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Ամփոփագիր 
 

Սույն հետազոտությունը նվիրված է Հայաստանում ինտերնետային քվեարկության 
կիրառությանը: Այս նորամուծությունը թեև սկսվել է կիրառվել Հայաստանում դեռ 2012 
թվականի խորհրդարանական ընտրություններից, սակայն պատշաճ ուշադրություն չի ստացել: 
Հետազոտության հիմնական նպատակն է ուսումնասիրել համաշխարհային և հայաստանյան 
փորձը՝ ինտերնետային քվեարկության հնարավորությունների և բացթողումների մասին առկա 
տեղեկատվական բացը լրացնելու և գոյություն ունեցող հանրային քաղաքականության 
կարգավորումները բարելավելու համար: 
Հետազոտությունը բաղկացած է երեք հիմնական բաժիններից, որոնցից առաջինը 
ներկայացնում է ինտերնետային քվեարկությանը նախորդած փորձ արտասահմանից 
քվեարկություն կազմակերպելու ուղղությամբ: Երկրորդ բաժինը անդրադառնում է 
համաշխարային փորձին՝ համեմատական վերլուծության ենթարկելով արտասահմանից 
քվեարկության կազմակերպման հնարավոր բոլոր եղանակները, ինչը հնարավորություն է 
ընձեռնում երրորդ բաժնում քննարկել Հայաստանի կողմից որդեգրված մոտեցման հետ 
կապված խնդիրները:     
Հետազոտության իրականացման ընթացքում կիրառվել են մի շարք մեթոդներ և գործիքներ, 
այդ թվում նաև պաշտանական իրավական փաստաթղթերի վերլուծություն, դրանց 
համադրումը միջազգային փորձի հետ, առցանց  քանակական հարցումներ և դեռ-առ-դեմ 
խորքային հարցազրույց ինտերնետային քվերակության մասնակցած անձանց հետ:  
Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ խիստ սեղմ ժամկետներում և առանց բավարար 
ռեսուրսների ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը (ԿԸՀ) կարողացել է ստեղծել և 
կիրառել ինտերնետային քվեարկության համակարգ, որը, սակայն, ունի մի շարք 
թերություններ (քվեի գաղտնիության ապահովելու անհնարինություն, չվերահսկվող տարածք 
ենթադրող քվեարկության եղանակի ընտրություն, անբավարար թափանցիկություն և այլն): 
Հենց այդ թերությունների վերացումն էլ հնարավորություն կտա առավել նախապատրաստված 
լինել գալիք ընտրափուլին:      
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Բաժին Ա․Նախապատմություն․արտասահմանից քվեարկության 
պրակտիկան Հայաստանում․ 

 
 

Հայաստանի Հանրապետության գոյության ընթացքում մի քանի անգամ փոփոխվել են 
Հայաստանից դուրս գտնվող քաղաքացիների ընտրական մասնակցությունը կարգավորող 
դրույթները։ Ստորև համառոտ կներկայացվի Հայաստանի՝ արտասահմանից քվեարկության 
կազմակերպման անցած ուղին`քննարկելով ինտերնետային քվեարկության ներմուծման 
նախապատմությունը և դրա անհրաժեշտությունը:  

1996 թ․ ընդունված Հանրապետության Նախագահի ընտրության մասին օրենքով 
Հայաստանի պատմության ընթացքում առաջին անգամ նախատեսվեց արտասահմանից 
քվեարկության անցկացում1։ Օրենքով նախատեսվում էր քվեարկությունը կազմակերպել 
«դիվանագիտական ներկայացուցչություններում և հյուպատոսական հիմնարկներում», ինչը 
առաջին անգամ կիրառվեց 1996 թ. սեպտեմբերի 22-ին անցկացված ընտրություններում, և 
քվեարկելու հնարավորություն ստացան հյուպատոսական հաշվառման կանգնած ՀՀ 
քաղաքացիները2։ 

1998 թ. արտահերթ նախագահական ընտրությունների ընթացքում ևս 
արտասահմանում գտնվող քաղաքացիները դեսպանատներում և հյուպատոսարաններում 
քվեարկելու հնարավորություն ստացան։ Այդ իրավունքից օգտվեցին մոտ 15.000 
քաղաքացիներ3, ինչը արտասահմանում գտնվողների ընտրական մասնակցության դեռևս 
                                                           
1Տե՛ս Հանրապետության Նախագահի ընտրության մասին օրենք (ընդունված 30.04.1996), Հոդված 2: 
2Հետաքրքրական է, որ Նախագահի ընտրության մասին օրենքի ընդունումից մոտ մեկ տարի առաջ ընդունված ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների ընտրությունների մասին օրենքով արտասահմանից քվեարկություն նախատեսված չէր՝ չնայած այն հանգամանքին, որ այդ օրենքը սահմանում էր, որ Ազգային ժողովի 190 պատգամավորներից 40-ը պետք է ընտրվեին համամասնական ընտրակարգով, այսինքն՝ համապետական ընտրությունների միջոցով (ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների ընտրությունների մասին օրենք (ընդունված 31.03.1995), Հոդված 2), ինչը հավանաբար պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ խորհրդարանական ընտրություններին զուգահեռ ընդունված Սամանդրությամբ միայն կարգավորվեցին քաղաքացիության տրամադրման հիմնական ուղենիշներին, որին հաջորդեց քաղաքացիության մասին օրենքով էլ հստակեցվեց քաղաքացիության տրամադրման քաղաքականությունը: 
3Տե՛ս http://archives.armenianow.com/2003/february14/home/evenfromadistance/armenianversion/ 
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չգերազանցված ցուցանիշ է Հայաստանի ողջ պատմության ընթացքում։ 1999 թ․ հերթական 
խորհրդարանական ընտրությունների նախօրյակին ընդունված՝ ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը 
կարգավորում էր Հայաստանում բոլոր տեսակի ընտրությունները։ Սույն օրենսգրքով 
սահմանվեց, որ «այլ պետություններում բնակվող կամ գտնվող Հայաստանի 
Հանրապետության ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիները Հանրապետության 
Նախագահի և Ազգային ժողովի` համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին 
կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական կամ 
հյուպատոսական ներկայացուցչություններում»4: ՀՀ քաղաքացիները խորհրդարանական 
ընտրություններին առաջին անգամ արտասահմանից քվեարկեցին 1999 թ. մայիսի 30-ին։ 
Իսկ 2001 թ. ընդունված հանրաքվեի մասին ՀՀ օրենքով արտասահմանում գտնվող ՀՀ 
քաղաքացիներին հնարավորություն տրվեց մասնակցելու Հայաստանում անցկացվող 
հանրաքվեներին, որը իրացվեց և՛ 2003, և՛ 2005 թվականներին կազմակերպված 
սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեների ժամանակ5։  

Ինտերնետային լրատվամիջոցներում պահպանված կցկտուր տեղեկությունների հիման 
վրա կարելի է ամփոփել, որ 2000-ականներին անցկացված ընտրություններում 
արտասահմանի ավելի քան երեք տասնյակ քաղաքներում գտնվող ՀՀ դեսպանատներում և 
հյուպատոսարաններում բացված ընտրական տեղամասերում քվեարկողների թիվն անցել է 
տասը հազարը։ Սակայն ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այդ տեղամասերի 
մեծամասնությունում քվեարկողների թիվը չի գերազանցել մի քանի տասնյակը, իսկ 
հիմնական մասնակցությունը հայաշատ երկու քաղաքներում՝ Մոսկվայում և Լոս 
Անջելեսում էր, որտեղ բացվել են երկու և ավելի ընտրական տեղամասեր, քանի որ 
քվեարկողների թիվը հասել է մի քանի հազարի6։ ՀՀ քաղաքացիները դիվանագիտական 
ներկայացուցչություններում և հյուպատոսարաններում քվեարկության վերջին 
հնարավորություն ունեին 2005 թ. սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի 
                                                           
4Տե՛ս ՀՀ ընտրական օրենսգիրք (ընդունված 05.02.1999), Հոդված 51: 
5Տե՛ս Հանրաքվեի մասին օրենք (ընդունված 12.09.2001), Հոդված 27: 
6Տե՛սhttp://mediaforum.am/armtoday.php?year=2003&month=02&day=19&LangID=4 http://armenpress.am/arm/news/392425/arterkrum-zhamy-1830-i-drutyamb-qvearkel-e-4005-yntrox.html 
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ժամանակ, որին 3937 հաշվառված ընտրողներից մասնակցեցին 3468-ը, կամ 88,1 %-ը, ինչը, 
սակայն, աննշան էր Հայաստանում քվեարկած ավելի քան մեկ միլիոն ընտրողների 
համեմատությամբ7։    

2005 թ․ Սահմանադրական փոփոխություններով վերցվեց նաև երկքաղաքացիության 
արգելքը: Սույն արգելքը վերցնող նորմ տեղ էր գտել 2003 թ. հանրաքվեի դրված 
սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթում, որը սակայն, չընդունվեց անբավարար 
կողմ քվեարկողների պատճառով8։ Սահմանադրության փոփոխված տարբերակի հոդված 
31.1-ում նշվում էր, որ «երկքաղաքացիություն ունեցող անձանց իրավունքները եւ 
պարտականությունները սահմանվում են օրենքով»։ 2007 թ. սկզբին ընդունված ՀՀ 
քաղաքացիության մասին օրենքով ոչ միայն սահմանվում էին երկքաղաքացիների9 
իրավունքներն ու պարտավորությունները10, այլև էականորեն ընդարձակվում էր ՀՀ 
քաղաքացի դառնալու հնարավորություն ունեցող անձանց շրջանակը։ Այսպես՝ ընդունված 
նախագծի 4-րդ հոդվածով՝ «ծագումով հայերի, այսինքն՝ հայ նախնի ունեցողների» համար 
վերացվում էին 1995 թ. ընդունված օրենքի 13-րդ հոդվածի երեք պայմաններից երկուսը՝ 
վերջին երեք տարին մշտապես Հայաստանում բնակվելը և հայերենով բացատրվելու 
ունակությունը11։ Սա նշանակում էր, որ Հայաստանի իշխանությունները քաղաքացիության 
հարցում որդեգրեցին նոր՝ ավելի ներառող մոտեցումը, ինչը ըստ էության ենթադրում էր, որ 
ՀՀ քաղաքացի կարող են դառնալ նաև Սփյուռքում բնակվող բոլոր այն հայերը, ովքեր կարող 
էին ապացուցել իրենց հայկական ծագումը և պատրաստ էին քաղաքացիություն ստանալու 
համար գոնե մեկ անգամ այցելել Հայաստան։  

                                                           
7Տե՛սhttp://www.panarmenian.net/arm/news/15548/: 
8Տե՛սhttp://www.osce.org/odihr/elections/armenia/16897, p. 3:  
9«Երկքաղաքացի» եզրույթը իրավական փաստաթղթերում հազվադեպ է հանդիպում, սակայն հետագա տեքստում կօգտագործվի սույն եզրույթը՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից բացի այլ պետությունների քաղաքացի հանդիսանցող անձանց բնորոշելու համար։ 
10Տե՛ս ՀՀ քաղաքացիության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենք, (ընդունված 26.02.2007), Հոդված 13.1: 
11Ավելի ուշ՝ 2011 թ. դեկտեմբերին, նույն օրենքում իրականացված փոփոխություններով վերացվեց նաև Սահմանադրության իմացության պայմանը (տե՛ս ՀՀ քաղաքացիության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենք, (ընդունված 08.12.2011), Հոդված 4) 
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Պատահական չէ, որ քաղաքացիության մասին օրենքի փոփոխությունների հետ 
միաժամանակ փոփոխվեց նաև ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը, որից հանվեցին 
համապետական ընտրությունների ընթացքում արտասահմանից քվեարկություն 
կազմակերպելուն վերաբերող բոլոր դրույթները և օրենսգրքի 51-րդ հոդվածը ուժը կորցրած 
ճանաչվեց։ Նշված փոփոխություններով համապետական ընտրություններին քվեարկելու 
հնարավորություն տրվեց բացառապես Հայաստանում բնակվող և հաշվառում ունեցող 
քաղաքացիներին12։ Ավելին՝ երկքաղաքացիները զրկվեցին ՀՀ Նախագահի և Ազգային 
ժողովի պատգամավոր ընտրվելու իրավունքից, եթե անգամ բավարար ժամանակ բնակվում 
էին Հայաստանում և ունեին համապատասխան հաշվառում13։ Իսկ 2008 թ. վերջին 
փոփոխվեց նաև հանրաքվեի մասին օրենքը, ինչից հետո Հայաստանից դուրս գտնվող ՀՀ 
քաղաքացիները զրկվեցին նաև հանրաքվեներին արտասահմանից մասնակցելու 
իրավունքից։  

