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Սույն փաստաթուղթը պատրաստված է Եվրամիության և Եվրոպայի խորհրդի համատեղ 
«Աջակցություն պրոֆեսիոնալ և որակյալ լրագրությանը՝ Ինքնակարգավորման մարմինների 
տարածաշրջանային ցանցի միջոցով» ծրագրի ֆինանսական օժանդակությամբ:  
Փաստաթղթում արտահայտված տեսակետները որևէ կերպ չեն կարող ընկալվել որպես 
Եվրամիության կամ Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կարծիքի արտացոլում 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՌԱՐՁԱԿՎՈՂ ԶԼՄ-ՆԵՐՈՒՄ 

ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

2015Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 6-Ի ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ԼՈՒՍԱԲԱՆՄԱՆ 

ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

(2015թ. նոյեմբերի 6-19) 

 

Մոնիտորինգի առաջին փուլի համեմատությամբ (2015թ. հոկտեմբերի 26 - նոյեմբերի 5), 

հաջորդ երկու շաբաթները շատ ավելի հագեցած էին ինչպես խմբագրական նյութերով, 

այնպես էլ անմիջականորեն՝ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների օգտին կամ դեմ 

քարոզչությամբ: Եթե ելնենք խմբագրական եթերաժամանակի հանրագումարից, ապա 2015թ. 

նոյեմբերի 6-19-ը հանրաքվեի թեմայի լուսաբանման ինտենսիվությունը, հետազոտության 

նախորդ 11 օրերի համեմատությամբ, աճել է մոտավորապես երկուսուկես անգամ: Ընդ 

որում, առավել ցցուն են արտահայտվել հանրաքվեների քարոզարշավների նորմատիվ-

օրենսդրական կարգավորման և իրավակիրառ պրակտիկայի խնդիրները:  

 

Նշված ժամանակահատվածում (նոյեմբերի 6-19) հետազոտված հեռուստաալիքներում 

մեծացել է խորհրդարանական խմբակցություններին հանրաքվեի թեմաներով իրենց 

դիրքորոշումներն արտահայտելու հնարավորություն տրամադրելու խզումը (մոնիտորինգի 
մեթոդաբանությունը և հետազոտված ԶԼՄ-ների ցանկը՝ տես «Ընդհանուր տեղեկություններ 
մոնիտորինգի մասին» բաժնում): Թեև ՀՀ Ազգային Ժողովում ներկայացված 6 քաղաքական 

կուսակցությունները, պայմանականորեն, հավասարապես են բաժանվել (երեքը հանդես են 

գալիս «այո» քվեարկելու օգտին և երեքը՝ «ոչ»-ի): Առաջիններին բաժին է ընկել քարոզարշավի 

մասնակից այս պայմանական կատեգորիային տրամադրված խմբագրական 

եթերաժամանակի 56%-ից քիչ ավելին: Մինչդեռ առաջին փուլում (հոկտեմբերի 26 - 

նոյեմբերի 5) խորհրդարանական խմբակցությունների եթերային լուսաբանումը հանրաքվեի 

համատեքստում ավելի հավասարակշռված էր: Ընդ որում, անդրադարձների 

հաճախականությամբ երկրորդ փուլում «այո»-ի խորհրդարանական ճամբարը իր 

ընդդիմախոսներին առավել զգալիորեն է գերազանցել՝ 152 անդրադարձ 92-ի դիմաց, իսկ 

Սահմանադրության փոփոխության օգտին հանդես եկող քաղաքական ուժերից Հայաստանի 

Հանրապետական կուսակցությունը (ՀՀԿ) և Հայ Յեղափոխական Դաշնակցությունն (ՀՅԴ) էին 

իրենց վրա վերցրել հանրությանը սեփական դիրքորոշումը բացատրելու հիմնական 

ծանրությունը: «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունը (ԲՀԿ) լրատվամիջոցներում 

բավական պասիվ քարոզարշավ էր իրականացնում:  

 

Հակադիր ճամբարում, հետազոտության երկու փուլերում էլ (հոկտեմբերի 26 - նոյեմբերի 19) 

տրամադրված խմբագրական եթերաժամանակի հանրագումարային ծավալով ամենամեծը 

մնում է «Հայ ազգային կոնգրեսի» (ՀԱԿ) ներկայությունը ԶԼՄ-ներում: Նրան հետևող 

«Օրինաց երկիր» (ՕԵԿ) և «Ժառանգություն» կուսակցությունները, հետազոտված 

հեռուստաալիքներում նույնիսկ երկուսին տրամադրված ժամանակի գումարով, էականորեն 

հետ են մնում ՀԱԿ-ից:  

 

http://ypc.am/studies/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%AF%D5%BE%D5%B8%D5%B2-%D5%A6%D5%AC%D5%B4-%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%B0%D5%B0-%D5%BD/?lang=hy
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ՀՀ հիմնական օրենքի փոփոխությունների օգտին հանդես եկող խորհրդարանական 

քաղաքական ուժերի` եթերաժամանակի ծավալի առավելությունը անդրադարձել է նաև 

արտահայտությունների նշանային բնութագրիչների հարաբերակցության վրա: 

Մոնիտորինգի երկու փուլերի ընթացքում արձանագրվել է քարոզարշավի մասնակից այս 

պայմանական կատեգորիայի ներկայացուցիչների 131 արտահայտություն՝ հօգուտ և 70՝ 

ընդդեմ փոփոխությունների նախագծի, կամ հանրաքվեին համապատասխան քվեարկության 

կոչ անող:  

 

Այս հարաբերակցությունը ինչ-որ չափով փոխհատուցվում է հեռուստաալիքների կողմից 

պայմանական «երկրորդ կատեգորիայի» ներկայացուցիչներին (անկախ 

պատգամավորներ/արտախորհրդարանական կուսակցություններ, քաղաքացիական 

հասարակություն/փորձագիտական հանրություն/ոչ ֆորմալ քաղաքացիական 

ակտիվիստներ, ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների կապակցությամբ ձևավորված 

նախաձեռնությունների ներկայացուցիչներ, Vox Populi) անդրադարձների հաշվին: Այստեղ 

հանրաքվեին 204 անդրադարձներից 34-ը դրական էին, իսկ 115-ը՝ բացասական: Ընդ որում, 

բացասականի օգտին հավասարկշռություն արձանագրվել է այս պայմանական 

կատեգորիայի բոլոր խմբերում, բացառությամբ՝ Vox Populi-ի: Այստեղ անհրաժեշտ է ընդգծել, 

որ որպես նշանային բնութագրիչով անդրադարձ չեն արձանագրվել հանրաքվեի 

ընթացակարգի, այդ թվում՝ հոկտեմբերին ակտիվ քննարկվող նույնականացման քարտերով 

քվեարկության գնահատականները: Այս հարցին անդրադարձները, թեև դրանցում 

գերակշռում էր կտրուկ քննադատությունը, գնահատվում էին որպես չեզոք (և դրանց 

տրամադրված եթերաժամանակն էլ չէր արձանագրվում), քանի որ դրանք 

Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծին անմիջական առնչություն չունեին:  

 

Միևնույն ժամանակ նոյեմբերի 6-19-ն ընկած ժամանակահատվածում անցյալ փուլից 

առավել է դրսևորվել Սահմանադրության փոփոխությունների կապակցությամբ ձևավորված 

նախաձեռնությունների նկատմամբ հեռուստաալիքների անուշադրությունը: Իսկ «Չե՛ք 

անցկացնի» նախաձեռնության ներկայացուցիչները երկու շաբաթվա ընթացքում 

հետազոտված հաղորդումներում ընդհանրապես եթերաժամանակ չեն ստացել: Այս 

հանգամանքը կարելի է գնահատել որպես անուղղակի ապացույց նորմատիվ-օրենսդրական 

հիմքի անկատարության, որը հեռարձակվող ԶԼՄ-ներում որպես քարոզարշավի մասնակից 

դիտարկում է գրեթե բացառապես խորհրդարանական խմբակցություններին:  

 

Քարոզարշավի համար տրամադրված վճարովի եթերաժամանակի բաշխումը շատ ավելի է 

խորացրել երկու ճամբարների միջև անջրպետը. փոփոխությունների կողմնակիցներն իրենց 

ընդդիմախոսների վճարովի եթերից ծավալով 26 անգամ ավելի շատ են օգտվել 

քարոզարշավի անցկացման այս հնարավորությունից: Ընդ որում, միայն ՀՀԿ-ն ավելի քան 10 

անգամ շատ է վճարել քարոզչական ժամանակի համար, քան խորհրդարանական մյուս բոլոր 

5 խմբակցությունները՝ միասին վերցրած: Սա վկայում է այն մասին, որ համեմատելի չեն 

իշխող քաղաքական ուժի և բոլոր մյուսների տիրապետության տակ գտնվող ֆինանսական 

ռեսուրսները: Օրենսդրության տեսանկյունից, այստեղ նունպես ի հայտ է եկել քարոզարշավը 

խորհրդարանական խմբակցություններով սահմանափակելու հիմնախնդիրը: Ամենայն 

հավանականությամբ, հեռուստաալիքները ԿԸՀ-ի կողմից հաստատված կարգի 

համապատասխան դրույթն ընկալել են որպես վճարովի քարոզարշավի բլոկներում 

ցանկացած այլ շահագրգիռ քաղաքացիների և նրանց միավորումներին ժամանակ 

տրամադրելու անթույլատրելիություն, ինչը կարելի է դիտարկել որպես ներկա 

քարոզարշավի ամենալուրջ խնդիրներից մեկը:  
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Մոնիտորինգի խմբի կողմից հետազոտության համար առանձնացված պայմանական 

«երրորդ կատեգորիան» (ԶԼՄ-ներ/լրագրողներ, միջպետական միջազգային 

կազմակերպություններ/արտասահմանյան երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ), 

