, ո րոնք հա մա հունչ են կու սակ ցության 

ծրագ րում առ կա գա ղա փա րա խո սա կան բնույ թի դրույթ նե րին: Հայ տա րա րութ յուն նե րում գե‑

րիշ խում էին սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի դրույթ ներ: « Ժա ռան գութ յան» ծրագ րում որ պես 

դրա կան եր ևույթ ներ, դրա կան ար ժեք ներ էին նշվել, մաս նա վո րա պես՝ սո ցիա լա կան ար դա‑

րութ յու նը, ազ գա յին ի րա վունք նե րը, սո ցիա լա կան շու կան, սո ցիա լա կան հա մե րաշ խութ յու նը, 

բա րո յա կան բարձր ար ժե հա մա կարգ ու նե ցող ան հատ ձևա վո րե լու կար ևո րութ յու նը, ժո ղովր‑

դա վա րութ յու նը, ա զա տա կա նութ յու նը, ազ գա պահ պա նութ յու նը: Որ պես ա ռանց քա յին գա ղա‑

փա րա կան դրույթ ներ, նպա տակ ներ էին նշվել, մաս նա վո րա պես՝ ազ գա յին ե կամ տի ար դար և 

հաս ցեա կան բաշ խու մը, փոքր և մի ջին բիզ նե սի հար կա յին բե ռի թեթ ևա ցու մը: 

38. «Ժառանգությունը» հավաստում է իր հավատարմությունը նորհայաստանյան պետության գաղափարաբանությանը, 23.04.19, 
https://www.heritage.am/hy/news/641‑230419
39. «Ժառանգություն» կուսակցության հայտարարություն, 08.04.19, https://www.heritage.am/hy/news/637‑080419

https://www.heritage.am/hy/news/641-230419
https://www.heritage.am/hy/news/637-080419
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Հայ տա րա րութ յուն նե րում առ կա այլ դրույթ նե րը առն վազն չեն հա կա սում ծրագ րում առ կա 

դրույթ նե րին: Ուս տի կա րող ենք նշել, որ կու սակ ցութ յուն նե րի նա խընտ րա կան ծրագ րե րին 

վե րա բե րող մեր ու սում նա սի րութ յու նում « Ժա ռան գութ յան» ծրագ րին տրված գա ղա փա րա խո‑

սա կան կողմ նո րոշ ման գնա հա տա կա նը՝ չա փա վոր‑պահ պա նո ղա կա նութ յուն և կենտ րո նա մե‑

տութ յուն, հա մա հունչ է հայ տա րա րութ յուն նե րում առ կա գա ղա փար նե րին: 
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3․5 « Սաս նա ծռեր» կու սակ ցութ յան հայ տա րա րութ յուն նե րի վեր լու ծութ յուն

« Սաս նա ծռեր» կու սակ ցութ յու նը հան դես է ե կել մի շարք հայ տա րա րութ յուն նե րով, ո րոն ցից 

ա ռանձ նաց րել ենք ա ռեր ևույթ գա ղա փա րա խո սա կան տար րեր ու նե ցող հայ տա րա րութ յուն նե‑

րը և  վեր լու ծել դրանք:  Հայ տա րա րութ յուն նե րը վեր լու ծե լիս չենք անդ րա դար ձել այն հար ցին, 

թե արդ յոք ան կե՞ղծ է կու սակ ցութ յունն իր դիր քո րո շում նե րը հայտ նե լիս, և  արդ յոք հիմ նա վո՞ր 

են դրան ցում առ կա թե զե րը: 

« Սաս նա ծռեր» կու սակ ցութ յան այդ պի սի հայ տա րա րութ յուն նե րը վե րա բե րել են՝

 • Ռոբերտ Քոչարյանինկալանքիցազատելուն. կուսակցությունըքննադատում է Փա-

շինյանի կառավարությանը, որ վերջինս չի գործում «հեղափոխական տրամաբանու-

թյամբ»,այլգործումէ«ռեժիմիկեղծՍահմանադրությամբ»ևօրենքներովև«ապազ-

գայինքաղաքականկոնսպեկտներով»:Նշվումէնաև,որ Փաշինյանիիշխանությունը

չի կարողանում դիմակայել 5-րդ շարասյան և Կրեմլի ճնշումներին, ինչը, կուսակցու-

թյանկարծիքով,հղիէ«ռևանշիևպետությանկազմալուծմանվտանգներով»:Սակայն

կուսակցությունընաևնշումէր,որ«ՆիկոլՓաշինյանիիշխանությաննաջակցությունը

դեռևսայլընտրանքչունի»40,սակայննապարտավորէսթափվել,համախմբելառողջ

ուժերինև«արմատականհամարժեքքայլեր»կատարելվերոնշյալվտանգները չեզո-

քացնելու համար: Հայտարարությունում նաևասվում է, որ ժողովուրդն է «ազգային

հեղափոխությանպատվիրատուն»:

Այս հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի գա ղա փա րա խո‑

սա կան տար րեր՝ թավշ յա հե ղա փո խութ յան, այ սինքն՝ ժո ղովր դա վա րա կան ար ժե հա մա‑

կար գի, ժո ղովր դա վա րա կան ար մա տա կան բա րե փո խում նե րի հա վա նութ յուն, ինք նիշ‑

խա նութ յան կար ևո րութ յուն և  ազ գա յի նի շեշ տադ րում: 

 • Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի

ստեղծմանը41. հայտարարությունում, մասնավորապես,նշվում է, որխնդիրըհամազ-

գայիննշանակությունունի,ևայնկարևորէազգայինուպետականշահերիերաշխա-

վորմանտեսանկյունից:ԱռաջարկվումէներգրավելԺիրայրՍեֆիլյանինայդհանձնա-

ժողովիաշխատանքում,քանիորվերջինսբացահայտելէայդպատերազմի«դավադիր

բնույթը»,տարածքայինկորուստներըևդրանքքողարկելունուղղվածՍերժՍարգսյա-

նիևիրգլխավորածռեժիմիկեղծիքները:

Այս հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի գա ղա փա րա խո‑

սա կան տար րեր՝ հա մազ գա յին խնդիր նե րի գո յութ յան մա սին շեշ տադ րում, ազ գա յին և 

 պե տա կան շահ հաս կա ցութ յուն նե րը որ պես ոչ հո մա նիշ հաս կա ցութ յուն նե րի կի րա ռում, 

40. Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմն ըստ էության անկարող են դիմակայելու 5‑րդ շարասյան ու նրա կրեմլյան տերերի ճնշումներին. «Սասնա 
ծռեր», 18,05,19, 
https://www.aravot.am/2019/05/18/1043936/
41. Պահանջում ենք Ժիրայր Սէֆիլյանին ներգրավել հանձնաժողովի աշխատանքում․ «Սասնա ծռեր»
05.06.19, https://medialab.am/23658/

https://www.aravot.am/2019/05/18/1043936/
https://medialab.am/23658/
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ոչ թա փան ցիկ գոր ծող, կեղ ծիք ներ ի րա կա նաց նող ռե ժի մի վե րա բեր յալ քննա դա տու‑

թյուն: 

 • Արցախում նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչների գործունեությանը42. հայտարա-

րությունումքննադատվումէնրանց«կիսաքրեականբարքերը»,խոսվումէայնմասին,

որճնշումներենբանեցնումբնակիչներիվրա,որպեսզինրանքգործչունենան«Սասնա

ծռեր»կուսակցությանհետ:

Այս հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի գա ղա փա րա խո‑

սա կան տար րեր, քննա դատ վում են բռնաճն շում նե րը, հա կա ժո ղովր դա վա րա կան ռե ժի‑

մը:

 • Ամուլսարիհանքիշահագործմանխնդրին43. հայտարարությունումքննադատվումէր

այն, որհեղափոխությունիցհետոառկաէ «ազգադավ»և«ոճրագործ»ռեժիմիցժա-

ռանգած օլիգոպոլ տնտեսություն, «բնության գիշատչական շահագործում»: Կուսակ-

ցությունընշումէր,որիշխանություններնանտեսումենազդակիրհամայնքներիձայնը,

հայտարարությունումկարևորվումէրհանքարդյունաբերությաննայլընտրանքգտնելը,

վերջնականարդյունքիվրահիմնվածարդյունաբերությունը:

Այս հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին և  սո ցիալ‑տնտե սա կան 

բնույ թի գա ղա փա րա խո սա կան տար րեր, քննա դատ վում են հա կա ժո ղովր դա կան ռե ժի‑

մը, հան քարդ յու նա բե րութ յու նը, օ լի գո պոլ տնտե սութ յու նը և բ նութ յան շա հա գոր ծու մը: 

