
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐՈՒՄ ՏԻՐՈՂ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ� Մ ՄԵԴԻԱՆԵՐԻ 
ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ

ՔԱՐՏԵԶԱԳՐ� Մ



ՀԱՅԱՍՏԱՆ� Մ
ՄԵԴԻԱՆԵՐԻ ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ 

ՔԱՐՏԵԶԱԳՐ� Մ
ՀԱՇՎԵՏՎ� ԹՅ� ՆԸ ՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ Է ԲԱՑ ՀԱՍԱՐԱԿ� ԹՅԱՆ 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ`
Աշոտ Մելիքյան, Մեսրոպ Հար. թյ. նյան, Արթ. ր Պապյան, 

Ս. րեն Դեհերյան և Մարտին Այվազյան

ԽՄԲԱԳԻՐՆԵՐ`
Մարի. ս Դրագոմի ր, Մարկ Թոմփսոն (Բաց հասարակ. թյան 

հիմն ադրամի  ԶԼՄ-ների գծով ծրագրերի խմբագիրներ) 
և Ռիտա Ռ. դ. շա (ռեգիոնալ խմբագիր)

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ`
Են Յինգ Չան, Քրիստիան Ս. Նիսեն, Դ. շան Ռելժիկ, Ռասլ 

Սա. թվ. դ, Դամի ան Տամբինի
Խմբագրական հանձնաժողովը խորհրդատվական մարմի ն է: Դրա 

անդամն երը պատասխանատվ. թյ. ն չեն կր. մ այն հաշվետվ. թյան 
մե ջ պար. նակվող տեղեկ. թյ. նների և գնահատականների համար:

«ԲԱՑ ՀԱՍԱՐԱԿ� ԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ» ԶԼՄ-ՆԵՐԻ ԳԾՈՎ 
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ՝

Մեյջինդեր Քա. ր` օգնական, Գորդանա Յանկովիչ` տնօրեն

«ԲԱՑ ՀԱՍԱՐԱԿ� ԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ» ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 
ԾՐԱԳՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ՝

Վերա Ֆրանց` ծրագրի ավագ մե նեջեր, Դարի. ս Կ. պլինսկաս` 
տնօրեն 

ՀԱՅԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆ� ԹՅ� ՆԸ՝ 
Հայկ Պետրոսյան

12 նոյեմբերի, 2013թ. 
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Մեդիաների 
թվայնացման քարտեզագր. մ

«Ճշմարիտ լրագր. թյան հիմք. մ ընկած արժեքները, մարդկանց հ. սալի և բավարար 
տեղեկատվ. թյ. ն ստանալ.  պահանջը, ինչպես նաև նման տեղեկա տվ. թյան 
նշանակ. թյ. նը առողջ հասարակ. թյ. ն և ամ. ր ժողովրդավար. թյ. ն կառ. ցել.  
գործ. մ». սրանք են այն հիմն ական գաղափարները, որոնք պետք է կողմն աց. յցի պես 
. ղղորդեն նրանց, ովքեր . զ. մ են գնահատել զանգվածային լրատվ. թյան դաշտ. մ տեղի 
. նեցող փոփոխ. թյ. նները:

Էլեկտրոնային լրագր. թյան մասնագիտական ստանդարտները դեռ ձևավորման փ. լ. մ 
են: Նոր տեխնոլոգիաները շոշափելի ազդեց. թյ. ն են . նեցել լրագր. թյան վրա զարգացած 
երկրներ. մ, և այդ ազդեց. թյ. ններն զգացվ. մ են նաև պակաս զարգացած հասարակ. թ-
յ. ններ. մ:

«Մեդիաների թվայնացման քարտեզագր. մը»«Մեդիաների թվայնացման քարտեզագր. մը»  մի  ծրագիր է, որի շրջանակներ. մ աշխարհով 
մե կ մանրամասնորեն . ս. մն ասիրվ. մ են ոլորտ. մ տեղ գտած փոփոխ. թյ. նները և 
մի ջոցներ են ձեռնարկվ. մ գիտնականների, քաղաքական գործիչների, մանկավարժների 
և ստանդարտներ սահմանող պաշտոնատար անձանց մի ջև կամ. րջներ կառ. ցել.  
. ղղ. թյամբ: Միևն. յն ժամա նակ ծրագիրը նպաստ. մ է նրան, որ թվային լրատվ. թյան 
ասպարեզ. մ պակաս զարգացած երկրներ. մ ոլորտի հիմն ական գործող անձինք մասնակցեն 
և (կամ) նպաստեն ոլորտի զարգաց մանը: Միևն. յն ժամանակ այս . ս. մն ասիր. թյան 
արդյ. նք. մ կ. տակվ. մ են անհրաժեշտ տվյալներ .  տեղեկ. թյ. ններ, որոնք թ. յլ 
են տալիս խրախ. սել .  հիմն ավորել առաջարկվող փոփոխ. թյ. նները և դրանց շ. րջ 
բանավեճ ծավալել:

«Բաց հասարակ. թյան հիմն ադրամն երիի» ԶԼՄ-ների գծով ծրագիրը տարբեր երկրներ. մ 
ականա տես է եղել այն բանի, թե ինչպես են բարեփոխ. մն երը և մի ջավայրը ազդ. մ ԶԼՄ-ների 
վրա՝ փոխելով դրանց աշխատանքի մե թոդները և ապահովելով նյ. թական անկախ. թյան 
հնարավո ր. թյ. նը, մի ևն. յն ժամանակ հավատարիմ մն ալով բազմակարծ. թյան, 
թափանցիկ. թյան, մտքի արտահայտման և տեղեկատվ. թյան ազատ. թյան, հանր. թյան 
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առջև պատասխանա տվ. թյան և խմբագրական անկախ. թյան սկզբ. նքներին և 
մասնագիտական բարձր ստան դարտներին:

«Մեդիաների թվայնացման քարտեզագր. մ» ծրագիրը, իր առջև . նենալով վերը 
նշված արժեքները, աշխարհով մե կ գնահատ. մ է ԶԼՄ-ների համար ստեղծված այն 
հնարավոր. թյ. ն ները կամ խոչընդոտները, որոնք պայմանավորված են հետևյալ 
հանգամանքներով.

 անալոգայինից թվային հեռարձակման անց. մը,

 նոր. թյ. նների տարածման համար նոր հարթակների ձևավոր. մը,

 ավանդական հեռարձակման .  հեռահաղորդակց. թյան համատեղ. մը:

60 տարբեր երկրներ. մ տիրող իրավիճակին անդրադարձած այս ծրագրի շրջանակներ. մ 
. ս. մն ասիրվել է թվարկված փոփոխ. թյ. նների ազդեց. թյ. նը ԶԼՄ-ների հիմն ական 
«արտադրանքի»` քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական լ. րերի վրա:

«Մեդիաների թվայնացման քարտեզագր. մ»«Մեդիաների թվայնացման քարտեզագր. մ» հաշվետվ. թյ. նները յ. րաքանչյ. ր երկր. մ 
պատրաստվ. մ են տեղական հետազոտական կազմակերպ. թյ. նների կամ գործընկերների 
կողմի ց: Միասին այս հաշվետվ. թյ. նները կձևավորեն հզոր տեղեկատվական ռես. րս, 
որն այդքան անհրաժեշտ է թվային լրատվամի ջոցների դերը ժողովրդավարական 
գործընթացներ. մ գնահատել.  համար:

Բացի առանձին երկրներ. մ իրավիճակը նկարագրող այս հաշվետվ. թյ. նների, 
«Բաց հասարա կ. թյան հիմն ադրամն երի» ԶԼՄ-ների գծով ծրագիրը պատրաստել է 
այլ . ս. մն ասիր. թյ. ններ թվային լրատվամի ջոցների մասին: Համապատասխան 
հաշվետվ. թյ. նները հրապարակվել են  «MDM Reference Series»«MDM Reference Series» խորագրով:
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Ամփոփ տեղեկանք 
հաշվետվ. թյան մասին
Հայաստան. մ մե դիաների 
թվայնացման քարտեզագր. մ

Վերջին տարիները Հայաստան. մ ականատես եղան ինտերնետի արագ զարգաց մանը 
ոչ մի այն մայրաքաղաք. մ և մարզկենտրոններ. մ, այլ նաև հեռավոր գյ. ղեր. մ: Սա 
հատկապես նկատելի էր 2010–2011թթ., երբ ինտերնետ-օգտագործողների թիվն  աճեց գրեթե 
40 տոկոսով: Մասնագետների գնահատականների համաձայն, դա պայմանավորված էր 
մի  շարք հանգամանքներով, այդ թվ. մ` շ. կայ. մ նոր մատակարարների ի հայտ գալով 
և աճող մրցակց. թյան պայմաններ. մ գների նվազեցմամբ, մարզեր. մ և գյ. ղական 
բնակավայրեր. մ ինտերնետի մատչելի. թյան բարելավմամբ, համակարգիչների ապառիկ 
վաճառքով, ինչպես նաև բջջային կապի մի ջոցով ինտերնետից օգտվել.  հնարավոր. թյամբ: 
Այդ. հանդերձ, բնակչ. թյան ընդհան. ր թվ. մ ինտերնետ-օգտագործողների տոկոսը դեռ 
զգալիորեն ավելի մե ծ է Երևան. մ, քան մարզեր. մ: 2011 թ-ի տվյալների համաձայն, այդ 
ց. ցանիշը Երևան. մ կազմե լ է 43%, երբ հանրապետ. թյան այլ քաղաքներ. մ այն կազմե լ է 
33%, իսկ գյ. ղեր. մ` 13%:

Ինտերնետի տարածմանը զ. գահեռ ի հայտ են գալիս և զարգան. մ զանգվածային նոր 
լրատվա մի ջոցներ: Վերջին տարիներ. մ ի հայտ են եկել հարյ. րավոր առցանց (օնլայն) 
պարբերական ներ` էապես մե ծացնելով զանգվածային լրատվ. թյան շ. կան և դարձնելով 
այն անհամե մատ ավելի բազմազան: Նոր լրատվամի ջոցները հաջող. թյամբ մրցակց. մ 
են ավանդական ԶԼՄ-ների հետ և կարողացել են կարճ ժամանակահատված. մ առաջ 
անցնել տպագիր մամ. լից և ռադիոյից իրենց ընթերցողների (. նկնդիրների) թվով: Օնլայն 
լրատվամի ջոցներն . նեն ակնհայտ առավել. թյ. ն լրատվ. թյան արագ. թյան և ծավալների 
անսահմանափակ. թյան առ. մով: Ավելին, դրանց թողարկման ծախսերն էապես ավելի ցածր 
են, քան լրագրերինը և հեռ. ստա տեսային հաղորդ. մն երինը:

Զանգվածային լրատվ. թյան ոլորտի հիմն ական խաղացողները, և առաջին հերթին` 
ավանդական ԶԼՄ-ները, լավ հասկան. մ են, որ ստեղծված իրավիճակ. մ առանց թվային 
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տեխնոլոգիաների և օնլայն ռես. րսների պարզապես անհնար է մրցակցել .  գոյատևել: Ահա 
թե ինչ.  ԶԼՄ-ներն ակտիվորեն սկսել են արդիականացնել իրենց ինտերնետային կայքերը 
և իրականացնել համապա տասխան աշխատանքներ` ձևավորելով մ. լտիմե դիական 
պլատֆորմն եր, խմբավորելով տեքստային, լ. սանկարային և տեսաձայնային ինֆորմացիան 
և մատ. ցելով այն այնպիսի ֆորմատով, որ համատեղելի լինի տարբեր թվային սարքերի, այդ 
թվ. մ` բջջային հեռախոսների ծրագրերի հետ: 

Չնայած նոր լրատվամի ջոցների արագ զարգացմանը, հեռ. ստատես. թյ. նը շար. նակ. մ է 
մն ալ տեղեկատվ. թյան հիմն ական աղբյ. րը բնակչ. թյան գրեթե 90 տոկոսի համար: Դրանից 
հետև. մ է, որ անալոգայինից թվային հեռարձակմանն անց. մը, որը պլանավորված է 2015 
թվականին, չափազանց կարևոր է հեռ. ստատես. թյան համար: Այդ. հանդերձ, թվային 
հեռարձակման լիցենզիաների հատկացման նպատակով 2010 թվականին կարգավորող 
մարմն ի կողմի ց անցկացված մրց. յթի արդյ. նք. մ հանրապետական և մայրաքաղաքային 
հեռ. ս տաընկեր. թյ. նների թիվը 22-ից կրճատվեց մի նչև 18-ի:

Այս . ս. մն ասիր. թյան շրջանակներ. մ անցկացված հարցազր. յցների ժամանակ փոր-
ձա գետներից ստացված կարծիքների համաձայն, ո´չ «Ռադիոհեռ. ստատեսային հեռար-
ձակման թվային համակարգին անցնել.  հայեցակարգը» (որն ընդ. նվել է կառավար. թյան 
կողմի ց 2008 թվականին), ո´չ էլ «Հեռ. ստատես. թյան .  ռադիոյի մասին» նոր օրենքը 
(որն ընդ. նվել է Ազգային ժողովի կողմի ց 2010 թվականին) նպատակ չեն հետապնդ. մ 
ազատականացնել.  հեռարձակման ոլորտը, այլ հակառակը` նպաստ. մ են նրան, որ 
իշխան. թյ. նները բացարձակ վերահսկող. թյ. ն . նենան նոր ձևավորվող թվային 
դաշտ. մ բոլոր հեռարձակողների վրա:

Բացի օնլայն լրատվամի ջոցներից, ընթացիկ խնդիրների քննարկման համար ինֆորմացիայի 
փոխանակման կարևորագ. յն մի ջոց են դարձել սոցիալական ցանցերը, մասնավորապես` 
«Ֆեյսբ. քը»: Հայաստան. մ «Ֆեյսբ. ք» օգտագործողների թիվը կտր. կ աճեց 2012 թվականի 
խորհրդարանական ընտր. թյ. նների ժամանակ: Եթե 2012 թվականի հ. նվարին Հայաստա-
ն. մ կար «Ֆեյսբ. քի» 193,000 գրանցված օգտագործող, ապա երկ.  ամի ս հետո այդ թիվն  
ավելացավ ևս 100,000-ով, իսկ 2013 թվականի սեպտեմբերին օգտագործողների թիվը հասավ 
362,000-ի: Գրեթե բոլոր քաղաքական . ժերը և պատգամավորական .  նախագահական 
թեկնած. ները ներկայացված էին «Ֆեյսբ. ք. մ»` դրանով իսկ հաստատելով, որ ընդ. ն. մ 
են տվյալ սոցիալական ցանցը որպես ընտրողների հետ հաղորդակցվել.  և նախընտրական 
քարոզչ. թյան հզոր պլատֆորմ:

Այս . ս. մն ասիր. թյ. նը ց. յց տվեց, որ ընդհան. ր առմամբ թվայնաց. մը ավելացրել է 
լրատվամի ջոցների և դրանց կողմի ց առաջարկվող տեղեկատվ. թյան բազմազան. թյ. նը, 
ինչպես նաև նպաստել է բազմակարծ. թյան դրսևորմանը: Միևն. յն ժամանակ, կարգավորող 
մարմի նների անբավարար անկախ. թյ. նը, լրատվամի ջոցների սեփական. թյան հետ 
կապված հարցեր. մ թափանցիկ. թյան բացակայ. թյ. նը, հեռարձակման ոլորտը 
կարգավորող օրենսդր. թյան անկատար. թյ. նը, ինչպես նաև թվայնացման գործընթացի 



M A P P I N G  D I G I T A L  M E D I A     A R M E N I A8

դանդաղ տեմպերը խանգար. մ են զանգվածային լրատվ. թյան ոլորտի զարգացմանը: 
Լրատվ. թյան հիմն ական աղբյ. րը` հեռ. ստատես. թյ. նը, շար. նակ. մ է մն ալ 
իշխան. թյ. նների համապարփակ վերահսկող. թյան տակ: Լրատվամի ջոցների վրա 
գործադրվող քաղաքական ճնշ. մը հանգեց ն. մ է համատարած թաքնված գրաքնն. թյան, 
որի ազդեց. թյ. նն ամե նից շատ զգացվ. մ է հեռ. ստատեսային լրատվական .  
քաղաքական հաղորդ. մն երի վրա: Լրատվամի ջոցների մե ծ մասը կախված. թյ. ն . նեն 
խոշոր բիզնեսից և քաղաքական վերնախավից, որոնց հետ նրանք արդեն սերտաճել են:

Դրական փոփոխ. թյ. ններ կյանքի կոչել.  համար ս. յն հաշվետվ. թյ. ն. մ ներկայացվ. մ 
են մի  շարք առաջարկ. թյ. ններ: Առաջինը, պետք է արագացվի հեռարձակման հետ 
կապված այնպիսի օրենսդրական ակտերի ընդ. ն. մը, որոնք կտան իրական երաշխիքներ 
բազմակար ծ. թյան .  բազմազան. թյան համար: Երկրորդը, «Հեռ. ստատես. թյան .  
ռադիոյի մասին» օրենքը և «Զանգվածային լրատվ. թյան մասին» օրենքը պետք է ենթարկվեն 
փոփոխ. թյ. նների .  լրաց. մն երի` բոլոր տեսակի ԶԼՄ-ների սեփական. թյան հետ 
կապված հարցերի թափան ցիկ. թյ. նն ապահովել.  համար: Երրորդը, հեռարձակման 
ոլորտը կարգավորող մարմն ի անդամն երի ընտր. թյան .  նշանակման կարգը պետք է 
կատարելագործվի` կարգավորողի անկախ. թյ. նն ապահովել.  համար: Չորրորդը, պետք 
է մշակվի թվային հաճախականային մի ջակայքերի հատկացման այնպիսի թափանցիկ 
ընթացակարգ, որը թ. յլ կտա ապահովել.  հանրային շահերի պաշտպան. թյ. նը: 
Վերջապես, պետք է իրականացվեն բաց հանրային քննարկ. մն եր և հանր. թյան 
իրազեկման այլ մի ջոցառ. մն եր` թվային ֆորմատի անցնել.  գործընթացին հանր. թյան 
իրազեկված. թյ. նն ապահովել.  համար:
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Ընդհան. ր տեղեկ. թյ. ններ

Հայաստանը գտնվ. մ է Կովկասի հարավ. մ և սահմանակից է Վրաստանին, Ադրբեջանին, 
ինչպես նաև տարածաշրջանի «ամե նաազդեցիկ» պետ. թյ. ններին` Իրանին .  Թ. րքիային: 
Հայաստանի Հանրապետ. թյ. նը անկախ. թյ. ն է հայտարարել 1991 թվականի սեպտեմբերի 
21-ի հանրաքվեով: Հետսովետական շրջան. մ հանրապետ. թյան կյանքի վրա ազդող հիմն ա-
կան հանգամանքներից մե կն է եղել զինված հակամարտ. թյ. նը Ադրբեջանի հետ մե ծամասամբ 
հայաբնակ Լեռնային Ղարաբաղի1 համար: Հակամարտ. թյ. նը մի նչ օրս վերջնական լ. ծ. մ 
չի ստացել: Մեկ այլ ցավոտ խնդիր է Հայաստանի և Թ. րքիայի մի ջև հարաբեր. թյ. ն ները. 
այստեղ առկա է անհամաձայն. թյ. ն պատմական իրադարձ. թյ. նների, մասնավորապես 
օսմանական իշխան. թյ. նների կողմի ց 1915 թ-ից մի նչև 1918 թ. ընկած ժամանակահատված. մ 
մոտ 1.5 մլն հայերի սպան. թյան, շ. րջ. Հայաստանը որակ. մ է այդ իրադարձ. թյ. նները 
որպես ցեղա սպան. թյ. ն, իսկ Թ. րքիան հերք. մ է դրանք: Այս լարված. թյան . ժեղացմանը 
նպաստ. մ է այն, որ Թ. րքիան, սկսած 1993թ-ից, աջակցել է Ադրբեջանին Լեռնային 
Ղարաբաղի հակամար տ. թյ. ն. մ: Հայաստանը և Թ. րքիան երբեք դիվանագիտական 
հարաբեր. թյ. ններ չեն . նեցել, և նրանց սահմանները շար. նակ. մ են փակ մն ալ: 2009 թ-ի 
հոկտեմբերին Հայաստանի և Թ. րքիայի կառավար.  թյ. նները համաձայնեցին կարգավորել 
հարաբեր. թյ. նները, սակայն Թ. րքիան հայտարարեց, որ սահմանի բաց. մը կախված 
կլինի Լեռնային Ղարաբաղի հակա մարտ. թյան կարգավորման ընթացքից:

Հանրապետ. թյան զարգացման համար մե կ այլ լ. րջ խոչընդոտ էր 1988 թվականի 
դեկտեմբերի 7-ի աղետալի երկրաշարժը, որին ավելացան երկարատև էներգետիկ .  
տնտեսական ճգնաժա մե րը` հանգեցնելով մոտ 800,000 մարդ.  արտագաղթի:2

1 Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար շրջանը, որը բնակեցված է հիմն ական. մ հայերով, ձևավորվել է Սովետական 
Ադրբեջանի կազմ. մ 1923թ–ին: 1988թ–ի փետրվարին շրջանի օրենսդիր մարմի նը ընդ. ն. մ է Հայաստանի հետ 
մի ավորվել.  մասին որոշ. մ: Հայաստանը խրախ. ս. մ է այդ որոշման կայաց. մը: Որոշման հրապարակ. մը բեր. մ 
է զինված հակամարտ. թյան Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի .  վերջինիս աջակցող Հայաստանի մի ջև: 1994 թ-ի 
մայիսին ստորագրվ. մ է հրադադարի մասին համաձայնագիր: Այդ. հանդերձ, հակամարտ. թյ. նը դեռ լ. ծ. մ չի 
ստացել չնայած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բոլոր ջանքերին:

2 Աշխատանքի մի ջազգային կազմակերպ. թյ. ն, «Հայաստան. մի գրացիա և զարգաց. մ», Երևան 2009թ., տես` http://em-
ployment.am/up/attach/attach_arm10.pdf (հայերեն) (դիտվել է 2013թ–ի հ. նիսի 10–ին):
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Հայաստանի տնտես. թյ. նն աստիճանաբար հաղթահար. մ է դժվար. թյ. նները և 2002 
թ-ից սկս. մ է արագ զարգանալ (ապահովելով տարեկան մի ջին. մ 11.6 տոկոս աճ) մի նչև 
2008 թ-ի համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը:3 2009 թ-ին տնտես. թյ. նն 
առաջին անգամ հետաճ ապրեց (14.2 տոկոսով): Արտահանման .  ներկրման ծավալներն 
անկ. մ ապրեցին համապատասխանաբար 32.8 և 25 տոկոսով:

Պակասեցին նաև սփյ. ռքից եկող դրամական փոխանց. մն երը: Ըստ Համաշխարհային 
բանկի տվյալների, 2006 թվականին սփյ. ռքից պաշտոնական խողովակներով եկող 
դրամական փոխանց. մն երի ընդհան. ր ծավալը գերազանց. մ էր 1 մլրդ ԱՄՆ դոլարը կամ 
հանրապետ. թյան ՀՆԱ-ի 19 տոկոսը: Ճգնաժամի  արդյ. նք. մ դրամական փոխանց. մն երի 
ընդհան. ր ծավալը 2009 թվականին կրճատվեց 31 տոկոսով, իսկ մի այն ՌԴ-ից . ղարկվող 
փոխանց. մն երի ծավալը` 34 տոկոսով:4

ՀՆԱ-ի աճը վերականգնվեց վերջին երեք տարիների ընթացք. մ: ՀՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայ. թյան տվյալների համաձայն Հայաստանի ՀՆԱ-ն գերազանցել է 10 մլրդ ԱՄՆ դոլարը 
2011 թ-ին, ինչը ներկայացն. մ է 9.4 տոկոսի աճ` 2010թ-ի համե մատ. թյամբ: Տնտես. թյ. նը 
2011 թ-ին աճել է 4.6 տոկոսով և շար. նակել է աճել 2012 թ-ին` թերևս ավելի ցածր 
տեմպերով (3.8 տոկոս): Աճը հիմն ական. մ պայմանավորված էր գյ. ղատնտես. թյամբ, 
հանքարդյ. նա բեր. թյամբ (գ. նավոր մե տաղներ), ինչպես նաև թեթև արդյ. նաբեր. թյամբ 
(սարքաշին. թյ. ն, տեքստիլ):

Հայաստանի հիմն ական առևտրային գործընկերը Եվրոպական Մի. թյ. նն է (ԵՄ), որի հետ 
ապրանքաշրջանառ. թյ. նը կազմե լ է ընդհան. ր արտահան. մն երի մոտ 50 տոկոսը և 
ներկր. մն երի ավելի քան 30 տոկոսը: Հայաստանի և ԵՄ-ի մի ջև ասոցացման պայմանագրի 
շ. րջ բանակց. թյ. ններն սկսվեցին 2010 թ-ին: Ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ ԵՄ-ն 
նախա տես. մ էին ավարտել ասոցացման պայմանագրի շ. րջ բանակց. թյ. նները մի նչև 
նոյեմբերին Վիլնյ. ս. մ կայանալիք «Արևելյան գործընկեր. թյան» գագաթաժողովը:5 
Այդ. հանդերձ, 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին, ՌԴ Նախագահ Վլադիմի ր Պ. տինի 
հետ Մոսկվայ. մ կայացած բանակց. թյ. ններից հետո ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 
հայտարարեց, որ Հայաստանը մտադր. թյ. ն . նի մի անալ.  Մաքսային մի . թյանը, որի 
մե ջ են մտն. մ Բելառ. սը, Ղազախստանը և Ռ. սաստանը: Այս հայտարար. թյ. նը վերջ 
դրեց ԵՄ ասոցացման շ. րջ տարվող բոլոր բանակց. թյ. ններին: 6

3 ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայ. թյ. ն, «Տնտեսական ճգնաժամը և աղքատ. թյ. նը. իրավիճակը ՀՀ աշխատանքի 
շ. կայ. մ», Երևան 2011 թ. տես` http://www.armstat.am/file/article/poverty_2011a_2.pdf  (հայերեն) (դիտվել է 2013թ-ի 
հ. նիսի 10-ին):

4 ՀՀ էկոնոմի կայի նախարար. թյ. ն, «Հայաստանի տնտես. թյան մասին հաշվետվ. թյ. ն, 2010թ.», տես` http://edrc.am/re-
sources/useful-resources/useful-publications (դիտվել է 2013թ-ի հ. նիսի 10-ին):

5 «Հայաստան-ԵՄ ասոցացման համաձայնագրի շ. րջ բանակց. թյ. նները մոտեն. մ են ավարտին», հոդված «News.am» 
կայք. մ` http://news.am/eng/news/145414.html (դիտվել է 2013թ-ի հ. նիսի 10-ին):

6 «Հայաստանը մի անալ.  է Ռ. սաստանի կողմի ց առաջնորդվող մաքսաիյն մի . թյանը», Ռադիո Ազատ Եվրոպա-Ռադիո 
Ազատ. թյ. ն, 3 սեպտեմբերի, 2013թ., տես` http://www.rferl.org/content/armenia-customs-union/25094560.html  (դիտվել է 
2013թ-ի սեպտեմբերի 30-ին):
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Սոցիալական ց. ցանիշներ

բնակչ. թյ. ն` 2,871,771 մարդ (հոկտեմբեր 2011թ.)
տնային տնտես. թյ. ններ` 763,600 (հոկտեմբեր 2011թ.)

Նկար 1. 
գյ. ղական–քաղաքային բնակչ. թյան հարաբերակց. թյ. նը (%), 2011թ.

                                                   

գյ. ղական, 37 քաղաքային` 63

աղբյ. րը` «Բնակչ. թյան մարդահամար» 2011թ.7

Նկար 2. 
Էթնիկական կազմը (որպես ընդհան. ր բնակչ. թյան %), 2011թ.

                                                    

այլ` 0.3

   հայ` 98.1

ռ. ս` 0.4
եզդի` 1.2

ծանոթագր. թյ. ն` «այլ» կատեգորիայի մե ջ մտն. մ են ասորիները, . կրաինացիները, քրդերը, հ. յները, 
վրացիները և այլոք,

աղբյ. րը` «Բնակչ. թյան մարդահամար» 2011թ 8

7 ՀՀ ԱՎԾ, «2011 թվականի մարդահամարի նախնական արդյ. նքները», տես` http://armstat.am/file/doc/99475033.pdf 
(հայերեն) (դիտվել է 2013թ-ի հ. նիսի 10-ին):

8 ՀՀ ԱՎԾ, «Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը Հայաստան. մ 2013 թ-ի հ. նվար–մարտ ամի սներին. սոցիալական .  
ժողովրդագրական ոլորտը», տես` http://armstat.am/file/article/sv_03_13a_520.pdf (հայերեն) (դիտվել է 2013թ-ի սեպտեմբերի 
28-ին):
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Նկար 3. 
Բնակչ. թյան կազմն  ըստ մայրենի լեզվի (որպես ընդհան. ր 

բնակչ. թյան %) 2011թ.

                                                                

հայերեն` 97.9

այլ` 0.3
քրդերեն` 1

ռ. սերեն` 0.8

                 

աղբյ. րը` «Բնակչ. թյան մարդահամար» 2011թ9 

Նկար 4. 
Բնակչ. թյան կազմն  ըստ կրոնական դավանանքի 

(որպես ընդհան. ր բնակչ. թյան %), 2011թ.

                                        

հայ առաքելական` 96.5
այլ` 0.4այլ քրիստոնյա` 2.2

եզդի 0.8

աղբյ. րը`  «Բնակչ. թյան մարդահամար» 2011թ10

9 ՀՀ ԱՎԾ, «Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը Հայաստան. մ 2013 թ-ի հ. նվար–մարտ ամի սներին. սոցիալական .  
ժողովրդագրական ոլորտը», տես` http://armstat.am/file/article/sv_03_13a_520.pdf (հայերեն) (դիտվել է 2013թ-ի սեպտեմբերի 
28-ին):

10 ՀՀ ԱՎԾ, «Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը Հայաստան. մ 2013 թ-ի հ. նվար–մարտ ամի սներին. սոցիալական .  
ժողովրդագրական ոլորտը», տես` http://armstat.am/file/article/sv_03_13a_520.pdf (հայերեն) (դիտվել է 2013թ-ի սեպտեմբերի 
28-ին):
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Տնտեսական ց. ցանիշներ

Աղյ. սակ 1. 

Տնտեսական ց. ցանիշներ, 2005–2014 թթ.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013f 2014f

ՀՆԱ (ներկայիս գները,
մլրդ ԱՄՆ$)

4.900 6.384 9.206 11.662 8.648 9.260 10.138 2013f 10.325 10.287

ՀՆԱ մե կ շնչի հաշվով
(ներկայիս գները, ԱՄՆ$)

1,523 1,982 2,853 3,605 2,647 2,806 3,042 2014f 3,037 2,996

Համախառն ազգային եկա-
մ. տ (ՀԱԵ) մե կ շնչի հաշ վով 
(ներկա գները ԱՄՆ$)

4,210 4,940 5,760 6,340 5,390 5,620 6,100 n/a n/a n/a

Գործազրկ. թյ. ն
(ընդհան. ր աշխատ. ժի %)

31.2 27.8 28.7 16.4* 18.7 19.0 19.0 19.0 18.5 18.0

Սղաճ (մի ջին տարեկան % 
նախորդ տարվա համե մատ)

0.6 2.9 4.5 9.0 3.5 7.2 7.6 2.5 4.2 4.0

Ծանոթագր. թյ. ն` «e» - հաշվարկային, «f» - կանխատես. մ, «n/a» - տվյալ չկա: ՀՀ ԱՎԾ համաձայն 2008թ-ից հետո 
ստացված տվյալները անհամատեղելի են նախորդ տարիների տվյալների հետ: 2001–2007 
թթ. օգտագործվող մե թոդաբան. թյ. նը հիմն վ. մ էր գործազրկ. թյան բացված սահմանման 
վրա, ինչպես որ դա առաջարկվ. մ էր Աշխատանքի մի ջազգային կազմակերպ. թյան 
(ԱՄԿ) կողմի ց անց. մային փ. լ. մ գտնվող երկրների համար: Սկսած 2008 թվականից 
գործազրկ. թյան մակարդակը հաշվարկվել է ԱՄԿ-ի ստանդարտ սահմանման հիման 
վրա, ինչպես որ դա արվ. մ է ԵՄ-. մ: Այդ իսկ պատճառով հետագա տարիների համար 
հաշվարկված տվյալները տարբերվ. մ են 2001–2007թթ. ժամանակա հատվածի տվյալներից, 
որոնք հաշվարկվել են գործազրկ. թյան բացված սահմանման հիման վրա:11

Աղբյ. րը` ՀՀ ԱՎԾ, Հեռահաղորդակց. թյան մի ջազգային մի . թյ. ն (ՀՄՄ), հ. նվար 2012թ.

11 ՀՀ ԱՎԾ, «Գործազրկ. թյան մակարդակը», տես`  http://www.armstat.am/en/?nid=126&id=08010 (դիտվել է 2013թ-ի հ. նիսի 
10-ին):
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1. Լրատվ. թյան սպառ. մը, 
 թվայնացման գործոնը

1.1 Թվային տեխնոլոգիաների հաղթարշավը

1.1.1 Թվային սարքավոր. մն եր

Հեռահաղորդակց. թյան մի ջազգային մի . թյան (ՀՄՄ) վերջին տվյալների համաձայն տնային 
տնտես. թյ. նների 96.6 տոկոսը 2009 թվականի դր. թյամբ . նեին հեռ. ստաց. յցներ, 
սակայն որևէ տեղեկ. թյ. ն չկա այն մասին, թե այդ հեռ. ստաց. յցների քանի տոկոսն 
է նախատեսված թվային ազդանշաններ ընդ. նել.  համար: Քանի որ արտագաղթի 
պատճառով տնային տնտե ս. թյ. նների թիվը պակասել է (841,000-ից 2005թ-ի դր. թյամբ 
մի նչև 837,000-ի 2009 թ-ի դր.  թյամբ), պակասել է նաև հեռ. ստաց. յց . նեցողների թիվը, 
սակայն մի այն 1.7 տոկոսով:12

Սեփական համակարգիչների թիվը կտր. կ ավելացել է: 2005թ-ից մի նչև 2010թ. ընկած 
ժամանակահատված. մ սեփական համակարգիչ . նեցող տնային տնտես. թյ. նների 
թիվը եռապատկվել է (5.5 տոկոսից հասնելով 17.8 տոկոսի): Շրջադարձային տարի կարելի 
է համարել 2009 թվականը, երբ համակարգիչ գնած տնային տնտես. թյ. նների թիվն  
ավելացավ 43,506-ով (ավելի քան 5 տոկոսով), ինչը հիմն ական. մ պայմանավորված էր 
նրանով, որ կառավար.  թյ. նը վերջ դրեց ինտերնետ-ծառայ. թյ. նների մե նաշնորհին, ինչ 
էլ իր հերթին բերեց ծառայ. թյ. նների գների նվազեցմանը (տես 1.1.2 բաժինը):

Ռադիոընդ. նիչ . նեցողների մասին ՀՄՄ տվյալներ կան մի այն 2005 թվականի դր. թյամբ. 
243,049 տնային տնտես. թյ. ն կամ ծխերի ընդհան. ր թվի 28.9 տոկոսը: Լրատվ. թյան 
սպառման վերաբերյալ «Հետազոտական ռես. րսների կովկասյան կենտրոնի» (ՀՌԿԿ) 
կողմի ց իրականացված . ս. մն ասիր. թյան համաձայն 2011 թ-ին բնակչ. թյան ավելի 
փոքր տոկոսն է օգտվել ռադիոյից: Ուս. մն ասիր. թյանը մասնակցած ՀՀ 1,420 բնակիչներից 
մի այն 20 տոկոսն . ներ տանը ռադիոընդ. նիչ և 16 տոկոսը` ավտոմե քենայ. մ, այնինչ 

12 ՀՄՄ տվյալները Հայաստանի վերաբերյալ, քաղվածք, 2011թ-ի հ. նիսի 2-ի դր. թյամբ:
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հարցվածների 97 տոկոսն . ներ աշխատող հեռ. ստաց. յց, իսկ 32 տոկոսը` համակարգիչ: 
Հարցվածների մոտ 90 տոկոսն օգտվ. մ էր բջջային հեռախոսներից:13

Աղյ. սակ 2. 
Տներ. մ առկա սարքավոր. մն երը, 2005–2010 թթ.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

թիվ
HH*

% 
THH**

թիվ
HH

% 
THH

թիվ
HH

% 
THH

թիվ
HH

% 
THH

թիվ
HH

% 
THH

թիվ
HH

% 
THH

հեռ. ստաց. յց 826,703 98.3 n/a n/a 808,849 96.6 820,514 98.3 808,581 96.6 n/a n/a

ռադիո 243,049 28.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

համակարգիչ 46,312 5.5 56,723 6.8 69,657 8.3 85,392 10.2 128,898 15.4 165,795 21

Ծանոթագր. թյ. ն` «n/a» – տվյալ չկա, *«HH» – սարքն . նեցող տնային տնտես. թյ. նները, **«THH» – բոլոր 
տնային տնտես. թյ. նները

Աղբյ. րը` ՀՄՄ, հ. նվար 2012թ.

1.1.2 Պլատֆորմն եր

Եթերային անալոգային հեռարձակ. մն  ամե նատարածված պլատֆորմն  է հեռ. ստատես. թյան 
համար: Բնակչ. թյան ավելի քան 96 տոկոսը կամ այլ կերպ ասած` հեռ. ստաց. յց . նեցող 
բոլոր անձինք օգտվ. մ են այս անվճար ծառայ. թյ. նից:

2009 թվականին 84 հեռ. ստատեսային ընկեր. թյ. ններ (հանրապետական, մայրաքաղաքային 
և մարզային) հեռարձակ. մ էին իրականացն. մ ՀՀ տարածք. մ: Սակայն, մի այն «Հանրային 
հեռ. ստատես. թյ. նն» .  «Հանրային ռադիոն» հնարավոր. թյ. ն . նի հեռարձակել.  
ամբողջ հանրապետ. թյան տարածքով` ներառելով բոլոր բնակավայրերը:14

Մայրաքաղաք. մ եթերային հեռարձակ. մ իրականացնող բոլոր 18 հեռ. ստատեսային ընկե-
ր. թյ. ններն իրենց ծածկ. յթի մե ջ ներառ. մ են Երևանի ամբողջ բնակչ. թյանը:15 Մարզերից 
յ. րաքանչյ. ր. մ հեռարձակվ. մ է հինգից վեց հեռ. ստաալիք: Երևանի հարևան.  թյամբ 
գտնվող քաղաքներ. մ .  գյ. ղեր. մ իրավիճակն այլ է. բացի մարզային և հանրապետական 
ալիքներից, այնտեղ հնարավոր. թյ. ն կա դիտել.  նաև Երևանի մի  շարք ալիքներ: 16

13 Հետազոտական ռես. րսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ), «Հայաստան, 2011թ., Լրատվ. թյան վերաբերյալ հանր. թյան 
կարծիքի . ս. մն ասիր. թյ. ն», 2011 թ., հ. նվար-փետրվար ամի սներ, տես` http://www.crrc.am/store/armedia/CRRC_Ar-
Media_2011_Presentation_English.pdf (դիտվել է 2012թ. հ. նիսի 20-ին):

14 Էկոնոմի կայի նախարար. թյ. ն, «Հայաստան. մ ռադիոհեռ. ստատեսային հեռարձակման թվային համակարգին 
անցնել.  հայեցակարգ», 2009թ., էջ 6, տես` http://www.mineconomy.am/arm/73/e45b2284f31a5d43294dd22d94b008e6/down-
load.fi le.html (հայերեն) (դիտվել է 2012թ. հ. նիսի 20-ին) (այս. հետ` էկոնոմի կայի նախարար. թյան հայեցակարգ):

15 Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմի ց 2010 թվականի դեկտեմբերին թվային հեռարձակ-
ման թ. յլտվ. թյ. նների տրամադրման մրց. յթից հետո Երևան. մ հեռարձակ. մ իրականացնող հեռ. ստաընկեր. -
թյ. նների  թիվը 2011 թվականի հ. նվարի 20-ի դր. թյամբ 22-ից իջավ 18-ի:

16 Էկոնոմի կայի նախարար. թյան հայեցակարգ, էջ 6:
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Հայաստան. մ կաբելային հեռ. ստատես. թյ. նն սկսեց տարածվել արբանյակային 
հեռ. ստա տես. թյան հետ մի ասին, իսկ 2006 – 2009 թվականներին արբանյակային 
. նեցողների թիվն  ավելացավ: Սակայն, 2010 թվականին վիճակագր. թյ. նը փոփոխվեց 
ի օգ. տ կաբելային հեռ. ստատես. թյան, և այժմ դրանց մի ջև տարբեր. թյ. նը կազմ. մ 
է մի այն 10 տոկոս (տես աղյ. սակ 3-ը): Հայաստան. մ «AGB Nielsen Media Research»-ի 
ներկայաց. ցիչ Խորեն Բադալյանը կարծ. մ է, որ դա պայմանավորված է նրանով, որ 
կաբելայինի գներն ավելի մատչելի են, իսկ առաջարկվող փաթեթներն` ավելի գրավիչ, 
քան արբանյակայինը:17

Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովից (ՀՌԱՀ) ստացված ինֆորմացիայի 
համա ձայն կաբելային հեռարձակման լիցենզիա են ստացել 43 հեռ. ստաընկեր. թյ. ններ, 
սակայն տեղեկ. թյ. ններ չկան այն մասին, թե դրանցից քանիսն են իրական. մ գործ. մ: Չորս 
հայկական հեռ. ստաընկեր. թյ. ններ հեռարձակ. մ են իրականացն. մ արբանյակով` 
«Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյ. նը», («Eutelsat», «W1», «Hotbird» և «Intelsat Americas»), 
«Շանթը» («Hotbird»), «Արմե նիան» («Hotbird») և «Երկիր մե դիան» («Hotbird»):18

2006 թվականի Ժնևի պայմանագրի համաձայն Հայաստանն ստանձնել է մի նչև 2015 թվականի 
հ. նվարի 1-ը անալոգային հեռարձակ. մը դադարեցնել.  պարտավոր. թյ. ն:19 2013 
թվականի հ. նիսի 14-ին, «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենք. մ կատարված 
փոփոխ.  թյ. նների .  լրաց. մն երի համաձայն, անալոգայինից թվային հեռարձակման 
անցնել.  վերջնա ժամկետը երկարաձգվել է մի նչև 2015 թվականի հ. լիսի 1-ը: Այս 
քայլը կառավար. թյան կողմի ց հիմն ավորվել է «շոշափելի տեխնիկական, նյ. թական և 
ֆինանսական դժվար.  թյ. ններով», որոնք ի հայտ են եկել հեռարձակման անալոգային 
համակարգից թվայինին անցման ընթացք. մ:20

Կառավար. թյան կողմի ց հաստատված հայեցակարգի համաձայն, պետ. թյ. նը կֆինանսա-
վորի չորս անվճար մ. լտիպլեքսորների տեղակայման և շահագործման ծախսերը:21 
Դրանցի երեքը (յ. րաքանչյ. րը` վեց հեռ. ստատեսային և չորս ռադիո կայաններով) 
կծառայեն մայրաքաղաքին, իսկ չորրորդը (. թ հեռ. ստատեսային կայաններով Երևան. մ, 
մե կ մարզային հեռ. ստատեսային կայանով և չորս ռադիո կայաններով) կօգտագործվի 
հանրապետ. թյան մարզեր. մ հեռարձակ. մ իրականցնել.  համար: Կառավար. թյան 
աղբյ. րների համաձայն, անցման այս ամբողջ պրոցեսի ընդհան. ր ծախսը կկազմի  

17 Հարցազր. յց «TV MR AM»-ի գլխավոր տնօրեն Խորեն Բեգլարյանի հետ («AGB Nielsen Media Research»-ի պաշտոնական 
լիցենզիա Հայաստան. մ), Երևան, Հայաստան, 28 հ. լիսի, 2011թ.

18 Տվյալները վերցված են հեռ. ստաընկեր. թյ. նների պաշտոնական կայքերից, տես` http://www.1tv.am, http://www.shant-
tv.com, http://www.armeniatv.com և http://www.yerkirmedia.am (դիտվել է 20 հ. նիսի 2012թ.)

19 Հեռահաղորդակց. թյան մի ջազգային մի . թյ. ն (ՀՄՄ), «Digital broadcasting set to transform communication landscape by 
2015», տես` http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2006/11.html (դիտվել է 18.09.2011թ.)

20 ՀՀ «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենք. մ 2013 թ-ի հ. նիսի 14-ի փոփոխ. թյ. ններն .  լրաց. մն երը, տես` 
http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=30636 (դիտվել է 9 օգոստոսի, 2013թ.):

21 Էկոնոմի կայի նախարար. թյան հայեցակարգ
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մոտ 30 մլն ԱՄՆ դոլար: Հայտնի է, որ այդ գ. մարը հատկացվել.  է փ. լերով, սակայն 
ֆինանսավորման աղբյ. րները դեռ պետք է որոշվեն .  հաստատվեն:22

Աղյ. սակ 3. 

Հեռ. ստաալիքների ընդ. նման անալոգային և թվային պլատֆորմն երը 
2006–2011թթ.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ընդ. նիչներ No 
UP* 

%
TVUP

No
UP

% 
TVUP

No 
UP

% 
TVUP

No 
UP

% 
TVUP

No 
UP

% 
TVUP

No 
UP

% 
TVUP

եթերային* 1,872,425 96.0 1,874,831 96.0 1,890,345 96.8 1,889,813 96.8 1,892,212 96.8 1,895,603 96.8
– որից թվային n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

կաբելային** 19,504 1.0 72,259 3.7 82,019 4.2 87,852 4.5 125,104 6.4 281,990 14.4
– որից թվային n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 66,462 3.4 125,329 6.4

արբանյակային* 58,513 3.0 60,541 3.1 101,547 5.2 101,518 5.2 87,964 4.5 80,288 4.1
– որից թվային n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 66,462 3.4 80,288 4.1

Ծանոթագր. թյ. ն` «UP» – չորս տարեկանից մե ծ քաղաքաբնակ այն անձանց թիվը, ովքեր . նեն 
համապատասխան սարքավոր. մ, «TVUP» – չորս տարեկանից մե ծ քաղաքա բնակ անձանց 
տոկոսային հարաբեր. թյ. նը, «n/a» -– տվյալ չկա: Տվյալները վերաբեր. մ են հիմն ական 
հեռ. ստաց. յցին այն տներ. մ, որտեղ կան մե կից ավելի հեռ. ստաց. յցներ: Ներկայացված 
են տվյալներ մի այն քաղաքային բնակչ.  թյան համար. ամբողջ բնակչ. թյան վերաբերյալ 
տվյալները բացակայ. մ են:

Աղբյ. րը` «AGB Nielsen Media Research», ՀՀ ԱՎԾ, 22 մայիսի, 2012թ.

Ինտերնետային հեռ. ստատես. թյ. նը (IP) և «3G» բջջային ինտերնետային ցանցերն 
սկսել են զարգանալ Հայաստան. մ: «IP» հեռ. ստատես. թյ. նը մ. տք գործեց Հայաստան 
2009թ-ին: Այս ծառայ. թյ. նը մատ. ցող առաջին և մի նչ օրս մի ակ ընկեր. թյ. նը «Ucom»-ն 
է, որն . նի չորս բաժնետե` գործարարներ Ալեքսանդր Եսայանը, Հայկ Եսայանը և Արամ 
Խաչատրյանը, ինչպես նաև «IUNetworks» ընկեր. թյ. նը: «UCOM»-ի 76-ալիքանոց փաթեթի 
ամսական վարձը կազմ. մ է 8,500 դրամ կամ 23 ԱՄՆ դոլար:23 «IP» հեռ. ստատես. թյ. նը 
ներկայ. մս հասանելի է մի այն մայրաքաղաքի մի  շարք շրջաններ. մ: Ընկեր. թյան տնօրեն 
Հայկ Եսայանի խոսքերով, մի նչև 2011թ-ի վերջ ծառայ. թյ. նը հասանելի էր արդեն Երևանի 
ամբողջ տարածք. մ, իսկ ընկեր. թյ. նն . ներ ավելի քան 22,000 բաժանորդ: 2012 թ-ին 
«Ucom»-ն սկսեց ծառայ. թյ. ններ մատ. ցել նաև մարզեր. մ:24

Ռադիո հեռարձակ. մը Հայաստան. մ հիմն ական. մ կենտրոնացած է Երևան. մ: Ռադիոկա-
յանները հիմն ական. մ հաղորդ. մ են երաժշտական .  ժամանցի ծրագրեր և որպես կանոն` 

22 «Գնե՞լ, թե՞ չգնել նոր հեռ. ստաց. յց. Հայաստանի հեռ. ստադիտողները հեռ.  չեն մն ա թվայնացման գործընթացից»,  
«JNews.am», 22 հ. նիսի, 2011թ, տես` http://www.jnews.am/en/armenia-digitalization-process (դիտվել է 10 հ. նիսի, 2013թ.):

23  Միջին տարեկան փոխարժեքը վերցված է ՀՀ ԱՎԾ կայքից` http://armstat.am/am/?nid=126&id=17010 (դիտվել է 11 նոյեմբերի, 
2012թ.):

24  «Ucom» ՍՊԸ պաշտոնական կայք` http://new.ucom.am/en/uTVHome.html (դիտվել է 20 հ. նիսի, 2012թ.):
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լ. րերի կարճատև թողարկ. մն եր: «AGB Nielsen’s»-ի ներկայաց. ցիչ Խորեն Բեգլարյանի 
կարծիքով, ռադիոլսարանը Հայաստան. մ երբեք կանոնավոր կերպով չի . ս. մն ասիրվել:25 
Հետխորհրդային շրջան. մ պարբերական . ս. մն ասիր. թյ. ններ չեն անցկացել տարեկան 
կտրվածքով, իսկ կատարված . ս. մն ասիր. թյ. նները, ինչպես օրինակ` ՀՌԿԿ-ինը, կր. մ 
են մի անվագ բն. յթ (տես 1.1.1 բաժինը):

Հայաստան. մ կան «FM» հաճախական. թյամբ հեռարձակող 19 ռադիոընկեր. թյ. ններ, 
որոնցից 17-ը գործ. մ են Երևան. մ: Տեղական ռադիոընկեր. թյ. ններ կան 
հանրապետ. թյան մի այն երկ.  այլ քաղաքներ. մ` Վանաձոր. մ և Գյ. մրի. մ: Ռադիո 
հեռարձակ. մ հանրապե տ. թյան ամբողջ տարածք. մ իրականցն. մ է մի այն «Հայաստանի 
հանրային հեռ. ստա ռադիոընկեր. թյան» և երկ.  մասնավոր ընկեր. թյ. նների` «ԱՐ ռադիո 
ինտերկոնտինենտալի» և «Ռադիո հայի» կողմի ց:26 Երկ.  մասնավոր ռադիոկայաններն էլ 
բացի երաժշտական .  ժամանցի ծրագրերից . նեն նաև նոր. թյ. նների թողարկման .  
վերլ. ծական ծրագրեր:

Ռադիոհեռարձակման համակարգերի թվայնաց. մը հետաձգվել է ֆինանսավորման 
հետ կապ ված խնդիրների պատճառով: Ս. յն . ս. մն ասիր. թյան շրջանակներ. մ 
կազմապերպված հարցազր. յցներից մե կի ժամանակ էկոնոմի կայի նախարար. թյան 
մի  պաշտոնյա ասել է, որ կառավար. թյ. նը կանդրադառնա ռադիոյի թվայնացմանը 
հեռ. ստատես. թյան թվայնացման գործընթացն ավարտել. ց հետո:27

 
Աղյ. սակ 4. 

Ինտերնետ-ծառայ. թյ. նների և բջջային կապի բաժանորդների տոկոսն ընդհան. ր 
բնակչ. թյան մե ջ 2005–2010 թթ-ին

2005 2006 2007 2008 2009 2010

ինտերնետ 5.2 5.6 6.0 6.2 15.3 37.0
 – որից լայնաշերտ 0.06 n/a 0.13 0.16 0.19 2.68

բջջային կապ 10.4 41.0 61.0 75.9 84.9 125.0

 – որից «3G» n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Ծանոթագր. թյ. ն` «n/a» - տվյալ չկա

Աղբյ. րը` ՀՄՄ հաշվետվ. թյ. ն Հայաստանի մասին, քաղվածք` 2 հ. նիսի, 2011թ.

Ինտերնետի արագ տարած. մն  սկսվեց 2009թ-ի վերջերին, երբ Հանրային ծառայ. թյ. նները 
կարգավորող հանձնաժողովը որոշեց դադարեցնել ծառայ. թյ. նների մի ակ մատակարար 

25 Հարցազր. յց «TV MR AM»-ի գլխավոր տնօրեն Խորեն Բեգլարյանի հետ («AGB Nielsen Media Research»-ի պաշտոնական 
լիցենզիա Հայաստան. մ), Երևան, Հայաստան, 28 հ. լիսի, 2011թ.

26 Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի (ՀՌԱՀ) պաշտոնական կայք` www.tvradio.am (դիտվել է 2011թ-
ի սեպտեմբերի 12-ին):

27 Հարցազր. յց Սիմոն Աղաջանյանի հետ, Հայաստանի Հանրապետ. թյան տարածք. մ հեռ. ստառադիոհաղորդ. մ-
ների հեռարձակման թվային համակարգի ներդրման հարցերով մի ջգերատեսչական հանձնաժողով, ՀՀ էկոնոմի կայի 
նախարար. թյ. ն, Երևան, 12 օգոստոսի, 2011թ.
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«Արմե նթելի» մե նաշնորհային կարգավիճակը: Երկ.  նոր ընկեր. թյ. նների` «GNC-Alpha»-ի 
և «Fibernet Communications»-ի մ. տքը հայկական շ. կա թ. յլ տվեց ոչ մի այն նվազեցնել 
ծառայ.  թյան գները, այլ նաև առաջարկել կապի այլընտրանքներ և բարելավել ծառայ. թյան 
որակը: Մինչև 2009 թվականը կապն ապահովվ. մ էր մի այն Վրաստանի տարածքով անցնող 
մե կ կաբելով. փոխարենը այժմ կան մի  քանի օպտիկամանրաթելային կաբելներ ինչպես 
Վրաստանի, այնպես էլ Իրանի տարածքներով: Բացի դրանից, ինտերնետ ծառայ. թյան 
մե ծածախ գներն ընկել են գրեթե . թ անգամ:28

Ինտերնետի տարած. մը հասավ անհավանական տեմպերի այս . ս. մն ասիր. թյան 
իրակա նացման ժամանակահատված. մ` սկսելով 6.2 տոկոսից 2008 թվականին, 15.3 
տոկոսով մտնելով 2009 թվական, և հասնելով 37 տոկոսի 2010 թվականի վերջ. մ: Հանրային 
ծառայ. թյ. նները կարգավորող հանձնաժողովի տվյալների համաձայն, Հայաստանի 
բնակչ. թյան կեսից ավելին, այսինքն մոտ երկ.  մլն բաժանորդ, 2010 թվականին 
հնարավոր. թյ. ն . նեին օգտվել.  ինտերնետից, այդ թվ. մ` բջջային կապի մի ջոցով: 
«Հայաստանի ինտերնետ հասարակ. թյ. ն» ՀԿ-ի կողմի ց 2011 թվականին իրականացված 
. ս. մն ասիր. թյ. նը ց. յց տվեց, որ Հայաստան. մ մոտ 200,000 տնային տնտես. թյ. ններ 
հնարավոր. թյ. ն . նեն օգտվել.  լայնաշերտ ինտերնետից:29

Այդ. հանդերձ, ինտերնետն անհամաչափորեն ավելի շատ է տարածված քաղաքներ. մ, 
քան գյ. ղեր. մ: ՀՌԿԿ-ի կողմի ց 2011 թվականին հրապարակված . ս. մն ասիր. թյան 
արդյ. նք ները ց. յց են տալիս, որ ինտերնետից օգտվել.  հնարավոր. թյ. ն . նեն հարցմանը 
մասնակցած անձանցից 43 տոկոսը` Երևան. մ, 33 տոկոսը` հանրապետ. թյան այլ քաղաք-
ներ. մ, և մի այն 13 տոկոսը` գյ. ղական բնակավայրեր. մ: Ամե նից շատ ինտերնետից 
օգտվ. մ են երիտասարդները. 21-25 տարեկանները ցանց. մ անցկացն. մ են մի ջին. մ 
օրական 5.5 ժամ, իսկ 60 տարեկան և ավելի մե ծ տարիքի անձինք` օրական 2.1:30

Հայաստան. մ գործող երեք բջջային օպերատորները` «Արմե նթելը», «Վիվասելը» և «Օրանժ-
Արմե նիան» տրամադր. մ են ինտերնետ կապի «3G» և «GSM» ծառայ. թյ. ններ: Հանրային 
ծառայ. թյ. նները կարգավորող հանձնաժողովի (ՀԾԿՀ) անդամն երից մե կը նշեց, որ 
հիշյալ ծառայ. թյ. նների ծածկ. յթն ընդգրկ. մ է հանրապետ. թյան տարածքի գրեթե 100 
տոկոսը:31 «3G» ծառայ. թյ. նն օգտագործող բաժանորդների թիվը 2009 թվականից մի նչև 
2010 թվականը աճել է 155,000-ից մի նչև 240,000-ի:32

28 «Էլ-համայնքի քարտեզ. Հայաստան. մ համացանցից համակարգչով օգտվ. մ է բնակչ. թյան մե կ երրորդը», «JNews.am», 
28 փետրվարի 2011թ., Երևան, տես` http://www.jnews.am/en/node/869 (դիտվել է 10.06.2013թ.)