ինչպես առաջին փուլում, հանրաքվեի թեմայով ամենաքիչն է արտահայտվել: Նոյեմբերի 6-

19-ն ընկած ժամանակահատվածում լրագրողներն իրենց հաղորդումներում 

Սահմանադրության փոփոխությունների մասին սեփական կարծիքը հայտնում էին՝ այդ 

ընթացքում պահպանելով լիակատար չեզոքություն: Ինչը կարելի է քարոզարշավի դրական 

բնութագրիչներից մեկը համարել: Այն դեպքում, որ միջպետական կառույցների 

ներկայացուցիչները արտահայտվում էին Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի 

մասին, այդ թվում՝ և դրական (հինգ անգամ՝ երկու փուլերում):  

 

Բովանդակային առումով հետազոտության երկրորդ փուլում (նոյեմբերի 6-19) 

Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի հանրաքվեի լուսաբանումը 

հեռուստաեթերում ավելի բազմազան դարձավ: Եթե նախորդ 11 օրերին բանավեճն ընթանում 

էր հիմնականում կառավարման խորհրդարանական ձևին անցնելու կամ քվեարկության 

ընթացակարգային հարցերի շուրջ, ապա հաջորդող երկու շաբաթների ընթացքում 

շոշափվում էին Հիմնական օրենքի փոփոխությունների նախագծի նաև այլ ասպեկտներ:  

 

Հետազոտված ԶԼՄ-ներից հանրաքվեի լուսաբանման նկատմամբ առավել մեծ 

հետաքրքրությունը շարունակում է ցուցաբերել «Երկիր Մեդիան»: Այն ավելի բաց էր 

փորձագետների և քաղաքացիական հասարակության համար, որոնք մոնիտորինգի երկու 

փուլերի ընթացքում այստեղ ստացել են հետազոտված 6 հեռուստաալիքներում այս խմբին 

հատկացված ամբողջ եթերաժամանակի մոտավորապես երեք քառորդը: Այս խումբը երկու 

անգամ ավելի շատ լուսաբանում է ստացել «Երկիր Մեդիայում» (փոփոխությունների 

նախագծի մասին հիմնականում բացասական արտահայտվելով), քան ՀՅԴ-ն, որը 

գլխավորում է խորհրդարանական խմբակցությունների պայմանական կատեգորիայում: 

ԲՀԿ-ն, թեև հիշատակվել է հանրաքվեի համատեքստում, սակայն իր դիրքորոշումն 

արտահայտելու համար այս հեռուստաալիքում եթերաժամանակ չի ստացել: Այստեղ 

սահմանափակ է ներկայացվել նաև ՀԱԿ-ը, իսկ «ոչ»-ի ճամբարից ամենաշատ 

եթերաժամանակը ստացել է «Ժառանգություն» կուսակցությունը: Ի դեպ, վերջինի 

խմբակցությունը միակն է խորհրդարանական ուժերից, որի ներկայացուցիչները 

հետազոտված լրատվամիջոցներում արտահայտվել են Սահմանադրության 

փոփոխություններին ինչպես կողմ (երկու անգամ էլ հենց «Երկիր Մեդիայի» եթերում), 

այնպես էլ՝ ընդդեմ: Ընդհանուր առմամբ, «Երկիր Մեդիայում» ապահովվել է 

Սահմանադրության փոփոխություններին կողմ և դեմ արտահայտությունների ընդհանուր 

հավասարակշռությունը՝ 33 և 32 համապատասխանաբար:  

 

Մոնիտորինգի երկրորդ փուլում, էական ակտիվացման հաշվին, հանրաքվեի թեմային 

նվիրված խմբագրական եթերաժամանակի ծավալով «Երկիր Մեդիային» ընդհուպ մոտեցել է 

«Կենտրոնը»: Այս հեռուստաալիքը, մոնիտորինգի երկու փուլերի արդյունքներով, 

խորհրդարանական քաղաքական ուժերին և անկախ 

պատգամավորներ/արտախորհրդարանական կուսակցություններին արտահայտվելու 

հնարավորություն տալու իմաստով բոլորից առաջ է անցել: Այստեղ առավել մեծ 

ուշադրության է արժանացել ՀԱԿ-ը, սակայն, նաև ի հաշիվ այս հեռուստաալիքի եթերում 

ՀՅԴ և ՀՀԿ ակտիվ ներկայության, բոլոր պայմանական կատեգորիաների ներկայացուցիչների 

արտահայտությունների նշանային բնութագրիչի հարցում «այո»-ի ճամբարը ստացել է 
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առավելություն «ոչ»-ի կողմնակիցների նկատմամբ`46-36: «Կենտրոնում» եթերաժամանակ 

առաջվա պես չուներ «Օրինաց Երկիրը»: Խիստ համեստ է ներկայացված եղել նաև ԲՀԿ-ն:  

 

Երկու փուլերի արդյունքներով, հանրաքվեի թեմային հատկացված ուշադրության 

տեսանկյունից երրորդն էր Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերության Առաջին ալիքը` 

ճիշտ է, երկու առաջատարներից բավական մեծ տարբերությամբ: Խորհրդարանական 

քաղաքական ուժերից նրա եթերաժամանակի մեծագույն մասը ստացել է «Ժառանգությունը», 

որին հետևում են ՀՀԿ-ն և ՕԵԿ-ը: Մյուս երեք խմբակցություններն այս ցուցանիշով շատ հետ 

են մնում: Հ1-ը հավատարիմ էր հետազոտված հեռուստաալիքների ընդհանուր միտումին՝ 

հենց Սահմանադրության փոփոխությունների գործընթացի կապակցությամբ ձևավորված 

քաղաքացիական նախաձեռնություններին չընկալել որպես քարոզարշավի՝ուշադրության 

արժանի մասնակից, նրանց հատկացնելով խմբագրական լուսաբանման չնչին մասը: 

Հիմնական օրենքի փոփոխությունների նախագծին կողմ և դեմ արտահայտությունների 

հավասարակշռությունը հանրային հեռարձակողը գլխավորապես պահպանել է՝ 37-38 

համապատասխանաբար:  

 

«Արմենիա» հեռուստաալիքը հանրաքվեի թեմային նվիրված խմբագրական 

եթերաժամանակի ծավալով մի քիչ հետ է մնացել Հ1-ից (հետազոտության երկու փուլերի 

արդյունքներով): Այստեղ, ինչպես և «Կենտրոնում», խորհրդարանական քաղաքական 

ուժերից խմբագրական լուսաբանման ամենամեծ ծավալն ստացել է ՀԱԿ-ը, որին հետևում է 

ՀՀԿ-ն: Մյուս չորս խմբակցություններն այս ցուցանիշով խիստ հետ են մնացել: Իսկ ՀՀ 

Սահմանադրության փոփոխությունների կապակցությամբ ձևավորված քաղաքացիական 

նախաձեռնություններն այս հեռուստաալիքում հետազոտված ժամանակահատվածում 

ընդհանրապես եթերաժամանակ չեն ստացել, ընդ որում մոնիտորինգի 25 օրերի ընթացքում 

ընդամենը չորս անգամ են հիշատակվել: Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի 

շուրջ արտահայտությունների նշանային բնութագրիչների հարաբերակցությունը 26:29 է՝ 

հօգուտ բացասականների:  

 

«Շանթն» էականորեն հետ է մնում հետազոտված հեռուստաալիքների՝ հանրաքվեի թեման 

քիչ թե շատ ակտիվ լուսաբանող քառյակից: Ինչպես խորհրդարանական քաղաքական 

ուժերը, այնպես էլ՝ քարոզարշավի մասնակից մյուս կատեգորիաները, հոկտեմբերի 26-ից 

նոյեմբերի 19-ը ստացել են լուսաբանման բավական սահմանափակ ծավալ, իսկ 

պայմանական «երրորդ կատեգորիան» (ԶԼՄ-ներ/լրագրողներ, միջպետական միջազգային 

կազմակերպություններ/արտասահմանյան երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ) 

Սահմանադրության փոփոխությունների կապակցությամբ ընդհանրապես «Շանթում» չի 

արտահայտվել: Լուսաբանման տեսանկյունից, թեև շատ համեստ ցուցանիշներով, 

առաջատարը ՀՀԿ-ն է: Ընդ որում, Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի մասին 

դրական և բացասական արտահայտությունների ընդհանուր հավասարակշռությունը 

վերջինի օգտին է՝17-24:  

 

Հ2-ը, ի տարբերություն հետազոտված մյուս հեռարձակողների, նոյեմբերի 6-19-ն ընկած 

ժամանակահատվածում ավելի է նվազեցրել հանրաքվեի թեմայի լուսաբանման՝ իր առանց 

այն էլ ցածր ակտիվությունը: Եվ երկու փուլերի արդյունքներով դարձել է ՀՀ 

Սահմանադրության փոփոխությունների գործընթացի լուսաբանման ակնհայտ հետնապահը: 

Քարոզարշավի բոլոր մասնակից խմբերից այս հեռուստաալիքի եթերում խմբագրական 

եթերաժամանակի ամենամեծ ծավալն ստացել է «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության 
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ճակատը: Իսկ արտահայտությունների նշանային բնութագրիչի հավասարակշռությունը 

բացասականների օգտին է՝ 11-26:  

 

Եթե քարոզարշավի հատուկ բլոկներում Հ1-ի անվճար եթերաժամանակից ձգտում են օգտվել 

խորհրդարանական բոլոր խմբակցությունները, ապա ինչպես հանրային, այնպես էլ` 

մասնավոր հեռարձակողների վճարովի եթերի զգալի ծավալից օգտվում է միայն ՀՀԿ-ն՝ 

ելնելով իր ֆինանսական հնարավորություններից: Գերիշխող դիրք գրավելով հետազոտված 

բոլոր հեռուստաալիքների այդ բլոկներում՝ ՀՀԿ-ն հետազոտված ժամանակահատվածում 

(նոյեմբերի 6-19) նաև միակն է եղել, որը վճարել է «Շանթի» և Հ2-ի եթերում իր քարոզչության 

համար: Եվս երեք ալիքներում, ճիշտ է համեստ ծավալներով, նրան ընկերակցել են ԲՀԿ-ն 

(Հ1-ի եթերում) և ՀՅԴ-ն («Արմենիա» և «Երկիր Մեդիա» հեռուստաալիքներում): Միայն 

«Կենտրոնում» իրենց քարզչության համար վճարել են խորհրդարանական երեք 

կուսակցություններ՝ ՀՀԿ, ՀԱԿ և ՀՅԴ, թեև` դարձյալ էականորեն տարբեր ծավալներով: 
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՄԱՍԻՆ 
 

 

Հայաստանի հեռարձակվող ԶԼՄ-ներում ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 2015թ. 

դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի լուսաբանման մոնիտորինգն իրականացվում է Երևանի 

մամուլի ակումբի կողմից` Եվրամիության և Եվրոպայի խորհրդի համատեղ «Աջակցություն 

պրոֆեսիոնալ և որակյալ լրագրությանը՝ Ինքնակարգավորման մարմինների 

տարածաշրջանային ցանցի միջոցով» ծրագրի շրջանակներում: Մոնիտորինգն անցկացվում է 

հանրաքվեին նախորդող քարոզարշավի ընթացքում` 2015թ. հոկտեմբերի 26-ից դեկտեմբերի 

4-ը: Հետազոտության միջանկյալ արդյունքները ներկայացվում են փուլ առ փուլ՝ 2015թ. 

հոկտեմբերի 26-ից նոյեմբերի 5-ը, 2015թ. նոյեմբերի 6-19-ը և 2015թ. նոյեմբերի 20-ից 

դեկտեմբերի 4-ը: Մոնիտորինգի ավարտին հրապարակվում է վերջնական հաշվետվությունը, 

որն ընդգրկում է հետազոտության ողջ ժամանակահատվածը:  

 

Մոնիտորինգի նպատակն է՝ ստացված քանակական և որակական տվյալների վերլուծության 

միջոցով բացահայտել. 

 

- որքանով են հետազոտվող հաղորդումներում, ինչպես նաև հանրաքվեի վճարովի և անվճար 

քարոզչության բլոկներում պահպանվում ՀՀ օրենսդրության համապատասխան 

պահանջները, 

 

- ինչ աստիճանի են հետազոտվող հաղորդումներն արտացոլում ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների շուրջ կարծիքների բազմազանությունը, 

 

- որքանով է հայաստանյան հեռուստալսարանն՝ ընդհանրապես և հետազոտվող ալիքներից 

յուրաքանչյուրինը՝ մասնավորապես, ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի 

նկատմամբ տարբեր դիրքորոշումների ծանոթանալու հնարավորություն ստացել: 

 

Հետազոտությունն ընդգրկում է 6 համազգային հեռարձակվող ԶԼՄ. 

 

 Հայաստանի Հանրային հեռուստատեսության Առաջին ալիք (Հ1) 

 

 5 մասնավոր հեռուստաալիք՝ «Արմենիա», «Երկիր Մեդիա», «Կենտրոն», Հայկական 

Երկրորդ հեռուստաալիք (Հ2), «Շանթ»: 

 

Վերը նշված հեռուստաալիքներում հետազոտվել են՝ 

 

 լրատվական/լրատվական-վերլուծական հաղորդումների հիմնական թողարկումները 

և հասարակական-քաղաքական/բանավիճային հաղորդումները, որոնք հեռարձակվել 

են քարոզարշավի ժամանակ (2015թ. հոկտեմբերի 26 - դեկտեմբերի 4) 

 

 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի անվճար և վճարովի քարոզչության բլոկները, 

որոնք հեռարձակվել են 2015թ. նոյեմբերի 6-ից (քարոզչության համար 

եթերաժամանակի տրամադրման մեկնարկ) մինչև դեկտեմբերի 4-ը: 
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Մոնիտորինգի օբյեկտ են հանդիսացել բոլոր այն հեռուստանյութերը, որոնք պարունակում 

էին ՀՀ Սահմանադրության փոփոխություններին հասարակության տարբեր սեգմենտների 

ներկայացուցիչների ցանկացած տիպի անդրադարձները:  

 

 

ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Ա. ՀԵՌՈՒՍՏԱՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

I. Հետազոտության հիմնական միավորը հեռուստանյութն է: 

 

Հեռուստանյութ ասելով հասկանում ենք. 
 

եթերի՝ թեմատիկորեն, կառուցվածքով և ձևավորմամբ առանձնացված միավորը, այսինքն՝ 

 

 լրատվական ծրագրի առանձին սյուժեն, 

 

  հաղորդավարական տեքստով ընթերցվող առանձին տեղեկատվությունը, 

 

 հաղորդման՝ թեմատիկորեն, կառուցվածքով և ձևավորմամբ (միջարկում, բլյում և այլն) 

առանձնացված մասը (բաժինը, սյուժեն), որն անդրադառնում է տարբեր 

թեմաների/հիմնախնդիրների, 

 

 սյուժեների ծանուցումները (անոնսները) դիտարկվել են իբրև այն նյութի մաս, որին 

վերաբերում են, 

 

 հեռուստասյուժեին (ռեպորտաժին և այլն) նախորդող հաղորդավարական տեքստը 

դիտարկվել է իբրև այդ սյուժեի (ռեպորտաժի և այլն) մաս: 

 

Ընդսմին. 

 

 Լրատվական/լրատվական-վերլուծական ծրագրերը բաժանվել են սյուժեների, 

որոնցից յուրաքանչյուրը դիտարկվել է որպես առանձին ինքնուրույն նյութ, 

 

 Հասարակական-քաղաքական/բանավիճային հաղորդումները դիտարկվել են հետևյալ 

կերպ. 

 

1. Եթե հաղորդումն ամբողջովին նվիրված էր մեկ թեմայի, ապա այն դիտարկվել է որպես 

մեկ ինքնուրույն նյութ, 

 

2. Եթե հաղորդումը կառուցված էր խճանկարային սկզբունքով, այն է՝ բաժանված էր 

ինքնուրույն թեմատիկ բաժինների, ապա այդ բաժիններից յուրաքանչյուրը դիտարկվել 

է որպես առանձին ինքնուրույն նյութ: 

 

II. Հասարակության տարբեր սեգմենտների ներկայացուցիչները դասակարգվել են երեք 

պայմանական կատեգորիաների, որոնք իրենց հերթին բաժանվել են խմբերի: 
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Պայմանական «առաջին կատեգորիայում» մեկ խումբ է ընդգրկվել. 

 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  

«Բարգավաճ Հայաստան»  

«Հայ ազգային կոնգրես»  

«Օրինաց երկիր»  

«Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն»  

«Ժառանգություն»  

  

Պայմանական «երկրորդ կատեգորիայում» 4 խումբ է ընդգրկվել. 

 

1.  ՀՀ ԱԺ անկախ պատգամավորներ և արտախորհրդարանական 

կուսակցություններ  

2.  Քաղաքացիական հասարակություն, փորձագիտական հանրություն, ոչ ֆորմալ 

քաղաքացիական ակտիվիստներ 

3.  ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների կապակցությամբ ձևավորված 

նախաձեռնությունների ներկայացուցիչներ. «Չե՛ք անցկացնի» քաղաքացիական 

նախաձեռնություն և «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատ 

4.  Vox Populi 

 

Պայմանական «երրորդ կատեգորիայում» 2 խումբ է ընդգրկվել. 

 

1.  ԶԼՄ-ներ և լրագրողներ 

2.  Միջպետական միջազգային կազմակերպություններ և արտասահմանյան 

երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ 

 

III. Մոնիտորինգի ընթացքում բացահայտվել և արձանագրվել են. 

 

1. Հետազոտված հեռուստանյութերի ընդհանուր քանակը: 

 

2. Մոնիտորինգի թեմային նվիրված հեռուստանյութերի քանակը: 

 

3. Առաջին երկու պայմանական կատեգորիաների խմբերի անդրադարձները Հանրաքվեի 

թեմային հետազոտվել են հետևյալ կերպ. 

 

 Չափվել է ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների մասին խմբերի 

ներկայացուցիչների արտահայտություններին հատկացված եթերային ժամանակը 

(վայրկյան), 
 

 Հաշվարկվել է ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների մասին խմբերի 

ներկայացուցիչների արտահայտությունների/դիրքորոշումների 

հիշատակումների/հղումների քանակը (միավոր), 
 

 Տարբերակվել է ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նկատմամբ խմբերի 

ներկայացուցիչների վերաբերմունքը (միավոր)՝ դրական (+), բացասական (-) կամ 

չեզոք (0): 
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Վերաբերմունքի նշանային բնութագրիչ ասելով (դրական կամ բացասական) հասկանում ենք 

խմբերի ներկայացուցիչների՝ Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի, ինչպես 

նաև՝ դրա հնարավոր ընդունման օգտին (+) կամ դեմ (-) 

արտահայտությունների/դիրքորոշումների մեջբերումը նյութում:  

 

Ընդսմին, վերաբերմունքի նշանային բնութագրիչը և եթերաժամանակը արձանագրվել են 

միայն այն դեպքերում, երբ նյութում բերվում էր փոփոխությունների բովանդակության, որևէ 

կոնկրետ ասպեկտի մասին խմբերի ներկայացուցիչների կարծիքը, կամ հստակ 

բարձրաձայնվում էր նախագծին «կողմ» կամ «դեմ» նրանց դիրքորոշումը: Իսկ եթե խմբերի 

ներկայացուցիչները արտահայտվում էին հանրաքվեի անցկացման ընթացակարգի կամ դրա 

հետ կապված որևէ հարցի շուրջ՝ առանց նախագծի բովանդակային մասի գնահատականի 

կամ քվեարկության հետ կապված դիրքորոշման, այդ դեպքում նման արտահայտությունները 

(անկախ այն բանից՝ դրանք կտրուկ քննադատական են եղել թե միանշանակ 

խրախուսական) գնահատվել են իբրև չեզոք, և դրանց հատկացված եթերաժամանակը չի 

արձանագրվել, քանի որ այդ արտահայտությունները չեն առնչվել մոնիտորինգի հիմնական 

թեմային:  

 

Եթե նյութում հիշատակվում էին տարբեր խմբերի կամ նույն խմբի մի քանի ներկայացուցիչ, 

ապա այդ բոլոր հիշատակումները արձանագրվում էին համապատասխան խմբում՝ իրենց 

նշանային բնութագրիչով:  

 

4. Պայմանական երրորդ կատեգորիայի խմբերը հետազոտվել են հետևյալ կերպ. 
 