Այս փոփոխությունների առանցքային հիմնավորումներից մեկը արտասահմանում 
բնակվող մեծ թվով երկքաղաքացիներ ունենալու հավանականությունն էր, ինչը ոչ միայն 
կդժվարացներ արտասահմանից քվեարկության կազմակերպումը, այլև նախևառաջ կարող 
էր հնարավորություն ստեղծել, որ նաև այլ պետությունների քաղաքացիներ հանդիսացող ՀՀ 
քաղաքացիները էականորեն ազդեն հայաստանյան ընտրությունների արդյունքի վրա։ 
Այսպիսով՝ ներառող մոտեցումը ոչ միայն էապես ընդլայնեց ՀՀ քաղաքացի դառնալու 
հնարավորությունները, այլև միաժամանակ խիստ սահմանափակեց ինչպես 
երկքաղաքացիների ընտրական մասնակցության հնարավորությունները և այնպես էլ 
Հայաստանից դուրս գտնվող բացառապես Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցողներին 
զրկեց արտասահմանից Հայաստանի ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից։ 
Վերջիններս, որոնց թվում էին նաև արտասահմանում տեղակայված դիվանագիտական 
կորպուսի ներկայացուցիչները և նրանց ընտանիքների անդամները, վերջին տասնամյակի 
                                                           
12Տե՛ս ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենք, (ընդունված 26.02.2007), Հոդված 2: 
13Տե՛ս ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենք, (ընդունված 26.02.2007), Հոդված 12 և հոդված 13:  
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ընթացքում առաջին անգամ չմասնակցեցին համապետական՝ 2007 թ. խորհրդարանական  և 
2008 թ. նախագահական  ընտրություններին։ 

Երկքաղաքացիությանն առնչվող օրենսդրության ընդունելուն հաջորդած և դրանով 
պայմանավորված ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները որոշակի քննադատության 
արժանացան Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի և Եվրոպայի 
անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությանԺողովրդավարական 
հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի համատեղ ընդունած 
փաստաթղթում14։ Մտահոգությունը նախևառաջ վերաբերում էր երկքաղաքացիների պասիվ 
ընտրական իրավունքի սահմանափակմանը, ինչը հակասում էր ԵԽ ընդունած 
չափանիշներին։ Իհարկե, արտասահմանից քվեարկության վերացումը սկզբունքորեն 
ընդունելի էր ԵԽ չափանիշների տեսակետից, սակայն այս դրույթին առնչվող 
մտահոգությունները վերաբերում էին այն հանգամանքին, որ փոփոխությունները 
իրականացվել էին ընտրությունների նախօրեին15։  
 2011 թ. ընդունված ընտրական նոր օրենսգրքում վերանայվում է արտասահմանից 
քվեարկություն անցկացնելու հնարավորությունը, և մոտ չորս տարվա ընդմիջումից հետո 
Հայաստանի քաղաքացիների մի փոքր և որոշակի մասը16 համապետական 
ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն է ստանում։ Հայաստանի պատմության 
մեջ առաջին անգամ նախատեսվում է էլեկտրոնային քվեարկության անցկացում17, ինչը և 
                                                           
14Տե՛սJoint opinion on the 26 February 2007 amendments to the electoral code of the Republic of Armenia, by Venice 
Commission and the OSCE Office for Democratic Institution and Human Rights (OSCE/ODIHR), Strasbourg, 6 July, 2007, p. 4, http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD%282007%29023-e.pdf: 
15Տե՛ս Joint opinion on the 26 February 2007 amendments to the electoral code of the Republic of Armenia, by Venice 
Commission and the OSCE Office for Democratic Institution and Human Rights (OSCE/ODIHR), Strasbourg, 6 July, 2007, p. 3, http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD%282007%29023-e.pdf: 
16 Ընտրական օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի համաձայն արտասահմանից էլեկտրոնային եղանակով քվեարկելու հնարավորություն էին ստանում բացառապես դիվանագիտական ծառայություն անցնող ՀՀ քաղաքացիները և նրանց ընտանիքների անդամները, ինչպես նաև ՀՀ գրանցված իրավաբանական անձանց արտասահմանյան ներկայացուցչությունների` ընտրելու իրավունք ունեցող աշխատակիցների և նրանց ընտանիքների անդամները։  
17 Ինտերնետային քվեարկության եղանակի ներմուծումը արժանացավ Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի և Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության Ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի քննադատությանը ։ Ըստ այդ կառույցների համատեղ կարծիքի՝ Հայաստանում առանց բավարար հիմնավորմամբ որդեգրվում է 
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իրականացվեց ինտերնետի միջոցով 2011 թ. մայիսի 6-ի խորհրդարանական և 2012 թ․ 
փետրվարի 18-ի նախագահական ընտրությունների ընթացքում։ Այդ ընտրություններին 
մասնակցեցին ինտերնետային եղանակով քվեարկելու համար գրանցված 238 ընտրողներից 
195-ը18 խորհրդարանականի և 243 ընտրողից 228-ը19 նախագահական ընտրությունների 
ժամանակ։ 
 Հաշվի առնելով, որ (ա) ինտերնետային քվեարկությունը ընդհանրապես համարվում 
է հակասական և ռիսկային եղանակ և (բ) դրա ներդրումը Հայաստանում համեմատաբար 
աննկատ տեղի ունեցավ, սույն վերլուծությունը նպատակ ունի ներկայացնել՝ 

 ինտերնետային քվեարկության ընդհանուր բնութագրիչները՝ քննարկելով դրա 
հիմնական առավելությունները և թերությունները արտասահմանից քվեարկության 
մյուս եղանակների համեմատությամբ (Բաժին Բ),  

 Հայաստանում ներդրված ինտերնետային քվեարկության 
առանձնահատկությունները՝ գնահատելով դրա արդյունավետությունը և հիմնական 
ռիսկերը (Բաժին Գ):  

Նշված բաժիններում տեղ գտած գնահատականների վրա ձևավորված եզրակացություններն 
ու առաջարկությունները ամփոփված են վերջին բաժնում:  
 

                                                           արտասահմանից քվեարկության իրականացման ամենախոցելի եղանակը, որի դեպքում հնարավոր չէր վերահսկել քվեի գաղտնիության ապահովումը։ Նույն փաստաթղթում դիվանագիտական և հյուպատոսական հիմնարկներում կազմակերպվող քվեարկությունը նշվում էր որպես նախընտրելի այլընտրանք, քան ինտերնետային քվեարկությունը։(տե´ս Joint final opinion on the Electoral Code of Armenia adopted 26 May 2011 by Council for Democratic Elections and Venice Commission, Strasbourg, 17 October, 2011, pp.13-14, http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD%282011%29032-e.pdf:) 
18Արդյունքների մանրամասներին ծանոթանալու համար տե´ս ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության մասին արձանագրություն, http://res.elections.am/images/doc/e_vote.result.pdf: 
19Արդյունքների մանրամասներին ծանոթանալու համար տե´ս ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության մասին արձանագրություն, http://res.elections.am/images/doc/e_vote.result18.02.13.pdf 
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Աղյուսակ 1. Արտասահմանից քվեարկությունը կարգավորող օրենսդրության էվոլուցիան Հայաստանում 

30.04.1996 
Հանրապետության նախագահի ընտրության մասին օրենքով Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ՀՀ քաղաքացիներին արտասահմանից քվեարկելու հնարավորություն է տրվում։ Օրենքով նախատեսվում էր քվեարկությունը կազմակերպել «դիվանագիտական ներկայացուցչություններում և հյուպատոսական հիմնարկներում»։  

05.02.1999 ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը արտասահմանից քվեարկելու հնարավորություն է նախատեսում նաև ԱԺ համամասնական ընտրությունների ժամանակ։ Քվեարկությունն իրականացվում է դեսպանատներում և հյուպատոսարաններում։ 
12.09.2001 Հանրաքվեների մասին օրենքը արտասահմանից քվեարկելու հնարավորություն է նախատեսում նաև հանրաքվեների ժամանակ։ Քվեարկությունն իրականացվում է դեսպանատներում և հյուպատոսարաններում։ 
27.11.2005 Հանրաքվեի արդյունքում ընդունված Սահմանադրական փոփոխությունները վերացնում են երկքաղաքացիությունը արգելող դրույթը և նախատեսում երկքաղաքացիությունը կարգավորորղ օրենքի ընդունում։ 

26.02.2007 

ՀՀ քաղաքացիության մասին օրենքի փոփոխությունները սահմանում են երկքաղաքացիների իրավունքները և պարտականությունները, միաժամանակ ծագումով հայերի համար հեշտացվեցին ՀՀ քաղաքացիության համար դիմելու պահանջները՝այդ թվում նաև Հայաստանում բնակվելու և հայերենով բացատրվելու նախկինում գոյություն ունեցող պայմանները։ 
ՀՀ ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններով վերացվեց արտասահմանից քվեարկելու հնարավորությունը համապետական ընտրությունների ժամանակ, ինչը կապված էր 2005 թ սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով երկքաղաքացիության արգելքի վերացման և քաղաքացիության մասին օրենքի փոփոխությունների միջոցով ծագումով հայերի համար քաղաքացիություն ստանալու հնարավորություն ընձեռնման և երկքաղաքացիների իրավունքները և պարտականությունները սահմանելու հետ: 

26.12.2008 Հանրաքվեի մասին օրենքի փոփոխություններով վերացվեց նաև հանրաքվեներին արտասահմանում գտնվող ՀՀ քաղաքացիների՝ դեսպանատներում և հյուպատոսարաններում քվեարկելու հնարավորությունը։ 

26.05.2011    

ՀՀ ընտրական նոր օրենսգիրքը քվեարկության իրավունք է տալիս արտասահմանում գտնվող դիվանագիտական ծառայություն անցնող ՀՀ քաղաքացիներին և նրանց ընտանիքների անդամներին, ինչպես նաև ՀՀ գրանցված իրավաբանական անձանց արտասահմանյան ներկայացուցչությունների` ընտրելու իրավունք ունեցող աշխատակիցներին և նրանց ընտանիքների անդամներին։ Հայաստանի պատմության ընթացքում առաջին անգամ նախատեսվում է էլեկտրոնային քվեարկություն։ 
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Բաժին Բ․Արտասահմանից քվեարկության եղանակների 

համեմատական վերլուծություն 
 

Որպես նախաբան անհրաժեշտ է նշել, որ արտասահմանում գտնվող 
քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրացումը չի հանդիսանում պարտադիր 
միջազգային նորմ՝ այդ թվում նաև Եվրոպայի Խորհրդի անդամ երկրների համար, և 
յուրաքանչյուր երկիր կարող է ընձեռնել կամ սահմանափակել նման 
հնարավորություն: Այնուամենայնիվ այն դեպքերում, երբ երկրները նախատեսում են 
արտասահմանից քվեարկություն, առկա են որոշակի չափանիշներ, որոնք 
հնարավորություն են տալիս գնահատել այս կամ այն երկրում առկա արտասահմանից 
քվեարկության օրենսդրությունն ու պրակտիկան։ 

Արտասահմանից քաղաքացիների քվեարկության կազմակերպման 
ժամանակակից բոլոր եղանակները կարելի է ամփոփել չորս հիմնական խմբերում 
(տե՛ս Աղյուսակ 2)։ Ավելորդ չէ նշել, որ դրանք բոլորն էլ խնդրահարույց են և ունեն 
իրենց առավելություններն ու թերությունները, որոնք խիստ համառոտ ներկայացված 
են ստորև։ 

Աղյուսակում նշված առաջին եղանակը միջնորդի օգնությամբ քվեարկությունն 
է, որի դեպքում քվեարկության իրավունք ունեցող անձը, ով քվեարկության ժամանակ 
բացակայում է պետությունից, կարող է պաշտոնապես լիազորել մեկ այլ անձի իր 
փոխարեն իրականացնել քվեարկությունը։ Ակնհայտ է, որ այս դեպքում 
արտասահմանում գտնվող քաղաքացու ընտրական ակտիվ իրավունքի 
իրականացման համար լրացուցիչ էական ծախսեր և միջոցառումներ չեն 
պահանջվում։ Հենց սրանով է արտասահմանից քվեարկության այս եղանակը 
շահեկանորեն տարբերվում է մյուս երեքից։ Սակայն սա խիստ խնդրահարույց է 
հավասար ընտրական իրավունքի տեսանկյունից, քանի որ միջնորդին 
հնարավորություն է տրվում մեկից ավելի անգամ քվեարկելու և չկա բավարար 
երաշխիք, որ միջնորդը իրականում կարտահայտի լիազորող քաղաքացու կամքը։ 
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Քվեարկության այս եղանակը ընդունված է ընդամենը չորս պետություններում, բոլորն 
էլ  կղզային գաճաճ պետություններ։ Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ 
քվեարկության այս եղանակը հակասում է Եվրոպայի Խորհրդի ընտրական 
չափանիշներին և կիրառելի չէ Հայաստանի դեպքում՝ այսքանով կսահմանափակվի 
միջնորդի օգնությամբ քվեարկությանեղանակի քննարկումը։ 