 • «Սասնա ծռեր» խմբավորման դատավարության հարցին44. հայտարարությունում,

մասնավորապես,նշվումէր,որՆիկոլՓաշինյանը«ռազմագերիապստամբներին»ազա-

տելուփոխարենհանձնելէնրանցնախկին«ռեժիմիգործիքիվերածվածդատաիրա-

վականհամակարգիհայեցողությանը»:

Այս հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի գա ղա փա րա խո‑

սա կան տար րեր:  Կու սակ ցութ յան տեքս տում որ պես դրա կան ար ժեք ներ նշվել են հետև‑

յալ հաս կա ցութ յուն նե րը՝ ի րա վունք, ար ժա նա պատ վութ յուն, պե տա կա նութ յուն, ազգ, 

ազ գա յին շահ, հան րա յին հա մե րաշ խութ յուն, ապս տամ բութ յուն:  Տեքս տում քննա դատ‑

վում է նախ կին ռե ժի մը, ո րում, ըստ կու սակ ցութ յան կար ծի քի, չկար ար դա րա դա տու‑

թյուն:

 Հայ տա րա րութ յուն նե րում, բա ցա ռութ յամբ Ա մուլ սա րի խնդրին վե րա բե րո ղին, առ կա են միայն 

սո ցիալ‑մշա կու թա յին գա ղա փա րա խո սա կան բնույ թի տար րեր, ո րոնք հա մա հունչ են կու սակ‑

42. «Սասնա ծռեր» համահայկական կուսակցության քարտուղարության հաղորդագրությունը, 29.03.19, https://sasnatzrer.com/new
spaper/%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD%D5%AB‑%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%AB‑%D6%84%D5%A1%
D5%B7%D5%A1%D5%A9%D5%A1%D5%B2%D5%AB‑%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4‑
%D5%A1%D5%A6%D5%A1%D5%BF‑%D5%B0/
43. https://www.facebook.com/sasnatzrer/posts/2251852381578935 
44. Կարևորում ենք Արմեն Բիլյանին և Սմբատ Բարսեղյանին կալանքից ազատելու հարցը.  «Սասնա ծռեր» 01.07.19, https://a1plus.am/hy/
article/343277 

 https://sasnatzrer.com/newspaper/%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%A
 https://sasnatzrer.com/newspaper/%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%A
 https://sasnatzrer.com/newspaper/%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%A
 https://sasnatzrer.com/newspaper/%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%A
https://www.facebook.com/sasnatzrer/posts/2251852381578935
https://a1plus.am/hy/article/343277
https://a1plus.am/hy/article/343277
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ցութ յան ծրագ րի գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող դրույթ նե րին:  Կու սակ ցութ յան ծրա‑

գի րը սո ցիալ‑մշա կու թա յին դի տանկ յու նից մեր կող մից գնա հատ ված է որ պես ազ գա յին‑պահ‑

պա նո ղա կան բնույ թի: Ծ րագ րում կար ևոր ված են, օ րի նակ՝ այն պի սի հաս կա ցութ յուն ներ, ինչ‑

պի սիք են՝ ազ գա յին իղ ձեր, ազգ‑բա նակ, ազ գա յին ինք նիշ խան հա մա հայ կա կան պե տութ յուն, 

հա յա կենտ րո նութ յուն,  Հայ կա կան բարձ րա վան դա կի վե րա տի րում, ան մի ջա կան ժո ղովր դա վա‑

րութ յուն, մար դու ի րա վունք ներ և  ա զա տութ յուն ներ, ժո ղովր դի կամք, ապս տամ բութ յան ի րա‑

վունք և  այլն: 

Ինչ պես եր ևում է վե րոնշ յալ հայ տա րա րութ յուն նե րի վեր լու ծութ յու նից, դրան ցում առ կա գա ղա‑

փար նե րը հա մա հունչ են ծրագ րում առ կա դրույթ նե րին կամ առն վազն չեն հա կա սում դրանց: 

Ա մուլ սա րի վե րա բեր յալ հայ տա րա րութ յու նում առ կա են սո ցիալ‑տնտե սա կան բնույթ ու նե ցող 

գա ղա փա րա խո սա կան բնույ թի դրույթ ներ, ո րոնք հա մա հունչ են կու սակ ցութ յան ծրագ րում 

առ կա դրույթ նե րին, և  ո րոնք մեր կող մից գնա հատ վել են որ պես չա փա վոր ձա խա կան:  Մաս նա‑

վո րա պես՝ ծրագ րում խոս վում է կա նաչ տնտե սութ յան, հա սա րա կա կան հա մե րաշ խության, ու‑