 Չափվել է ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների մասին խմբերի 

ներկայացուցիչների արտահայտություններին հատկացված եթերաժամանակը 

(վայրկյան), 
 

 Հաշվարկվել է ՀՀ Սահմանադրության փոփոխություններին խմբերի 

ներկայացուցիչների անդրադարձների քանակը (միավոր), 
 

 Տարբերակվել է ՀՀ Սահմանադրության փոփոխություններին խմբերի 

ներկայացուցիչների անդրադարձների բնույթը (միավոր)՝ դրական (+), բացասական (-) 

կամ չեզոք (0): 

 

ԶԼՄ-ներ/լրագրողներին և միջպետական միջազգային 

կազմակերպություններ/արտասահմանյան երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներին 

մեկ կատեգորիայում առանձնացնելը պայմանավորված է եղել այդ` բանավեճի կողմեր 

չհանդիսացող խմբերի առաձնահատուկ դերով: Առաջինների առաքելությունն է 

առավելագույնս անկողմնակալ կերպով տրամադրել հնարավորինս լիարժեք, բազմազան և 

բազմակողմանի տեղեկատվություն` Սահմանադրության փոփոխությունների և հանրաքվեի 

հետ կապված հարցերի շուրջ՝ օգնելու քաղաքացիներին կատարել գիտակցված ընտրություն: 

Իսկ միջազգային/արտասահմանյան կառույցների խնդիրը ըստ էության պետք է լինի 

աջակցել ժողովրդավարական փոփոխություններին, իրականացնել փորձագիտական 

համագործակցություն և հետևել տեղի ունեցող գործընթացներին:  

 

Ելնելով վերոշարադրյալից, այս երկու խմբերի ներկայացուցիչների անդրադարձները 

հանրաքվեի թեմային արձանագրվել են միայն այն դեպքերում, երբ նրանք հանդես են եկել 
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իրենց հիմնական կարգավիճակով (մասնավորապես, եթե լրագրողը հանդես է եկել որպես 

հեռուստահաղորդման հեղինակ կամ վարող): Մյուս բոլոր դեպքերում մոնիտորները նրանց 

դիտարկել են այլ կատեգորիաների (խմբերի) մեջ, օրինակ, հարցազրույց տվող լրագրողը, 

կախված կոնկրետ դեպքից, նյութում նրան ներկայացնելու ձևից, կարող էր դիտարկվել 

որպես փորձագետ, քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ և այլն:  

 

Բ. ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ՎՃԱՐՈՎԻ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

2015թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի անվճար և վճարովի քարոզչության բլոկները 

հետազոտվել են 2015թ. նոյեմբերի 6-ից (խմբերին/նրանց ներկայացուցիչներին քարոզչության 

համար եթերաժամանակի տրամադրման պահից) մինչև դեկտեմբերի 4-ը: ԶԼՄ-ներում 

քարոզչության մեկնարկի ժամկետը պայմանավորված է քվեարկությունից 30 օր առաջ 

հանրային հեռարձակողի եթերում քարոզչությանը ժամանակ հատկացնելու մասին 

օրենսդրական դրույթով: 

 

Բլոկների կատեգորիաները սահմանելիս որպես հիմք են ընդունվել այն խմբերը, որոնք 

«Հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքով կարող են քարոզչություն իրականացնել. «Հանրաքվեի 

դրված հարցի վերաբերյալ օրենքով չարգելված ձևերով և միջոցներով քարոզչություն 

կատարելու իրավունք ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հանրաքվե 

անցկացնելու նախաձեռնության հեղինակը, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային 

ժողովի խմբակցությունները (պատգամավորական խմբերը), կուսակցությունները և 

հասարակական կազմակերպությունները» (20-րդ հոդված, կետ 1):  

 

Այս բաժնի մեթոդաբանության համար որպես հիմք է ընդունվել նաև ՀՀ ԿԸՀ կողմից 

հաստատված կարգը, որով հանրային հեռարձակողի եթերում քարոզարշավ անցկացնելու 

համար անվճար և վճարովի ժամանակ է հատկացվում խորհրդարանական 

խմբակցություններին:  

 

Համապատասխանաբար` մոնիտորինգի ընթացքում արձանագրվել է թվարկված հետևյալ 

կատեգորիաներին (խմբերին) անվճար և վճարովի քարոզչության համար հատկացված 

եթերաժամանակը (վայրկյան). 
  

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  

«Բարգավաճ Հայաստան»  

«Հայ ազգային կոնգրես»  

«Օրինաց երկիր»  

«Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն»  

«Ժառանգություն»  

Քաղաքական կուսակցություններ 

Հասարակական կազմակերպություններ 

ՀՀ քաղաքացիներ 

ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի 

անցկացման նախաձեռնության հեղինակ (ՀՀ նախագահ) 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ 

2015թ. հոկտեմբերի 26 - նոյեմբերի 19 
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2015թ. հոկտեմբերի 26 - նոյեմբերի 19 

Հեռուստահաղորդումներում խմբերի ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը, հիշատակումների/հղումների,  

անդրադարձների եւ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նկատմամբ նրանց վերաբերմունքը  

Հայաստանի Հանրային հեռուստատեսության Առաջին ալիք (Հ1), «Արմենիա», «Երկիր Մեդիա», Հայկական Երկրորդ հեռուստաալիք (Հ2), «Կենտրոն», «Շանթ» 
 

Հետազոտված հեռուստանյութերի ընդհանուր քանակը  3272 

Մոնիտորինգի թեմային նվիրված հեռուստանյութերի քանակը  221 

Խմբերը 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին խմբերի 

ներկայացուցիչների 

արտահայտություններին հատկացված 

եթերային ժամանակը  

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության  

փոփոխությունների մասին 

արտահայտությունների/ 

դիրքորոշումների 

հիշատակումների/հղումների քանակը 

(միավոր) 

Խմբերի ներկայացուցիչների 

վերաբերմունքը  

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների նկատմամբ 

(միավոր) 

+ – 0 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  14427.6 190 78 0 112 

«Բարգավաճ Հայաստան»  329.6 36 14 0 22 

«Հայ ազգային կոնգրես»  13212.6 109 0 40 69 

«Օրինաց երկիր»  3804.6 44 0 12 32 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
11329.1 70 37 0 33 

«Ժառանգություն»  5313.5 41 2 18 21 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 48417 490 131 70 289 

2. ՀՀ ԱԺ անկախ պատգամավորներ եւ արտախորհրդարանական 

կուսակցություններ  
6134 60 13 27 20 

3. Քաղաքացիական հասարակություն, փորձագիտական 

հանրություն, ոչ ֆորմալ քաղաքացիական ակտիվիստներ 
13146.5 107 18 54 35 

4. ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների 

կապակցությամբ ձեւավորված 

նախաձեռնությունների 

ներկայացուցիչներ 

«Չե՛ք անցկացնի» 

քաղաքացիական 

նախաձեռնություն  

1287 8 0 8 0 

«Նոր Հայաստան» հանրային 

փրկության ճակատ 
468.5 23 0 23 0 

5. Vox Populi 1085 6 3 3 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 22121 204 34 115 55 

 ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին 

կարծիքների արտահայտմանը 

հատկացված եթերային ժամանակը 

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին  

անդրադարձների քանակը  

(միավոր) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին 

անդրադարձների բնույթը 

(միավոր) 

+ – 0 

6. ԶԼՄ-ներ եւ լրագրողներ 565 8 0 0 8 

7. Միջպետական միջազգային կազմակերպություններ եւ 

արտասահմանյան երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ 
268 12 5 0 7 

Ընդամենը (6-7 խմբերի համար) 833 20 5 0 15 
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Հեռուստահաղորդումներում խմբերի ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը, հիշատակումների/հղումների,  

անդրադարձների եւ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նկատմամբ նրանց վերաբերմունքը  

Հայաստանի Հանրային հեռուստատեսության Առաջին ալիք (Հ1) 
 

Հետազոտված հեռուստանյութերի ընդհանուր քանակը  723 

Մոնիտորինգի թեմային նվիրված հեռուստանյութերի քանակը  43 

Խմբերը 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին խմբերի 

ներկայացուցիչների 

արտահայտություններին հատկացված 

եթերային ժամանակը  

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության  

փոփոխությունների մասին 

արտահայտությունների/ 

դիրքորոշումների 

հիշատակումների/հղումների քանակը 

(միավոր) 

Խմբերի ներկայացուցիչների 

վերաբերմունքը  

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների նկատմամբ 

(միավոր) 

+ – 0 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  1706.1 25 16 0 9 

«Բարգավաճ Հայաստան»  180.6 7 5 0 2 

«Հայ ազգային կոնգրես»  307.6 11 0 6 5 

«Օրինաց երկիր»  1356.1 6 0 3 3 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
47.6 4 2 0 2 