Արտասահմանից քվեարկության կազմակերպման հաջորդ եղանակը 
դիվանագիտական ներկայացուցչություններում և հյուպատոսարաններում, 
արտերկրում գտնվող ռազմական կայաններում քվեարկության կազմակերպումն է։ 
Սա աշխարհում քվեարկության ամենատարածված եղանակն է, որին կարող են 
մասնակցել միայն դեսպանատան աշխատակիցները, նրանց ընտանիքների 
անդամները և արտասահմանում ծառայություն իրականացնող զինվորականները 
կամ կարող են նաև ընդգրկվել արտասահմանում հաշվառված բոլոր քաղաքացիները։
 Առաջին դեպքում քվեարկության կազմակերպումը համեմատաբար ավելի 
դյուրին է։ Բացի այդ՝ արտասահմանում գտնվող դիվանագետների և զինվորականների 
ընտրական իրավունքի ապահովումը պակաս վիճելի է, քանի որ նախ այս դեպքում 
գործ ունենք այն քաղաքացիների հետ, ովքեր արտասահմանում են հայտնվել տվյալ 
պետության համար ծառայություն իրականացնելու նպատակով ու ավելի դժվար է 
հիմնավորել, թե ինչու պետք է զրկվեն իրենց երկրի կառավարմանը մասնակցելու 
հնարավորությունից, և երկրորդ՝ որպես կանոն այս դեքում գործ ունենք խիստ 
սահմանափակ թվով ընտրողների  հետ, որոնց նախապատվությունն թիչ հավանական 
է, որ կարող է ազդել ընտրություններ ընդհանուր ելքի վրա։  Մինչդեռ 
արտասահմանում հաշվառված քաղաքացիների՝ դեսպանատներում և 
հյուպատոսարաններում քվեարկություն կազմակերպելը էապես ավելի դժվար 
իրագործելի է հատկապես այն վայրերում, որտեղ քաղաքացիների թիվը տասնյակ և 
հարյուր հազարների է հասնում։ Օրինակ` պարզապես անհնար է պատկերացնել 
Մոսկվայում կամ Լոս Անջելեսում գտնվող ՀՀ քաղաքացիների քվեարկության 
կազմակերպումը ՀՀ դեսպանատան կամ հյուպատոսարանի տարածքում մեկ օրվա 
ընթացքում։   
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Աղյուսակ 2. Արտասահմանից քվեարկելու եղանակները20 
Անվանում Առավելություններ Թերություններ Երկրներ 

Քվեարկություն 
միջնորդի 
օգնությամբ 

Խիստ 
սահմանափակ 
լրացուցիչ ծախսեր: 

Հավասար 
ընտրական 
իրավունքի 
խախտման բարձր 
հավանականություն։  

Ընդամենը 4 
պետություն՝ 
Մաուրիտիուս, Տոգո, 
Վանուատու, 
Նաուրու։ 

Քվեարկություն 
դիվանագիտական 
ներկայացուց-
չություններում 

Քվեարկության 
թափանցիկության 
ապահովում։ 

Զգալի ծախսեր։ 
Քվեարկողների 
սահմանափակ թիվ։ 

Կիրառվում է ավելի 
քան հիսուն 
երկրներում, այդ 
թվում նաև՝ 
Հայաստանի 
հարևան երկրներում 

Փոստային 
քվեարկություն 

Համեմատաբար 
ցածր 
կազմակերպչական 
ծախսեր։ 
Արտասահմանի 
գրեթե բոլոր 
ընտրողների 
քվեարկության 
հնարավորություն։ 

Քվեարկության 
գաղտնիության 
սկզբունքի հետ 
կապված խնդիրներ։ 
Վստահելի և արագ 
գործող փոստային 
համակարգի 
բացակայությունն 
որպես խոչընդոտ։ 

Մոտ 25 երկրներ՝ 
Գերմանիա,Դանիա, 
Կանադա, Մեքսիկա, 
Նորվեգիա, 
Շվեյցարիա  և այլն։ 

Էլեկտրոնային 
քվեարկություն 

Արդյունքների արագ 
և հեշտ ամփոփում։ 
Իներնետային 
քվեարկության 
ենթատեսակի 
դեպքում հասանելի 
է աշխարհի բոլոր 
անկյուններում 
գտնվող 
քաղաքացիներին, 
ում հասանելի է 
ինտերնետը։ 

Արդյունքների 
անվտանգության և 
վստահելիության 
հետ կապված 
մտահոգություններ։ 
Քվեարկության 
ազատության և 
գաղտնիության հետ 
կապված ռիսկեր։ 
Ֆինանսական զգալի 
ներդրումների 
անհրաժեշտություն։ 

Էլեկտրոնային 
քվեարկությունն 
իրականացվում է 
մոտ 30 երկներում, 
որից 11-ում՝ 
ինտերնետային 
քվեարկություն 
(ԱՄՆ, Էստոնիա, 
Շվեյցարիա, 
Ֆրանսիա, 
Հնդկաստան, 
Ավստրալիա և այլն): 

                                                           
20 Աղյուսակ 2-ը հիմնականում կազմված է Voting from Abroad: The International IDEA Handbook ձեռնարկի տվյալների հիման վրա։ 
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Քվեարկությանայս եղանակը նաև սահմանափակում է մայրաքաղաքներից 
(որտեղ տեղակայված են դեսպանատները) և հոծ համայնքներ ունեցող քաղաքներից 
(որտեղ որպես կանոն գտնվում են հյուպատոսարանները) դուրս գտնվող 
քաղաքացիների ընտրական մասնակցությունը։ Հենց այս սահմանափակումները 
հաղթահարելու համար առանձին երկրներ արտասահմանում գտնվող 
քաղաքացիների ակտիվ ընտրական իրավունքը կազմակերպելու համար 
օգտագործում են նաև տվյալ երկրի այլ տարածքներ և շինություններ՝ հիմնականում 
ժամանակավոր վարձակալության միջոցով։ Սակայն այս դեպքում էլ առաջանում են 
նոր բարդություններ և խնդիրներ։ Նախ՝ էականորեն ավելանում են քվեարկությունը 
կազմակերպելու ծախսերը, երկրորդ՝ դժվարանում են բուն քվեարկության 
կազմակերպման գործընթացը և դրա նկատմամբ արդյունավետ վերահսկողության 
իրականացումը, և ամենակարևորը՝ քվեարկության այս եղանակը ենթադրում է 
երկկողմանի միանման պայմանավորվածություն տվյալ պետության և բոլոր այն 
պետությունների միջև, որտեղ առկա են քվեարկություն կազմակերպող պետության 
զգալի թվով քաղաքացիներ։ Ընդունող պետությունները հաճախ դժկամությամբ են 
ընդունում սեփական տարածքում21 այլ պետության քվեարկություն կազմակերպելը։ 
Մյուս կողմից՝ քվեարկության այս եղանակի ամենակարևոր առավելությունն այն է, որ 
հնարավոր է դառնում արտասահմանում ազատ, թափանցիկ և գաղտնի 
քվեարկություն կազմակերպել՝ հայրենիքում կազմակերպվածի նմանությամբ։ Հենց 
այս առումով է, որ նշված եղանակը շահեկանորեն տարբերվում է հաջորդ երկուսից։ 

Փոստային քվեարկությունն արտասահմանից քվեարկելու ամենահին 
եղանակն է և ընդունված է աշխարհի մոտ երեք տասնյակ երկրներում։ Սրա հիմնական 
առավելություններն են մեծ թվով քաղաքացիների համար հասանելի լինելը և 
համեմատաբար սահմանափակ ծախսերը։ Սակայն, ինչպես և բոլոր մյուս դեպքերում, 
առկա են նաև էական թերություններ. փոստային քվերակության ժամանակ կարող են 
վտանգվել քաղաքացու ազատ կամքի արտահայտումը և քվեարկության 
                                                           
21Պետության տարածքում գտնվող դեսպանատների ու հյուպատոսարանների տարածքները ֆորմալ առումով հանդիսանում են այլ պետությունների տարածքներ։ 
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գաղտնիությունը, քանի որ քվեաթերթիկը ուղարկվում է փոստի միջոցով, և հնարավոր 
չէ հավաստիանալ, որ քաղաքացին ինքն է լրացրել այն՝ առանց որևէ ճնշումների։ Սա 
նաև ընտրական ձայների վաճառքի լայն հնարավորություն է տալիս։ Այս եղանակը 
խնդրահարույց է նաև կազմակերպչական առումով, քանի որ անհրաժեշտ է ունենալ 
վստահելի և արդյունավետ գործող փոստային ենթակառուցվածք բոլոր այն 
երկրներում, որտեղ առկա են հաշվառված քաղաքացիներ։ Հենց այս պատճառով է, որ 
որոշ պետություններ փոստային քվեարկություն են կազմակերպում միայն որոշ 
զարգացած երկրներում, ինչը մյուս երկրներում բնակվող շատ քաղաքացիների զրկում 
է քվեարկելու հնարավորությունից։ Այս եղանակի թերություններից են նաև 
արտասահմանում և հայրենիքում միաժամանակյա քվեարկություն կազմակերպելու 
անհնարինությունը, ինչպես նաև՝ փոստով ուղարկված քվեաթերթիկների հաշվարկի 
հետ կապված հնարավոր այլ բարդություններ։ 

Աղյուսակ 3․ Էլեկտրոնային քվեարկության տեսակները 

Էլեկտրոն-
ային քվեար-

կության 
եղանակ-

ների 
տեսակները 

Անվանումը Համառոտ նկարագրություն 
Ուղղակիորեն գրանցող էլեկտրոնային մեքենաներ (DRE) 

Քվեարկություն փակ և վերահսկվող տարածքում 
և դրա արդյունքների ուղղակի ամփոփում 
էլեկտնորային մեքենաների միջոցով։ 

Փաստաթղթի վրա հիմնված քվեարկության էլեկտրոնային համակարգեր 

Էլեկտնորային քվեարկությանը զուգահեռ առկա 
են նաև ֆիզիկական քվեաթերթիկներ, որոնք 
նպատակ ունեն ապահովել վերահաշվարկի 
հնարավորություն։ 

Ինտերնետային քվեարկություն Քվեարկության առցանց իրականացում: 
 
Վերը նշված երեք եղանակները ներկայացվեցին ավելի համառոտ՝ երկրից 

դուրս գտնվող քաղաքացիների քվեարկության կազմակերպման առկա 
այլընտրանքների ներկայացման նպատակով։ Քվեարկության վերջին՝ չորրորդ 
եղանակը, էլեկտրոնային քվեարկությունն կներկայացվի առավել մանրամասն, քանի 
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որ այն ուղղակիորեն առնչվում է խնդրո առարկայի հետ՝ Հայաստանում ներդրված 
ինտերնետային քվեարկության հետ, որը հանդիսանում է էլեկտրոնային 
քվեարկության բազմաթիվ տարատեսակներից մեկը։ Էլետրոնային եղանակով 
քվեարկությունը իր մեջ ներառում է քվեարկության բոլոր այն տեսակներ, որոնցում 
կիրառվում է քվերակության և/կամ քվեի հաշվարկի էլեկտրոնային միջոցներ։ Այս 
եղանակի բազմաթիվ տարատեսակները կարելի է ամփոփել երեք 
հիմնականխմբերում՝ ներկայացված է Աղյուսակ 3-ում։ 

Էլեկտնորային մեքենաների կիրառումը ընտրությունների ընթացքում սկիզբ է 
առել դեռ 1975 թ․ ԱՄՆ Իլինոիս նահանգում։ Սակայն նման սարքերի օգտագործումը 
աշխարհում առավել լայն թափով կիրառում ստացավ 1990-ական թթ․ ընթացքում, իսկ 
2000-ականների կեսերից նկատելի է այս միտումի դանդաղում։ Բազմաթիվ են նաև այն 
երկրների թիվը, որոնք հրաժարվել են նման մեքենաներ օգտագործելու մտքից։ Չնայած 
այս երկների միջև եղած նկատելի տարբերությունների՝ այս եղանակը 
ընդհանրությունն այն է, որ ենթադրում է էլեկտրոնային մեքենաների միջոցով 
քվեարկություն և այդ արդյունքների ուղղակի ամփոփում։ Քվերակությունն 
իրականցվում է փակ և վերահսկվող տարածքում, սակայն ի տարբերություն 
ավանդական թղթային քվեարկության, այստեղ գործըթնացը ավտոմատացված է։ 
Չնայած այս եղանակին բնորոշ ակնհայտ առավելություններին (Աղյուսակ 4) 
քվերկաության նման եղանակ որդեգրած 30 պետություններից 9 հրաժարվել են 
դրանից դեռ փորձարկման փուլում, 3-ը հրաժարվել են դրա ներդրումից հետո, 7-ում 
նման փորձարկումները դեռ շարունակվում են և միայն 11-ում է, որ ուղղակիորեն 
գրանցող էլեկտրոնային մեքենաները դեռ գործածվում են, ընդ որում միայն 3 
պետություններում է, որ դրանց կիրառությունը համընդհանուր է22։  