ղիղ ժո ղովր դա վա րութ յան կար ևո րութ յան մա սին, բա ցա սա կան եր ևույթ նե րի շար քում նշվում 

է նախ կին «ազ գա դավ և  հան ցա վոր ռե ժի մը», իսկ նպա տակ նե րի ցան կում նշվում է, օ րի նակ՝ 

ռազ մա վա րա կան են թա կա ռուց վածք նե րի և  օբ յեկտ նե րի նկատ մամբ ազ գա յին վե րահս կո‑

ղութ յան ի րա կա նաց ման անհ րա ժեշ տութ յան մա սին: Ել նե լով այս ա մե նից՝ կա րող ենք նշել, որ 

տվյալ հայ տա րա րութ յու նում առ կա դրույթ նե րը հա մա հունչ են կամ առն վազն չեն հա կա սում 

կու սակ ցութ յան ծրագ րում առ կա նմա նա տիպ բնույ թի դրույթ նե րին:
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3․6  Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան (ՀՀԿ) հայ տա րա րութ յուն նե րի 

վեր լու ծութ յուն

ՀՀԿ‑ն  հան դես է ե կել մի շարք հայ տա րա րութ յուն նե րով, ո րոն ցից ա ռանձ նաց րել ենք ա ռե‑

րևույթ գա ղա փա րա խո սա կան տար րեր ու նե ցող հայ տա րա րութ յուն նե րը և  վեր լու ծել դրանք: 

 Հայ տա րա րութ յուն նե րը վեր լու ծե լիս չենք անդ րա դար ձել այն հար ցին, թե արդ յոք ան կե՞ղծ է 

կու սակ ցութ յունն իր դիր քո րո շում նե րը հայտ նե լիս, և  արդ յոք հիմ նա վո՞ր են դրան ցում առ կա 

թե զե րը: 

 Հայ տա րա րութ յուն նե րը վե րա բե րում են՝

• Դատարանների մուտքերը շրջափակելու Նիկոլ Փաշինյանի կոչին45. ՀՀԿ-ն դատա-

պարտումէր«ՆիկոլՓաշինյանիկողմիցձեռնարկվողաննախադեպճնշումըՀայաստա-

նիՀանրապետությանդատականհամակարգիվրա»։

Տվ յալ հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի ո րո շա կի 

գա ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ հա սա րա կութ յան պա ռակտ ման գա ղա փար և դ րա 

ա նըն դու նե լիութ յան վե րա բեր յալ հա մոզ մունք, հան րա յին հա մե րաշ խութ յան մթնո լոր տի 

գա ղա փար և դ րա կար ևո րում, ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան ա նըն դու նե լիութ յուն:

Ստամբուլյանկոնվենցիայիվերաբերյալ46. կուսակցությանփոխնախագահԷդուարդ

Շարմազանովը,ըստէության,կուսակցությանանունիցմիացելէկոնվենցիայիվավե-

րացման դեմ կազմակերպված «Կամք» ծայրահեղ աջ նախաձեռնության ստորագրա-

հավաքին, նշելով՝ «Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունն ազգային պահ-

պանողականկուսակցությունէևչիկարողկողմլինելՍտամբուլյանկոնվենցիայիվա-

վերացմանը,ևեթեմենքկողմլինեինք,մերիշխանությանօրոքվավերացմանխնդիրը

կբերեինքԱԺ, բնականաբարդեմենք, սադեմ է մերազգայինարժեքներին,այստեղ

կանդրույթներ,որոնքմտահոգիչեն»:

Է.  Շար մա զա նո վի՝ փաս տո րեն ՀՀԿ‑ի ա նու նից ար ված հայ տա րա րութ յու նը պա րու նա‑ 

կում է սո ցիալ‑մշա կու թա յին բնույ թի ո րո շա կի գա ղա փա րա խո սա կան դրույթ ներ՝ հայ‑ 

կա կան ա վան դա կան ար ժեք նե րի կար ևո րում, «սո ցիա լա կան սեռ» հաս կա ցութ յան վե‑ 

րա բեր յալ ծայ րա հեղ բա ցա սա կան վե րա բեր մունք, ազ գա յին ար ժեք նե րի գա ղա փար և 

դ րա կար ևո րութ յուն, պահ պա նո ղա կա նութ յուն: 

ՀՀԿ‑ի հայ տա րա րութ յուն նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նութ յու նը չի պա րու նա կում գա ղա փա րա‑