«Ժառանգություն»  2147.5 8 0 5 3 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 5745.5 61 23 14 24 

2. ՀՀ ԱԺ անկախ պատգամավորներ եւ արտախորհրդարանական 

կուսակցություններ  
1805 13 4 7 2 

3. Քաղաքացիական հասարակություն, փորձագիտական 

հանրություն, ոչ ֆորմալ քաղաքացիական ակտիվիստներ 
2004 33 9 13 11 

4. ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների 

կապակցությամբ ձեւավորված 

նախաձեռնությունների 

ներկայացուցիչներ 

«Չե՛ք անցկացնի» 

քաղաքացիական 

նախաձեռնություն  

0 1 0 1 0 

«Նոր Հայաստան» հանրային 

փրկության ճակատ 
38.5 2 0 2 0 

5. Vox Populi 89 2 1 1 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 3936.5 51 14 24 13 

 ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին 

կարծիքների արտահայտմանը 

հատկացված եթերային ժամանակը 

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին  

անդրադարձների քանակը  

(միավոր) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին 

անդրադարձների բնույթը 

(միավոր) 

+ – 0 

6. ԶԼՄ-ներ եւ լրագրողներ 497 3 0 0 3 

7. Միջպետական միջազգային կազմակերպություններ եւ 

արտասահմանյան երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ 
40 2 0 0 2 

Ընդամենը (6-7 խմբերի համար) 537 5 0 0 5 
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Հեռուստահաղորդումներում խմբերի ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը, հիշատակումների/հղումների,  

անդրադարձների եւ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նկատմամբ նրանց վերաբերմունքը  

 «Արմենիա» 
  

Հետազոտված հեռուստանյութերի ընդհանուր քանակը  520 

Մոնիտորինգի թեմային նվիրված հեռուստանյութերի քանակը  36 

Խմբերը 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին խմբերի 

ներկայացուցիչների 

արտահայտություններին հատկացված 

եթերային ժամանակը  

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության  

փոփոխությունների մասին 

արտահայտությունների/ 

դիրքորոշումների 

հիշատակումների/հղումների քանակը 

(միավոր) 

Խմբերի ներկայացուցիչների 

վերաբերմունքը  

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների նկատմամբ 

(միավոր) 

+ – 0 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  3238.5 36 13 0 23 

«Բարգավաճ Հայաստան»  70 4 2 0 2 

«Հայ ազգային կոնգրես»  5376.5 21 0 8 13 

«Օրինաց երկիր»  150.5 9 0 2 7 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
139 7 2 0 5 

«Ժառանգություն»  0 6 0 1 5 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 8974.5 83 17 11 55 

2. ՀՀ ԱԺ անկախ պատգամավորներ եւ արտախորհրդարանական 

կուսակցություններ  
374 16 3 6 7 

3. Քաղաքացիական հասարակություն, փորձագիտական 

հանրություն, ոչ ֆորմալ քաղաքացիական ակտիվիստներ 
272.5 14 2 7 5 

4. ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների 

կապակցությամբ ձեւավորված 

նախաձեռնությունների 

ներկայացուցիչներ 

«Չե՛ք անցկացնի» 

քաղաքացիական 

նախաձեռնություն  

0 1 0 1 0 

«Նոր Հայաստան» հանրային 

փրկության ճակատ 
0 3 0 3 0 

5. Vox Populi 151 2 1 1 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 797.5 36 6 18 12 

 ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին 

կարծիքների արտահայտմանը 

հատկացված եթերային ժամանակը 

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին  

անդրադարձների քանակը  

(միավոր) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին 

անդրադարձների բնույթը 

(միավոր) 

+ – 0 

6. ԶԼՄ-ներ եւ լրագրողներ 0 1 0 0 1 

7. Միջպետական միջազգային կազմակերպություններ եւ 

արտասահմանյան երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ 
168 5 3 0 2 

Ընդամենը (6-7 խմբերի համար) 168 6 3 0 3 
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Հեռուստահաղորդումներում խմբերի ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը, հիշատակումների/հղումների,  

անդրադարձների եւ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նկատմամբ նրանց վերաբերմունքը  

«Երկիր Մեդիա» 
 

Հետազոտված հեռուստանյութերի ընդհանուր քանակը  563 

Մոնիտորինգի թեմային նվիրված հեռուստանյութերի քանակը  34 

Խմբերը 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին խմբերի 

ներկայացուցիչների 

արտահայտություններին հատկացված 

եթերային ժամանակը  

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության  

փոփոխությունների մասին 

արտահայտությունների/ 

դիրքորոշումների 

հիշատակումների/հղումների քանակը 

(միավոր) 

Խմբերի ներկայացուցիչների 

վերաբերմունքը  

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների նկատմամբ 

(միավոր) 

+ – 0 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  3881 38 14 0 24 

«Բարգավաճ Հայաստան»  0 5 0 0 5 

«Հայ ազգային կոնգրես»  109 16 0 5 11 

«Օրինաց երկիր»  1774 4 0 1 3 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
4586.5 25 15 0 10 

«Ժառանգություն»  2987 9 2 3 4 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 13337.5 97 31 9 57 

2. ՀՀ ԱԺ անկախ պատգամավորներ եւ արտախորհրդարանական 

կուսակցություններ  
145 3 0 2 1 

3. Քաղաքացիական հասարակություն, փորձագիտական 

հանրություն, ոչ ֆորմալ քաղաքացիական ակտիվիստներ 
9613.5 20 2 15 3 

4. ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների 

կապակցությամբ ձեւավորված 

նախաձեռնությունների 

ներկայացուցիչներ 

«Չե՛ք անցկացնի» 

քաղաքացիական 

նախաձեռնություն  

1235 2 0 2 0 

«Նոր Հայաստան» հանրային 

փրկության ճակատ 
67 4 0 4 0 

5. Vox Populi 0 0 0 0 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 11060.5 29 2 23 4 

 ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին 

կարծիքների արտահայտմանը 

հատկացված եթերային ժամանակը 

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին  

անդրադարձների քանակը  

(միավոր) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին 

անդրադարձների բնույթը 

(միավոր) 

+ – 0 

6. ԶԼՄ-ներ եւ լրագրողներ 0 0 0 0 0 

7. Միջպետական միջազգային կազմակերպություններ եւ 

արտասահմանյան երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ 
38 1 0 0 1 

Ընդամենը (6-7 խմբերի համար) 38 1 0 0 1 
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Հեռուստահաղորդումներում խմբերի ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը, հիշատակումների/հղումների,  

անդրադարձների եւ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նկատմամբ նրանց վերաբերմունքը  

Հայկական Երկրորդ հեռուստաալիք (Հ2) 
 

Հետազոտված հեռուստանյութերի ընդհանուր քանակը  569 

Մոնիտորինգի թեմային նվիրված հեռուստանյութերի քանակը  34 

Խմբերը 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին խմբերի 

ներկայացուցիչների 

արտահայտություններին հատկացված 

եթերային ժամանակը  

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության  

փոփոխությունների մասին 

արտահայտությունների/ 

դիրքորոշումների 

հիշատակումների/հղումների քանակը 

(միավոր) 

Խմբերի ներկայացուցիչների 

վերաբերմունքը  

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների նկատմամբ 

(միավոր) 

+ – 0 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  195 22 5 0 17 

«Բարգավաճ Հայաստան»  8 5 0 0 5 

«Հայ ազգային կոնգրես»  129 17 0 6 11 

«Օրինաց երկիր»  113 8 0 3 5 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
121 9 3 0 6 

«Ժառանգություն»  45 4 0 3 1 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 611 65 8 12 45 

2. ՀՀ ԱԺ անկախ պատգամավորներ եւ արտախորհրդարանական 

կուսակցություններ  
150 8 2 2 4 

3. Քաղաքացիական հասարակություն, փորձագիտական 

հանրություն, ոչ ֆորմալ քաղաքացիական ակտիվիստներ 
105 5 0 3 2 

4. ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների 

կապակցությամբ ձեւավորված 

նախաձեռնությունների 

ներկայացուցիչներ 

«Չե՛ք անցկացնի» 

քաղաքացիական 

նախաձեռնություն  

0 1 0 1 0 

«Նոր Հայաստան» հանրային 

փրկության ճակատ 
313 8 0 8 0 

5. Vox Populi 0 0 0 0 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 568 22 2 14 6 

 ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին 

կարծիքների արտահայտմանը 

հատկացված եթերային ժամանակը 

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին  

անդրադարձների քանակը  

(միավոր) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին 

անդրադարձների բնույթը 

(միավոր) 

+ – 0 

6. ԶԼՄ-ներ եւ լրագրողներ 0 0 0 0 0 

7. Միջպետական միջազգային կազմակերպություններ եւ 

արտասահմանյան երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ 
15 2 1 0 1 

Ընդամենը (6-7 խմբերի համար) 15 2 1 0 1 
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Հեռուստահաղորդումներում խմբերի ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը, հիշատակումների/հղումների,  

անդրադարձների եւ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նկատմամբ նրանց վերաբերմունքը  

«Կենտրոն» 
 

Հետազոտված հեռուստանյութերի ընդհանուր քանակը  546 

Մոնիտորինգի թեմային նվիրված հեռուստանյութերի քանակը  48 

Խմբերը 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին խմբերի 

ներկայացուցիչների 

արտահայտություններին հատկացված 

եթերային ժամանակը  

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության  

փոփոխությունների մասին 

արտահայտությունների/ 

դիրքորոշումների 

հիշատակումների/հղումների քանակը 

(միավոր) 

Խմբերի ներկայացուցիչների 

վերաբերմունքը  

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների նկատմամբ 

(միավոր) 