 
 

                                                           
22Առավել մանրամասն դեպքերի նկարագրությունը կարելի է գտնել J. B Esteve, B. Goldsmith and J. Turner "International Experience with E-voting", 2012, http://www.ifes.org/Content/Publications/News-in-Brief/2012/June/~/media/B7FB434187E943C18F4D4992A4EF75DA.pdf  
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Աղյուսակ 4․Ուղղակիորեն գրանցող էլեկտրոնային մեքենաներով քվեարկության առավելություններն ու թերությունները Առավելություններ Թերություններ 
Հեշտ հասանելիություն Թափանցիկության պակաս․ քվեարկության 

ավտամատացումը հնարավորություն չի տալիս այդ 
գործընթացի առանցքային փուլերին հետևել։  

Դժվար /ռեյտինգային, 
բլոկայի/ և բազմաթիվ 

ընտրությունների 
արդյունքների հեշտ 

հաշվարկ  

Առավել պահանջկոտ պայմաններ մեքենաների համար՝ 
էլեկտրականություն, անվտանգություն, պահպանման 
ընթացակարգեր և այլն։  

Քվեարկությունն 
կազմակերպող  

անձնակազմի փոքր թիվ 

Վստահելիության պակաս, որ կապված է նաև առաջին 
թերության հետ։ Որոշ դեպքերում նման մեքեննաների 
կիրառությունն ու դրանց հետ կապված խնդիրների 
հայտնաբերումը առանձին երկներում բացասաբար է 
ազդել ընտրական գործ-ընթացի նկատմամբ հանրային 
վստահության վրա։ 

Անվավեր թվեաթերթիկների 
բացակայություն 

Քվեների հաշվարկի 
արագություն 

Արդյունքների աուդիտի անհնարինություն կամ 
սահմանափակ հնարավորություն։ 

Հաշվարկային սխալների 
բացառում արդյունքների 

ամփոփման փուլում 

Քվեի գաղտնության հետ խնդիրներ այն պարագայում, 
եթե հնարավոր է պարզել քվեարկողների 
հերթականությունը։ 

Որոշ տեսակի 
ընտրակեղծիքների 

(քվեատուփի լցոնում) 
բացառում կամ 

հնարավորության նվազում 

Մեքենայի անսարքության դեպքում տվյալ տեղամասի 
բոլոր ընտրողների քվեարկելու իրավունքի ոտնահարում։ 
ՏՏ ոլորտում մասնագիական գիտելիքների անհրա-
ժեշտություն անձնակազմի և ընտրողների մոտ։ 
Համընդգրկուն կեղծիքի հնարավորություն և դրա 
բացահայտման սահմանափակությունը։ 
Ֆինանսական լուրջ ներդրումների անհրաժեշտություն։ 
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 Վերջին տարիներին գրանցվեցին մի քանի դեպքեր, երբ մի շարք երկրներում, 
այդ թվում նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում առաջատարների թվում 
դասվող Գերմանիայում, Նիդեռլանդներում, Իռլանդիայում, ԱՄՆ-ի առանձին 
նահանգներում երբեմն նաև դատական կարգով արգելվեց էլեկտրոնային մեքենաների 
օգնությամբ քվեարկությունը՝ ոչ անվտանգ լինելու հիմնավորմամբ։ Այս եղանակի 
ամենամեծ թերությունն այն է, որ ֆիզիկական քվեաթերթիկների բացակայության 
պատճառով քվեարկության արդյունքները ստուգելու և վերահաշվարկելու խիստ 
սահմանափակ հնարավորություն կա, ինչը կարող է բացասաբար ազդել 
քվեարկության արդյունքների նկատմամբ հանրային վստահության վրա։ 
 Այս թերությունների պատճառով ավելի լայն տարածում ստացավ 
էլեկտրոնային քվեարկության հաջորդ եղանակը23։ Փաստաթղթի վրա հիմնված 
քվեարկության էլեկտրոնային համակարգերը նպատակ ունեն օգտագործել ՏՏ-ի 
ընձեռնած հնարավորությունները միաժամանակ ֆիզիկական քվեաթերթիկների 
օգնությամբ սահմանափակելով դրանց թերություններից ամենակարևորները՝ 
կեղծիքի և դրա աննկատ մնալու հնարավորոթունը, վերահաշվարկի 
անհնարինություն, մեքենաների խափանման դեպքում վնասի նվազեցումը և այլն։ Այս 
եղանակի շրջանակում կիրառվում է երկու հիմնական մոտեցում՝ 

 էլեկտրոնային քվեարկության այնպիսի մեքենաների ներդրում, որոնք 
էլեկտրոնային քվեն գրանցելու զուգահեռ տպագրում են նույնատիպ 
ֆիզիկական քվեաքերքիկ, որը հետագայում կարող է օգտագործվել 
արդյունքների ստուգման համար, 

 ֆիզիկական քվեաթերթիկների օպտիկական սկանավորման միջոցով 
արդյունքների ավտոմատացված ամփոփում, ինչը նույնպես 

                                                           
23Օրինակ ԱՄՆ-ում վերջին տարիների ընթացքում ուղղակիորեն գրանցող էլեկտրոնային մեքենաների փոխարեն գերակշիռ են դարձել ֆիզիկական քվեաթերթիկների օպտիկական սկանավորման միջոցով արդյունքների ավտոմատացված ամփոփումը։ 2008թ․ տվյալներով ավելի քան 58 տոկոս դեպքերում կիրառվել է հենց այս եղանակը՝ J. B Esteve, B. Goldsmithand J. Turner "International Experience with E-voting", 2012, http://www.ifes.org/Content/Publications/News-in-
Brief/2012/June/~/media/B7FB434187E943C18F4D4992A4EF75DA.pdf   
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հնարավորություն է տալիս դյուրացնել և արագացնել այդ գործընթացը՝ 
նվազեցնելով որոշ տեսակի ընտրակեղծիքների և սխալների 
հնարավորությունը։ 

Վերջին տասնամյակի ընթացքում տարածում ստացող, բայց միաժամանակ 
նաև ամենավիճահարույց եղանակն ինտերնետի միջոցով էլեկտրոնային 
քվեարկությունն է24։ Թե՛ պետության ներսում և թե՛ արտասահմանում ինտերնետային 
քվեարկության կազմակերպման կողմնակիցները մատնանշում են դրա 
հարմարավետ, համեմատաբար էժան և ամենաընդգրկուն եղանակ լինելը. այն 
քվեարկության հնարավորություն է տալիս ոչ միայն պետության, այլև աշխարհի 
ցանկացած անկյունում գտնվող բոլոր քաղաքացիներին, ինչը ինտերնետային 
քվեարկության ամենակարևոր առավելություններից է։ Այն նաև հնարավորություն է 
տալիս շատ արագ և հեշտությամբ ամփոփել քվեարկության արդյունքները։ 
Ինտերնետի միջոցով քվեարկությունը համեմատաբար նոր եղանակ է, և շատ 
պետություններ խիստ զգուշավոր են դրա կիրառման հարցում։ 

Ընդհանուր առմամբ Հայաստանից բացի 11 երկներում է օգտագործվել 
չվերահսկվող միջավայրում ինտերնետային քվեարկությունը, որոնցից միայն 5-ում է, 
որ այն շարունակաբար կիրառվում է դրա ներմուծումից հետո։ Այդ 5 երկրներից 
Ավտրիալիայում, Կանադայում, Շվեյցարիայում և Ֆրանսիայում ինտերնետային 
քվեարկությունը կիրառվում է որոշ տեսակի ընտրությունների ժամանակ կամ միայն 
առանձին նահանգներում, և միայն Էստոնիայում է, որ կիրառվում է համապետական 
ընտրությունների ժամանակ և ամբողջ բնակչության համար՝ քվեարկության այլ 
եղանակաների հետ զուգահեռ։ Մնացած 6 երկներից 4-ում (Նիդեռլանդներ, Մեծ 
Բրիտանիա, Իսպանիա և Նորվեգիա) ինտերնետային քվեարկությունը դադարեցվել է 

                                                           
24 Այստեղ և հետագա բաժիններում քննարկվելու է չվերահսկվող միջավայրում իրականացվող ինտերնետային քվեարկության։ Ի հակադրության սրա, առանձին դեպքերում (Ֆինլանդիա, ԱՄՆ առանձին նահանգներ, փորձարկվել է նաև Մեծ Բրիտանիայում) ինտերնետային քվեարկությունն օգտագործվում է վերահսկվող միջավայրում, երբ ընտրողները քվեարկում է սահմանված վայրերում և ընտրական պաշտոնյաների ու դիտորդների ներկայությամբ՝ ինչը երաշխավորում է քվեարկողի կամքի ազատ արտահայտումն՝ առանց այլոց միջամտության։   
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խնդրահարույց լինելու հիմնավորմամբ, իսկ մնացյալ 2-ում (ԱՄՆ և Հնդկաստան)՝ 
ինտերնետային քվեարկության կիրառվում է փորձնական եղանակով25։ 

Որոշ դեպքերում ինտերնետային քվեարկությունից հրաժարվել են հենց 
անվտանգության նկատառումներից ելնելով26։ Ոլորտի մասնագետներից շատերը 
պնդում են, որ ծրագրային ապահովման ներկա փուլում դեռևս հնարավոր չէ ստեղծել 
ինտերնետային քվեարկության այնպիսի համակարգ, որը ապահովագրված կլինի 
ցանցահենների հարձակումներից։ Խնդիրն այն է, որ ցանցահենների հարձակման 
դեպքում հնարավոր է դառնում ամբողջովին փոխել քվեարկության արդյունքները՝ 
ազդելով ողջ ընտրությունների ելքի վրա։ Այս դեպքում հաճախ կարող է հնարավոր 
չլինի պարզել, որ նման հարձակում ընդհանրապես տեղի է ունեցել, իսկ պարզելուց 
հետո էլ իրական արդյունքների վերականգնումը գրեթե անհնարին է։  

Նշված թերություններից և վտանգներից զատ` ինտերնետային քվեարկությունը 
քննադատվում է նաև փոստային քվեարկությանը բնորոշ թերությունների պատճառով, 
ինչը պայմանավորված է ազատ կամքի արտահայտման սահմանափակմամբ և 
քվեարկության գաղտնիությունն ապահովելու դժվարությամբ։ Այսինքն սա 
համարվում է քվեարկության այնպիսի եղանակ, որի դեպքում հնարավոր չէ 
երաշխավորել քվեի գաղտնիությունը և քվեարկողի կամքի ազատ արտահայտումը, քանի 
քվեարկողը, ինչպես և փոստային դեպքում, հնարավորություն ունի քվեարկելու 
ընտրական պաշտոնյաների և դիտորդների կողմից չվերահսկվող միջավայրում, ինչը 
հնարավորություն չի տալիս բացառում և բացահայտել այլոց ներկայությամբ և 
պարտադրանքով քվեարկության դեպքերը։   

Հենց այս երկու հիմնական խնդիրների(տեխնիկական անվտանգություն և քվեի 
գաղտնիություն) պատճառով է, որ երկրների մեծամասնությունը ինտերնետային 
                                                           
25J. B Esteve, B. Goldsmithand J. Turner "International Experience with E-voting", 2012, http://www.ifes.org/Content/Publications/News-in-
Brief/2012/June/~/media/B7FB434187E943C18F4D4992A4EF75DA.pdf, pp. 15-19 
26Օրինակ 2010 թ․Վաշինգթոնի համար ստեղծված ինտերնետային քվեարկության համակարգն այդպես էլ կիրառության չդրվեց, քանի որ փորձարկման ընթացքում հնարավոր էր եղել ապացուցել դրա խոցելի լինելը։ Մանրամասները կարելի է գտնել այստեղ ՝ https://jhalderm.com/pub/papers/dcvoting-fc12.pdf 



20  

քվեարկությունը դեռևս կիրառում է որպես փորձնական եղանակ կամ սահմանփակ 
թվով և որոշակի խմբի համար (արտերկրում գտնվող ընտրողներ), և առայժմ 
գոյություն չունի որևէ պետություն, որտեղ քվեարկության գերակշիռ մասը 
իրականացվում է ինտերնետի միջոցով27։ 

Հաշվի առնելով նշված թերությունները և վտանգները՝ աշխարհի շատ երկներ 
արտասահմանից քվեարկություն կազմակերպելու համար միաժամանակ կիրառում 
են վերը նշված եղանակներից երկուսը, առավել հազվադեպ՝ երեքը։ Սակայն անգամ 
այս պարագայում, որպես կանոն, արտասահմանում գտնվողների քվեները էական 
ազդեցություն չեն ունենում քվեարկության վերջնական արդյունքների վրա, եթե 
անգամ արտասահմանից քվեարկելու հնարավորություն ունեցողների թիվը զգալի է 
երկրում գտնվողների համեմատությամբ: Պատճառն այն է, որ արտասահմանում 
գտնվող քաղաքացիները խիստ պասիվ են իրենց ընտրական իրավունքն իրացնելու 
առումով։ Ցածր մասնակցության ցուցանիշները, իրականացման բոլոր եղանակների 
թերությունները, միջազգային իրավական նորմ կամ ժողովրդավարական չափանիշ 
չհանդիսանալը արտասահմանից քվեարկության կազմակերպումը հաճախ դարձնում 
են քաղաքական խնդիր, որը յուրաքանչյուր պետություն ինքնուրույն է փորձում լուծել՝ 
հաշվի առնելով սեփական երկրի առանձնահատկությունները և պետության 
հիմնական քաղաքական ուժերի նախապատվությունները։ 