խո սա կան բնույ թի որ ևէ դրույթ և  հիմ նա կա նում բաղ կա ցած է իշ խա նութ յուն նե րի հաս ցեին 

ուղղ ված խիստ քննա դա տութ յու նից: 

45. Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը ՀՀ վարչապետի կոչի կապակցությամբ հանդես է եկել հայտարարությամբ, 20.05.19,
https://armeniasputnik.am/politics/20190520/18686245/hhk‑n‑koch‑e‑anum‑joxovrdin‑zerc‑mnal‑pashinyani‑koxmic‑hrahrvox‑gryntacnerin‑
masnkaceluc.html
46. «ՀՀԿ‑ն ազգային պահպանողական կուսակցություն է և չի կարող կողմ լինել Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացմանը». Էդուարդ
Շարմազանով, 25.07.19, http://www.hhk.am/hy/news/item/2019/07/25/sharmazanov‑konvencia/

https://armeniasputnik.am/politics/20190520/18686245/hhk-n-koch-e-anum-joxovrdin-zerc-mnal-pashinyani-koxmic-hrahrvox-gryntacnerin-masnkaceluc.html
https://armeniasputnik.am/politics/20190520/18686245/hhk-n-koch-e-anum-joxovrdin-zerc-mnal-pashinyani-koxmic-hrahrvox-gryntacnerin-masnkaceluc.html
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 Վեր լու ծութ յան են թարկ ված եր կու հայ տա րա րութ յուն նե րում էլ առ կա են միայն սո ցիալ‑մշա‑

կու թա յին բնույ թի դրույթ ներ, ո րոնք հա մա հունչ են կու սակ ցութ յան ծրագ րում առ կա սո ցիալ‑

մշա կու թա յին բնույ թի հետև յալ դրույթ նե րին՝ ազգ‑բա նակ, ա վան դա կան ըն տա նի քի ար ժեք ներ: 

 Հայ տա րա րութ յուն նե րում առ կա այլ, չա փա զանց սա կավ դրույթ նե րը առն վազն չեն հա կա սում 

ծրագ րում առ կա դրույթ նե րին: Ուս տի կա րող ենք նշել, որ կու սակ ցութ յուն նե րի նա խընտ րա‑

կան ծրագ րե րին վե րա բե րող մեր ու սում նա սի րութ յու նում ՀՀԿ‑ի ծրագ րին տրված գա ղա փա‑

րա խո սա կան կողմ նո րոշ ման գնա հա տա կա նը՝ ազ գա յին‑պահ պա նո ղա կա նութ յուն, հա մա հունչ 

է հայ տա րա րութ յու ններում առ կա գա ղա փար նե րին: 
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Ամ փո փում

 Կու սակ ցութ յուն նե րի հրա պա րա կա յին գոր ծու նեութ յան (խորհր դա րա նա կան նե րի դեպ քում՝ 

օ րի նագ ծե րի վե րա բեր յալ քվեար կութ յու նը, իսկ ար տա խորհր դա րա նա կան նե րի դեպ քում՝ հայ‑

տա րա րութ յուն նե րը) ու սում նա սի րութ յու նը ցույց տվեց, որ դրան ցում գե րիշ խում է գա ղա փա‑

րա խո սա կան կողմ նո րո շում չպա հան ջող բա ղադ րի չը: 

 Խորհր դա րա նա կան ու ժե րից եր կու սի՝ « Բար գա վաճ  Հա յաս տա նի» և « Լու սա վոր  Հա յաս տա նի» 

քվեար կութ յուն նե րի վեր լու ծութ յու նը հիմք է տա լիս մեկ միա վո րով տե ղա շար ժել նրանց դե պի 

ա վե լի պահ պա նո ղա կան դաշտ` ի հա մե մատ նրանց ծրագ րե րի ու սում նա սիր ման արդ յուն քում 

քա ղա քա կան գա ղա փա րա խո սութ յուն նե րի սպեկտ րում նրանց տե ղա կայ ման:  Սա կայն նրանց 

ծրագ րե րում առ կա գա ղա փա րա խո սա կան դրույթ նե րին տրված մեր ընդ հա նուր գնա հա տա‑

կան նե րը վե րա բե րե լի են նաև նրանց քվեար կութ յուն նե րին: « Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» 

կու սակ ցութ յան գոր ծու նեութ յան և  իր ծրագ րում առ կա դրույթ նե րի մա սով որ ևէ ան հա մա պա‑

