




 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
«Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության» նախաձեռնությունը (այսուհետ՝ 
Գործընկերություն), որն ընդգրկում է 60-ից ավելի հասարակական 
կազմակերպություններ, Ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում, ս.թ. ապրիլի 2-ին 
կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ, մի խումբ հասարակական 
կազմակերպությունների կողմից  մշակված հարցաշար՝ սոցիալ-տնտեսական, 
քաղաքական և իրավական արդիական հիմնախնդիրների վերաբերյալ՝ քաղաքական 
կուսակցությունների և դաշինքների դիրքորոշումն ընտրողներին ներկայացնելու 
նպատակով:  
Հարցաշարը բաղկացած է 64 հարցերից, որոնք վերաբերում են մարդու իրավունքներին, 
կոռուպցիային, արտաքին քաղաքականությանը, անվտանգությանը,  տնտեսությանը, 
սոցիալական և այլ հիմնախնդիրներին: 
Հարցերին «այո» կամ «ոչ» պատասխաններից բացի կարող են ներկայացվել նաև 
մեկնաբանություններ՝ նշումների համար նախատեսված հատվածում: Հարցերին տրված 
պատասխանները ընդունվելու են որպես քաղաքական կուսակցության/դաշինքի 
պաշտոնական դիրքորոշում, ամփոփվելու և ներկայացվելու են հանրությանը:  
Հարցաշարը ներկայացվում է խորհրդարանական ընտրություններին մասնակից բոլոր 
կուսակցություններին և դաշինքներին՝ ըստ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 
կողմից փետրվարի 17-ին հրապարակված ցուցակի: 
 
Լրացված հարցաշարը, պատասխանատու անձի կողմից ստորագրված, պետք է 
պատասխան նամակով կամ ստորև ներկայացված էլ. փոստի հասցեին հետ ուղարկել 
մինչև ս.թ. մարտի 3-ը:  
 
 
 
«Գործընկերություն հանուն բաց հասարակության» նախաձեռնություն 
Կոնտակտային անձ՝ Կարինե Ղազարյան 
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Խնդրում ենք լրացնել հարցաշարը՝ տրված հարցերի դիմաց նշում կատարելով համապատասխան 
սյունակում: 
 
Հարցեր Այո Ոչ 
1. Արդյո՞ք արդարացի եք համարում ժողովրդի կողմից լիազորված 

պատգամավորների հաճախակի բացակայությունները Ազգային ժողովի նիստերից:    

2. Արդյո՞ք երկու կամ ավելի գաղափարապես տարբեր կուսակցություններին 
անդամակցած լինելը չի վկայում տվյալ գործչի գաղափարական անկայունության 
մասին:  

  

3. Արդյո՞ք կարելի է լուրջ ընդունել իշխանության կազմում կամ իշխանության հետ 
սերտ համագործակցած այն գործչին, ով քննադատում է իշխանության վարած 
քաղաքականությունը:      

  

4. Արդյո՞ք պետական կառավարման ապարատը և ծառայողական մեքենաները 
կրճատելու կարիք կա:    

5. Արդյո՞ք նախարարությունների թիվը հարկավոր է կրճատել:   
6. Ունի՞ արդյոք Հայաստանը քաղաքական բանտարկյալներ:    
7. Արդյո՞ք Գևորգ Սաֆարյանին համարում եք քաղբանտարկյալ:   
8. Պատրա՞ստ եք ընդունել «Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին» օրենքը, 

որի համաձայն բռնարարը պետք է քրեական պատժի ենթարկվի:   

9. Արդյո՞ք լրագրողներին և այլ քաղաքացիներին վիրավորող բարձրաստիճան 
պաշտոնյաները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն:    

10. Արդյո՞ք կողմ եք, որ կրճատվեն  ոստիկանական/ներքին զորքերը:   
11. Արդյո՞ք կողմ եք, որ կրճատվեն ոստիկանությանը հատկացվող ծախսերը:   
12. Արդյո՞ք կողմ եք, որ ոստիկանության և ներքին զորքերի թվակազմը և կառուցվածը 

գաղտնազերծվի:    

13. Կո՞ղմ եք, որ 2008 թ. մարտի մեկի գործերը վերաբացվեն:   
14. Կո՞ղմ եք, որ 2008 թ. մարտի մեկի գործերի վերաբացման դեպքում 

հետաքննությունը տեղի ունենա հանրային վերահսկողությամբ:    

15. Կո՞ղմ եք, որ 2008 թ. մարտի մեկի գործերի վերաբացման դեպքում քննվի բանակի 
ներգրավվածության հարցը այդ գործում:    

16. Օրինակա՞ն եք համարում 2016թ.-ի հուլիս-օգոստոս ամիսներին տեղի ունեցած 
հավաքների ժամանակ ոստիկանության պահվածքը հավաքների մասնակիցների  
նկատմամբ: 

  