 
  
 
 
 
 
                                                           
27Այս ոլորտում բացարձակ առաջատար համարվող Էստոնիայում 2011 թ. խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ինտերնետի միջոցով ստացվել են ընդհանուր քվեների մոտ քառորդը։ 
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Բաժին Գ․Ինտերնետային քվեարկության հայաստանյան 
փորձառության վերլուծություն 

 
Ինչպես ներկայացվեց առաջին բաժնում, Հայաստանը երեք անգամ փոփոխել է 

իր մոտեցումն արտասահմանում գտնվող ընտրողների քվեարկության իրավունքի և 
այդ իրավունքի իրացման եղանակների հարցում։ Այդ փոփոխություններից 
ամենավերջինը տեղի ունեցավ 2011 թվականին, երբ նոր ընդունված Ընտրական 
օրենսգրքով Հայաստանում առաջին անգամ նախատեսվեց էլեկտրոնային 
քվեարկության կազմակերպում:  

Սույն բաժինը ներկայացնում և քննարկում է այդ նորամուծությունը՝ 
համապարփակ կերպով վերլուծելով առկա իրավական դաշտը՝ գործող 
օրենսդրությունը, ինչպես նաև պաշտոնական այլ փաստաթղթերի 
բովանդակությունը: Բացի այդ ներկայացվում են ինտերնետային քվեարկության հետ 
կապված տեխնիկական որոշ խնդիրներ, և դրանց կատարելագործման 
հնարավորությունները28: Վերջին կարևոր բաղադրիչը ինտերնետային քվեարկության 
իրավունք ունեցող անհատների՝ այս նորամուծության մասին կարծիքների 
վերհանումն ու քննարկումն է: Այդ կարծիքները պարզելու նպատակով Կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի (ԿԸՀ) պաշտոնական կայքից պարզվել են 2013 թ. 
նախագահական ընտրությունների ժամանակ ինտերնետային քվեարկության 
իրավունք ունեցող անհատների անունները (թվով 243): «Ֆեյսբուք» սոցիալական 
ցանցի միջոցով հնարավոր է եղել նույնականացնել նրանցից 53-ին, ում առաջարկվել է 
կա՛մ դեմ առ դեմ  հարցազրույցի, կա՛մ էլ անանուն կերպով հարցաթերթիկ լրացնելու 
միջոցով մասնակցել սույն հետազոտությանը: Առաջարկին արձագանքել են թվով 15 
անհատներ, որոնցից 13 լրացրել են «Qualtics.com» կայքում տեղադրված 
հարցաթերթիկը (Հավելված Ա), իսկ երկուսը համաձայնել են մասնակցել 

                                                           
28 Վերլուծության տեխնիկական բաղադրիչը կարող էր ավելի համապարփակ լինել, եթե ԿԸՀ կողմից տրամադրված էլեկտրոնային քվեարկության ծրագրային կոդերից հնարավոր լիներ բավարար պատկերացում կազմել այդ համակարգի տեխնիկական բնութագրիչների և ծրագրային լուծումների մասին: 
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հարցազրույցին29: Թեև հարցման մասնակիցների այս սահմանափակ թիվը 
ներկայացուցչական չէ այն առումով, որ հնարավորություն չի տալիս ընդհանրացնել 
արդյունքները և դրանք որոշակի ճշտությամբ տարածել ինտերնետային 
քվեարկության իրավունք ունեցող բոլոր քաղաքացիների վրա, սակայն անգամ այս 
պարագայում ստացված տվյալները հետաքրքրական են և վկայում են քվեարկության 
գաղտնիության, ինչպես նաև ինտերնետային քվեարկության եղանակի նկատմամբ 
ունեցած վստահության պակասի մասին (առավել մանրամասն քննարկվում է ստորև): 

 
Էլեկտրոնային քվեարկությունը կարգավորող իրավական դաշտը 
 
2011 թ. մայիսին ընդունված նոր ընտրական օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի առաջին 

կետով սահմանվում է, որ  «Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական կամ 
հյուպատոսական ներկայացուցչություններում դիվանագիտական ծառայություն 
անցնող ընտրողները և նրանց հետ արտերկրում բնակվող ընտանիքի ընտրելու 
իրավունք ունեցող անդամները կարող են մասնակցել համապետական 
ընտրություններին` քվեարկելով էլեկտրոնային եղանակով` կենտրոնական 
ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով և ժամկետներում»:  

Օրենքի մակարդակում հստակեցվում էր արտերկրից քվեարկության 
մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների շրջանակը30, քվեարկության 
կազմակերպման հնարավոր ժամկետները31 և մատնանշվում էր, որ քվեարկությունը 
                                                           
29 Արձագանքի համեմատաբար ցածր մակարդակը հիմնականում կարելի է բացատրել հարցվողների հետաքրքրության և հատկապես վստահության պակասով: 
30 Բացի վերը նշված խմբից, նույն հոդվածի երրորդ կետով էլեկտրոնային եղանակով քվեարկելու իրավունքը տարածվում էր նաև «Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական անձանց (անկախ սեփականության ձևից) արտասահմանում տեղակայված ներկայացուցչությունների` ընտրելու իրավունք ունեցող աշխատակիցների և նրանց հետ արտերկրում բնակվող ընտանիքի` ընտրելու իրավունք ունեցող անդամների վրա»: 
31Հոդված 60-ի երկրորդ կետի համաձայն «Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկություն կարող է իրականացվել թեկնածուների, կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) ընտրական ցուցակների գրանցման համար սահմանված ժամկետի ավարտից հետո, բայց քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 5 օր առաջ»: 
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պետք է լինի էլեկտրոնային եղանակով՝ լիազորելով ԿԸՀ-ին մշակել 
համապատասխան քվեարկության կարգը: Միաժամանակ նույն հոդվածը 
պարտավորեցնում է ԿԸՀ-ին «սահմանել այնպիսի պայմաններ, որոնք կապահովեն 
էլեկտրոնային եղանակով քվեարկողների կամքի ազատ արտահայտման 
հնարավորությունը և քվեարկության գաղտնիությունը»: 

Արտերկրում գտնվող թեկուզ և խիստ սահմանափակ թվով քաղաքացիներին 
առանց Հայաստան ժամանելու քվեարկելու հնարավորության տրամադրումը ինքնին 
դրական երևույթ է՝ հատկապես, երբ խոսքը վերաբերվում է այն քաղաքացիներին, 
ովքեր արտերկրում են գտնվում Հայաստանի Հանրապետությանը ծառայություն 
մատուցելու նպատակով: Այս դրական վերաբերմունքն արտացոլվել է նաև նման 
իրավունք ստացած քաղաքացիների պատասխաններում32: Սակայն առկա է երկու  
մտահոգություն արտասահմանից քվեարկելու հնարավորություն ունեցող անձանց 
շրջանակը սահմանելու հետ կապված: 

Նախ՝ պարզ չէ, թե ինչով է հիմնավորված Հայաստանում գրանցված 
իրավաբանական անձանց արտասահմանյան ներկայացուցչությունների 
աշխատակիցների և նրանց հետ արտերկրում բնակվող ընտանիքի անդամներին նման 
իրավունքի ընձեռնումը՝ հատկապես, որ նման անձանց դեպքում ինտերնետային 
քվեարկության հետ կապված ստորև ներկայացված առանձին ռիսկերի հանդես գալն 
առավել իրատեսական է33: Արտասահմանում գտնվող այս խմբին պատկանող 
                                                           
32 Հարցման մասնակիցների 69%-ը և 23%-ը համապատասխանաբար արտերկրում ծառայություն իրականացնող դիվանագետների և նրանց ընտանիքների անդամների ընտրելու իրավունքի իրացումը «շատ կարևոր» և «կարևոր» են համարում, և միայն մեկ հարցվող է, որ դա համարել է «միջին կարևորության» խնդիր:  
33 Այս խմբի և դիվանագետների միջև եղած տարբերությունը կապված է մի շարք հանգամանքների հետ. (1) դիվանագետների դեպքում քվեարկողներն այդ հնարավորությունը ստանում են ինքնաբերաբար և այդ փաստը հայտնի է բոլորին, մինչդեռ ներկայացուցչությունների դեպքում գործընթացը պայմանավորված է իրավաբանական անձի ղեկավարով, (2) դիվանագետների դեպքում գործ ունենք համեմատաբար ավելի իրավագիտակից քաղաքացիների հետ, ովքեր նաև ծանոթ են քվեարկության ընթացակարգին (օրինակ՝ հարցման բոլոր մասնակիցները տեղեկացրել են, որ ծանոթացել են ԿԸՀ մշակած ինտերնետային քվեարկության կարգին և ուղեցույցին), (3) ըստ խորքային հարցումների մասնակիցների՝ դիվանագիտական անձնակազմում շատ ավելի պակաս հավանական են դեպքեր, երբ ղեկավարը կարող է փորձել սահմանափակել աշխատակցի կամքի ազատ արտահայտումը, ինչ պայմանավորված է թե՛ խմբային մշակույթի, և՛ թե նման փորձերի հրապարակային դառնալու դեպքում հավանական լուրջ հետևանքներով: 
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ընտրողներին քվեարկության հնարավորություն ընձեռելու նմանատիպ այլ փորձ 
Ֆիջիից բացի հայտնի չէ, թեև առանձին դեպքերում որոշ երկրներ քվեարկության 
հնարավորություն են տալիս զբաղվածության հետ կապված որոշակի չափանիշներին 
համապատասխանող խմբերին (օրինակ՝ Մալազիայում դիվանագետներից բացի 
նման հնարավորություն տրվում է նաև արտասահմանում կրթություն ստացող 
ուսանողներին34): 

Բացի այդ, ինտերնետային քվեարկության հնարավորություն չեն ստացել ՀՀ 
զինված ուժերի մաս կազմող և արտերկրում զինվորական ծառայություն 
իրականացնող քաղաքացիները, ում՝ քվեարկության ընթացքում արտերկրում 
գտնվելու պատճառները շատ ավելի նման են դիվանագետներին՝ ի տարբերություն 
նման իրավունք ստացած իրավաբանական անձանց արտասահմանյան 
ներկայացուցչությունների աշխատակիցների և նրանց ընտանիքի անդամների: 
Զինծառայողներին ինտերնետային քվեարկությանը մասնակցելու հնարավորության 
տրամադրման կողմ փաստարկներից կարելի է համարել նաև (ա) արտերկրում 
ծառայություն իրականացնող զինվորականներին դիվանագետների հետ միասին 
ընտրական իրավունքի ապահովման լայն տարածում ունեցող միջազգային փորձը35 
 և (բ) զինվորականների հստակ և սահմանափակ թիվը36 և միևնույն տարածքում 
տեղակայված լինելու հանգամանքը, ինչը հեշտացնում է վերահսկվող միջավայրում 
քվեարկության կազմակերպման հնարավորությունը: 

                                                           
34 "Voting fromAbroad. The International IDEA Handbook", 2007,  p. 19, http://www.idea.int/publications/voting_from_abroad/ 
35 Արտերկրից քվեարկությունն երկրից բացակայության պատճառների և զբաղվածության տեսակով պայմանավորող սահմանափակումներ նախատեսող 14 երկրներից 9-ում զինվորական անձնակազմը նույնպես օժտված է նման իրավունքով, մինչդեռ միայն Մավրիտիուսում է, որ այս իրավունքը վերապահված է բացառապես դիվանագիտական անձնակազմին: Առավել մանրամասն տե՛ս "Voting 
from Abroad. The International IDEA Handbook", 2007,  pp. 18-19, http://www.idea.int/publications/voting_from_abroad/, 
36 Օրինակ համաձայն ՀՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքի տվյալների՝ հետազոտության իրականացման պահին 35 պայմանագրային զինծառայողներ խաղաղապաh առաքելություն են իրականացնում Կոսովոյում և ևս 121 խաղապահ տեղակայված են Աֆղանստանում՝ Կոնդուզ քաղաքում և Մազարի-Շարիֆի օդանավակայանում: http://www.mil.am/1298097191, մուտքը` 21.09.2013: 
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 2012 թ. հունվարի 31-ին ընդունված N-19 որոշումով ԿԸՀ-ն սահմանեց 
էլեկտրոնային քվեարկության կարգը: Կարգի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 
չնայած էլեկտրոնային քվեարկության համակարգի մշակման և ներդրման համար 
տրամադրված խիստ սահմանափակ ժամանակին37 (մոտ մեկ տարի), ԿԸՀ-ն 
կարողացել է իրականացնել այս խնդիրը՝ հիմնականում հաշվի առնելով նաև 
ինտերնետային քվեարկությանն առնչվող առկա միջազգային չափանիշները38: Ընդ 
որում այս խնդիրը լուծվել է սեփական կադրային ռեսուրսների միջոցով և առանց 
լրացուցիչ ծախսերի39: Այդուհանդերձ, մինչ այժմ գործող կարգում առկա են մի շարք 
էական բացթողումներ և ռիսկային դրույթներ, ինչն անհրաժեշտ է դարձնում 
էլեկտրոնային քվեարկությունը կարգավորող իրավական դաշտի վերանայումը: 
 Առաջին և իմ կարծիքով ամենաէական բացթողումը չվերահսկվող 
միջավայրում ինտերնետային քվեարկության տարբերակի ընտրությունն է: Դեռևս 
2011 թ. հոկտեմբերին հրապարակված Վենետիկի Հանձնաժողովի և ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի 
միացյալ կարծիքում նշվել էր չվերահսկվող միջավայրում ինտերնետային 
քվեարկության դեպքում քվեարկության գաղտնիությունը երաշխավորելու 
անհնարինության, ինչպես նաև մի շարք այլ տեսակետներից այս եղանակի խոցելի 
լինելու մասին: Նույն բաժնում իշխանություններին նաև կոչ էր արվել դիտարկել 