տաս խա նութ յան մա սին վկա յող փաստ չի բա ցա հայտ վել: Այս պի սով` ՔՊ‑ի, ԲՀԿ‑ի և ԼՀԿ‑ի 

գա ղա փա րա խո սա կան դրույթ նե րին տրված մեր գնա հա տա կա նը մնում է ան փո փոխ, այ սինքն՝ 

ՔՊ‑ն  ա ռա վել մոտ է աջ կենտ րո նա մե տութ յա նը և  չա փա վոր ա զա տա կա նութ յա նը, ԲՀԿ‑ն  ա ռա‑

վել մոտ է ձախ կենտ րո նա մե տութ յա նը և  ռա դի կալ պահ պա նո ղա կա նութ յա նը, ԼՀԿ‑ն  ա ռա վել 

մոտ է ձախ կենտ րո նա մե տութ յա նը և  չա փա վոր պահ պա նո ղա կա նութ յա նը: 

Ու շագ րավ փաստ է, որ մեր կող մից որ պես գա ղա փա րա խո սա կան բնույթ ու նե ցող գնա հատ‑

ված օ րի նագ ծե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նութ յու նը կա ռա վա րութ յան կամ կա ռա վա րող ու ժի 

օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յուն ներն են: 

Ար տա խորհր դա րա նա կան ու ժե րի մա սով՝ այդ կու սակ ցութ յուն նե րի պաշ տո նա կան հայ տա րա‑

րութ յուն նե րի ու սում նա սի րու մը ցույց տվեց, որ դրանք հիմ նա կա նում հա մա պա տաս խա նում 

են ի րենց ծրագ րե րի գա ղա փա րա խո սա կան բնույ թի դրույթ նե րին տրված մեր գնա հա տա կան‑

նե րին: Այս պի սով՝ ՀԱԿ‑ը ա ռա վել մոտ է աջ կենտ րո նա մե տութ յա նը, ո րը ձգտում է դե պի ա վե լի 

կենտ րոն և  չա փա վոր ա զա տա կա նութ յուն, « Ժա ռան գութ յունն» ա ռա վել մոտ է ձախ կենտ‑

րո նա մե տութ յա նը և  չա փա վոր պահ պա նո ղա կա նութ յա նը, « Սաս նա ծռեր» կու սակ ցութ յունն 

ա ռա վել մոտ է ձախ կենտ րո նա մե տութ յա նը և  ռա դի կալ պահ պա նո ղա կա նութ յա նը, ՀՅԴ‑ին 

բնո րոշ են վառ ընդգծ ված ձախ կենտ րո նա մե տութ յու նը և  ռա դի կալ պահ պա նո ղա կա նութ յու‑

նը, ՀՀԿ‑ն  ա ռա վել մոտ է աջ կենտ րո նա մե տութ յա նը և  ռա դի կալ պահ պա նո ղա կա նութ յա նը, 

ՔՈ‑ին բնո րոշ են վառ ընդգծ ված ձախ կենտ րո նա մե տութ յու նը և  չա փա վոր ա զա տա կա նու‑

թյու նը: 

Ա ռան ձին հե տաքրք րութ յուն է ներ կա յաց նում այն, որ ար տա խորհր դա րա նա կան ու ժե րի գոր‑

ծու նեութ յու նը ար տա հայտ վում է մեծ մա սամբ հայ տա րա րութ յուն ներ ա նե լով, ո րոնց ծա վա լը, 

որ պես կա նոն, չի անց նում եր կու է ջը:  Հա մե մա տա բար մեծ ծա վա լի դի տար կում ներ և  ա ռա ջար‑

կութ յուն ներ են ար վել կա ռա վա րութ յան ծրագ րի վե րա բեր յալ, այն էլ՝ ըն դա մե նը մի քա նի ու ժի 

կող մից:  Կու սակ ցութ յուն նե րի հայ տա րա րութ յուն նե րի քա նա կը, հե տա զո տութ յան են թա կա եր‑

4
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կու տա րի ընդգր կող ժա մա նա կա հատ վա ծում, մի ջի նը տա սից ա վե լի է ե ղել և  չի գե րա զան ցել 

քսա նը:

 Հայ տա րա րութ յուն նե րի մեծ մա սը իշ խա նութ յուն նե րի հաս ցեին քննա դա տութ յուն է:  Հարկ է 

նաև նշել, որ հրա պա րա կա յին տի րույ թում հե տա զոտ ված ար տա խորհր դա րա նա կան ոչ մի կու‑