+ – 0 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  4573 39 22 0 17 

«Բարգավաճ Հայաստան»  42 10 5 0 5 

«Հայ ազգային կոնգրես»  7027.5 21 0 10 11 

«Օրինաց երկիր»  0 7 0 1 6 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
6290.5 14 11 0 3 

«Ժառանգություն»  50 6 0 2 4 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 17983 97 38 13 46 

2. ՀՀ ԱԺ անկախ պատգամավորներ եւ արտախորհրդարանական 

կուսակցություններ  
3544 12 4 7 1 

3. Քաղաքացիական հասարակություն, փորձագիտական 

հանրություն, ոչ ֆորմալ քաղաքացիական ակտիվիստներ 
635 24 2 10 12 

4. ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների 

կապակցությամբ ձեւավորված 

նախաձեռնությունների 

ներկայացուցիչներ 

«Չե՛ք անցկացնի» 

քաղաքացիական 

նախաձեռնություն  

52 2 0 2 0 

«Նոր Հայաստան» հանրային 

փրկության ճակատ 
31 3 0 3 0 

5. Vox Populi 845 2 1 1 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 5107 43 7 23 13 

 ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին 

կարծիքների արտահայտմանը 

հատկացված եթերային ժամանակը 

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին  

անդրադարձների քանակը  

(միավոր) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին 

անդրադարձների բնույթը 

(միավոր) 

+ – 0 

6. ԶԼՄ-ներ եւ լրագրողներ 68 4 0 0 4 

7. Միջպետական միջազգային կազմակերպություններ եւ 

արտասահմանյան երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ 
7 2 1 0 1 

Ընդամենը (6-7 խմբերի համար) 75 6 1 0 5 
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Հեռուստահաղորդումներում խմբերի ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը, հիշատակումների/հղումների,  

անդրադարձների եւ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նկատմամբ նրանց վերաբերմունքը  

«Շանթ» 
 

Հետազոտված հեռուստանյութերի ընդհանուր քանակը  351 

Մոնիտորինգի թեմային նվիրված հեռուստանյութերի քանակը  26 

Խմբերը 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին խմբերի 

ներկայացուցիչների 

արտահայտություններին հատկացված 

եթերային ժամանակը  

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության  

փոփոխությունների մասին 

արտահայտությունների/ 

դիրքորոշումների 

հիշատակումների/հղումների քանակը 

(միավոր) 

Խմբերի ներկայացուցիչների 

վերաբերմունքը  

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների նկատմամբ 

(միավոր) 

+ – 0 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  834 30 8 0 22 

«Բարգավաճ Հայաստան»  29 5 2 0 3 

«Հայ ազգային կոնգրես»  263 23 0 5 18 

«Օրինաց երկիր»  411 10 0 2 8 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
144.5 11 4 0 7 

«Ժառանգություն»  84 8 0 4 4 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 1765.5 87 14 11 62 

2. ՀՀ ԱԺ անկախ պատգամավորներ եւ արտախորհրդարանական 

կուսակցություններ  
116 8 0 3 5 

3. Քաղաքացիական հասարակություն, փորձագիտական 

հանրություն, ոչ ֆորմալ քաղաքացիական ակտիվիստներ 
516.5 11 3 6 2 

4. ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների 

կապակցությամբ ձեւավորված 

նախաձեռնությունների 

ներկայացուցիչներ 

«Չե՛ք անցկացնի» 

քաղաքացիական 

նախաձեռնություն  

0 1 0 1 0 

«Նոր Հայաստան» հանրային 

փրկության ճակատ 
19 3 0 3 0 

5. Vox Populi 0 0 0 0 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 651.5 23 3 13 7 

 ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին 

կարծիքների արտահայտմանը 

հատկացված եթերային ժամանակը 

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին  

անդրադարձների քանակը  

(միավոր) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին 

անդրադարձների բնույթը 

(միավոր) 

+ – 0 

6. ԶԼՄ-ներ եւ լրագրողներ 0 0 0 0 0 

7. Միջպետական միջազգային կազմակերպություններ եւ 

արտասահմանյան երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ 
0 0 0 0 0 

Ընդամենը (6-7 խմբերի համար) 0 0 0 0 0 
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Հեռուստահաղորդումներում խմբերի ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը, հիշատակումների/հղումների,  

անդրադարձների եւ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նկատմամբ նրանց վերաբերմունքը  
 

Հայաստանի Հանրային հեռուստատեսության Առաջին ալիք (Հ1), «Արմենիա», «Երկիր Մեդիա», Հայկական Երկրորդ հեռուստաալիք (Հ2), «Կենտրոն», «Շանթ» 
 

Հետազոտված հեռուստանյութերի ընդհանուր քանակը  1789 

Մոնիտորինգի թեմային նվիրված հեռուստանյութերի քանակը  127 

Խմբերը 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին խմբերի 

ներկայացուցիչների 

արտահայտություններին հատկացված 

եթերային ժամանակը  

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության  

փոփոխությունների մասին 

արտահայտությունների/ 

դիրքորոշումների 

հիշատակումների/հղումների քանակը 

(միավոր) 

Խմբերի ներկայացուցիչների 

վերաբերմունքը  

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների նկատմամբ 

(միավոր) 

+ – 0 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  10693.5 103 48 0 55 

«Բարգավաճ Հայաստան»  110 16 6 0 10 

«Հայ ազգային կոնգրես»  9941.5 53 0 20 33 

«Օրինաց երկիր»  601 17 0 4 13 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
7245 33 24 0 9 

«Ժառանգություն»  3387 22 1 8 13 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 31978 244 79 32 133 

2. ՀՀ ԱԺ անկախ պատգամավորներ եւ արտախորհրդարանական 

կուսակցություններ  
5413 41 6 21 14 

3. Քաղաքացիական հասարակություն, փորձագիտական 

հանրություն, ոչ ֆորմալ քաղաքացիական ակտիվիստներ 
8848.5 77 15 38 24 

4. ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների 

կապակցությամբ ձեւավորված 

նախաձեռնությունների 

ներկայացուցիչներ 

«Չե՛ք անցկացնի» 

քաղաքացիական 

նախաձեռնություն  

0 1 0 1 0 

«Նոր Հայաստան» հանրային 

փրկության ճակատ 
309.5 9 0 9 0 

5. Vox Populi 0 0 0 0 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 14571 128 21 69 38 

 ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին 

կարծիքների արտահայտմանը 

հատկացված եթերային ժամանակը 

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին  

անդրադարձների քանակը  

(միավոր) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին 

անդրադարձների բնույթը 

(միավոր) 

+ – 0 

6. ԶԼՄ-ներ եւ լրագրողներ 557 5 0 0 5 

7. Միջպետական միջազգային կազմակերպություններ եւ 

արտասահմանյան երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ 
22 4 2 0 2 

Ընդամենը (6-7 խմբերի համար) 579 9 2 0 7 
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ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի քարոզչության համար  

խմբերին/դրանց ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը  

 

Հայաստանի Հանրային հեռուստատեսության Առաջին ալիք (Հ1), «Արմենիա», «Երկիր Մեդիա», Հայկական Երկրորդ հեռուստաալիք (Հ2), «Կենտրոն», «Շանթ» 

 

 

Խմբերը 

2015թ. դեկտեմբերի 6-ի  

հանրաքվեի քարոզչությանը  

հատկացված եթերային ժամանակը 

Վճարովի  

(վայրկյան) 

Անվճար  

(վայրկյան) 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  13619 1680 

«Բարգավաճ Հայաստան»  196 1610 

«Հայ ազգային կոնգրես»  552 1636 

«Օրինաց երկիր»  0 1486 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
550 842 

«Ժառանգություն»  0 1533 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 14917 8787 

2. Քաղաքական կուսակցություններ 0 0 

3. Հասարակական կազմակերպություններ 0 0 

4. ՀՀ քաղաքացիներ 0 0 

5. ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի 

հանրաքվեի անցկացման նախաձեռնության հեղինակ (ՀՀ նախագահ) 
0 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 0 0 
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Հեռուստահաղորդումներում խմբերի ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը, հիշատակումների/հղումների,  

անդրադարձների եւ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նկատմամբ նրանց վերաբերմունքը  
 

Հայաստանի Հանրային հեռուստատեսության Առաջին ալիք (Հ1) 
 

Հետազոտված հեռուստանյութերի ընդհանուր քանակը  391 

Մոնիտորինգի թեմային նվիրված հեռուստանյութերի քանակը  29 

Խմբերը 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին խմբերի 

ներկայացուցիչների 

արտահայտություններին հատկացված 

եթերային ժամանակը  

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության  

փոփոխությունների մասին 

արտահայտությունների/ 

դիրքորոշումների 

հիշատակումների/հղումների քանակը 

(միավոր) 

Խմբերի ներկայացուցիչների 

վերաբերմունքը  

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների նկատմամբ 

(միավոր) 

+ – 0 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  1341.5 19 11 0 8 

«Բարգավաճ Հայաստան»  40 4 2 0 2 

«Հայ ազգային կոնգրես»  181.5 8 0 4 4 

«Օրինաց երկիր»  56.5 4 0 1 3 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
0 3 1 0 2 

«Ժառանգություն»  2147.5 7 0 5 2 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 3767 45 14 10 21 

2. ՀՀ ԱԺ անկախ պատգամավորներ եւ արտախորհրդարանական 

կուսակցություններ  
1601 11 3 6 2 

3. Քաղաքացիական հասարակություն, փորձագիտական 

հանրություն, ոչ ֆորմալ քաղաքացիական ակտիվիստներ 
1793.5 27 8 12 7 

4. ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների 

կապակցությամբ ձեւավորված 

նախաձեռնությունների 

ներկայացուցիչներ 

«Չե՛ք անցկացնի» 