                                                           
37 Այս սահմանափակ ժամանակահատվածը դժվար իրականանալի դարձրեցին ներդրված համակարգի մասին տեղեկատվության պատշաճ հրապարակումը և նախքան ընտրությունները հրապարակային փորձարկումը: Վերջինը 2011 թ ընդունված Եվրախորհրդի ժողովրդավարության և քաղաքական հարցերի գլխավոր վարչության` էլեկտրոնային քվեարկության հնարավորությամբ ընտրությունների ժամանակ թափանցիկության պահպանման ուղեցույցի 16 հիմնական կետերից 9-րդն է: http://www.coe.int/t/dgap/democracy/activities/ggis/E-voting/E-voting%202010/Biennial_Nov_meeting/Guidelines_transparency_EN.pdf 
38 Խոսքը հիմնականում վերաբերվում է Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի կողմից 2004 թ. ընդունված էլեկտրոնային քվեարկության իրավական, կիրառական և տեխնիկական չափանիշների վերաբերյալ բացատրական հուշագրին, և պակաս չափով 2011թ ընդունված Եվրախորհրդի ժողովրդավարության և քաղաքական հարցերի գլխավոր վարչության` էլեկտրոնային քվեարկության հնարավորությամբ ընտրությունների ժամանակ թափանցիկության պահպանման ուղեցույցին (http://www.coe.int/t/dgap/democracy/activities/ggis/E-voting/E-voting%202010/Biennial_Nov_meeting/Guidelines_transparency_EN.pdf): 
39 Համաձայն ԿԸՀ նախագահ Տ. Մուկուչյանի 29.05.2013 թ. պաշտոնական պատասխանի:  
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դեսպանատներում և հյուպատոսարաններում քվեարկության կազմակերպման 
հնարավորությունը40: 
 Չնայած այս հանգամանքին՝ ԿԸՀ-ի ընդունած կարգով էլեկտրոնային 
քվեարկության եղանակի հնարավոր տարբերակներից նախընտրություն տրվեց հենց 
չվերահսկվող միջավայրում անցկացվող ինտերնետային քվեարկությանը՝ այսինքն 
ընտրվեց քվեարկողի կամքի ազատ արտահայտման և քվեի գաղտնիության 
ապահովման տեսակետից առավել խոցելի տարբերակը, ինչը պարզապես հակասում 
էր ընտրական օրենսգրքի 60-րդ հոդվածին, քանի որ չվերահսկվող միջավայրում 
քվեարկելու դեպքում որևէ կերպ հնարավոր չէ երաշխավորել, իսկ հետագայում նաև 
պարզել այն դեպքերը, երբ քվեարկողն իր ընտրությունը կատարում է որևէ մեկի 
(ընտանիքի անդամ, վերադաս և այլն) ներկայությամբ կամ անմիջական ուղղորդմամբ: 
Թեև ԿԸՀ կարգով քվեարկողին հնարավորություն է տրվում մինչև քվեարկության 
համար նախատեսված ժամկետի ավարտը բազմաթիվ անգամ փոփոխել իր քվեն41, սա 
չի կարող քվեի գաղտնիության և քվեարկողի կամքի ազատ արտահայտման բավարար 
երաշխիք համարվել, քանի որ. 
 (ա) քվեարկողի վրա ազդեցություն գործելու հնարավորություն  ունեցող 
 անհատը նույն կերպ կարող է նաև ստանալ քվեարկողի տվյալները և 
 հետագայում տեղեկանալ այդ փոփոխությունների մասին կամ ինքնուրույն 
 իրականացնել նման փոփոխություններ,  
 (բ) ընտրողները քվեն փոխելու հնարավորությունը հաճախ չէ, որ դիտարկում 
 են որպես նման ազդեցությունից խուսափելու հնարավորություն: 
 Ավելին, չվերահսկվող միջավայրում ինտերնետային քվեարկության 
անցկացումը և ԿԸՀ կարգը հնարավորություն են տալիս արտասահմանում 

                                                           
40 European Commission For Democracy through Law (Venice Commission) and OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR), "Joint Final Opinion (No. 611 / 2011) on the Electoral Code of Armenia", adopted 17.11.2011, p. 13., http://www.osce.org/odihr/elections/84269 
41 «Համապետական ընտրություններին Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական կամ հյուպատոսական ծառայություն անցնող ընտրողների և նրանց հետ արտերկրում բնակվող ընտանիքի՝ 
ընտրելու իրավունք ունցող անդամների՝ էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության կարգ», կետ 13: 
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ներկայացուցչություններ ունեցող ՀՀ-ում գրանցված իրավաբանական անձի 
ղեկավարին ներկայացնել արտասահմանում գտնվող իր աշխատակիցների ցուցակը և 
գոնե տեսականորեն հնարավոր է, որ առանց վերջիններիս իմացության ստանալ 
էլեկտրոնային քվեարկության հնարավորություն ընձեռող գաղտնաբառերը42 և նրանց 
փոխարեն քվեարկել: Թեև նախորդ երկու համապետական ընտրությունների 
ընթացքում նման դեպքեր չեն գրանցվել, այդուհանդերձ այս տեսակի ընտրակեղծիքի 
բացահայտման գործուն մեխանիզմների բացակայությունն էական բացթողում է43: 
 Չվերահսկվող միջավայրում ինտերնետային քվեարկության տարբերակի ԿԸՀ 
նախընտրությունը մինչ օրս բավարար հիմնավորումներ չի ստացել, և բացի արդեն 
նշված բացթողումներից վերանայման անհրաժեշտություն ունի նաև հետևյալ 
հիմնական պատճառներով՝ 

 ինչպես արդեն ներկայացվել է երկրորդ բաժնում, չվերահսկվող միջավայրում 
ինտերնետային քվեարկության հիմնական առավելությունն այն է, որ 
քվեարկության հնարավորություն է տալիս ամենատարբեր վայրերում գտնվող 
մեծ թվով ընտրողների: Մինչդեռ Հայաստանի պարագայում նախևառաջ այդ 
հնարավորությունը նախատեսված է դիվանագետների և նրանց ընտանիքների 
անդամների համար՝ քաղաքացիների փոքրաթիվ խումբ, ում համար հասանելի 
են ՀՀ դեսպանատներն և հյուպատոսարանները: Նման պայմաններում շատ 
ավելի հեշտ և նպատակահարմար է քվեարկությունը կազմակերպել 
վերահսկվող միջավայրում44՝ հենց այդ դեսպանատների և 
հյուպատոսարանների տարածքում: Ավելին՝ քվեարկողների փոքր թիվը 

                                                           
42 «Համապետական ընտրություններին Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական կամ հյուպատոսական ծառայություն անցնող ընտրողների և նրանց հետ արտերկրում բնակվող ընտանիքի՝ ընտրելու իրավունք ունցող անդամների՝ էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության կարգ», կետ 5 և 9: 
43 Օրինակ, հարցման մասնակիցներից մեկը դրական է պատասխանել «արդյոք Դուք կամ Ձեր ծանոթներից որևէ մեկը քվեարկել է ուրիշի օգնությամբ» հարցին: Այս պատասխանն իհարկե բավարար չէ քվեարկության գաղտնիության խախտված լինելու և աննկատ մնալու փաստի մասին հիմնավոր պնդում անելու համար, սակայն լրացուցիչ անգամ ցույց է տալիս չվերահսկվող միջավայրում քվեարկության կազմակերպման խնդիրները:  
44 Քվեարկության ընթացքին լիազորված անձանց (օրինակ դիտորդներ, վստահված անձինք, լրագրողներ) տեսախցիկի միջոցով հետևելու հնարավորությունը կարելի է դիտարկել որպես քվեարկության պահին կամքի ազատ արտահայտման ապահովման լրացուցիչ միջոց:   
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(առավելագույնը մի քանի տասնյակ յուրաքանչյուր դեսպանատանը) և նրանցից 
շատերի՝ քվեարկություն կազմակերպելու փորձը45 լրացուցիչ փաստարկներ են 
վերահսկվող միջավայրում քվեարկության կազմակերպման օգտին՝ առանց 
էական լրացուցիչ ծախսերի և դեսպանատների և հյուպատոսարանների 
բնականոն գործունեությունը  խաթարելու: 

 կարևորագույն խնդիր է քվեարկողների վստահության ապահովումը. չնայած, 
որ հարցվողները հիմնականում գոհ են եղել ԿԸՀ կողմից կազմակերպված 
ինտերնետային քվեարկության տարբեր ասպեկտներից46, նրանց միայն կեսն է 
(54%), որ նախընտրելի է համարել քվեարկության հենց այս եղանակը 
առաջարկվող մի քանի տարբերակներից: Լրացուցիչ հարցերի միջոցով 
պարզվել է, որ հարցվողների միայն քառորդ մասն է «հիմնականում անվտանգ» 
համարել ինտերնետը՝ մասնավորապես դրանով փոխանցվող տվյալների 
գաղտնիությունը: Ավելին՝ «Որքանով ե՞ք երաշխավորված համարում Ձեր քվեի 
գաղտնիությունն ինտերնետային քվեարկության դեպքում» հարցին միայն մեկ 
հարցվող է պատասխանել, որ «վստահ է, որ անհնար է պարզել, թե ինչպես է 
քվեարկել», մինչդեռ երկու այլ հարցվողներ վստահ են եղել, որ հնարավոր է 
պարզել, թե ինչպես են քվեարկել: Հարցվողների ամենամեծ խումբը՝ 5 հոգի, 
ընդամենը հույս է հայտնել, որ անհնար է պարզել, թե ինչպես են քվեարկել: Վերը 
նշվածը ցույց է տալիս, որ գոնե հարցմանը մասնակցած քվեարկողների 
շրջանում ինտերնետային քվեարկության հետ կապված առկա են լուրջ 
մտավախություններ, ինչը չի կարող հաշվի չառնվել քվեարկության եղանակի 
ընտրության և դրա առանձին դրույթների վերանայման դեպքում, քանի որ 
ընդհանրապես էլեկտրոնային քվեարկության համակարգի նկատմամբ 
ունեցած վստահությունը թե՛ հանրության և թե՛ հատկապես ընտրողների 

                                                           
45 Հարցմանը մասնակցողների կեսից ավելին՝ 56%-ը, նշել են, որ անձամբ մասնակցել են 1996-2005 թթ. ընթացքում դեսպանատներում և հյուպատոսարաններում իրականացվող քվեարկությունների կազմակերպմանը:  
46 Բոլոր հարցվողները «շատ հեշտ» կամ «հեշտ» են համարել ինտերնետի միջոցով քվեարկելը, կարգի համաձայն և ժամանակին ստացել են գաղտնաբառը պարունակող ծրարը, «շատ օգտակար» կամ «օգտակար» են համարել ԿԸՀ տրամադրած ինտերնետային քվեարկության մասին ուղեցույցը,  
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շրջանում նման համակարգի ներդրման կարևորագույն և հաճախ նշվող 
նախապայմաններից է համարվում47: 