սակ ցութ յուն հան դես չի ե կել որ ևէ օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յամբ, չի ներ կա յաց րել քա ղա‑

քա կա նութ յուն նե րի որ ևէ այ լընտ րան քա յին փաս տա թուղթ (սա իհարկե չի բացառումայլ, ոչ

հրապարակայինխողովակներովնմանգործունեությանիրականացումը,ինչիուսումնասիրու-

մը,սակայն,մերհետազոտությանշրջանակներիցդուրսէ): 

 Հարկ է նշել, որ ար տա խորհր դա րա նա կան կու սակ ցութ յուն նե րի հայ տա րա րութ յուն նե րը վե րա‑

բե րել են խիստ սահ մա նա փակ թվով թե մա նե րի, ին չը ցույց է տա լիս, որ կու սակ ցութ յուն նե րը 

ընտ րա կան փու լե րից դուրս բազ մա թիվ կար ևո րա գույն հրա տապ հար ցե րի վե րա բեր յալ չեն 

հնչեց նում որ ևէ ինս տի տու ցիո նալ դիր քո րո շում: 

 Խորհր դա րա նա կան ու ժե րի՝ մեր կող մից որ պես գա ղա փա րա խո սա կան տար րեր պա րու նա կող 

գնա հատ ված օ րի նագ ծե րի վե րա բեր յալ քվեար կութ յուն նե րը վե րա բե րել են հետև յալ թե մա նե‑

րին՝ 

 • կա ռա վա րութ յան կա ռուց ված քի օպ տի մա լա ցում.

 • հա մա հարթ հարկ ման հա մա կար գի ներ մու ծում. 

 • տե ղա կան հան րաք վեի ինս տի տու տի ներդ րում. 

 • ծխա խո տի ծխից պաշտ պա նութ յուն. 

 • հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հաշ վետ վո ղա կա նութ յան խնդիր.

 •  Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի ան դամ նե րի բա րե վար քութ յան ստուգ ման ինս տի‑

տու տի հիմ նադ րում. 

 • ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ ման ինս տի տու տի հիմ նադ րում.

 •  Լան զա րո տեի կոն վեն ցիա յի վա վե րա ցում.

 • շքե ղութ յան հար կի ներդ րում.

 • հաս ցեա կան և  արդ յու նա վետ սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան խնդիր.

 • հա կա կո ռուպ ցիոն կո մի տեի ստեղ ծում: 

 Կու սակ ցութ յուն նե րի կող մից ար ծարծ վող սահ մա նա փակ թվով թե մա նե րը, նրանց հայ տա րա‑

րութ յուն նե րի քա նա կը և  ծա վա լը թույլ չեն տա լիս լիար ժեք բա ցա հայ տել վեր ջին նե րիս գա ղա‑

փա րա խո սա կան կողմ նո րո շու մը:

Գ րանց վել են դեպ քեր, երբ կոնկ րետ թե մա յի վե րա բեր յալ առ կա են ե ղել եր կու և  ա վե լի կու‑

սակ ցութ յուն նե րի դիր քո րո շում ներ: Այդ հայ տա րա րութ յուն նե րը վե րա բե րել են հետև յալ թե մա‑

նե րին (փակագծերումնշվելենայդթեմաներինանդրադարձածկուսակցություններիանվանումները)՝

 •  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի խնդիր, սահ մա նադ րա կան հան րաք վեի հարց (ՔՈ, ՀԱԿ, 

« Ժա ռան գութ յուն»). 

 • Ա մուլ սա րի հարց, բնա պահ պա նա կան խնդիր ներ (ՔՈ, ՀԱԿ, « Ժա ռան գութ յուն»). 
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 • ներ քա ղա քա կան լար ված ի րա վի ճակ, իշ խա նութ յուն նե րի կա ռա վար ման գնա հա տա‑

կան ներ (ՔՈ, ՀՅԴ, ՀԱԿ, « Ժա ռան գութ յուն, « Սաս նա ծռեր», ՀՀԿ).

 • հա մա հարթ հար կա տե սա կի ներ մու ծում (ՔՈ, ՀՅԴ).

 •  Գա գիկ  Ծա ռուկ յա նի և ԲՀԿ այլ ան դամ նե րի նկատ մամբ քրեա կան հե տապնդ ման հետ 

կապ ված հարց (« Ժա ռան գութ յուն», ՀՅԴ).