29 «Հայաստան. մ 200,000 տ. ն ինտերնետ . նի», «PanArmenian.Net», տես` http://www.panarmenian.net/eng/news/75013 
(դիտվել է 2012թ-ի մարտի 15-ին):

30 ՀՌԿԿ, Հայաստան, 2011թ., «Լրատվ. թյան վերաբերյալ հանր. թյան կարծիքի . ս. մն ասիր. թյ. ն», տես` http://www.
crrc.am/store/armedia/CRRC_ArMedia_2011_Presentation_English.pdf (դիտվել է 2012թ-ի հ. նիսի 20-ին):

31 «Ինտերնետի արագ. թյ. նը Հայաստան. մ 2010 թ-ի առաջին ինը ամի սների ընթացք. մ հասել է 7833 Մբիթ/վ-ի», «Arka.
am», 26 հոկտեմբերի, 2010թ., տես` http://telecom.arka.am/ru/news/internet/5314 (դիտվել է 2012թ-ի մարտի 15-ին):

32 ՀՀ հանրային ծառայ. թյ. նները կարգավորող հանձնաժողովից ստացված պաշտոնական նամակ, 27 հ. լիսի 2011թ.
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1 .2 Առավել նախընտրելի լրատվամի ջոցները 

 1.2.1 Սպառման նոր մի տ. մն երը

Հայաստանի բնակչ. թյան համար ինֆորմացիայի հիմն ական աղբյ. րը հեռ. ս-
տատես. թյ. նն է: Ավանդական այլ լրատվամի ջոցները, ինչպես օրինակ` ռադիոն և 
տպագիր մամ. լը, չեն կարող մրցակցել հեռ. ստատես. թյան հետ իրենց ընթերցողների 
կամ . նկնդիրների թվով: ՀՌԿԿ-ի կողմի ց 2011 թվականի հ. նվար-փետրվար ամի սներին 
անցկացված . ս. մն ասիր.  թյան համաձայն, Հայաստանի բնակչ. թյան 90 տոկոսը լ. րերն 
ստան. մ է հեռ. ստաց. յցից, 7 տոկոսը` ինտերնետից, 2 տոկոսը` ռադիոյից և մի այն 1 
տոկոսը` լրագրերից: Հեռ. ստադիտող ները հեռ. ստաց. յցի առջև անց են կացն. մ օրական 
մի ջին. մ երեքից հինգ ժամ:33

Բնակչ. թյան մի այն չնչին տոկոսն է օգտվ. մ «IP» տեխնոլոգիաների մի ջոցով հեռարձակվող 
թվային հեռ. ստատես. թյ. նից (22,000 բաժանորդ 2011 թվականին): Արբանյակով 
հեռարձա կ. մ իրականացնող չորս հեռ. ստաընկեր. թյ. նների հաղորդ. մն երը 
կարելի է դիտել . ղիղ եթեր. մ` ինտերնետի մի ջոցով:34 Ինտերնետ-հեռարձակ. մ 
իրականացվ. մ է նաև հետևյալ կայքեր. մ` «A1plus.am», «Civilnet.am», «Azatutyun.am», 
«Webtv.am» և «Globaltv.am»: «Ա1+»-ը, որը հիմն ադրվել է 1991 թվականին և հանդիսան. մ 
է Հայաստանի առաջին մասնավոր հեռ. ստա ընկեր. թյ. ններից մե կը, պատկան. մ է 
այն հեռ. ստաընկեր. թյ. նների թվին, որոնք «IP» հեռ. ստատես. թյ. ն են առաջարկ. մ 
սկսած 2010 թվականից: Սկսած 2002 թվականից, երբ նրա հեռարձակման լիցենզիայի 
հայտը մե րժվել է (տես 7.2.3 բաժինը), այն դադարեցրել է եթերային հեռարձակ. մը և 
շար. նակել իր գործ. նե. թյ. նը որպես օնլայն լրատվամի ջոց:

Տպագիր լրատվամի ջոցների շ. կան մասնատված և մե ծապես քաղաքականացված է: 
Համաձայն արդարադատ. թյան նախարար. թյան պետական ռեգիստրի տվյալների, 2011 
թվականի ապրիլի 19-ի դր. թյամբ հանրապետ. թյ. ն. մ գրանցված էին 759 լրագրեր և 
364 ամսագրեր:35 «Press Stand» մանրածախ ընկեր. թյան ֆինանսական տնօրեն Գ. րգեն 
Սար. խանյանը պնդ. մ է, որ դրանց մոտ 10 տոկոսն է մի այն փաստացի հրատարակվ. մ:36 

Օրենքի համաձայն, տպագիր մամ. լը հրատարակվ. մ և տարածվ. մ է առանց նախնական 
գրանցման կամ լիցենզավորման:37

33 ՀՌԿԿ, «Լրատվ. թյան վերաբերյալ հանր. թյան կարծիքի . ս. մն ասիր. թյ. ն», 2011թ., տես` http://www.crrc.am/store/
armedia/CRRC_ArMedia_2011_Presentation_English.pdf (դիտվել է 2012թ-ի հ. նիսի 20-ին):

34 Ուղիղ եթեր` «Armeniatv.com/live», «Shanttv.com/live.php», «Yerkirmedia.am» և «Armtv.com/online/eng/?live=1»:

35 «Ամսագրերը ծաղկ. մ են թերթերի մոխրագ. յն ֆոնի վրա», «JNews.am», տես` http://jnews.am/en/armenian-entertain-
ment-magazines  (դիտվել է 2012թ-ի մարտի 15-ին):

36 Հարցազր. յց «Press Stand» ընկեր. թյ. ն ֆինանսական տնօրեն Գ. րգեն Սար. խանյանի հետ, Երևան, 3.08.2011թ.

37 ՀՀ օրենքը «Զանգվածային լրատվ. թյան մասին», 13 դեկտեմբերի, 2003թ., տես` http://parliament.am/legislation.php?sel=-
show&ID=1890&lang=eng (դիտվել է 2012թ-ի հ. նիսի 20-ին):
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Հիմն ական հանրապետական լրագրերը լ. յս են տեսն. մ նաև օնլայն ֆորմատով, սակայն 
հարցմանը մասնակցած անձանց մի այն 23 տոկոսն է ընթերց. մ դրանք ինտերնետ. մ:38

Հայաստան. մ տպագիր մամ. լի տարածմամբ զբաղվող ընկեր. թյան` «Հայմամ. լի» 
իրացման բաժնի պետ Աննա Մկրտչյանը կարծ. մ է, որ ինտերնետի տարած. մը 
Հայաստան. մ դեռ մե ծ ազդեց. թյ. ն չի . նեցել լրագրերի վաճառքի վրա: «40 տարեկանից մե ծ 
քաղաքացիները շար.  նակ. մ են կարդալ լրագրերի և ամսագրերի տպագիր տարբերակները, 
իսկ երիտասարդները գերադաս. մ են դրանց օնլայն տարբերակները»:39 «Հայմամ. լն» իր 
աշխատանքն սկսել է Հայաստան. մ նախորդ դարի 30-ական թվականներին: Նախքան 
հանրապետ. թյան անկախա ց. մը այն գործել է որպես ՍՍՀՄ կապի մի նիստր. թյան 
«Սոյ. զպեչատ» հիմն արկ. թյան մաս: Հայաստանի անկախաց. մի ց հետո «Հայմամ. լը» 
վերակազմավորվ. մ է պետական ՓԲԸ-ի և 2002 թվականին` սեփականաշնորհվ. մ:40

Բացի «Հայմամ. լից» լրագրերի տարածմամբ զբաղվ. մ են հինգ այլ ընկեր. թյ. ններ` 
«Press Stand»-ը, «Հայփոստը», «Press Attache»-ն, «Blitz Media»-ն և «Express Plus»-ը: Դրանցից 
ամե նամե ծը` «Press Stand»-ը . նի 318 կրպակ, որոնցից 174-ը Երևան. մ են, իսկ 144-ը` 
մարզեր. մ: Պարոն Սար. խանյանի խոսքերով, մի նչև 2007 թվականը մի  շարք մարզեր. մ, 
մասնավորապես` Արագածոտն. մ, Գեղարք. նիք. մ, Տավ. շ. մ և Կոտայք. մ տպագիր 
մամ. լը կանոնավոր կերպով չէր մատակարարվ. մ: Ներկայ. մս մամ. լի վաճառքի 
կետերը բոլոր մարզեր. մ (հիմն ական. մ` քաղաքներ. մ) գործ. մ են կանոնավոր կերպով:41

Ն. յն աղբյ. րի համաձայն, մամ. լի վաճառքը մայրաքաղաքից դ. րս շահ. թաբեր չէ: 
Այժմ «Press Stand»-ի կրպակներ. մ լրագրերից և ամսագրերից բացի վաճառվ. մ է նաև 
ծխախոտ, սակայն այս հանգամանքը էապես չի փոխել իրացման պատկերը: «Press Stand»-ի 
կողմի ց 2008–2010 թթ. մամ. լի իրացման վերաբերյալ տվյալները ց. յց են տալիս, որ 
պարբերականների թվի աճին զ. գընթաց պակասել են թերթերի և ամսագրերի իրացման 
ընդհան. ր ծավալները:

Հարցազր. յցի ժամանակ պրն Սար. խանյանը նշեց, որ այս անկ. մը կարող է պայմանա-
վորված լինել ժողովրդագրական գործոնով. «. ս. մն ասիր. թյ. նների համաձայն, տպագիր 
մամ. լ Հայաստան. մ կարդ. մ են հիմն ական. մ տարեց մարդիկ, իսկ նրանց թիվը տարեց 
տարի պակաս. մ է: Բացի դրանից, հետաքրքր. թյ. նը մամ. լի նկատմամբ պակաս. մ 
է պարբերականների բովանդակ. թյան ցածր որակի պատճառով»:42 Նա նաև նշեց, որ մի  

38 ՀՌԿԿ, «Լրատվ. թյան վերաբերյալ հանր. թյան կարծիքի . ս. մն ասիր. թյ. ն», 2011թ., տես` http://www.crrc.am/store/
armedia/CRRC_ArMedia_2011_Presentation_English.pdf (դիտվել է 2012թ-ի հ. նիսի 20-ին):

39 Հարցազր. յց «Հայմամ. լի» իրացման բաժնի պետ Աննա Մկրտչյանի հետ, Երևան, 22 հ. լիսի, 2011թ.

40 Տես` http://www.haymamul.info.am (դիտվել է 2012թ-ի մարտի 15-ին):

41 Հարցազր. յց «Press Stand» ընկեր. թյ. ն ֆինանսական տնօրեն Գ. րգեն Սար. խանյանի հետ, Երևան, 3 օգոստոսի, 
2011թ.

42 Հարցազր. յց «Press Stand» ընկեր. թյ. ն ֆինանսական տնօրեն Գ. րգեն Սար. խանյանի հետ, Երևան, 3 օգոստոսի, 
2011թ.
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շարք մե ծ ընկեր. թյ. ններ և բանկեր դադարեցրել են բաժանորդագրվել լրագրերին` 
նախընտրելով օնլայն լրատվամի ջոցները: Դրան կա երկ.  պատճառ` առաջինը, օնլայն 
լրատվ. թյ. նն ավելի թարմ է և բազմազան, և երկրորդը, այն կարելի է ստանալ անվճար, 
ինչը պակաս կարևոր չէ տնտեսական ճգնաժամի  օրերին:

Նկար 5.

Տպագիր մամ. լի իրաց. մը 2008–2010 թթ.

3,300,000
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3,900,000

3,200,000
150 պարբերական, 2008թ. 170 պարբերական, 2009թ. 186 պարբերական, 2010թ.

3,855,130

3,452,325

3,398,712

Աղբյ. րը` «Press Stand»43

ՀՌԿԿ-ի կողմի ց անցկացված . ս. մն ասիր. թյ. նը ց. յց է տալիս, որ ինտերնետ օգտագոր-
ծողների 36 տոկոսը ինտերնետ են մտն. մ նոր. թյ. նները կարդալ.  համար:44 Վարկանիշային 
տեղական կայքի` «Circle.am»-ի համաձայն, կայքի այցել. ների թիվը կտր. կ աճել է 2010 
թվականի սեպտեմբերից հետո:45 «Լրատվամի ջոցների բազմազան. թյան ինստի տ. տ» 
ՀԿ-ի անդամ Սամվել Մարտիրոսյանի կարծիքով, այդ աճը պայմանավորված է շ. կայ. մ 
մե նաշնորհի դադարեցմամբ, մրցակց. թյան ծավալմամբ և դրա արդյ. նք. մ գների անկմամբ: 
Այսպես, 1 Մբիթ/վ ինտերնետի տարեկան բաժանորդագր. մը 2007-ից 2011 թվականը նվազեց 
2,900,000 դրամի ց ($ 8,530-ից) մի նչև 24,000 դրամ ($ 65):46 Մրցակց. թյ. նը բերեց նաև նրան, որ 
ինտերնետ ծառայ. թյ. նները տարածվեցին .  զարգացան հանրապետ. թյան մարզեր. մ: 

43 Տվյալները տրամադրվել են «Press Stand» ընկեր. թյ. ն ֆինանսական տնօրեն Գ. րգեն Սար. խանյանի կողմի ց, Երևան, 3 
օգոստոսի, 2011թ.

44 ՀՌԿԿ, «Լրատվ. թյան վերաբերյալ հանր. թյան կարծիքի . ս. մն ասիր. թյ. ն», 2011թ., տես` http://www.crrc.am/store/
armedia/CRRC_ArMedia_2011_Presentation_English.pdf (դիտվել է 2012թ-ի հ. նիսի 20-ին):

45 Ընդհան. ր առմամբ «Circle.am»-. մ գրանցված է 2,456 կայք, այդ թվ. մ` ոլորտի առաջատարները: 2013 թ-ի հոկտեմբեր 
ամսվա տվյալներով, «Circle.am»-ի նոր. թյ. նների և լրատվ. թյան հատված. մ գրանցվել է 230 տեղեկատվական կայք 
(ներառյալ բլոգերը):

46  Կառավար. թյան պաշտոնական հաշվետվ. թյ. նը ինտերնետի արագ. թյ. նների և գների մասին, տես`  http://report.
gov.am/?id=10 դիտվել է (2013թ-ի սեպտեմբերի 28-ին):
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Այս պրոցեսներին նպաստեց նաև մատչելի ապառիկ պայմաններով համակարգիչների 
համատա րած վաճառքը և ինտերնետ մտնել.  ֆ. նկցիա . նեցող սմարթֆոնների տարած. մը: 
Ընդհան. ր առմամբ, կարելի է ասել, որ «ինտերնետի օգտագործ. մը դարձավ նորաձև»:47

Նկար 6.

Ինտերնետի օգտագործ. մը Հայաստան. մ ամսական կտրվածքով, 
2012 թ. նոյեմբեր – 2013 թ. հոկտեմբեր ժամանակահատված. մ
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 Էջի այցել. թյան քանակը    Այցել. թյ. ններ

Աղբյ. րը` «Circle.am» վարկանիշային համակարգ48

1.2.2 Լրատվ. թյան աղբյ. րների լայն ընտր. թյան առկայ. թյ. նը

Ավանդական լրատվամի ջոցները մե ծապես քաղաքականացված են: Հեռ. ստատեսային 
շ. կայ. մ գերիշխ. մ են իշխան. թյ. ններին հավատարիմ խաղացողները, իսկ հանրային 
հեռ. ստատես. թյ. նը, ըստ անկախ փորձագետների գնահատականների, չ. նի բավականա-
չափ անկախ. թյ. ն (տես 2.1.1 բաժինը): Ինչ վերաբեր. մ է լրագրերին, ապա դրանք ն. յնպես 
շատ քաղաքականացված են: Թվայնաց. մը շոշափելի ազդեց. թյ. ն չի . նեցել ավանդական 
լրատվամի ջոցներ. մ բազմակարծ. թյան զարգացման վրա:

Այդ. հանդերձ, օնլայն լրատվամի ջոցների զարգաց. մը և ավանդական լրատվամի ջոցների 
աստիճանական մ. տքը ինտերնետ-հարթ. թյ. ն որոշ դրական ազդեց. թյ. ն . նեցել 
է լրատվ. թյան ընդհան. ր դաշտի դիվերսիֆիկացիայի վրա: Նոր կայքերի ասպարեզ 
գալը նպաս տ. մ է գոյ. թյ. ն . նեցող տեղեկատվական դաշտի բազմազանեցմանը` 
հնարավոր. թյ. ն տալով ընթերցողներին օգտվել լրատվ. թյան այլընտրանքային, պակաս 
քաղաքականացված, աղբյ. րներից (տես 1.3.1 բաժինը):

47 Հարցազր. յց «Լրատվամի ջոցների բազմազան. թյան ինստիտ. տ» ՀԿ-ի փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի հետ, 
Երևան, Հայաստան, 6 հ. նիսի, 2012թ.

48 տես` http://circle.am/?go=armnet  (դիտվել է 2013թ-ի հոկտեմբերի 29-ին).
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Այդ. հանդերձ, այդ բազմազան. թյ. նից կարող են օգտվել մի այն օպտիկամանրաթելային 
ցանցին մի ացված քաղաքային բաժանորդները: ՀՌԿԿ-ի տվյալներով, Երևանի բնակչ. թյան 
57 տոկոսը չի օգտվ. մ ինտերնետից, իսկ մարզեր. մ այս թիվն  ավելի մե ծ է. 66 տոկոսը՝ 
հանրապետ. թյան այլ քաղաքներ. մ և 83 տոկոսը՝ գյ. ղական բնակավայրեր. մ: 
Ինտերնետ չօգտագործողներին կարելի է դասակարգել նաև ըստ տարիքային խմբերի. 26-
30 տարեկանների մե ջ ինտերնետ չօգտագործողները կազմ. մ են 57 տոկոս, այնինչ 46-60 
տարեկանների մե ջ այդ թիվը կազմ. մ է 81 տոկոս:49

1.3 Նոր. թյ. ններ մատ. ցողները

1.3.1 Նոր. թյ. նների հիմն ական աղբյ. րները

Այս . ս. մն ասիր. թյան իրականացման ժամանակահատված. մ հեռարձակվող և տպագիր 
լրատվամի ջոցների շարքեր. մ նոր. թյ. ններ մատ. ցող հիմն ական կազմակերպ. թյ. նների 
դիրքերը մն ացին անփոփոխ: Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյ. նը մն աց առաջատարի 
դիրք. մ ն. յնիսկ այն բանից հետո, երբ մասնավոր հեռ. ստաընկեր. թյ. ններն ընդարձակեցին 
իրենց ռադիոծածկ. յթի տարածքը (տես նկար 7-ը): Ն. յն ժամանակահատված. մ օնլայն 
լրատվամի ջոցների լսարանը կտր. կ աճեց (տես նկար 8-ը):

1.3.1.1 Հեռ. ստատես. թյ. ն

Համաձայն «AGB Nielsen» կազմակերպ. թյան 2010 թվականի տվյալների, ամե նամե ծ լսարան 
. նեցող հեռ. ստաընկեր. թյ. ններն են եղել «Հ1»-ը (1-ին հանրայինը), որի . նկնդիրների 
թիվը կազմե լ է ընդհան. ր լսարանի 20.2 տոկոսը, «Արմե նիա TV»-ն, որի . նկնդիրների թիվը 
կազմե լ է ընդհան. ր լսարանի 18 տոկոսը և «Շանթը», որի . նկնդիրների թիվը կազմե լ է 
ընդհան. ր լսարանի 11.9 տոկոս:50

2006 թվականին իր . նկնդիրների թվաքանակով «Հ1»-ը առաջատարի դիրք. մ էր: Ավելի 
. շ «Արմե նիա TV»-ն գրեթե հավասարվեց «Հ1»-ին, իսկ 2009 թվականին այն ն. յնիսկ 
առաջ անցավ: «Արմե նիա TV» . նկնդիրների թվի աճը հավանաբար պայմանավորված է 
հեռ. ստատես. թյան եթեր. մ ժամանցային հաղորդ. մն երի և սեփական արտադր. թյան 
սերիալների առատ. թյամբ (մոտ 82 տոկոս):51

49 Հետազոտական ռես. րսների կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ), «Հայաստան, 2011թ., Լրատվ. թյան վերաբերյալ հանր. թյան 
կարծիքի . ս. մն ասիր. թյ. ն», 2011 թ., հ. նվար-փետրվար ամի սներ, տես` http://www.crrc.am/store/armedia/CRRC_Ar-
Media_2011_Presentation_English.pdf (դիտվել է 2012թ. հ. նիսի 20-ին): 

50 «AGB Nielsen», ժամանակահատված` 1.01.2006–30.06.2011 (տվյալները տրամադրվել են «TV MR AM»-ի տնօրեն Խորեն 
Բադալյանի կողմի ց («AGB Nielsen Media Research»-ի պաշտոնական լիցենզիա Հայաստան. մ), Երևան, 28.07.2011թ.):

51 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «2010 թվականի դեկտեմբերի հեռարձակման լիցենզիայի համար մրց. յթի արդյ. նքների 
փորձագիտական վերլ. ծ. թյ. ն», էջ 15, տես` http://www.ypc.am/upload/Analysis%20of%20the%20Broadcast%20Licensing
%20Competitions2010_eng(2).pdf (դիտվել է 2013 թ-ի հ. նիսի 17-ին) (այս. հետ` Երևանի մամ. լի ակ. մբի կողմի ց 
հեռարձակման մրց. յթի վերլ. ծ. թյ. ն):
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Նկար 7.

Ամե նից շատ ժողովրդական. թյ. ն (ելնելով լսարանի չափից) 
վայելող հեռ. ստաալիքները 2006–2010 թթ. 
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2006 2007 2008 2009 2010

 Հ1    Հ2    Արմե նիա    Շանթ    ATV    ԱՐ

Ծանոթագր. թյ. ն` նմ. շի չափը` 1,830,720 մարդ, 2007 թ-ին «Հ2»-ի և «Արմե նիա TV»-ի վերաբերյալ տվյալներ 
չկային

Աղբյ. րը` «AGB Nielsen Media Research», քաղվածք` 28 հ. լիսի, 2011թ.

2007 թվականին «Հ1»-ի բաժինը շ. կայ. մ կազմ. մ էր 27.6 տոկոս, իսկ «Շանթինը»` 
12.4 տոկոս: 2008 թվականին «Հ1»-ի բաժինն իջավ մի նչև 20 տոկոսի, իսկ «Շանթինն» 
.  «Արմե նիայինն» աճեցին:52 Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Հ1»-ի ծածկ. յթը 
ներառ. մ է Հայաստանի ամբողջ տարածքը, կարելի է օգտագործել «AGB Nielsen»-ի 
. ս. մն ասիր. թյան արդյ. նքները «Հ1»-ի լսարանի փոփոխման դինամի կան վերլ. ծել.  
համար: Այս պարագայ. մ կտեսնենք, որ հեռ. ստաընկեր. թյան լսարանը . ս. մն ասիրվող 
ժամանակահատված. մ (2006–2010թթ) կտր. կ աճել է մի այն 2007 թվականին, երբ սկսեցին 
ց. ցադրվել ժամանցի մի անգամի ց մի  քանի նոր հաղորդ. մն եր:

ՀՌԿԿ-ի . ս. մն ասիր. թյ. նը հաստատ. մ է այն պնդ. մը, որ հեռարձակման ոլորտ. մ 
առաջատարներն են` «Հ1»-ը (որը դիտ. մ են հարցմանը մասնակցած անձանց 77 տոկոսը), 
«Արմե նիա TV»-ն (68 տոկոս) և «Շանթը» (65 տոկոս): ՀՌԿԿ-ի . ս. մն ասիր. թյան տվյալներով 
չորրորդ տեղ. մ է «Հ2»-ը (47 տոկոս), որին հաջորդ. մ են ռ. սական հեռ. ստատես. թյան 
առաջին ալիքը (38 տոկոս) «RTR Planeta»-ն (37 տոկոս):53

52 «BBC World Service Trust» , «Հայաստանի հանրային հեռ. ստաընկեր. թյան կարիքների գնահատ. մ», 2008թ., էջ 16, տես` 
http://www.osce.org/yerevan/34537 (դիտվել է 2011թ-ի սեպտեմբերի 12-ին):

53 ՀՌԿԿ, «Հայաստան, 2011թ., Լրատվ. թյան վերաբերյալ հանր. թյան կարծիքի . ս. մն ասիր. թյ. ն», 2011 թ., հ. նվար-
փետրվար ամի սներ, տես` http://www.crrc.am/store/armedia/CRRC_ArMedia_2011_Presentation_English.pdf (դիտվել է 2012թ. 
հ. նիսի 20-ին): 
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1.3.1.2 Տպագիր մամ. լ

Հայաստան. մ լ. յս են տեսն. մ 10 օրաթերթեր, որոնք . նեն շատ փոքր տպաքանակ` 
օրական 2,000–6,000 պատճեն: Ն. յնիսկ այս փոքր տպաքանակի դեպք. մ ոչ բոլոր 
պատճեններն են վաճառվ. մ, իսկ վերադարձի տոկոսը կազմ. մ է` 10–40 %.54 
Այսպիսով, լրագրերը նշանակալի տեղ չեն զբաղեցն. մ նոր. թյ. նների շա. կայ. մ 
կամ քաղաքացիների կյանք. մ: Գովազդային շ. կան շատ փոքր է և հիմն ական. մ 
սահմանափակվ. մ է հայտարար. թյ. ններով: Գոյատևել.  համար պարբերականներից 
շատերը ստիպված են որոնել տարբեր քաղաքական կ. սակց. թյ. նների կամ օլիգարխիկ 
խմբերի հովանավոր. թյ. նը:55

Հանրապետ. թյան մարզեր. մ իրավիճակն ավելի անմխ իթար է. այստեղ վերջին 15 
տարիների ընթացք. մ լրագրերը լ. յս են տեսն. մ ամսական մե կ կամ երկ.  անգամ, մի այն 
300–500 օրի նակ տպաքանակով: Մարզեր. մ լ. յս տեսնող մի ակ օրաթերթը «Ասպարեզն» 
է, որը հրատա րակվ. մ է «Ժ. ռնալիստների ակ. մբի» կողմի ց և . նի ընդամե նը 250–300 
օրինակ տպաքանակ:

«IREX»-ի կողմի ց 2008–2009 թթ. իրականացված . ս. մն ասիր. թյան համաձայն, 
Հայաստան. մ ամե նից շատ ժողովրդական. թյ. ն վայելող օրաթերթերն են` «Առավոտը», 
«Հայաստանի Հան րապետ. թյ. նը», «Ազգը», «Հայկական ժամանակը» և «Չորրորդ 
իշխան. թյ. նը» (ներկայ. մս` «Չորրորդ ինքնիշխան. թյ. նը»):56 Ամե նից մե ծ տպաքանակ 
. նեն ընդդիմադիր օրաթերթեր «Հայկական ժամանակը» (մոտ 6,700 պատճեն) և «Չորրորդ 
իշխան. թյ. նը» (5,700 պատճեն): 

3,000-ի տպաքանակ . նեցող «Հայաստանի Հանրապետ. թյ. ն» և ռ. սալեզ.  «Республика 
Армения» օրաթերթերը (որոնք հիմն ադրվել են Ազգային Ժողովի որոշմամբ 1990 թվականին) 
ֆինանսավորվ. մ են պետական բյ. ջեից: 3000-ի տպաքանակ . նեցող «Ազգ» օրաթերթը 
հիմն ադրվել է 1991 թվականին «Ռամկավար ազատական» կ. սակց. թյան կողմի ց: 
Օրաթերթի ամբողջ ղեկավար. թյ. նը քաղաքականացված է. 2012 թվականի հ. նիսին 
թերթի գլխավոր խմբագիր Հակոբ Ավետիկյանը ընտրվել է որպես կ. սակց. թյան ղեկավար:

2008–2010 թվականներին բոլոր լրագրերի շրջանառ. թյ. նն անկ. մ ապրեց (տես նկար 5-ը): 
Օրինակ, «Առավոտը», որը 2009 թվականին վաճառ. մ էր 5,000 թերթ, այսօր սահմանափակել 
է իր տպաքանակը մոտ 2,000-ով: Ըստ «Առավոտի» օնլայն տարբերակի խմբագիր Աննա 

54 «Mediamax» լրատվական գործակալ. թյ. ն, «Հայկական լրագրերի պաշտոնական և իրական տպաքանակները», տես` 
http://www.mediamax.am/am/news/media/2358 (դիտվել է 2011թ-ի սեպտեմբերի 15-ին):

55 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «Դեմոկրատական ռեֆորմն երի մոնիթորինգը Հայաստան. մ», 2006թ., տես` http://www.ypc.am/
upload/DemRef06_eng.pdf (դիտվել է 2011թ-ի հ. նիսի 22-ին):

56 «IREX», «Հայաստան, ազգային կիսամյա . ս. մն ասիր. թյ. ն 2008 թ-ի դեկտեմբեր – January 2009 թ-ի հ. նվար 
ժամանակահատվածի համար», տես` http://www.irex.am/eng/programs/media/index.php?f=N-SAS.html (դիտվել է 2011 թ-ի 
հ. նիսի 15-ին):
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Իսրայելյանի, այս անկ. մը մասամբ պայմանավորված է նրանով, որ ընթերցողներից 
շատերը գերադաս. մ են պարբերականի օնլայն տարբերակը:57

Ըստ «Հայմամ. լի» տվյալների, ամե նից շատ բաժանորդագրվ. մ են` «Հայաստանի Հանրապե-
տ. թյ. ն», «Հայկական ժամանակ», «Առավոտ», «Չորրորդ ինքնիշխան. թյ. ն», «Ազգ», «Голос 
Армении» և «Հրապարակ» լրագրերին (2011 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալնե րով):58 
Այդ. հանդերձ, ամե նից շատ բաժանորդագրվող լրագիրը` «Հայաստանի Հանրապետ. -
թյ. նը», համաձայն «Press Stand» ընկեր. թյան տվյալների, չի մտն. մ կրպակներ. մ 
ամե նից լավ վաճառվող թերթերի հնգյակի մե ջ: Այստեղ առաջատարներն են ընդդիմադիր 
ճամբարի ներկայաց. ցիչները` «Հայկական ժամանակը», «Չորրորդ ինքնիշխան. թյ. նը», 
«Հրապարակը», «Առավոտը» և ռ. սալեզ.  «Голос Армении»-ն:59

1.3.1.3 Առցանց (օնլայն) լրատվամի ջոցներ

Ինտերնետի գների անկման և օգտագործողների թվի ավելացման պայմաններ. մ վերջին 
տարիների ընթացք. մ Հայաստանի օնլայն լրատվամի ջոցները արագ տեմպե րով աճել են: 
Լրատվական կայքերի լսարանները մե ծացել են նաև սոցիալական ցանցերի ժողովրդական. թյան 
սրընթաց աճի շնորհիվ: Ըստ է. թյան, բոլոր հայկական լրատվամի ջոցները սոցիալական 
ցանցեր. մ . նեն իրենց էջերը, որտեղ նրանք տեղադր. մ են իրենց վերջին նոր. թյ. նները: 
Դրանցից մի  քանիսի վրա «լայք»-երը հասն. մ են տասնյակ հազարների (տես 3.1.3 բաժինը):

Զ. տ լրատվական կայքերի ասպարեզ գալն ինքնին մե ծ իրադարձ. թյ. ն է: Դա նշանակ. մ է, 
որ գոյացել է ԶԼՄ-ների նոր դաս, որի ներկայաց. ցիչներն առանց երկար սպասել.  կատաղի 
մրցակց. թյան են բռնվել մի մյանց հետ: Կայքերից շատերը բազմա լեզ.  են. օրինակ` «News.
am»-ը նոր. թյ. ններն առաջարկ. մ է հայերեն, ռ. սերեն, անգլերեն և թ. րքերեն:

Ավանդական թողարկ. մն երի հետ համե մատած` օնլայն լրատվ. թյ. նն ավելի թարմ է և 
բազմազան: Ըստ «Circle.am» վարկանիշային կայքի, էջայցերի թվի առ. մով առաջին հինգ 
կայքերն են` «News.am»-ը, «Regnum.ru»-ն, «Tert.am»-ը, «1in.am»-ը և «A1plus.am»-ը (2011թ., 
սեպտեմբեր): Այս կայքերի հատ. կ այցել. ների վերաբերյալ տվյալներ չկան:

57 Հարցազր. յց «Առավոտի» օնլայն տարբերակի խմբագիր Աննա Իսրայելյանի հետ, Երևան, 7 հ. նիսի 2012թ.

58  Հարցազր. յց «Հայմամ. լի» իրացման բաժնի պետ Աննա Մկրտչանի հետ, Երևան, 22 հ. լիսի 2011թ.

59  Հարցազր. յց «Press Stand» ընկեր. թյ. ն ֆինանսական տնօրեն Գ. րգեն Սար. խանյանի հետ, Երևան, 3.08.2011թ.
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Նկար 8.

Առաջատար 5 կայքերի վարկանիշները, 10.2010-ից մի նչև 09.2011 

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

News.am Regnum.ru Tert.am 1in.am A1plus.am

 հոկտեմբեր 2010     նոյեմբեր 2010     դեկտեմբեր 2010     հ. նվար 2011     փետրվար 2011     մարտ 2011

 ապրիլ 2011     մայիս 2011     հ. նիս 2011     հ. լիս 2011     օգոստոս 2011     սեպտեմբեր 2011

Ծանոթագր. թյ. ն` «y» առանցքը ց. յց է տալիս էջայցերի թիվը

Աղբյ. րը` «Circle.am»60

Առաջատարը՝ «News.am»-ը, ընդամե նը 12 ամսվա ընթացք. մ (2010 թ-ի հոկտեմբերից մի նչև 
2011 թ-ի սեպտեմբեր) գրանցեց էջայցերի ավելաց. մ 850,175-ից մի նչև 2,941,645 և ստացավ 
ավելի քան 125,000 «լայք» իր ֆեյսբ. քյան էջ. մ (2013 թ-ի հ. նիսի 10-ին): «News.am», «Tert.
am» և «1in.am» լրատվական կայքեր. մ ներկայացված է մե ծ ծավալի ինֆորմացիա, ինչպես 
նաև ինտերակտիվ և մ. լտիմե դիական նյ. թեր: Կայքերից մե կը՝ «Regnum.ru»-ն, ռ. սական 
լրատվական կայք է, որը նոր. թյ. ններ է հրապարակ. մ Ռ. սաստանի և ԱՊՀ երկրների 
մասին: Առաջատարների թվին պատկանող մն ացած երեք կայքերը հայկական կայքեր են, 
որոնք ընդհան. ր բն. յթի տեղեկատվ. թյ. ն են մատ. ց. մ:

Հինգ առաջատար լրատվական կայքերի լսարանը 20–30 անգամ գերազանց. մ է օրաթերթերի 
մի ջին տպաքանակը: Չնայած օրաթերթերը ն. յնպես սկսել են մատ. ցել օնլայն լրատվ. թյ. ն 
իրենց կայքերի մի ջոցով, այս պահի դր. թյամբ դրանք չեն կարող մրցակցել 10 լավագ. յն 
լրատվական կայքերի հետ: Օրաթերթերի օնլայն տարբե րակները հիմն ական. մ կրկն. մ են 
տպագիր թողարկման բովանդակ. թյ. նը և չեն օգտագործ. մ թվային տեխնոլոգիաների և 
համացանցի բոլոր առավել. թյ. նները:

1.3.1.4 Ռադիո

ՀՌԿԿ-ի . ս. մն ասիր. թյ. նը ց. յց է տալիս, որ Հայաստան. մ ռադիո. նկնդիրների մե ծ 
մասը ռադիոընդ. նիչը մի ացն. մ է երաժշտ. թյ. ն լսել.  համար (77 տոկոս), իսկ մն ացածը՝ 

60 Տես՝ http://circle.am/?cat=news&for=today&by=visits&sl=en (դիտվել է 2012թ-ի մայիսի 25-ին):
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նոր. թյ. ններ (53 տոկոս) և հարցազր. յցներ (11 տոկոս) լսել.  համար, .  մի այն լսարանի 
աննշան մասն է գերադաս. մ զանազան վիկտորինաներ և այլ հաղորդ. մն եր: ՀՌԿԿ-ի 
. ս. մն ասիր. թյ. նը ց. յց է տալիս, որ բնակչ. թյան մի այն 24 տոկոսն է ռադիո լսել վերջին 
12 ամի սների ընթացք. մ:61

Ուս. մն ասիր. թյան համաձայն առավել սիրված հինգ ռադիոկայաններն են` «Հանրային 
ռադիոն», «Ավտոռադիոն», «Ռադիո Վանը», «Արձագանքը» և «Ռադիո հայը»:62 Բոլոր այս 
կայանները հաղորդ. մ են հիմն ական. մ երաժշտական և ժամանցի ծրագրեր, չնայած 
այն բանին, որ . նեն նաև նոր. թյ. նների համառոտ թողարկ. մն եր: Վերոհիշյալ երկ.  
. ս. մն ասիր. թյ. ններից ոչ մե կը չի պատասխան. մ այն հարցին, թե լսարանի որ 
մասն է հետաքրքրվ. մ մի այն նոր. թյ. նների թողարկ. մով: Հայաստան. մ չկա մի այն 
նոր. թյ. ններ հաղորդող որևէ ռադիոկայան:

1.3.2 Նոր. թյ. նների հեռ. ստատեսային ծրագրեր

Համաձայն «AGB Nielsen»-ի կողմի ց 2010 թվականին իրականացված . ս. մն ասիր. թ յան` 
«Հ1»-ի «Հայլ. ր», «Շանթի» «Հորիզոն» և «Արմե նիայի» «Ժամ» լրատվական ծրագրերը ամե նից 
մե ծ լսարան . նեցող նոր. թյ. նների ծրագրերն են:

«Հայլ. րը» և «Հորիզոնը» եթեր են դ. րս գալիս օրական հինգ անգամ, իսկ «Ժամը»` չորս 
անգամ: Լրատվական ծրագրերից յ. րաքանչյ. րին եթեր է տրվ. մ փրայմ-թայմ. մ, 
«Հայլ. րին»` 21:00, «Հորիզոնին»` 22:00, իսկ «Ժամի ն»` 20:00: Ծրագրերը տև. մ են մոտ 
30–35 րոպե:

Նշված լրատվամի ջոցները առաջատար դիրքեր են զբաղեցրել շնորհիվ այն բանի, որ կարող են 
դիտվել ամբողջ հանրապետ. թյան տարածք. մ. դրանց ծածկ. յթի մե ջ է մտն. մ բնակչ. թյան 
87–98 տոկոսը: Այլ հեռ. ստաալիքների ծածկ. յթը չի գերազան ց. մ 60 տոկոսը:63

61 ՀՌԿԿ, «Հայաստան, 2011թ., Լրատվ. թյան վերաբերյալ հանր. թյան կարծիքի . ս. մն ասիր. թյ. ն», 2011 թ., հ. նվար-
փետրվար ամի սներ, տես` http://www.crrc.am/store/armedia/CRRC_ArMedia_2011_Presentation_English.pdf (դիտվել է 2012թ. 
հ. նիսի 20-ին): 

62 ՀՌԿԿ, «Հայաստան, 2011թ., Լրատվ. թյան վերաբերյալ հանր. թյան կարծիքի . ս. մն ասիր. թյ. ն», 2011 թ., հ. նվար-
փետրվար ամի սներ, տես` http://www.crrc.am/store/armedia/CRRC_ArMedia_2011_Presentation_English.pdf (դիտվել է 2012թ. 
հ. նիսի 20-ին): 

63 ՀՌԿԿ, «Հայաստան, 2011թ., Լրատվ. թյան վերաբերյալ հանր. թյան կարծիքի . ս. մն ասիր. թյ. ն», 2011 թ., հ. նվար-
փետրվար ամի սներ, տես` http://www.crrc.am/store/armedia/CRRC_ArMedia_2011_Presentation_English.pdf (դիտվել է 2012թ. 
հ. նիսի 20-ին):
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Նկար 9.

Լրատվական ծրագրերի վարկանիշները 2010թ-ին` ելնելով դրանց լսարանների չափերից 
(որտահայտված որպես ընդհան. ր լսարանի տոկոս)

5

10

15

20

«Հայլ. ր»
«Հ1»

«Ժամը»
«Արմե նիա»

«Հորիզոն»
«Շանթ»

«Լրաբեր»
«Հ2»

«Ազդարար»
«ԱՐ»

«Էպիկենտրոն»
«Կենտրոն»

18.19

14.26

10.57

5.27

2.31
1.32

Աղբյ. րը` «AGB Nielsen Media Research», քաղվածք` 28 հ. լիսի, 2011թ.

1.3.3 Թվային ԶԼՄ-ների ազդեց. թյ. նը նոր. թյ. նների որակի վրա

Օնլայն լրատվամի ջոցների շնորհիվ նոր. թյ. նները դարձել են ավելի համապարփակ 
և բազմազան, սակայն մի այն նրանց համար, ովքեր . նեն ինտերնետից օգտվել.  
հնարավոր. թյ. ն: Շնորհիվ այն բանի, որ հեռ. ստատեսային և ռադիո հաղորդ. մն  երից 
շատերը հեռարձակվ. մ են նաև օնլայն ռեժմով, ինտերնետը դարձել է ն. յնիսկ ավելի գրավիչ:

Այդ. հանդերձ, լրատվ. թյան պարագայ. մ ծավալը դեռ որակ չի դարձել: Հայաստանի 
համար արդեն մշտական պրոբլեմ դարձած քաղաքականաց. մը անպակաս է եղել բոլոր 
ավանդական լրատվամի ջոցներից: Թվային մի ջավայր. մ էլ նոր. թյ. նները հաճախ 
շեղվ. մ են իրական. թյ. նից և էթիկայի նորմե րից (տես 4.1.2 բաժինը): «Լրագրողներ հան. ն 
ապագայի» ՀԿ-ի կողմի ց իրականցված . ս. մն ասիր. թյան արդյ. նքների համաձայն, օնլայն 
նոր. թյ. նների 81 տոկոսը գալիս են մե կ աղբյ. րից, իսկ մոտ 1 տոկոսը ընդհանրապես որևէ 
հստակ աղբյ. ր չ. նեն:64

1.4 Եզրակաց. թյ. ններ 

Օնլայն ԶԼՄ-ները համե մատաբար . շ հաստատեցին իրենց դիրքերը Հայաստանի 
լրատվ. թյան շ. կայ. մ, ինչը հիմն ական. մ պայմանավորված էր ինտերնետի բարձր գներով 
և ցածր արագ. թյամբ .  դրանից բխող հետևանքներով, մասնավորապես` ինտերնետ-
օգտագոր ծողների փոքր թվով: Սակայն, սկսած 2009 թվականից, ինտերնետ ծառայ. -

64 «Լրագրողներ հան. ն ապագայի» ՀԿ-ի «Հայաստան. մ 2012թ-ի մայիսի 6-ի ԱԺ ընտր. թյ. նների լ. սաբանման 
մոնիթորինգ» վերնագրով հաշվետվ. թյ. նը, Երևան, հ. նիս 2012թ., տես`http://jnews.am/en/interim-report_3_armenian_on-
line_media_monitoring_2012 (դիտվել է 2011թ-ի հ. նիսի 20-ին):
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թյ. նների ազատա կանա ց. մի ց և «Արմե նթելի» մե նաշնորհի վերաց. մի ց հետո, օնլայն 
լրատվամի ջոցներն սկսեցին արագորեն զարգանալ և դարձան լրատվ.  թյան երկրորդ 
հիմն ական աղբյ. րը: Նոր. թյ. նների կայքերը գրավ. մ էին ընթերցողներին լ. րերի 
մատ. ցման արագ. թյամբ, համապարփա կ. թյամբ, ինչպես նաև մ. լտիմե դիայի բազմապիսի 
ֆորմատների օգտագործման հնարավոր.  թյ. ն ներով: Օնլայն լրատվամի ջոցներն էապես 
ավելացրեցին առաջարկվող նոր. թյ. նների ծավալը և բազմազան. թյ. նը: Այդ. հանդերձ, 
բազմազան. թյան ավելաց. մը չբերեց նոր. թյ. նների որակի .  բովանդակ. թյան 
բարելավմանը, և այս խնդիրը շար.  նակ. մ է մն ալ օրակարգ. մ:

Չնայած ինտերնետի արագ տարածմանը, անալոգային հեռ. ստատես. թյ. նը մն . մ է 
նոր. թյ. նների հիմն ական և անփոխարինելի աղբյ. րը բնակչ. թյան ճնշող մե ծամաս ն. թյան 
համար: Ավանդական այլ լրատվամի ջոցների` ռադիոյի և տպագիր մամ. լի լսարաններն 
էապես ավելի փոքր են հեռ. ստատես. թյան լսարանից: Լրագրերի տպաքանակները շատ 
փոքր են և, ըստ նկատվող մի տ. մն երի, դեռ շար. նակ. մ են փոքրանալ: Ռադիոկայանները 
հիմն ական. մ չեն դիտվ. մ ռադիոլսողների կողմի ց որպես լրատվ. թյան մի ջոցներ:

Թվայնացման ընձեռած հնարավոր. թյ. նները, մասնավորապես` առաջարկվող լրա-
տվ. թյան ավելի մե ծ բազմազան. թյ. նը, հասանելի են հիմն ական. մ Երևանի բնակչ. թյան 
համար: Այս առ. մով, մայրաքաղաքի և մարզերի մի ջև, .  հատկապես` քաղաքային և 
գյ. ղական բնակա վայրերի մի ջև առկա է շոշափելի տարբեր. թյ. ն, ինչը բեր. մ է թվային 
լրատվամի ջոցներից և դրանց կողմի ց առաջարկվող լրատվ. թյ. նից օգտվել.  հարց. մ 
բնակչ. թյան մի  ստվար մասի հնարավոր. թյ. նների սահմանա փակման: Այսպիսով, 
համացանցային ենթակառ. ցվածքների զարգաց. մը և ինտեր նետ-ծառայ. թյ. նների 
հասանելի. թյ. նը առանցքային դեր են խաղ. մ Հայաստանի լրատվ. թյան դաշտի 
բազմազանեցման համար:
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2. Թվային ԶԼՄ-ները և հանրային 
կամ պետական հեռարձակողները
2.1 Հանրային ծառայ. թյ. նը և պետական հաստատ. թյ. նները

2.1.1 Հանրային լրատվամի ջոցները, նոր. թյ. նների թողարկ. մ

ՀՀ Սահմանադր. թյան 27-րդ հոդվածի համաձայն` «Պետ. թյ. նը երաշխավոր. մ է 
տեղեկա տվական, կրթական, մշակ. թային և ժամանցային բն. յթի հաղորդ. մն երի 
բազմազան. թյ. ն առաջարկող անկախ հանրային ռադիոյի և հեռ. ստատես. թյան 
առկայ. թյ. նը և գործ. նե. թյ. նը»։65 Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյան գոր-
ծ. նե. թյ. նը կարգավոր վ. մ է «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքով, 
որն ընդ. նվել է 2000 թվականի հոկտեմբերի 9-ին և այն. հետև 15 անգամ ենթարկվել 
փոփոխ. մն երի և լրաց. մն երի:66 Վերջին փոփոխ. թյ. ններն .  լրաց. մն երը, որոնք 
կապված էին թվային ֆորմատով հեռարձակմանն անցնել.  հետ, . ժի մե ջ մտան 2010 
թվականի հ. նիսի 10-ին:

Նախքան 2000 թվականին «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենքի ընդ. ն. մը կար 
«Հայաստանի պետական հեռ. ստատես. թյ. ն և ռադիո», որը կառավարվ. մ էր անմի ջապես 
պետ. թյան կողմի ց: Պետական հեռարձակման համակարգի ռեֆորմը այն պարտավոր. թ-
յ. ններից էր, որ Հայաստանն ստանձնել էր 2001 թվականին` Եվրոպայի խորհրդին 
անդամակցելիս:

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերության 
համաձայն` «Պետությունն անհրաժեշտ պայմաններ է ստեղծում և միջոցներ է ձեռնար-
կում Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում Հանրային հեռուստառադիո-

65 ՀՀ Սահմանադր. թյ. ն (փոփոխ. թյ. ններով և լրաց. մն երով), տես` http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1&
lang=eng (դիտվել է 2012թ-ի հ. նիսի 22-ին)

66 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք, թիվ ԶՌ-97, 9 հոկտեմբերի 2000թ., տես` http://www.parliament.am/
legislation.php?sel=show&ID=1464&lang=eng (դիտվել է 2013թ-ի հ. նիսի 10-ին)
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ընկերության (առնվազն մեկ հեռուստաալիքի և մեկ ռադիոալիքի) ծրագրերի ընդուն-
ման համար»:67

Հայաստանի Հանրապետ. թյ. ն. մ գործ. մ են հետևյալ հանրային զանգվածային լրատվա-
մի ջոցները (ԶԼՄ-ները)` «Հ1»-ը («Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյան» հիմն ական 
ալիքը), ՀՀ կառավար. թյան որոշման համաձայն ստեղծված «Շողակաթը»,68 «Հայաստանի 
հանրային ռադիոն», «Շիրակի հանրային հեռ. ստատես. թյ. նը» և «Շիրակի հանրային 
ռադիոն»: Վերջին երկ. սը մտն. մ են մե կ ՓԲԸ-ի մե ջ և գործ. մ են մի այն Շիրակի մարզ. մ: 
«Հ1»-ը և «Հանրային ռադիոն» հեռարձակվ. մ են ամբողջ հանրապետ. թյան տարածք. մ: 
«Շողակաթը» ն. յնպես հեռարձակվ. մ է ամբողջ հանրապետ. թյան տարածք. մ: «Հանրային 
հեռ. ստառադիոըն կեր. թյ. նն» . նի նաև «Հ1» մի ջազգային արբանյակային ալիք, որը 
հեռարձակվ. մ է արբանյակի մի ջոցով ԱՊՀ, Եվրոպայի, Միջին Արևելքի, Հյ. սիսային 
Աֆրիկայի և Հյ. սիսային Ամե րիկայի տարածքներ. մ:

«Հանրային ռադիոն» եթեր է դ. րս գալիս FM 107.7 հաճախական. թյամբ, կարճ, մի ջին և 
երկար ալիքներով, արբանյակով («Hotbird 6»), ինչպես նաև ինտերնետով` «Armradio.am» 
կայքի մի ջոցով: Երևան. մ «Հանրային ռադիո» կարելի է . նկնդրել Սովետական Մի. թյան 
ժամանակներից մն ացած քաղաքային կաբելային ցանցի մի ջոցով, որը ժողովրդական 
լեզվով ամե ն տանն անվանել են «ռադիոկետ»:69 Սովետական ժամանակներ. մ, նման 
ռադիոցանց, որն օգտագործվ. մ էր ինչպես տեղեկատվական, այնպես էլ պաշտպանական 
նպատակներով, առկա էր քաղաքի գրեթե յ. րաքանչյ. ր բնակարան. մ: Ներկայ. մս, 
ցանցից օգտվել.  համար պետք է վճարել ամսական 200 դրամ (54 ցենտ) բաժանորդավճար:

Բոլոր հանրային հեռարձակողների համար պատասխանատ.  մարմի նը «Հանրային 
հեռ. ստառադիոընկեր. թյան» կառավարման խորհ. րդն է: Համաձայն «2010թ-ին 
ընկեր. թյան գործ. նե. թյան մասին» հաշվետվ. թյան, «Հանրային հեռ. ստառադիո-
ընկեր. թյան» լսարանը 2009 թվակնին կազմ. մ էր հանրապետ. թյան հեռ. ստա դիողների 
ընդհան. ր թվի 18.3 տոկոսը, իսկ 2010 թվականին` 20.24 տոկոսը: Մշակ. թային ծրագրերը 
(այդ թվ. մ գեղարվեստական կինոնկարները) կազմ. մ են հեռարձակվող հաղորդ. մն երի 
զգալի մասը (38 տոկոսը): Երկրորդ տեղ. մ են կրթական և երիտասարդական ծրագրերը (13 
տոկոսը), այն. հետև` երաժշտական ծրագրերը (11 տոկոսը), քաղաքական, տնտեսական 
և հրապարակախոսական ծրագ րերը (11 տոկոս), նոր. թյ. նների թողարկ. մն երը և 
վերլ. ծական ծրագրերը (8 տոկոս), սպորտային և այլ ծրագրերը (տես նկար 10-ը):70

67 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք. մ փոփոխ. թյ. ններ .  լրացւոմն եր կատարել.  մասին օրենքը` 
ընդ. նված 2010թ-ի հ. նիսի 10-ին, տես` http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=3853&lang=arm (դիտվել է 2012թ-
ի հ. նիսի 22-ին).

68 ՀՀ կառավար. թյան 2011թ փետրվարի 24-ի «Հոգևոր-մշակ. թային հանրային հեռ. ստաընկեր. թյ. ն ՓԲԸ ստեղծել.  
մասին» որոշ. մը, տես` https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/19178  (հայերեն) (դիտվել է 2012թ հ. նիսի 22-ին).

69 Տես` www.armradio.am/eng/broad/ կայքը (դիտվել է 22 հ. նիսի, 2012թ-ին).

70 «Հաշվետվ. թյ. ն 2010 թ-ին հանրային հեռ. ստատես. թյան .  ռադիոյի գործ. նե. թյան մասին», էջ 13, տես` http://par-
liament.am/draft_docs4/1111.pdf, 7 հ. լիսի, 2011թ. (դիտվել է 2012թ-ի հ. նիսի 15-ին).
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Նկար 10. 
Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյան կողմի ց հեռարձակված ծրագրերի 

դասակարգ. մը, 2010թ.

 

ժամանցային, 2%
մշակ. թային, 38%այլ, 6%

սպորտային, 6%

կրթական, 13%երաժշտական, 11%
հրապարակախոսական, 11%

նոր. թյ. ններ, 8%

գիտ. թյ. ն, պատմ. թյ. ն, 5%

Աղբյ. րը` ԱԺ պաշտոնական կայ71

«Երևանի մամ. լի ակ. մբ» ՀԿ-ի կողմի ց 2011 թվականի մարտին իրականացված 
դիտարկ. մն երի համաձայն, «Հ1»-ով նոր. թյ. նների թողարկ. մն երի և վերլ. ծական ծրագրերի 
հիմն ական 5 թեմաները կապված են եղել մի ջազգային հարաբեր. թյ. նների, սպորտի, 
կառավար. թյան գործ. նե. թյան, ԼՂՀ հակամարտ. թյան և հանրապետ.  թյան Նախագահի 
գործ. նե. թյան հետ: Իսկ քաղաքական և հրապարակախոսական ծրագրերի հիմն ական 5 
թեմաները կապված են եղել կառավար. թյան գործ. նե. թյան, սղաճի, աշխատավարձերի .  
նպաստների, ԼՂՀ հակամարտ. թյան, քաղաքական կ. սակց. թյ. նների գործ. նե. թյան և 
տարածաշրջանային (Անդրկովկաս, Իրան, Թ. րքիա) իրադարձ. թյ. ններ հետ:72

«Հայաստանի Հանրապետ. թյ. նը» և «Республика Армения»-ն պետական լրագրեր են: Դրանց 
ընթերցարանները մե ծ չեն. «Հայաստանի Հանրապետ. թյ. նը» դ. րս է գալիս օրական 3,000 
տպաքանակով, իսկ «Республика Армения»-ն` 1,500: Մեկ այլ բյ. ջետային լրատվամի ջոց 
է «Արմե նպրես» լրատվական գործակալ. թյ. նը: «Արմե նպրեսի» կողմի ց տրամադրվող 
լրատվ.  թյ. նն օգտագործվ. մ է հիմն ական. մ պետական լրագրերի կողմի ց: Այլ ԶԼՄ-ները 
հազվադեպ են օգտագործ. մ «Արմե նպրեսի» նոր. թյ. նները: Ի տարբեր. թյ. ն սովետական 
ժամանակ ների, երբ «Արմե նպրեսն» . ներ մե նաշնորհային դիրք, հիմա այն մրցակց. մ է այլ 
լրատվական գործակալ. թյ. նների հետ` զիջելով առաջատարի դիրքերը:

2.1.2 Ծառայ. թյ. նների թվայնաց. մը

Վերջին տարիներ. մ բոլոր բյ. ջետային լրատվամի ջոցները ձևավորել են օնլայն ռես. րսներ 
և առաջարկ. մ են թվային ծառայ. թյ. ններ, սակայն մի նչ օրս` առանց շոշափելի 
հաջող. թյան:

71 «Հաշվետվ. թյ. ն 2010 թ-ին հանրային հեռ. ստատես. թյան .  ռադիոյի գործ. նե. թյան մասին», էջ 13, տես` http://parlia-
ment.am/draft_docs4/1111.pdf, 7 հ. լիսի, 2011թ. (դիտվել է 2012թ-ի հ. նիսի 15-ին):

72 Տվյալները տրամադրվել են Երևանի մամ. լի ակ. մբի մոնիթորինգի կոորդինատոր Էլինա Պողոսբեկյանի կողմի ց:
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«Hhpress.am»-ը, «Հայաստանի Հանրապետ. թյ. ն» լրագրի կայքէջը, բացվել է 2006 թվականին: 
Լրագրի գործադիր քարտ. ղար Սամվել Սարգսյանը կարծ. մ է, որ կայքի, ինչպես նաև 
այլ առցանց լրատվամի ջոցների առկայ. թյ. նը բերել է լրագրի իրացման ծավալների և 
տպաքանակի կրճատմանը:73 Այդ. հանդերձ, կայք. մ առաջարկվող լրատվ. թյ. նը սահմա-
նափակ է, իսկ առաջարկվող ծառայ. թյ. նները բավարար չափով բազմազան չեն:

«Республика Армения» լրագրի տպաքանակը ն. յնպես երկ.  անգամ կրճատվել է վերջին 
տարիների ընթացք. մ` հասնելով մի ջին. մ 1,500 օրինակի: «Ra.am» կայքը բացվել է 2005 
թվականին: Քանի որ ո´չ «Ra.am»-ը, ո´չ էլ «Hhpress.am»-ը գրանցված չեն «Circle.am»-ի 
վարկանիշային համակարգ. մ, դժվար է ասել, թե ինչպիսի ժողովրդական. թյ. ն են դրանք 
վայել. մ այլ օնլայն լրատվամի ջոցների հետ համե մատած:

«Արմե նպրեսն» իր կայքը բացել է ավելի շ. տ` 1997թ-ին, սակայն կայք. մ ներկայացված 
լ. րերն ամբողջական չէին, իսկ այցել. ներին առաջարկվ. մ էր բաժանորդագրվել 
ամբողջական լրատվ. թյ. ն ստանալ.  համար: Գործակալ. թյ. նը հետագայ. մ 
թարմացրեց իր կայքը, ավելացրեց առաջարկվող լրատվ. թյան ծավալները և ստեղծեց 
մ. լտիմե դիայի հնարավոր.  թյ. ններ, սակայն մի ևն. յն է չկարողացավ շրջանցել իր 
մրցակիցներին օնլայն լրատվ. թյան շ. կայ. մ: «Արմե նպրեսը» չի մտն. մ ն. յնիսկ առաջին 
30 ընկեր. թյ. նների մե ջ կայքերի վարկանիշային ց. ցակ. մ:74

Ի տարբեր. թյ. ն պետական լրագրերի և լրատվական գործակալ. թյան, «Հանրային 
հեռ. ստա ռադիոընկեր. թյ. նը» (1tv.am) առաջատար դիրքեր է գրավ. մ ավանդական 
լրատվ. թյան դաշտ. մ և . նի հեռ. ստադիտողների ամե նամե ծ լսարանը Հայաստան. մ: Այն 
մե կն է թվային տեխնոլոգիաների մի ջոցով արբանյակային հեռարձակ. մ իրականացնող չորս 
հեռ. ստաընկե ր. թյ. ններից (տես 1.1.2.1 բաժինը): Այդ. հանդերձ, ինչպես և «Արմե նպրեսը», 
հանրայինի կայքը` «1tv.am»-ը ձախողվեց օնլայն լրատվ. թյան հարթ. թյ. ն. մ, դ. րս մն ալով 
լավագ. յն 30 կայքերի ց. ցակից: Հանրային հեռ. ստաալիքների մե ջ ամե նավարկանիշային 
թվային լրատվամի ջոցն է «Շանթը», որի կայքերը «Circle.am»-ի վարկանիշային ց. ցակ. մ 
զբաղեցն. մ են երկրորդ և երրորդ պատվավոր տեղերը:

«Հանրային ռադիոն» (Armradio.am), որը սովետական տարիներին և անկախ. թյան 
սկզբնական շրջան. մ ամե նամե ծ ռադիոկայանն էր հանրապետ. թյ. ն. մ, ներկայ. մս 
մտն. մ է լավագ. յն հինգ ռադիոալիքների ց. ցակի մե ջ: Այն հեռարձակ. մ է իրականացն. մ 
նաև (Hotbird 6) արբանյակի մի ջոցով և առաջարկ. մ է «լայվ-սթրիմ» հեռարձակ. մ 
ինտերնետի մի ջոցով: Սակայն լրատվ. թյան առ. մով «Հանրային ռադիոյի» կայքը ն. յնպես 

73 Հարցազր. յց «Հայաստանի Հանրապետ. թյ. ն» օրաթերթի գործադիր քարտ. ղար Սամվել Սարգսյանի հետ, Երևան, 21 
հ. նիսի, 2012թ.