17. Կո՞ղմ եք, որ ոստիկանության ղեկավարությունը պատասխանատվության ենթարկվի 
2015 թ. էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ ոտքի ելած ցուցարարների 
իրավունքների ոտնահարման և բռնությունների համար:    

  

18. Կո՞ղմ եք, որ վերաբացվի և նոր քննություն անցկացվի Գյումրիում Ավետիսյանների 
սպանության գործով:   

19. Արդյո՞ք անրհաժեշտ եք համարում Երևանում հանրային գերակա շահերի զոհերի 
իրավունքների խախտումների հետ կապված խորհրդարանական քննություն 
անցկացնելը:  

  

20. Արդյո՞ք նույնասեռականները պետք է ունենան նույն իրավունքներն ու 
ազատությունները ինչպես մյուս քաղաքացիները:   

21. Արդյո՞ք կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները պետք է ունենան 
նույն իրավունքներն ու ազատությունները ինչպես մյուս քաղաքացիները   

22. Արդյո՞ք պետք է վարչական պատասխանատվության ենթարկվեն բոլոր այն 
պետական հաստատությունները, որոնք մատչելի չեն հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց համար: 

  



23. Արդյո՞ք կողմ եք, որ Հայաստանում լյուստրացիա տեղի ունենա:   
24. Արդյո՞ք համարում եք, որ ՄԻԵԴ-ի՝ ՀՀ քաղաքացիների օգտին կայացրած 

դրամական փոխհատուցման վճիռները ի կատար ածվեն անարդար որոշում կամ 
վճիռ կայացրած դատավորների անձնական միջոցների հաշվին:  

  

25. Արդյո՞ք համարում եք, որ իրավապահ համակարգում այլևս չպետք է աշխատեն 
նրանք, ովքեր ոտնահարել են Մարդու իրավունքները և/կամ ապօրինաբար 
սահմանափակել են նրանց ազատությունները:         

  

26. Արդյո՞ք համարում եք, որ ՀՀ Ազգային ժողովում 16 դոլարային միլիոնատերների 
առկայությունը պատգամավորներից մի քանիսի ապօրինի հարստացման 
վկայություն է: 

  

27. Արդյո՞ք անհրաժեշտ եք համարում, որ պետական և ՏԻՄ պաշտոնյաների, 
հարազատների աշխատանքի ընդունվելը բյուջետային հիմնարկներում 
կարգավորվի շահերի բախման մասին օրենքի ընդունմամբ: 

  

28. Արդյո՞ք բարձրաստիճան պաշտոնյաներին պատկանող օֆշորային բիզնեսների 
առկայությունը չի վկայում իշխանական վերնախավում կոռուպցիայի առկայության 
մասին: 

  

29. Արդյո՞ք եզակի ձերբակալություններով հնարավոր է վերացնել կոռուպցիան 
սոցիալական ապահովության ոլորտում:    

30. Պատրա՞ստ եք կատարել նախկին ԼՂԻՄ-ից դուրս գտնվող, պայմանականորեն 
«անվտանգության գոտի» կոչվող տարածքներից զիջումներ՝ Ղարաբաղյան հարցում 
խաղաղություն հաստատելու դիմաց: 

  

31. Արդյո՞ք տնտեսապես ավելի շահավետ եք համարում Եվրասիական տնտեսական 
միությանն անդամակցելը՝ ԵՄ-ի հետ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի 
պայմանագիր կնքելու փոխարեն: 

  

32. Պե՞տք է արդյոք Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատի 
Թուրքիայի հետ առանց վերջինիս կողմից Ցեղասպանության ճանաչման :    

33. Արդյո՞ք Հայստանի Հանրապետությունը պետք է ճանաչի Արցախի 
Հանրապետության անկախությունը:    

34. Արդյո՞ք Արցախի Հանրապետությունը պետք է միավորվի Հայաստանի 
Հանրապետության հետ:   

35. Կո՞ղմ եք, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զորամասերը բնակավայրերից 
հանվեն և տեղավորվեն դրանցից հեռու:    

36. Կո՞ղմ եք, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազան Հայաստանից հանվի:   
37. Արդյո՞ք  համարում եք, որ Հայաստանն ունի անվտանգության ապահովման 

հարցում  հուսալի  դաշնակիցներ՝ ի դեմս ՌԴ-ի և ՀԱՊԿ-ի:    

38. Տեսնու՞մ եք ՀՀ համար անվտանգության ապահովման այլընտրանքային 
հնարավորություն՝ ի դեմս ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների խորացման:    

39. Արդյո՞ք անհրաժեշտ եք համարում, որ Հայաստանը ետ կանչի իր ստորագրությունը 
հայ-թուրքական արձանագրություններից:   

40. Արդյո՞ք գոհացնող եք համարում Հայաստանի վարած քաղաքականությունը 
Վրաստանի հետ առևտրատնտեսական  հարաբերությունների խորացման 
ուղղությամբ: 

  