 • դա տա րան նե րի մուտ քե րը և  ել քե րը ար գե լա փա կե լու հարց (ՀՀԿ, ՀՅԴ).

 • կո րո նա վի րու սի հետ ևանք նե րի, ար տա կարգ դրութ յա նը վե րա բե րող քա ղա քա կա նու‑

թյուն (« Ժա ռան գութ յուն», ՀՅԴ).

 •  Քո չար յա նի և մ յուս նե րի դա տա վա րութ յան խնդիր (« Ժա ռան գութ յուն», ՀՅԴ).

 • դա տաի րա վա կան բա րե փո խում նե րի հարց (« Ժա ռան գութ յուն», ՀԱԿ, ՔՈ).

 • նոր Ընտ րա կան օ րենսգր քի ըն դուն ման անհ րա ժեշ տութ յան մա սին (ՀԱԿ, « Ժա ռան գու‑

թ յուն»).

 • հին ու ժե րի վե րա դար ձի, նախ կին ռե ժի մին գնա հա տա կան տա լու հարց (« Ժա ռան գու‑

թյուն», ՔՈ):

 Հե տա զոտ ված ար տա խորհր դա րա նա կան կու սակ ցութ յուն նե րի հայ տա րա րու թուն նե րի ե զա կի, 

չկրկնվող թե մա ներն են (փակագծերումնշվելենայդթեմաներինանդրադարձածկուսակցություններիան-

վանումները)՝

 •  Գա գիկ  Ծա ռուկ յա նին պատ գա մա վո րական ան ձեռնմ խե լիութ յու նից զրկե լու անհ րա ժեշ‑

տութ յա նը նրա են թադր յալ բիզ նես գոր ծու նեութ յան պատ ճա ռով (ՔՈ).

 •  Կո տայ քի մար զի Պ ռոշ յան հա մայն քի պան թեո նը պղծե լու փաս տի հարց (ՀՅԴ).

 •  Հայ Ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցու դեմ են թադր յալ ար շա վի մա սին (ՀՅԴ).

 • բարձր տեխ նո լո գիա նե րի արդ յու նա բե րութ յան զար գաց ման պե տա կան քա ղա քա կա‑

նութ յան մա սին (ՀԱԿ).

 • ակ տի վիստ  Վար դան  Հա րութ յուն յա նի վրա հար ձակ ման վե րա բեր յալ (ՀԱԿ).

 • Ս տամ բուլ յան կոն վեն ցիա յի վե րա բեր յալ (ՀՀԿ).

 • Ապ րիլ յան պա տե րազ մի հան գա մանք ներն ու սում նա սի րող քննիչ հանձ նա ժո ղո վի վե րա‑

բեր յալ (« Սաս նա ծռեր»).

 • Ար ցա խում նախ կին ռե ժի մի գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ (« Սաս նա ծռեր»).

 • « Սաս նա ծռեր» խմբա վոր ման դա տա վա րութ յան մա սին (« Սաս նա ծռեր).

 • վար կա տու կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ կապ ված խնդրի վե րա բեր յալ (« Ժա ռան գու‑

թյուն»).

 • կա ռա վա րութ յան ան դամ նե րի աշ խա տա վար ձե րի բարձ րաց ման հար ցի վե րա բեր յալ 

(« Ժա ռան գութ յուն»).

 • ՀՀ պե տա կան մար մին նե րը բա րե նո րո գե լու խնդրի վե րա բեր յալ (« Ժա ռան գութ յուն»)։

Ու շագ րավ փաստ է, որ մեր կող մից որ պես գա ղա փա րա խո սա կան ե րանգ ներ ու նե ցող գնա‑

հատ ված թե մա նե րի վե րա բեր յալ քվեարկ ված օ րի նագ ծե րից միայն ե րե քի՝ կա ռա վա րութ յան 

կա ռուց ված քի օպ տի մա լա ցում, հա մա հարթ հարկ ման հա մա կար գի ներ մու ծում և  Լան զա րո‑

տեի կոն վեն ցիա յի վա վե րա ցում, վե րա բեր յալ է, որ ար տա խորհր դա րա նա կան ու ժե րից գո նե 

մե կը դիր քո րո շում է հայտ նել:



Սույն հետազոտությունը պատրաստվել է 

«Քաղաքական երկխոսություն» կազմակերպության 

նախաձեռնությամբ և 

«Ժողովրդավարության աջակցության ազգային հիմնադրամի» 

ֆինանսական աջակցությամբ
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