74 «Circle.am» վարկանիշային համակարգ, «Նոր. թյ. ններ և լրատվամի ջոցներ», տես՝  http://www.circle.am/?cat=news&-
for=today&by=visits կայք. մ (դիտվել է 2012թ-ի հ. նիսի 20-ին):
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բավականին փոքր լսարան . նի. ըստ «Circle.am»-ի վարկանիշային ց. ցակի այն զբաղեցն. մ 
է 51-րդ տեղը:75

2.1.3 Կառավար. թյան օժանդակ. թյ. նը

Հանրային հեռարձակողները դեռ որևէ նպատակային ֆինանսավոր. մ չեն ստացել 
պետական բյ. ջեից` թվային հեռարձակման անցման հետ կապված աշխատանքներն 
իրականացնել.  համար:

Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետ. թյ. նների նախարարների կոմի տեն ներկայացրել է 
առաջարկ. թյ. ն «Թվային հեռարձակման դեմոկրատական և սոցիալական ազդեց. թյան 
ապահովմանն . ղղված մի ջոցառ. մն երի վերաբերյալ»:76 Անդամ պետ.  թյ. ններին 
առաջարկ վ. մ է հետևյալը.

 «երաշխավորել, որ հանրային հեռարձակ. մը, որպես ժողովրդավարական հասարա-
կ. թյան ներդաշնակ. թյան առանցքային գործոն, պահպանվի նոր թվային մի ջավայ-
ր. մ՝ ապահովելով հանրային հեռարձակողների ծրագրերի հրապարակայն. թյ. նն 
.  մատչելի. թյ. նը քաղաքացիների համար, ինչպես նաև անց. մը թվային ֆորմատով 
հեռարձակմանը»

 «վերանայել հանրային հեռարձակողի լիազոր. թյ. նները, անհրաժեշտ. թյան դեպք. մ 
համապատասխանեցնելով դրանք նոր թվային մի ջավայրին և հաշվի առնելով Եվրոպայի 
խորհրդի փաստաթղթեր. մ ամրագրված սկզբ. նքները, և ստեղծել ֆինանսական, 
տեխնիկական .  անհրաժեշտ այլ պայմաններ այդ լիազոր. թյ. նների իրականաց. մը 
հնարավորինս ապահովել.  համար:»77

«Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենքի համաձայն հանրային ալիքները հեռար-
ձակվ. մ են պետ. թյան կողմի ց շահագործվող մ. լտիպլեքսորներով առանց մրց. յթի, իսկ 
կառավար. թյ. նն ստեղծ. մ է բոլոր անհրաժեշտ պայմանները հանրային հեռ. ստատե-
ս. թյան .  ռադիոյի ծրագրերի մատչելի. թյ. նը հանրապետ. թյան ամբողջ տարածք. մ 
ապահովել.  համար:78 Խորհրդի առաջարկ. թյ. նների մի  մասը հաշվի է առնվել, սակայն 
ֆինանսական պայմանները դեռ չեն ապահովվել: Բացի դրանից, չնայած Հայաստանն 
իրականացրել էր հանրային հեռարձակման ոլորտի ռեֆորմն երը Եվրոպայի խորհրդի 
ավելի վաղ առաջարկ. թյ. նների համաձայն, կյանքի կոչված փոփոխ. թյ. նները չբերեցին 

75 «Circle.am» վարկանիշային համակարգ, «Նոր. թյ. ններ և լրատվամի ջոցներ», տես՝  http://www.circle.am/?cat=news&for=to
day&by=visits կայք. մ (դիտվել է 2012թ-ի հ. նիսի 22-ին):

76 «Անդամ պետ. թյ. նների նախարարների կոմի տեի առաջարկ. թյ. ն թիվ Rec (2003) 9 « Թվային հեռարձակման 
դեմոկրատական և սոցիալական ազդեց. թյան ապահովմանն . ղղված մի ջոցառ. մն երի մասին», ընդ. նված 28 May 
2003թ-ի մայիսի 28-ին նախարարների տեղակալների 840-րդ նիստի կողմի ց, տես՝ http://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_
ref_coe_r2003_9_digital_broadcasting_280503_tcm6-5032.pdf (դիտվել է 2013թ-ի հ. նիսի 10-ին) (այս. հետ՝ նախարարների 
կոմի տեի առաջարկ. թյ. ն):

77  «Նախարարների կոմի տեի առաջարկ. թյ. ն»:

78  ՀՀ «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենքի 47-րդ հոդվածի 5-րդ պարբեր. թյ. ն, տես՝ http://www.parliament.am/
legislation.php?sel=show&ID=3853&lang=arm  (հայերեն) (դիտվել է 2012թ-ի հ. նիսի 26-ին):
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հարկատ. ների կողմի ց ֆինանսավորվող լրատվամի ջոցների փաստացի անկախ. թյանը 
(տես 2.2.1 բաժինը):

Հանրային հեռարձակողներին՝ «Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյանը» և «Շիրակի 
հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյանը» պետական մի ջոցներից հատկացվել են հետևյալ 
գ. մարները. 2009 թվականին՝ 3,138 մլն դրամ (մոտ 8.6 մլն ամե րիկյան դոլար), 2010 
թվականին՝ 3,258 մլն դրամ (8.7 մլն ամե րիկյան դոլար) և 2011 թվականին՝ 3,427 մլն դրամ 
(մոտ 9.2 մլն ամե րիկյան դոլար):79

2.1.4 Հանրային լրատվամի ջոցները և անց. մը թվային հեռարձակման

Քանի որ թվային հեռարձակմանն անցման գործընթացը գտնվ. մ է սկզբնական փ. լ. մ, դեռ 
շատ շ. տ է հանրային հեռ. ստառադիոալիքների մատչելի. թյան վրա դրա ազդեց. թյ. նը 
գնահատել.  համար:

«Հ1»-ի ռադիոծածկ. յթն արդեն իսկ ներառ. մ է հանրապետ. թյան ամբողջ տարածքը: 
«Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանվ. մ է, որ 
պետ.  թյ. նը պետք է մի ջոցներ ձեռնարկի հանրապետ. թյան ամբողջ տարածք. մ 
«Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյան» ծրագրերի ընդ. ն. մն  ապահովել.  համար:80 
Թվայնացմանը վերաբերող փոփոխ. թյ. նների .  լրաց. մն երի համաձայն սկսած 2015 
թվականից հեռարձակվել.  է երկ.  հանրային հեռ. ստաալիք՝ «Հ1»-ը, որն . նենալ.  է 
ընդհան. ր . ղղված. թյ. ն, և «Շողակաթը», որն . նենալ.  է մշակ. թային . ղղված. թյ. ն:81 
«Շողակաթը» ներկայ. մս հեռարձակվ. մ է UHF (գերբարձր) հաճախականային մի ջակայք. մ 
և կարող է դիտվել մի այն Երևան. մ .  մայրաքաղաքի արվարձաններ. մ: Թվայնաց. մի ց 
հետո դրա ծածկ. յթը ներառել.  է հանրապետ. թյան ամբողջ տարածքը:

2.2 Հանրային ծառայ. թյ. նների մատ. ց. մը

2.2.1 «Հանրային լրատվամի ջոց» հասկաց. թյ. նը

Հայաստանի պետական հեռ. ստատես. թյ. նն .  ռադիոն 2001 թվականի հ. նվարին 
վերակազմավորվեցին համապատասխանաբար Հայաստանի հանրային հեռ. ստատես. թյան 
և ռադիոյի: Չնայած դրան, շատերն ընկալ. մ են հանրային հեռ. ստատես. թյ. նը որպես 
մի այն կառավար. թյան, այլ ոչ թե` հանր. թյան, շահերին ծառայող լրատվամի ջոց: 
Այս երև. յթն արձանագրվել է նաև անկախ փորձագետների կողմի ց: Դեմոկրատական 

79 «Հաշվետվ. թյ. ն 2009 և 2010 թթ-ին հանրային հեռ. ստատես. թյան .  ռադիոյի գործ. նե. թյան մասին», տես` http://
www.parliament.am/draft_docs4/864.pdf և www.parliament.am/draft_docs4/1111.pdf (դիտվել է 2012թ-ի հ. նիսի 26-ին):

80 ՀՀ «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենքի 4-րդ հոդված, հայերեն տեքստը` http://www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=1464&lang=arm կայք. մ (դիտվել է 2012թ-ի հ. նիսի 26-ին):

81  ՀՀ «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենքի 4-րդ հոդված, հայերեն տեքստը` http://www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=1464&lang=arm կայք. մ (դիտվել է 2012թ-ի հ. նիսի 26-ին):
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ռեֆորմն երի իրականացման ընթացքի մոնիթորինգը, որն անց է կացվել 2005 թվականին 
Երևանի մամ. լի ակ. մբի կողմի ց, արձանագրել է հետևյալը. «Հայաստանի հանրային 
հեռ. ստաընկեր. թյ. նը շար. նակ. մ է մն ալ իշխան. թյ. նների բարձրախոսը»:82 Դրանից 
հետո իրավիճակն առանձ նապես շատ չի փոխվել. օրինակ, 2007 թվականի ընտր. թյ. նների 
ընթացքի լ. սաբանման մասին իր հաշվետվ. թյ. ն. մ Երևանի մամ. լի ակ. մբը նշել 
է` «Ենթարկվելով իշխան.  թյ. նների ճնշմանը, «Հ1»-ը չ. նի բավարար անկախ. թյ. ն 
նոր. թյ. նների անկողմն ակալ .  բազմակողմանի լ. սաբանման համար»:83 2008 թվականի 
նախագահական ընտր. թյ. նների լ. սաբան. մը մե կնաբանելիս Երևանի մամ. լի ակ. մբը 
կրկին նշել է հանրային հեռ. ստա տես. թյան կողմն ակալ դիրքորոշման մասին. «Հանրային 
հեռարձակողի մի  շարք ծրագրեր, մասնավո րապես` «Հ1»-ի կիրակնօրյա լրատվական-
վերլ. ծական «360 աստիճան» ծրագիրը, ակնհայտորեն դրսևորել են քաղաքական 
կողմն ակալ. թյան նշաններ»:84 Համաձայն «BBC»-ի «World Service Trust» հաշվետվ. թյան 
Հայաստանի հանրային հեռ. ստատես. թյանը վերաբե րող բաժնի` «Հ1»-ն . նի կողմն ակալ 
դիրքորոշ. մ ի օգ. տ կառավար. թյան:85

Քաղաքական գործիչների տեսակետները հանրային հեռարձակման վերաբերյալ 
լավագ. յնս արտահայտվ. մ են «Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյան» խորհրդի 
տարեկան հաշվետվ.  թյան խորհրդարանական քննարկ. մն երի ժամանակ: 2011 թվականի 
փետրվարի 10-ին քննարկ մանը մասնակցել են մի այն ընդդիմադիր պատգամավորները, 
որոնք ս. ր քննադատ. թյ. ն են հնչեցրել «Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյան» 
հասցեին: Հայ հեղափոխական դաշնակց.  թյ. ն կ. սակց.  թյան անդամ Լիլիթ Գալստյանը 
նշել է, որ «Հանրային հեռ. ստառադիոըն կեր. թյ. նը» չի լ. սաբան. մ բոլոր կարծիքներն 
.  տեսակետները և անաչառ չէ իր քաղաքա կան ծրագրեր. մ:86 Ընդդիմ. թյան մե կ այլ 
ներկայաց. ցիչ, Ժառանգ. թյ. ն կ. սակց. թյան անդամ Անահիտ Բախշյանը նշել է, որ 
«Հանրային հեռ. ստաընկեր. թյ. նը» խտրական մոտեց. մ է ց. ցաբեր. մ ընդդիմ. թյան 
նկատմամբ, և որ իր կ. սակց. թյան գործ. նե. թյ. նը գրեթե երբեք չի լ. սաբան վ. մ: Իշխող 
կ. սակց. թյան ներկայաց. ցիչները նման քննադատ.  թյ. ն չեն արտահայտել: ՀՌԿԿ-ի 
կողմի ց իրականցված . ս. մն ասիր. թյ. նը ց. յց է տալիս, որ հեռ. ստադիտողների մի այն 
42.8 տոկոսն է վստահ. մ «Հ1»-ին:

82 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «Դեմոկրատական ռեֆորմն երի մոնիթորինգը Հայաստան. մ», 2005թ., էջ 9, տես՝ http://www.
ypc.am/upload/Dem-Ref05_arm.pdf (հայերեն) և http://www.ypc.am/upload/DemRef05_eng.pdf (անգլերեն) կայքերը (դիտվել է 
2013թ-ի հ. նիսի 10-ին):

83 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, « ԶԼՄ-ների կողմի ց 2007թ-ի խորհրդարանական ընտր. թյ. նների ընթացքի լ. սաբանման 
մոնիթորինգի մասին» հաշվետվ. թյ. ն, Երևան, 2007թ., տես` http://www.ypc.am/upload/Elections2007_eng.pdf (անգլերեն) 
(դիտվել է 2013թ-ի հ. նիսի 11-ին):

84 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, « ԶԼՄ-ների կողմի ց 2008թ-ի ՀՀ նախագահական ընտր. թյ. նների ընթացքի լ. սաբանման 
մոնիթորինգի մասին» հաշվետվ. թյ. ն, Երևան 2008թ., էջ 14, տես` http://www.ypc.am/upload/Elections_report-2008-arm.pdf 
(հայերեն) և http://www.ypc.am/upload/Elections_report-2008-eng.pdf (անգլերեն) (դիտվել է 2013թ-ի հ. նիսի 12-ին):

85 «BBC World Service Trust», «ՀՀ հանրային հեռ. ստատես. թյան կարիքների գնահատ. մ», 2008թ., էջեր 12–13, տես` http://
www.osce.org/yerevan/34537 (դիտվել է 2013թ-ի հ. նիսի 12-ին) (այս. հետ` «BBC-ի հաշվետվ. թյ. ն»):

86 Տես` http://parliament.am/transcript.php?AgendaID=2125&day=10&month=02&year=2011&lang=arm# (դիտվել է 2011թ-ի 
փետրվարի 10-ին):
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«BBC World Service Trust» կազմակերպ. թյ. նը կարծ. մ է, որ «Հանրային հեռ. ստաընկեր. -
թյ. նն» . նի «իսկապես հանրային» դառնալ.  պոտենցիալ. դրա համար կպահանջվի 
«օրենսդրական դաշտի կատարելագործ. մ և խմբագրական կազմի  լիազոր. թյ. նների հստակ 
սահման. մ», ինչն աստիճանաբար կբերի հանր. թյան վստահ. թյան վերականգնմանը և 
հանրային ծառայ. թյան նպատակների վերահաստատմանը:87

Ինչպես քաղաքական գործիչները, այնպես էլ շարքային քաղաքացիները կարծ. մ են, որ 
հանրային ռադիոն ավելի բազմազան է, հավասարակշռված և վստահելի, քան «Հ1»-ը:

2.2.2 Հանրային ծառայ. թյան պահանջները մասնավոր ԶԼՄ-ների համար

«Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենքով մի ասնական կանոններ են սահմանվ. մ 
բոլոր հեռարձակողների համար, հանրային և մասնավոր, կապված պետական լեզվի 
օգտագործման հետ: Օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանվ. մ է, որ «Հեռ. ստառադիոընկեր. -
թյ. նները պարտավոր են ապահովել իրենց հաղորդ. մն երի լեզվի անաղարտ. թյ. նը»:88 
Ն. յն օրենքի 59-րդ հոդվածով սահմանվ. մ է, որ «հեռ. ստառադիոընկեր. թյ. նների 
կողմի ց հայրենական արտադր. թյան հաղորդ. մն երի հեռարձակ. մը մե կ հեռ. ստաալիքով 
(ռադիոալիքով) չի կարող ամսական ընդհան. ր եթերաժամի  55 տոկոսից պակաս լինել»:

Օրենք. մ կան հատ. կ պահանջներ կապված հանրաքվեների և ընտր. թյ. նների լ. սաբան-
ման հետ (հոդված 10): Հեռ. ստաընկեր. թյ. ններն .  ռադիոընկեր. թյ. նները պարտավոր 
են հավասար պայմաններ ապահովել բոլոր թեկնած. ների համար և «հրապարակավ 
հայտնել վճարովի հաղորդ. մն երի իրենց եթերաժամի  գինը …»: Օրենքով սահմանվ. մ 
է, որ վճարովի եթերաժամը տրամադրվ. մ է պայմանագրային հիմ. նքներով` ն. յն 
պայմաններով բոլոր թեկնած. ների համար:89 Բոլոր հեռարձակող կազմակերպ. թյ. նները, 
անկախ դրանց սեփական. թյան ձևից, պարտավոր են նաև հավասար պայմաններ 
ապահովել բոլոր թեկնա ծ. ների համար: Ընտրական Օրենսգրքի համաձայն, լրատվական 
ծրագրեր. մ «թեկնած. ների, համամասնական ընտրակարգով ընտր. թյ. ններին 
մասնակցող կ. սակց. թյ. նների, կ. սակց. թյ. նների դաշինքների նախընտրական 
քարոզարշավի վերաբերյալ ներկայացվ. մ է անկողմն ակալ եւ գնահատականներից զերծ 
տեղեկատվ. թյ. ն»:90

87 BBC -ի հաշվետվ. թյ. ն:

88 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ պարբեր. թյ. ն, տես` http://www.parliament.am/
legislation.php?sel=show&ID=3853&lang=arm (հայերեն) կայքը (դիտվել է 2013թ-ի հ. նիսի 12-ին):

89 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված, տես` http://www.parliament.am/legislation.php?sel=-
show&ID=3853&lang=arm (հայերեն) կայքը (դիտվել է 2013թ-ի հ. նիսի 12-ին):

90 ՀՀ Ընտրական Օրենսգիրք, 5 փետրվարի 1999թ., տես` http://te.gob.mx/content/armenia-electoral-code-republic-armenia-0 
(դիտվել է 2013թ-ի հ. նիսի 12-ին):
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Հեռարձակման ոլորտը կարգավորող ներկայիս օրենսդր. թյամբ մասնավոր 
ընկեր. թյ. ններին որևէ կոնկրետ պահանջ չի ներկայացվ. մ կապված հանրային 
նշանակ. թյան լրատվ.  թյան հեռարձակման հետ: Մասնավոր հեռարձակողների 
լիցենզավոր. մն  իրականացնելիս («Հեռ. ս տատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենքի 49-րդ 
հոդված) ՀՌԱՀ-ը հաշվի է առն. մ հետևյալ հանգամանքները` սեփական արտադր. թյան 
հաղորդ. մն երի գերակայ. թյ. նը, հայրենական արտադր. թյան հաղորդ. մն երի 
գերակայ.  թյ. նը, ինչպես նաև բազմակարծ. թյ. նը խթանել.  կարող. թյ. նը:91

2.3 Եզրակաց. թյ. ններ 

Թվային հեռարձակմանն անցման գործընթացը գտնվ. մ է սկզբնական փ. լ. մ, և դեռ շատ 
շ. տ է հանրային հեռարձակողների վրա դրա ազդեց. թյ. նը գնահատել.  համար:

Պետբյ. ջեից ֆինանսավորվող բոլոր լրատվամի ջոցներն . նեն ինտերնետային կայքեր: 
Այդ. հանդերձ, այդ կայքերի ազդեց. թյ. նը հասարակական կարծիքի վրա աննշան է, 
քանի որ դրանք էապես զիջ. մ են ինտերնետ-լրատվ. թյան առաջատարներին, ինչպես 
իրենց վարկանի շով, այնպես էլ առաջարկվող տեղեկատվ. թյան .  ծառայ. թյ. նների 
բազմազան. թյամբ: Թվային ասպարեզ. մ մի ակ զգալի նվաճ. մը «Հ1»-ի կողմի ց 
արբանյակային հեռարձակման նախաձեռն. մն  էր, ինչը թ. յլ տվեց հանրայինին ընդլայնել 
իր լսարանը և հեռ. ստադիտողներ գտնել Հայաստանի տարածքից դ. րս:

Իրավական դաշտը հանրային հեռարձակողների համար վերջին տարիներ. մ չի փոխվել, 
իսկ հանր. թյան կարծիքը հանրային հեռ. ստատես. թյան մասին բացասական է մն ացել 
(հանրային ռադիոյի պարագայ. մ կարծիքներն ավելի դրական են): Ընդհան. ր առմամբ 
հասարակ. թյ. նը և ընդդիմադիր քաղաքական . ժերը հանրային հեռ. ստատես. թյան 
մե ջ տեսն. մ են ոչ այլ ինչ քան իշխան. թյ. նների բարձրախոսը, և այս վերաբերմ. նքն 
արձա նագրվել է նաև անկախ փորձագետների կողմի ց:

91 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 47-րդ հոդվածի 5-րդ պարբեր. թյ. ն, տես` http://www.parliament.am/
legislation.php?sel=show&ID=3853&lang=arm (հայերեն) (դիտվել է 2012թ-ի, հ. նիսի 26-ին):
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3. Թվային լրատվամի ջոցները և 
հասարակ. թյ. նը
3.1 Օգտագործողների հրապարակած նյ. թերը (ՕՀՆ)

3.1.1 Ընդհան. ր պատկերաց. մ ՕՀՆ-ի մասին

Ընդարձակ մի ջազգային սոցիալական ցանցերը, որոնման (տեղեկատ. ) կայքերը 
և էլեկտրոնային փոստի ծառայ. թյ. նները, ինչպիսիք են «Facebook»-ը, «Google»-ը, 
«YouTube»-ը, «Odnoklassniki.ru»-ն, «Mail.ru»-ն, «Vkontakte»-ն, «Blognews.am»-ը, «Yandex»-ը, 
«Wikipedia»-ն և «News.am»-ը շատ մե ծ ժողովրդական. թյ. ն են վայել. մ Հայաստան. մ և 
կազմ. մ են առաջատար կայքերի տասնյակը՝ համաձայն «Alexa.com» կայքի վարկանիշային 
ց. ցակի:92 Ինչպես նախկին Սովետական Մի. թյան այլ երկրներ. մ, Հայաստան. մ ն. յնպես 
ռ. սալեզ.  կայքերը մրցակց. մ են գլոբալ կայքերի հետ, քանի որ ռ. սերենը հանդիսան. մ 
է հանրապետ. թյան երկրորդ ամե նատարածված լեզ. ն:

Հատկանշական է 2012 թվականին «Blognews.am» կայքի հեղինակ. թյան սրընթաց վերելքը, 
քանի որ այդ կայք. մ հիմն ական. մ ներկայացված են օգտագործողների կողմի ց այլ 
սոցիական ցանցեր. մ՝ «Facebook»-. մ, «YouTube»-. մ և առանձին բլոգեր. մ հրապարակված 
նյ. թերը: «Blognews.am»-ի օրինակով ստեղծվել են մի  շարք այլ կայքեր, սակայն «Blognews.
am»-ը շար. նակ. մ է մն ալ դրանցից ամե նահեղինակավորը:

Նախկին Սովետական Մի. թյան երկրներին հատ. կ մե կ այլ մի տ. մ է հանդիսան. մ 
ռ. սական ինտերնետ-պորտալների, ինչպես օրինակ՝ «Yandex.ru»-ի և «Mail.ru»-ի 
համատարած օգտագործ. մը օնլայն հաղորդակց. թյան համար: Այս կայքեր. մ որոնման 
ֆ. նկցիաները համակցված են մե ծ թվով այլ ծառայ. թյ. նների, այդ թվ. մ՝ նոր. թյ. նների, 
էլեկտրոնային փոստի, բլոգերի, տեղեկատ. ների և սոցիալական ցանցերի հետ, ինչը 
մե ծացն. մ է դրանց օգտակար. թյ. նը ինտերնետ-օգտագործողների համար:

92  «Alexa.com», տես՝  http://www.alexa.com/topsites/countries/am  կայքը (դիտվել է 5.09.2011թ):
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Չնայած հայկական որոնման կայքերը և սոցիալական ցանցերը շատ հեռ.  են 
առաջատարների՝ «Facebook»-ի, «Google»-ի և «Yandex»-ի հետ մրցակցել. ց, մի անգամայն 
այլ է իրավիճակը օնլայն լրատվ. թյան ոլորտ. մ: «News.am»-ի, «Tert.am»-ի և «1in.am»-ի 
տիպի կայքերը, ինչպես նաև տեսանյ. թերի փոխանակման՝ «Hottv.am» և առք. վաճառքի 
հայտարար. թյ. նների՝ «List.am» կայքերը, մե ծ թվով ընթերցողներ են գրավ. մ և մե ծ 
ժողովրդական. թյ. ն վայել. մ երկր. մ:93

Բոլոր լրատվական կայքերը տալիս են ՕՀՆ-ի հնարավոր. թյ. ն՝ . ղղակիորեն կամ 
սոցիալա կան ցանցերի, հիմն ական. մ՝ «Facebook»-ի և «Twitter»-ի մի ջոցով: Այս առ. մով, 
առաջատարը «A1plus.am» կայքն է: 2011թ. ապրիլին կայք. մ բացվեց «Քո աչքերով» հատ. կ 
բաժինը,94 որն օգտագործողներին հնարավոր. թյ. ն էր տալիս ներբեռնել լ. սանկարներ 
և տեսանյ. թեր, ինչպես նաև ընտրել դրանցից լավագ. յնը: «Tert.am»-. մ ներկայացված 
են երկր. մ հայտնի մտավորականների բլոգերը, իսկ «Azatutyun.am»-ը և «Lragir.am»-ը 
ընթերցողներին տալիս են հոդվածներն .  լ. րերը մե կնաբանել.  հնարավոր. թյ. ն:

3.1.2 Սոցիալական ցանցեր

Չնայած առաջատար սոցցանցային կայքերը տվյալներ չ. նեն Հայաստանից կատարված 
էջայցերի մասին, հայտնի է, որ «Facebook»-ը և «Odnoklassniki.ru»-ն մն . մ են առաջատարների 
դիրքեր. մ: «Facebook»-ի օգտագործողների թիվը կայ. ն կերպով աճել է՝ անցնելով 362,000-ի 
սահմանը,95 իսկ «Odnoklassniki.ru»-ն, իր իսկ հավաստմամբ, Հայաստան. մ . նի մի նչև 2 մլն 
գրանցված և ամսական ավելի քան 800,000 ակտիվ օգտագործող:96

Աղյ. սակ 5.

Հայաստան. մ առավել հեղինակավոր սոցիալական ցանցերի տասնյակը 2010թ-ի 
սեպտեմբերի և 2011թ-ի օգոստոսի դր. թյամբ

«Alexa»-ի 
վարկանիշ

սեպտեմբեր 2010թ. օգոստոս 2011թ.

1 Facebook Facebook

2 YouTube.com YouTube

3 Odnoklassniki.ru Odnoklassniki.ru

4 V Kontakte (vk.com) Mail.ru 

5 Twitter V Kontakte (vk.com)

6 Livejournal.com LinkedIn

7 Linkedin.com Twitter

93 «Alexa.com», տես՝  http://www.alexa.com/topsites/countries/am  կայքը (դիտվել է 5.09.2011թ):

94 «A1plus.am»-ի «Քո աչքերով» բաժինը, տես՝ http://www.a1plus.am/qo-achqerov  կայք. մ (դիտվել է 13.06.2013թ):

95 «Socialbakers.com»-ի վիճակագր. թյ. նը, տես՝ http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/armenia կայք. մ (դիտվել է 
20.09.2013թ):

96  Հեռախոսային հարցազր. յց «ID Media» ՍՊԸ-ի տնօրեն, Հայաստան. մ «Odnoklassniki.ru»-ի պաշտոնական ներկայաց. ցիչ 
Վահան Աֆանեսյանի հետ, 21 ապրիլի, 2011թ.
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8 Haysingles.com Livejournal.com

9 Hayutyun.am Armenix.com

10 Hayland.am Flickr.com

Ծանոթագր. թյ. ն՝  Չկան տվյալներ էջայցերի վերաբերյալ

Աղբյ. րը՝  «Alexa.com»97

Միևն. յն ժամանակ պետք է նշել, որ չնայած հայկական սոցցանցերը, ինչպես օրինակ՝ 
«Hayland.am»-ը և «Armenia-Online.ru»-ն . նեն էջայցերի քանակ. թյան շատ տպավորիչ 
ց. ցա նիշներ, դրանք չ. նեն «Facebook»-ի աճի տեմպերը: Հայկական սոցիալական ցանցերից 
օգտվ. մ է հանրապետ. թյ. ն. մ սոցցանցերի այցել. ների ընդհան. ր թվի հազիվ թե կեսը:

Վերջին ժամանակների մի տ. մն երից ամե նահետաքրքիրը տեսանյ. թերի փոխանակման 
կայքերի ասպարեզ գալն էր: Կարճ ժամանակ. մ այդ կայքերը դարձան բավականին 
հեղինակավոր ՕՀՆ պլատֆորմն եր: Չնայած «YouTube»-ի մե ծ ժողովրդական. թյանը, 
«Hottv.am»-ի և «Uzood.com»-ի կարգի նորաստեղծ կայքերը, ինչպես նաև դրանց ավելի 
պակաս ինտերակտիվ «եղբայրները», արագ տեմպերով աճել են: Լայնաշերտ ինտերնետի 
զարգացմանը զ. գընթաց այս մի տ. մը կարող է շար. նակական բն. յթ կրել և կայ. նանալ:

3.1.3 Նոր. թյ. ններ և սոցիալական լրատվամի ջոցներ

Հայաստանի բոլոր հիմն ական լրատվական կայքերն օգտագործ. մ են «Facebook»-ը և 
«Twitter»-ը որպես նոր. թյ. նների տարածման պլատֆորմն եր: Այդ. հանդերձ, մի նչ օրս 
որևէ . ս. մն ասի ր. թյ. ն չի կատարվել Հայաստան. մ սոցիալական ցանցերի տարբեր 
օգտագործողներին դասակարգել.  և համե մատել.  . ղղ. թյամբ: Եղել են մի  շարք 
օրինակներ, երբ «Facebook»-ի և «YouTube»-ի մի ջոցով տարածված ինֆորմացիան գրավել 
է հանր. թյան . շադր. թյ. նը և դարձել լայն հասարակ. թյան քննարկման թեմա, ինչից 
կարելի է ենթադրել, որ սոցիալական ցանցերը դարձել են տեղեկատվ. թյան կարևոր 
աղբյ. րներ (տես 3.2.1 բաժինը):

Ըստ կայքի տարածաշրջանային հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Լա. րա 
Բաղդասարյանի «Facebook»-ը կարևոր սոցիալական և քաղաքական նշանակ. թյ. ն . նի 
Հայաստանի համար:

Չնայած այն բանին, որ օրինակ՝ «Odnoklassniki.ru»-ն Հայաստան. մ . նի մոտ 800հզ. 
օգտագործող, այն ավելի շատ ծառայ. մ է անձնական կապերի հաստատ մանն .  
պահպանմանը, մի նչդեռ «Facebook»-ը մտքերի փոխանակման հարթակ է ծառայ. մ 
սոցիալապես և քաղաքականապես ակտիվ անհատների համար, ովքեր ցանկ. թյ. ն 
. նեն իրենց կարծիքն արտահայտել.  օրհասական խնդիրների վերաբերյալ և քննարկ. մ 

97 «Alexa.com», տես՝  http://www.alexa.com/topsites/countries/am  կայքը (դիտվել է 05.09.2011-ին և 03.10.2010-ին):
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ծավալել.  դրանց շ. րջ: Սա է պատճառը, որ հայտնի քաղաքական և հասարակական 
դեմքերն .  լրատվամի ջոցները գնահատ. մ են այս կամ այն իրադարձ. թյ. նը՝ ելնելով 
նրանից, թե ինչ արձագանք է այն ստան. մ «Facebook»-. մ: Ըստ է. թյան, «Facebook»-ը 
վերածվել է հասարակական բարոմե տրի, որը ց. յց է տալիս հանր. թյան վերաբերմ. նքը 
երկր. մ տեղի . նեցող իրադարձ. թյ. նների և գործընթացների նկատմամբ:98

3.2 Թվային ակտիվիզմ

3.2.1 Թվային հարթակներ և քաղաքացիական հասարակ. թյան ակտիվիզմ

Քաղաքացիական հասարակ. թյան ակտիվիզմի  որոշ հաջողված օրինակներ արդեն եղել են: 
2008-2009 թվականներին ընդդիմ. թյանը համակրող մի  շարք բլոգերների ակտիվ գործ. նե. -
թյան արդյ. նք. մ գրանցվել է քաղաքական հարցերի շ. րջ բլոգային քննարկ. մն երի 
աննախադեպ աճ, իսկ 2010 թվականին սոցիալական ակտիվիզմը դրսևորվել է սոցիալական 
լրատվամի ջոցների և թվային գործիքների մի ջոցով:

Որպես օրինակ կարելի է նշել Հայաստան. մ օտարալեզ.  դպրոցների բացման դեմ 
բողոքող խմբի պայքարը: 3,000 անդամ . նեցող ֆեյսբ. քյան այդ խ. մբը «Մենք դեմ 
ենք օտարալեզ.  դպրոցների բացմանը» կարգախոսով99 հանդես էր գալիս մոտ երկ.  
տասնյակ ակտիվ բլոգեր. մ` ներկայացնելով իր տեսակետները և կազմակերպելով 
բողոքի ակցիաներ: Խմբի ծավալած գործ. նե. թյ. նն այնպիսի մասշտաբների հասավ, 
որ կրթ. թյան նախարար. թյ. նն ստիպված էր հրապարակայնորեն պատասխանել 
բարձրացված հարցերին և փոփոխ. թյ. ններ կատարել լեզվի և հանրային կրթ. թյան 
մասին օրինագծեր. մ`խմբի պահանջները բավարա րել.  համար: (Օրենքը վավերացվել է 
2011 թվականի հ. նվարին:)

Քաղաքացիական ակտիվիզմի  մե կ այլ օրինակ կարող է հանդիսանալ մի  խ. մբ 
քաղաքացիների պայքարը Երևանի քաղաքապետարանի հետ` բացօթյա կինոթատրոնի 
ապամոնտաժ. մը և դրա տեղ. մ նոր եկեղեց.  կառ. ց. մը թ. յլ չտալ.  համար: Բողոքի 
ակցիան, որը նախաձեռնվել էր երկտասարդ հայ ճարտարապետների կողմի ց, սկսվեց մի  
շարք բլոգեր. մ ծավալված քննարկ. մն երի տեսքով և արդյ. նք. մ այնպիսի մասշտաբներ 
ստացավ, որ գրավեց հիմն ական ԶԼՄ-ների . շադր. թյ. նը: Բողոքարարներն ստիպեցին 
այնպիսի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 
և Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը, ինչպես նաև հայ առաքելական եկեղեց.  
ներկայաց. ցիչներին պատասխանել բարձրացված հարցերին և մի ջոցներ ձեռնարկել 
խնդրի լ. ծման . ղղ. թյամբ: Արդյ. նք. մ ապամոնտաժման պլանները հետաձգվեցին: 

98 Հարցազր. յց տարածաշրջանային հետազոտ. թյ. նների կենտրոնի ղեկավար Լա. րա Բաղդասարյանի հետ, Երևան, 15 
օգոստոսի 2012թ.

99 «Մենք դեմ ենք օտարալեզ.  դպրոցներին», տես` http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=112426852127161&ref=ts կայքը 
(դիտվել է 5.09.2011թ):
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Ն. յն խ. մբը համակիրների ավելի մե ծաթիվ բանակ հավաքեց, երբ բողոքի ակցիա սկսեց 
. սանողական այգ. մ ծառահատման և սրճարանների կառ. ցման դեմ: Հետագայ. մ 
խ. մբը վերաճեց «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» հասարակական շարժման,100 որը 
ներկայ. մս շատ ակտիվ է «Facebook»-. մ և . նի մոտ 4,000 անդամ: «Facebook»-ի 
մի ջոցով շարժման ակտիվիստները կազմակերպեցին բողոքի մի  շարք ակցիաներ, 10,000 
ստորագր. թյ. ններով պահանջագիր ներկայացրեցին իշխան. թյ. ններին և հանդես 
եկան քաղաքացիական ակտիվիզմի  այլ դրևոր. մն երով:

Էկոլոգիական ակտիվիզմ` Մարիամ Ս. խ. դյան

Անհատական քաղաքացիական ակտիվիզմի  առավել հաջող օրինակներից մե կը 
Մարիամ Ս. խ. դյանի օրինակն է:101 Մարիամ Ս. խ. դյանը բնապահպան-ակտի-
վիստ է, ով բողոքի ակցիա է կազմակերպել Լոռվա մարզի Թեղ. տի անտառներ. մ մե ծ 
հանքարդյ. նաբերական նախագծի իրականացման դեմ: Ս. խ. դյանը «Facebook»-. մ . նի 
ավելի քան 4,600 համակիր և իր էջ. մ տեղադրել է Հայաստանի տարբեր հատվածներ. մ 
ապօրինի ծառահատման ավելի քան 1,200 լ. սանկար և բնապահպանական հարցերին 
վերաբերող տասնյակ տեսանյ. թեր և հղ. մն եր: Նրա ակտիվ գործ. նե. թյ. նը ցանցային 
մի ջավայր. մ և կյանք. մ ավելացրել է նրա ֆեյսբ. քյան համակիրների թիվը, և նա 
օգտագործ. մ է այս ռես. րսը Երևան. մ և մարզեր. մ ապօրինի ծառահատ. մն երի դեմ իր 
պայքար. մ: Մի խ. մբ համակիրների հետ նա բացել է «Ushahidi»-տիպի կայք՝ Երևան. մ 
ապօրինի ծառահա. մն երի վերաբերյալ փաստեր հավաքել.  և ահազանգել.  համար: 
Կայքը կոչվ. մ է «Kanach.am» և այն բազմի ցս օգագործվել է ԶԼՄ-ների . շադր. թյ. նը 
ծառահատ. մն երի վրա դարձնել.  համար:

Հայաստանի քաղաքացիներն օգտագործել են ինքնարտահայտման թվային մի ջոցները 
նաև այն օրերին, երբ 2008 թվականի նախագահական ընտր. թյ. ններից հետո տեղի 
. նեցան կատաղի բախ. մն եր և մայրաքաղաք. մ հայտարարվեց արտակարգ իրավիճակ: 
Տասնյակ հազարավոր էջայցեր գրանցվեցին «Bekaisa.livejournal.com», «Aramazd.livejournal.
com» և «YouTube»-ի մե ջ մտնող «Youtube.com/A1plus.am», «Youtube.com/echannelnews» և 
«Youtube.com/ditord» կայքեր. մ, քանի որ ավանդական ԶԼՄ-ներ. մ առկա համատարած 
գրաքնն. թյան պայմաններ. մ այս նոր ինտերնետ-աղբյ. րները մն ացել էին որպես անկախ 
լրատվ. թյան մի ակ մի ջոցները (տես 7.3.3 բաժինը):

2012 թվականի մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտր. թյ. նները, 2013 թվականի փետրվարի 
18-ի նախագահական ընտր. թյ. նները և 2013 թվականի մայիսի 5-ի Երևանի ավագան.  
ընտր. թյ. նները զ. գորդվեցին մի  շարք ֆ. նդամե նտալ թվային հարթակների, այդ թվ. մ՝ 
«Iditord.org»-ի, «Mynews.am»-ի և «Citizen Observer»-ի, զարգացմամբ: Դրանց դերը հիմն ական. մ 

100 «Մենք ենք այս քաղաքի տերը», տես`  http://www.facebook.com/profi le.php?id=571137480#!/group.php?gid=119537174725392& 
ref=mf (դիտվել է 5.09.2011թ):

101 Մարիամ Ս. խ. դյանի «Facebook»-ի պրոֆիլը, տես՝ http://www.facebook.com/profile.php?id=571137480 (դիտվել է 5.09.2011թ):
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կայան. մ էր ընտր. թյ. նների մոնիթորինգի նպատակով լայն հասարակայն. թյան 
ռես. րսների օգտագործման մե ջ: Նշված կայքերից ամե նահեղինակավորը «Ushahidi»-ի 
սկզբ. նքով կառ. ցված «Iditord.org» կայքն էր, որ. մ գրանցվել է ընտրակեղծիքների և խախ-
տ. մն երի 1,107 ահազանգ խորհրդարանական ընտր. թյ. նների ժամանակ, 394 ահազանգ՝ 
նախագահական ընտր. թյ. նների ժամանակ և 417 ահազանգ՝ Երևանի ավագան.  ընտր. -
թյ. նների ժամանակ: Պետք է նշել նաև, որ 2012 թվականի մայիսի 6-ին կայքը ենթարկվել 
է լայնամասշտաբ «DDOS» հարձակման. այդ ժամանակ կայքը գտնվ. մ էր ԶԼՄ-ների 
. շադր.  թյան կենտրոն. մ՝ մի  շարք ընտրակեղծիքների մասին ահազանգել.  համար: 
«Iditord.org»-. մ ներկայացված փաստերն ակտիվորեն լ. սաբանվ. մ էին ԶԼՄ-ների կողմի ց, 
իսկ իրավապահ մարմի ններն .  կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մի ջոցներ էին 
ձեռնարկ. մ խախտման դեպքերը հետաքննել.  և դրանց արձագանքել.  համար: «Iditord.
org»-ի տնօրեն Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքերով, իրավապահ մարմի նները հետաքննել 
են ահազանգված ընտրախախտ. մն երի մոտ 50 դեպք, իսկ 2 դեպք. մ՝ նախաձեռնել օրենքը 
խախտող անձանց քրեական հետապնդ. մ: Պրն Մարտիրոսյանը նշեց, որ քաղաքացիների 
ակտիվ. թյ. նը շատ բարձր էր, և ոստիկան. թյ. նն .  իրավապահ այլ մարմի նները, 
արձագանքելով քաղաքացիների ահազանգերին, ստիպված էին ց. ցաբերել ն. յն 
մակարդակի ակտիվ. թյ. ն:102

3.2.2 Թվային մոբիլիզացիայի նշանակ. թյ. նը

բաժն. մ նկարագրված դեպքերն առաջացրեցին բավականաչափ հասարակական ռեզոնանս 
ավանդական ԶԼՄ-ների կողմի ց լ. սաբանվել.  համար: Նախաձեռնվելով փոքր խմբերի 
կողմի ց որպես այս կամ այն խնդրի օնլայն քննարկ. մ՝ դրանք աստիճանաբար ստացան լայն 
հասարակական հնչեղ. թյ. ն, իսկ համապատասխան օնլայն բողոքներն ստորագրվեցին 
հարյ. րավոր, և երբեմն  նաև՝ հազարավոր մարդկանց կողմի ց:

Բոլոր նշված ակցիաները պսակվեցին որոշակի հաջող. թյամբ, ինչը հանգեցրեց նրան, 
որ հասարակ. թյ. նը և ն. յնիսկ իշխան. թյ. նները սկսեցին ընկալել քաղաքացիական 
ակտիվ.  թյան այս նոր օնլայն ռես. րսը որպես լ. րջ պոտենցիալ, որը չի կարելի անտեսել և 
որին պետք է մե ծ զգ. շ. թյամբ վերաբերվել: 

«Մենք դեմ ենք օտարալեզ.  դպրոցների բացմանը» և «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» ակցիաների 
նման նախաձեռն. թյ. նները գրավեցին լայն հասարակայն. թյան . շադր. թյ. նը 
հիմն ական. մ ինտերնետային մի ջավայր. մ ծավալված քարոզչ. թյան շնորհիվ: Ակցիայի 
կազմակերպիչները հրավիրվեցին հեռ. սատեսային քննարկ. մն երի, նրանց հետ 
անցկացվեցին հարցազր. յցներ, իսկ նրանց հայտարար. թյ. նները մե կնաբանվեցին 
հայտնի քաղաքական գործիչների և բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմի ց:

102 Հարցազր. յց «Լրատվամի ջոցների բազմազան. թյան ինստիտ. տ» ՀԿ-ի ծրագրերի կոորդինատոր Սամվել 
Մարտիրոսյանի հետ, Երևան, 20 հ. լիսի, 2013թ.
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Այդ. հանդերձ, այս օրեր. մ թվային ակտիվիզմը «ճոխ. թյ. ն է», որը կարող են իրենց 
թ. յլ տալ մի այն ինտերնետից օգտվել.  հնարավոր. թյ. ն . նեցող մե ծ քաղաքների 
բնակիչները: Ն. յնիսկ քիչ թե շատ ինտերնետով ապահովված քաղաքներ. մ բնակչ. թյան 
զգալի տոկոսը չի օգտվ. մ ինտերնետից. օրինակ, Երևան. մ այդ թիվը կազմ. մ է 57 տոկոս 
(տես 1.2 բաժինը):

3.3 Եզրակաց. թյ. ններ

Հաճախ սոցիալական ցանցեր. մ և բլոգեր. մ սկսված քննարկ. մն երը, ինչպես նաև 
«YouTube»-. մ տեղադրված տեսանյ. թերը, ստան. մ են հասարակական հնչեղ. թյ. ն և 
լ. սաբանվ. մ ԶԼՄ-ների կողմի ց: «Blognews.am»-ի և «MediaMall.am»-ի կարգի հարթակների 
ստեղծմամբ սոցիալական ցանցերը դարձան օրվա նոր. թյ. նների և լրատվ. թյան 
կանոնավոր աղբյ. ր:

Հայաստանի քաղաքացիներն օգտագործեցին սոցցանցերի և «YouTube»-ի պոտենցիալը 
2008 թվականին արտակարգ իրավիճակի և ծանր գրաքնն. թյան պայմաններ. մ 
մտքեր փոխանակել.  և ճշմարիտ լրատվ. թյ. ն ստանալ.  համար: Այն ժամանակ, երբ 
ավանդական լրատվամի ջոցները ներկայացն. մ էին մի այն պաշտոնական տեսակետները, 
բլոգերն ըստ է. թյան դարձան անկախ լրատվ. թյան մի ակ աղբյ. րը: 

Հայաստանի քաղաքացիներն օգտագործել և դեռ օգտագործ. մ են սոցիալական 
լրատվամի ջոց ների և օնլայն ռես. րսների ընձեռած հնարավոր. թյ. նները, և այս երև. յթն 
. նի զարգացման մի տ. մ: Քաղաքացիական հասարակ. թյան շահերի համար օնլայն 
ռես. րսներ ի ամե նից ակտիվ և արդյ. նավետ օգտա գործման դեպքը գրանցվել է 2010-
2012 թվականներին: Այդ ժամանակահատված. մ մե նք ականատես ենք եղել բազմաթիվ 
դեպքերի, երբ ավանդական լրատվամի ջոցները, այդ թվ. մ՝ «Հրապարակ» օրաթերթը, որը 
հաճախ քաղվածքներ է տպ. մ ֆեյսբ. քյան քննարկ. մն երից, մե ջբեր. մն եր են ներկայացրել 
սոցցանցերից և բլոգերից:

Բլոգերներն .  ակտիվիստները հաճախ օգտագործ. մ են ինֆորմացիայի և կարծիքների 
փոխանակման այն ռես. րսները, որոնք ներկայացված են ավանդական լրատվամի ջոցների 
կայքեր. մ:
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4. Թվային ԶԼՄ-ները և 
լրագր. թյ. նը
4.1 Ազդեց. թյ. նը լրագրողների և խմբագր. թյ. նների վրա

4.1.1 Լրագրողները

Սկսած 2008 թվականից, հայ լրագրողները և խմբագիրները տեղեկ. թյ. ններ ստանալ.  
համար հաճախ օգտագործ. մ են թվային լրատվամի ջոցները, այդ թվ. մ՝ սոցիալական 
ցանցերը, մի ջազգային և տեղական լրատվամի ջոցների կայքերը, ինչպես նաև պետական 
մարմի նների և ՀԿ-ների կայքեր. մ հրապարակված հաշվետվ. թյ. ն ները: Մամ. լի 
աջակց. թյան «Ինտերնյ. ս» հասարակական կազմակերպ. թյան103 տնօրեն Ն. նե 
Սարգսյանը կարծ. մ է, որ լրատվ. թյան օնլայն աղբյ. րների առատ. թյ. նը մե ծացն. մ 
է լրագրողների աշխատանքի արդյ. նավետ. թյ. նը: Բացի սոցիալական ցանցերը որպես 
լրատվ. թյան աղբյ. ր օգտագործել. ց, շատ լրագրողներ իրենք են ակտիվորեն մասնակց. մ 
սոցցանցեր. մ և բլոգեր. մ ծավալվող քննարկ. մն  երին:104 Տեղեկատվ. թյան նոր 
աղբյ. րների արագ զարգաց. մը թ. յլ տվեց հայ լրագրողներին ավելի արագ և էժան ստանալ 
իրենց հետաքրքրող տվյալները և՛ ազգային, և՛ համաշխարհային իրադարձ. թյ. նների 
մասին, ինչպես նաև համե մատել հրատապ քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական 
իրադարձ. թյ. նների .  խնդիրների վերաբերյալ ներկայացված տարբեր տեսակետները:

Երևանի մամ. լի ակ. մբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը պնդ. մ է, որ թվայնացման 
գործընթացն ազդել է տպագիր մամ. լի վրա ավելի շատ, քան այլ լրատվամի ջոցների վրա:

Շատ դեպքեր. մ բլոգերը, օնլայն լրատվամի ջոցները և սոցիալական ցանցերը 
(ամե նից առաջ՝ «Facebook»-ը) դառն. մ են լրատվ. թյան հիմն ական աղբյ. րը 
տպագիր մամ. լ. մ աշխատող լրագրողների համար և ապահով. մ են նրանց 

103 Տես` http://www.internews.am/who-we-are կայքը (դիտվել է 14.05.2013թ):

104 Հարցազր. յց Մամ. լի աջակց. թյան «Ինտերնյ. ս» ՀԿ-ի տնօրեն Ն. նե Սարգսյանի հետ, Երևան, 8.10.2010թ.:
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ինչպես նոր թեմաներով, այնպես էլ թարմ լրատվ. թյամբ: Ինչ վերաբեր. մ 
է հեռարձակող ԶԼՄ-ներ. մ աշխատող լրագրողներին, ապա այս դեպք. մ 
իրավիճակը մի  փոքր այլ է: Հայկական հեռարձակողները մի շտ էլ մի ակողմանի 
են մե կնաբանել և շար. նակ. մ են մի ակողմանի մե կնաբանել նոր. թյ. նները: 
Նրանց կողմի ց իրադարձ. թյ. նների լ. սաբան. մը շատ հեռ.  է ամբողջա-
կան լինել. ց և բավարար. մ է ոչ թե բնակչ. թյան ինֆորմացիայի 
պահանջարկը, այլ նեղ քաղաքական շահերը: Հետևաբար, դեռ շատ վաղ է 
այստեղ բազմակարծ. թյ. նից և բազմազան. թյ. նից խոսելը:105

Այդ. հանդերձ, նրա խոսքերով, հեռարձակողներն արդեն սկսել են հասկանալ, որ 
շ. կայ. մ նոր լրատվամի ջոցների առկայ. թյ. նը պարտադր. մ է նրանց ավելի 
բազմազան տեղեկատվ. թյ. ն մատ. ցել . նկնդիրներին: Նա կարծ. մ է, որ ընդհան. ր 
առմամբ բարձրաստիճան պաշտոնյաները, նոր լրատվական դաշտերի զարգացման 
պայմաններ. մ, ն. յնպես հասկան. մ են բացահայտ գրաքնն. թյ. նից և լրատվամի ջոցների 
վերահսկող. թյ. նից հրաժարվել.  անհրաժեշտ. թյ. նը, սակայն այդ գիտակց. թյ. նը դեռ 
գործնական կաղապար չի ստացել:106

Ինֆորմացիայի նոր աղբյ. րների զարգաց. մը . նեցել է նաև բացասական հետևանքներ: 
Էապես շատացել է չճշտված և ոչ հավաստի տվյալների քանակը: Լրագրորղներն .  
խմբագիրները հաճախ բացատր. մ են դա նոր. թյ. ններն ավելի արագ բնակչ. թյանը 
հասցնել.  անհրաժեշտ. թյամբ: Ռեպորտաժների յ. րացման և գրագող. թյան դեպքերը 
ն. յնպես գնալով շատան. մ են: Իրենց գործը հեշտացնել.  համար շատ լրագրողներ 
օգտագործ. մ են այլ պարբերականներից վերցված հոդվածներ` առանց նշել.  դրանց 
ծագ. մը: Պակասել է նաև լրատվ. թյան աղբյ. րների բազմազան. թյ. նը. իրենց 
ռեպորտաժները պատրաստելիս լրագրողները հիմն ական. մ օգտվ. մ են մե կ աղբյ. րից:

«Լրագրողներ հան. ն ապագայի» ՀԿ-ի կողմի ց 2012 թվականի փետրվար-մայիս ամի սներին 
կատարված դիտարկ. մն երի համաձայն, 10 առաջատար օնլայն լրատվամի ջոցներ. մ 
հրապա րակ. մն երի (հոդվածների կամ նոր. թյ. նների) 81 տոկոսը հիմն ված են եղել մի այն 
մե կ աղբյ. րի վրա, իսկ 11 տոկոսը չեն պար. նակել որևէ հղ. մ սկզբնաղբյ. րին: Միևն. յն 
ժամանակ, նշված հրապարակ. մն երի զգալի մասը (82 տոկոսը) ներկայացված են եղել 
որպես տվյալ լրատվա մի ջոցի սեփական ռեպորտաժ, իսկ մն ացած 18 տոկոսը պարզապես 
յ. րացված են եղել այլ աղբյ. րներից:107

105 Հարցազր. յց Երևանի մամ. լի ակ. մբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ, Երևան, 8.08.2012թ.:

106 Հարցազր. յց Երևանի մամ. լի ակ. մբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ, Երևան, 8.08.2012թ.:

107 «Լրագրողներ հան. ն ապագայի» ՀԿ-ի «Հայաստան. մ 2012թ-ի մայիսի 6-ի ԱԺ ընտր. թյ. նների լ. սաբանման 
մոնիթորինգ» վերնագրով հաշվետվ. թյ. նը, Երևան, հ. նիս 2012թ., տես` http://jnews.am/en/interim-report_3_armenian_
online_media_monitoring_2012 (2013թ-ի հ. նիսի 12-ի դր. թյամբ): Ուս. մն ասիրվել է 16,726 հրապարակ. մ նշված 10 
պարբերականներ. մ:
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Թվայնաց. մը փոխել է նաև ոլորտի աշխատողների տարիքային կազմը: Ինչպես նշվեց վերը` 
1.3.1 բաժն. մ, զ. տ լրատվական կայքերի ձևավոր. մը Հայաստան. մ համե մատաբար 
նոր երև. յթ է, և դրանց աշխատողների մե ծ մասը նորավարտ երիտասարդներ են: Փորձի և 
գիտելիքների պակասը հաճախ զգացնել է տալիս: Ինչպես նշ. մ է պրն Նավասարդյանը, 
չնայած նոր լրատվամի ջոցներն արագորեն ծավալվ. մ են, մե ծացնելով իրենց լսարանները, 
«մասնագի տական աշխատանքի որակը ցավոք չի բարձրան. մ, այլ կերպ ասած` այս 
դեպք. մ զարգաց. մը չի զ. գորդվ. մ պրոֆեսիոնալիզմի  աճով, այլ հակառակը` բեր. մ է 
համատարած դիլետանտիզմի »: Նրա խոսքերով, երիտասարդ լրագրողները հեշտ. թյամբ 
կողմն որոշվ. մ են ցանցային մի ջավայր. մ և գտն. մ անհրաժեշտ նյ. թերը, սակայն չ. նեն 
բավարար մասնագիտական գիտելիքներ և փորձ: «Իրենց էնտ. զիազմի  և եռանդի շնորհիվ 
նրանք գրավ. մ են շ. կան, իսկ գիտելիքներ .  փորձ . նեցողները կա´մ զբաղված են այլ 
աշխատանքով, կա´մ էլ չեն կարողան. մ հաղթահարել պահպանողական. թյան պատնեշը»:108

Միևն. յն ժամանակ, սոցիալական ցանցեր. մ աշխատել.  և թվային ռես. րսներ 
օգտագործել.  հմտ. թյ. նն արագորեն դառն. մ է լրագրողի առաջնահերթ որակներից 
մե կը, որն ամե նից շատ է պահանջվ. մ գործատ. ների կողմի ց: Գրեթե բոլոր ավանդական 
ԶԼՄ-ները ներկայ. մս . նեն կայքեր, շ. կայ. մ իրենց դիրքերը պահպանել.  համար, և 
հետևաբար նրանց աշխատակիցները պետք է . նենան կամ ստանան համապատասխան 
գիտելիքներ թվային և ցանցային մի ջավայր. մ մ. լտիմե դիային և այլ պլատֆորմն երի հետ 
աշխատել.  համար: Հարցազր. յցնե րին մասնակցած մասնագետների խոսքերով հազվադեպ 
է լին. մ, որ լրագրողները լրաց. ցիչ վարձատր. թյ. ն ստանան (խրախ. սավճարների կամ 
աշխատավարձի ավելացման տեսքով) ինտերնետ. մ լրաց. ցիչ աշխատանք կատարել.  
համար: Լրատվամի ջոցների ղեկավարները փորձ. մ են գրավել նորանոր հարթակներ` 
օգտագործելով ն. յն կադրերը և խմբագր. թյ. ն ներ. մ առկա մի ջոցները:

Ընդհան. ր առմամբ, լ. րերի մ. լտիմե դիային և բազմահարթակ թողարկ. մը այսօր 
հայկական լրագր. թյան զարգացման հիմն ական . ղղ. թյ. նն: Ահա թե ինչ. , ինչպես 
նշեց պրն Նավա սարդյանը, ասպարեզ. մ կմն ան մի այն այն ավանդական ԶԼՄ-ները, որոնք 
կկարողանան ընկալել ժամանակի շ. նչը: Պրն Նավասարդյանը կարծ. մ է, որ օրինակ` 
լրագրերը չպետք է սահմանափակվեն մի այն տպագիր հրապարակ. մն երի թվային 
տարբերակներով, այլ պետք է ավելացնեն դրան նաև այնպիսի ռես. րսներ, ինչպես օնլայն 
հեռարձակ. մը, տեսագր. թյ. ն ները, բլոգերը և այլն:109

Որոշ լրագրեր հասկացել են դա և գործնական. մ կիրառել այդ մոտեց. մն երը: Օրինակ, 
«Ժամանակ» օրաթերթը բացել է «1in.am»-ը` լիարժեք եռալեզ.  լրատվական կայքը, որը 
ներկայ. մս հանդիսան. մ է Հայաստան. մ օնլայն լրատվ. թյան առաջատարներից 

108  Հարցազր. յց Երևանի մամ. լի ակ. մբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ, Երևան, 8.08.2012թ.:

109  Հարցազր. յց Երևանի մամ. լի ակ. մբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ, Երևան, 8.08.2012թ.:
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մե կը (տես նկար 8-ը): Կայք. մ այլ ռես. րսների հետ մե կտեղ օգտագործվ. մ է 
տեսահոսք. ղման տեխնո լոգիան, որի մի ջոցով ներկայացվ. մ են սեփական արտադր. թյան 
հեռ. ստահաղորդ. մն երը:

4.1.2 Էթիկական բն. յթի հարցեր

Նոր լրատվամի ջոցների զարգաց. մը և ընդլայն. մը ակնհայտորեն բացասական 
ազդեց. թյ. ն է . նեցել լրագր. թյան որակի վրա: Տեղեկատվական հոսքի մե ջ 
շատացել են ոչ հավաստի տվյալները: Օնլայն լրատվամի ջոցների ներկայաց. ցիչները, 
առաջին տեղ. մ դնելով նոր.  թյ. նները ընթերցողներին մատ. ցել.  արագ. թյ. նը, 
չեն գիտակց. մ այս երև. յթի վտանգը: Բացի դրանից, հրատապ. թյան, իսկ շատ 
հաճախ` նաև ծ. լ. թյան պատճառով լրագրողները պարզապես պատճեն. մ են 
իրենց հետաքրքրող նյ. թը սեփական հոդվածի կամ ռեպորտաժի մե ջ` առանց որևէ 
հղ. մ կատարել.  սկզբնաղբյ. րին: Նման պրակտիկա հատկապես շատ է կիրառվ. մ 
ինտերնետային պարբերականներ. մ: Չնայած նրան, որ այսպիսի «աշխատաոճը» 
. ղղակիորեն հակաս. մ է հեղինակային իրավ. նքի մասին օրենսդր. թյանը և 
խախտ. մ է ժ. ռնալիստական էթիկայի կանոնները, մի նչ օրս դեռ որևէ մե կը դրա համար 
պատասխա նատվ. թյան չի ենթարկվել:

2013 թվականի մայիսի 21-ին տպագիր լրատվամի ջոցների ղեկավարները մի ասնական 
հայտարար. թյ. ն արեցին տպագիր լրատվամի ջոցների և անհատ լրագրողների 
հեղինակային իրավ. նքների խախտման մասին: Նրանց մտահոգ. մ էր այն հանգամանքը, 
որ ինտերնետ. մ հրապարակված նոր. թյ. նները և հոդվածները որպես կանոն չեն 
պար. նա կ. մ հղ. մն եր սկզբնաղբյ. րներին՝ դրանով խախտելով այլ լրատվամի ջոցների և 
լրագրողների հեղինակային իրավ. նքները:110 Իրավիճակը բարելավել.  համար տպագիր 
լրագրերի խմբագիրներն առաջարկեցին, որ օնլայն լրատվամի ջոցները պայմանագիր 
ստորա գրեն մամ. լից վերցված նոր. թյ. ններն .  հոդվածները օգտագործել.  մասին: 
2013 թվականի հ. նիսի 21-ին օնլայն լրատվամի ջոցների խմբագիրները հանդես եկան 
նմանատիպ հայտարա ր. թյամբ՝ իրենց ինտերնետային գործընկերներին առաջարկելով 
համաձայնեցնել համագոր ծակց. թյան պայմանները՝ լրատվամի ջոցների և լրագրողների 
հեղինակային իրավ. նքները պաշտպանել.  համար:111 Արդյ. նք. մ, մշակվեց 
«Հեղինակային իրավ. նքների մասին» օրենք. մ փոփոխ.  թյ. ններ .  լրաց. մն եր 
կատարել.  մասին օրինագիծ, որով սահմանվ. մ են նոր. թյ. նների վերահրատարակման 
պայմանները: Տպագիր կամ օնլայն լրատվամի ջոցից մե կ այն լրատվամի ջոցի կողմի ց 
առանց հեղինակի համաձայն. թյան և նյ. թի դիմաց համապատասխան վճարման 
տեքստ վերցնելը թ. յլատրվել.  է մի այն «ողջամտ. թյան սահմաններ. մ»: Ավելին, 

110  «Խմբագիրների հայտարար. թյ. նը», տես՝ http://www.a1plus.am/am/social/2013/05/23/statement (դիտվել է 6.07.2013թ.):

111 «Էլեկտրոնային լրատվամի ջոցների խմբագիրների հայտարար. թյ. նը», տես՝ http://www.lragir.am/index/arm/0/
right/68553/84567 (դիտվել է 6.07.2013թ.):
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ամբողջական տեքստի վերահրատարակման համար պահանջվել.  է հեղինակի 
համաձայն.  թյ. նը:112, 113

Նման հարաբեր. թյ. նների ինքնակարգավորման մե խանիզմ Հայաստան. մ եղել է 
սկսած 2007 թվականից՝ ժ. ռնալիստական էթիկայի կանոնակարգի տեսքով: Մինչ այդ, 
առանձին կանոնների ժողոված. ներ մշակվել են տարբեր ՀԿ-ների, օրինակ՝ Երևանի 
մամ. լի ակ. մբի, մամ. լի աջակց. թյան «Ինտերնյ. ս» ՀԿ-ի և հետաքննող լրագրողների 
ասոցիացիայի կողմի ց: 2007 թվականի մարտի 10-ին, Երևանի մամ. լի ակ. մբի 
նախաձեռն. թյամբ և այլ ՀԿ-ների օժանդակ. թյամբ, 18 լրատվամի ջոցներ ստորագրեցին 
«ԶԼՄ-ների ներկայաց. ցիչների մի աս նական վարքականոնը» և ընտրեցին «ԶԼՄ-ների 
էթիկայի Դիտորդ մարմի ն»: Վարքականոնը ստորագրվել է 45 կազմակերպ. թյ. նների 
կողմի ց, որոնք ներկայացն. մ են հայաստանյան 48 տարբեր լրատվամի ջոց, այդ թվ. մ՝ 
երեք զ. տ լրատվական կայք և 16 հեռ. ստաընկեր. թյ. ն (որոնցից 13-ը՝ մարզային):114 
Վարքականոնն ստորագրելով՝ կազմակերպ. թյ. նն ընդ. ն. մ է իր գործող. թյ. նների .  
հրապարակ. մն երի համապատասխան. թյ. նը Վարքականոնին գնահատել.  հարց. մ 
Դիտորդ մարմն ի իրավաս. թյ. նը, ինչպես նաև հաստատ. մ է իր պատրաստակամ. թյ. նը 
հրապարակել.  Դիտորդ մարմն ի որոշ. մն երը:

2012 թվականի օգոստոսի 1-ի դր. թյամբ ԶԼՄ-ների էթիկայի դիտորդ մարմն ին ներկայացվել 
է 28 բողոք, որոնցից 14-ը՝ կապված ոչ հավաստի կամ խեղաթյ. րված տվյալների 
հրապարակման հետ: Բողոքներից չորսը կապված էին հեղինակային իրավ. նքների մասին 
օրենսդր. թյան խախտման հետ: Մնացած 10 բողոքները վերաբեր. մ էին մասնագիտական 
էթիկայի հետ կապ ված այլ հարցերի:115 Դիտորդ մարմն ի անդամ, իրավաբան Օլգա 
Սաֆարյանի խոսքերով, այս թվերը կարող են պատկերաց. մ տալ ժ. ռնալիստական 
էթիկայի խախտման դեպքերի դինամի կայի մասին:

Այդ. հանդերձ, նման խախտ. մն երի իրական դեպքերի թիվն  անհամե մատ 
ավելի մե ծ է: Դա մասնավորապես վերաբեր. մ է նոր լրատվամի ջոցներին: 
Ցանկ. թյան դեպք. մ, դրանց հրապարակ. մն եր. մ կարելի է գրեթե ամե ն 
օր գտնել անճշտ. թյ. ններ և նյ. թեր, այդ թվ. մ՝ փոխառված, որոնց. մ 
որևէ հղ. մ կատարված չէ սկզբնաղբյ. րին: Իսկ թե ինչ.  են մե զ այդքան քիչ 
բողոքներ հասն. մ, դա արդեն Դիտորդ մարմն ի թերաց. մն  է: Մենք պետք է 
ավելի ակտիվ աշխատանք տանենք ինչպես ԶԼՄ-ների, այնպես էլ քաղաքա-

112 Երևանի մամ. լի ակ. մբի ամփոփագիր, սեպտեմբերի 6–12, տես՝  http://ypc.am/bulletin/t/45744/ln/eng (22.9.2013թ.):

113 2013թ. սեպտեմբերի 30-ին ԱԺ-ն ընդ. նեց «Հեղինակային և հարակից իրավ. նքների մասին» ՀՀ օրենք. մ փոփոխ. թյ. ններ 
և լրաց. մն եր կատարել.  մասին օրենքը:

114 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «Լրատվամի ջոցների ինքնակարգավորման նախաձեռն. թյ. ն», տես՝ http://www.ypc.am/self_
regul/ln/en  կայքէջ. մ (դիտվել է 5.09.2012թ.):

115 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «Լրատվամի ջոցների ինքնակարգավորման նախաձեռն. թյ. ն», տես՝ http://www.ypc.am/self_
regul/ln/en  կայքէջ. մ (դիտվել է 5.09.2012թ.):
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ցիական հասարակ. թյան հետ, որպեսզի նրանք իմանան մե ր գործ. նե. թյան 
մասին և վստահեն մե զ:116

Դիտորդ մարմն ի մե կ այլ անդամ, լրագրողների մի . թյան նախագահ Աստղիկ Գևորգյանը, 
պնդ. մ է, որ Դիտորդ մարմն ի որոշ. մն երը, ն. յնիսկ եթե դրանք շատ չեն, արդեն իսկ դրական 
ազդեց. թյ. ն են . նեցել: «Երբ լրատվ. թյան ոլորտի մասնագետները կամ շարքային 
քաղաքացիները դիմ. մ են այս մարմն ին, մե նք . շադիր . ս. մն ասիր. մ ենք վիճարկվող 
հարցը, որպեսզի կարողանանք ճիշտ որոշ. մ կայացնել, որը դրական ազդեց. թյ. ն կ. նենա 
իրավիճակի վրա:»117 Տկն Գևորգյանը բերեց հետևյալ օրինակը. «Ժամանակի մի տք» լրագիրը 
իր հրապարակման մե ջ մի  նյ. թ էր ներառել «Ա1+» հեռ. ստաընկեր. թյան կայքից՝ առանց 
հղ. մ կատարել.  դրա սկզբնաղբյ. րին: «Ա1+»-ի տնօրենը բողոք էր ներկայացրել Դիտորդ 
մարմն ին, որն էլ որոշել էր, որ լրագիրը խախտել է մասնագիտական էթիկայի նորմե րը: 
Արդյ. նք. մ վեճը կարգավորվեց, իսկ «Ժամանակի մի տք» լրագրի գլխավոր խմբագիրը 
մի ացավ նախաձեռ ն. թյանը և ստորագրեց Վարքականոնը:118

2011 թվականի մայիսի 1-ը ականատես եղավ էթիկայի հետ կապված մե կ այլ 
նախաձեռն. թյան՝ «Տեղեկատվական վեճերի խորհրդի» (ՏՎԽ) հիմն ադրմանը: ՏՎԽ-ն, որի 
մե ջ մտն. մ են լրատվա մի ջոցների .  քաղաքացիական հասարակ. թյան ներկայաց. ցիչներ, 
հրապարակ. մ է կարծիք ներ կամ հայտարար. թյ. ններ, ինչպես նաև առաջարկ. մ է 
լ. ծ. մն եր, արտահայտման ազա տ. թյան հետ կապված վեճերի վերաբերյալ: Ըստ խորհրդի 
քարտ. ղար և «Ինֆորմացիայի ազատ. թյան կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ Շ. շան Դոդոյանի, 
2012 թվականի օգոստոսի 15-ի դր. թյամբ ՏՎԽ-ն հրապարակել է մասնագիտական 14 
կարծիք լրատվամի ջոցներ. մ հերյ.  րանքի և մարդ.  արժանապատվ. թյ. նը վիրավորել.  
դեպքերի հետ կապված դատավար.  թյ. նների վերաբերյալ:119 ՏՎԽ-ն . նի երկլեզ.  
(հայերեն և անգլերեն) կայք՝ «Idcarmenia.am»-ը, որը ծառայ. մ է և՛ որպես պլատֆորմ 
ՏՎԽ-ի գործ. նե. թյ. նը և կարծիքները հանր. թյանը ներկայացնել.  համար, և՛ որպես 
օրենսդրական ակտերի .  արտահայտման և ինֆորմացիայի ա զատ. թյան հետ կապված 
հայկական և մի ջազգային դատական գործերի գրադարան:

116 Հարցազր. յց ԶԼՄ-ների էթիկայի դիտորդ մարմն ի անդամ, իրավաբան Օլգա Սաֆարյանի հետ, Երևան, 10.08.2012թ.:

117 Հարցազր. յց Հայաստանի լրագրողների մի . թյան նախագահ Աստղիկ Գևորգյանի հետ, Երևան, 20.08.2012թ.:

118 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «Լրատվամի ջոցների ինքնակարգավորման նախաձեռն. թյ. ն», տես՝ http://www.ypc.am/self_
regul/ln/en  կայքէջ. մ (դիտվել է 5.09.2012թ.):

119 Հարցազր. յց «Ինֆորմացիայի ազատ. թյան կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ Շ. շան Դոդոյանի հետ, Երևան, 3.08.2012թ.:
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4.2 Հետաքննական լրագր. թյ. ն

4.2.1 Հնարավոր. թյ. նները

Թվային մի ջավայրն . նի երկ.  ակնհայտ առավել. թյ. ն. ավելի հեշտ է հավաքել .  
համե մատել տվյալները, իսկ հետաքննող լրագրողների համար՝ հրապարակել իրենց 
հետաքնն. թյան արդյ. նքները մի ջազգային հետաքննական ցանցերի մի ջոցով:

Հետաքննող լրագրողների ասոցիացիան ներկայ. մս իր էջն . նի «Կազմակերպված հանցագոր-
ծ. թյան .  կաշառակեր. թյան մասին ահազանգել.  ծրագրի» (ԿՀԿՄԱԾ) կայք. մ:120 Դա 
մի ջազգային ծրագիր է, որը, հետաքննող լրագրողների առաջնորդ Էդիկ Բաղդասարյանի 
խոսքերով, խրախ. ս. մ է համագործակց. թյ. նը աշխարհի տարբեր անկյ. ններ. մ 
աշխատող լրագրողների մի ջև: «Ըստ է. թյան, նման համագործակց. թյ. նը շատ կարևոր 
է մե ր ոլորտ. մ, քանի որ հաճախ կաշառակեր. թյան և այլ հանցագործ. թյ. նների թելերը 
տան. մ են . րիշ երկրներ: Նման դեպքեր. մ արտասահմանյան գործընկերներն օգն. մ 
են մե զ փաստերի հայտնաբերման և ստ. գման գործ. մ, ինչպես նաև հետաքննական 
նյ. թերի պատրասման հետ կապված այլ հարցեր. մ:»121 Պրն Բաղդասարյանը կարծ. մ է, 
որ մասնակց. թյ. նը այս ծրագր. մ հնարավոր. թյ. ն կտա ծանոթանալ հետաքննական 
լրագր. թյան ոլորտ. մ եղած մի ջազգային փորձին, ինչպես նաև ներկայացնել հայ 
լրագրողների աշխատանքները արտասահմանյան ընթերցողներին:122

Պրն Բաղդասարյանի կարծիքով լրագր. թյ. նը և մասնավորապես հետաքննական լրագր. -
թյ. նը Հայաստան. մ չի օգտվ. մ թվային տեխնոլոգիաների ընձեռած բոլոր հնարավոր. -
թյ. ններից: Տեխնոլոգիաներն արագ են զարգան. մ, հետևաբար «անհրաժեշտ է ժամանակին 
թարմացնել համակարգիչները, գնել նոր սարքեր .  ծրագրեր և իրականացնել կադրերի 
վերապատրաստ. մ»: Սակայն դրա համար պահանջվ. մ են զգալի ֆինանսական մի ջոցներ, 
ինչի պատճառով շատ քիչ խմբագր. թյ. ններ կարող են իրենց թ. յլ տալ նման բան:123

2012 թվականի հ. նվարին, հետաքննող լրագրողների ասոցիացիայի կողմի ց հրատարակվող 
«Hetq» հետաքննական շաբաթաթերթը փակվեց ֆինանսական դժվար. թյ. նների 
պատճառով: Իր գոյ. թյան վերջին ամի սներին շաբաթաթերթը կարողացել է իրացնել մի այն 
800-ական օրինակ յ. րաքնաչյ. ր տպաքանակից: Միևն. յն ժամանակ պարբերականի 
օնլայն տարբե րակի՝ «Hetq.am»-ի ընթերցողների թիվը կրկնապատկվել է՝ հասնելով օրական 

120 «Կազմակերպված հանցագործ. թյան .  կաշառակեր. թյան մասին ահազանգել.  ծրագրի» (ԿՀԿՄԱԾ) կայքը, տես՝ http://
www.reportingproject.net (դիտվել է 5.09.2012թ.):

121 Հարցազր. յց հետաքննող լրագրողների ասոցիացիայի նախագահ, «Hetq.am»-ի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի 
հետ, Երևան, 4.09.2012թ.:

122 Հարցազր. յց հետաքննող լրագրողների ասոցիացիայի նախագահ, «Hetq.am»-ի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի 
հետ, Երևան, 4.09.2012թ.:

123 Հարցազր. յց հետաքննող լրագրողների ասոցիացիայի նախագահ, «Hetq.am»-ի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի 
հետ, Երևան, 4.09.2012թ.:
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12,000-ի: Պրն Բաղդասարյանը կարծ. մ է, որ դա պայմանավորված է հիմն ական. մ նրանով, 
որ տպագրվող նյ. թերն այդքան համապարփակ չէին և դրանց. մ չէին օգտագործված այն 
լ. սանկարները, տեսագր. թյ. նները և ձայնագր. թյ. նները, որոնք առկա էին օնլայն 
տարբերակ. մ: «Վստահ եմ, որ մե ր կայքը մ. լտիմե դիային հարթակի վերածելով, մե նք 
կկարողանանք է՛լ ավելի մե ծացնել «Hetq.am»-ի ընթերցարանը», նշեց պրն Բաղդասարյանը:

Թվային տեխնոլոգիաների զարգաց. մը հեշտացրել է լրագրողների, և մասնավորապես՝ 
հետաքննող լրագրողների, գործը՝ հնարավոր. թյ. ն տալով ավելի արագ տեղեկ. թյ. ններ 
հավաքել երկրի մասին և համե մատել այդ տեղեկ. թյ. նները այլ երկրների տվյալների 
հետ: Հայաստան. մ մի  շարք պետական .  մասնավոր կայքեր, ինչպես օրինակ՝ ազգային 
վիճակագրական ծառայ. թյան կայքը, պար. նակ. մ են կարևոր տվյալներ, որոնք կարող 
են օգտագործվել հետաքնն. թյ. ններ. մ: Մեկ այլ կայք՝ «Taxinfo.am»-ը, պարբերաբար 
տվյալներ է հրապարակ. մ Հայաստանի ամե նամե ծ հարկատ. ների մասին:124

Այդ. հանդերձ, պետական մարմի նների կայքերը հաճախ խ. յս են տալիս հրապարակել. ց 
այն տվյալները, որոնք կարող են օգտագործվել հետաքննող լրագրողների հոդվածներ. մ:125 

Պրն Բաղդասարյանի խոսքերով, նախարար. թյ. նների և պետական մարմի նների ծախսերի 
մասին տվյալները հաճախ անհասանելի են լին. մ: Երբեմն  դժվար է լին. մ ինֆորմացիա 
ստանալ նաև բաց դատավար. թյ. նների ընթացքի մասին:

4.2.2 Վտանգները

Հետաքննական լրագր. թյ. նը մի շտ էլ եղել է ռիսկային մասնագիտ. թյ. ն, իսկ 
հետաքննող լրագրողները Հայաստան. մ ենթարկվել են հարձակ. մն երի .  ճնշ. մն երի: 
Թվային տեխնոլոգիաների համատարած օգտագործ. մը ստեղծել է նոր ռիսկեր. սկսած 
2008 թվականից «Hetq.am» կայքը երեք անգամ ենթարկվել է կիբերհարձակ. մն երի, իսկ 
հետաքննող լրագրողների ասոցիացիան երեք անգամ ստիպված է եղել անվտանգ. թյան 
նկատառ. մն երով փոխել իր սերվերի տեղը:126

4.2.3 Նոր պլատֆորմն եր

Ընդհան. ր առմամբ հայկական բլոգերներն էական ներդր. մ չեն . նեն. մ լրագրողական 
հետաքնն. թյ. ններ. մ: Բացառ. թյ. ն է կազմ. մ ԱՄՆ-. մ բնակվող և Հայաստան. մ 
մարդ.  իրավ. նքների պաշտպան. թյան հարցերով ակտիվիստ և բլոգեր Արա Ման. գյանը, 
ով իր բլոգ. մ նյ. թեր է հրապարակ. մ կարևոր սոցիալական հարցերի, օրինակ՝ կանանց 
.  երեխա ների իրավ. նքների մասին, ինչպես նաև թրաֆիքինգի և կաշառակեր. թյան 

124 Հարցազր. յց նոր լրատվամի ջոցների փորձագետ, լրագրող Գեղամ Վարդանյանի հետ, Երևան, 8.10.2010թ.:

125 Հարցազր. յց հետաքննող լրագրողների ասոցիացիայի նախագահ, «Hetq.am»-ի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի 
հետ, Երևան, 4.09.2012թ.:

126 Հարցազր. յց հետաքննող լրագրողների ասոցիացիայի նախագահ, «Hetq.am»-ի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի 
հետ, Երևան, 21.07.2011թ.:
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վերաբերյալ սեփական հետաքնն. թյ. նների արդյ. նք. մ կատարված բացահայտ. մն երը: 
Վերջինները հրապարակել.  համար նա օգտագործ. մ է տարբեր պլատֆորմն եր, այդ թվ. մ՝ 
«YouTube»-ը, սոցիալական ցանցերը, բլոգերը և լրատվամի ջոցները:127

Հայաստան. մ բնակվող Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի և Համաշխարհային բանկի 
նախկին աշխատակից Բրյ. ս Թասքերը որոշ աշխատանքներ է կատարել հետաքննական 
լրագր. թյան ոլորտ. մ: Նա բացել է մի  բլոգ, որն անվանել է «Իրազեկելով Համաշխարհային 
բանկին», սակայն նրա հրապարակ. մն երը հիմն ական. մ ս. բյեկտիվ են:128

Ժամանակ առ ժամանակ «YouTube»-. մ հայտնվ. մ են անհատ քաղաքացիների կողմի ց 
նկարահանված և կայք. մ տեղադրված տեսանյ. թեր, որոնք բացահայտ. մ են կասկածելի 
վարքագծի դեպքեր: 2010 թվականի սեպտեմբերին «YouTube»-. մ տեղադրվել էր «Բանակի 
իրական դեմքը» վերնագրով մի  տեսանյ. թ, որը վերաբեր. մ էր հայոց բանակ. մ 
զինծառայողների ստորացման և խոշտանգ. մն երի դեպքերին: Իշխան. թյ. նները, որոնք 
սկզբ. մ պնդ. մ էին, որ տեսանյ. թը կեղծ է և չի համապատասխան. մ իրական. թյանը, 
հետագայ. մ հիշյալ հրապարակմամբ բարձրացված հանրային բողոքի ալիքի ճնշման տակ 
ստիպված էին պաշտոնական հետաքնն. թյ. ն սկսել գործի առիթով:129

4.2.4 Տարած. մը և ազդեց. թյ. նը

Օնլայն լրատվամի ջոցները և նոր տեխնոլոգիաները ավելի մե ծ ազատ. թյ. ն են տալիս 
հետաքննական բն. յթի նյ. թերի հրապարակման գործ. մ: Լավագ. յն հետաքննական 
նյ. թերը Հայաստան. մ ներկայացված են «Hetq.am», «ArmeniaNow.com» և «Azatutyun.am» 
կայքեր. մ: Առաջին երկ. սը հիմն ադրվել են ՀԿ-ների կողմի ց, իսկ վերջինը՝ «Ազատ Եվրոպա/
Ազատ. թյ. ն» ռադիոկայանի հայաստանյան ծառայ. թյան կայքն է: Նշված կայքերից «Hetq.
am»-ը եղել և մն . մ է հետաքննական նյ. թերի տարածման առաջատարը:

«Թվայնացման հետ զ. գահեռ ավելան. մ է հանրային կարծիքի վրա հետաքննական 
նյ. թերի ազդեց. թյան . ժը, քանի որ թվայնաց. մը հնարավոր. թյ. ն է տալիս 
հեշտ. թյամբ հրապարակել.  ձայնագր. թյ. ններ, տեսանյ. թեր և լ. սանկարներ, որոնց 
պետական մարմի ն ներն արձագանք. մ են բավականին արագ, այնինչ տպագիր մամ. լ. մ 
հրապարակված նյ. թերին արձագանքը մի շտ չէ որ ն. յնն է լին. մ», նշ. մ է «Hetq.am»-ի 
գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը:130 Բացի այդ, հիմա հնարավոր է տարածել 
նյ. թերը մի ջազգային ցանցերի մի ջոցով և մե ծացնել ընթերցարանը:

127 Տես՝ http://www.aramanoogian.blogspot.co.uk կայքը (դիտվել է 13.07.2013թ.):

128 Տես՝ http://better-not-wb-the-wb.blogspot.com կայքը (դիտվել է 13.07.2013թ.):

129 «Հայոց բանակը ցնցված է խոշտանգ. մն երի մասին տեսանյ. թով», «France 24», տես՝ http://observers.france24.com/con-
tent/20100924-armenian-army-rocked-video-abuse-scandal (դիտվել է 13.06.2013թ.):

130 Հարցազր. յց հետաքննող լրագրողների ասոցիացիայի նախագահ, «Hetq.am»-ի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի 
հետ, Երևան, 4.09.2012թ.:
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Այդ. հանդերձ, չնայած տեղեկատվ. թյան տարածման նոր պլատֆորմն երին, հետաքննական 
նյ. թերի ընթերցարանը մն . մ է փոքր: Պրն Բաղդասարյանի կարծիքով, այս երև. յթն 
արտա պատկեր. մ է իրավիճակը ամբողջ աշխարհ. մ, այն է՝ հետաքննական նյ . թեր 
ընթերցողների թիվն  էապես ավելի փոքր է, քան ընդհան. ր բն. յթի ամե նօրյա նոր. թյ. ններ 
ընթերցողներինը: Պատճառը հավանաբար նրան. մ է, որ «լ. րջ հետաքննական նյ. թի 
ընթերցան. թյ. նը կարելի է համե մատել մտավոր աշխատանքի հետ, … որը պետք է 
կատարել սոցիալապես ակտիվ մն ալ.  համար»:131

4.3 Սոցիալական և մշակ. թային բազմազան. թյ. ն

4.3.1 Զգայ. ն հարցեր

Սեռական և կրոնական փոքրամասն. թյ. նների հետ կապված հարցերը ամե նից վիճահար. յց 
թեմաներն են հայկական ԶԼՄ-ներ. մ, որոնց օբյեկտիվ քննարկմանը հաճախ խանգար. մ է 
խտրական և ոչ պրոֆեսիոնալ լրագր. թյ. նը: Փոքրամասն. թյ. նների մասին գրելիս, որոշ 
լրագրողներ պիտակ. մ են նրանց որպես «սպառնալիք ազգային անվտանգ. թյանը», իսկ 
երև. յթը՝ որպես «հոգեկան խանգար. մ» կամ «շեղ. մ ընդ. նված ստանդարտներից»: Փոքրա-
մասն.  թյ. նները հաճախ ասոցացվ. մ են «եվրոպականացման» հետ, ինչը ներկայացվ. մ է 
որպես հայկական ավանդական արժեքների հետ անհամատեղելի երև. յթ:

Բոլոր կրոնական փոքրամասն. թյ. նները դիտվ. մ են որպես աղանդներ, իսկ կրոնական 
պատկանել. թյ. նը հաճախ նշվ. մ է ոստիկան. թյան արձանագր. թյ. ններ. մ:

Վերջերս տեղի . նեցած երկ.  իրադարձ. թյ. ն առավել ակնառ.  են բն. թագր. մ 
իրավիճակը կապված համասեռամոլների, բիսեքս. ալների և տրանսգենդերների (ՀԲՏ) 
հետ: Հայ ազգայնա կանների ղեկավարը սպառնացել է հրապարակել այն պետական 
պաշտոնյաների ց. ցակը, որոնք . նեն ոչ-ավանդական սեռական կողմն որոշ. մ, և որևէ 
ԶԼՄ չի քննադատել այդ հայտա րար. թյ. նը: Ց. ցակն այդպես էլ չի հրապարակվել: Մեկ այլ 
դեպք. մ, Երևանի կենտրոն. մ 2012 թվականին հրկիզվել է ՀԲՏ համայնքի «DIY» ակ. մբը,132 
և որևէ քաղաքական կառ. յց չի քննադատել այդ երև. յթը:

Հայաստանի հելսինկյան հանձնաժողովի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը կարծ. մ է, որ 
սեռական փոքրամասն. թյ. նների նկատմամբ բացասական և ծաղրական վերաբերմ. նքը 
«… հաճախ գալիս է պետական և քաղաքական գործիչներից, .  այն. հետև տարածվ. մ 

131 Հարցազր. յց հետաքննող լրագրողների ասոցիացիայի նախագահ, «Hetq.am»-ի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի 
հետ, Երևան, 4.09.2012թ.:

132 «DIY» ակ. մբի դեպքը տեղի է . նեցել 2012թ. մայիսի 8-ին, ժամը 05.05: Մի քանի երիտասարդ կոտրել են պատ. հանի 
ապակին և «Մոլոտովի կոկտեյլով» շիշ նետել ներս՝ հրկիզելով ակ. մբը: Պայթյ. ն տեղի չի . նեցել, իսկ ակ. մբը գրեթե 
ամբողջովին այրվել է: Հաջորդ օրը ոստիկան. թյ. նը կալանավորել է երկ.  երիտասարդ կասկածյալների: Կարճ 
ժամանակ. մ նրանք ազատ են արձակվել գրավի դիմաց, որը վճարվել է ՀՅԴ կ. սակց. թյան երկ.  բարձրաստիճան 
ներկայաց. ցիչների կողմի ց:
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ԶԼՄ-ների մի ջոցով .  հասն. մ հանր. թյանը: Այստեղ կարծրատիպերը ձևավորվ. մ 
են քրիստոնեական ավանդ. յթների և սովետական անցյալի ազդեց. թյան տակ, երբ 
համասեռական հարաբեր. թյ. նները քրեորեն հետապնդվ. մ էին …»:133 Պրն Իշխանյանը 
կարծ. մ է, որ չնայած իրավիճակը մի  փոքր փոխվել է վերջին տարիներ. մ (ստեղծվել են 
սեռական փոքրամասն. թյ. նների կազմակերպ. թյ. ններ, ինչն անհնար էր ն. յնիսկ 
պատկե րացնել ընդամե նը 10 տարի առաջ), կառավար. թյան կողմի ց ոչինչ չի արվ. մ 
այդ փոքրամասն. թյ. նների նկատմամբ հանդ. րժողական. թյան մթնոլորտ ստեղծել.  
համար: «Վերցնենք, ասենք, «DIY» ակ. մբի դեպքը. երև. յթը չի դատապարտվել որևէ 
քաղաքական . ժի կողմի ց … Իհարկե, սոցիալական ցանցեր. մ և հեռ. ստատես. թյամբ այս 
դեպքի բաց քննարկ. մն երը, որոնց մասնակցել է նաև ակ. մբի տերը, կարող են գնահատվել 
որպես առաջխաղաց. մ, հասարակ. թյ. ն. մ տեղի . նեցող փոփոխ. թյ. նների որոշ 
վկայ. թյ. ն», նշեց պրն Իշխանյանը:134

Այլ զգայ. ն հարցերից են փախստականների (ԼՂՀ հակամարտ. թյան պատճառով տեղահան-
ված անձանց), գենդերի, հաշմանդամ. թյան և մի  շարք ազգային փոքրամասն. թյ. նների 
(եզդիների .  քրդերի) հետ կապված հարցերը: Այդ խմբերի մասին խոսելիս հաճախ 
օգտագործվ. մ են կարծրատիպեր: Օրինակ, պաշտոնյայի մասին խոսելիս լրագրողը կարող 
է նշել, որ նա կին է և անվանել նրան «էմոցիոնալ», կամ ասենք, եզդիների մասին ռեպորտաժ 
նկարահանելիս սկսել տեսանյ. թը ոչխարների հոտի պատկերով:

4.3.2 Զգայ. ն հարցերի լ. սաբան. մը

«Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ պարբեր. թյան համա-
ձայն Հայաստանի հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյ. նը պարտավոր է «եթերային ժամա-
նակ տրամադրել Հայաստանի Հանրապետ. թյան ազգային փոքրամասն. թյ. նների լեզ. ներով 
հատ. կ ծրագրերի և հաղորդ. մն երի հեռարձակման համար»:135 «Հեռ. ստատես. թյան և 
ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածով արգելվ. մ է հեռ. ստառադիոհաղորդ. մն երի 
օգտագործ. մը ազգային, ռասայական և կրոնական թշնամանք կամ երկպառակ. թյ. ններ 
սերմանել.  նպատակով:136

ՀԲՏ համայնքի լ. սաբան. մը հիմն ական. մ կր. մ է բացասական բն. յթ: Ըստ է. թյան, փոքրա-
մասն. թյ. նները որպես կանոն անտեսվ. մ են ավանդական ԶԼՄ-ների կողմի ց: 2004–2006 
թթ. ժամանակահատված. մ Լոնդոնի «Լրատվամի ջոցների բազմազան. թյան ինստիտ. տի» 
(MDI) կողմի ց իրականացված մի  շարք իրար հաջորդող հետազոտ. թյ. ններ ց. յց տվեցին, 
որ հայկական լրատվամի ջոցները հիմն ական. մ խ. սափ. մ են փոքրամասն. թյ. ններին 

133 Հարցազր. յց Հայաստանի հելսինկյան հանձնաժողովի նախագահ Ավետիք Իշխանյանի հետ, Երևան, 11.09. 2012թ.:

134 Հարցազր. յց Հայաստանի հելսինկյան հանձնաժողովի նախագահ Ավետիք Իշխանյանի հետ, Երևան, 11.09. 2012թ.:

135 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդված, տես՝ http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=
3853&lang=arm (դիտվել է 12.09.2012թ.):

136 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդված, տես՝ http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=
3853&lang=arm (դիտվել է 12.09.2012թ.):
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առնչվող հարցերի լ. սաբան. մի ց. 2004-2005թթ. ժամանակահատված. մ . ս. մն ասիրվող 
5 լրագրերի և 5 հանրապետական հեռ. ստաալիքների թողարկած նոր. թյ. նների 
ընդհան. ր ծավալի մի այն 3.4 տոկոսն էր վերաբեր. մ փոքրամասն. թյ. նների, այդ թվ. մ՝ 
կանանց, հաշմանդամն երի և ազգային, սեռական .  կրոնական փոքրամասն. թյ. նների 
հետ կապված հարցերին: 2005–2006թթ. ժամանակահատված. մ այդ ց. ցանիշն իջավ մի նչև 
2.5 տոկոս: Չհաշված հատ. կենտ բացառ. թյ. նները, այս մի տ. մը շար. նակվ. մ է նաև 
այսօր:137 Լրագրողները խոս. մ են փոքրամասն. թյ. նների մասին մի այն այն դեպքեր. մ, 
երբ ինչ-որ հատ. կ առիթ է լին. մ (օրինակ՝ հաշմանդամն երի մի ջազգային օրը կամ ազգային 
փոքրամաս ն. թյ. ններին նվիրված սեմի նարի կապակց. թյամբ և այլն): Առանց նման 
առիթի հազվադեպ է որևէ ռեպորտաժ պատրաստվ. մ վերոհիշյալ թեմաներով: Արդյ. նք. մ, 
սոցիալական և մշակ. թային բազմազան. թյան հետ կապված հարցերի լ. սաբան. մն  .  
վերլ. ծ. թյ. նը մակերեսային է և ոչ ամբողջական:138

Որոշ օնլայն լրատվամի ջոցներ և բլոգեր վերջերս փոխել են իրենց վերաբերմ. նքը 
փոքրամաս ն. թյ. նների հետ կապված նոր. թյ. նների լ. սաբանման: «ArmeniaNow.
com»-ը և «Hetq.am»-ը շատ կարևոր դեր են խաղ. մ այս հար. մ և . նեն ամե նահար. ստ 
փորձը տվյալ ոլորտ. մ:

4.3.3 Ինքնարտահայտման հնարավոր. թյ. նը

Վերջին տարիներ. մ ի հայտ են եկել փոքրամասն. թյ. նների (հիմն ական. մ՝ սեռական) 
հետ կապված հարցերով զբաղվող մի  շարք անհատական և կոլեկտիվ բլոգեր: Օրինակ, 
«Unzipped Gay Armenia», «Dorian’s» և «Pink Armenia»-ի տիպի բլոգերը կայ. ն դիրքեր 
են զբաղեցն. մ հայկական բլոգոսֆերայ. մ և ժամանակ առ ժամանակ մե ջբերվ. մ 
ավանդական ԶԼՄ-ների կողմի ց:

Սկս ած 2010 թվականից, և շատ բանով շնորհիվ մամ. լի աջակց. թյան «Ինտերնյ. ս» ՀԿ-
ի  և «Պատերազմի  .  խաղաղ. թյան լ. սաբանման ինստիտ. տի» (IWPR) նման տեղական 
.  մի ջազգային կազմակերպ. թյ. նների ջանքերի բլոգեր են ստեղծվել նաև ազգային 
փոքրամաս ն. թյ. նների, այդ թվ. մ՝ Հայաստանի եզդիական, հ. նական, լեհական և 
. կրաինական համայնքների, փախստականների և տեղահանված անձանց համար: 
Այդ. հանդերձ, այդ բլոգերը դեռ գտնվ. մ են սաղմն ային վիճակ. մ և դեռ շ. տ է գնահատել 
դրանց ազդեց. թյ. նը:

137 «Լրատվամի ջոցների բազմազան. թյան ինստիտ. տ», «Անդրկովկաս. մ փոքրամասն. թյ. ններին վերաբերող հարցերի 
լ. սաբան. մը ԶԼՄ-ների կողմի ց 2004–2006թթ.», ապրիլ 2006թ., տես՝ http://www.slideshare.net/angryroot/mdi-media-cover-
age-of-minority-groups-in-the-south-caucasus-2004-200620042006 (դիտվել է 13.06.2013թ.):

138 Հարցազր. յց «Լրատվամի ջոցների բազմազան. թյան ինստիտ. տ» ՀԿ-ի խորհրդի նախագահ Ելենա Պողոսբեկյանի հետ, 
Երևան, 10.10.2010թ.:
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4.4 Քաղաքական բազմազան. թյ. ն

4.4.1 Ընտր. թյ. նների և քաղաքական հարցերի լ. սաբան. մը

Ընտր. թյ. նների լ. սաբան. մը կարգավորող օրենսդր. թյ. ն. մ փոփոխ. թյ. ններ .  
լրաց. մն եր չեն կատարվել՝ կապված թվայնացման գործընթացի հետ: «Հեռ. ստատես. թյան 
և ռադիոյի մասին» օրենքը պար. նակ. մ է «Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյան» կողմի ց 
քաղաքական հարցերի լ. սաբան. մը կարգավորող դր. յթներ: Օրենքով պահանջվ. մ 
է անաչառ. թյ. ն և սահմանափակվ. մ է «թեկնած. ի» կամ «քարոզարշավային ծրագրի» 
համար հատկացվող եթերային ժամանակը:139 Սակայն այս դր. յթներն արդեն իսկ կային 
մի նչև 2010 թվականի հ. նիսի 10-ի փոփոխ. թյ. ններն .  լրաց. մն երը և առնչ. թյ. ն չ. նեն 
թվայնացման հետ:

Ընտրական նոր օրենսգրք. մ և 2011 թվականին ընդ. նված «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի 
մասին» ՀՀ օրենք. մ կան հանրաքվեների .  ընտր. թյ. նների լ. սաբան. մը կարգավորող 
մի  շարք հատ. կ դր. յթներ: Դրանց թվին է պատկան. մ հեռարձակողներին ներկայացվող 
այն պահանջը, ըստ որի նրանք «պարտավոր են հավասար պայմաններ ապահովել 
թեկնած. ների եւ Ազգային ժողովի ընտր. թյ. ններին մասնակցող կ. սակց. թյ. նների, 
կ. սակց. թյ. նների դաշինքների համար»:140 Այս դր. յթները ն. յնպես կապ չ. նեն 
թվայնացման հետ և կիրառելի են մի այն սովորական հեռարձակողների նկատմամբ:

Ըստ է. թյան, ն. յն պահանջները կան նաև ՀՀ Ընտրական օրենսգրք. մ, որով սահմանվ. մ 
են եթերային հեռարձակ. մ իրականացնող հեռ. ստատեսային և ռադիո ընկեր. թյ. նների 
գործ.  նե. թյ. նը կարգավորող դր. յթներ:141 Օրենսգրքով սահմանվ. մ է նաև, որ 
Հեռ. ստատե ս. թյան և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը ապահով. մ է նշված դր. յթների 
կատար. մը:

Ընտրական օրենսգրք. մ կա տպագիր մամ. լի գործ. նե. թյ. նը կարգավորող այսպիսի մի  
դր. յթ. «Պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմի նների հիմն ադրած թերթերը 
և ամսագրերը նախընտրական քարոզչ. թյան ժամանակահատված. մ պարտավոր 
են թեկնած.  ների, համամասնական ընտրակարգով ընտր. թյ. ններին մասնակցող 
կ. սակց. թյ. նների, կ. սակց. թյ. նների դաշինքների համար ապահովել ոչ-խտրական և 
անկողմն ակալ պայման ներ»:142

139 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդված, տես՝ http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=
3853&lang=arm (դիտվել է 12.09.2012թ.):

140 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված, տես՝ http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=
3853&lang=arm (դիտվել է 12.09.2012թ.):

141 ՀՀ Ընտրական օրենսգիրք, հոդված 19, տես՝ http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=4216&lang=arm (դիտվել է 
12.09.2012թ.):

142 ՀՀ Ընտրական օրենսգիրք, հոդված 19, տես՝ http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=4216&lang=arm (դիտվել է 
12.09.2012թ.):
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Մասնավոր տպագիր մամ. լին վերաբերող օրենսդրական պահանջներ չկան:

4.4.2 Քաղաքական բն. յթի թվային հաղորդակց. թյ. ններ

Մեծ առաջընթաց էր այն, որ 2012 թվականին ինտերնետը դարձավ քաղաքական և սոցիալական 
փոփոխ. թյ. նների մի ջոց: 2012 թվականի մայիսի ԱԺ ընտր. թյ. նների ժամանակ 
քաղաքացիներին ընտրական ընթացակարգերին ծանոթացնել. , հնարավոր խախտ. մն երի 
մասին ահազանգել.  հնարավոր. թյ. ն տալ.  և համայնքներ. մ կազմակերպվող 
մի ջոցառ. մն  երի մասին տեղեկացնել.  նպատակով բացվեց ընտր. թյ. նների մոնիթորինգի 
երկ.  կայք՝ «Irazek.am»-ը և «Iditord.org»-ը: «Irazek.am»-ը շահագործվ. մ էր «Լրագրողները 
հան. ն ապագայի» ՀԿ-ի կողմի ց՝ ԵԱՀԿ-ի և ՀՀ-. մ ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսավորմամբ: 
«Iditord.org»-ը հիմն ադրվել է «Transparency International»-ի հակակոռ. պցիոն կենտրոնի 
և Հայաստան. մ «Լրատվամի ջոցների բազմազան. թյան ինստիտ. տ» ՀԿ-ի կողմի ց՝ 
Հայաստանի բաց հասարակ. թյան հիմն ադրամի  և ԱՄՆ մի ջազգային զարգացման 
գործակալ. թյան և վերջինիս մի  շարք գործընկերների՝ «Եվրասիա համագործակց. թյ. ն 
հիմն ադրամի », մամ. լի աջակց. թյան «Ինտերնյ. ս» ՀԿ-ի և «Քա. նթերփարթ Ինթերնեշնլի» 
օժանդակ. թյամբ:

«Irazek.am»-ը տեղեկ. թյ. ններ է տալիս թեկնած. ների, ընտրական պրոցես. մ քաղաքաց.  
դերի, ընտրական օրենսդր. թյան և ընտրատեղամասերի տեղաբաշխման մասին: Այն . նի 
նաև դիտորդների համար նախատեսված ինտերակտիվ հաղորդագր. թյ. նների դաշտ, 
որի վրա ստացվել է 171 հաղորդագր. թյ. ն նախընտրական ժամանակահատված. մ և 
ընտր. թյ. նների օրը: «Iditord.org»-ն ընտր. թյ. նների մոնիթորինգի ավելի ինտերակտիվ 
կայք է, որն ամե ն քաղաքաց.  հնարավոր. թյ. ն է տալիս դիտորդ լինել: Կայքը թ. յլ է տալիս 
այցել. ներին կապվել իր հետ հեռախոսազանգի, տեքստային և կարճ հաղորդագր. թյ. նների 
մի ջոցով` ընտր. թյ. նների ընթացք. մ հայտնաբերված խնդիրների մասին ահազանգել.  
համար: Նման «մատչելի. թյան» արդյ. նքը եղավ այն, որ կայքն ստացավ ավելի քան 1,100 
ահազանգ, որոնք անմի ջապես պատկերվ. մ էին ինտերակտիվ քարտեզի վրա: Այցել. ները 
նշ. մ էին, թե որտեղ են հայտնաբերել խախտ. մն երը, իսկ երբեմն  իրենց դիտարկ. մն երը 
հաստատել.  համար ներբեռն. մ էին լ. սանկարներ: ԵԱՀԿ խորհրդարանական 
վեհաժողովի հաշվետվ. թյան համաձայն, կայքը նպաստեց նրան, որ ընտր. թյ. նների 
ընթացքն ավելի թափանցիկ լինի: Երկ.  կայքերը լրացն. մ էին մի մյանց` փոխանակելով 
տեղեկ. թյ. ններ և հաղորդագր. թյ. ն ներ, և օգտագործելով տեխնոլոգիական 
հնարավոր. թյ. նները հայաստանցիներին նոր տեսակի քաղաքացիական ակտիվ. թյան 
մե ջ ներգրավել.  համար:143

Հայ քաղաքական գործիչները, պատգամավորները, պետական պաշտոնյաները և ն. յնիսկ 
որոշ դեսպաններ և դեսպանատներ վերջին մի  քանի տարիների ընթացք. մ փորձել 

143 ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողով, «Սոցիալական առանցք: ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի կողմի ց 
. ս. մն ասիրված դեպքերի ժողոված. », տես` http://www.beogradeu.gov.rs/userfi les/fi les/OSTALO/socialscape2206fi nal.pdf 
(դիտվել է 12.09. 2012թ.):
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են ապահովել իրենց ներկայ. թյ. նը բլոգեր. մ և սոցիալական ցանցեր. մ: Մի շարք 
բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվ. մ` Նախագահ Սարգսյանը (ով ընտրվել էր երկրորդ 
անգամ 2013թ-ի փետրվարի նախագահական ընտր. թյ. ններ. մ), վարչապետ Սարգսյանը, 
ԱԺ խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը և կրթ. թյան .  գիտ. թյան նախարար Արմե ն Աշոտյանը, 
. նեն բլոգեր և (կամ) ֆեյսբ. քյան էջեր:

«Բարգավաճ Հայաստան» կ. սակց. թյ. նը, որը մտն. մ է իշխող կոալիցիայի կազմի  մե ջ, և 
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդած ընդդիմադիր շարժ. մը (որը վերածվեց «Հայ ազգային 
կոնգրեսի») այն քաղաքական . ժերն են, որոնք բոլորից արդյ. նավետ են օգտագործել 
ինտերնետը քաղաքական նպատակներով: Մասնավորապես, «Բարգավաճ Հայաստան» 
կ. սակ ց. թյ. նն օգտա գործ. մ է ինտերնետը . սանողների և երիտասարդ. թյան 
մոտ իր հեղինա կ. թյ. նը բարձրացնել.  համար, իսկ «Հայ ազգային կոնգրեսը»` 
առանձին կազմակերպչական հարցեր լ. ծել.  համար, օրինակ` ինտերնետի մի ջոցով իր 
ակտիվիստների գործող. թյ. նները համակարգել.  և հանրահավաքների .  քաղաքական 
ակցիաների մասին տեղեկ. թյ. ններ տարածել.  համար: Այստեղ կարելի է նշել 
ընդդիմ. թյան, իսկ ավելի կոնկրետ` Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համակիրների կողմի ց 2008 
թվականի մարտի 21-ին կազմակերպված «բողոքի լ. ռ ակցիան»:

2010 և 2011 թվականներին եղան դեպքեր, երբ նոր լրատվամի ջոցներով տարածված քաղա-
քական հայտարար. թյ. նները լայն ռեզոնանս . նեցան հասարակ. թյ. ն. մ: Որպես 
օրինակ կարելի է նշել Ս. րեն Ս. րենյանցի բլոգ. մ տեղադրված գրառ. մը պաշտպան. թյան 
նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ հանդիպման մասին կամ իր ֆեյսբ. քյան էջ. մ Կարապետ 
Ռ. բինյանի գրառ. մն  այն մասին, որ նա հեռան. մ է ՀՀՇ-ից:144 Երկ.  դեպքն էլ հայտնի 
դարձան իրենց սենսացիոն բն. յթի պատճառով: Առաջին դեպք. մ, Ս. րեն Ս. րենյանցը, 
որը նախկին. մ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ էր, իսկ այն. հետև` քաղաքական 
վերլ. ծաբան, օգտագործեց իր անձնական բլոգը ՀՀ պաշտպան. թյան նախարարի հետ 
. նեցած գաղտնի խոսակց. թյան բովանդակ. թյ. նը հրապարակել.  համար: Երկրորդ 
դեպք. մ, ԱԺ նախկին փոխխոսնակ և ընդդիմադիր շարժման հայտնի դեմքերից մե կը 
համարվող Կարապետ Ռ. բինյանը իր ֆեյսբ. քյան էջ. մ հրապարակեց մի  բաց նամակ, 
որ. մ հայտարարեց, որ ՀՀՇ վերջին կոնգրեսի ժամանակ տեղի . նեցած վարչ. թյան 
խորհրդի ընտր. թյ. նները կեղծվել են, ինչի պատճառով նա որոշ. մ է ընդ. նել հեռանալ 
կ. սակց. թյ. նից:

ՀՀ արտաքին գործերի նախարար. թյ. նն օգտագործ. մ է «YouTube»-ի իր հասցեն` 
ԱԳՆ-ի պաշտոնա կան հայտարար. թյ. նները և նախարարի տված հարցազր. յցների 
տեսանյ. թերը տարածել.  համար: ԱԳՆ մամ. լի քարտ. ղարն օգտագործ. մ է «Twitter»-ի 
իր հասցեն նմանատիպ նպատակներով:

144 «Կարապետ Ռ. բինյանը հեռան. մ է ՀՀՇ-ից», «Lragir.am», 19 հ. լիսի 2010թ., տես` http://www.lragir.am/armsrc/coun-
try37011.html (հայերեն) (դիտվել է 14.09.2012թ.):
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2012 թվականի մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտր. թյ. նների նախօրեին տարածաշրջա-
նային հետազոտ. թյ. նների կենտրոնն իրականացրեց «Facebook»-ի հայաստանյան 
սեգմե նտի մոնիթորինգ` կայքը որպես ընտրարշավային ռես. րս օգտագործել.  մի տ. մն երը 
պարզել.  և «Facebook» օգտագործողների հետաքրքրված. թյ. նը քաղաքական. թյամբ 
գնահատել.  համար:145 Ուս. մն ասիր. թյան արդյ. նքների համաձայն, նշված 
ընտր. թյ. ններին մասնակ ցող բոլոր 10 քաղաքական . ժերը ներկայացված էին «Facebook»-
. մ, որը նրանց կողմի ց դիտվ. մ էր որպես ընտրողների հետ հաղորդակցվել.  կարևոր 
պլատֆորմ: Ն. յնիսկ այնպիսի մե ծ կ. սակց. թյ. ններ, ինչպես ՀՀԿ-ն և ԲՀԿ-ն, որոնք 
«Օրինաց երկիր» կ. սակց. թյան հետ մի ասին կազմե լ էին «իշխանամե տ կոալիցիան» և որոնց 
ղեկավարները գրեթե «չէին իջն. մ հեռ. ստա էկրաններից», գտան, որ նպատակահարմար 
կլինի ընտրարշավ իրականացնել նաև «Facebook»-ի էջեր. մ: Սա մի  աննախադեպ երև. յթ 
էր Հայաստանի համար: Տկն Բաղդասար յանի խոսքերով, վերջին խորհրդարանական 
ընտր. թյ. նները դարձան «նորմատիվային» նախընտրական պայքար. մ «Facebook»-ի 
օգտագործման տեսանկյ. նից:146

Հայաստան. մ «Facebook» օգտագործողների թվի կտր. կ աճը համընկավ նախընտրական 
շրջանի հետ: 2012 թվականի հ. նվարին հանրապետ. թյ. ն. մ կար 193,000 գրանցված 
օգտագործող, իսկ ընդամե նը երկ.  ամի ս անց նրանց թիվն  ավելացավ 100,000-ով: Հ. նիսի 
վերջերին օգտագործողների թիվը կազմ. մ էր արդեն 304,460, իսկ ն. յն տարվա հ. լիսի 
կեսերին «Facebook»-ի հայաստանյան սեգմե նտն . ներ 311,280 օգտագործող:147

Ինչպես ց. յց են տալիս մոնիթորինգի արդյ. նքները, մի  շարք կ. սակց. թյ. ններ, մասնավո-
րապես` Հայաստանի կոմ. նիստական կ. սակց. թյ. նը, Հայաստանի դեմոկրատական 
կ. սակց. թյ. նը, «Միավորված հայեր» կ. սակց. թյ. նը, «Օրինաց երկիր» կ. սակց. թյ. նը, 
ՀՅԴ-ն և այդ կ. սակց. թյ. նների անդամն երը իրենց կայքէջեր. մ գրառ. մն եր էին 
կատար. մ ընտրողների հետ . նեցած հանդիպ. մն երի մասին: Պետք է նշել, այդ. հանդերձ, 
որ այդ կ. սակց. թյ. ններն օնլայն ակտիվ. թյ. ն են ց. ցաբեր. մ մի այն նախընտրական 
շրջան. մ. ընտր. թյ. ններից հետո գրառ. մն երի թարմացման հաճախական. թյ. նը 
խիստ նվազ. մ է:

Կան նաև որոշ բացառ. թյ. ններ: Օրինակ, իշխող Հանրապետական կ. սակց. թյան անդամ 
Արմե ն Աշոտյանը, ԲՀԿ անդամ Վարդան Օսկանյանը և ընդդիմադիր «Ժառանգ. թյ. ն» 
կ. սակց. թյան անդամ Ստեփան Սաֆարյանը, ինչպես նաև (վերը նշված) անկախ 
թեկնած.  Կարապետ Ռ. բինյանը բարյացակամորեն մասնակց. մ են ինտերակտիվ 

145 Տարածաշրջանային հետազոտ. թյ. նների կենտրոնի հաշվետվ. թյ. նը. «Facebook»-ը որպես նախընտրական ռես. րս 
Հայաստան. մ, տես` http://regioncenter.info/en/projects/5.html (դիտվել է 14.09.2012թ.) (այս. հետ` Տարածաշրջանային 
հետազոտ. թյ. նների կենտրոնի հաշվետվ. թյ. նը. «Facebook»-ի մասին):

146 Հարցազր. յց տարածաշրջանային հետազոտ. թյ. նների կենտրոնի ղեկավար Լա. րա Բաղդասարյանի հետ, Երևան, 15 
օգոստոսի 2012թ.:

147 Տարածաշրջանային հետազոտ. թյ. նների կենտրոնի հաշվետվ. թյ. նը. «Facebook»-ի մասին:
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քննարկ. մն երին: Դառնալով ԱԺ պատգամավոր` ընդդիմ. թյան մե կ այլ ներկայաց. ցիչ, 
նախկին վարչապետ և Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ Հրանտ Բագրատյանը ակտիվացրեց 
իր հաղորդակց. թյ. նները «Facebook»-. մ: Իր էջ. մ նա ներկայացն. մ է այն օրինագծերի 
նկարագր. թյ. նը, որոնք նա պլանավոր. մ է առաջ քաշել ԱԺ-. մ իր նախաձեռն. թյամբ 
(ընդհան. ր թվով 50 օրինագիծ) և առաջարկ. մ է դրանց օնլայն քննարկ. մ իր էջի 
այցել. ներին: Քննարկման արդյ. նքներն այն. հետև ամփոփվ. մ են պրն Բագրատյանի 
կողմի ց և ներկայացվ. մ իր մե կնաբան.  թյ. ններ. մ:148