 Ինտերնետային քվեարկության ներդրման և ԿԸՀ կողմից ընդունված կարգի հետ 
կապված առկա են մի շարք այլ մտահոգություններ: Դրանց մի մասը նույնքան կարևոր 
են, որքան չվերահսկվող միջավայրում քվեարկության կազմակերպման հետ կապված 
և արդեն ներկայացված խնդիրները: Մյուսները, կարծում եմ, պակաս խնդրահարույց 
են և կարող են ավելի հեշտությամբ հաղթահարվել: Երկու խմբին պատկանող 
խնդիրները համառոտ և պատահական հերթականությամբ ներկայացված են ստորև: 
Քվեարկության մասնակցության գաղտնիություն 
ԿԸՀ կարգի 6-րդ կետի համաձայն հրապարակվում են էլեկտրոնային քվեարկության 
իրավունք ունեցող անձանց այնպիսի տվյալները, որոնց միջոցով կարելի է ԿԸՀ-ում 
տեղադրված ընտրողների ռեգիստրում փնտրել և գտնել այս բոլոր ընտրողների 
ընտրական տեղամասերը: Նույն կետով սահմանվում է, որ 40 օր առաջ տեղամասերին 
տրամադրվող և տեղամասում փակցվելու ենթակա48 ընտրողների ցուցակներում 
էլեկտրոնային քվեարկության իրավունք ունեցող ընտրողների անվան դիմաց նշված 
են «էլ. քվեարկություն» բառերը: ԿԸՀ կարգի 14 կետի համաձայն էլեկտրոնային 
քվեարկության մասնակցած ընտրողներին հանում են հիմնական ցուցակներից, որոնք 
քվեարկությունից երկու օր առաջ փակցվում են տեղամասային կենտրոններում: 
Այսպիսով, էլեկտրոնային քվեարկության մասնակցած ընտրողների ցուցակը 
հասանելի է դառնում ոչ միայն ԿԸՀ և ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների 
վարչության (ԱՎՎ) շուրջ 6 տասնյակ տարածքային ծառայություններին49, այլև 
                                                           
47 Թե՛ Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի կողմից 2004 թ. ընդունված էլեկտրոնային քվեարկության իրավական, կիրառական և տեխնիկական չափանիշների վերաբերյալ բացատրական հուշագրում, և թե՛ 2011թ ընդունված Եվրախորհրդի ժողովրդավարության և քաղաքական հարցերի գլխավոր վարչության` էլեկտրոնային քվեարկության հնարավորությամբ ընտրությունների ժամանակ թափանցիկության պահպանման ուղեցույցում ընդգծված է այս մոտեցումը: 
48 Ընտրական օրենսգիրք, հոդված 10.1 
49 ԿԸՀ կարգի նույն 14 կետով սահմանվում է, որ այդ դեպքերում «էլեկտրոնային եղանակով քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակները  (ԱՎՎ տարածքային ստորաբաժանումներին և ԿԸՀ-ին տրամադրվող) հրապարակման ենթակա չեն, դրանցից լուսապատճեններ չեն հանվում, քաղվածքներ չեն արվում, դրանք չեն լուսանկարվում և տեսանկարահանվում»: 



30  

ցանկության դեպքում յուրաքանչյուրի համար հնարավորություն է ստեղծվել 
պաշտոնական հրապարակային փաստաթղթերի համադրման միջոցով պարզել, թե 
էլեկտրոնային քվեարկության իրավունք ունեցող ընտրողներից ովքեր են մասնակցել 
կամ չեն մասնակցել այդ քվեարկությանը: Նման կարգավորումը քվեարկության 
մասնակցության գաղտնիության50 խախտման հնարավորություն է ընձեռնում: 
Անհատական ծածկագրեր 
ԿԸՀ կարգի 7, 12, 13 և 17-րդ կետերում նկարագրվում են անհատական ծածկագրերը, 
դրանց թիվը և գործածության նպատակները: Մասնավորապես նշվում է, որ 
«անհատական ծածկագիրն իրենից ներկայացնում է գեներացված եղանակով 
ստացված վեցանիշ թիվ, որը պատված է պաշտպանիչ շերտով»: Ծածկագրերը 
օգտագործվում են ինչպես քվեարկողների կողմից՝ ինտերնետային քվեարկության 
համակարգ մուտք գործելու համար, այնպես էլ ԿԸՀ 7 անդամների կողմից 
«էլեկտրոնային քվեարկության համակարգի գաղտնաբառ բանալին» ձևավորելու և 
քվեարկության արդյունքները ամփոփելու համար: Մինչդեռ կարգի 10-րդ կետի 
համաձայն «անհատական ծածկագրեր պատրաստող կազմակերպությունը 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին տրամադրում է ծածկագրերի ցանկի 
էլեկտրոնային տարբերակը` էլեկտրոնային եղանակով քվեարկությունը 
կազմակերպելու համար»: Նման ձևակերպումից ոչ միայն հասկանալի չէ, թե դա ինչ 
կազմակերպություն է և ինչ սկզբունքով է ընտրվում, բայց որ ավելի կարևոր է, թե ով է 
ստանում ԿԸՀ-ում այդ ծածկագրերի էլեկտրոնային տարբերակը, և ինչ լուծումներ են 

                                                           
50 Քվեարկության գաղտնիության սկզբունքի hայաստանյան և միջազգային մեկնաբանության մասին առավել մանրամասն կարելի է ծանոթանալ Սահմանադրական Դատարանի 16.04.2003թ. ՍԴՈ-412 (http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2003/sdv-412.htm) և 5.05.2012 թ. ՍԴՈ - 1027 (http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2012/pdf/sdv-1027.pdf) որոշումներում, Վենետիկի հանձնաժողովի 2002 թ. «Ընտրական հարցերում բարենպաստ գործունեության կանոնագիրք. ցուցումներ և բացատրական զեկույց» 54-րդ կետում (http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD%282002%29023rev.aspx): 
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նախատեսված  թե՛ պատրաստող կազմակերպության, և թե՛ ԿԸՀ աշխատակից(ների) 
կողմից նման կարևոր տեղեկության հնարավոր չարաշահումը կանխելու համար51: 
Էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքների ամփոփում և վերահաշվարկ 
 Որոշման 17-րդ կետի համաձայն էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքների 
ամփոփումը կատարվում է ավտոմատացված համակարգի միջոցով, ինչը բացառում է 
մարդկային միջամտության հնարավորությունը: Սակայն, ԿԸՀ որոշման 19-րդ կետով 
նշվում է, որ էլեկտրոնային քվեարկության համակարգն օժտված է վերահաշվարկի 
հնարավորությամբ, որը պետք է կատարվի էլեկտրոնային քվեարկության 
արդյունքները երկրորդ անգամ հաշվարկելու միջոցով: Եթե համակարգը քվեները 
հաշվարկում է ավտոմատ եղանակով, ապա ենթադրվում է, որ վերահաշվարկը ևս 
իրականցվելու է ավտոմատ եղանակով, ինչը վերահաշվարկի ամենապարզ եղանակն 
է, և այդ վարժությունը դարձնում է ինքնանպատակ, քանի որ այս դեպքում ևս 
կստացվեն նույն արդյունքները:  
 Որպես քվեարկության արդյունքների ստուգման և հետևաբար նաև հանրային 
վստահության բարձրացման քայլ կարելի է նախատեսել, որ վերահսկվող 
միջավայրում էլեկտրոնային քվեարկության մասնակիցը քվեարկությունից հետո 
պարտադիր կերպով տպագրի իր՝ նշում պարունակող քվեաթերթիկը, որը առանց 
համակարգչից հեռանալու պետք է տեղադրվի և զմռսվի միանգամյա օգտագործման 
ծրարի մեջ: Այդ ծրարները դիվանագիտական փոստի միջոցով կտեղափոխվեն ԿԸՀ և 
անհրաժեշտության դեպքում կօգտագործվեն վերահաշվարկի նպատակով, ինչը 
հնարավորություն կտա իսկապես հավաստիանալ էլեկտրոնային քվեաթերթիկների 
հաշվարկի միջոցով ստացված արդյունքների իսկության մեջ: Պատահական բաշխման 
դեպքում ծրարի վրա դրոշմված, իսկ քվեի դեպքում՝ տպագրության ընթացքում 
պատահականորեն գեներացված, չկրկնվող և ԿԸՀ ստուգմանը ենթակա կոդի միջոցով 
հնարավոր կլինի նաև երաշխավորել համապատասխանաբար ծրարի կամ քվեի 
                                                           
51 Օրինակ էլեկտրոնային քվեարկության իրավունք ունեցողի անձնագրային տվյալների տիրապետելու դեպքում ցանկացած ոք, ով ունի այդ վեցանիշ ծածկագիրը, կարող է քվեարկել վերջինիս փոխարեն:   
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իսկական լինելը:  Այս լուծումը նաև կուժեղացնի համակարգի անվտանգությունը, 
քանի որ հնարավորություն կտա էլեկտրոնային համակարգի խափանման 
(տեխնիկական խնդիրների կամ դրա վրա գործած նպատակային հարձակման 
պատճառով) դեպքում ունենալ ֆիզիկական քվեաթերթիկներ և հաջողությամբ 
ամփոփել արտասահմանում գտնվողների քվեարկության արդյունքները: Սա 
էլեկտրոնային քվեարկության համակարգն ավելի համահունչ կդարձնի 
Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի կողմից ընդունված էլեկտրոնային 
քվեարկության իրավական, կիրառական և տեխնիկական չափանիշների վերաբերյալ 
բացատրական հուշագրի թիվ 22, 26 և 108 չափանիշներին: 
Էլեկտրոնային քվեարկության ծրագրային կոդերը 
 ԿԸՀ կարգի համաձայն «էլեկտրոնային քվեարկության ողջ գործընթացը բաց, 
թափանցիկ և հրապարակային դարձնելու և հանրային վստահությունն ապահովելու 
նպատակով էլեկտրոնային քվեարկության ծրագրային կոդերը տեղադրվում են 
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում»: Հաշվի առնելով 
այս դրույթը սույն հետազոտությունը նպատակ ուներ նաև ծանոթանալ և ստուգել 
էլեկտրոնային քվեարկության ծրագրային կոդերի՝ ԿԸՀ կարգին և միջազգային 
չափանիշների համապատասխանությունը: Սակայն պարզվեց, որ 2013թ. մայիսի 
դրությամբ այս կոդերը տեղադրված չեն կայքում: Համաձայն ԿԸՀ-ի՝ այս կոդերը 
կայքում տեղադրված են եղել էլեկտրոնային քվեարկության գործընթացի ժամանակ և 
դրա ավարտից հետո հասանելի չեն հանրության համար52:  Այդուհանդերձ, 
պաշտոնական նամակից հետո ԿԸՀ-ն համաձայնեց տրամադրել նշված կոդերը: 
Տրամադրված կոդերի ուսումնասիրությունից պարզ դարձավ, որ դրանք 
պարունակում են ինտերնետային քվեարկությանն առնչվող շատ մակերեսային և ոչ 
ամբողջական տեղեկատվություն: Մասնավորապես, տրամադրված կոդերը 
հնարավորություն են տալիս տեսնել միայն էլեկտրոնային քվեարկության հարթակի 

                                                           
52 ԿԸՀ կարգի 24-րդ կետի բովանդակությունը չի հստակեցնում նման սահմանափակում, ուստի նպատակահարմար է դրա վերաձևակերպումը՝ հստակեցնելով կոդերի հասանելի լինելու ժամանակահատվածը:  
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գրաֆիկական միջերեսը (graphic interface), այն էլ մասամբ: Օրինակ, գլխավոր էջը 
ներբեռնելիս օգտագործում է eDataContext դասը, որն ամբողջությամբ գտնվում է 
eElection գրադարանում, իսկ վերջինս հեռացված է կոդերից: Ենթադրվում է, որ այդ 
դասը պետք է աշխատի տվյալների բազայի հետ, և քանի որ այն ևս առկա չէ, ուստի 
անհասկանալի է դրա աշխատանքի սկզբունքը:  
 Որպես տրամադրված կոդերում բացակայող կարևոր տեղեկատվության այլ 
օրինակներ կարելի է առանձնացնել հետևյալ երեքը. 