քաղաքացիական 

նախաձեռնություն  

0 1 0 1 0 

«Նոր Հայաստան» հանրային 

փրկության ճակատ 
38.5 2 0 2 0 

5. Vox Populi 0 0 0 0 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 3433 41 11 21 9 

 ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին 

կարծիքների արտահայտմանը 

հատկացված եթերային ժամանակը 

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին  

անդրադարձների քանակը  

(միավոր) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին 

անդրադարձների բնույթը 

(միավոր) 

+ – 0 

6. ԶԼՄ-ներ եւ լրագրողներ 489 2 0 0 2 

7. Միջպետական միջազգային կազմակերպություններ եւ 

արտասահմանյան երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ 
0 0 0 0 0 

Ընդամենը (6-7 խմբերի համար) 489 2 0 0 2 
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2015թ. նոյեմբերի 6-19 

 

ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի քարոզչության համար  

խմբերին/դրանց ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը  

 

Հայաստանի Հանրային հեռուստատեսության Առաջին ալիք (Հ1) 

 

 

Խմբերը 

2015թ. դեկտեմբերի 6-ի  

հանրաքվեի քարոզչությանը  

հատկացված եթերային ժամանակը 

Վճարովի  

(վայրկյան) 

Անվճար  

(վայրկյան) 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  1859 1680 

«Բարգավաճ Հայաստան»  196 1610 

«Հայ ազգային կոնգրես»  0 1636 

«Օրինաց երկիր»  0 1486 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
0 842 

«Ժառանգություն»  0 1533 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 2055 8787 

2. Քաղաքական կուսակցություններ 0 0 

3. Հասարակական կազմակերպություններ 0 0 

4. ՀՀ քաղաքացիներ 0 0 

5. ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի 

հանրաքվեի անցկացման նախաձեռնության հեղինակ (ՀՀ նախագահ) 
0 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 0 0 
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2015թ. նոյեմբերի 6-19 

Հեռուստահաղորդումներում խմբերի ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը, հիշատակումների/հղումների,  

անդրադարձների եւ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նկատմամբ նրանց վերաբերմունքը  
 

 «Արմենիա»  
 

Հետազոտված հեռուստանյութերի ընդհանուր քանակը  286 

Մոնիտորինգի թեմային նվիրված հեռուստանյութերի քանակը  19 

Խմբերը 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին խմբերի 

ներկայացուցիչների 

արտահայտություններին հատկացված 

եթերային ժամանակը  

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության  

փոփոխությունների մասին 

արտահայտությունների/ 

դիրքորոշումների 

հիշատակումների/հղումների քանակը 

(միավոր) 

Խմբերի ներկայացուցիչների 

վերաբերմունքը  

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների նկատմամբ 

(միավոր) 

+ – 0 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  3120.5 19 10 0 9 

«Բարգավաճ Հայաստան»  70 2 2 0 0 

«Հայ ազգային կոնգրես»  2779.5 11 0 5 6 

«Օրինաց երկիր»  138.5 3 0 1 2 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
78 3 2 0 1 

«Ժառանգություն»  0 1 0 0 1 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 6186.5 39 14 6 19 

2. ՀՀ ԱԺ անկախ պատգամավորներ եւ արտախորհրդարանական 

կուսակցություններ  
122 9 0 5 4 

3. Քաղաքացիական հասարակություն, փորձագիտական 

հանրություն, ոչ ֆորմալ քաղաքացիական ակտիվիստներ 
272.5 13 2 7 4 

4. ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների 

կապակցությամբ ձեւավորված 

նախաձեռնությունների 

ներկայացուցիչներ 

«Չե՛ք անցկացնի» 

քաղաքացիական 

նախաձեռնություն  

0 0 0 0 0 

«Նոր Հայաստան» հանրային 

փրկության ճակատ 
0 1 0 1 0 

5. Vox Populi 0 0 0 0 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 394.5 23 2 13 8 

 ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին 

կարծիքների արտահայտմանը 

հատկացված եթերային ժամանակը 

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին  

անդրադարձների քանակը  

(միավոր) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին 

անդրադարձների բնույթը 

(միավոր) 

+ – 0 

6. ԶԼՄ-ներ եւ լրագրողներ 0 0 0 0 0 

7. Միջպետական միջազգային կազմակերպություններ եւ 

արտասահմանյան երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ 
0 1 0 0 1 

Ընդամենը (6-7 խմբերի համար) 0 1 0 0 1 
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ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի քարոզչության համար  

խմբերին/դրանց ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը  

 

 «Արմենիա» 

 

Խմբերը 

2015թ. դեկտեմբերի 6-ի  

հանրաքվեի քարոզչությանը  

հատկացված եթերային ժամանակը 

Վճարովի  

(վայրկյան) 

Անվճար  

(վայրկյան) 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  3486 0 

«Բարգավաճ Հայաստան»  0 0 

«Հայ ազգային կոնգրես»  0 0 

«Օրինաց երկիր»  0 0 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
245 0 

«Ժառանգություն»  0 0 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 3731 0 

2. Քաղաքական կուսակցություններ 0 0 

3. Հասարակական կազմակերպություններ 0 0 

4. ՀՀ քաղաքացիներ 0 0 

5. ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի 

հանրաքվեի անցկացման նախաձեռնության հեղինակ (ՀՀ նախագահ) 
0 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 0 0 
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2015թ. նոյեմբերի 6-19 

Հեռուստահաղորդումներում խմբերի ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը, հիշատակումների/հղումների,  

անդրադարձների եւ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նկատմամբ նրանց վերաբերմունքը  
 

«Երկիր Մեդիա» 
 

Հետազոտված հեռուստանյութերի ընդհանուր քանակը  311 

Մոնիտորինգի թեմային նվիրված հեռուստանյութերի քանակը  16 

Խմբերը 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին խմբերի 

ներկայացուցիչների 

արտահայտություններին հատկացված 

եթերային ժամանակը  

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության  

փոփոխությունների մասին 

արտահայտությունների/ 

դիրքորոշումների 

հիշատակումների/հղումների քանակը 

(միավոր) 

Խմբերի ներկայացուցիչների 

վերաբերմունքը  

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների նկատմամբ 

(միավոր) 

+ – 0 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  1392.5 13 6 0 7 

«Բարգավաճ Հայաստան»  0 3 0 0 3 

«Հայ ազգային կոնգրես»  0 4 0 0 4 

«Օրինաց երկիր»  0 1 0 0 1 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
2641 13 11 0 2 

«Ժառանգություն»  1174.5 6 1 1 4 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 5208 40 18 1 21 

2. ՀՀ ԱԺ անկախ պատգամավորներ եւ արտախորհրդարանական 

կուսակցություններ  
145 3 0 2 1 

3. Քաղաքացիական հասարակություն, փորձագիտական 

հանրություն, ոչ ֆորմալ քաղաքացիական ակտիվիստներ 
5990 11 2 7 2 

4. ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների 

կապակցությամբ ձեւավորված 

նախաձեռնությունների 

ներկայացուցիչներ 

«Չե՛ք անցկացնի» 

քաղաքացիական 

նախաձեռնություն  

0 0 0 0 0 

«Նոր Հայաստան» հանրային 

փրկության ճակատ 
67 1 0 1 0 

5. Vox Populi 0 0 0 0 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 6202 15 2 10 3 

 ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին 

կարծիքների արտահայտմանը 

հատկացված եթերային ժամանակը 

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին  

անդրադարձների քանակը  

(միավոր) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին 

անդրադարձների բնույթը 

(միավոր) 

+ – 0 

6. ԶԼՄ-ներ եւ լրագրողներ 0 0 0 0 0 

7. Միջպետական միջազգային կազմակերպություններ եւ 

արտասահմանյան երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ 
0 0 0 0 0 

Ընդամենը (6-7 խմբերի համար) 0 0 0 0 0 
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ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի քարոզչության համար  

խմբերին/դրանց ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը  

 

«Երկիր Մեդիա» 

 

 

Խմբերը 

2015թ. դեկտեմբերի 6-ի  

հանրաքվեի քարոզչությանը  

հատկացված եթերային ժամանակը 

Վճարովի  

(վայրկյան) 

Անվճար  

(վայրկյան) 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  2142 0 

«Բարգավաճ Հայաստան»  0 0 

«Հայ ազգային կոնգրես»  0 0 

«Օրինաց երկիր»  0 0 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
60 0 

«Ժառանգություն»  0 0 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 2202 0 

2. Քաղաքական կուսակցություններ 0 0 

3. Հասարակական կազմակերպություններ 0 0 

4. ՀՀ քաղաքացիներ 0 0 

5. ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի 

հանրաքվեի անցկացման նախաձեռնության հեղինակ (ՀՀ նախագահ) 
0 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 0 0 
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Հեռուստահաղորդումներում խմբերի ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը, հիշատակումների/հղումների,  

անդրադարձների եւ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նկատմամբ նրանց վերաբերմունքը  
 

Հայկական Երկրորդ հեռուստաալիք (Հ2) 
 

Հետազոտված հեռուստանյութերի ընդհանուր քանակը  316 

Մոնիտորինգի թեմային նվիրված հեռուստանյութերի քանակը  22 

Խմբերը 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին խմբերի 

ներկայացուցիչների 

արտահայտություններին հատկացված 

եթերային ժամանակը  

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության  

փոփոխությունների մասին 

արտահայտությունների/ 

դիրքորոշումների 

հիշատակումների/հղումների քանակը 

(միավոր) 

Խմբերի ներկայացուցիչների 

վերաբերմունքը  

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների նկատմամբ 

(միավոր) 