Ընդհան. ր առմամբ, տկն Բաղդասարյանի գնահատականով, վերջին խորհրդարանական 
ընտր. թյ. նները Հայաստան. մ, ինչպես նաև հետընտրական շրջանը ավելի լավ և 
ամբողջական էին արտացոլված «Facebook»-. մ, քան ավանդական ԶԼՄ-ներ. մ:149

4.5 Եզրակաց. թյ. ններ

Թվայնաց. մն  . նեցել է հայկական լրագր. թյան վրա ինչպես դրական, այնպես էլ 
բացասական ազդեց. թյ. ն: Լրագրողներն օգտվ. մ են թվային տեխնոլոգիաների 
տված հնարավոր. թյ. ն ներից և օգտագործ. մ են ինտերնետը տվյալներ, թեմաներ .  
գաղափարներ գտնել.  և հավաքել.  համար: Շատ լրագրողներ օգտագործ. մ են բլոգերն 
.  սոցիալական ցանցերը իրենց նյ. թերը տարածել.  և դրանց վերաբերյալ կարծիքներ 
ստանալ.  համար: 

Թվայնացման բացասական հետևանքներից մե կը դա «ծ. յլ լրագր. թյ. ն» կոչվող երև. յթի 
ասպարեզ գալն էր: Ընկնելով արագ. թյան հետևից, լրագրողներն . շադր. թյ. ն չեն 
դարձն. մ տվյալների հավաստի. թյանը, ինչը բեր. մ է չճշտված, իսկ երբեմն ` նաև 
կեղծ տվյալներ պար. նակող հրապարակ. մն երի քանակ. թյան ավելացմանը: Օնլայն 
լրատվամի ջոցներ. մ հայտնվող հրապարակ. մն երի մե ծ մասը գալիս է ն. յն աղբյ. րից, և 
հաճախ հրապարակվող նյ. թեր. մ հղ. մ չի կատարվ. մ սկզբնաղբյ. րին: 

Մ. լտիմե դիան և նոր պլատֆորմն երի ընդլայն. մը դարձել են լրատվամի ջոցների զարգացման 
հիմն ական մի տ. մը: Մրց. նակ լինել.  համար ԶԼՄ-ները պետք է դիվերսիֆիկացնեն իրենց 
պլատֆորմկները, իսկ լրագրողները պետք է սովորեն օգտագործել թվային տեխնոլոգիաները 
և մ. լտիմե դիայի հնարավոր. թյ. նները:

Ինտերնետի ազդեց. թյ. նը քաղաքական շփ. մն երի վրա մե ծան. մ է: Վերջին տարիներ. մ 
քաղաքական կ. սակց. թյ. նները և գործիչները ավելի .  ավելի մե ծ . շադր. թյ. ն էին 

148 Տարածաշրջանային հետազոտ. թյ. նների կենտրոնի հաշվետվ. թյ. նը. «Facebook»-ի մասին:

149 Հարցազր. յց տարածաշրջանային հետազոտ. թյ. նների կենտրոնի ղեկավար Լա. րա Բաղդասարյանի հետ, Երևան, 15 
օգոստոսի 2012թ.:
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դարձն. մ օնլայն ԶԼՄ-ների և սոցիալական ցանցերի մի ջոցով իրականացվող քարոզչ. թյանը: 
2012 թվականի խորհրդարանական ընտր. թյ. նները դարձան նախադեպային` 
քաղաքական հաղորդակց. թյ. ններ. մ «Facebook»-ի դինամի կ օգտագործման առ. մով:

Հայաստան. մ հետաքննական լրագր. թյան լսարանը փոքր է ինչպես և հետաքննական 
լրագրողների բանակը: Այդ. հանդերձ, թվայնաց. մն  այս ոլորտ. մ դրական ազդեց. թյ. ն 
է . նեցել. հետաքննական նյ. թերի տարած. մը մ. լտիմե դիային պլատֆորմն երի մի ջոցով 
և դրանց. մ լ. սանկարների, ձայնագր. թյ. նների և տեսանյ. թերի օգտագործ. մը 
ավելացրել է հետաքննական լրագր. թյան հեղինակ. թյ. նը և մե ծացրել դրա լսարանը: 
Բացի դրանից, թվայնաց. մը թ. յլ է տալիս ավելի լավ օգտագործել հետաքննական 
լրագր. թյան մի ջազգային ցանցերի ռես. րսները:

Հասարակ. թյան մարգինալացված և զգայ. ն խավերը (փոքրամասն. թյ. նները) ավելի 
մե ծ հնարավոր. թյ. ն են ստացել արտահայտվել. , սակայն հիմն ական ԶԼՄ-ների 
շար. նակ. մ են  անտեսել նրանց կամ ներկայացնել բաց ասական նրբերանգներով: Ամե նից 
անբարենպաստ շար. նակ. մ է մն ալ ՀԲՏ համայնքի կարգավիճակը, որին բացասաբար են 
վերաբերվ. մ ոչ մի այն ԶԼՄ-ները, այլ նաև քաղաքական . ժերը և վերնախավը:
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5. Թվային մե դիան և 
տեխնոլոգիաները

5.1 Հեռարձակման հաճախականային տիր. յթ

5.1.1 Տիր. յթների հատկացման քաղաքական. թյ. նը

2010 թվականի հ. նիսին ընդ. նվել է նոր օրենք, որով սահմանվ. մ են հեռարձակման ոլորտ. մ 
կարգավորող մարմն ի լիազոր. թյ. նները և հաճախականային տիր. յթների հատկացման 
կարգը: Անհրաժեշտ էր գործող օրենսդրական դաշտ. մ կատարել փոփոխ. թյ. ններ .  
լրաց. մն եր, քանի որ օրակարգ. մ կանգնած էր անալոգայինից թվային հեռարձակման 
անցնել.  հարցը: 2010 թվականի օրենքի համաձայն, թվային հեռարձակման ցանցը, որը 
նախատեսվ. մ է շահագործման հանձնել 2015 թվականի հ. լիսին, հանդիսանալ.  է պետ. -
թյան սեփական. թյ. նը:150 Կառավար. թյան որոշմամբ հիմն ադրվել.  է ցանցը շահագործող 
կազմակերպ. թյ. ն և սահմանվել.  են այդ կազմակերպ. թյան գործառ. յթները: Մասնավոր 
թվային հեռարձակման ցանցերի ստեղծ. մը կթ. յլատրվի մի այն 2015 թվականից հետո:151

Օրենքի համաձայն, մասնավոր հեռ. ստատեսային և ռադիո ընկեր. թյ. նների 
կողմի ց եթերային հեռարձակ. մ իրականացնել.  համար իրավական հիմք կարող է 
հանդիսանալ մի այն լիցենզիան: ՀՌԱՀ-ը լիցենզավոր. մ է նաև կաբելային ցանցերի 
մի ջոցով հեռարձակ. մը, սակայն այս դեպք. մ մրց. յթ չի իրականացվ. մ. հանձնաժողովը 
պարզապես . ս. մն ասիր. մ է հայտ. մ ներկայացված փաստաթղթերը և դրանց հիման 
վրա շնորհ. մ լիցենզիան: Հեռ. ստա- և ռադիո- հաղորդ. մն երի հեռարձակման համար 

150 2013թ. հ. նիսի 14-ին, «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք. մ կատարված փոփոխ. թյ. նների 
համաձայն, հեռ. ստաալիքների համար թվային հեռարձակման անցնել.  վերջնաժամկետը, ինչպես նաև գործող 
անալոգային հեռարձակման լիցենզիաների գործող. թյան ժամկետները երկարաձգվել են վեց ամսով` մի նչև 1.07.2015թ., 
իսկ ռադիոալիքների համար թվային հեռարձակման անցնել.  վերջնաժամկետը երկարաձգվել է 3 տարով` մի նչև 
20.07.2016թ.: Կառավար. թյ. նը հիմն ավորել է նման փոփոխ. թյ. ններ կատարել.  անհրաժեշտ. թյ. նը «էական 
տեխնիկական, նյ. թական և ֆինանսական դժվար. թյ. ններով», որոնք ի հայտ են եկել հեռարձակման մի  համակարգից 
մյ. սին անցման պրոցես. մ:

151 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքը, 2010թ. հ. նիսի 10-ին, տես` http://www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=3853&lang=eng (հայերեն) (դիտվել է 5.09.2012թ.):
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տրված լիցենզիան չի կարող վաճառվել կամ փոխանցվել այլ անձի:152 Մնացած բոլոր այլ 
նպատակների համար հաճախականային տիր. յթների օգտագործման լիցենզիաները 
տրվ. մ են ՀՀ կապի և հեռահաղորդակց. թյան նախարար. թյան կողմի ց:

2010 թվականի օրենքի մե ջ կատարվել են մի  շարք փոփոխ. թյ. ններ հեռարձակման 
հաճախա կան. թյ. նների հատմացման նկատմամբ մոտեց. մն եր. մ: Նախկին. մ, 
հանձնաժողովն  իր որոշ. մը կայացն. մ էր հետևյալ չորս չափանիշների հիման 
վրա. սեփական արտադր. թյան հաղորդ. մն երի գերակայ. թյ. նը, հայրենական 
արտադր. թյան հաղորդ. մն երի գերակայ.  թյ. նը, դիմողի տեխնիկական և ֆինանսական 
հնարավոր. թյ. նները և աշխատակազմի  մասնագիտական պատրաստված. թյ. նը: Այժմ 
դրանց ավելացվել են ևս երկ.  չափանիշ. դիմողի բիզնես ծրագրի հիմն ավորված. թյ. նը և 
բազմակարծ. թյ. նը խթանել.  կարող.  թյ. նը:

Հեռարձակման լիզենզիաների հատկացման նպատակով վերջին մրց. յթն 
իրականացվել է 2010 թվականի դեկտեմբերին: Մրց. յթին մասնակցել են մասնավոր 
հեռ. ստաընկեր. թյ. ններ` թվային հեռարձակման լիցենզիաներ ստանալ.  համար: 
Չնայած այն հանգամանքին, որ թվայնաց. մը թ. յլ է տալիս մե ծացնել հեռարձակողների 
թիվը, Հայաստան. մ տեղի . նեցավ հակառակը` մրց. յթից հետո հանրապետական և 
մայրաքաղաքային հեռ. ստակայանների թիվը նվազեց 22-ից 18-ի: Հայտարարված 18 
«մրց. յթներից» իրական մրցակց. թյ. ն եղավ մի այն երկ. ս. մ, քանի որ մն ացած դեպքեր. մ 
յ. րաքանչյ. ր հաճախ. թյան համար ներկայացվել էր մի այն մե կ հայտ: Մրց. յթները 
խստորեն քննադատվել են Հայաստան. մ մե դիա ոլորտի և մարդ.  իրավ. նքների մի  շարք 
տեղական .  մի ջազգային կազմակերպ. թյ. նների կողմի ց:

2010 թվականի դեկտեմբերին Երևանի մամ. լի ակ. մբն իրականացրեց հեռարձակման 
լիցենզիաների հատկացման մրց. յթների ամբողջ ընթացքի . ս. մն ասիր. թյ. ն: 
Ստացված արդյ. նքների համաձայն, ՀՌԱՀ-ի կողմի ց սահմանված մրց. յթների 
իրականացման ընթացա կարգը չապահովեց հայտերի անկողմն ակալ գնահատ. մ: 
Քննադատ. թյան արժանացան նաև գնահատման չափանիշները. «ներկայացված 29 
հայտերից 27-ի դեպք. մ հանձնաժողովի անդամն երը տվել էին ն. յն գնահատականը: 
Սա նշանակ. մ է, որ տարիների փորձ և բանիմաց կադրեր . նեցող .  գործնական. մ 
տեխնիկական և ֆինանսական խնդիրներ չ. նեցող հեռ. ստաընկեր. թյ. նները ստացել 
էին ն. յն գնահատականը, ինչ նոր հիմն ադրված և մտադր. թյ. ններից բացի ոչինչ 
չ. նեցող հեռ. ստաընկեր. թյ. նները»:153

Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի (ԵԽԽՎ) վերահսկիչ մարմի նը 2011 
թվականի ապրիլի 14-ին հրապարակված իր հաշվետվ. թյ. ն. մ նշել էր, որ 2010 թվականի 

152 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքը, 2010թ. հ. նիսի 10-ին, տես` http://www.parliament.am/legislation.
php?sel=show&ID=3853&lang=eng (հայերեն) (դիտվել է 5.09.2012թ.):

153 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «Հեռարձակման լիցենզիայի համար մրց. յթի արդյ. նքների փորձագիտական վերլ. ծ. թյ. ն»:
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դեկտեմբերին «բազմակարծ. թյանը վերաբերող չափանիշը բավարար չափով հաշվի չի 
առնվել լիցենզավորող մարմն ի կողմի ց… Արդյ. նք. մ, մրց. յթը չհանգեցրեց ոլորտ. մ 
ավելի պլյ. րալիստական մի ջավայրի ձևավորմանը:»154

«Ա1+» անկախ հեռ. ստաընկեր. թյ. նը, որը դ. րս էր մղվել եթերից 2002 թվականին, 
կրկին չստացավ լիցենզիա 2010 թվականի դեկտեմբերին: Դա ընկեր. թյան 13-րդ հայտն 
էր լիցենզիա ստանալ.  համար: 2008 թվականին, Մարդ.  իրավ. նքների եվրոպական 
դատարանը (ՄԻԵԴ), ի պատասխան «Ա1+»-ի կողմի ց ներկայացված հայցադիմ. մի , վճռեց, 
որ ՀՌԱՀ-ի մե րժ. մը գրավոր բացատր. թյ. ն տալ «Ա1+»-ին շար. նակաբար լիցենզիա 
չտրամադրել.  իր որոշման համար հակաս. մ է Կոնվենցիայի այն դր. յթները, որոնք 
վերաբեր. մ են արտահայտման ազատ. թյանը: Իր վճռի հիման վրա ՄԻԵԴ-ը սահմանեց 
€30,000 (US$ 42,900) տ. գանք, որը ՀՀ կառավար. թյ. նը վճարեց «Ա1+»-ի հիմն ադիր 
ընկեր. թյանը` «Meltex»-ին: Այդ. հանդերձ, անդրադառնալով 2010 թվականի դեկտեմբերին 
«Ա1+»-ի հայտը մե րժել.  մասին ՀՌԱՀ-ի որոշմանը, ԱՄՆ պետքարտ. ղար. թյ. նն իր «2010 
թ., Մարդ.  իրավ. նքների մասին» հաշվետվ. թյ. ն. մ նշ. մ է հետևյալը.

ՀՌԱՀ-ի նախագահ Գրիգոր Ամալյանի խոսքերով, «Ա1+»-ը պարտվել է 
մրց. յ թ. մ մե կ այլ ընկեր. թյան, որովհետև ներկայացրել է ֆինանսական 
ապահով ման կեղծ նամակներ իր հայտ. մ: «Ա1+»-ի փաստաբանների 
պնդմամբ մրց. յթն իրականացնելիս ՀՌԱՀ-ը թ. յլ է տվել ընթացակարգային 
խախտ. մն  եր: Նրանց խոսքերով, ՀՌԱՀ-ը պետք է կա´մ վերադարձներ 
հայտը, պահանջելով պարզաբան. մն եր, կա´մ ընդհանրապես հաներ «Ա1+»-
ին մրց. յթից, եթե վստահ չէր հայտի բովանդակ. թյան հավաստի. թյան 
վրա: «Ա1+»-ի ներկայաց. ցիչները նշեցին նաև, որ ն. յնիսկ առանց հիշյալ 
նամակներով երաշխավորվող դրամական ապահովման, հեռ. ստաընկեր. -
թյ. նը մի ևն. յն է . ներ բավականաչափ ֆինանսական ռես. րսներ իր կողմի ց 
առաջարկվող բիզնես պլանն իրականացնել.  համար: ՀՌԱՀ-ը հրաժարվել է 
հայտ. մ ընդգրկված փաստաթղթերը վերադարձնել «Ա1+»-ին մրց. յթից անմի -
ջապես հետո` պատճառաբանելով դա նրանով, որ դեռ համապա տասխան 
գրառ. մն եր չի կատարել …155

Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյ. նը չի մասնակց. մ մրց. յթներին: Օրենքի 
համաձայն, պետ.  թյ. նը պետք է մի ջոցներ ձեռնարկի հանրապետ. թյան ամբողջ 
տարածք. մ «Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյան» ծրագրերի ընդ. ն. մն  ապահովել.  
համար (տես 7.1 բաժինը):156

154 «ԵԽԽՎ վերահսկիչ կոմի տեն արձանագրեց Հայաստանի հեռարձակման ոլորտ. մ առկա բացթող. մն եր», ապրիլ 2011թ., 
տես` http://www.ypc.am/bulletin/ln/en/t/45072 (դիտվել է 5.09.2012թ.):

155 ԱՄՆ պետքարտ. ղար. թյ. ն, «2010թ., հաշվետվ. թյ. ն մարդ.  իրավ. նքների մասին, Հայաստան», 8 ապրիլի, 2011թ., 
տես՝  http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/eur/154411.htm (դիտվել է 5.09.2012թ.):

156 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքը, տես` http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=3853&
lang=arm (հայերեն) (դիտվել է 5.09.2012թ.):
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Արտոն. թյ. ններ են սահմանված նաև մի ջկառավարական պայմանագրի հիման վրա 
հեռար ձակ. մ իրականացնող ռ. սական հեռ. ստաընկեր. թյ. նների, մասնավորապես՝ 
ռ. սական «Առաջին ալիքի», «Համառ. սական պետական հեռ. ստառադիոընկեր. թյան» 
(ВГТРК) երկ.  ալիքների և ԱՊՀ երկրները ներկայացնող «МИР» մի ջպետական 
հեռ. ստաընկեր. թյան համար: Նշված ընկեր. թյ. նները ն. յնպես չեն մասնակց. մ 
լիցենզավորման մրց. յթներին:

Անց. մը թվային հեռարձակման թ. յլ կտա հաճախականային տիր. յթներ ազատել 
գերբարձր հաճախական. թյան (UHF) մի ջակայք. մ: Այս երև. յթը սովորաբար անվան. մ 
են «թվային դիվիդենդների» ստաց. մ, և այն, ճիշտ օգտագործվել.  դեպք. մ, կարող 
է ծառայել Հայաստանի տնտեսական զարգաց. մը խթանել.  համար: Անց. մային 
տնտես. թյ. ններ. մ մի շտ առկա է ռադիոհաճախ. թյ. նների անարդար («ոչ թափանցիկ») 
բաշխման վտանգը: Մեծ բիզնեսի ազդեց. թյ. նը, կառավար. թյան ֆինանսական 
շահերը, ինչպես նաև քաղաքական բն. յթի այլ կարճաժամկետ հետաքրքր. թյ. ններ 
կարող են խանգարել թվային դիվիդենդների հարց. մ հանր. թյան շահերին ծառայող 
արդյ. նավետ ծրագրերի ընդ. նմանը: Թվային հեռարձակման անցնել.  պլանը չի 
անդրադառն. մ տիր. յթների կառավարման ընդհան. ր սկզբ. նքներին, այդ թվ. մ՝ 
թվային դիվիդենդների օգտագործմանը:

5.1.2 Թափանցիկ. թյ. ն

Ինչպես անցման գործընթացն սկսել. ց առաջ, այնպես էլ՝ հետո, ոլորտի մասնագետները և 
լայն հասարակայն. թյ. նը լ. րջ կասկածներ էին հայտն. մ ՀՌԱՀ-ի կողմի ց իրականացվող 
լիցենզավորման մրց. յթների արդար. թյան վերաբերյալ: Դրա հիմն ական պատճառներից 
մե կը հայտերի գնահատման գործընթաց. մ թափանցիկ. թյան բացակայ. թյ. նն էր: 
Չնայած նրան, որ «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքը (մաս 3, հոդված 36) 
թ. յլ է տալիս հայտերի գնահատման նպատակով հասարակական հիմ. նքներով ներգրավել 
մասնագետների և փորձագետների,157 ՀՌԱՀ-ը այդ քայլին չի դիմե լ՝ գերադասելով աշխատել 
«փակ» մի ջա վայր. մ: Ավելին, ՀՌԱՀ-ը ան. շադր. թյան է մատնել մամ. լի ազատ. թյան 
կազմա կերպ. թյ. նների այն առաջարկ. թյ. նը, որը վերաբեր. մ էր բոլոր հայտերը և 
դրանց. մ ընդգրկված փաստաթղթերը հանձնաժողովի կայք. մ հրապարակել. ն:

Այն բանից հետո, երբ վերջին մրց. յթներն ավարտվեցին (2010թ-ի դեկտեմբերին) և 
լիցենզիա ները տրամադրվեցին, Խոսքի ազատ. թյան պաշտպան. թյան կոմի տեն (ԽԱՊԿ) 
պաշտոնապես խնդրեց ՀՌԱՀ-ին իրեն տրամադրել մի  շարք հեռ. ստաընկեր. թյ. նների 
հայտերի և դրանց հետ ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները՝ անկախ 
փորձագիտական կարծիք տալ.  համար: ՀՌԱՀ-ը, սակայն, մե րժեց այդ խնդրանքը, իսկ 
ԽԱՊԿ-ն այս անգամ իր պահանջը ներկայացրեց դատարի մի ջոցով՝ 2011 թվականի 

157 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքը, տես` http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=3853 &lang
=arm (հայերեն) (դիտվել է 17.06.2013թ.):
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փետրվարի 21-ին ՀՌԱՀ-ի դեմ հայց ներկայացնելով դատարան:158 Դատարանը 2012 
թվականի օգոստոսին մասամբ բավարարեց ԽԱՊԿ-ի հայցն ընդդեմ ՀՌԱՀ-ի:

Հեռարձակման լիցենզիաների տրամադրման մրց. յթների իրականացման «հայկական 
մոդելը» խստագ. յնս քննադատվել է նաև մի ջազգային ՀԿ-ների կողմի ց: Ազատ 
արտահայտման իրավ. նքի պաշտպան. թյան մե ծբրիտանական «Արթիքլ 19» (Article 19) 
կազմակեր պ. թյ. նը նշել է, որ լիցենզավորման մրց. յթը Հայաստան. մ իրականցվել 
է «ոչ-հստակ և ոչ-թափանցիկ» եղանակով: Երևանի մամ. լի ակ. մբի «Հեռարձակման 
լիցենզավորման մրց. յթների փորձագի տական դիտարկ. մ» վերնագրով հաշվետվ. թյան 
մե ջ նշվ. մ է. «ՀՌԱՀ-ի որոշ. մն երն . ս. մն ասիրված փաթեթների վերաբերյալ որևէ 
ձևով չեն մատնաց. ց. մ ներդաշնակ և հստակ գնահատականներ և ց. յց են տալիս 
կամայական. թյան հնարավոր. թյ. նը, որն ի վերջո ազդ. մ է Հայաստանի քաղաքացիների 
ազատ արտահայտման իրավ. նքի վրա»:159

5.1.3 Մրցակց. թյ. նը հաճախականային տիր. յթների համար

Թվային հեռարձակման մ. լտիպլեքսորների տեղակայման և շահագործման համար կառավա-
ր. թյան կողմի ց իրականացված մրց. յթը թափանցիկ չէր: «Հայաստանի Հանրապետ. -
թյ. ն. մ վերգետնյա թվային հեռ. ստառադիոհեռարձակման ծառայ. թյ. նների ներդրման 
և կառավար ման» համար մրց. յթը չեղյալ է հայտարարվել 2012 թվականի նոյեմբերին, 
քանի որ բավարար թվով վավեր առաջարկ. թյ. ններ չեն ստացվել: ՀՀ կառավար. թյան 
2013 թվականի հ. նիսի 20-ի արձանագրային որոշման համաձայն, թվային հեռարձակման 
անցնել.  համար պատաս խանատ.  կազմակերպ. թյ. ն է նշանակվել «Հայաստանի 
հեռ. ստատեսային և ռադիոհաղոր դիչ ցանց» պետական ՓԲԸ-ն:160 Կառավար. թյ. նն 
ընդ. նեց այս որոշ. մն  առանց նոր մրց. յթ հայտարարել.  և առանց հանրային 
քննարկ. մն եր կազմակերպել. :

2013 թվականի հ. նիսի 6-ին կառավար. թյ. նն ընդ. նեց մի  որոշ. մ ըստ որի սկսվեց 
«թվայնացման գործընթացի շրջանակներ. մ ազատվող հաճախական. թյան հատվածի» 
տիր. յթների բաշխ. մը առանց նախապես «թվային դիվիդենդների ազգային պլան» 
մշակել.  և քաղաքացիական հասարակ. թյան, լրագրողական կազմակերպ. թյ. նների 
և հեռահաղոր դակց. թյան ոլորտի ընկեր. թյ. նների հետ խորհրդակցել. : Նշված 
արձանագրային որոշման համաձայն, կառավար. թյ. նը նախատես. մ է ազատվող 
հաճախական. թյան հատվածի 20 ՄՀց գ. մարային շերտը վաճառել լայնաշերտ շարժական 
ինտերնետ-ծառայ. թյան մատ. ցման նպատակով՝ 6 մլրդ դրամ (15 մլն ԱՄՆ դոլար) 

158 Խոսքի ազատ. թյան պաշտպան. թյան կոմի տե (ԽԱՊԿ), «Անձնական թերթիկների գազտնազերծ. մ դատական կարգով», 
տես՝ http://khosq.am/2012/09/24/  (դիտվել է 5.09.2012թ.):

159 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «Հեռարձակման լիցենզավորման մրց. յթների փորձագիտական դիտարկ. մ», էջ 56:

160  ՀՀ կառավար. թյան 2013 թ. հ. նիսի 20 ի արձանագրային որոշ. մ, տես՝ https://www.e-gov.am/protocols/item/287/  (դիտվել 
է 7.09.2013թ):
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գ. մարով:161 Այս որոշ. մը մտահոգ. թյ. ն է առաջացն. մ թվային դիվիդենդների բաշխման 
թափանցիկ. թյան մասին:

5.2 Թվային վերահսկող. թյ. ն

5.2.1 Տեխնիկական ստանդարտներ

Հեռ. ստատես. թյան թվայնացման գործընթացը գտնվ. մ է իր նախապատրաստական 
փ. լ. մ, իսկ ոլորտի մասնագետները դեռ քննարկ. մ են տեխնիկական մանրամասները: 
Քննարկ. մ է գն. մ, մասնավորա պես, եվրոպական մոդելով թվային հեռարձակման 
մի ասնական հաճախա կանային ցանցերի (ՄՀՑ) ներդրման մասին: Նման ցանցերը թ. յլ 
կտան հեռ. ստահաղորդ. մն  երի հեռարձակ. մ իրականացնել «DVB-T» և «DVB-H» 
ստանդարտներով՝ մի ասնական մ. լտի պլեքսորով:162

Քննարկ. մ է գն. մ նաև հեռարձակման ստանդարտների ընտր. թյան շ. րջ: ՀՀ 
տրանսպորտի և կապի նախարար. թյան տեղեկատվայնացման բաժնի պետ Նորայր 
Ստեփանյանի խոսքերով, «MPEG-2» ստանդարտով հեռարձակ. մն  էապես ավելի էժան 
կլինի, իսկ «MPEG-4» ստանդարտի օգտագործ. մը թ. յլ կտա էապես մե ծացնել տեխնիկական 
հնարավոր. թյ. նները:163

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի դոցենտ Մարտին Այվազյանը 
ն. յնպես նախապատվ. թյ. նը տալիս է «MPEG-4» ստանդարտին: Նա կարծ. մ է, որ 
«MPEG-4»-ի համար նախատեսված սարքավոր. մը թ. յլ կտա աշխատել նաև «MPEG-
2»-ի հետ: Բացի այդ, տեխնոլոգիաների զարգացմանը զ. գընթաց կշատանա մե ծ 
խտ. թյան տեսանյ.  թերի քանակը, և այդ առ. մով, «MPEG-4» ստնդարտն ավելի հարմար 
կլինի նման տեսանյ. թեր հեռարձակել.  համար: Նա առաջարկ. մ է նաև հրաժարվել 
բազմահաճախականային ցանցերից, քանի որ վերջիններիս արդյ. նավետ. թյ. նն էապես 
ավելի փոքր է, քան մի ասնական հաճախա կանային ցանցերինը:164

5.2.2 Վերահսկողները

Հայաստնանն անցնել.  է թվային հեռարձակման 2015 թվականի հ. լիսին (տես 1.1.2 բաժինը): 
Ելնելով մի նչ օրս հրապարակված պլաններից, պետական 4 մ. լտիպլեքսորների մի ջոցով 

161 ՀՀ կառավար. թյան 2013 թ. հ. նիսի 6-ի արձանագրային որոշ. մ, տես՝ http://www.gov.am/tiny_forms/gnf.php?f=TNT-
22-34-01.doc (դիտվել է 1.07.2013թ.):

162 Էկոնոմի կայի նախարար. թյ. ն, «Ռադիոհեռ. ստատեսային հեռարձակման թվային համակարգին անցնել.  
հայեցակարգ»,  էջ 4, տես՝ http://www.mineconomy.am/arm/73/e45b2284f31a5d43294dd22d94b008e6/download.fi le.html 
(հայերեն) (դիտվել է 20.11.2012թ.):

163 Հարցազր. յց ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարար. թյան տեղեկատվայնացման բաժնի պետ Նորայր Ստեփանյանի հետ, 
Երևան, 26.09.2011թ.:

164 Հարցազր. յց Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի դոցենտ Մարտին Այվազյանի հետ, Երևան, 
26.09.2011թ.;
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հեռարձակվել.  է անվճար ծրագրերի փաթեթ. Երևան. մ գտնվող երեք մ. լտիպեքսորներից 
յ. րաքանչյ. րը ներառել.  է վեց հեռ. սաալիք և չորս ռադիոալիք, իսկ հանրապետ. թյան 
ամբողջ տարածքի համար նախատեսված մ. լտիպլեքսորը ներառել.  է ինը հեռ. ստաալիք 
(. թը՝ մայրաքաղաք. մ և մե կը՝ տեղական) և չորս ռադիոալիք:

Անալոգային հեռարձակ. մը դադարեցնել. ց հետո, ազատված հաճախական. թյ. նները 
հանվել.  են վաճառքի, և դրանք ձեռք բերած մասնավոր օպերատորներն . նենալ.  են իրենց 
մ. լտիպլեքսորները տեղադրել.  իրավ. նք: Թվայնաց. մը նախատեսվ. մ է իրականացնել 
հիմն ական. մ մի ջազգային դոնորներից ստացված արտոնյալ վարկերի մի ջոցներով: Ավելի 
. շ, պետ. թյ. նը պլանավոր. մ է մարել այդ վարկերը պետական սեփական. թյ. ն 
հանդիսացող թվային հեռ. ստառադիոցանցի մի  մասի սեփականաշնորհ. մի ց, ինչպես նաև 
հեռ. ստա տեսային կայաններից գանձվող պետական տ. րքերի գծով ստացված մի ջոցներով: 
«Պետական տ. րքերի մասին» ՀՀ օրենք. մ կատարված փոփոխ. թյ. նների .  լրաց. մն երի 
համաձայն Երևան. մ տեղակայված երեք մ. լտիպլեքսորների մի ջոցով հեռարաձակ. մ 
իրականացնող հեռ. ստակայանները թվայնաց. մի ց հետո վճարել.  են տարեկան 10 մլն 
դրամի  (27,000 ԱՄՆ դոլարի), իսկ նաև հանրապետական մ. լտիպլեքսորներով մարզային 
եթեր դ. րս գալ.  համար՝ տարեկան 20 մլն դրամի  (54,000 ԱՄՆ դոլարի) պետական 
տ. րք: Մարզային հեռ. ստակայանների համար պետական տ. րքի տարեկան գ. մարը 
սահմանվել.  է 1 մլն դրամի  (2,700 ԱՄՆ դոլարի) չափով:165

5.2.3 Հաղորդման ցանցեր

Գերիշխող ցանցային օպերատորը հանրապետ. թյ. ն. մ «Հայաստանի հեռ. ստատեսային 
և ռադիոհաղոր դիչ ցանց» պետական ՓԲԸ-ն է: Քանի որ թվային հեռարձակմանը անցման 
գործըն թացը գտնվ. մ է վաղ փ. լ. մ, դեռ շ. տ է խոսել հաճախականային մի ջակայքերի 
ազատված ռես. րսների բաշխման աշխատանքներին հաղորդման ցանցերի օպերատորի 
հնարավոր մի ջամտ. թյան մասին: Այդ. հանդերձ, «Հայաստան. մ ռադիոհեռ. ստատեսային 
հեռարձակ ման թվային համակարգին անցնել.  հայեցակարգի» իր վերլ. ծ. թյ. ն. մ 
ԵԱՀԿ-ն (տես 7.1.1.4 բաժինը) զգ. շացրել է, որ «թվայնաց. մը չպետք է դիտվի որպես 
«Հայաստանի հեռ. ստատե սային և ռադիոհաղոր դիչ ցանց» պետական ՓԲԸ գերիշխող 
դիրքի ամրապնդման մի ջոց»: «Ցանցից օգտվել.  կարգը պետք է հստակորեն սահմանված 
լինի .  կիրառվի, և փոխանցման ցանցի սեփական. թյ. նը չպետք է ենթադրի հեռարձակվող 
հաղորդ. մն երի բովանդակ. թյան վրա ազդեց. թյ. ն . նենալ.  կամ հեռ. ստաալիքներին 
հեռարձակման «թ. յլտվ. թյ. ն» տալ-չտալ.  որևէ իրավաս. թյ. ն:»166

165 «Գնե՞լ, թե՞ չգնել նոր հեռ. ստաց. յց» , հոդված «JNews.am»-. մ, 22.06.2011թ., տես՝  http://jnews.am/en/armenia-digitalization-
process (դիտվել է 5.09.2012թ.):

166 ԵԱՀԿ, «Հայաստան. մ ռադիոհեռ. ստատեսային հեռարձակման թվային համակարգին անցնել.  հայեցակարգի 
վերլ. ծ. թյ. ն», 2010թ., էջ 7, տես՝ http://www.osce.org/fom/67722 (դիտվել է  17.06.2013թ.) (այս. հետ՝ ԵԱՀԿ, «Հայեցակարգի 
վերլ. ծ. թյ. ն»):
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5.3 Հեռահաղորդակց. թյ. ն

5.3.1 Հեռահաղորդակց. թյ. նը և նոր. թյ. նները

Մինչև 2012 թվականը, կաբելային հեռ. ստատես. թյան շ. կան հանրապետ. թյ. ն. մ 
բաժան ված էր երեք ընկեր. թյ. նների՝ «Ucom»-ի, «Interactive TV»-ի և «EuroCable»-ի 
մի ջև: 2012 թվականի հ. լիսի 11-ին, «Interactive»-ը գնվեց «Ucom» ՍՊԸ-ի կողմի ց, որը 
արդյ. նք. մ դարձավ ամե նախոշոր խաղացողը կաբելային հեռ. ստատես. թյան 
շ. կայ. մ: Այդ. հանդերձ, «Interactive TV»-ն շար. նակ. մ է իր գործ. նե. թյ. նը որպես 
առանձին բրենդ:167 Բոլոր երեք մատակարարները հեռարձակ. մ են իրականացն. մ թվային 
ֆորմատով: Ե՛վ «Ucom»-ը, և՛ «Interactive TV»-ն հեռ. ստաալիքների հաղորդման համար 
օգտագործ. մ են իրենց ինտերնե տային «IP» ցանցերը: «Ucom»-ն առաջարկ. մ է ինտերնետի, 
հեռ. ստատես. թյան և ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայ. թյ. նների համակցված 
փաթեթ, այսպիսով դառնալով առաջին «երեքը մե կ. մ» մատակարարը: 2013 թվականին 
Ռ. սաստանի խոշորագ. յն ինտերնետ-մատա կարար «Ռոստելեկոմը» ձեռք բերեց «GMC-
Alpha» ընկեր. թյ. նը և սկսեց իր «IP» ցանցերի մի ջոցով թվային հեռ. ստատես. թյան 
ծառայ. թյ. ններ մատ. ցել հանրապետ. թյան ամբողջ տարածք. մ: Ներկայ. մս նշված 
բոլոր 4 կաբելային հեռ. ստատես. թյան ցաներն էլ գործ. մ են ՀՀ տարածք. մ:

Գործող օրենսդր. թյամբ կաբելային օպերատորներին որևէ պարտադիր պահանջ 
չի ներկայաց վ. մ: Այդ. հանդերձ, նշված ընկեր. թյ. ններն իրենց ցանցերի մի ջոցով 
վերահեռարձակ. մ են հայկական ալիքները, որոնք ընդգրկված են բոլոր ստանդարտ 
փաթեթների մե ջ, և ռ. սական «НТВ+» արբանյակով հեռարձակվող ռ. սական ալիքները: 
Դրանց մե ջ մտն. մ են գրեթե բոլոր ռ. սական լրատվական հեռ. ստաալիքները և մի  շարք 
արևմտյան ալիքներ («EuroNews», «BBC», «CNN»):

Հայաստանի երեք տելեկոմ օպերատորներից («Արմե նթել», «Օրանժ Արմե նիա» և «VivaCell-
MTS») երկ. սը («Օրանժ Արմե նիա»-ն և «VivaCell-MTS»-ը) վերջին տարիներ. մ սկսել են 
առաջարկել հեռ. ստատեսային ծառայ. թյ. ններ: «Օրանժ Արմե նիա»-ն իր բաժանորդներին 
առաջարկ. մ է 11 հայկական և . թ մի ջազգային հեռ. ստաալիք:168 «VivaCell-MTS»-ն 
առաջարկ. մ է 10 հայկա կան ալիք:169 Հայաստանի խոշորագ. յն տելեկոմ օպերատորը` 
«Արմե նթելը» (որը գործ. մ է «Beeline»-ի առևտրային նշանի տակ), բացել է «Mobile 
Entertainment» ժամանցի կայքը, որը նախատեսված է ձայնային հաղորդագր. թյ. նների 
.  տվյալների փոխանցման, բարձր խտ. թյան պատկերով հեռ. ստատես. թյան և 
ինտերակտիվ խաղերի համար: 2010 թվականին «IP» հեռ. ստատես. թյ. նը մ. տք գործեց 
Հայաստան` առաջինը արմատավորվելով Երևան. մ:

167 «Ucom-ը կլանել է իր մրցակցին` «Ինտերակտիվ TV»-ին», հոդված «news.am»-. մ, տես՝  http://news.am/arm/news/113517.
html (դիտվել է 8.10.2013թ.):

168 «Orange TV», տես՝ http://orangearmenia.am/en/mobile/services/entertainment/Orange-TV/index.php (դիտվել է 5.09.2012թ.):

169 «VivaCell-MTS mobile TV», տես՝ http://mts.am/en/individual-customers/internet-and-tv/mobile-tv (դիտվել է 5.09.2012թ.):
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5.3.2 Տելեկոմ օպերատորների ճնշ. մը նոր մատակարարների վրա

Տելեկոմ օպերատորների կողմի ց հեռ. ստատեսային ընկեր. թյ. նների վրա ճնշման կամ 
նրանց նկատմամբ խտրական վերաբերմ. նքի որևէ դեպք չի գրանցվել:

Առաջարկվող փաթեթներ. մ առկա են որոշ «ընդդիմադիր ձայներ»: Օրինակ, «Օրանժ 
Արմե նիայի» և «VivaCell-MTS»-ի կողմի ց առաջարկվող «mobile TV» փաթեթներ. մ 
ընդգրկված են «Կենտրոն» և «Երկիր մե դիա» հեռ. ստաալիքները, որոնք հովանավորվ. մ են 
կառավար. թյան ներկայիս քաղաքական. թյ. նը քննադատող . ժերի կողմի ց: «Կենտրոնը» 
հովանավորվ. մ է ԱԺ-. մ ներկայացված երկրորդ ամե նամե ծ կ. սակց. թյան՝ ԲՀԿ-ի 
նախագահ և մե ծահար. ստ գործարար Գագիկ Ծառ. կյանի կողմի ց:170 «Երկիր մե դիան» 
հովանավորվ. մ է ԱԺ-. մ 5 պատգամավորական տեղ . նեցող ՀՅԴ-ի կողմի ց:171 «Օրանժի» 
առաջարկած փաթեթ. մ կա նաև «ArmNews» ալիքը, որը հեռարձակ. մ է անկախ «Ա1+» 
հեռ. ստաընկեր. թյան կողմի ց պատ րաստված նոր. թյ. նների թողարկ. մն երը («Ա1+»-ի 
կողմի ց ներկայացված հեռարձակման լիցենզիայի հայտերը մե րժվել են ՀՌԱՀ-ի կողմի ց 13 
անգամ): «Ա1+»-ի նոր. թյ. նները հեռարձակվ. մ են շաբափական 5 անգամ՝ փրայմթայմ. մ 
(երեկոյան ժ 9-ին):

5.4 Եզրակաց. թյ. ններ

Հայաստան. մ ՀՌԱՀ-ի կողմի ց իրականացված հեռարձակման լիցենզիաների 
տրամադրման մրց. յթները, այդ թվ. մ՝ թվային ցանցեր. մ մի ացման տեղերի համար 
2010 թվականի դեկտեմ բերին իրականացված մրց. յթները, . նեցել են թեր. թյ. ններ 
և խստորեն քննադատվել են երկրի քաղաքացիական հասարակ. թյան և մի ջազգային 
կազմակերպ. թյ. նների կողմի ց: Լիցենզավորման գործընթացները եղել են ոչ-թափանցիկ և 
չեն նպաստել մրցակց. թյան և բազմակարծ. թյան մի ջավայրի ձևավորմանը: Միջազգային 
փորձագետները նշել են, որ կարգավորող մարմի նը պետք է բավականաչափ . ժեղ և անկախ 
լինի թվայնացման գործընթա ցի հետ կապված իր լիազոր. թյ. նները, մասնավորապես` 
հեռարձակման անվճար պլատֆորմն  երից օգտվել.  իրավ. նքը հեռ. ստաալիքներին 
շնորհել.  հարց. մ, արդյ. նավետորեն և օբյեկտիվորեն իրականացնել.  համար: 

Համաձայն «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք. մ 2013 թվականին կատարված 
փոփոխ. թյ. նների .  լրաց. մն երի, թվային հեռարձակման ցանցը շահագործման է 
հանձնվել.  2015 թվականի հ. լիսին և հանդիսանալ.  է պետական սեփական. թյ. ն: 

170 ԲՀԿ-ն իշխող կոալիցիայ. մ 2007-2012թթ., «Multimedia Kentron», որը հովանավորվ. մ է ԲՀԿ-ի առաջնորդի և «Կենտրոն» 
հեռ. ստատես. թյան կողմի ց:

171 ՀՅԴ-ն (Դաշնակց. թյ. նը) իշխող կոալիցիայի մե ջ է եղել 2003-2009թթ.: «Երկիր մե դիան», որը հովանավորվ. մ է ՀՅԴ-ի 
կողմի ց, իր հեռարձակման առաջին լիցենզիան ստացել է 2003թ-ին, իսկ երկրորդը՝ 2010թ-ին, երբ կ. սակց. թյ. նն արդեն 
դ. ր էր եկել կոալիցիայից:
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Մասնավոր մ. լտիպլեքսորների ներդր. մը կթ. յլատրվի մի այն 2015 թվականից հետո, ինչը 
նշանակ. մ է, որ դրանից շ. տ որևէ նոր գործող անձ չի կարող մտնել շ. կա:

«Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» փոփոխված օրենքը խստորեն քննադատվել 
է տեղական և մի ջազգային կազմակերպ. թյ. նների կողմի ց՝ անորոշ սահման. մն երի, 
կարգավո րող մարմն ի թափան ցիկ, արդար և անկախ գործելաոճն ապահովող դր. յթների 
բացակայ.  թյան, հանրային հեռարձակողի անկախ. թյան բավարար երաշխիքների 
բացակայ. թյան և մասնավոր թվային հեռ. ստաօպերատորների հիմն ադրման համար 
պահանջվող իրավական հիմքերի անբավարար կայ. ն. թյան համար:

Ինչպես անալոգային դարաշրջանից մն ացած գործելաոճը, այնպես էլ թերի իրավական 
դաշտը պակասեցն. մ են թվային հեռարձակման անցնել.  գործընթացի թափանցիկ. թյ. նը 
և թողն. մ բազմաթիվ բաց հարցեր: Սա մտահոգ. թյ. ններ է առաջացն. մ առ այն, որ 
իշխան. թյ. նները թվայնաց. մի ց հետո էլ կարող է փորձեն պահել հեռարձակման 
ոլորտը պետական հսկող. թյան տակ: 2013 թվականի հ. նիսի 6-ի կառավար. թյան 
արձանագրային որոշ. մը ծն. նդ է տալիս բազմաթիվ մտավախ. թյ. նների՝ կապված 
թվային դիվիդենդենրի բաշխման արդար. թյան և թափանցիկ. թյան հետ (տես 5.1.3 
բաժինը): Ազատված հաճախական. թյ. նների օպտիմալ օգտագործման համար պետք 
է մշակել ամբողջ տիր. յթի բաշխման սխեման՝ դրան. մ անոգտագործելի մի ջակայքերի 
առկայ. թյ. նը բացառել.  համար:
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6. Թվային բիզնեսը
6.1 Սեփական. թյան իրավ. նքը

6.1.1 Լրատվամի ջոցների սեփական. թյան հետ կապված իրավական 
հարաբեր. թյ. նները

«Զանգվածային լրատվ. թյան մասին» ՀՀ օրենքը (այս. հետ` «ԶԼ օրենքը») չի պար. նակ. մ 
դր. յթներ ԶԼՄ-ների սեփական. թյան մասին: Օրենքի 12-րդ հոդվածով կարգավորվ. մ է 
մի այն լրագրերի ֆինանսավորման աղբյ. րների թափանցիկ. թյան հարցը և նշվ. մ է, որ 
սեփականա տերերը պարտավոր են տարեկան կտրվածքով հրապարակել ֆինանսական 
տվյալներ՝ նշելով «համախառն եկամտի եւ դրա կազմ. մ նվիրատվ. թյ. նների մասնաբաժնի 
չափերը»:172 Այս դր. յթը, որը մի այն ենթադրաբար է առնչվ. մ սեփական. թյան հետ, չի 
ենթարկվել որևէ փոփոխ. թյան 2003 թվականին օրենքի ընդ. նից հետո:

Սեփական. թյան հետ կապված հարցեր շոշափվ. մ են մի այն 2010 թվականի հ. նիսին 
փոփո խ. թյ. նների .  լրաց. մն երի ենթարկված «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» 
օրենք. մ: Փոփոխ. թյ. նների է ենթարկվել, մասնավորապես, օրենքի 16-րդ հոդվածը, 
որը վերաբեր. մ է հեռ. ստառադիոընկեր. թյ. նների հիմն ադիրներին: Օրենքի նախորդ 
տարբերա կ. մ սահման վ. մ էր, որ մասնավոր հեռ. ստառադիոընկեր. թյան հիմն ադիր չեն 
կարող լինել պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմի նները, 
«Հանրային հեռ. ստառադիո ըն կեր. թյան» խորհրդի անդամն երը, ՀՌԱՀ-ի անդամն երը, 
քաղաքական կ. սակց. թյ. նները, կրոնական կազմակերպ. թյ. նները, դատարանի 
վճռով անգործ. նակ ճանաչված, օրինական . ժի մե ջ մտած դատավճռով ազատազրկման 
դատապարտված և պատիժը կրող անձինք, ինչպես նաև 18 տարին չլրացած քաղաքացիները: 
Ներկայ. մս այդ ց. ցակին ավելացել են նաև ՀՀ նախագահը, կառավար. թյան անդամն երը, 
ԱԺ պատգամա վորները և դատավորները: Բոլոր այն դեպքերի համար, երբ խոսքը գն. մ է 
ֆիզիկական անձի մասին, հոդվածի պահանջները տարածվ. մ են նաև «փոխկապակցված 

172 «Զանգվածային լրատվ. թյան մասին» ՀՀ օրենքը, տես` http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1890&lang=eng 
(դիտվել է 25.10.2012թ.) (այս. հետ` «ԶԼ օրենք»):
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անձանց» վրա, որոնց, ըստ օրենքով տրված սահման ման, դասվ. մ են տվյալ ֆիզիկական 
անձի ամ. սինը, ծնողները, երեխաները, ք. յրերը և եղբայրները:173

16-րդ հոդվածի 2-րդ կետով կարգավորվ. մ են հեռ. ստստեսային և ռադիո ընկեր. թյ. ններ. մ 
օրարերկրյա կապիտալի մասնակց. թյան հետ կապված հարցերը. «Հեռ. ստառադիոընկեր. -
թյ. նների հիմն ադրման (ստեղծման) ժամանակ կամ դրանից հետո օտարերկրյա կապիտալի 
մասնակց. թյան բաժինը չպետք է հավասար կամ ավելի լինի հեռարձակող կազմակերպ. թյան 
որոշ. մն երի ընդ. նման համար անհրաժեշտ բաժնեմասերի հիս. ն տոկոսից: Ավելի մե ծ 
բաժնեմաս կարող է սահմանվել մի ջպետական պայմանագրերով»: Օրենք. մ կան նաև 
հակամե նաշնորհային դր. յթներ: Ըստ օրենքի 18-րդ հոդվածի, իրավաբանական և ֆիզիկական 
անձինք կարող են . նենալ եթերային հեռարձակ. մ իրականացնող ոչ ավելի, քան մե կ 
հեռ. ստաընկեր. թյան և մե կ ռադիոընկեր. թյան լիցենզիա:174 Հին օրենք. մ այս դր. յթի 
պահանջները սահմանափակվ. մ են մի այն հեռարձակման տարածքով, այլ կերպ ասած` 
անձը չի կարող . նենալ որպես սեփական. թյ. ն երկրորդ հեռարձակող լրատվամի ջոցը 
հեռարձակ ման մի ևն. յն տարածք. մ:

Նոր օրենքի ընդ. նման և թվային հեռարձակման լիցենզիաների տրամադրման մրց. յթի 
անցկացման շնորհիվ հեռարձակման ոլորտ. մ տեղի . նեցան որոշակի փոփոխ. թյ. ններ: 
Մասնավորապես, երկ.  ընկեր. թյ. ններ` «Հայրենիքը» և «ԱՐ»-ը, որոնց սեփականատերը 
«Գրանդ հոլդինգի» նախագահ Հրանտ Վարդանյանն էր, մի ավորվեցին և ներկայ. մս 
գործ. մ են որպես մե կ ընկեր. թյ. ն` «AR TV»-ն: «TV5»-ը, որի սեփականատերը «CS Media 
City Holding»-ն էր, չմասնակցեց մրց. յթին և դ. րս եկավ հեռ. ստատես. թյան շ. կայից: 
Ընդհան. ր առմամբ, 22 հանրապետական և մարզային ընկեր. թյ. ններից, որոնք ներկա 
էին շ. կայ. մ մի նչև 2010 թվականը, լիցենզավորման մրց. յթից հետո մն ացին մի այն 18-
ը: Այսպիսով, թվային ֆորմատով հեռարձակ մանն անցնել.  նախօրեին ոլորտ. մ առկա 
սեփականատերերի շարքերը նոսրացան:

6.1.2 Շ. կայի նորեկները

«Զանգվածային լրատվ. թյան մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, Հայաստան. մ ԶԼՄ-ները 
թողարկվ. մ են առանց նախնական կամ ընթացիկ պետական գրանցման, լիցենզավորման, 
պետական կամ որևէ այլ մարմն . մ հայտարարագրման կամ որևէ մարմն ի ծան. ցման:175 Այդ 
իսկ պատճառով, դժվար է ճշգրիտ որոշել, թե քանի լրատվամի ջոց է հայտնվ. մ շ. կայ. մ 
կամ հեռան. մ դրանից: 

173 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 16, տես` http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=
3853&lang=arm (հայերեն) (դիտվել է 25.10.2012թ.):

174 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 18, տես` http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&
ID=3853&lang=arm (հայերեն) (դիտվել է 25.10.2012թ.):

175 «Զանգվածային լրատվ. թյան մասին» ՀՀ օրենքը, հոդված  4:
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Տպագիր մամ. լի շ. կայ. մ վերջին տարիներին էական տեղաշարժեր չեն եղել: Շ. կա 
են մտել ընդդիմադիր կողմն որոշ. մ . նեցող երկ.  նոր լրագրեր` «Հրապարակը» և 
«Ժողով. րդը»: Որոշ այլ պարբերականներ դ. րս են եկել շ. կայից` «Մայրաքաղաք» 
օրաթերթը (հրատարակ. մը դադարեցվել է 2011թ. օգոստոսին) և «Բիզնես կլաս» ամսագիրը 
(հրատարակ. մը դադարեցվել է 2011թ. մայիսին): Վերջին երկ.  պարբերականները 
. նեցել են մե կ սեփականատեր` «Մեդիա սթայլ» ընկեր. թյ. նը, որը լրատվ. թյան շ. կայի 
խոշորագ. յն խաղացողներից է: Այդ ընկեր.  թյանն է պատկան. մ նաև օնլայն լրատվ. թյան 
առաջատարներից մե կը` «Tert.am» կայքը, որը բացվել է 2008 թվականին, ինչպես նաև 
«Armsport.am» և «Hayutyun.am» կայքերը:

Հեռարձակման շ. կայ. մ նորեկներ չեն եղել:

6.1.3 Սեփական. թյան կոնսոլիդաց. մ

Անալոգայինից թվային հեռարձակման գործընթացի մե կնարկը սկիզբ դրեց նաև ոլորտ. մ 
սեփական. թյան վերաբաշխմանը և նոր մե դիա-խմբերի ձևավորմանը:

Այստեղ կարելի է նշել մարզային հեռարձակողների մի ավորման մասին: Երեք մարզային 
հեռ. ստաընկեր. թյ. ններ` «STV1»-ը (Սևան), «Քյավառ TV»-ն (Գավառ) և «Զանգակը» 
(Մարտ. նի) մի ավորվել են: 2010 թվականին դրանց հիմն ադիրներն ստեղծեցին «Գեղամա» 
մի ավորված մե դիա հոլդինգը, որ. մ հիմն ադիրներից յ. րաքնաչյ. րն . ներ 33.33 տոկոս 
բաժնեմաս: Արդյ. նք. մ, նշված երեք ընկեր. թյ. ններից յ. րաքանչյ. րը ընդլայնել է իր 
հեռարձակման տարածքն .  լսարանը` ընդգրկելով մարզի գրեթե ամբողջ տարածքը: Նման 
բան նրանցից ոչ մե կը նախկին. մ չէր կարող անել: Այդ. հանդերձ, «Գեղամա» հոլդինգի 
գործադիր տնօրեն Ս. րեն Բարսեղյանն աս. մ է, որ վերը նշված մի աձ. լ. մը մասամբ 
պայմանավորված էր վերջին օրենսդրական փոփոխ. թյ. ններով: Նոր օրենսդր. թյան 
համաձայն, թվայնաց. մի ց հետո հանրապետ. թյան յ. րաքանչյ. ր մարզ պետք է . նենար 
մե կ հեռ. ստաընկեր. թյ. ն: «Ահա թե ինչ. , նախքան 2010 թվականի դեկտեմբերի 
լիցենզավորման մրց. յթը, մե նք մի ավորվեցինք մե կ հոլդինգի մե ջ, ներկայացրեցինք մե կ 
հայտ և հաղթեցինք», նշեց Ս. րեն Բարսեղյանը: «Այլ կերպ ասած, մրցակցել.  փոխարեն 
մե նք գերադասեցինք համագործակցել: Հակառակ դեպք. մ, լիցենզիա կստանար 
ընկեր. թյ. ններից մի այն մե կը, իսկ երկ. սը` կպարտվեին:»176

Հանրապետական և մայրաքաղաքային լրատվամի ջոցներ. մ ամե նանշանակալից 
իրադարձ.  թյ. նը «ՊանԱրմե նիան մե դիա գր. պ» հոլդինգի ձևավոր. մն  էր: Հոլդինգի մե ջ 
մտան «Արմե նիա TV»-ն, երկ.  երևանյան «ArmNews» և «ATV» ընդհան. ր . ղղված. թյան 
հեռ. ստակայանները, «ԱրմՌադիո FM 107» և «Ռադիո ջան» ռադիոկայանները, կանանց 
ամսագիր «Նանեն» և «TV-մոլ» հեռ. ստածրագիր-շաբաթաթերթը: Կոնսոլիդացման 

176 Հարցազր. յց «Գեղամա մե դիա հոլդինգի» գործադիր տնօրեն Ս. րեն Բաղդասարյանի հետ, Երևան, 30.10.2012թ.:
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ծրագրերը ներկայացվել են տնտեսական մրցակց. թյան պաշտպան. թյան պետական 
հանձնաժողովին, որը, ծանոթանալով դրանց, որոշել է, որ հոլդինգի ձևավոր. մը չի հակաս. մ 
հակամե նաշնորհային օրենսդր. թյանը և չի բերի գերիշխող դիրքի հաստատմանը:177

Մամ. լի աջակց. թյան «Ինտերնյ. ս» ՀԿ-ի գործադիր տնօրեն Ն. նե Սարգսյանը կարծ. մ 
է, որ «ՊանԱրմե նիան մե դիա գր. պի» ստեղծ. մը չի կարող համարվել նոր կոնսոլիդաց. մ: 
Կատար վածն ավելի շ. տ սեփական. թյան վերաբաշխ. մ և արդեն իսկ գոյ. թյ. ն . նեցող 
խմբերի վերաբրենդավոր. մ էր: Տկն Սարգսյանը կարծ. մ է, որ «ՊանԱրմե նիան մե դիա 
գր. պը» ձևավորվել է «CS մե դիա հոլդինգի» բազայի վրա: «Լ. րջ հիմքեր կան ենթադրել. , 
որ Միքայել Մինասյանը (ՀՀ Նախագահի ապարատի ղեկավարի տեղակալը և Նախագահի 
փեսան) . ղղա կիորեն կապված է «ՊանԱրմե նիան մե դիա գր. պի» հետ:178 Իրավաբանական 
տեսանկյ. նից, սակայն, նշված հոլդինգ. մ ընդգրկված յ. րաքանչյ. ր ընկեր. թյ. ն 
առանձին իրավաբանական անձ է, այսինքն` ընկեր. թյ. նների սեփականատերերը 
տարբեր են, բայց ղեկավարման հարցը դրանց մի ավոր. մ է:»179