41. Արդյո՞ք գոհացուցիչ եք համարում Հայաստանի գործադրած ջանքերը Իրանի հետ 
առևտրատնտեսական  հարաբերությունների խորացման ուղղությամբ:   

42. Արդյո՞ք Իրանի հարևան Հայաստանում վառելիքի գնի բարձր լինելը տնտեսական 
մենաշնորհների առկայության և մրցակցային պայմանների բացակայության 
վկայություն է: 

  

43. Արդյո՞ք Իրանից Հայաստանի տարածքով այլ երկրներ գազ չարտահանելը 
Ռուսաստանի ճնշումների հետևանք է:   



44. Պե՞տք է նախաձեռնել արդյոք Գազպրոմի հետ գազային գործող պայմանագրի 
վերանայման՝ գների իջեցման կամ չեղարկման գործընթաց:   

45. Կո՞ղմ եք, որ հետաքննություն սկսվի «Նաիրիտ» գործարանի 450 մլն դոլարի 
վարկային ծրագրերի ներդրումների կորուստների բացահայտման համար:   

46. Կո՞ղմ եք, որ հետաքննություն վերսկսվի օֆշորային հաշիվների մասին 
ճշմարտությունը բացահայտելու համար:    

47. Արդյո՞ք Գյումրիում շուրջ 3500 փաստացի անօթևան ընտանիքների տնակներում 
բնակվելը սոցիալական ապահովության անարդյունավետ քաղաքականության 
ապացույց է: 

  

48. Արդյո՞ք հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության 3% քվոտան 
բավարար է:   

49. Կո՞ղմ եք, որ դադարեցվի Թեղուտի հանքի շահագործումը:   
50. Արդյո՞ք Թեղուտի հանքի շահագործործումը պարունակում է բնապահպանական և 

առողջապահական վտանգներ:    

51. Կո՞ղմ եք, որ դադարեցվի Ամուլսարի հանքի շահագործումը:   
52. Արդյո՞ք Հայաստանի հանքերն շահագործվում են հանուն մասնավոր շահի, թե՞՝  

հանուն հանրային շահի:   

53. Արդյո՞ք հարկավոր է անհապաղ ապամոնտաժել Սևանա լճի առափնյա ապօրինի 
շինությունները:    

54. Արդյո՞ք կողմ եք, որ աղքատության առավել բարձր ցուցանիշ ունեցող մարզերում 
հարկային, սոցիալական և վարկային արտոնություններ սահմանվեն 
օրենսդրությամբ:  

  

55. Արդյո՞ք համարում եք, որ Հյուսիսային Պողոտայի բնակիչների տեղահանությունը 
այդ մարդկանց իրավունքների խախտում էր:   

56. Կո՞ղմ եք, որ վերացվի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների և պետական 
պաշտոնյաների ներկայացվածությունը պետական բուհերի կառավարման 
խորհուրդներում: 

  

57. Կո՞ղմ եք, որ գործող պետական պաշտոնյաների լուսանկարների ցուցադրումը 
պետական և համայնքային կրթական հաստատություններում արգելվի:    

58. Արդյո՞ք հարկավոր է արգելել պետական և համայնքային հաստատություններում 
պարտադիր աղոթքը և այլ կրոնական միջոցառումները:    

59. Արդյո՞ք կողմ եք, որ ՀՀ հանրակրթական դպրոցների ուսումնական ծրագրերից 
հանվի «Հայ առաքելական եկեղեցու պատմություն» առարկան որպես պարտադիր 
ուսուցման առարկա: 

  

60. Կո՞ղմ եք, որ ճակատագծին մարտական հերթապահությունը իրականացնեն ոչ թե 
ժամկետային զինծառայողները, այլ միայն պայմանագրային զինծառայողները:    

61. Կո՞ղմ եք, որ 2016 թ. ապրիլյան բախումների ձախողումները բացահայտելու համար 
քրեական գործ հարուցվի և այն քննվի հանրային վերահսկողությամբ:   

62. Կո՞ղմ եք, որ զինվորականների կյանքի և առողջության ապահովագրման համար 
ներդրված «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ 
զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման 
մասին» օրենքը չեղարկվի և խնդիրը կարգավորվի պետական բյուջեի միջոցներով: 

  

63. Կո՞ղմ եք, որ Արցախի Հանրապետությունում արձանագրված հանցագործության 
համար ՀՀ քաղաքացիների գործը քննվի ոչ թե Արցախի Հանրապետությունում, այլ 
ՀՀ քաղաքացու հաշվառման վայրի դատարանում:  

  

64. Արդյո՞ք կողմ եք, որ քաղաքական ուժերին և քաղաքացիական հասարակության 
հաստատություններին (հասարակական, կրոնական, կուսակցական, 
արհմիութենական կազմակերպություններ) օրենքով մշտական եթերաժամանակ 
հատկացվի Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության և Ռադիոյի եթերում:    

  