+ – 0 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  107 9 3 0 6 

«Բարգավաճ Հայաստան»  0 2 0 0 2 

«Հայ ազգային կոնգրես»  8 6 0 2 4 

«Օրինաց երկիր»  30 3 0 1 2 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
32 3 1 0 2 

«Ժառանգություն»  0 1 0 0 1 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 177 24 4 3 17 

2. ՀՀ ԱԺ անկախ պատգամավորներ եւ արտախորհրդարանական 

կուսակցություններ  
68 5 1 1 3 

3. Քաղաքացիական հասարակություն, փորձագիտական 

հանրություն, ոչ ֆորմալ քաղաքացիական ակտիվիստներ 
105 4 0 2 2 

4. ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների 

կապակցությամբ ձեւավորված 

նախաձեռնությունների 

ներկայացուցիչներ 

«Չե՛ք անցկացնի» 

քաղաքացիական 

նախաձեռնություն  

0 0 0 0 0 

«Նոր Հայաստան» հանրային 

փրկության ճակատ 
173 4 0 4 0 

5. Vox Populi 0 0 0 0 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 346 13 1 7 5 

 ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին 

կարծիքների արտահայտմանը 

հատկացված եթերային ժամանակը 

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին  

անդրադարձների քանակը  

(միավոր) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին 

անդրադարձների բնույթը 

(միավոր) 

+ – 0 

6. ԶԼՄ-ներ եւ լրագրողներ 0 0 0 0 0 

7. Միջպետական միջազգային կազմակերպություններ եւ 

արտասահմանյան երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ 
15 2 1 0 1 

Ընդամենը (6-7 խմբերի համար) 15 2 1 0 1 
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ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի քարոզչության համար  

խմբերին/դրանց ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը  

 

Հայկական Երկրորդ հեռուստաալիք (Հ2) 

 

 

Խմբերը 

2015թ. դեկտեմբերի 6-ի  

հանրաքվեի քարոզչությանը  

հատկացված եթերային ժամանակը 

Վճարովի  

(վայրկյան) 

Անվճար  

(վայրկյան) 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  1218 0 

«Բարգավաճ Հայաստան»  0 0 

«Հայ ազգային կոնգրես»  0 0 

«Օրինաց երկիր»  0 0 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
0 0 

«Ժառանգություն»  0 0 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 1218 0 

2. Քաղաքական կուսակցություններ 0 0 

3. Հասարակական կազմակերպություններ 0 0 

4. ՀՀ քաղաքացիներ 0 0 

5. ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի 

հանրաքվեի անցկացման նախաձեռնության հեղինակ (ՀՀ նախագահ) 
0 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 0 0 
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Հեռուստահաղորդումներում խմբերի ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը, հիշատակումների/հղումների,  

անդրադարձների եւ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նկատմամբ նրանց վերաբերմունքը  
 

«Կենտրոն» 
 

Հետազոտված հեռուստանյութերի ընդհանուր քանակը  295 

Մոնիտորինգի թեմային նվիրված հեռուստանյութերի քանակը  28 

Խմբերը 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին խմբերի 

ներկայացուցիչների 

արտահայտություններին հատկացված 

եթերային ժամանակը  

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության  

փոփոխությունների մասին 

արտահայտությունների/ 

դիրքորոշումների 

հիշատակումների/հղումների քանակը 

(միավոր) 

Խմբերի ներկայացուցիչների 

վերաբերմունքը  

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների նկատմամբ 

(միավոր) 

+ – 0 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  4048 22 12 0 10 

«Բարգավաճ Հայաստան»  0 4 2 0 2 

«Հայ ազգային կոնգրես»  6795.5 12 0 6 6 

«Օրինաց երկիր»  0 2 0 0 2 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
4414.5 7 7 0 0 

«Ժառանգություն»  0 3 0 0 3 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 15258 50 21 6 23 

2. ՀՀ ԱԺ անկախ պատգամավորներ եւ արտախորհրդարանական 

կուսակցություններ  
3361 8 2 5 1 

3. Քաղաքացիական հասարակություն, փորձագիտական 

հանրություն, ոչ ֆորմալ քաղաքացիական ակտիվիստներ 
374 15 1 6 8 

4. ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների 

կապակցությամբ ձեւավորված 

նախաձեռնությունների 

ներկայացուցիչներ 

«Չե՛ք անցկացնի» 

քաղաքացիական 

նախաձեռնություն  

0 0 0 0 0 

«Նոր Հայաստան» հանրային 

փրկության ճակատ 
31 1 0 1 0 

5. Vox Populi 0 0 0 0 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 3766 24 3 12 9 

 ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին 

կարծիքների արտահայտմանը 

հատկացված եթերային ժամանակը 

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին  

անդրադարձների քանակը  

(միավոր) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին 

անդրադարձների բնույթը 

(միավոր) 

+ – 0 

6. ԶԼՄ-ներ եւ լրագրողներ 68 3 0 0 3 

7. Միջպետական միջազգային կազմակերպություններ եւ 

արտասահմանյան երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ 
7 1 1 0 0 

Ընդամենը (6-7 խմբերի համար) 75 4 1 0 3 



 33 

2015թ. նոյեմբերի 6-19 

 

ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի քարոզչության համար  

խմբերին/դրանց ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը  

 

 «Կենտրոն» 

 

 

Խմբերը 

2015թ. դեկտեմբերի 6-ի  

հանրաքվեի քարոզչությանը  

հատկացված եթերային ժամանակը 

Վճարովի  

(վայրկյան) 

Անվճար  

(վայրկյան) 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  2078 0 

«Բարգավաճ Հայաստան»  0 0 

«Հայ ազգային կոնգրես»  552 0 

«Օրինաց երկիր»  0 0 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
245 0 

«Ժառանգություն»  0 0 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 2875 0 

2. Քաղաքական կուսակցություններ 0 0 

3. Հասարակական կազմակերպություններ 0 0 

4. ՀՀ քաղաքացիներ 0 0 

5. ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի 

հանրաքվեի անցկացման նախաձեռնության հեղինակ (ՀՀ նախագահ) 
0 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 0 0 
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Հեռուստահաղորդումներում խմբերի ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը, հիշատակումների/հղումների,  

անդրադարձների եւ ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նկատմամբ նրանց վերաբերմունքը  
 

«Շանթ» 
 

Հետազոտված հեռուստանյութերի ընդհանուր քանակը  190 

Մոնիտորինգի թեմային նվիրված հեռուստանյութերի քանակը  13 

Խմբերը 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին խմբերի 

ներկայացուցիչների 

արտահայտություններին հատկացված 

եթերային ժամանակը  

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության  

փոփոխությունների մասին 

արտահայտությունների/ 

դիրքորոշումների 

հիշատակումների/հղումների քանակը 

(միավոր) 

Խմբերի ներկայացուցիչների 

վերաբերմունքը  

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների նկատմամբ 

(միավոր) 

+ – 0 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  684 21 6 0 15 

«Բարգավաճ Հայաստան»  0 1 0 0 1 

«Հայ ազգային կոնգրես»  177 12 0 3 9 

«Օրինաց երկիր»  376 4 0 1 3 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
79.5 4 2 0 2 

«Ժառանգություն»  65 4 0 2 2 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 1381.5 46 8 6 32 

2. ՀՀ ԱԺ անկախ պատգամավորներ եւ արտախորհրդարանական 

կուսակցություններ  
116 5 0 2 3 

3. Քաղաքացիական հասարակություն, փորձագիտական 

հանրություն, ոչ ֆորմալ քաղաքացիական ակտիվիստներ 
313.5 7 2 4 1 

4. ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների 

կապակցությամբ ձեւավորված 

նախաձեռնությունների 

ներկայացուցիչներ 

«Չե՛ք անցկացնի» 

քաղաքացիական 

նախաձեռնություն  

0 0 0 0 0 

«Նոր Հայաստան» հանրային 

փրկության ճակատ 
0 0 0 0 0 

5. Vox Populi 0 0 0 0 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 429.5 12 2 6 4 

 ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխությունների մասին 

կարծիքների արտահայտմանը 

հատկացված եթերային ժամանակը 

(վայրկյան) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին  

անդրադարձների քանակը  

(միավոր) 

ՀՀ Սահմանադրության 

փոփոխություններին 

անդրադարձների բնույթը 

(միավոր) 

+ – 0 

6. ԶԼՄ-ներ եւ լրագրողներ 0 0 0 0 0 

7. Միջպետական միջազգային կազմակերպություններ եւ 

արտասահմանյան երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ 
0 0 0 0 0 

Ընդամենը (6-7 խմբերի համար) 0 0 0 0 0 
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ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի քարոզչության համար  

խմբերին/դրանց ներկայացուցիչներին հատկացված եթերային ժամանակը  

 

«Շանթ» 

 

 

Խմբերը 

2015թ. դեկտեմբերի 6-ի  

հանրաքվեի քարոզչությանը  

հատկացված եթերային ժամանակը 

Վճարովի  

(վայրկյան) 

Անվճար  

(վայրկյան) 

1. 

ՀՀ ԱԺ-ում ներկայացված 

խմբակցությունները/ 

կուսակցությունները 

«Հանրապետական» (ՀՀԿ)  2836 0 

«Բարգավաճ Հայաստան»  0 0 

«Հայ ազգային կոնգրես»  0 0 

«Օրինաց երկիր»  0 0 

«Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցություն»  
0 0 

«Ժառանգություն»  0 0 

Ընդամենը (առաջին խմբի համար) 2836 0 

2. Քաղաքական կուսակցություններ 0 0 

3. Հասարակական կազմակերպություններ 0 0 

4. ՀՀ քաղաքացիներ 0 0 

5. ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի 

հանրաքվեի անցկացման նախաձեռնության հեղինակ (ՀՀ նախագահ) 
0 0 

Ընդամենը (2-5 խմբերի համար) 0 0 

 

 