Հեռ. ստատեսային շ. կայ. մ վերջերս տեղի . նեցած մե կ այլ փոփոխ. թյ. ն կապված է 2008 
թվականին «Հոպար մե դիայի» կողմի ց «Արմե նԱկոբ TV»-ի180 ձեռքբերման հետ: Ըստ Երևանի 
մամ. լի ակ. մբի, գործարար Օտարի Հակոբյանը «Հոպար մե դիայի» ֆիկտիվ հիմն ադիրն 
է, իսկ իրական սեփականատերը հայտնի ռ. սական «Քոմե դի Քլաբ» շո. ի պրոդյ. սեր 
Արթ. ր Ջանիբեկյանն է:181 Բացի այդ, 2010 թվականին, գործարար Արման Սահակյանը, ով 
ըստ Երևանի մամ. լի ակ. մբի հանդիսան. մ է Միքայել Մինասյանի ընկերը, ձեռք է բերել 
12-րդ ալիքի (նախկին «HAY TV»-ի) սեփականատեր «Շարք» ընկեր. թյան բաժնետոմսերի 
67 տոկոսը:182 Ներկայ. մս այս ալիքը եթեր է դ. րս գալիս «Lime TV» անվան տակ:

Չնայած ԶԼՄ-ների իրական սեփականատերերը, որպես կանոն, փորձ. մ են անհայտ մն ալ` 
իրենց քաղաքական ազդեց. թյ. նը տվյալ հեռարձակողի կամ հրատարակողի վրա թաքցնել.  
համար, այդ ազդեց. թյ. նը կարելի է ջրի երես բերել` լրատվ. թյան բովանդակ. թյ. նը 
վերլ. ծելով: Ն. նե Սարգսյանի խոսքերով հայկական հեռ. ստատես. թյ. ն. մ տեղի է 
. նեն. մ հետաքրքիր երև. յթ. անկախ հեռ. ստաալիքներ չկան, բայց կա բազմակարծ. թյան 
մի  որոշակի աստիճան, ինչը «չի երև. մ առանձին վերցված ալիքներից, բայց զգացվ. մ է 

177 Տնտեսական մրցակց. թյան պաշտպան. թյան պետական հանձնաժողովի 18.07.2012թ-ի որոշ. մ թիվ 292Ա, Երևան: 
Փաստաթղթի պատճենը տրամադրվել է 29.10.2012-ին` գրավոր դիմ. մի  հիման վրա:

178 2011թ. նոյեմբերին, Միքայել Մինասյանն իր պաշտոնից (Նախագահի ապարատի ղեկավարի տեղակալի) հրաժարական 
տվեց` իշխող կ. սակց. թյան նախընտրական շտաբի ղեկավարի տեղակալ դառնալ.  համար: 2013թ. մարտին նա 
նշանակվել է որպես ՀՀ դեսպան Վատիկան. մ:

179 Հարցազր. յց մամ. լի աջակց. թյան «Ինտերնյ. ս» ՀԿ-ի տնօրեն Ն. նե Սարգսյանի հետ, Երևան, 26.10.2012թ.:

180 Նախքան «Հոպար մե դիայի» սեփական. թյ. ն դառնալը «Արմե նԱկոբ TV»-ն պատկանել է Հանրային Ռադիոյի տնօրեն 
Արմե ն Ամի րյանին և կանադահայ ֆիլանտրոպ Հակոբ Ջամբազյանին:

181 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «Հեռարձակման լիցենզավորման մրց. յթների փորձագիտական դիտարկ. մ»:

182 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «Հեռարձակման լիցենզավորման մրց. յթների փորձագիտական դիտարկ. մ»:
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հեռ. ստաընկեր. թյ. նների վրա տարբեր քաղաքական ազդեց. թյ. նների գ. մարային 
արդյ. նքից»:183 Օրինակ, երբ 2012 թվականի խորհրդարանական ընտր. թյ. ններից հետո 
ԲՀԿ-ն չմի ացավ իշխող կոալիցիային, դա զգացվեց «Կենտրոն TV»-. մ, որն էապես փոխեց իր 
դիրքորոշ. մը իշխան. թյ. նների քննադատ. թյան հարց. մ: «Երկիր մե դիան» կապված է 
ՀՅԴ-ի (Դաշնակց. թյան) հետ, որն իշխող կոալիցիայ. մ չի եղել սկսած 2009 թվականից: Իսկ 
«PanArmenian Media Group»-ի մե ջ մտնող ալիքները, ինչպես և այլ մասնավոր .  հանրային 
հեռարձակողները, հիմն ական. մ . նեն իշխանամե տ դիրքորոշ. մ:

6.1.4 Հեռահաղորդակց. թյան ոլորտը և մե դիան

Այս . ս. մն ասիր. թյ. նների իրականացման ժամանակահատված. մ Հայաստանի 
տելեկոմ հսկաները` «Արմե նթելը», «Vivacell-MTS»-ը և «Օրանժ Արմե նիան» որևէ ԶԼՄ-ի 
ակտիվն եր ձեռք չեն բերել և, հետևաբար, չեն փորձել ազդեց. թյ. ն գործել լրատվամի ջոցների 
անկախ. թյան վրա:

Տելեկոմ օպերատորների մրցակց. թյան արդյ. նք. մ էապես նվազել են սակագները և ի հայտ 
են եկել նոր ծառայ. թյ. ններ, որոնց շնորհիվ ավելի .  ավելի շատ լրատվական նյ. թեր են 
տարածվ. մ շարժական հեռախոսակապի սարքերի մի ջոցով: «Օրանժ Արմե նիան» և «VivaCell-
MTS»-ը իրենց բաժանորդներին առաջարկ. մ են բջջային հեռախոսների մի ջոցով դիտել 
մի  շարք հայկական հեռ. ստաալիքներ: «Ucom»-ը ն. յնպես իր «IP» հեռ. ստատես. թյան 
ծառայ. թյան փաթեթի մե ջ ընդգրկել է բոլոր լիցենզավորված տեղական ալիքները (տես 
5.3.1 բաժինը):

«Օրանժ Արմե նիան» մշակել է «Իմ ժամանակը» սակագնային պլանը, որը թ. յլ է 
տալիս բաժանորդներին օգտվել հայկական լրատվական կայքերից մատչելի գներով:184 
Բաժանորդները կարող են այցելել «Arka.am», «Aravot.am», «A1plus.am», «Aysor.am», «News.
am», «Panorama.am» և «Tert.am» կայքերը 5 AMD/Mb սակագնով, այն դեպք. մ, երբ սովորական 
ինտերնետ սակագինը կազմ. մ է 20 AMD/Mb: Կայքերի ընտր. թյ. նը «Օրանժ Արմե նիան» 
կատար. մ է ինքն. ր. յն` առանց կայքի հետ որևէ պայմանագիր կնքել. , ինչպես ասացին 
մե զ «Aravot.am»-ի և «A1plus.am»-ի մե նեջերներ Աննա Իսրայելյանը և Մեսրոպ Մովսիսյանը:185

Սակագների իջեց. մը ն. յնպես ավելացրել է բջջայինով ինտերնետ օգտագործողների թիվը: 
Ըստ հանրային ծառայ. թյ. նները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ Սամվել Արաբաջյանի, 
2012 թվականի հ. նվարին բջջային ինտերնետ օգտագործողների թիվը հասել է 1.5 մլն-ի:186 Չի 

183 Հարցազր. յց մամ. լի աջակց. թյան «Ինտերնյ. ս» ՀԿ-ի տնօրեն Ն. նե Սարգսյանի հետ, Երևան, 26.10.2012թ.:

184 «Օրանժ Արմե նիա», «Իմ ժամանակը» սակագնային պլան, տես` http://www.orangearmenia.am/en/mobile/lets-talk/my-time/
index.php (դիտվել է 17.06.2013թ.):

185 Հեռախոսային հարցազր. յցներ «Aravot.am»-ի և «A1plus.am»-ի մե նեջերներ Աննա Իսրայելյանի և Մեսրոպ Մովսիսյանի 
հետ, Երևան, 12.11.2012թ.:

186 «Արաբաջյան. Լայնաշերտ ինտերնետից օգտվողների թիվը մե կ տար. մ ավելացել է 130-150 հազարով», հոդված «Pano-
rama.am»-. մ, տես` http://www.panorama.am/am/հարցազր. յցs/2012/02/14/inet-prices-arabajyan (դիտվել է 17.06.2013թ.):
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գրանցվել տելեկոմ ընկեր. թյ. նների կողմի ց ճնշ. մն երի և սահմանափակ. մն երի կիրառման 
որևէ դեպք:

6.1.5 Թափանցիկ. թյ. նը լրատվամի ջոցների սեփական. թյան հետ կապված 
հարցեր. մ

Ներկայ. մս չկա մի  օրենք, որով կպահանջվեր հրապարակել լրատվամի ջոցների 
սեփականա տերերի վերաբերյալ տվյալները. օրենք. մ խոսվ. մ է մի այն ֆինանսավորման 
աղբյ. րների մասին (տես 6.1.1 բաժինը): Հանր. թյ. նն ըստ է. թյան հնարավոր. թյ. ն չ. նի 
տեղեկ. թյ. ն ներ ստանալ.  լրատվամի ջոցների սեփականատերերի կամ բաժնետերերի 
մասին: Տկն Սրագսյանն այդ հարցի մասին այսպես է արտահայտվ. մ. «Մենք լ. րեր ենք 
ստան. մ այն մասին, որ հեռ. ստակայանի տերերը փոխվել են կամ ինչ-որ մե կը իր դրածոյի 
մի ջոցով ղեկավար. մ է հեռ. ստաընկեր. թյ. նը, բայց փաստը մն . մ է այն, որ ամբողջ 
գործընթացն իրականցվ. մ է փակ դռների ետև. մ»:187 Թվային հեռարձակման լիցենզիաների 
տրամադրման մրց. յթներ. մ հայտեր. մ ընդգրկված այն փաստաթղթերը, որոնք վերաբեր. մ 
էին սեփակա ն. թյան հարցերին այդպես էլ չհրապարակվեցին, իսկ ՀՌԱՀ-ը հրաժարվեց 
տրամադրել մրց. յթի փաստաթղթերի մի  մասը Երևանի մամ. լի ակ. մբի փորձագիտական 
խմբին` պատճա ռաբանելով, որ դա առևտրային գաղտնիք է:188

Տկն Սարգսյանը պնդ. մ է, որ լրատվամի ջոցների սեփական. թյան հետ կապված հարցեր. մ 
թափանցիկ. թյ. ն որպես այդպիսին չկա: Նրա կարծիքով, մի այն առաջին հետխորհրդային 
տարիներին, երբ ի հայտ եկան նոր տպագիր պարբերականները, կար ինչ-որ հստակ. թյ. ն 
այն մասին, թե որ քաղաքական . ժն է սատար. մ այս կամ այն հրատարակչ. թյանը:

Հետագայ. մ, արդեն լրատվամի ջոցների շ. կայի ձևավոր. մի ց հետո, մի  քանի 
անգամ եղավ սեփական. թյան վերաբաշխ. մ: Առաջին անգամ նման բան 
տեղի . նեցավ 1990-ականների երկրորդ կեսին, երբ Երևան. մ հայտնվեցին 
մասնավոր նոր հեռ. ստաընկեր. թյ. ններ. այդ ժամանակ ձևավորվեց 
Հայաստան. մ ամե նամե ծ մե դիա-շ. կան: Երկրորդ անգամ դա տեղի . նեցավ 
2002 թվականին, երբ «Ա1+»-ը զրկվեց հեռարձակման իրավ. նքից. այդ 
ժամանակ պարզ դարձավ, որ հեռ. ստատես. թյ. նը ոչ մի այն աճող բիզնես է, 
այլ նաև գործիք հանրապետ. թյան քաղաքական հարթ. թյ. նը ձևավորել.  
համար: Երրորդ անգամ նման բան սկսվեց 2008 թվականին, և դա կապված 
էր թվային հեռարձակմանն անցնել.  գործընթացի հետ: Սեփական. թյան 
վերաբաշխման այս վերջին երրորդ փ. լը դեռ չի ավարտվել … իսկ սեփակա-
ն. թյան հետ կապված հարցերն ավելի .  ավելի հաճախ լ. ծվ. մ են փակ 
դռների ետև. մ: 189

187 Հարցազր. յց մամ. լի աջակց. թյան «Ինտերնյ. ս» ՀԿ-ի տնօրեն Ն. նե Սարգսյանի հետ, Երևան, 10.09.2011թ.:

188 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «Հեռարձակման լիցենզավորման մրց. յթների փորձագիտական դիտարկ. մ»:

189 Հարցազր. յց մամ. լի աջակց. թյան «Ինտերնյ. ս» ՀԿ-ի տնօրեն Ն. նե Սարգսյանի հետ, Երևան, 26.10.2012թ.:
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Այսպիսով, խոսակց. թյ. ններն .  բամբասանքը հաճախ ինֆորմացիայի մի ակ աղբյ. րն 
են, եթե . զ. մ ես իմանալ` ով է այս կամ այն ԶԼՄ-ի իրական տերը: Ժ. ռնալիստների 
«Ասպարեզ» ակ. մբ հասարակական կազմակերպ. թյան խորհրդի նախագահ Լևոն 
Բարսեղյանը կարծ. մ է, որ ստվեր. մ մն ալ.  նման ցանկ. թյ. նը ԶԼՄ-ների իրական 
տերերի մոտ պայմանավորված է երկ.  հանգամանքով. «առաջինը, այդ մարդիկ փորձ. մ 
են թաքցնել հասարակ. թյ. նից իրենց . նեցած իրական ազդեց. թյ. նը լրատվամի ջոցի 
վրա, և երկրորդը, լրատվամի ջոցի, հատկա պես` հեռարձակող ընկեր. թյան, ձեռքբեր. մը 
կապված է խոշոր ներդր. մն երի հետ և առաջ է քաշ. մ հարցեր .  կասկածներ կապված այդ 
ֆինանսական մի ջոցների ծագման հետ: Սա հատկապես ակտ. ալ է Հայաստան. մ, որտեղ 
բիզնեսը և պետական իշխան. թյ. նը սերտաճել են մի մյանց հետ»:190

6.2 Լրատվամի ջոցների ֆինանսավոր. մը

6.2.1 Մասնավոր և պետական ֆինանսավոր. մ

Մասնավոր հեռարձակող և օնլայն լրատվամի ջոցների եկամտի հիմն ական աղբյ. րներն 
են գովազդը և սեփականատերերի .  հովանավորների կողմի ց հատկացված գ. մարները: 
Հանրային հեռ. ստատես. թյ. նը և ռադիոն ֆինանսավորվ. մ են պետական բյ. ջեից, 
սակայն կարող են նաև եկամ. տներ ստանալ գովազդներից և հովանավորներից: Տպագիր 
հրատարա կ.  թյ. ններից շատ քչերը հնարավոր. թյ. ն . նեն գովազդ տեղադրել.  
(հաշվի առնելով դրանց փոքր տպաքանակը), և գոյատև. մ են հիմն ական. մ իրաց. մի ց/
բաժանորդագր. մի ց և սեփականատերերից .  հովանավորներից ստացված գ. մարների 
հաշվին (տես նաև 1.3.1.2 բաժինը):

Մասնավոր հեռ. ստաընկեր. թյ. նների եկամ. տներն աճ. մ են: «Starcom Media West 
Armenia»-ի նախագահ Աղասի Ենոքյանի խոսքերով, 2007 թվականին եկամ. տը նախորդ 
տարվա համե մատ աճել է ավելի քան երկ.  անգամ, իսկ 2008 թվականին` նորից կրկնա-
պատկվել է: 2009-ից 2011 թվականններին, տարեկան եկամ. տն աճել է 5–10 տոկոսով: Աղասի 
Ենոքյանը պնդ. մ է, որ Հայաստանի գովազդի շ. կան այսօր հասել է այն առավելագ. յն 
արժեքին, որը կարող է ապահովվել երկրի տնտես. թյամբ:191

Հայաստանի Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյ. նը մե ծ ֆինանսավոր. մ է ստան. մ 
պետական բյ. ջեից: Միևն. յն ժամանակ, այն հիմն ական դերակատերներից մե կն է գովազդի 
շ. կայ. մ:

190 Հարցազր. յց Ժ. ռնալիստների «Ասպարեզ» ակ. մբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի հետ, Երևան, 1.11.2012թ.:

191 Հարցազր. յց «Starcom Media West Armenia»-ի նախագահ Աղասի Ենոքյանի հետ, 3 նոյեմբերի 2011թ.:
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Նկար 11. 
Հանրային հեռ. ստաընկեր. թյան տարեկան բյ. ջեն (US$ ’000), 2007–2011թթ.

2,000

4,000

6,000

8,000

2007 2008 2009 2010 2011

1,210

2,900
2,435

3,409 3,390

6,759
7,524

6,388 6,573 6,439

 Բյ. ջետային հատկաց. մ     Գովազդ և հովանավոր. մ

Աղբյ. րը` Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյան խորհրդի տարեկան հաշվետվ. թյ. նը 2007-2011 
թվականների համար. ստացվել է Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյ. նից` Ժ. ռնալիստների 
«Ասպարեզ» ակ. մբի գրավոր դիմ. մի  հիման վրա:

Նկար 12. 
Հանրային ռադիոյի տարեկան բյ. ջեն (US$ ’000), 2007–2011թթ.
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 Բյ. ջետային հատկաց. մ     Գովազդ և հովանավոր. մ

Աղբյ. րը` Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյան խորհրդի տարեկան հաշվետվ. թյ. նը 2007-2011 
թվականների համար. ստացվել է Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյ. նից` Ժ. ռնալիստների 
«Ասպարեզ» ակ. մբի գրավոր դիմ. մի  հիման վրա:

Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյան հիմն ադր. մի ց հետո, մի  շարք լրագրողական 
կազմակերպ. թյ. ններ (այդ թվ. մ` Երևանի մամ. լի ակ. մբը, մամ. լի աջակց. թյան 
«Ինտերնյ. ս» ՀԿ-ն, ԽԱՊԿ-ը և Ժ. ռնալիստների «Ասպարեզ» ակ. մբը) իրենց մտահոգ. թյ. նն 
են հայտնել այն փաստի կապակց. թյամբ, որ բյ. ջետային հատկաց. մն երը և գովազդից 
եկամ. տ ստանալ.  հնարավոր. թյ. նը անհավասար պայմաններ են ստեղծ. մ Հանրայինի 
մրցակիցների համար: Ինչ վերաբեր. մ է հեռ. ստատեսային հաղորդ. մն երին .  ծրագրերին, 



M A P P I N G  D I G I T A L  M E D I A     A R M E N I A8 4

ապա Հ1-ն իր . շադր. թյ. նը բևեռ. մ է հիմն ական. մ գովազդատ. ների համար գրավիչ 
կոմե րցիոն նախագծերի այլ ոչ թե «հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ 
հոդվածով սահմանված այնպիսի առաջնահերթ խնդիրների վրա, ինչպես օրինակ քաղաքա-
ցիների սահմանադրական իրավ. նքները պաշտպանել.  նպատակով «տեղեկատվական, 
քաղաքական, տնտեսական, կրթական, մշակ. թային, մանկապատանեկան, գիտական, հայոց 
լեզվի և պատմ. թյան, մարզական, ժամանցային և հանր. թյան համար կարևոր .  նշանակալից 
այլ տեղեկատվական բն. յթի հաղորդ. մն երի բազմազան. թյան» ապահով. մն  է:192

Ժ. ռնալիստների «Ասպարեզ» ակ. մբն . ս. մն ասիրել է «Հ1»-ով եթեր հեռարձակված 
գովազդ ների ծավալը 2011–2012 թվականներին և եզրակացրել, որ «Հ1»-ի առևտրային 
եկամ. տները նախորդ վեց տարիների ընթացք. մ ըստ պաշտոնական տվյալների կազմե լ 
են 335-983 մլն դրամ (805,000–2,500,000 ԱՄՆ դոլար): Տրամաբանական կլիներ պետական 
բյ. ջեից Հանրայինին հատկացնել ևս 1 մլրդ դրամ .  արգելել նրան գովազդ տեղադրել իր 
եթեր. մ: Ակ. մբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը նման առաջարկ. թյ. ն է . ղարկել 
ԱԺ 73 պատգամավորի:193 Այդ. հանդերձ, նրանցից մի այն մե կը պատրաստակամ. թյ. ն 
հայտնեց քննարկել առաջարկ.  թյ. նը:

Պետբյ. ջեից մի ջոցներ են հատկացվ. մ նաև «Հայաստանի Հանրապետ. թյ. ն» և «Республика 
Армения» պետական օրաթերթերին, ինչպես նաև ոչ-պետական տպագիր լրատվամի ջոցներին: 
Այս նպատակների համար պետական բյ. ջեով նախատեսված գ. մարներն ըստ է. թյան 
անփոփոխ են մն ացել 2007–2011թթ. ընկած ժամանակահատված. մ: Գ. մարները 
հատկացվ. մ են մշակ. յթի նախարար. թյան «Գրքի և հրատարակչական գործի կենտրոնի» 
մի ջոցով` տարեկան կտրվածքով հաստատվող ց. ցակների համաձայն (տես 7.3.1 բաժինը):

Ընդհան. ր առմամբ, մասնավոր լրատվամի ջոցները չեն հրապարակ. մ տեղեկ. թյ. ններ 
իրենց եկամ. տների և ծախսերի մասին` որակելով դրանք որպես առևտրային գաղտնիք: 
Սակայն, հարցազր. յցներին մասնակցած ԶԼՄ-ների ղեկավարները տրամադրեցին մե զ որոշ 
սահմանափակ տեղեկ. թյ. ններ: «Երկիր մե դիա» հեռ. ստատես. թյան տնօրեն Դավիթ 
Հակոբյանը հայտնեց մե զ, որ իրենց եկամ. տների 50 տոկոսը գալիս է գովազդից, մոտ 25 
տոկոսը` մի ջազգային դոնոր կազմակերպ. թյ. նների կողմի ց տրամադրված դրամաշնորհ-
ներից և մն ացած 25 տոկոսը` սեփականատիրոջ կողմի ց տրամադրված ս. բսիդիաներից: 
Եկամ. տների այսպիսի կառ. ցվածքն անփոփոխ է մն ացել վերջին հինգ տարիների 
ընթացք. մ: «Եթե նշված գ. մարների մի  մասը մե զ չի հասն. մ, մե նք հայտնվ. մ ենք շատ 
ծանր իրավիճա կ. մ», խոստովանեց պրն Հակոբյանը:194

192 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 16, տես` http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show
&ID=3853&lang=arm (հայերեն) (դիտվել է 25.10.2012թ.):

193 Ժ. ռնալիստների «Ասպարեզ» ակ. մբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյան, նամակ ԱԺ պատգամավորներին, տես` 
http://www.asparez.am/news-hy/h1-advert-1bl (հայերեն) (դիտվել է 17.06.2013թ.):

194 Հարցազր. յց «Երկիր մե դիայի» տնօրեն Դավիթ Հակոբյանի հետ, Երևան, 5.11.2012թ.:
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Ինչ վերաբեր. մ է տպագիր մամ. լին, ապա ըստ «Առավոտ» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր 
Արամ Աբրահամյանի, եկամ. տների 50 տոկոսը գալիս է թերթի մանրածախ վաճառքից .  
բաժանորդագր. թյ. նից, մոտ 30 տոկոսը` գովազդից և մն ացած 20 տոկոսը` հովանավոր-
ներից:195 Ն. յն օրաթերթի տնօրեն Մարինա Մեր. ժանյանը նշեց, որ գովազդից մ. տքերը 
կայ. ն չեն. օրինակ` 2007 թվականին դրանք 30 տոկոսով գերազանցեցին նախորդ տարվա 
ց. ցանիշը, 2008-ին մն ացին անփոփոխ, 2009-ին աճեցին 10 տոկոսով, 2010-ին մն ացին գրեթե 
անփոփոխ, իսկ 2011-ին նվազեցին 8 տոկոսով: 2012 թվականի նոյեմբերի դր. թյամբ, գովազ-
դային եկամտի առյ. ծի բաժինը` 85 տոկոսը, ստացվեց տպագիր տարբերակից, և մի այն 
15 տոկոսը` օնլայն տարբերակից: 2011 թվականին, սակայն, այս հարաբերակց. թյ. նը 
կազմե լ էր 95/5: «Արդեն նկատելի է լրագրի օնլայն տարբերակի` «Aravot.am»-ի գովազդային 
եկամ. տների աճի մի տ. մ, և դա չնայած նրան, որ գովազդի գները կայք. մ զգալիորեն 
ավելի բարձր են, քան լրագրի տպագիր տարբերակ. մ», նշեց տկն Մեր. ժանյանը:196

Նկար 13. 
Տարեկան բյ. ջետային հատկաց. մն երը «Հայաստանի Հանրապետ. թյ. ն» և «Республика 

Армения» պետական օրաթերթերին (մե կ թվով) ($ ’000), 2007–2011թթ.
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 Բյ. ջետային հատկաց. մ     Գովազդ և հովանավոր. մ

Աղբյ. րը` Տվյալները տրամադրվել են մշակ. յթի նախարար. թյան «Գրքի և հրատարակչական գործի 
կենտրոնի» կողմի ց 2011թ. հոկտեմբերի 9-ին:

Այս . ս. մն ասիր. թյան շրջանակներ. մ կազմակերպված հարցազր. յցներին մասնակցած 
մի  շարք փորձագետներ նշել են, որ լրատվ. թյան շ. կան շատ մասնատված է, իսկ գովազդային 
շ. կան այնպիսին է, որ չի կարող ապահովել եկամ. տներով լրատվամի ջոցներից շատ 

195 Հարցազր. յց «Առավոտ» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանի հետ, Երևան, 6.11.2012թ.:

196 Հարցազր. յց «Առավոտի» տնօրեն Մարինա Մեր. ժանյանի հետ, Երևան, 6 նոյեմբերի 2012թ.:
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շատերին: Բորիս Նավասարդյանի գնահատականով Հայաստան. մ գովազդի ամբողջ 
շ. կան կազմ. մ է տարեկան 100 մլն ԱՄՆ դոլար:197 «Starcom Media West Armenia»-ի 
նախագահ Աղասի Ենոքյանը տալիս է ավելի համե ստ գնահատական` տարեկան 60 
մլն ԱՄՆ դոլար, որից 50 մլն ԱՄՆ դոլարը վերցվ. մ է հեռ. ստատես. թյան կողմի ց:198 
Նման պայմաններ. մ, լրատվամի  ջոցների ֆինանսական կախված. թյ. նը քաղաքական 
. ժերից և հովանավորներից շատ մե ծ է, իսկ փող տվողները, որպես կանոն, թելադր. մ են 
խմբագրական քաղաքական. թյ. նը թողար կ. մն երի բովանդակ. թյ. նը:

6.2.2 Ֆինանսավորման այլ աղբյ. րներ

Այս . ս. մն ասիր. թյան իրականացման ժամանակահատված. մ էապես աճեց 
արտասահման յան դոնորն երի կողմի ց հատկացվող ֆինանսավոր. մը: Այդ. հանդերձ, 
պրն Նավասարդյանի խոսքերով, դրամաշնորհների բաժինը ֆինանսավորման ընդհան. ր 
պատկեր. մ շար. նակ. մ է աննշան մն ալ:199 Միակ բացառ. թյ. նը «Երկիր մե դիան» է: 
Վերջինիս բյ. ջե. մ դրամաշնորհ ները կազմ. մ են եկամտի շոշափելի մասը, ինչպես արդեն 
նշվեց վերը` 6.2.1 բաժն. մ:

Թաքնված հովանավորչ. թյ. նը համատարած բն. յթ է կր. մ լրատվ. թյան ոլորտ. մ: 
Գործա րարները ծած. կ ֆինանսավոր. մ են իրենց նախընտրած ԶԼՄ-ներին, և այդ 
գ. մարները որևէ կերպ կամ որևէ տեղ չեն հաշվառվ. մ:

6.3 Մեդիա բիզնես մոդելներ

6.3.1 Փոփոխ. թյ. ններ մե դիա բիզնես մոդելներ. մ

Թվային հեռարձակմանն անցնել.  գործընթացի մե կնարկը համընկավ համաշխարհային 
տնտեսական ճգնաժամի  հետ: Կան տարբեր կարծիքներ այն մասին, թե ինչպիսի ազդեց. թյ. ն 
. նեցավ ճգնաժամը ԶԼՄ-ների և բիզնես մոդելների վրա (իսկ հ. սալի տվյալներ գովազդի 
շ. կայի դինամի կայի վերաբերյալ չկան):

Պրն Ենոքյանը կարծ. մ է, որ ճգնաժամն  առանձնապես ծանր հետևանքներ չի թողել, եթե 
չհաշվենք գովազդատ. ների ց. ցակներ. մ տեղի . նեցած փոփոխ. թյ. նները. տեղական 
փոքր արտադրողների գովազդներն աստիճանաբար վերացան, իրենց տեղը զիջելով խոշոր 
արտասահմանյան արտադրողների արտադրանքի գովազդին: «Արմե նիա TV»-ի տնօրեն 
Գագիկ Մկրտչյանը աս. մ է, որ ճգնաժամն  իրեն զգացնել է տվել մի այն գովազդատ. ներից 
որոշ դրամական փոխանց. մն երի . շացման ձևով: Նրա կարծիքով, գովազդի ընդհան. ր 

197 Հարցազր. յց Երևանի մամ. լի ակ. մբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ, Երևան, 1.11.2011թ.:

198 Հարցազր. յց «Starcom Media West Armenia»-ի նախագահ Աղասի Ենոքյանի հետ, Երևան, 3 նոյեմբերի 2011թ.:

199 Հարցազր. յց Երևանի մամ. լի ակ. մբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ, Երևան, 1.11.2011թ.:
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ծավալը չի պակասել: Ճգնաժամը չի ազդել նաև հեռ. ստահաղորդ. մն երի բազմազան. թյան 
և բովանդա կ. թյան վրա:200 «Հետք» հետաքննական շաբաթաթերթը 2010 թվականի իր 
հ. նվարյան զեկ. յց. մ մե ջբեր. մ է պրն Հակոբյանի խոսքերն այն մասին, որ տնտեսական 
ճգնաժամը խփել է բոլոր ձեռնարկ. թյ. նների ֆինանսներին, որի արդյ. նք. մ նվազել են 
հեռ. ստաընկեր.  թյ. նների գովազդային եկամ. տները: Պրն Հակոբյանը նշել է նաև, որ 
գովազդի գինը պակասել է մոտ երկ.  անգամ: «Կարող եմ ամե նայն պատասխանատվ. թյամբ 
հայտարարել, որ դա տեղի է . նեն. մ ամե ն. ր», ասել է պրն Հակոբյանը:201

«Մելտեքս» ՍՊԸ-ի նախագահ և «Ա1+» հեռ. ստաընկեր. թյան հիմն ադիր Մեսրոպ Մովսիսյանը 
(հեռարձակման լիցենզիայից զրկվել. ց հետո «Ա1+»-ը լ. րեր է թողարկ. մ մի այն իր կայք. մ 
և 20 րոպե` «ArmNews TV»-ով) կարծ. մ է, որ օնլայն լրատվամի ջոցներն օգ. տ են քաղել 
ճգնաժամի ց: Նա ասաց, որ շատ գովազդատ. ներ թանկարժեք հեռ. ստատեսային գովազդից 
անցան լրագրեր. մ և կայքեր. մ իրենց գովազդը տեղադրել. ն: Ըստ պրն Մովսիսյանի, «դա 
մի ակ հնարավոր. թյ. նն էր օգ. տ քաղել.  ճգնաժամի  շ. րջ բարձրացված աղմ. կից»:202

Տպագիր մամ. լի շ. կայ. մ վերջին ժամանակների հիմն ական մի տ. մը կապված է պարբերա-
կանների օնլայն տարբերակներից եկամ. տ ստանալ.  ակնկալիքների հետ: Այստեղ 
գործ. նե . թյան պիկը համընկն. մ է հանրապետ. թյան ամբողջ տարածք. մ ինտերնետի 
օգտագործման տեմպերի աճի և լրագրերի .  ամսագրերի նկատմամբ պահանջարկի 
կտր. կ անկման հետ: «Առավոտի» ինտերնետային տարբերակի` «Aravot.am»-ի ստեղծ. մը, 
ց. յց է տալիս ցանցային մի ջավայր. մ եկամ. տ ստանալ.  աճող հնարավոր. թյ. նները: 
Ըստ տկն Մեր. ժանյանի, չնայած տպագիր տարբերակ. մ գովազդի տեղադր. մն  արժի 
200-600 դրամ մե կ քառակ. սի սանտիմե տրի համար (0,5–1.50 ԱՄՆ դոլար), իսկ օնլայն 
տարբերակ. մ` 50,000-200,000 դրամ (125–500 ԱՄՆ դոլար), գովազդատ. ներն ավելի .  
ավելի հաճախ իրենց գովազդը տեղադր. մ են կա´մ երկ.  տարբերակներ. մ մի աժամանակ, 
կա´մ մի այն օնլայն տարբերակ. մ:203

Օնլայն լրատվամի ջոցները դիտարկ. մ են զարգացման երկ.  հնարավոր. թյ. ն` մ. լտիմե -
դիային պլատֆորմն երի ձևավոր. մն  .  կոնվերգենտ նախագծերի իրականաց. մը և 
իրենց կայքերի բջջային տարբերակների մշակ. մը, ինչը թ. յլ կտա դիտել դրանք բջջային 
հեռախոս ների մի ջոցով և մե ծացնել իրենց լսարանը:

200 Հարցազր. յց Երևանի մամ. լի ակ. մբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ, Երևան, 1.11.2011թ.:

201 «Երբ բախվ. մ են ճգնաժամն  .  հեռ. ստաընկեր. թյ. նները», «Հետք», 4 փետրվարի 2010թ., տես` http://old.hetq.am/am/
economy/tv-7 (դիտվել է 11.11.2011թ.):

202 «Նոր. թյ. նները ն. յնիսկ շահեցին», «Հետք», 8 փետրվարի, 2010թ., տես` http://old.hetq.am/am/media/web (դիտվել է 
11.11.2011թ.):

203 Հարցազր. յց «Առավոտի» տնօրեն Մարինա Մեր. ժանյանի հետ, Երևան, 6 նոյեմբերի 2012թ.:
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6.4 Եզրակաց. թյ. ններ

Չնայած գովազդային եկամ. տները նպաստ. մ են նրան, որ լրատվամի ջոցները հանր. թյան 
կարիքները բավարարող նյ. թեր մատ. ցեն, գովազդային շ. կան չի կարող բավարար 
չափով ֆինանսավոր. մ ապահովել: Հետևաբար, սեփականատիրոջ կողմի ց հատկացվող 
ս. բսիդիա ները և թաքնված հովանավորչ. թյ. նը համատարած բն. յթ են կր. մ 
լրատվ. թյան ոլորտ. մ: Այսպիսի ֆինանսավոր. մը բեր. մ է խմբագրական հսկող. թյանը, 
ինչը խանգար. մ է բազմա կարծ. թյանը և բազմազան. թյանը:

ԶԼՄ-ների սեփական. թյան հետ կապված հարցերը թափանցիկ չեն, և օրենսդր. թյան մե ջ 
փոփոխ. թյ. ններ չեն կատարվել իրավիճակը բարելավել.  համար: Հանր. թյ. նը տեղյակ 
չէ` ովքեր են ԶԼՄ-ների իրական սեփականատերերը: 

Նոր մե կնարկած թվայնացման գործընթացն . ղեկցվ. մ է ԶԼՄ-ների սեփական. թյան 
վերա բաշխմամբ .  նոր հոլդինգների ձևավորմամբ: Սակայն, ինչպես և անալոգային 
ժամանակա շրջան. մ, լրատվամի ջոցները շար. նակ. մ են կախված մն ալ գործարարներից 
և քաղաքական վերնախավից: Վերջին քաղաքական փոփոխ. թյ. նները, որոնց 
արդյ. նք. մ որոշ կ. սակց.  թյ. ններ դ. րս եկան իշխող կոալիցիայից, բայց պահպանեցին 
իրենց վերահսկող. թյ. նը  սեփական հեռ. ստաընկեր. թյ. նների նկատմամբ, որ ոշ 
բազմակարծ. թյ. ն ավելացրեցին հեռարձակման դաշտին, բայց, ընդհան. ր առմամբ, 
ոլորտը շար. նակվ. մ է մն ալ կառավա ր. թյան վերահսկող. թյան տակ:

Ինտերնետի արագ տարածմանը զ. գընթաց, օնլայն ԶԼՄ-ները շար. նակ. մ են աճել, 
զարգա նալ և մե ծացնել իրենց ազդեց. թյ. նը լրատվ. թյան շ. կայ. մ, ինչպես նաև 
վստահորեն մ. տք գործել գովազդի շ. կա: Չնայած տելեկոմ ընկեր. թյ. նները ԶԼՄ-
ների ակտիվն եր ձեռք չեն բերել, ինտերնետ ծառայ. թյ. նների գների նվազեցման շնորհիվ 
ստեղծվել են բարենպաստ պայմաններ շարժական հեռախոսակապի բաժանորդների մե ջ 
օնլայն լրատվ. թյան տարածման և օնլայն լրատվամի ջոցների լսարանի ընլայնման համար:
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7. Քաղաքական. թյ. ն, օրենքներ 
և կարգավորողներ 
7.1 Քաղաքական. թյ. ն և օրենքներ

7.1.1 Վերգետնյա հեռարձակման թվային համակարգին անց. մը 

ՀՄՄ-ի կողմի ց 2006 թվականին Ժնև. մ կազմակերպված՝ Ռադիոկապի տարածաշրջանային 
համաժողովի204 ավարտին Հայաստանի կողմի ց մի ջազգային պայմանագրի ստորագրմամբ 
սկիզբ առավ հեռարձակման անալոգային համակարգից թվային հեռարձակման 
համակարգին անցնել.  գործընթացը: 

2009 թվականի նոյեմբերին Կառավար. թյ. նը հաստատեց Էկոնոմի կայի նախարարի գլխավո-
րած մի ջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմի ց մշակված «Ռադիոհեռ. ստատեսային 
հեռար ձակման թվային համակարգին անցման հայեցակարգը»:205 Ակնկալվ. մ էր, որ 
փաստաթղթ. մ կներկայացվի թվային հեռարձակման համակարգին անցնել.  գործընթացի 
ռազմավար. թյան ընդհան. ր նկարագր. թյ. նը: Սակայն բազմաթիվ առանցքային 
հարցեր մն ացին առանց հստակ պատասխանների: Ըստ ԵԱՀԿ-ի կողմի ց իրականացված 
վերլ. ծ. թյան, հայեցակար գ. մ բավարար չափով արտացոլված չեն հեռարձակման 
հասանելի. թյան, թվայնացման գործընթացի ֆինանսավորման և ենթակառ. ցվածքների 
ստեծման հետ կապված հարցերը: Ավելին, անդրադարձ չի եղել մ. լտիպլեքսորների 
սակագներին, իսկ հանրային հեռարձակողի ֆինանսավորման առնչ. թյամբ առկա են 
որոշակի բացեր:206 ԵԱՀԿ-ի վերլ. ծ. թյան մե ջ նշվ. մ է հետևյալը. «Հայեցակարգը լավ 

204 Հեռահաղորդակց. թյան մի ջազգային մի . թյ. ն (ՀՄՄ), Ժնև, «Digital broadcasting set to transform communication landscape by 
2015» մամլո հաղորդագր. թյ. ն, 16 հ. նիսի, 2006թ, տես՝ http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2006/11.html (դիտվել է 
2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):

205 ՀՀ էկոնոմի կայի նախարար. թյ. ն, «Հայեցակարգ»:

206 Վերլ. ծ. թյան մե ջ . ս. մն ասիրվ. մ է 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ին ՀՀ Կառավար. թյան կողմի ց հաստատված 
հայեցակարգը: Վերլ. ծ. թյ. նը կատարվել է մի ջազգային պարտավոր. թյ. նների, ինչպես նաև մի ջազգային և եվրոպական 
լավագ. յն չափանիշների տեսակետից: Օգտագործվել են նաև Հայաստան. մ հեռարձակման թվային համակարգին անցնել.  
վերաբերյալ նախկին. մ հրապարակված զեկ. յցները և ԶԼՄ-ների ազատ. թյան հարցերով ԵԱՀԿ-ի ներկայաց. ցչի կողմի ց 
պատվիրված «Հեռարձակման թվային համակարգին անցնել.  . ղեց. յցը»,  որը հրապարակվել է 2010 թվականի մարտ 
ամսին: Եվրոպական լավագ. յն պրակտիկան արտացոլված է Եվրոպայի Խորհրդի և Եվրոպական Մի. թյան տարբեր 
փաստաթղթեր. մ, տես՝ http://www.osce.org/fom/68579 (2012 թվականի սեպտեմբերի 5-ի դր. թյամբ):
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խնդիրներ և նպատակներ է դն. մ, որոնք պետք է առաջ տարվեն, սակայն շատ քիչ բան 
է ասվ. մ այն մասին, թե դա ինչպես պիտի արվի: Քանի որ ռազմավար. թյան մշակման 
գործընթացը սկսել է մի  քանի տարի առաջ, ժամանակն է որ արդեն ավելի շատ մանրամասներ 
հայտնի լինեն:»207

Ինչ վերաբեր. մ է թվային հեռարձակման համակարգին անցման ռազմավար. թյանը, ապա 
ԵԱՀԿ-ի կողմի ց նշվ. մ է, որ այն պետք է մշակվի և ընդ. նվի ոչ թե տնտեսվարող ս. բյեկտների 
և կառավար. թյան մի ջև փակ դռների ետև. մ տեղի . նեցած բանակց. թյ. նների 
արդյ. նք. մ, այլ պետք է մշտապես լինի հանր. թյան . շադր. թյան կենտրոն. մ և 
մանրամասն քնն. թյան առնվի նրա կողմի ց՝ հեռարձակման ծառայ. թյ. նների մատ. ցման 
ոլորտ. մ բազմակարծ. թ-յան երաշխավորման, ինչպես նաև հանր. թյան համար որակյալ 
ծրագրերի և դրանց բազմազա ն. թյան ընտր. թյան հնարավոր. թյ. նն ապահովել.  համար: 
Բացի դրանից, հայեցակարգ. մ չկան նաև համապատասխան դր. յթներ կոնվերգենցիայի 
և այլ տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև թվային դիվիդենդի օգ. տներն առավելագ. յնի 
հասցնել.  վերաբերյալ: ԵԱՀԿ-ն ընդգծել է, որ. «Թվային կց. րդներ ձեռք բերել.  համար 
աջակց. թյ. նը կարևոր խնդիր է, քանի որ արբանյա կային և մալ. խային հեռարձակման 
ծառայ. թյ. ններից քիչ մարդիկ են օգտվ. մ, և դա պետք է գործնական. մ հաշվի առնվի, 
որպեսզի անալոգային հեռարձակման դադարեց. մի ց հետո բնակչ. թյ. նը չզրկվի 
հեռարձակման ծառայ. թյ. ններից»: Շեշտվել է նաև, որ կառավար. թյան կողմի ց պետք է 
դիտարկվի թվային կց. րդների գն. մը ս. բսիդավորել.  հնարավոր. թյ. նն այն դեպքեր. մ, 
երբ դրանց ձեռքբեր. մը մե ծ ֆինանսական բեռ է հեռ. ստադիտողների համար: ԵԱՀԿ-ն 
կառավար. թյանը և հեռարձակողներին կոչ էր արել «անհապաղ հանր. թյան իրազեկմանն 
. ղղված գործընթաց նախաձեռնել, որպեսզի հեռ. ստադիտողներին մատ. ցվող 
ծառայ. թյ. նները չընդհատվեն մե կ համակարգից մյ. սին անցնել.  ժամանակ:»208

Այն. ամե նայնիվ, ն. յնիսկ այդ քննադատ. թյ. ններից հետո որևէ փոփոխ. թյ. ն 
չկատարվեց հայեցակարգ. մ: 

Այն. հետև, 2010 թվականի մայիսի 13-ին կառավար. թյան կողմի ց հաստատվեց 
«Հեռ. ստատե ս. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք. մ փոփոխ. թյ. ններ և լրաց. մն եր 
կատարել.  մասին» օրենքի նախագիծը և այն հապշտապ ներկայացվեց Ազգային ժողով: 
Ըստ նախագծի հեղինակների հիմն ավորման, օրենքի նախագիծը մի տված էր ապահովել.  
անց. մը թվային հեռարձակման մի նչև 2015 թվականի հ. նվարը, իսկ փոփոխ. թյ. ններն էլ 
վերաբերել.  էին մի այն անցման գործընթացին առնչվող հոդվածներին: Օրենքի նախագիծը 
Ազգային ժողով էր ներկայացվել առանց հանրային քննարկ. մն երի: Հասարակական 

207  ԵԱՀԿ, «Հայեցակարգի վերլ. ծ. թյ. ն»:

208  ԵԱՀԿ, «Հեռարձակման մասին ՀՀ օրենքի փոփոխ. թյ. նների վերաբերյալ դիտող. թյ. ններ, 2010թ.”, տես՝ http://www.
osce.org/fom/68242 (դիտվել է 2012 թվականի սեպտեմբերի 5-ին):
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կազմակերպ. թյ. նների բողոքներից .  հայտարար. թյ. ններից հետո մի այն այն մատչելի 
դարձավ հանր. թյան համար: 

Օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդ. նվել. ց հետո, ՀՀ Ազգային ժողով. մ 
մայիսի 26-ին խորհրդարանական լս. մն եր կազմակերպեցին, որոնց ժամանակ 
իրենց մտահոգ. թյ. ն ներն արտահայտեցին քաղաքացիական հասարակ. թյան և 
մի ջազգային կազմակերպ. թյ. ն ների ներկայաց. ցիչները: Մի քանի օր անց հանրային 
քննարկ. մ անցկացվեց ՀՀ էկոնոմի կայի նախարար. թյ. ն. մ: Եվս երկ.  քննարկ. մն եր 
կազմակերպվեցին «Գործընկեր. թյ. ն հան. ն բաց հասարակ. թյան» նախաձեռն. թյան և 
ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի կողմի ց: Քննարկ. մն  երի ժամանակ ԵԱՀԿ փորձագետների 
կողմի ց ներկայացվեցին օրենքի նախագծի վերաբերյալ իրենց վերլ. ծ. թյ. նները՝ 
վերհանելով հիմն ական խնդիրները և առաջարկելով հնարավոր լ. ծ. մն եր: ԵԱՀԿ-ի՝ 
«Հեռարձակման մասին օրենքի փոփոխ. թյ. նների վերաբերյալ դիտող. թյ. նների 
լրաց. մ» փաստաթղթ. մ նշվ. մ է.

Օրինագծի՝ առաջարկվող տարբերակը, այդ. հանդերձ, կասկածներ է 
հար. ց. մ այն մասին, որ հեռարձակման մասին օրենսդր. թյան վերաբերյալ՝ 
ԶԼՄ-ների ազատ. թյան հարցերով ԵԱՀԿ-ի ներկայաց. ցչի բազմաթիվ 
կոչերը պատշաճ կերպով են արտացոլվել օրինագծ. մ… Իրավական բարեփո-
խ. մն եր չեն կարող իրականացվել մի  քանի օր. մ, իսկ Կառավար. թյ. նը 
շտապ. մ է, որ օրենքի նախագծն ընդ. նվի մի նչև մորատորի. մի  ժամկետի 
ավարտը:209 Հարկ է նշել, որ նախկին. մ ներկայացված առաջարկ. թյ. նները 
ձևակերպվել են ոչ թե խառնաշփոթ, այլ ավելի շատ ամբողջական .  համա-
կարգված կերպով, որոնց մի ակ նպատակն է եղել ԵԱՀԿ ստանդարտների հետո 
օրենքի նախագծի ներդաշնակեց. մը: … Իսկ նախկին. մ ներկայացված որոշ 
առաջարկ. թյ. ններ ընդհանրապես անտեսվել են և (կամ) կապվել «հետագա 
օրենքի» կամ «հետագա փոփոխ. թյ. նների» հետ:210

ԵԱՀԿ փորձագետներն առաջարկել են օրենք. մ կատարել հետևյալ փոփոխ. թյ. նները. 

 Հստակ տարբերակ. մ մտցնել արբանյակային, բջջային, ինտերնետային հեռարձակման 
և ոչ գծային տեսաձայնային ծառայ. թյ. նների կարգավորման մասով. 

209 2008 թվականի սեպտեմբերի 10-ին ԱԺ-ի կողմի ց ընդ. նվեցին «Հեռ. ստատես. թյան եւ ռադիոյի մասին» օրենք. մ 
կատարվող փոփոխ. թյ. նները, որոնցով մի նչև 2010 թվականի հ. լիսի 20-ը հետաձգվեցին (մորատորի. մ) 
ռադիոհեռ. ստատեսային հեռարձակման լիցենզավորման մրց. յթները, իսկ անալոգային հեռարձակման գոյ. թյ. ն 
. նեցող լիցենզիաների գործող. թյան ժամկետները երկարացվեցին մի նչև 2011 թվականի հ. նվարի 21-ը: Հետաձգման 
համար կառավար. թյան կողմի ց որպես պատճառաբան. թյ. ն նշվ. մ էր հեռարձակման թվայնացման համակարգին 
անցնել.  անհրաժեշտ. թյ. նը: 

210  ԵԱՀԿ, «Հեռարձակման մասին ՀՀ օրենքի փոփոխ. թյ. նների վերաբերյալ դիտող. թյ. նների և Ռադիոհեռ. ստատեսային 
հեռարձակման թվային համակարգին անցման հայեցակարգի՝ ավելի վաղ ներկայացված (2010թ. մարտ – մայիս) 
վերլ. ծ. թյան լրաց. մ` ԶԼՄ-ների ազատ. թյան հարցերով ԵԱՀԿ փորձագետների կողմի ց», 2010թ. հ. նիս, էջեր 5–6, 
տես՝  http://www.osce.org/fom/68579 (դիտվել է 2012 թվականի սեպտեմբերի 5-ին)
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 Իրավական հիմքեր ապահովել թվային հեռարձակման ոչ պետական օպերատորների 
ստեղծման համար. 