 Տրամադրված կոդերում ամբողջությամբ բացակայում է ադմինիստրատորի 
բաժինը և հնարավոր չէ պարզել, թե ադմինիստրատորի թույլտվություն (admin 
permission) ունեցող անձը հնարավորությունների ինչ շրջանակ ունի և ինչ 
կարող է փոփոխել: 

 Ամբողջական կոդի բացակայության պատճառով պարզ չէ, թե ինչպես է 
ապահովված քվեի գաղտնիությունը: 

 Հասկանալի չէ, թե արդյոք հնարավոր չէ մեկից ավելի անգամներ օգտագործել 
նախնական տրված ծածկագիրը: 

 Նշված դիտարկումները փաստում են, որ տրամադրված ծրագրային կոդերը 
որևէ դեպքում չեն կարող բավարար համարվել ինտերնետային քվեարկության 
համակարգի տեխնիկական և ծրագրային լուծումների մասին ամբողջական 
պատկերացում կազմելու համար, հետևաբար չեն ծառայում ԿԸՀ կարգի 24-րդ կետում 
նշված էլեկտրոնային քվեարկության ողջ գործընթացը բաց, թափանցիկ և 
հրապարակային դարձնելու և հանրային վստահությունն ապահովելու 
նպատակներին: Ուստի նշված նպատակները ապահովելու համար անհրաժեշտ է 
առնվազն դիտորդների, վստահված անձանց և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների համար 
ապահովել տեղեկատվության բավարար մակարդակ, որը հնարավորություն կտա 
հետևել և հավաստիանալ համակարգի՝ կարգին համապատասխան 
գործառնությանը53 և քննարկել 24-րդ կետի փոփոխման և հանրային վստահության 
                                                           
53 Սա նախատեսվում է նաև Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի կողմից ընդունված էլեկտրոնային քվեարկության իրավական, կիրառական և տեխնիկական չափանիշների վերաբերյալ 
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բարձրացման իրական մեխանիզմների այլ հնարավորությունները: Որպես հնարավոր 
տարբերակ կարելի է դիտարկել նաև մինչ հաջորդ համապետական ընտրությունները 
ինտերնետային կեղծ քվեարկության կազմակերպումը, որի ընթացքում կխրախուսվի 
մասնագետների կողմից համակարգի թույլ կողմերի վերհանումը՝ այդ թվում նաև 
համակարգը կոտրելու փորձերը:  
Դիտորդների, վստահված անձանց և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների սահմանափակ 
դերը 
Ինչպես նշվեց վերևում, ԿԸՀ կարգով խիստ սահմանափակ լիազորություններ են 
նախատեսված դիտորդների, վստահված անձանց և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների 
համար, ինչը ոչ միայն բացասական է ինտերնետային քվեարկության վստահության 
բարձրացման տեսանկյունից, այլ նաև չի համապատասխանում ընդունված 
չափանիշներին54: Մասնավորապես ԿԸՀ կարգի 16, 18 և 19-րդ կետերով նշված խմբի 
անձանց հնարավորություն է տրվում հետևել միայն քվեարկության արդյունքների 
ամփոփմանը, վերահաշվարկին և ստանալ արձանագրության պատճենը, որը 
պարտադիր կարգով նաև տեղադրվում է ԿԸՀ կայքում: Մինչդեռ որևէ լիազորություն 
վերահապված չէ ծրագրային կոդերի և սարքերի ստուգման, համակարգի աուդիտի 
հետ կապված տվյալների ստացման, համակարգի վրա հնարավոր ներգործության 
վերահսկման հետ կապված: 
Օգտատեր-ընտրողներին պատշաճ տեղեկացման հետ կապված դիտարկումներ 
Համաձայն նույն 13-րդ կետի ընտրողն իր ծածկագիրը մուտքագրելիս և օգտվողի 
անունն ու անհատական գաղտնաբառը ներմուծելիս կարող է իր հայեցողությամբ նշել 
նաև իր էլեկտրոնային փոստի հասցեն: Ըստ որոշման 15-րդ կետի, եթե ընտրողը 
սահմանված ժամկետում քվեարկել է և հետագայում որևէ թեկնածուի, կուսակցության, 
կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի գրանցումն անվավեր կամ ուժը 
                                                           բացատրական հուշագրով, չափանիշ համար 23, 60-րդ և 61-րդ բացատրություններով հանդերձ և չափանիշ համար 73, 131-րդ բացատրություն:   
54 2011 թ ընդունված Եվրախորհրդի ժողովրդավարության և քաղաքական հարցերի գլխավոր վարչության` էլեկտրոնային քվեարկության հնարավորությամբ ընտրությունների ժամանակ թափանցիկության պահպանման ուղեցույցի 6, 7, 8, 9 և 12 կետեր:  
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կորցրած է ճանաչվել, ապա ծրագիրը համապատասխան հաղորդագրություն է 
ուղարկում ընտրողի էլ.փոստի հասցեին և տեղեկացնում, որ եթե այդ թեկնածուն, 
կուսակցությունը կամ կուսակցությունների դաշինքը ընտրողի քվեարկած թեկնածուն, 
կուսակցությունը կամ կուսակցությունների դաշինքն է, ապա ցանկության դեպքում 
ընտրողը մինչև էլեկտրոնային քվեարկության ժամկետի ավարտը կարող է փոխել իր 
քվեն. հակառակ դեպքում էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքների ամփոփման 
ժամանակ վերջինիս կողմից քվեարկած քվեաթերթիկը համարվելու է անվավեր: Քանի 
որ էլեկտրոնային փոստի տրամադրումը կամավոր է, ուստի շատերը կարող են այն 
պարզապես չտրամադրել (հարցվածներից շատերը նշել են, որ չեն տրամադրել), և եթե 
ինչ-ինչ պատճառով նրանք չեն իմացել իրենց քվեարկած թեկնածուի, կուսակցության 
կամ կուսակցությունների դաշինքի՝ գրանցումն ուժը կորցրած կամ անվավեր 
ճանաչվելու մասին, ապա նրանց քվեն ավտոմատ դառնում է անվավեր և նրանք որևէ 
կերպ այդ մասին չեն ծանուցվում: Ուստի էլեկտրոնային փոստի հասցեի գրացման 
պարտադիր դարձնելը կարող է օգնել խուսափել նման հնարավոր խնդրի 
առաջանալուց: 
Որոշման 22-րդ կետում նշվում է, որ Հանրապետության Նախագահի և ԱԺ 
համամասնական ընտրակարգով ընտրության վերաքվեարկություն անցկացնելու 
դեպքում էլեկտրոնային եղանակով քվեարկողները քվեարկությանը մասնակցում են 
իրենց կողմից նախկինում օգտագործած օգտվողի անունով և անհատական 
գաղտնաբառով: Այս մասին ընտրողը պետք է նախապես տեղեկացվի՝ գաղտնաբառը 
մտապահելու համար, սակայն պարզ չէ, թե արդյոք ԿԸՀ ուղեցույցում առկա է նման 
տեղեկատվություն, թե ոչ: 
Քաղաքական ռիսկերը  
Հաշվի առնելով ինտերնետային քվեարկության մասնակիցների առանձնահատուկ 
խումբ լինելու հանգամանքը՝ առկա են երկու հարցադրումներ, որոնք լրացուցիչ 
քննարկման անհրաժեշտություն ունեն: Նախ՝ քվեարկողների փոքրաթիվ և 
փոխկապված խումբ լինելը կարող է արդյոք լրացուցիչ սահմանափակող գործոն լինել 
քվեարկողների կամքի ազատ արտահայտման տեսակետից: Ինտերնետային և 
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համապետական քվեարկությունների երկու հիմնական արդյունքների էական 
տարբերությունը (Աղյուսակ 5) կարող է նաև մասամբ պայմանավորված լինել հենց այս 
հանգամանքով:  

Աղյուսակ 5. Ինտերնետային և համապետական քվեարկության արդյունքների՝ 
հիմնական թեկնածուներին կողմ տրված ձայների տոկոսային համեմատություն 

 Ինտերնետային 
քվեարկություն 

Համապետական 
քվեարկություն 

Սերժ Սարգսյան 89.71% 58.64% 
Ռաֆֆի Հովհաննիսյան 0.83% 36.75% 

2012 թ. խորհրդարանական ընտրություններ 
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն  74.1% 44.2% 
              Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցություն  0.8% 30.1 % 

Ժառանգություն Կուսակցություն 2.1% 5.76% 
Հայ Ազգային Կոնգրես Կուսակցություն 0.8% 7.08% 

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն 2.5% 5.67% 
 
 Երկրորդ մտահոգությունը կապված է դիվանագիտական անձնակազմի և 
նրանց ընտանիքի անդամների քաղաքական նախապատվությունների 
բացահայտման ռիսկով: Նման տեղեկատվությունը ոչ միայն իրավունքի խախտում է, 
այլ նաև կարող է առաջացնել որոշակի քաղաքական հետևանքներ՝ թե՛ հայաստանյան, 
և՛ թե հատկապես արտաքին քաղաքական դերակատարների դեպքում:  
 Նշված երկու ռիսկերն էլ ենթադրական են և լրացուցիչ 
ուսումնասիրությունների և քննարկման կարիք ունեն:    

 
 



37  

Առաջարկություններ 
 
Ազգային ժողովին՝ 
Հաշվի առնելով սույն վերլուծությունում տեղ գտած փաստերը և մտահոգությունները՝ 
նախաձեռնել ընտրական օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի փոփոխություն: Որպես 
փոփոխման հիմնական ուղղություններ դիտարկել 

 էլեկտրոնային քվեարկության իրավունք ունեցող արտերկրում գտնվող 
քաղաքացիների շրջանակը՝ ներառելով զինվորականներին և հեռացնելով ՀՀ 
գրանցում ունեցող իրավաբանական անձանց արտասահմանյան 
ներկայցուցչությունների աշխատակիցներին և նրանց ընտանիքի 
անդամներին: 

 էլեկտրոնային քվեարկության՝ օրենսդրական մակարդակում առավել 
մանրակրկիտ կարգավորում, նախևառաջ էլեկտրոնային քվեարկության 
եղանակի հստակ սահմանում՝ բացառելով չվերահսկվող միջավայրում 
անցկացվող ինտերնետային քվեարկության տարբերակը, ինչը նույն 60-րդ 
կետով նախանշված պայմանների ապահովման առավել իրատեսական 
հնարավորություն կընձեռնի: 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին՝ 
Մինչև հաջորդ համապետական ընտրությունները բավական ժամանակ կա, որը 
պետք է օգտագործել ինտերնետային քվեարկության կարգի բարելավման և 
հանրության ու ինտերնետային քվեարկության իրավունք ունեցող անձանց շրջանում 
դրա նկատմամբ վստահության բարձրացման ուղղությամբ: Այս նպատակին 
հասնելու համար կարևոր նշանակություն ունեն հետևյալ քայլերը. 

 նախևառաջ անհրաժեշտ է հրաժարվել չվերահսկվող միջավայրում 
ինտերնետային քվեարկության կազմակերպման մոտեցումից, դրանով իսկ 
վերացնելով ԿԸՀ կարգավորման՝ առկա օրենսդրական պահանջի հետ 
ունեցած հակասությունը, 
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 ապահովելով մշակված միջազգային չափանիշներն և սկզբունքները՝ առավել 
թափանցիկ դարձնել էլեկտրոնային քվեարկության նոր գործընթացը՝ 
հատկապես ուշադրություն դարձնելով դրանում հանրության համար 
բավարար տեղեկատվության տրամադրման սկզբունքի ապահովմանը և 
չսահմանափակվել ծրագրային ապահովման կոդերի մասնակի 
հրապարակայնացմամբ, 

 վերանայել դիտորդների, վստահված անձանց, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների 
համար նախատեսված լիազորությունները, և հնարավորություն ստեղծել 
նրանց համար նաև էլեկտրոնային քվեարկության ողջ գործընթացի ժամանակ 
պատշաճ կերպով իրականացնել իրենց գործառույթները, 

 կատարելագործել էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքների ամփոփման և 
հատկապես վերահաշվարկի պայմանները՝ ներդնելով էլեկտրոնային 
քվեարկության արդյունքի ստուգման գործուն և վստահելի մեխանիզմներ,   

 վերացնել կարգում տեղ գտած մի շարք այլ, այդ թվում նաև վերը նշված 
թերությունները և բացթողումներ: 
 

Ինտերնետային քվեարկության մասնակիցներին, ԱԳՆ-ին 
 Արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմի միջոցով վեր հանել 

գործող ինտերնետային քվեարկության համակարգի հետ կապված ռիսկերը 
թե՛ դիվանագիտական անձնակազմի մոտ առկա մտավախությունների և 
վստահության պակասի հետ կապված և՛ թե հնարավոր հարձակումների, 
արդյունքների արտահոսքի հետ կապված: 

 Ներկայացնել այդ մտավախությունները որոշում կայացնողներին՝ թեկուզ ոչ 
հրակարակային եղանակով, ինչը հնարավորություն կտա ունենալ 
դիվանագետների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների 
պատշպանվածության, ինչպես նաև ազգային անվտանության ապահովման 
հետ կապված պակաս խոցելի մետոցումներ:  
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Դիտորդական կազմակերպություններին և շահագրգիռ այլ կողմերին 
 Մի կողմ թողնելով համակարգի՝ խիստ սահմանափակ թվով մարդկանց վրա 

ազդող և ընտրությունների արդյունքները չպայմանավորող լինելու 
հանգամանքը, ուշադրություն դարձնել սույն զեկույցում բացահայտված և 
հնարավոր այլ բացթողումներ՝ խնդիրը դիտարկելով ընտրական իրավունքի 
պատշաճ իրացման ծիրում: 

 Քանի դեռ գոյություն ունեցող կարգի չի վերանայվել ԿԸՀ կողմից, զարգացնել 
բավարար կարողություններ, ինչը հնարավորություն կտա պատշաճ 
վերահսկողություն իրականացնել առկա ինտերնետային քվեարկության, այդ 
թվում իրավական և ծրագրային կարգավորումների նկատմամբ, ինչը 
հնարավորություն կընձեռի վերհանել հնարավոր բացթողումները: 

 
 
Հավելված 1. Հարցաթերթիկ 