 Առավել հստակ կարգավորել ազգային մ. լտիպլեքս. մ և մայրաքաղաքի մ. լտիպլեք-
ս. մ ընդգրկվող ռադիոծրագրերի թիվը կամ թեմատիկ . ղղված. թյ. նը: 

 Փոխել Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյան և Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի 
ազգային հանձնաժողովի գործ. նե. թյան պետական բյ. ջեից ֆինանսավորման 
համակարգը՝ նախատեսելով պետ. թյ. նից նրանց ֆինանսական անկախ. թյան 
ինքնաբերական երաշխիքներ: 

 Բարեփոխել Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյան խորհրդի անդամն երի ընտր. թյան 
և նշանակման համակարգը՝ բազմակարծիք հանրային հեռարձակման հնարավ. թյ. ն 
ապահովել.  նպատակով:211

2010 թվականի հ. նիսի 10-ին ՀՀ Ազգային ժողովն  արտահերթ նիստ հրավիրեց և երկրորդ 
ընթերցմամբ ընդ. նեց օրենքի նախագիծը: Առաջին ընթերց. մի ց հետո օրենքի նախագծ. մ 
մի այն աննշան խմբագրական փոփոխ. թյ. ններ էին կատարվել, մի նչդեռ փորձագետների 
կողմի ց մատնանշված սկզբ. նքային հարցերն անտեսվել էին:212 Նախագահի կողմի ց 
ստորագրվել. ց հետո օրենքն . ժի մե ջ մտավ հ. նիսի 17-ին: 

ԶԼՄ-ների ազատ. թյան հարցերով ԵԱՀԿ ներկայաց. ցիչ Դ. նյա Միյատովիչը հանդես է եկել 
քննադատական խոսքով, ասելով, որ՝ «Չնայած փոփոխ. թյ. ններին, Հեռ. ստատես. թյան և 
ռադիոյի մասին ՀՀ օրենքը չի խթան. մ հեռարձակման բազմակարծ. թյ. նը թվային դարա-
շրջան. մ: Թեև փորձագիտական վերլ. ծ. թյ. ն. մ ներկայացված որոշ առաջարկ. թյ. ններ 
հաշվի են առնվել, սակայն անալոգայինից թվային հեռարձակմանը սահ. ն կերպով անցնել.  
համար վճռորոշ նշանակ. թյ. ն . նեցող մյ. ս առաջարկ. թյ. նները հաշվի չեն առնվել:213

ԱՄՆ պետքարտ. ղար Հիլարի Քլինթոնը, ով Հայաստան էր ժամանել երկօրյա պաշտոնական 
այցով 2010 թվականի հ. լիսին, ն. յնպես խոսել է օրենքի մասին: Հայաստանի 
քաղաքացիական հասարակ. թյան ներկայաց. ցիչների հետ հանդիպման ժամանակ նա 
ասաց, որ ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ 
հանդիպման ժամանակ ինքը մտահոգ. թյ. ններ է արտահայտել ԶԼՄ-ների ազատ. թյան 
առնչ. թյամբ. «Գիտեմ, որ ձեզանից շատերը մտահոգված են «Հեռ. ստատես. թյան և 
ռադիոյի մասին» օրենք. մ կառավար. թյան՝ վերջերս կատարած փոփոխ. թյ. ններով: 

211 ԵԱՀԿ, «Հեռարձակման մասին ՀՀ օրենքի փոփոխ. թյ. նների վերաբերյալ դիտող. թյ. ններ, 2010թ.», տես՝ http://www.
osce.org/fom/68242 (դիտվել է 2012 թվականի սեպտեմբերի 5-ին):

212 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք. մ փոփոխ. թյ. ններ կատարել.  մասին օրենք, տես՝ http://www.
parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=3853&lang=arm (հայերեն) (դիտվել է 2012 թվականի սեպտեմբերի 5-ին):

213 ԶԼՄ-ների ազատ. թյան հարցերով ԵԱՀԿ ներկայաց. ցիչ Դ. նյա Միյատովիչի խոսքը, 2010 թվականի հ. նիսի 15, տես՝ 
http://www.osce.org/documents/69430 (անգլերեն), և տես՝ http://www.jnews.am/en/tv-radio-law-osce-media-freedom-statement 
(հայերեն) (դիտվել է 2012 թվականի սեպտեմբերի 5-ին):
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Այդ մտահոգ. թյ. նները կիս. մ են ԱՄՆ-ն, ԵԱՀԿ-ն և Եվրամի . թյ. նը: Ես արծարծեցի 
այս խնդիրները և պատասխան ստացա, որ կառավար. թյ. նը պատրաստ է այս աշնանը 
վերանայել նախագիծը:»214

2010 թվականի սեպտեմբերի 18-ին ՀՀ Նախագահն առաջարկել էր, որ ՀՀ մարդ.  
իրավ. նքների պաշտպանի (օմբ. դսմե ն) ղեկավար. թյամբ աշխատանքային խ. մբ 
ստեղծվի՝ հեռ. ստատե սային հեռարձակման թվայնացման գործընթացի օրենսդրական 
կարգավորման աշխատանք ներն ավարտին հասցնել.  նպատակով:215 Ակնկալվ. մ էր, որ 
պետական մարմի նների և հասարակական կազմակերպ. թյ. նների ներկայաց. ցիչներից 
բաղկացած աշխատանքային խ. մբը կվերանայի օրենքը բազմաթիվ քննադատ. թյ. նները 
հաշվի առնել.  նպատակով: 

Աշխատանքային խմբի կողմի ց մշակված նախագիծն Ազգային ժողով ներկայացվեց 2011 
թվականի մայիսի 31-ին: Սակայն աշխատանքային խմբ. մ ընդգրկված լրագրողական որոշ 
կազմակերպ. թյ. ններ իրենց մտահոգ. թյ. նն էին հայտնել փաստաթղթի վերաբերյալ՝ 
շեշտելով, որ այն դեռ լիարժեք չէ և դեռ շատ վաղ է աշխատանքներն ավարտելը:216 
Այդ կազմակերպ. թյ. նները, մասնավորապես նշել էին, որ տեղական և մի ջազգային 
կազմակերպ. թյ. նների, այդ թվ. մ՝ ԵԱՀԿ-ի, առաջարկ. թյ. նները հաշվի չեն առնվել: 
Օրենքի նախագիծը երբեք չի շրջանառվել: 

Լրատվամի ջոցների աջակց. թյան հարցերով զբաղվող երեք կազմակերպ. թյ. ն (Երևանի 
մամ. լի ակ. մբը, մամ. լի աջակց. թյան «Ինտերնյ. ս» ՀԿ-ն և ԽԱՊԿ-ը) առաջարկել էին 
օրենքի փոփոխ. թյ. նների նախագծի իրենց մշակած տարբերակը: 2011 թվականի դեկտեմ-
բերին նախագիծը քննարկվել էր ԱԺ գիտ. թյան, կրթ. թյան, մշակ. յթի, երիտասարդ. թյան 
և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողով. մ՝ պետական կառ. յցների, հասարակական 
կազմակերպ. թյ. նների և մի ջազգային կազմակեր. թյ. նների ներկայաց. ցիչների մասնակ-
ց. թյամբ: Փաստաթ. ղթը որպես հիմք էր ընդ. նվել հետագա աշխատանքների համար:217

Պետական մարմի ններ. մ, այդ թվ. մ՝ ՀՌԱՀ-. մ, բազմաթիվ քննարկ. մն եր կազմակերպվեցին 
Խորհրդարանի, Հեռ. ստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանցի, լրագրողական և մի ջազգային 
կազմակերպ. թյ. նների ներկայաց. ցիչների հետ մի ասին՝ նպատակ . նենալով օրենքի 

214 «Հայկական մե դիա 2010. Հեռ. ստաեթերի բազմակարծ. թյ. նը առավել նվազեց»,  «JNews.am», տես՝  http://www.jnews.am/
en/armenian-media-2010 (դիտվել է 2012 թվականի սեպտեմբերի 5-ին):

215 Հայաստանի Հանրաետ. թյ. ն. մ Մարդ.  իրավ. նքների պաշտպանը (օմբ. դսմե ն) անկախ ինստիտ. տ է, բայց 
ֆինանսավորվ. մ է պետական բյ. ջեից: Տես՝ http://www.ombuds.am/en (դիտվել է 2012 թվականի սեպտեմբերի 5-ին):

216 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «Հեռարձակման մասին օրենսդր. թյան հարցերով աշխատանքային խմբի կազմ. մ ընդգրկված 
ՀԿ-ների հայտարար. թյ. նը», շաբաթական տեղեկագիր, տես՝  http://www.ypc.am/bulletin/t/45137/ln/en    (դիտվել է 2012 
թվականի սեպտեմբերի 5-ին):

217 ԽԱՊԿ, «Հայաստան. մ խոսքի ազատ. թյան վիճակի եւ լրագրողների .  ԶԼՄ-ների իրավ. նքների խախտ. մն երի 
մասին եռամսյակային զեկ. յց (հ. նվար–մարտ 2012թ.)», տես՝ http://www.khosq.am/en/reports/cpfe-quarterly-report-janu-
ary-march-2012 (դիտվել է 2012 թվականի սեպտեմբերի 5-ին):
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նախագծ. մ ներառել ներկայացված առաջարկ. թյ. նները և ապահովել, որ օրենքի 
նախագիծն Ազգային ժողով ներկայացվի 2013 թվականի ընթացք. մ: Հեռարձակման 
անկախ. թյան և եթերի բազմազան. թյան ապահովմանն . ղղված՝ հեռարձակման մասին 
օրենսդր. թյան բարեփոխ ման նպատակով նախաձեռնված օրենսդրական գործընթացը 
կասեցվել էր ավելի քան երկ.  տարի: 

7.1.1.1 Հասանելի. թյ. ն և մատչելի. թյ. ն 

Հայեցակարգ. մ նախատեսվ. մ են դր. յթներ՝ . ղղված բնակչ. թյան համար 
հասանելի. թյան և մատչելի. թյա ապահովմանը: Վեցերորդ բաժն. մ թվարկվ. մ են 
անհրաժեշտ մի ջոցները, այն է՝ անկախ կարգավորող մարմն ի կողմի ց առնվազն մե կ անվճար 
պարտադիր համահասանելի փաթեթ (հինգից վեց ալիք ներառող) և մի  քանի վճարովի 
փաթեթներ ներառող երկ.  կամ երեք մ. լտիպլեքսորների օրինական գործ. նե. թյան 
ապահով. մ՝ օբյեկտիվ և թափանցիկ չափանիշների հիման վրա, մի նչև անալոգային 
հեռարձակման վերջնական դադարեց. մը ՀՀ անապահով քաղաքացիների և խոցելի խմբերի 
համար թվային հեռարձակմամբ հեռ. ստա ռադիոծրագրերի ընդ. նման և ապակոդավորման 
սարքավոր. մն երի ապահով. մ և թվային հիմն ացանցի և հեռարձակման առավելագ. յն 
ծածկ. յթի ապահով. մ բնակեցված տարածքներ. մ:218

Հայեցակարգ. մ դր. յթներ են եղել նաև թվային հեռարձակման ազդանշանների հասանելի. -
թյան վերաբերյալ. «Մինչև անալոգային հեռարձակման վերջնական դադարեց. մը 
ապահովել ՀՀ ամբողջ տարածք. մ հեռ. ստառադիոծրագրերի (առնվազն սոցիալական 
մ. լտիպլեքսի) թվային հեռարձակման ծածկ. յթը» և «առանձնակի . շադր. թյ. ն 
հատկացնել դժվարամատ չելի բնակավայրեր. մ կապի և հեռարձակման ապահովմանը:»219

Այս . ս. մն ասիր. թյան շրջանակներ. մ հարցազր. յցներին մասնակցած փորձագետների 
կողմի ց հայեցակարգը քննադատ. թյան էր ենթարկվ. մ դրան. մ առկա աղոտ ձևակերպ. մ-
ների և կոնկրետ մանրամասների բացակայ. թյան համար: Ըստ Ն. նե Սարգսյանի, փաստա-
թ. ղթն ավելի շատ լավագ. յն մտադր. թյ. ների հռչակագիր է հիշեցն. մ, քան կոնկրետ 
գործող. թյ. նների պլան:220

Հասանելի. թյ. նը կարգավորվ. մ է նաև «Հեռ. ստատես. թյան և ռադոյի մասին» ՀՀ օրենքի 
փոփոխ. թյ. ններով: Օրենքի 4-րդ հոդված. մ սահմանվ. մ է, որ՝ 

2. Յ. րաքանչյ. ր ոք իրավ. նք . նի ազատ ընդ. նել.  հեռ. ստառադիոհա-
ղորդ. մն եր և լրաց. ցիչ տեղեկատվ. թյ. ն, ներառյալ` արբանյակային, կաբե-
լային (մալ. խային) ցանցերով, անվճար կամ վճարովի ինչպես ապակոդա-

218 ՀՀ էկոնոմի կայի նախարար. թյան հայեցակարգ, էջ  8:

219 ՀՀ էկոնոմի կայի նախարար. թյան հայեցակարգ, էջեր 13–14:

220 Հարցազր. յց Մամ. լի աջակց. թյան «Ինտերնյ. ս» ՀԿ-ի տնօրեն Ն. նե Սարգսյանի հետ , Երևան, 9 սեպտեմբերի, 2011թ.:
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վորող մի ջոցներով, այնպես էլ հեռ. ստառադիոհեռարձակման բաց ցանցերով: 
3.Պետ. թյ. նն անհրաժեշտ պայմաններ է ստեղծ. մ և մի ջոցներ է ձեռնարկ. մ 
Հայաստանի Հանրապետ. թյան ամբողջ տարածք. մ Հանրային հեռ. ստառա-
դիոընկեր. թյան (առնվազն 1 հեռ. ստաալիքի և 1 ռադիոալիքի) ծրագրերի 
ընդ. նման համար:
4. Եթերային հեռ. ստառադիոհեռարձակ. մ իրականացնող ընկեր. թյ. նը 
համապատասխան սփռման գոտիների համընկնման շրջաններ. մ չպետք 
է սահմանափակի մարդկանց` այլ հեռ. ստառադիոծրագրեր ընդ. նել.  
իրավ. նքը:221

«Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքով կարգավորվ. մ է նաև թվային 
հեռարձակ ման հասանելի. թյ. նը ազգային փոքրամասն. թյ. նների, հաշմանդամ. թյ. ն 
. նեցողների և հասարակ. թյան այլ խմբերի համար: Օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանվ. մ 
է, որ ՀՀ տարածք. մ հեռարձակվող հեռ. ստառադիոհաղորդ. մն երի լեզ. ն գրական 
հայերենն է, մի նչդեռ հոդվածի 2-րդ պարբեր. թյամբ բացառ. թյ. ն է նախատեսվ. մ 
ազգային փոքրամասն. թյ. նների լեզվով հեռարձակվող հաղորդ. մն երի համար: 

Օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն, Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյ. նը պարտավոր է 
մատ. ցել այնպիսի հաղորդաշարեր և հաղորդ. մն երի տեսակներ, որոնց. մ ներկայացվ. մ 
են ՀՀ տարբեր տարածաշրջանների, ազգային փոքրամասն. թյ. նների և հասարակ. թյան 
տարբեր շերտերի .  սոցիալական խմբերի շահերը, այն պարտավոր է ծրագրեր. մ ապահովել 
խ. լ. համր հանր. թյան համար հնարավոր տեղեկատվ. թյան ստացման մատչելի. թյ. նը, 
օրվա եթերաժամ. մ առնվազն մե կական մանկական և լրատվական հեռ. ստահաղորդ. մ 
հեռարձակել ս. րդոթարգման. թյամբ կամ հայերեն լ. սագրով, և պարտավոր է եթերային 
ժամանակ տրամադրել ազգային փոքրամասն. թյ. նների լեզ. ներով հատ. կ ծրագրերի 
և հաղորդ. մն երի հեռարձակման համար: Այդ հաղորդ. մն երի ընդհան. ր ժամաքանակը 
չպետք է գերազանցի հեռ. ստատես. թյամբ շաբաթական մի նչև 2 ժամը, իսկ ռադիոյով` 
շաբաթական մի նչև 1 ժամը: Ազգային փոքրամասն. թյ. նների լեզ. ներով հատ. կ ծրագրերը 
և հեռ. ստահաղորդ. մն երը պետք է . ղեկցվեն հայերեն լ. սագրով: Ներկայ. մս մի այն 
Հանրային ռադիոյով են հեռարձակվ. մ հաղորդ. մն եր ազգային փոքրամասն. թյ. նների 
լեզ. ներով (եզդիերեն, քրդերեն և ռ. սերեն):

7.1.1.2 Սարքերի ձեռքբերման ս. բսիդավոր. մ 

Ըստ հայեցակարգի, կառավար. թյ. նը մտադր. թյ. ն . նի ս. բսիդավորել ՀՀ ընտանիքների 
անապահով. թյան գնահատման հանրապետական համակարգ. մ հաշվառված անապահով 
ընտանիքներին՝ ապակոդավորման սաքեր (թվային կց. րդներ) ձեռք բերել.  նպատակով: 
Հանրապետ. թյ. ն. մ հաշվառված են մոտ 150,000 նման ընտանիքներ: Հայեցակարգի 
համաձայն, ս. բսիդավորման համար անհրաժեշտ կլինի 1.5–2 մի լիարդ ՀՀ դրամ (4–5 

221 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք, տես՝ http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=3853&lang 
=eng (հայերեն) (դիտվել է 2012 թ.  հոկտեմբերի 25-ին):
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մի լիոն ԱՄՆ դոլար): Բացի դրանից, բնակչ. թյան համար մատչելի և որակյալ կց. րդներ 
ապահովել.  նպատակով պետ. թյ. նը պետք է տենդեր հայտարարի:222 Սակայն, մի նչ այժմ 
ս. բսիդավորման որևէ սխեմա չի մշակվել:223

7.1.1.3 Իրավական դր. յթներ հանրային շահի վերաբերյալ

Հայեցակարգ. մ հանրային շահի համար որևէ սահման. մ չի նախատեսվ. մ, բայց 
փոխարենը նշվ. մ է քաղաքացիների շահերը «ապահովել. » մասին: «… Հայեցակարգի 
նպատակն է հեռ. ստառադիոհեռարձակման ոլորտ. մ իրականացնել բարեփոխ. մն եր, 
այդ գործընթաց. մ հավասարակշռել և ապահովել ՀՀ քաղաքացիների, հայրենական 
արդյ. նաբեր. թյան, հեռա-հաղորդակցական օպերատորների, հեռ. ստառադիոծրագրեր 
արտադրողների, պետական կառ. յցների, այլ շահագրգիռ կազմակերպ. թյ. նների և 
հաստատ. թյ. նների, տեղեկատվա-կան ծառայ. թյ. նների վերջնական սպառողների 
շահերը:»224 Դրան. մ նաև նշվ. մ է, որ յ. րաքանչյ. ր մ. լտիպլեքսոր. մ պետք է ներառվի 
առնվազն մե կ պարտադիր համահասանելի փաթեթ: «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի 
մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, սոցիալական հեռ. ստաալիքները թվով լինել.  են 18-ը 
(հանրապետական և քաղաքային) Երևան քաղաք. մ և իննական ալիք յ. րաքանչյ. ր 
մարզ. մ (. թ հանրապետական և մե կ մարզային):225

Հանրային շահն արտացոլված է նաև հայեցակարգ. մ սահմանված անկախ և ազատ հեռարձակ-
ման շ. կայի սկզբ. նքներ. մ, որոնք են՝ ԶԼՄ-ների անկախ. թյ. նը, պրոֆեսիոնալիզմը, 
ԶԼՄ-ների աշխատանքներին՝ գրաքնն. թյան մի ջոցով ապօրինի մի ջամտ. թյան բացառ. մը, 
հանրային և մասնավոր հեռարձակողների հավասարակշռված համակեց. թյ. նը, հաղորդակ-
ց. թյան ենթակառ. ցվածքների ազատ և հավասար հասանելի. թյ. նը, մրցակ. թյան և 
բազմակարծ. թյան խթան. մը: 

Հայեցակարգի 8-րդ բաժն. մ («Տնտեսական դաշտ և բիզնես») ներկայացված են հեռարձակման 
թվային համակարգին անցնել.  հետ կապված հիմն ական ծախսային . ղղ. թյ. նները: 
Դրանք են՝ գործող մայր. ղային ռադիոռելեային գծերի թվայնաց. մ կամ այլընտրանքային 
. ղիների առաջարկ. մ՝ դեպի մարզեր հեռահաղորդ. մ կազմակերպել.  համար, 
հեռ. ստակայաններ. մ պարտադիր համահասանելի փաթեթի ընդ. նման համար թվային 
ընդ. նիչ համակարգերի ձեռքբեր. մ և տեղադր. մ, հեռ. ստաց. յցերի թվային կց. րդների 
տրամադր. մ բնակչ. թյան առավել անապահով խավերին, և հեռ. ստակայաններ. մ 
ծրագրերի առնվազն մե կ փաթեթի հեռարձակման համար համապատասխան հզոր. թյամբ 

222 ՀՀ էկոնոմի կայի նախարար. թյան հայեցակարգ:

223 Հարցազր. յց Ժ. ռնալիստների «Ասպարեզ» ակ. մբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի հետ, Երևան, 14 
սեպտեմբերի, 2011թ.:

224 ՀՀ էկոնոմի կայի նախարար. թյան հայեցակարգ:

225 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 47, տես՝ http://www.parliament.am/legislation.php?sel=-
show&ID=3853&lang=arm (հայերեն) (դիտվել է 2012թ. նոյեմբերի 20-ին):
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առնվազն մե կական DVB-T թվային հաղորդակի և լրակազմի  ձեռքբեր. մ .  տեղադր. մ: 
Առայժմ չեն որոշվել ֆինանսավորման աղբյ. րները:226

Այս . ս. մն ասիր. թյան նպատակներով հարցազր. յցներին մասնակցած փորձագետների 
կարծիքով, հեռարձակման թվային համակարգին անցնել.  ընդհան. ր արժեքը կկազմի  30 մլն 
ԱՄՆ դոլարից մի նչև 33 մլն ԱՄՆ դոլար: Կոնկրետ գ. մարն ավելի պարզ կդառնա, երբ ընտրվի 
հեռարձակման թվային համակարգի ձևավորման համար պատասխանատ.  մարմի նը: 

7.1.1.4 Հանրային քննարկ. մ

ՀՀ էկոնոմի կայի նախարար. թյան գլխավորած մի ջգերատեսչական հանձնաժողովին 
հանձնարարվել էր աշխատել հեռարձակման թվային համակարգին անցման հայեցակարգի 
վրա և օրենսդրական փոփոխ. թյ. ններ մշակել: Օրենսդրական մշակման գործընթացի 
ժամանակ որևէ հանրային քննարկ. մ տեղի չի . նեցել, և քաղաքացիական հասարակ. թյան 
կազմակերպ. թյ. ններն .  լայն հասարակ. թյ. նը որևէ հնարավոր. թյ. ն չեն . նեցել 
ծանոթանալ.  փաստաթղթին, որը հանր. թյանը հասանելի է դարձել մի այն այն ժամանակ, 
երբ երբ 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ին հաստատվել է Կառավար. թյան կողմի ց: 
Հայեցակարգը հաստատել.  մասին իր որոշմամբ Կառավար. թյ. նը մի ջգերատեսչական 
հանձնաժողովին հանձնարարել էր «մե կամսյա ժամկետ. մ մշակել և կառավար. թյ. ն 
ներկայացնել «Ռադիոհեռ. ստատեսային հեռարձակման թվային համակարգին անցման 
հայեցակարգի» վերաբերյալ հանրային քննարկման ժամանակաց. յցը:»227 Միայն դրանից 
հետո ՀՀ էկոնոմի կայի նախարար. թ. նը հանրային քննարկման նպատակով հայեցակարգը 
տեղադրեց իր կայքէջ. մ, սակայն որևէ քննարկ. մ տեի չ. նեցա: Դրա վերաբերյալ 
քննարկ. մն երը ծավալվեցին ավելի . շ՝ «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենքի 
փոփոխ. թյ. նների նախագծի վերաբերյալ քննարկ. մն երի հետ մի ասին: 

Օրենքի նախագիծը Կառավար. թյան կողմի ց հաստատվեց 2010 թվականի մայիսի 13-ին: 
Այն անմի ջապես Ազգային ժողով ներկայացվեց արագ կերպով ընդ. նման համար: Մինչդեռ 
թե՛ օրենքի նախագծը, և թե՛ հայեցակարգը խիստ քննադատ. թյան էին ենթարկվել քաղաքա-
ցիական հասարակ. թյան կազմակերպ. թյ. նների կողմի ց: 

Մայիսի 14-ին, օրենքի նախագծի հաստատ. մի ց մե կ օր անց, «Գործընկեր. թյ. ն հան. ն բաց 
հասարակ. թյան» նախաձեռն. թյան ավելի քան 60 հասարակական կազմակերպ. թյ. ններ 
երկ.  փաստաթղթեր. մ առկա առավել խնդրահար. ց հարցերը քննարկել.  նպատակով 
«կլոր-սեղան» քննարկ. մն եր կազմակերպեցին մի ջգերատեսչական հանձնաժողովի 
անդամն երի հետ: Քաղաքացիական հասարակ. թյան ներկայաց. ցիչներն իրենց 

226 Հարցազր. յց Ժ. ռնալիստների «Ասպարեզ» ակ. մբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի հետ, Երևան, 14 
սեպտեմբերի, 2011թ.:

227 Քաղվածք ՀՀ Կառավար. թյան նիստի արձանագրային որոշ. մի ց, թիվ 47, 12 նոյեմբերի 2009թ., տես՝ http://www.gov.am/
am/news/item/7672 (հայերեն) (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):



M A P P I N G  D I G I T A L  M E D I A     A R M E N I A9 8

մտահոգ. թյ. նն էին հայտն. մ, հատկապես այն փաստի վերաբերյալ, որ օրենքի նախագծ. մ 
մե խանիզմն եր չեն նախատեսվ. մ հեռարձակման թվային համակարգին անցնել.  
գործընթացի և այդ գործընթացի մասնակիցների հարաբեր. թյ. նների կարգավորման 
համար: Նրանց համար մտահոգիչ էր այն հանգամանքը նաև, որ օրենքի նախագծով 
հեռ. ստատեսային հեռարձակման համար լիցենզիաների թիվը սահմանափակվել էր՝ 
համապետական և մայրաքաղաքային սփռման համար նախատեսելով 18 ալիք, իսկ 10 
մարզերից յ. րաքանչյ. րի համար՝ մե կ մարզային ալիք, ինչը պակաս էր գոյ. թյ. ն . նեցող 
հեռ. ստատեսային ընկեր. թյ. նների թվից: Դա նշանակ. մ էր, որ շատ հեռարձակող 
ընկեր. թյ. ններ պետք է փակվեին, և շատ քիչ հավանական էր, որ որևէ նոր հեռարձակող 
մ. տք գործեր շ. կա: Հեռարձկման լիցենզիա ստանալ.  համար մրց. յթների պայմանները և 
ընթացակարգերը հեռ.  էին թափանիկ լինել. ց, և դրանցով բավականին լայն հնարավոր. -
թյ. ններ էին ստեղծ. մ հայեցող. թյան և ս. բյետիվ որոշ. մն երի համար: 

Նմանօրինակ և բազաթիվ այլ լ. րջ պրոբլեմն երի մասին ընդգծել են Երևանի մամ. լի 
ակ. մբը, Մամ. լի ազատ. թյան «Ինտերյ. ս» ՀԿ-ն և ԽԱՊԿ-ը՝ 2010 թվականի մայիսի 17-ի 
իրենց համատեղ հայտարար. թյան մե ջ:228 ԵԱՀԿ-ի երևանյան գրասենյակը 2010 թվականի 
մայիսի 18-ին սեմի նար էր կազմակերպել «Ռադիոհեռ. ստատեսային հեռարձակման 
թվային համա կարգին անցման հայեցակարգի վերլ. ծ. թյ. նը» ներկայացնել.  նպատակով, 
որը ԶԼՄ-ների ազատ. թյան հարցերով ԵԱՀԿ ներկայաց. ցչի պատվերով պատրաստվել 
էր Քեթրին Նայման-Մետկալֆի և Անդրեյ Ռիխտերի կողմի ց:229 Փաստաթղթ. մ մանրամասն 
ներկայացվ. մ էին թվայնացման վերաբերյալ Կառավար. թյան փաստաթղթերի 
թեր. թյ. ններն .  անհամապա տասխան. թյ. նները և համապատասխան լ. ծ. մն եր էին 
առաջարկվ. մ (տես՝ 7.1.1 բաժինը):

Հասարակական և մի ջազգային կազմակերպ. թյ. նների ճնշման տակ 2010 թվականի 
մայիսի 26-ին Ազգային ժողով. մ խորհրդարանական լս. մն եր կազմակերպվեցին օրենքի 
նախագծի վերաբերյալ, որի ընթացք. մ Կառավար. թյան ներկայաց. ցիչները և իշխող 
կոալիցիայի պատգամավորները անվերապահորեն կողմ էին փաստաթղթին, մի նչդեռ 
անկախ լրագրողական կազմակերպ. թյ. նների ներկայաց. ցիչները և ընդդիմ. թյ. նը 
ներկայացնող խորհրդարանականներն այն անընդ. նելի էին համար. մ: Համաձայն. թյ. ն 
ձեռք բերվեց այն մասին, որ մի ջգերատեսչական հանձնաժողովը քնն. թյան կառնի լս. մն երի 
ժամանակ ներկա յացված բոլոր առաջարկ. թյ. նները: Դա տեղի . նեցավ 2010 թվականի 
հ. նիսի 3-ին, և արդյ. նք. մ ՀՀ էկոնոմի կայի նախարարի գլխավորած մի ջգերատեսչական 
հանձնաժողովը վստահեցրեց, որ լրագրողական կազմակերպ. թյ. նների կողմի ց 
ներկայացված առաջար կ. թյ. նները կընդ. նվեն: 

228 Հայաստանի ՀԿ-ների հայտարար. թյ. նները, 17 մայիսի 2010թ., տես՝  http://www.ypc.am/expert/ln/en (անգլերեն) (դիտվել 
է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):

229 ԵԱՀԿ, «Հայեցակարգի վերլ. ծ. թյ. ն»:
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230 Հարցազր. յց Ժ. ռնալիստների «Ասպարեզ» ակ. մբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի հետ, Երևան, 23 նոյեմբերի, 
2012թ.:

231 Հայաստանի ՀԿ-ների հայտարար. թյ. նները, 6 հ. նիսի, 2010թ., տես՝ http://www.ypc.am/expert/ln/en  (դիտվել է 2012 
թվականի նոյեմբերի 20-ին):

232 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «ՀՀ Նախագահը առաջարկ. մ է աշխատանքային խ. մբ ստեղծել հեռարձակման մասին 
օրենսդր. թյան կատարլագործման համար», շաբաթական տեղեկագիր, տես՝ http://www.ypc.am/bulletin/ln/en/t/44239  
(դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):

233 ԽԱՊԿ, «Հայաստան. մ խոսքի ազատ. թյան վիճակի եւ լրագրողների .  ԶԼՄ-ների իրավ. նքների խախտ. մն երի մասին 
տարեկան զեկ. յց», Երևան, էջ 2, տես՝ http://khosq.am/en/reports/annual-report-2011-2 (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 
20-ին) (այս. հետ՝ ԽԱՊԿ-ի տարեկան զեկ. յց, 2011թ.):

Սակայն գործնական. մ այդ վստահեց. մն երն օդ. մ մն ացին: Ըստ Ժ. ռնալիստների 
«Ասպարեզ» ակ. մբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի, նոր օրենքն ընդ. նելով՝ 
իշխան. թյ. նները պարզապես փորձ արեցին բացարձակ վերահսկող. թյ. ն սահմանել 
հեռարձակման ոլորտի նկատմամբ:230

ԶԼՄ-ների ազատ. թյան հարցերով չորս կազմակերպ. թյ. նների և «Բաց հասարակ. թյան 
հիմն ադրամն եր-Հայաստան» գրասենյակի կողմի ց ստորագրված և 2010 թվականի հ. նիսի 6-ին 
հրապարակված համատեղ հայտարար. թյան մե ջ նշվ. մ էր, որ ընդ. նվել են առաջարկ. -
թյ. ններից մի այն մի  քանիսը (սակայն ոչ ամե նակարևորները), ինչն իրական. մ նախկին. մ 
ձեռք բերված պայմանավորված. թյ. նների խախտ. մ էր և այդ կազմակերպ. թյ. ններին 
հիմք էր տալիս «կասկած հայտնել Էկոնոմի կայի նախարար. թյան և մի ջգերատեսչական 
հանձնա ժողովի՝ խոստ. մն երը կատարել.  և կառ. ցողական համագործակց. թյան 
պատրաստակա մ. թյան և ընդ. նակ. թյան վերաբերյալ:»231 Փաստաթղթով Խորհրդարանին 
կոչ էր արվ. մ չքննարկել օրենքի նախագիծը, մի նչև այն չներկայացվի պայմանավորված 
ձևաչափով և բովանդակ. թյամբ: 

Այն. ամե նայնիվ, 2010 թվականի հ. նիսի 10-ին օրենքն ընդ. նվեց Ազգային ժողովի 
կողմի ց, և թվային ցանցի մի ջոցով վերգետնյա հեռարձակման նպատակով լիցենզավորման 
մրց. յթներն անցկացվեցին հենց ն. յն տար. մ: Սակայն մրց. յթները հայտարարել. ց 
դեռ երկ.  ամի ս էլ չէր անցել, երբ ՀՀ Նախագահ Ս. Սարգսյանը Մարդ.  իրավ. նքների 
պաշտպանին հանձնարարել էր աշխատանքային խ. մբ ստեղծել «Հեռ. ստատես. թյան և 
ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի լրամշակման համար:232 Աշխատանքային խ. մբը ստեղծվեց, 
սակայն նրա աշխատանքն անարդյ. նավետ էր, իսկ աշխատանքային խմբի կողմի ց 
մշակված փաստաթ. ղթը երբեք հաշվի չառնվեց: 

«Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք. մ փոփոխ. թյ. ններ կատարել.  
մասին նոր օրենքի նախագիծը ներկայացվեց ԱԺ գիտ. թյան, կրթ. թյան, մշակ. յթի, 
երիտասար դ. թյան և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի կողմի ց 2011 թվականի 
հոկտեմբերին: Նախագիծը մշակվել էր լրագրողական երեք կազմակերպ. թյ. նների՝ 
Երևանի մամ. լի ակ. մբի, Մամ. լի աջակց. թյան «Ինտերնյ. ս» ՀԿ-ի և ԽԱՊԿ-ի կողմի ց:233 
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2013 թվականի սեպտեմբերի դր. թյամբ այս փաստաթ. ղթը քննարկվ. մ էր պետական 
տարբեր գերատեսչ. թյ. ններ. մ: 

7.1.2 Ինտերնետ

7.1.2.1 Ինտերնետ մի ջավայր. մ լրատվ. թյան բովանդակ. թյան կարգավոր. մը

Զանգվածային լրատվ. թյան հետ կապված գործ. նե. թյ. նը սահմանվ. մ է «Զանգվածային 
լրատվ. թյան մասին» ՀՀ օրենքով: Օրենքը կարգավոր. մ է զանգվածային լրատվ. թյան 
իրականացման հետ կապված հարաբեր. թյ. նները, սահման. մ է լրատվ. թյան 
ոլորտ. մ խոսքի ազատ. թյան իրավ. նքի ապահովման երաշխիքները, լրագրողի 
հավատարմագրման, տարածված տեղեկատվ. թյան հերքման և պատասխանի իրավ. նքի 
իրացման հիմն ադր. յթներն .  այն հիմքերը, որոնց առկայ. թյան դեպք. մ լրատվական 
գործ. նե. թյ. ն իրականացնողները պատասխանատվ. թյան ենթակա չեն:234 «Զանգվածային 
լրատվ. թյան մասին» օրենքով սահմանվ. մ է, որ լրագրողները գործ. մ են ազատորեն` 
իրավահավասար. թյան, օրինական. թյան, խոսքի (արտահայտվել. ) ազատ. թյան և 
բազմակարծ. թյան սկզբ. նքների հիման վրա, և արգելվ. մ է գրաքնն. թյ. նը: Օրենքի 
7-րդ հոդված. մ նախատեսվ. մ են խոսքի ազատ. թյան սահմանափակ. մն երը, որոնց 
համաձայն արգելվ. մ է՝ «օրենքով սահմանված կարգով գաղտնի համարվող կամ քրեորեն 
պատժելի արարքներ քարոզող, ինչպես նաև այնպիսի տեղեկատվ. թյան տարած. մը, որը 
խախտ. մ է մարդ.  անձնական և ընտանեկան կյանքի անձեռնմխ ելի. թյ. նը:»235

Այս իրավ. նքները և պարտական. թյ. նները տարածվ. մ են նաև օնլայն լրատվամի ջոցների 
վրա, քանի որ՝ ըստ «Զանգվածային լրատվ. թյան մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի, օնլայն 
լրատվամի ջոցը համարվ. մ է զանգվածային լրատվամի ջոց:236 Սակայն, քանի որ օրենքն 
ընդ. նվել է 2003 թվականին, երբ ինտերնետը դեռ սաղմն ային վիճակ. մ էր Հայաստան. մ, 
օրենք. մ չեն օգտագործվել «օնլայն լրատվամի ջոց» տերմի նը և այլ հարակից հասկաց. -
թյ. նները: Ճիշտ և արդիական սահման. մն երի բացակայ. թյ. նը հիմք է դառն. մ օրենքի 
տարատեսակ մե կնաբան. թյ. նների համար: 

Օնլայն լրատվամի ջոցերի մե ծ մասի կողմի ց չեն պահպանվ. մ «Զանգվածային լրատվ. թյան 
մասին» ՀՀ օրենքի մի  շարք դր. յթներ, այդ թվ. մ՝ 11-րդ հոդվածի հիմն ական դր. յթները, 
որոնց համաձայն պահանջվ. մ է, որ լրատվամի ջոցի կողմի ց նշվի այդ լրատվամի ջոցի 
հիմն ադիրը հանդիսացող իրավաբանական անձի անվան. մը, իրավաբանական անձի 
պետական գրանցման վերաբերյալ տվյալները և իրավաբանական անձի հասցեն, ինչպես 

234 «Զանգվածային լրատվ. թյան մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 1:

235 «Զանգվածային լրատվ. թյան մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 1:

236 «Զանգվածային լրատվ. թյան մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 3:
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նաև տվյալ թողարկման համար պատասխանատ.  անձի ան. նը և այլ նմանատիպ 
տեղեկ. թյ. ններ:237 Սակայն օրենքի այդ պահանջները չկատարել.  համար որևէ օնլայն 
լրատվամի ջոց պատասխանատվ. թյան չի ենթարկվել: 

7.1.2.2 Ինտերնետ մի ջավայր. մ մատ. ցվող նյ. թերի համար իրավական 
պատասխանատվ. թյ. նը

«Զանգվածային լրատվ. թյան մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվ. մ է, որ՝ «լրատվական 
գործ. նե. թյան իրականաց. մն  օրենքի պահանջների խախտմամբ առաջ է բեր. մ օրենքով 
նախատեսված պատասխանատվ. թյ. ն»:238 «Լրատվական գործ. նե. թյ. ն իրականացնող» 
տերմի նը 3-րդ հոդված. մ սահմանվ. մ է որպես «իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, 
այդ թվ. մ` անհատ ձեռնարկատեր, որն իր ան. նից տարած. մ է լրատվ. թյան մի ջոց»: 
Օնլայն լրատվամի ջոցների նկատմամբ կիրառվ. մ են պատասխանատվ. թյան վերաբերյալ 
ն. յն իրավական դր. յթները, ինչ որ զանգվածային բոլոր լրատվամի ջոցների նկատմամբ: 
Ըստ «Զանգվածային լրատվ. թյան մասին» ՀՀ օրենքի, լրատվամի ջոցի գործ. նե. թյան 
համար պատասխանատվ. թյ. ն է կր. մ հիմն ադիրը/սեփականատերը: 

2010 թվականի մայիսին ապաքրեականացվեցին զրպարտ. թյ. նն .  վիրավորանքը՝ 
զանգվածային լրատվ. թյան մի ջոց. մ զրպարտող կամ վիրավորական նյ. թի համար 
պատասխանատվ. թյ. նը սահմանելով ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 19-րդ և 1087.1 
հոդվածներով:239 Ապաքրեականաց. մի ց մի նչև 2013 թվականի հ. նվարի 1-ը օրենսդրական 
այս փոփոխ. թյ. ններից հետո լրատվամի ջոցերի նկատմամբ հար. ցվել է 71 դատական 
գործ: Այդ դատական գործերի գերակշիռ մասը հարց. վել է ընդդիմադիր թերթերի դեմ: 
Օնլայն լրատվամի ջոցների հետ կապված եղել են 12 դատական գործեր: 

2011 թվականն աննախադեպ էր զանգվածային լրատվ. թյան մի ջոցների դեմ հար. ցված 
գործերի թվով. ըստ Խոսքի ազատ. թյան պաշտպան. թյան կոմի տեի՝ հար. ցել էր 37 դատա-
կան գործ: Քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը լրատվամի ջոցների՝ 
և հատկապես ընդդիմադիր լրատվամի ջոցների, նկատմամբ ճնշ. մն եր գործադրել.  
քաղաքական և տնտեսական գործիք էր դարձել: Որպես կանոն, հայցվորները պահանջ. մ 
էին զրպարտ.  թյան և վիրավորանքի համար օրենքով սահմանված փոխհատ. թյան 
առավելագ. յն գ. մարը, այսինքն՝ 2 մլն դրամ (մոտ՝ 5,000 ԱՄՆ դոլար) զրպարտ. թյան համար 
և 1 մլն դրամ (2,500 ԱՄՆ դոլար) վիրավորանքի համար, իսկ դատարանները բավարար. մ 
էին այդ պահանջները: Ինչպես նշված է ԽԱՊԿ տարեկան զեկ. յց. մ, նման իրավիճակի 
առաջացմանը նպաստել է ոչ այնքան Քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի թերի 
լինելը, որքան քաղաքական վերնախավի ներկայաց. ցիչների անհանդ. րժողական 

237 «Զանգվածային լրատվ. թյան մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 11:

238 «Զանգվածային լրատվ. թյան մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 3:

239 «ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրք. մ փոփոխ. թյ. ններ և լրաց. մն եր կատարել.  մասին» 2010թ. մայիսի 18-ին ընդ. ն ված 
օրենք, տես՝ http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=3849&lang=arm  (հայերեն) (դիտվել է 20.11.2012թ.):
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վերաբերմ. նքն իրենց հասցեին հնչող ցանկացած քննադատ. թյան նկատմամբ: Այս ամե նն 
էլ ավելի բարդացն. մ է դատական համակարգի անկախ չլինել.  հանգամանքը, քանի որ 
դատական գործերով վճիռները կայացվ. մ են հիմն ական. մ ի շահ իշխող քաղաքական և 
ֆինանսական լծակներով ծանր կշռող կողմի :240

Քննադատ. թյան համար «հաշիվ մաքրել. » նման փորձի տիպիկ օրինակ է 
«Առիթմոլոգիական սրտաբանական կենտրոնի» կողմի ց «News.am»-ի դեմ հար. ցված 
գործը: Դատական հայցի համար հիմք էր հանդիսացել 2010 թվականի նոյեմբերի 23-
ին հրապարակված՝ «Սրտի արատով հիվանդին առիթմոլոգիական սրտաբանական 
կենտրոն. մ «ֆռռացրել» են .  այլ սարք տեղադրել» վերտառ. թյամբ հոդվածը:241 
Հոդված. մ հիվանդը պնդ. մ էր, որ իրեն խաբել են, և որ 10 տարվա շահագործման ժամկետ 
. նեցող թանկ էլեկտրոկարդիոխթանիչի փոխարեն բժիշկները տեղադրել են էժանագին 
սարք: Սրտաբանական կենտրոնը պնդել էր, որ «News.am» կայքը վն աս է հասցրել իր 
գործարար համբավին և արժանապատվ. թյանը, և պահանջ. մ էր հերք. մ տպագրել և 
որպես հատ. ց. մ իրեն վճարել 2 մլն դրամ (5,000 ԱՄՆ դոլար):

Դատական գործընթացը ձգձգվեց մոտ երկ.  տարի: Սակայն տեղի . նեցած լս. մն երի 
ընթացք. մ հետաքրքրական զարգաց. մն եր եղան։ Դատարանի կողմի  որպես վկա հրավիրված 
հիվանդը հաստատել էր լրատվական կայքին իր հայտնած տեղեկ. թյ. նների իսկ. թյ. նը։ 
Բացի դրանից, նա որպես ապաց. յց ներկայացրել էր իր կողմի ց ոստիկան. թյանը տված 
հաղորդման հիման վրա ոստիկան. թյան կողմի ց պատրաստված փաստաթ. ղթը, որ. մ 
նշվ. մ էր, որ ոստիկան. թյ. նը «Առիթմոլոգիական սրտաբանական կենտրոնի» տնօրենի 
դեմ քրեական գործ էր հար. ցել հիվանդի բ. ժման ժամանակ: Հիվանդի կողմի ց ներկայացվել 
էր նաև բժշկական փորձաքնն. թյան վերաբերյալ եզրակաց. թյ. ն, որով արձանագրվել է, 
որ տեղադրված էլեկտրոկարդիոխթանիչը ոչ թե 10, այլ 5 տարվա շահագործման ժամկետ 
. ներ, որը բժշկական կենտրոնին վճարված գնից ավելի էժան էր: Նախկին տնօրենն այժմ 
հետախ. զվ. մ է իրավապահների կողմի ց:242

Քննադատական բն. յթի հոդվածի համար «հաշիվ մաքրել. » և օնլայն լրատվամի ջոցին 
պատժել.  փորձի մե կ այլ օրինակ էր «Սահմանադրական իրավ. նքի մի . թյան» 
ղեկավար Հայկ Բաբ. խանյանի և նրա ընկեր. թյան՝ «Իրավ. նք Մեդիա» ՍՊԸ-ի կողմի ց 
հար. ցված դատական գործն ընդդեմ «Report.am» օնլայն պարբերականի լրագրող և 
հիմն ադիր Էդիկ Անդրեասյանի: Վեճը ծագել էր «Report.am»-ի կողմի ց 2010 թվկանի 
օգոստոսի 31-ին տպագրված՝ «Իրավ. նքի» իրավ. նքը Հայկ Բաբ. խանյանի թրի ծայրին 

240 ԽԱՊԿ-ի տարեկան զեկ. յց, 2011թ., էջ 4:

241 «Սրտի արատով հիվանդին առիթմոլոգիական սրտաբանական կենտրոն. մ «ֆռռացրել» են .  այլ սարք տեղադրել»  
«News.am», 23 նոյեմբերի, 2010թ., տես՝ http://news.am/arm/news/39043.html  (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):

242 ԽԱՊԿ, « Երկ.  տարբեր մոտեց. մ` ն. յնանման հայցերին», Երևան, 7 նոյեմբերի 2012թ., տես՝ http://khosq.am/en/2012/11/07/
two-different-approaches-towards-similar-claims (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):
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է» վերնագրով հոդվածից:243 Գործը կազմվել էր այնպես, որ դրան. մ ներգրավվել էին երկ.  
պատասխանող կողմե ր: Ըստ հայցվորի, հրապարակմամբ վն աս էր հասցվել իր գործարար 
համբավին և արժանապատվ. թյանը, և նա 6 մլն դրամ (15,000 ԱՄՆ դոլար) էր պահանջ. մ 
պատասխանողներից յ. րաքանչյ. րից, այսինքն՝ «Report.am»-ից և հոդվածի հեղինակից: 

Գործի դատական քնն. թյ. նն սկսվեց 2011 թվականի մարտի 21-ին, իսկ երկ.  ամի ս անց Հայկ 
Բաբ. խանյանի կողմի ց մե կ այլ դատական գործ հար. ցվեց «Report.am»-ի հիմն ադրի դեմ: Այս 
հայցի համար հիմք էր հանդիսացել մարտի 25-ին Էդիկ Անդրեասյանի հեղինակած հոդվածը 
և դրա վերաբերյալ ընթերցողների մե կնաբան. թյ. նները: Հրապարակային ներող. թյան 
և վիրավորանքի համար 1 մի լիոն ՀՀ դրամի  (2,500 ԱՄՆ դոլարի) չափով փոխհատ. ցման 
պահանջից բացի հայցվորը մի ջնորդ. թյ. ն էր ներկայացրել դատարան՝ արգելել.  որևէ 
նյ. թ տպագրել վեճի վերաբերյալ: Դատարանն այս մի ջնորդ. թյ. նը բավարարել էր, իսկ 
«Report.am»-ին պարտադրվել էր դադարեցնել այս թեմայի շ. րջ հրապարակ. մն երը, 
քանի որ հետագա հոդվածներ. մ պար. նակվող ցանկացած քննադատական խոսք 
կարող էր համարվել վիրավորական և զրպարտող բն. յթ . նեցող: Ըստ ԽԱՊԿ-ի, «երբ 
քաղաքական գործիչը կամ բարձրաստիճան պետական պաշտոնյան, լրատվամի ջոցի դեմ 
հայց ներկայացնելով, մի աժամանակ, որպես հայցի բավարարման պայման, պահանջ. մ 
է արգելել տվյալ լրատվամի ջոցին տեղեկատվ. թյ. ն տարածել առկա վեճի առնչ. թյամբ՝ 
անտեսելով սահմանադր. թյամբ երաշխավորված իրավ. նքը, և դատարանը բավարար. մ 
է այդ պահանջը, ապա նման մի ջամտ. թյ. նը ոչ այլ ինչ է, քան թաքնված գրաքնն. թյ. ն:»244

Երկարատև դատաքնն. թյ. ններից հետո դատարանը երկ.  հայցերն էլ մե րժեց: 
Քաղաքական գործչի կողմի ց Վերաքննիչ դատարան և Վճռաբեկ դատարան ներկայացված 
հայցերը ն. յնպես մե րժվեցին: 

Այս . ս. մն ասիր. թյան շրջանակներ. մ հարցազր. յցներին մասնակցած փորձագետների 
կարծիքով վիրավորանքի և զրպարտ. թյան հետ կապված գործերի դատական 
պրակտիկայ. մ որոշ դրական տեղաշարժեր արձանագրվեցին Սահմանադրական 
դատարանի 2011 թվականի նոյեմբերի 15-ի որոշ. մի ց հետո, որ. մ իրավական մոտեց. մն եր 
էին նախանշվ. մ դատարանների որոշ. մն եր. մ անկողմն ակալ. թյան բացակայ. թյ. նը 
կանխարգելել.  կամ գոնե նվազեցնել.  համար: Սահմանադրական դատարանի կողմի ց 
հարցը քնն. թյան էր առնվել Մարդ.  իրավ. նքների պաշտպանի (Օմբ. դսմե նի) դիմ. մի  
հիման վրա՝ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադր. թյան հետ 
համապատասխան. թյան հարցը որոշել.  վերաբերյալ գործով: 

ՀՀ Սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ ՀՀ Քաղաքացական օրենսգրքի 1087.1 
հոդվածը ոչ մի այն չի հակաս. մ Սահմանադր. թյանը, այլ նաև անհրաժեշտ է դրա 

243 «Իրավ. նքի» իրավ. նքը Հայկ Բաբ. խանյանի թրի ծայրին է», «Report.am», 31 օգոստոսի, 2010թ., տես՝ http://report.am/
news/society/babuxanyan4.html (հայերեն) (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):

244  ԽԱՊԿ-ի տարեկան զեկ. յց, 2011թ., էջ 4:
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կիրառման համար որոշ իրավական մոտեց. մն երի պարզաբանման համար՝ մե ջբերելով 
ՄԻԵԴ-ի նախադեպային իրավ. նքը: Մասնավորապես, Սահմանադրական դատարանն 
ընդգծեց, որ «զրպարտ. թյան» և «վիրավորանքի» հետ կապված հարցեր. մ անհրաժեշտ 
է հաշվի առնել դիտավոր. թյ. նը: Բացի դրանից, «չի կարող նյ. թական փոխհատ. ց. մ 
սահմանվել գնահատողական կարծիքների համար, ինչը ոչ անհրաժեշտ, անհամաչափ 
կերպով կսահմանափակի խոսքի ազատ. թյան հիմն արար իրավ. նքը, քանզի մամ. լի դերն 
ավելին է, քան զ. տ փաստեր հաղորդելը»: Որոշման մե ջ նաև նշվ. մ է, որ այն պարտավոր է 
մե կնաբանել փաստերն .  իրադարձ. թյ. նները հասարակ. թյանը տեղեկացնել.  համար 
և նպաստել հասարակ. թյան համար կարևոր  հարցերի շ. րջ քննարկ. մն երին:245

7.2 Կարգավորողները

7.2.1 Մատ. ցվող նյ. թերի նկատմամբ վերահսկող. թյան կարգավորման 
փոփոխ. թյ. նները 

Տպագիր մամ. լի և օնլայն լրատվամի ջոցների համար նախատեսված չեն կարգավորող և 
վերահսկող. թյ. ն իրականացնող մարմի ններ: Հեռարձակող լրատվամի ջոցների ծրագրերի 
և հաղորդ. մն երի նկատմամբ վերահսկող. թյ. նն իրականացվ. մ է ՀՌԱՀ-ի կողմի ց:246 
Թեև 2010 թվականին «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենք. մ փոփոխ. թյ. ններ 
կատարվեցին հեռարձակման թվային համակարգին անցման հետ կապված հարցերն 
արտացոլել.  համար, սակայն որևէ փոփոխ. թյ. ններ չկատարվեցին ՀՌԱՀ-ի՝ կարգավորիչ 
բն. յթի գործառ. յթներ. մ:

«Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենքի համաձայն, ՀՌԱՀ-ն իրականացն. մ 
է հեռ. ստառադիոընկեր. թյ. նների գործ. նե. թյան մշտադիտարկ. մ, պարզ. մ է 
հեռ. ստա-ռադիոհաղորդ. մն երի համապատասխան. թյ. նը գործող օրենսդր. թյանը 
և կիրառ. մ է օրենքով սահմանված վարչական տ. յժեր:247 Օրենքի համաձայն, ՀՌԱՀ-ն 
իրավաս.  է նաև վերահսկել.  նախընտրական քարոզչ. թյան` ՀՀ Ընտրական օրենսգրքով 
սահմանված կարգի պահպան. մը: 

Վերջին հինգ տարիների ընթացք. մ կարգավորմանը վերաբերող դր. յթները որևէ խոշոր 
փոփոխ. թյ. նների չեն ենթարկվել, բացառ. թյամբ մե կ դր. յթի: Նախկի. մ էրոտիկ բն. յթի 
հեռ. ստառադիոհաղորդ. մն երի և սարսափ .  ակնհայտ բռն. թյ. ն պար. նակող ֆիլմե րի, 

245 ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշ. մը՝ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադր. թյան 
14-րդ հոդվածին, 27-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերին և 43-րդ հոդվածին համապատասխան. թյան հարցը որոշել.  
վերաբերյալ գործով, Երևան, 15 նոյեմբերի, 2011թ., տես՝ http://www.concourt.am/english/decisions/common/pdf/997.pdf  
(դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):

246 ՀՀ Սահմանադր. թյ. ն (փոփոխ. թյ. ններով), հոդված 83.2, տես՝ http://www.parliament.am/legislation.php?sel=-
show&ID=1&lang=eng (դիտվել է 2013 թվականի հ. նիսի 19-ին) (այս. հետ՝ Սահմանադր. թյ. ն, հոդված 83.2):

247  «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 36:
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ինչպես նաև անչափահասների առողջ. թյան, մտավոր և ֆիզիկական զարգացման, դաստիա-
րակ. թյան վրա հնարավոր բացասական ազդեց. թյ. ն . նեցող հաղորդ. մն երի որոշման 
չափորոշիչները սահմանել.  իրավաս. թյ. նը վերապահված էր ՀՌԱՀ-ին: Օրենք. մ՝ 2010թ. 
հ. նիսի 11-ին կատարված փոփոխ. թյ. նների համաձայն, այդ չափորոշիչները պետք է 
սահմանվեն օրենքով: Սակայն համապատասխան իրավական ակտեր դեռ չեն ընդ. նվել: 

Զանգվածային լրատվ. թյան մի ջոցերով գովազդային նյ. թերի կարգավոր. մն  
իրականացվ. մ է «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքով, որով արգելվ. մ է զանգվածային 
տեղեկատվ. թյան էլեկտրոնային մի ջոցներով թ. նդ ալկոհոլային խմի չքների 
(բացառ. թյամբ կոնյակի) և ծխախոտի գովազդը:248 Այս կանոնի պահպանման նկատմամբ 
վերահսկող. թյ. ն իրականացնող մարմի ն է նշանակվել ՀՌԱՀ-ը: 

7.2.2 Կարգավորող մարմն ի անկախ. թյ. նը 

Հեռարձակող լրատվամի ջոցների գործ. նե. թյ. նը կարգավորող մի ակ մարմի նը ՀՌԱՀ-ն է: 
ՀՀ Սահմանադր. թյան 83.2 հոդվածի համաձայն, ՀՌԱՀ-ը անկախ մարմի ն է, որի անդամն երի 
կեսը ընտրվ. մ է Ազգային ժողովի կողմի ց, իսկ մյ. ս կեսը նշանակվ. մ է Հանրապետ. թյան 
Նախագահի կողմի ց՝ վեց տարի ժամկետով:249

Նման մոտեց. մը որդեգրվել է այն նպատակով, որ Ազգային ժողով. մ ներկայացված 
ընդդիմադիր կ. սակց. թյ. ններին հնարավոր. թյ. ն տրվի իրենց մասնակց. թյ. նն 
. նենալ ՀՌԱՀ-ի կազմ. մ: ՀՌԱՀ-ի անդամն երին վեց տարով (ՀՌԱՀ-ի անդամն երին 
նշանակող Նախագահի և պատգամավորների պաշտոնավարման ժամկետից ավելի 
երկար ժամկետով) նշանակել.  նպատակը հանձնաժողովի անկախ. թյ. նն ապահովելն 
է: Ավելին, ՀՌԱՀ անդամ չեն կարող լինել կ. սակց. թյ. նների ղեկավար մարմի նների 
անդամն երը և նրանց հետ փոխկապակցված անձինք, հեռ. ստառադիոընկեր. թյ. նների 
հետ պայմանագրային հարաբեր. թյ. նների մե ջ մտած անձինք կամ նման պայմանագիր 
կնքած անձանց ղեկավարները և նրանց մտերիմ հարազատները, ՀՀ Ազգային ժողովի 
պատգամավորները, ՀՀ կառավար. թյան անդամն երը, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի  
աշխատակիցները և պետական ծառայողները: Անկողմն ակալ. թյան ևս մե կ երաշխիք է 
պաշտոնը ստանձնելիս յ. րաքանչյ. ր անդամի  կողմի ց տրվող երդ. մը:250

Այդ. հանդերձ, ՀՌԱՀ-ի անդամն երի նշանակ. մը և դրա անկախ. թյ. նը դեռ խնդրահար. յց 
հարցեր են մն . մ: Այս կարգավորող մարմն ի իրական անկախ. թյան հետ կապված հարցը 
ինչպես որ լ. ծված չէր 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխ. թյ. ններից առաջ՝ 
երբ ՀՌԱՀ-ի անդամն երը նշանակվ. մ էին Նախագահի կողմի ց, այդպես էլ չլ. ծված 

248 «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենք. մ փոփոխ. թյ. ններ և լրաց. մն եր կատարել.  մասին ՀՀ օրենք», 26 հ. նիսի 2002թ., տես՝ 
http://www.parliament.am/legislation.php?sel= show&ID=1709&lang=arm (հայերեն) (դիտվել է 2012 թ. նոյեմբերի 20-ին):

249 Սահմանադր. թյ. ն, հոդված 83.2:

250 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 39, տես՝ http://www.parliament.am/legislation.php?sel=-
show&ID=3853&lang=arm (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):
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մն աց փոփոխ. թյ. ններից հետո, երբ հանձնաժողովի անդամն երի նշանակման նոր 
ընթացակարգեր ընդ. նվեցին: Արդյ. նք. մ կարգավորող մարմի նն, այն. ամե նայնիվ, դեռ 
մն . մ է իշխանամե տ դիրքորոշ. մ . նեցող, քանի որ թեկնած. ները, որոնք նշանակվ. մ 
են Նախագահին սատարող խորհդարանական մե ծամասն. թյան կողմի ց, հավատարիմ են 
մն . մ իշխող . ժերին: 

Հայաստանի վերաբերյալ մի  շարք զեկ. յցներ. մ մի ջազգային կազմակերպ. թյ. նների, 
ինչպես օրինակ՝ Եվրոպայի Խորհրդի և ԵԱՀԿ-ի, կողմի ց բազմաթիվ անգամ շեշտվել է ՀՌԱՀ-ի 
անկախ. թյ. նն ապահովել.  անհրաժեշտ. թյ. նը: Օրինակ, 2006 թվականի հ. լիսին, երբ 
հեռարձակման վերաբերյալ օրենսդր. թյ. ն. մ փոփոխ. թյ. ններ կատարվեցին, ԶԼՄ-ների 
ազատ. թյան հարցերով ԵԱՀԿ ներկայաց. ցիչն իր զեկ. յց. մ նշել էր, որ Հայաստան. մ 
օրենսդրական փոփոխ. թյ. նները չպետք է սահմանափակվեն «կիսանախագահական-
կիսախորհրդարանական» խորհրդով: Բոլոր խորհ. րդների կազմե րը պետք է արտացոլեն 
երկրի քաղաքական-հասարակական բազմազան. թյ. նը և պետք է ներառեն ՀԿ-ներ և 
մասնագիտական ընկերակց. թյ. ններ:»251

Իշխող քաղաքական . ժերից ՀՌԱՀ-ի կախված. թյ. նն . ղղակիորեն ազդ. մ է 
հեռարձակման լիցենզիաների համար անցկացվող մրց. յթների վրա, որոնք՝ ըստ այս 
. ս. մն ասիր. թյան շրջանակներ. մ հարցազր. յցներին մասնակցած փորձագետների, 
թափանցիկ և արդար չեն (տես՝ 5.1.1 և 5.1.2 բաժինները):

«Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենքի ընդ. ն. մի ց հետո (2000 թվականին) 
ՀՌԱՀ-ի անդամն երի ընտր. թյան կարգը մի  քանի անգամ փոփոխվել է: 2005 թվականին ՀՀ 
Սահմանադր. թյան փոփոխ. մի ց հետո 2009 թվականի մարտի 28-ին փոփոխ. թյ. ններ 
կատարվեցին «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենք. մ՝ հանձնաժողովի 
անդամն երի ընտր. թյան կարգը Սահմանադր. թյան դր. յթների հետ համահ. նչ 
դարձնել.  նպատակով: ՀՌԱՀ-ի անդամն երի ընտր. թյան կարգը սահմանել.  նպատակով 
Ազգային ժողովի կողմի ց փոփոխ. թյ. ններ կատարվեցին նաև «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» ՀՀ օրենք. մ: 

«Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ներկայիս օրենքի համաձայն, ՀՌԱՀ-ի 
. թ անդամն երից չորսն ընտրվ. մ են Ազգային ժողովի կողմի ց: «Ազգային ժողովի 
կանոնակարգ» ՀՀ օրենք. մ փոփոխ. թյ. ններ և լրաց. մն եր կատարել.  մասին» ՀՀ 
օրենքով (որն ընդ. նվել է 2009 թվականի մարտի 28-ին) սահմանվ. մ է, որ թեկնած. ների 
առաջադրման համար պետք է ձևավորվի մրց. թային հանձնաժողով: Հանձնաժողովի 
թեկնած. ների առաջադրման առաջարկով Ազգային ժողովի նախագահը գրավոր դիմ. մ 

251 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «ԶԼՄ-ների ազատ. թյան հարցերով ԵԱՀԿ ներկայաց. ցիչ Միկլոշ Հարաշտիի զեկ. յցը 
Հայաստան. մ ԶԼՄ-ների ազատ. թյան իրավիճակի վերաբերյալ», շաբաթական տեղեկագիր, սեպտեմբերի 1–7,  2006 թ., 
տես՝  http://www.ypc.am/bulletin/ln/en/t/41393 (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):
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է խմբակց. թյ. ններին: Խմբակց.  թյ. նների առաջարկ. թյ. նների հիման վրա Ազգային 
ժողովի նախագահը 7-օրյա ժամկետ. մ ձևավոր. մ է մրց. թային հանձնաժողով: Օրենքով 
նաև սահմանվ. մ է, որ մրց. թային հանձնաժողովի կազմ. մ ընդդիմադիր խմբակց. թյան 
կամ խմբակց. թյ. նների կողմի ց առաջարկվ. մ է երկ.  թեկնած. , իսկ մն ացած 
խմբակց. թյ. նների կողմի ց` չորս թեկնած. :252

ՀՌԱՀ-ի անդամի  թեկնած. ների առաջադրման համար սահմանվ. մ է առնվազն 10-օրյա 
ժամկետ։ Թեկնած. ներն առաջադրվ. մ են ինքնաառաջադրմամբ՝ ներկայացնելով երկ.  
երաշխավորագիր զանգվածային լրատվ. թյան և հեռահաղորդակց. թյան բնագավառներ. մ 
Հայաստանի Հանրապետ. թյան օրենսդր. թյամբ սահմանված կարգով գրանցված և տվյալ 
բնագավառ. մ գործ. նե. թյ. ն իրականացնող հասարակական կազմակերպ. թյ. ններից: 
Հավելյալ երաշխավորագիր կարող է տալ նաև Հանրային խորհ. րդը։253 Առաջադրվել 
կարող է յ. րաքանչյ. ր ոք, ով համապատասխան. մ է «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի 
մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին, այն է՝ «. նի լրագր. թյան, հեռ. ստատես. թյան և 
ռադիոյի, տնտես.  թյան, կառավարման, տեխնիկայի, մշակ. յթի, արվեստի, գիտ. թյան 
և իրավագիտ. թյան, կրոնի բնագավառներ. մ մասնագիտական աշխատանքի փորձ, 
բարձրագ. յն կրթ. թյ. ն, հասարակ. թյան լայն շրջան. մ` հեղինակ. թյ. ն .  
վստահ. թյ. ն և տիրապետ. մ է հայերենին:»254

Մրց. յթն անցկացվ. մ է երկ.  փ. լով՝ թեստավորման և հարցազր. յցի, որից հետո մրց. յթի 
արդյ. նքների վերաբերյալ եզրակաց. թյ. նը մրց. թային հանձնաժողովի նախագահը 
գրավոր ներկայացն. մ է Ազգային ժողովի նախագահին։ Մրց. յթի պայմանների համաձայն, 
յ. րաքանչյ. ր թափ. ր տեղի համար հանձնաժողովի կողմի ց կարող են ընտրվել 
մե կից ավելի թեկնած. ներ, եթե նրանք համապաասխան. մ են օրենքով սահմանված 
չափորոշիչներին: Այն. հետև վերջնական որոշ. մը կայացվ. մ է Ազգային ժողովի կողմի ց: 
ՀՌԱՀ-ի անդամ է ընտրվ. մ Ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհան. ր թվի ձայների 
մե ծամասն. թյ. նն ստացած թեկնած. ն։255 ՀՌԱՀ-ի անդամն երի չորս թափ. ր տեղերի 
համալրման նպատակով առաջին ընտր. թյ. նն Ազգային ժողովի կողմի ց տեղի է . նեցել 
2009 թվականի դեկտեմբերի 9-ին: Ինքնառաջրվեցին . թ թեկնած. ներ, որոնք բոլորն էլ 
համապատասխան. մ էին օրենքով սահմանված չափորոշիչներին: Սակայն նրանցից մե կին 
չհաջողվեց հանձնել թեստը, . ստի հանձնաժողովի կողմի ց ընտրվեցին մի այն յոթը, որոնց 
մի ջից չորս թեկնած. ներ հետագայ. մ ընտրվեցին Ազգային ժողովի կողմի ց: 

252 «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենք. մ փոփոխ. թյ. ններ և լրաց. մն եր կատարել.  մասին» ՀՀ օրենք, տես՝ http://
www.parliament.am/legis-lation.php?sel=show&ID=3618&lang=arm (հայերեն) (դիտվել է 2013 թվականի հ. նիսի 19-ին):

253 Հանրային խորհ. րդը ստեղծվել է 2008 թվականի հ. լիսի 12-ին ՀՀ Նախագահի հրամանագրով՝ երկր. մ հասարակական և 
քաղաքական երկխոս. թյան խթանման նպատակով: Խորհրդի կազմը բաղկացած է 36 անդամն երից, որոնք սոցիալական, 
մշակ. թային, գիտական և այլ բնագավառների ակնառ.  գործիչներ են: Տես՝ http://www.publiccouncil.am/en/structure 
(դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):

254 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 39, տես՝  http://www.parliament.am/legislation.php?sel=-
show&ID=3853&lang=arm (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):

255 «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենք, տես՝ http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=38&lang=eng 
(դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):
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ՀՌԱՀ-ի մյ. ս չորս անդամն երը նշանակվ. մ են Նախագահի կողմի ց՝ նրա իսկ կողմի ց 
հաստատված մրց. թային ընթացակարգի համաձայն: Նախագահի կողմի ց վերջին անգամ 
նշանակ. մ արվել է 2013 թվականի մայիսի 3-ին՝ ՀՌԱՀ-ի նախագահի պաշտոնավարման 
ժամկետի ավարտի արդյ. նք. մ առաջացած թափ. ր տեղի համալրման նպատակով, իսկ 
2013 թվականի մայիսի 7-ին նշված նորանշանակ անդամը (Գագիկ Բ. նիաթյան) ընտրվեց 
որպես հանձնաժողովի նոր նախագահ: 

Այս . ս. մն ասիր. թյան շրջանակներ. մ հարցազր. յցներին մասնակցած փորձագետների 
մե ծամասն. թյան կարծիքով, օրենքի դր. յթներով չի երաշխավորվ. մ ՀՌԱՀ-ի իրական 
անկախ. թյ. նը գլխավորապես անդամն երի ընտր. թյան ընթացակարգի հետ կապված այն 
պատճառով, որ խորհդրարանական մե ծամասն. թյ. նը մի շտ էլ կարող է ընտրել իր համար 
նաընտրելի թեկնած. նին, իսկ Հայաստան. մ խորհրդարանական մե ծամասն. թյ. նը 
մի շտ բաղկացած է նախագահին սատարող կ. սակց. թյ. ններից: Այլ կերպ ասած, ՀՌԱՀ-ի 
բոլոր . թ անդամն երը փոխկապակցված են քաղաքական իշխող . ժերի հետ: Գոյ. թյ. ն 
չ. նի որևէ այլ մե խանիզմ, որի մի ջոցով հասարակ. թյ. նը կարող է որևէ ազդեց. թյ. ն 
. նենալ ՀՌԱՀ-ի անդամն երի ընտր. թյան վրա և վերահսկող. թյ. ն իրականացնել նրանց 
գործ. նե. թյան նկատմամբ:

7.2.3 Հեռարձակման լիցենզավոր. մը 

«Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվ. մ է, որ լիցենզիան 
մի ակ օրինական հիմքն է, որը թ. յլ է տալիս իրականացնել հեռ. ստառադիոծրագրերի 
հեռարձակ. մ, և լիցենզավոր. մն  իրականացվ. մ է ՀՌԱՀ-ի կողմի ց՝ մրց. յթի հիման վրա:256

Հեռ. ստառադիոհեռարձակման լիցենզիայի համար առաջին մրց. յթներն անցկացվել են 
2002 թվականի ապրիլին: Այդ մրց. յթների արդյ. նք. մ լիցենզիա չստացավ մե ծ փորձ . նեցող 
և հեռ. ստադիտողների շրջան. մ հարգանք վայելող «Ա1+» հեռ. ստաընկեր. թյ. նը, 
որը հայտնի էր իր անկախ և անկողմն ակալ դիրքորոշմամբ, և «Նոյյան տապան» 
հեռ. ստաընկեր. թյ. նը, որը ն. յնպես քննադատողական մոտեց. մ . ներ:257 Դեռ այդ 
ժամանակ «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենքով նախատեսվ. մ էր, որ 
մրց. յթ. մ հաղթողի ընտր. թյան համար ներկայացվի հակիրճ և պատշաճ հիմն ավոր. մ: 
Օրենքով չէր պահանջվ. մ (և մի նչ այժմ էլ չի պահանջվ. մ) հիմն ավոր. մ ներկայացնել 
լիցենզիայի տրամադր. մը մե րժել.  դեեպք. մ: Ըստ Ժ. ռնալիստների «Ասպարեզ» ակ. մբի 
խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի ՝ «2002 թվականին անցկացված հենց առաջին 
իսկ մրց. յթից հասարակական լրագրողական կազմակեր. թյ. նները հասկացան, որ 

256 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք, հոդվածներ 36 և 46:

257 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «Արևելյան գործընկեր. թյան երկրների մե դիա դաշտեր», 2011թ., էջ 9, տես՝ http://www.ypc.am/
upload/Media%20Landscapes%20of%20EaP%20Countries_eng.pdf  (դիտվել է 2012թ. նոյեմբերի 20-ին):



M A P P I N G  D I G I T A L  M E D I A     A R M E N I A1 0 9

հեռ. ստառադիոհեռարձակման համար լիցենզավորման համակարգը արդար չէ և շատ լայն 
հնարավոր. թյ. ններ է ստեղծ. մ ս. բյեկտիվ. թյան համար»:258 (Տես նաև՝ 5.1.1. բաժինը)

2002 թվականից ի վեր «Ա1+» հեռ. ստաընկեր. թյ. նը մասնակցել է լիցենզավորման 13 
մրց. յ թի, սակայն ամե ն անգամ նրան մե րժել են լիցենզիա տալ: Հեռ. ստաընկեր. թյ. նը 
ՀՌԱՀ-ի որոշ. մն երի դեմ շար. նակ բողոքներ է ներկայացրել տեղական դատարաններ, 
և այն. հետև գործը ներկայացրել ՄԻԵԴ, որը «Մելտեքս ՍՊԸ-ն և Մեսրոպ Մովսիսյանն 
ընդդեմ Հայաստանի» գործով վճիռը (որը հայտնի է որպես «Ա1+»-ի վճիռ) կայացրել է 2008 
թվականի հ. նիսի 17-ին: Դատարանը գտել է, որ խախտվել է հեռ. ստաընկեր. թյան՝ 
տեղեկ. թյ. ններ և գաղափարներ տարածել.  ազատ. թյան իրավ. նքը, որն ամրագրված 
է «Մարդ.  իրավ. նքների և հիմն արար ազատ. թյ. նների պաշտպան. թյան մասին» 
եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդված. մ:259 Դատարանն այն. հետև գտել է, որ եթե 
լիցենզավորման ընթացակարգով լիցենզավորող մարմի նը հիմն ավոր. մն եր չի ներկայացն. մ 
իր կողմի ց կայացված որոշման համար, ապա այդ ընթացակարգով պատշաճ կերպով չի 
ապահովվ. մ արտահայտվել.  ազատ. թյան հիմն արար իրավ. նքի պաշտպան. թյ. նը 
իշխան. թյ. նների մի ջամտ. թյ. նից: 

ՄԻԵԴ-ն իր վճռով պատասխանող պետ. թյանը պարտադրել էր «Մելտեքս» ընկեր. թյանը 
վճռի կայաց. մի ց հետո երեք ամսվա ընթացք. մ վճարել 30.000 եվրո գ. մար, որից 20.000 
եվրո՝ որպես ոչ նյ. թական վն ասի փոխհատ. ց. մ, և 10.000 եվրո՝ որպես դատական ծախսերի 
փոխհատ. ց. մ:260 Կառավար. թյ. նը հեռ. ստաընկեր. թյանը վճարեց պահանջվող գ. մարը, 
սակայն «Ա1+» հեռ. ստաընկեր. թյ. նն այդպես էլ հեռարձակման լիցենզիա չստացավ:261

Այս հարցի վերաբերյալ անդրադարձ էր եղել նաև ԵԽԽՎ թիվ 1620 բանաձև. մ: Բանաձևի 
6–րդ կետ. մ նշվ. մ է. 

Վեհաժողովը վերահաստատ. մ է, որ Հայաստան. մ կա բազմակարծիք 
էլեկտրոնային լրատվամի ջոցների համար նպաստավոր մի ջավայրի 
անհրաժեշտ. թյ. ն և, անդրադառնալով Մարդ.  իրավ. նքների եվրոպական 
դատարանի՝ «Ա1+» հեռ. ստատես. թյանը հեռարձակման արտոնագիր 
չտրամադրել.  վերաբերյալ դատավճռին, կոչ է ան. մ արտոնագրեր 
շնորհող մարմն ին այժմ ապահովել արտոնագրման բաց, արդար և 

258 Հարցազր. յց Ժ. ռնալիստների «Ասպարեզ» ակ. մբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի հետ, Երևան, 14 
սեպտեմբերի, 2011թ.:

259 Մարդ.  իրավ. նքների և հիմն արար ազատ. թյ. նների պաշտպան. թյան մասին եվրոպական կոնվենցիա, հոդված 10, 
տես՝ http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/005.htm (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):

260 ՄԻԵԴ Պալատի վճիռը «Մելտեքս ՍՊԸ-ն և Մեսրոպ Մովսիսյանն ընդդեմ Հայաստանի» գործով, տես՝ http://www.hudoc.
echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-87003 (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):

261 ԱՄՆ Պետդեպարտամե նտ, «2010թ. Մարդ.  իրավ. նքների մասին զեկ. յց. Հայաստան», էջ 27, 8 ապրիլի, 2011թ., տես՝ 
http://www.state.gov/documents/organization/160447.pdf  (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):
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թափանցիկ ընթացակարգ` 2008 թվականի մարտի 26-ին Եվրոպայի խորհրդի 
Նախարարների կոմի տեի կողմի ց ընդ. նված . ղենիշներին և Մարդ.  
իրավ. նքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավ. նքին 
համապատասխան:»262

ԵԽԽՎ-ի կողմի ց նշված բաց և թափանցիկ մրց. յթները պետք է անցկացվեին 2010 թվականին՝ 
«Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք. մ փոփոխ. թյ. ններից հետո, որոնց 
համաձայն էլ վերգետնյա թվային հեռ. ստատեսային հեռարձակման համար մրց. յթները 
հայտարարվեցին 2010 թվականի հ. լիսի 20-ին և 27-ին, իսկ արդյ. նքներն ամփոփվեցին 
2010 թվականի դեկտեմբերի 16-ին և 23-ին: Այս անգամ ևս «Ա1+» հեռ. ստաընկեր. թյ. նը 
հեռարձակման լիցենզիա չստացավ: ՀՌԱՀ-ի կողմի ց ներկայացված պատճառաբան. թյ. նը 
հետևյալն էր. «Մելտեքս» ՍՊԸ-ի կողմի ց ներկայացված հայտի և կից փաստաթղթերի 
. ս. մն ասիր. թյամբ պարզվել է, որ դրանց. մ պար. նակվ. մ են ակնհայտ կեղծ 
փաստաթղթեր», «ինչը անիրագործելի է դարձն. մ թվային հեռարձակման ցանցի մի ջոցով 
մի ջազգային և տեղական լրատվական-վերլ. ծական . ղղված. թյան մայրաքաղաքային 
սփռման հեռ. ստածրագրերի եթերային հեռարձակման ամբողջական իրականացման 
հնարավոր. թյ. նը»:263 «Ա1+»-ի կողմի ց այս որոշմ. մը ևս բողոքարկվել էր դատարան. մ: 

2011 թվականին Երևանի մամ. լի ակ. մբի կողմի ց ձևավորվել էր անկախ անձանցից, ԶԼՄ-
ների գծով փորձագետներից, իրավաբաններից և տեխնոլոգիաների .  ֆինանսների գծով 
մասնագետներից բաղկացած աշխատանքային խ. մբ, որի նպատակն էր իրականացնել 
վերգետնյա հեռարձակման համար լիցենզավորման մրց. յթների . ս. մն ասիր. թյ. ն: 
Աշխատանքային խմբի կողմի ց . ս. մն ասիրվել են մրց. յթներ հայտարարել.  իրավական 
հիմքերը, մրց. յթների անցկացան կարգը, ներկայացված հայտերի բովանդակ. թյ. նը և 
մրց. յթ. մ հաղթողների ընտր. թյան վերաբերյալ ՀՌԱՀ-ի որոշ. մն երը: Ուս. մն ասիր. թյան 
եզրակաց. թյան մե ջ նշվ. մ է, որ «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք. մ 
2010 թվականի հ. նիսի 10-ին կատարված փոփոխ. թյ. ններով չի ապահովվ. մ 
հեռ. ստատեսային շ. կայի զարգաց. մը, ազատ, արդար և թափանցի մրց. յթների 
անկացն. մը, ինչպես նաև բազմակարծիք և բազմազան հեռարձակ. մը: Բացի դրանից, 
ո՛չ օրենքով, ո՛չ էլ մրց. թային ընթացակարգերով հնարավոր չէ նվազեցնել ս. բյեկտիվ 
որոշ. մն երի հնարավար. թյ. նը: Չնայած այն հանգամանքին, որ օրենքով թ. յլատրվ. մ է 
վեց չափորոշիչներից յ. րաքանչյ. րը գնահատել առանձին-առանձին (տես՝ 5.1.1 բաժինը), 
այն. ամե նայնիվ, այս հնարավոր. թյ. նը չի օգտագործվ. մ, և յ. րաքանչյ. ր հայտի համար 

262 Հայաստանի կողմի ց ԵԽԽՎ թիվ 1609(2008) բանաձևի կատարման վերաբերյալ թիվ 1620 (25.06.2008) բանաձև, տես՝ http://
assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta08/eres1620.htm (դիտվել է 2013 թվականի հ. նիսի 19-ին):

263 «Թվային հեռարձակման ցանցի մի ջոցով մայրաքաղաքային սփռման, մի ջազգային եւ տեղական լրատվական-
վերլ. ծական . ղղված. թյան հեռ. ստածրագրերի եթերային հեռարձակ. մ իրականացնել.  թիվ 11 մրց. յթ. մ 
հաղթող ճանաչել.  մասին» ՀՌԱՀ-ի 2010 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ 96-Ա որոշ. մ, տես՝ http://acts.legalportal.am/
show/NjQzOTI=/HERUSTATESUTYAN+EV+RADIOYI+AZGAYIN+HANDzNAJOGhOVI+16+DEKTEMBERI+2010+TVAKANI+-
TIV+96-A+OROShUM@ (դիտվել է 2013 թվականի հ. նիսի 19-ին):
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տրվ. մ է մե կ ընդհան. ր գնահատական, ինչը բացասաբար է անդրադառն. մ մրց. յթի 
օբյեկտիվ. թյան վրա: Փորձագետների խմբի կարծիքով, 21 մրց. յթներ. մ հաղթողների 
վերաբերյալ որոշ. մն երից ոչ մե կը չի համապատասխան. մ հիմն ավորման վերաբերյալ 
պահանջներին, որոնք նախատեսված են օրենքի 49-րդ հոդվածի 3-րդ կետով:264

Կառավար. թյ. նն անտեսեց անկախ փորձագետների եզրակաց. թյ. նները և որևէ 
մի ջոց չձեռնարկեց վերգետնյա հեռարձակման համար լիցենզավորման մրց. յթների 
արդյ. նքների վերանայման համար: Այն. ամե նայնիվ, լրագրողական հասարակական 
կազմակեր. թյ. նները շար. նակ. մ են պնդել, որ անհրաժեշտ է հիմն ավոր 
փոփոխ. թյ. ններ կատարել «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք. մ, 
հատկապես մրց. յթներին և լիցենզավորման ընթացակարգերին վերաբերող բաժիններ. մ: 
Սա է երեք կազմակերպ. թյ. ն-ների (Երևանի մամ. լի ակ. մբի, Մամ. լի աջակց. թյան 
«Ինտերնյ. ս» ՀԿ-ի և ԽԱՊԿ-ի) նախաձեռն. թյան նպատակը, որոնք համատեղ նախագիծ 
են մշակել հեռարձակման վերաբերյալ օրենսդր. թյան փոփոխ. թյ. նների մասին և 
ներկայացրել այն Ազգային ժողովի համապատասխան մշտական հանձնաժողով: Ներկայ. մս 
փաստաթ. ղթն աշխատանքնային քննարկ. մն երի փ. լ. մ է գտնվ. մ (տես՝ 5.1.1 բաժինը): 
Ըստ փորձագիտական խմբի անդամ Աննա Իսրայելյանի, «իրավիճակի փոփոխ. թյան 
համար արմատական փոփոխ. թյ. ններ են անհրաժեշտ «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի 
մասին» օրենք. մ, և ՀՌԱՀ-ին անհրաժեշտ է ստիպել կատարել.  օրենքով սահմանված 
իր պարտական. թյ. նները, ինչին կարելի է հասնել կարգավորող մարմն ի նկատմամբ 
հանրային վերահսկող. թյան մի ջոցով մի այն:»265

7.2.4 Ինքնակարգավորման մե խանիզմն երի դերը

Հայաստան. մ լրատվամի ջոցների ինքնակարգավորմանն . ղղված առաջին քայլերից 
էև Երևանի մամ. լի ակ. մբի անդամի  վարքականոնի ընդ. ն. մը 1995 թվականին: 
Փաստաթղթի ներկայիս տարբերակն ընդ. նվել է 2002 թվականին: Վարքականոնը 
վերաբեր. մ է մի այն Երևանի մամ. լի ակ. մբի անդամն երին, անդամ դարձող յ. րաքանչյ. րն 
ընդ. ն. մ է այդ վարքականոնը: Վարքականոնի պահանջների պահպանման նկատմամբ 
վերահսկող. թյ. նը վերապահված է Երևանի մամ. լի ակ. մբի Էթիկայի հանձնաժողովին: 

Իրենց սեփական վարքականոններն . նեն նաև Հայաստանի ժ. ռնալիստների մի . թյ. նը, 
Մամ. լի աջակց. թյան «Ինտերնյ. ս» ՀԿ-ն, Ժ. ռնալիստների «Ասպարեզ» ակ. մբը, և 
բազմաթիվ այլ լրատվամի ջոցներ, ինչպիսիք են՝ «Առավոտ» օրաթերթը, և Հետաքննող 
լրագրողների ընկերակց. թյան «Հետք» լրատվական կայքը: 2007 թվականի մարտի 10-ին 
Երևանի մամ. լի ակ. մբի նախաձեռն. թյամբ Հայաստանի 18 լրատվամի ջոցների կողմի ց 

264 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «Հեռարձակման լիցենզիայի համար մրց. յթի արդյ. նքների փորձագիտական վերլ. ծ. թյ. ն»:

265 Հարցազր. յց Երևանի մամ. լի ակ. մբի կողմի ց ձևավորված անկախ փորձագիտական խմբի անդամ Աննա Իսրայելյանի 
հետ Երևան, 6 նոյեմբերի, 2012թ.:
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ստորագրվեց համատեղ Վարքականոն և ընտրվեցին «ԶԼՄ-ների էթիկայի դիտորդ մարմի ն» 
(ԴՄ) անվանմամբ նոր կառ. յցի անդամն երը: Ստորագրյալները պարտավորվեցին Դիտորդ 
մարմն ի համապատասխան որոշ. մն երը հրապարակել իրենց լրատվամի ջոցնե. մ:266

Մինչ օրս այդ Վարքականոնը ստորագրել են 48 զանգվածային լրատվամի ջոցներ (տես 
նաև՝ 4.1.2 բաժինը), այդ թվ. մ՝ 22 տպագիր լրատվամի ջոց (որոնցից 10-ը՝ մարզային), 16 
հեռ. ստաընկեր. թյ. ն (այդ թվ. մ՝ 13 մարզային), չորս լրատվական գործակալ. թյ. ն, 
երեք օնլայն լրատվամի ջոց, երկ.  ռադիոկայան (մե կը՝ մարզային) և մե կ տեղեկագիր:267 Տվյալ 
պարագայ. մ հազիվ թե կարելի է վիճարկել այն, որ լրատվամի ջոցների ինքնակարգավորման 
նախաձեռն. թյ. մ ներկայացված է երկրի ամբողջ մե դիա դաշտը: 

Վարքականոնը չեն ստորագրել համապետական և քաղաքային սփռման առաջատար 
հեռարձակողները, որոնք՝ ինչպես արդեն նշվել է, հավատարիմ են իշխան. թյ. ններին 
և ընդհան. ր առմամբ պաշտպան. մ են նրանց շահերը: Չեն ստորագրել նաև հայտնի 
ընդդիմադիր թերթերը, որոնք կարևոր տեղ են զբաղեցն. մ տպագիր մամ. լի շ. կայ. մ: 
Ըստ ԶԼՄ-ների էթիկայի դիտորդ մարմն ի անդամ, իրավաբան Օլգա Սաֆարյանի, «թե՛ 
պրոկառավարական հեռարձակող ընկեր. թյ. նները, և թե՛ ընդդիմադիր լրատվամի ջոցները՝ 
հաշվի առնելով քաղաքական ներգրավված. թյ. նը, խ. սափ. մ են լրատվամի ջոցների 
ինքնակարգավորման նախաձեռն. թյ. ններից և Վարքականոնին մի անալ. ց:»268

2011 թվականին Դիտորդ մարմի նը որոշեց ընդլայնել իր գործառ. յթները և քննել նաև 
այն լրատվամի ջոցներ. մ հրապարակ. մն երի դեմ բողոքները, որոնք չեն համաձայնել 
ստորագրել Վարքականոնը: Մինչև 2012 թվականի օգոստոսի 1-ը Դիտորդ մարմի նը 
լրատվամի ջոցներ. մ հրապարակ. մն երի դեմ բերված 28 դիմ. մ-բողոք է քննել և դրանց 
վերաբերյալ լ. ծ. մ տվել (տես նաև՝ 4.1.2 բաժինը):

2011 թվականի նոյեմբերի 2-ին «Չորրորդ ինքնիշխան. թյ. ն» թերթի հիմն ադիրը դիմե լ 
է ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմն ին` խնդրելով փորձագիտական եզրակաց. թյ. ն 
տալ դատական վեճի առարկա դարձած «Ճանաչել Փարավոնին» հոդվածի վերաբերյալ, 
որը հրապարակվել է թերթի 2011թ. ապրիլի 9-ի համար. մ: Հրապարակման մե ջ բերվել 
են նկարիչ Սերգեյ Գասպարյանի քննադատական արտահայտ. թյ. նները Հայաստանի 
ազգային պատկերա սրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանի հասցեին:269 Փարավոն 
Միրզոյանը պատվի և արժանա պատվ. թյան պաշտպան. թյան հայցով դիմե լ է առաջին 

266 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «ԶԼՄ-ների ինքնակարգավորման նախաձեռն. թյ. ն», տես՝ http://www.ypc.am/self_regul/ln/
en (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին) (այս. հետ՝ Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «ԶԼՄ-ների ինքնակարգավորման 
նախաձեռն. թյ. ն»):

267 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «ԶԼՄ-ների ինքնակարգավորման նախաձեռն. թյ. ն»:

268 Հարցազր. յց ԶԼՄ-ների էթիկայի դիտորդ մարմն ի անդամ, իրավաբան Օլգա Սաֆարյանի հետ, Երևան, 10 օգոստոսի 
2012թ.:

269 «Փարավոնը»  անգլերեն «pharaoh» բառն է հայերեն. մ: 



M A P P I N G  D I G I T A L  M E D I A     A R M E N I A1 1 3

ատյանի դատարան` ընդդեմ «Չորրորդ ինքնիշխան. թյ. ն» թերթի հիմն ադրի և Սերգեյ 
Գասպարյանի` պահանջելով իրեն վարկաբեկող տեղեկ. թյ. նների հերք. մ, ինչպես նաև 
բարոյական վն ասի դրամական փոխհատ. ց. մ` 3 մլն դրամի  չափով (մոտավորապես 7900 
ԱՄն դոլար) և դատական ծախսերի փոխհատ. ց. մ` 360 000 դրամի  չափով (մոտավորապես 
950 ԱՄն դոլար):270

2011 թվականի դեկտեմբերի 25-ին հրապարակված իր եզրակաց. թյ. ն. մ Դիտորդ մարմի նը 
ընդգծեց, որ որոշ արտահայտ. թյ. ններ, որոնք վիճարկ. մ է Պատկերասրահի տնօրենը, ոչ թե 
փաստեր են, այլ գնահատողական դատող. թյ. ններ: Եվ այդ դատող. թյ. նների ճշմարտա-
ցի. թյ. նն անապաց. ցելի է: ԴՄ-ն եզրակացրեց, որ Փարավոն Միրզոյանի և «Չորրորդ 
ինքնիշխան. թյ. ն» թերթի մի ջև վեճի լ. ծ. մը տեսն. մ է «Չորրորդ ինքնիշխան. թյ. ն» 
թերթ. մ Փարավոն Միրզոյանի կողմի ց ներկայացված հերքման կամ պատասխանի տեքստի 
հրապարակման կամ ն. յն թերթի կողմի ց ԴՄ-ի եզրակաց. թյան տպագրման մե ջ: Փարավոն 
Միրզոյանի կողմի ց որևէ պատասխան չի տրամադրել թերթին և որոշել հայց հար. ցել 
դատարան: 2012 թվականի հոկետմբերի 2-ին դատարանը մե րժել էր նրա հայցը: 

Մեկ այլ եզրակաց. թյ. ն Դիտորդ մարմն ի կողմի ց տրվել է 2012 թվականի փետրվարի 17-ին` 
«Առավոտ» օրաթերթի կայք. մ 2012 թվականի փետրվարի 7-ին հրապարակված «38-ամյա 
երիտասարդը, ըստ նախնական տեղեկ. թյ. նների, կրակել է իր վրա» Գագիկ Շամշյանի 
հոդվածի և տեսաշարի դեմ Աննա Սիմոնյանի բողոքի կապակց. թյամբ: Դիտորդ մարմի նը 
նշել է, որ հոդված. մ ինքնասպան. թյ. ն գործած անձի անվան և ազգանվան նշ. մն  ընդ. նելի 
չէ և չի համապատասխան. մ Լրատվամի ջոցների վարքականոնի 4.3 կետին, որ. մ ասված է 
«Զգ. յշ լինել … ինքնասպան. թյ. ն գործած անձանց ինքն. թյ. նը բացահայտելիս», ինչպես 
նաև «ողբերգ. թյ. ն կամ վիշտ տարած մարդկանց մասին տեղեկ. թյ. ններ հավաքելիս, 
հարցազր. յց կամ լ. սանկար հրապարակելիս, տեսա կամ ձայնանյ. թ հեռարձակելիս 
նրբանկատ լինել նրանց նկատմամբ»: Դիտորդ մարմի նը լրատվամի ջոցին խորհ. րդ է տվել 
առավել զգ. յշ լինել ողբերգական դեքերի մասին լ. սաբանելիս: «Aravot.am» հրապարակել 
էր Դիտորդ մարմն ի եզրակաց. թյ. նը և կայքէջից հանել այն նկարը, որը լրագրողական 
էթիկայի կանոնների խախտ. մ էր առաջացրել:271

Վերջին տարիներին բազմաթիվ լրատվամի ջոցների կողմի ց փորձ է արվել ներմ. ծել 
«ներքին օմբ. դսմե նի» ինստիտ. տը: 2008–2009 թվականներին Գյ. մրի քաղաք. մ գործող 
«ԳԱԼԱ» հեռ. ստաընկեր. թյ. մ և «Առավոտ» օրաթեր. մ կար ներքին օբ. դսմե ն, սակայն 
այդ նախա ձեռն. թյ. նը շատ կարճ կյանք . նեցավ: Պատճառը բացառապես ֆինանսական 
բն. յթի էր: Միջազգային դոնոր կազմակերպ. թյ. նները հետաքրքրված չէին այդ 
նախաձեռն. թյ. ններով, քանի որ այդ ժամանակ արդեն կյանքի էր կոչվել լրատվամի ջոցների 

270 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «ԶԼՄ-ների ինքնակարգավորման նախաձեռն. թյ. ն», որոշ. մ-եզրակաց. թյ. նների ցանկ, 
տես՝  http://www.ypc.am/self_regul/ln/en (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):

271 « ԶԼՄ-ների էթիկայի դիտորդ մարմն ի եզրակաց. թյ. նը», «Aravot.am», 29 փետրվարի, 2012թ., տես՝ http://www.aravot.
am/2012/02/29/43484 (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):
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ինքնակարգավորման ավելի համապարփակ նախաձեռն. թյ. նը՝ ԶԼՄ-ների էթիկայի 
դիտորդ մարմի նը: Իսկ լրատվամի ջոցներն էլ «ներքին օբ. դսմե նի» գործ. նե. թյ. նը 
ֆինանսավորել.  իրենց ցանկ.  թյան բացակայ. թյ. նը պատճառաբան. մ էին շահերի 
բախման իրավիճակի առաջացմամբ: 

Ինքնակարգավորման մե կ այլ փորձ նախաձեռնվել էր Հանրային խորհդի կողմի ց, 
որը ստեղծվել էր ՀՀ Նախագահի հրամանագրով: Հանրային խորհ. րդը մշակել էր 
«Հեռ. ստառադիոհեռար ձակողների գործ. նե. թյան էթիկական սկզբ. նքների խարտիա» 
վերնագրով փաստա թ. ղթը,272 որը 2010 թվականի ապրիլի 11-ին ստորագրվել էր 11 
հեռ. ստաընկեր. թյան կողմի ց: Սակայն Խարտիան գործնական. մ կիրառ. թյ. ն չ. նեցավ: 
Ըստ Երևանի մամ. լի ակ. մբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի, դա նախևառաջ տեղի 
. նեցավ այն պատճառով, որ Խարտիան հեռ. ստաընկեր. թյ. ններին պարտադրված 
և արհեստականորեն ստեղծված փաստաթ. ղթ էր. դրա մշակ. մը և ստորագր. մը հենց 
հեռարձակողների նախաձեռն. թյ. նը չի եղել: «Հեռ. ստաընկեր. թյ. նները Խարտիան 
ստորագրեցին իշխան. թյ. նների հետ կոնֆլիկտներից խ. սափել.  համար, սակայն դրանով 
որևէ բարելավ. մ չեղավ հայկական հեռ. ստաեթեր. մ: Հեռարձակողները գիտակց. մ էին, 
որ փաստաթղթի կատար. մը չի ապահովվել.  որևէ մե կի կողմի ց. ավելին, կանոնների 
խախտման համար որևէ սանկցա չէր նախատեսվել», ասել է պրն Նավասարդյանը:273

Ինքնակարգավորմանն . ղղված մե կ այլ քայլ էր արվել Մարդ.  իրավ. նքների 
պաշտպանի (Օմբ. դսմե նի) կողմի ց, որը նախաձեռնել էր ստեղծել Տեղեկատվական վեճերի 
խորհ. րդ (ՏՎԽ), որի հիմն ական նպատակն էր. «պաշտպանել խոսքի ազատ. թյ. նը, 
տեղեկատվ. թյան մատչելի. թյ. նը, ինչպես նաև անձի արժանապատվ. թյ. նը և 
մասնավոր կյանքի իրավ. նքը՝ այդ իրավ. նքների իրացման ընթացք. մ ծագող դատական 
վեճերի դեպքեր. մ փորձագիտական եզրակաց. թյ. ններ հրապարակելով, որոնք հիմն ված 
են ՀՀ օրենսդր. թյան, մի ջազգային իրավական ակտերի և էթիկայի նորմե րի վրա:»274

ՏՎԽ-ն և ԴՄ-ն տարբեր գործառ. յթներ . նեն: ՏՎԽ-ն իր՝ որպես գործին մասնակց. թյ. ն 
չ. նեցող անձի կարծիքն է պատրաստ. մ և ներկայացն. մ լրատվական դաշտի հետ կապված 
դատական գործերի վերաբերյալ, իսկ ԴՄ-ն քնն. մ է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից 
ստացված դիմ. մ-բողոքները և իր եզրակաց. թյ. նները հրապարակ. մ լրատվամի ջոցների 
կողմի ց էթիկայի նորմե րի խախտ. մն երի վերաբերյալ, այդպիսով նպաստելով վեճերի 
արտադատական կարգով լ. ծմանը: Որոշ դեպքեր. մ այս երկ.  մարմի ններն աշխատ. մ 
են մի ասին: Մասնավորապես, ՏՎԽ-ն դիմ. մ է ԴՄ-ի օժանդակ. թյանը, երբ դատարան. մ 

272 Հանրային խորհ. րդ, «Հեռ. ստառադիոհեռարձակողների գործ. նե. թյան էթիկական սկզբ. նքների խարտիա»,  21 
ապրիլի, 2010թ., տես՝ http://www.public-council.am/hy/press-releases/item/2010/04/21/fc489e  (հայերեն) (դիտվել է 2012 
թվականի նոյեմբերի 20-ին):

273  Հարցազր. յց Երևանի մամ. լի ակ. մբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ, Երևան, 11.12.2012թ.:

274  Տեղեկատվական վեճերի խորհրդի հիմն ադրման հ. շագիր, տես՝ http://www.ombuds.am/main/am/0/27/2452 (հայերեն), 
http://www. ombuds.am/main/en/0/27/2452 (անգլերեն) (դիտվել է 2013 թվականի հ. նիսի 19-ին):
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վիճարկվող հրաարակ. մն երի վերաբերյալ փորձագիտական եզրակաց. թյ. նների անհրա-
ժեշտ. թյ. ն է լին. մ: Այն. ամե նյանիվ, երկ.  մարմի ններին էլ անհրաժեշտ է ընդլայնել 
իրենց գործ. նե. թյան ազդեց. թյան շրջանակները, քանի որ թե՛ լրատվ. թյան ոլորտի 
ներկայաց.  ցիչները, և թե՛ լայն հասարակ. թյ. նն ընդհանրապես բավարար չափով 
տեղեկացված չեն նրանց գործ. նե. թյան մասին և շատ հազվադեպ են դիմ. մ նրանց (տես 
նաև՝ 4.1.2 բաժինը): Միևն. յն ժամանակ, ըստ այս . ս. մն ասիր. թյան շրջանակներ. մ 
հարցազր. յցներին մասնակցած փորձագետների, անչափ դժվար է մե դիա դաշտը 
համախմբել մասնագիտական էթիկայի մե կ մի ասնական վարքականոնի շ. րջ, հաշվի 
առնելով լրատվամի ջոցների բևեռացման մակարդակը և տարբեր քաղաքական ճամբարների 
հետ փոխկապակցված. թյ. նը: 

7.3 Պետ. թյան մի ջամտ. թյ. նը 

7.3.1 Շ. կան

Պետական մարմի նների կողմի ց մի ջամտ. թյան դեպքերը մի շտ չէ, որ հնարավոր է 
ապաց. ցել: Բացի դրանից, այս . ս. մն ասիր. թյան շրջանակներ. մ հարցազր. յցներին 
մասնակցած փորձագետների մե ծամասն. թյ. նը նշեց, որ բիզնեսների և պետ. թյան մի ջև 
փոխադարձ կապակցված. թյան ավելացմամբ պայմանավորված՝ գովազդից գոյացող 
եկամ. տների գերակշիռ մասը ստան. մ են իշխանական վերնախավին հավատարիմ 
և նրանց շահերին ծառայող լրատվամի ջոցները: Այս երև. յթի մասին ավելի .  ավելի 
հաճախ է խոսվ. մ լրատվական դաշտի (այդ թվ. մ՝ հեռարձակող լրատվամի ջոցների) 
ներկայաց. ցիչների կողմի ց, որոնց կարծիքով՝ իրենք ասես դ. րս են թողնվել գովազդային 
շ. կան իրար մի ջև բաժանել.  գործընթացից: Այդ. հանդերձ, այս խնդիրները բավականին 
հեռ.  են մի անշանակ լինել. ց. վստահելի .  հավաստի տեղեկ. թյ. նները գրեթե երբեք 
չեն բացահայտվ. մ: 

Միակ բացառ. թյ. նը «ԳԱԼԱ» հեռ. ստաընկեր. թյ. նն էր, որը բացահայտորեն մե ղադրեց 
պետ. թյանը իր գովազդատ. ների նկատմամբ ճնշ. մն եր գործադրել.  մե ջ: 2010 թվականի 
մարտի 23-ին «ԳԱԼԱ» հեռ. ստաընկեր. թյ. նը հայտարար. թյ. ն էր տարածել, որ. մ 
նշվ. մ էր, որ՝ «Պետական, . ժային որոշ գերատեսչ. թ. նների անմի ջական ճնշ. մն երի 
հետևանքով «ԳԱԼԱ» հեռ. ստաընկեր. թյան գովազդատ.  կազմակերպ. թյ. նները, սկսած 
փետրվարի կեսերից, խ. սափ. մ են իրենց գովազդները տեղադրել հեռ. ստաընկեր. թյան 
եթեր. մ:»275 Ըստ հեռ. ստաընկեր. թյան, 26 գովազդատ.  կազմակերպ. թյ. ններ 
«ԳԱԼԱ»-ի եթերից իրենց գովազդները հանել են վերջին 1 ամսվա ընթացք. մ, և այս պահին 
հեռ. ստաընկեր. թյ. նն . նի ընդամե նը 3 գովազդատ. : Ն. յն կերպ 2007 թվականին 
«ԳԱԼԱ» հեռ. ստաընկեր. թյ. նը երեք օր. մ զրկվել էր ավելի քան 30 գովազդատ. ների 

275 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, շաբաթական տեղեկագիր, 19–25 մարտի 2010թ., տես՝ http://www.ypc.am/bulletin/t/42272/ln/en  
(դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):
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հետ համագործակց. թյ. նից: Հեռ. ստաընկե ր. թյ. նը հայտարարել էր, որ տասնապատիկ 
իջեցն. մ է գովազդի սակագինը՝ այդ օրվանից «գովազդի մե կ րոպեի համար բազային 
սակագինը սահմանելով 960 ՀՀ դրամ (2.50 ԱՄՆ դոլար):» 

Ըստ «ԳԱԼԱ» հեռ. ստաընկեր. թյան գործադիր տնօրեն Կարինե Հար. թյ. նյանի, 
հեռ. ստաընկեր. թյան հետ իրենց կապերը խզած գովազդատ. ների թվ. մ էին բավականին 
խոշոր ընկեր. թյ. ններ, ինչպիսիք են՝ «Արտֆ. դ», «ՎիվաՍել», «Սեմ. ր ընդ կո» և այլ 
ընկեր. թյ. նները: Հաշվի առնելով դրանից բխող ֆինանսական դժվար. թյ. նները, 
հիմն ադիր Վահան Խաչատրյանը փորձել է բանկից փոխառ. թյամբ գ. մար վերցնել, 
սակայն հայաստանյան բանկերի Գյ. մրիի ներկայաց. ցչ. թյ. ններից ոչ մե կը չի ցանկացել 
վարկային մի ջոցներ տրամադրել: Կարինե Հար. թյ. նյանի նշմամբ՝ «մի ակ բացառ. թյ. նը 
եղել է ՊրոԿրեդիտ Բանկը, որը՝ լինելով իր բաժնետերերի կազմ. մ Հայաստանի քաղաքացի 
չ. նեցող մի ջազգային բանկ, մե զ վարկ տրամադրեց:» Նա ավելացրեց նաև, որ ընկեր. թյ. նը 
կարողացավ այդ դժվարին պայմաններ. մ գոյատևել նաև հիմն ադրի .  մի ջազգային դոնոր 
կազմակերպ. թյ. նների կողմի ց ֆինանսական օժանդակ. թյան շնորհիվ:276

«ԳԱԼԱ» հեռ. ստաընկեր. թյան նկատմամբ ճնշ. մն երը սկսվեցին 2007 թվականին՝ 
վերջինիս կողմի ց քաղաքական ընդդիմ. թյան առաջնորդների ել. յթները հեռարձակել. ց 
հետո: Մասնավորապես, 2007 թվականի հոկտեմբերի 14-ին «ԳԱԼԱ» հեռ. ստաընկեր. թյ. նը 
եթեր հեռարձակեց 2007 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Անկախ. թյան օրվա առթիվ առաջին 
նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ել. յթը, որի ժամանակ իննը տարի լռ. թյ. նից հետո նախկին 
նախագահը իշխող ռեժիմի ն անվանել էր «ավազակապետ. թյ. ն» և խոսել իշխան. թյ. նը 
փոխել.  անհրաժեշտ. թյան մասին:277 Համապետական և երևանյան ոչ մի  հեռ. ստակայան 
եթեր չէր հեռարձակել այդ ել. յթը: Հաջորդ օրը՝ 2007 թվականի հոկտեմբերի 15-ին, «ԳԱԼԱ» 
հեռ. ստաընկեր. թյ. նը եթեր հեռարձակեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համախոհներից մե կի՝ 
«Հայկական ժամանակ» օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարցազր. յցը: 
Ընդդիմ. թյանը հե. ստաեթեր տրամադրելը լ. րջ մարտահրավեր էր ռեժիմի ն, ինչի 
արդյ. նք. մ հեռ. ստաընկեր. թյան նկատմամբ աննախադեպ ճնշ. մն եր սկսեցին 
գործադրվել բազմաթիվ պետական կառ. յցների կողմի ց (մանրամասների համար, տես՝ 7.3.3. 
բաժինը): 2007 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հրապարակած իր հայտարար. թյ. ն. մ «ՉԱՊ» 
ընկեր. թյան («ԳԱԼԱ» հեռ. ստաընկեր. թյան հիմն ադիր ընկեր. թյան) սեփականատեր 
Վահան Խաչատրյանը պնդ. մ էր, որ իշխան. թյ. նները փորձ. մ են ճնշել «ԳԱԼԱ» 
հեռ. ստաընկեր. թյանը, և որ «ԳԱԼԱ» հեռ. ստաընկեր. թյան դիրքորոշ. մը, այն է՝ եթերի 
հավասար հնարավոր. թյ. նների տրամադր. մը բոլոր քաղաքական . ժերին, չի փոխվել. , 

276 Հարցազր. յց «ԳԱԼԱ» հեռ. ստաընկեր. թյան գործադիր տնօրեն Կարինե Հար. թյ. նյանի հետ, Երևան, 12 դեկտեմբերի, 
2012թ.:

277 Հետագայ. մ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ձևավորեց նոր ընդդիմադիր բլոկ՝ Հայ ազգային կոնգրեսը, և իր թեկնած. թյ. նն 
առաջադրեց 2008 թվականի նախագահական ընտր. թյ. ններ. մ: 
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և որ նա՝ որպես ընկեր. թյան սեփականատեր, թ. յլ չի տա ցանկացած մի ջամտ. թյ. ն որևէ 
կառ. յցի կամ անհատ անձի կողմի ց:278

«ԳԱԼԱ»-ի դեպքը մի ակը չէ: ԽԱՊԿ-ի 2010 թվականի տարեկան զեկ. յց. մ նշվ. մ է՝ “Այս և 
մի  քանի այլ լրատվամի ջոցներից (մասնավորապես՝ որոշ ինտերնետային տեղեկատվական 
կայքերից) ստացված նմանատիպ ահազանգերը, թե գործարարները խ. սափ. մ են իրենց 
մոտ գովազդներ տեղադրել և անգամ խզ. մ են արդեն կնքված պայմանագրերը, ենթադրել 
են տալիս, որ քաղաքական իշխան. թյ. նը և նրա հետ սերտաճած բիզնեսը, տնտեսական 
լծակների օգն. թյամբ փորձ. մ են ճնշել անցանկալի ԶԼՄ-ներին:»279

Պետական ֆինանսավոր. մ ստան. մ են «Հայաստանի Հանրապետ. թյ. ն» և «Республика 
Армения» օրաթերթերը, Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյ. նը և «Արմե նպրես» 
գործակալ. թյ. նը (տես՝ 6.2.1 բաժինը): Այս . ս. մն ասիր. թյան շրջնակներ. մ 
հարցազր. յցներին մասնակցած՝ լրագրողական կազմակերպ. թյ. նների փորձագետների 
կարծիքով, պետ. թյան կողմի ց Հանրային հեռ. ստառադոընկեր. թյան ֆինանսավոր. մը 
ինչպես նաև նրա ակտիվ մասնակց. թյ. նը գովազդային շ. կայ. մ անհավասար և 
ոչ արդար մրցակցային պայմաններ են ստեղծ. մ հեռարձակման ոլորտ. մ: Սակայն 
իշխան. թյ. նները չեն շտապ. մ փոխել այս իրավիճակը: Ինչ վերաբեր. մ է օրաթերթերին 
և լրատվական գործակալ. թյանը, ապա նրանք կառավարամե տ դիրքորոշ. մ . նեն, բայց 
էական դերակատար. մ չ. նեն մե դիա շ. կայ. մ: 

Պետական բյ. ջեի հատ. կ տողով գ. մարներ են նախատեսվ. մ նաև ոչ պետական 
լրատվամի ջոցներին օժանդակ. թյ. ն տրամադրել.  համար: Այդ նպատակով 
հատկացվող գ. մարները տարիների ընթացք. մ տատանվել են 128,000-ից 151,600 
ԱՄՆ դոլարի սահման-ներ. մ (տես՝ 6.2.1 բաժինը) և նախատեսվել են գրական 
և մշակ. թային հրատարակ. թյ. նների, երեխաների և պատանիների համար 
հրատարակ. թյ. նների, մարզային և քաղաքային հրատարակ. թյ. նների, ինչպես նաև 
ազգային փոքրամասն. թյ. նների կողմի ց հրատարակվող թերթերի համար: Գ. մարները 
տրամադրվ. մ են ՀՀ մշակ. յթի նախարար. թյան «Գրքի և հրատարակչական գործի 
կենտրոնի» կողմի ց: Ներկայացվող պահանջներին համապատասխան. թյան չափանիշներն 
են՝ հրատարակման առնվազն երկ.  տարվա փորձը, 500-ից ոչ պակաս տպաքանակը, 
հրատարակման կանոնավոր. թյ. նը, եռամսյակը մե կ Կենտրոնին ֆինանսական 
հաշվետվոթյ. ններ ներկայացնելը և դիմ. մ ներկայացնել.  համար հիմն ավոր. մը: Ըստ 
սահմանված նորմե րի, մարզային լրագրերին հատկացվ. մ է 400,000 ՀՀ դրամ (1,000 ԱՄՆ 
դոլար), իսկ գրական և մշակ. թային հրատարակ. թյ. նների համար՝ 1 մի լիոն ՀՀ դրամի ց 

278 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «Իշխան. թյ. նները մի ջամտ. մ են հեռարձակողների խմբագրական քաղաքական. թյանը», 
շաբաթական տեղեկագիր, 19–25 հոկտեմբերի, 2007թ., տես՝ http://www.ypc.am/bulletin/ln/en/t/41643  (դիտվել է 2012 
թվականի նոյեմբերի 20-ին).:

279 ԽԱՊԿ, «Տարեկան զեկ. յց Հայաստան. մ խոսքի ազատ. թյան վիճակի եվ լրագրողների .  ԶԼՄ-ների իրավ. նքների 
խախտ. մն երի մասին», տես՝ http://khosq.am/en/2011/02/1702  (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):
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մի նչև 2 մի լիոն ՀՀ դրամ (2,500–5,000 ԱՄՆ դոլար): Այդ ս. բսիդիաները ստացողներից 
պահանջվ. մ է իրենց հրատարակ. թյ. ններ. մ նշել, որ դրանք հրատարակվ. մ են 
պետ. թյան աջակց. թյամբ: 

Ըստ Հայաստանի Ժ. ռնալիստների մի . թյան նախագահ Աստղիկ Գևորգյանի, 
ս. բսիդավոր. մի ց օգտվել.  համար համապատասխան. թյան չափանիշները 
բավականաչափ հստակ չեն և հնարավոր. թյ. ններ են ստեղծ. մ ս. բյեկտվիվ որոշ. մն երի 
կայացման համար: «Շատ ավելի օբյեկտիվ կլիներ, եթե ֆինանսավոր. մը համաչափ լիներ 
լրատվամի ջոցների կողմի ց տարեկան կտրվածքով վճարվող հարկերի գ. մարներին, 
ինչպես առաջարկվել էր լրագրողական կազմակերպ. թյ. նների կողմի ց», նշել էր տկն 
Գևորգյանը:280 Գորիսի մամ. լի ակ. մբի նախագահ Ս. սաննա Շահնազարյանն էլ իր 
հերթին նշեց, որ տպագիր մամ. լի ս. բսիդավորման համար անհրաժեշտ է մշակել ավելի 
հստակ չափանիշներ՝ հաշվի առնելով որակը, այսինքն՝ թե ինչ է տպագրվ. մ տվյալ թերթ. մ 
կամ ամսագր. մ (հանրային կարևոր. թյան հարցերի վերաբերյալ, թե մի այն ժամանցային 
բն. յթի նյ. թեր):281

 
7.3.2 Կարգավորողը

Մինչև թվայնացման գործընթացների սկիզբն ընկած ժամանակաշրջան. մ լրատվամի ջոցի 
գործ. նե. թյանը մի ջամտել.  ամե նավառ օրինակը լիցենզավորման համար 2002 թվականի 
մրց. յթ. մ և դրան հաջորդած 13 այլ մրց. յթներ. մ «Ա1+» հեռ. ստաընկեր. թյանը 
հեռարձակման լիցենզիա տալ.  մե րժ. մն  էր (տես՝ 7.2.3 բաժինը): Այդ մի ջամտ. թյան 
արդյ. նք. մ «Ա1+»-ն այժմ եթեր. մ չէ. այն գործ. մ է մի այն օնլայն տարբերակով և օնլայն 
հեռարձակ. մ է իրականացն. մ իր էլեկտրոնային կայքէջի մի ջոցով, որտեղ տպագրվ. մ է 
նաև տեքստային տեղեկատվ. թյ. ն: 

«Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 58-րդ հոդվածի համաձայն, ՀՌԱՀ-ն 
իրավ. նք . նի վարչական տ. յժեր, օրինակ գրավոր նախազգ. շաց. մ կամ տ. գանք, 
կիրառել օրենսդր. թյան պահանջների կամ լիցենզիայի պայմանների խախտ. մն երի 
հայտնաբերման դեպք. մ: Բացի դրանից, օրենքով նախատեսվ. մ են բազմաթիվ այլ դեպքեր, 
երբ ՀՌԱՀ-ն իրավաս.  է դիմե լ դատարան` լիցենզիայի գործող. թյան դադարեցման 
պահանջով (օրինակ՝ երբ լիցենզիա ստանալ.  համար ներկայացված փաստաթղթեր. մ 
հիմն ադրի կողմի ց կեղծ կամ խեղաթյ. րված տեղեկատվ. թյան է տրամադրվել, 
լիցենզիան ստանալ.  պահից վեց ամսվա ընթացք. մ հեռ. ստառադիոհաղորդ. մն եր չեն 
հեռարձակվել, կատարվել է լիցենզիայի զիջ. մ ֆիզիկական կամ իրավաբանական այլ 
անձանց, հեռ. ստառադիոընկեր. թյան տեխնիկական մի ջոցները չեն համապատասխան. մ 
ընդ. նված ստանդարտներին և այլն): Հեռ. ստատեսային և ռադիո ընկեր. թյ. նները 

280 Հարցազր. յց Հայաստանի Ժ. ռնալիստների մի . թյան նախագահ Աստղիկ Գևորգյանի հետ, Երևան, 13 դեկտեմբերի, 
2012թ.:

281 Հարցազր. յց Գորիսի մամ. լի ակ. մբի նախագահ Ս. սաննա Շահնազարյանի հետ, Երևան, 14 դեկտեմմբերի, 2012թ.:
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իրավ. նք . նեն դիմե լ.  դատարան` ՀՌԱՀ-ի որոշ. մն երն անվավեր ճանաչել.  կամ 
փոփոխել.  պահանջով:282

ՀՌԱՀ-ը հեռարձակող ընկեր. թյան նկատմամբ վարչական պատժամի ջոցներ կիրառեց, 
երբ 2012 թվականի մայիսի 11-ին 1 մի լիոն ՀՀ դրամի  (2,500 ԱՄՆ դոլար) չափով տ. գանեց 
«Կենտրոն» հեռ. ստաընկեր. թյանը: Պատճառն այն էր, որ մայիսի 6-ին ԱԺ ընտր. թյ. նների 
օրը, «Կենտրոն» հեռ. ստաընկեր. թյաբ եթեր էր հեռարձակվել ընդդիմադիր «Հայ ազգային 
կոնգրես» կ. սակց. թյան ներկայաց. ցչի մամ. լի աս. լիսը։ Վերջինս ընտրողներին կոչ էր 
արել գնալ ընտրատեղամասեր, բայց ձայն չտալ իշխող ՀՀԿ-ին: ՀՌԱՀ-ը գտել էր, որ դա ՀՀ 
Ընտրական օրենսգրքի և «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի խախտ. մ էր: 
Ըստ Երևանի մամ. լի ակ. մբի նախագահ պրն Նավասարդյանի, «Կենտրոն» հեռ. ստա-
ընկեր. թյանը տ. գանել.  մասին ՀԱՌՀ-ի որոշ. մն  օբյեկտիվ էր, քանի որ ընկեր. թյ. նը 
խախտել էր օրենքը և քարոզչական բն. յթի հաղորդ. մ էր հեռարձակել դրա համար 
արգելված ժամանակահատված. մ: 

Բացի դրանից, ՀՌԱՀ-ը վարչական վար. յթ հար. ցեց «Կենտրոն» և «Երկիր մե դիա» 
հեռ. ստաընկեր. թյ. նների նկատմամբ` իրենց կողմի ց 2012 թվականի խորհրդարանական 
ընտր. թյ. նների քարոզարշավն երի լ. սաբանման կապակց. թյամբ: Այս վար. յթների 
համար հիմք էր հանդիսացել ՀՌԱՀ-ի կողմի ց քարոզչական արշավն երի լ. սաբանման 
նկատմամբ իրականացված մշտադիտարկ. մը, որի արդյ. նք. մ պարզվել էր, որ երկ.  
հեռ. ստա-ընկեր. թյ. ններն էլ գերազանցել էին իրենց հետ փոխկապակցված թեկնած. ներին 
և կ. սակց. թյ. ններին (համապատասխանաբար՝ «Բարգավաճ Հայաստան» և «Հայ հեղափո-
խական դաշնակց. թյ. ն» կ. սակց. թյ. ններին) հատկացված եթերաժամանակը (տես նաև՝ 
5.3.2 բաժինը): Այս դեպք. մ, ըստ պրն Նավասարդյանի, ՀՌԱՀ-ի գործող. թյ. ններն ավելի 
քաղաքական մոտիվացիա . նեին: «Երկ.  հեռ. ստաընկեր. թյ. ններն էլ ներկայացն. մ 
են այն կ. սակց. թյ. նների շահերը, որոնք վերջին քաղաքական փոփոխ. թյ. նների 
արդյ. նք. մ դ. րս են եկել իշխող կոալիցիայի կազմի ց և դարձել այլընտրանքային քաղաքական 
. ժեր: Միևն. յն ժամանակ, իշխան. թյան գլ. խ կանգնած ՀՀԿ-ն սովոր էր վերահսկող. թյ. ն 
իրականացնել բոլոր հեռարձակողների նկատմամբ և ստիպել նրանց ծառայել.  իր շահերին: 
Իսկ քանի որ այս երկ.  հեռ. ստաընկեր. թյ. ններն այլ կերպ են վարվել, ապա որոշ. մ էր 
կայացվել ճնշ. մ գործադրել նրանց վրա ՀՌԱՀ-ի մի ջոցով, որը մի շտ եղել է այն մարմի նը, որ 
կատար. մ է իշխան. թյ. նների ցանկ. թյ. նները», նշել էր պրն Նավասարդյանը:283

Մայիսի 18-ին ՀՌԱՀ-ը որոշեց կարճել «Կենտրոն» և «Երկիր մե դիա» հեռ. ստաընկեր. թյ. նների 
նկատմամբ հար. ցված վար. յթները, հաշվի առնելով, որ իր կողմի ց իրականացված 

282 «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 58, տես՝  http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&
ID=3853&lang=arm (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):

283 Հարցազր. յց Երևանի մամ. լի ակ. մբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ, Երևան, 8.08.2012թ.:
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մշտադիտարկ. մը նոր աշխատաոճ է, .  նաև այն փաստը, որ «Կենտրոն» հեռ. ստաընկեր. թյ. նը 
մե կ այլ խախտման համար արդեն իսկ ենթարկվել էր տ. գանքի։ «ՀՌԱՀ-ը գիտակց. մ էր, որ 
լրագրողական համայնքը մե ծ աղմ. կ կբարձրացներ վարչական տ. յժերի կիրառման դեպք. մ, 
քանի որ երկ.  հեռ. ստաընկեր. թյ. նների կողմի ց կատարված խախտ. մն երի մասին 
գնահատ. մն երը ս. բյեկտիվ են եղել:»284

Միևն. յն ժամանակ, ինչպես նշեց պրն Նավասարդյանը, Երևանի մամ. լի ակ. մբը 
և մի ջազգային կազմակերպ. թյ. նները բազմի ցս ահազանգել են, որ նախորդ 
քարոզարշավն երի ժամանակ գրեթե բոլոր հեռ. ստաընկեր. թյ. նները խախտել են 
հատկացվող հեռ. ստաեթերի հավասարակշռ. թյ. նը՝ հօգ. տ իշխող կ. սակց. թյ. նների, 
սակայն ՀՌԱՀ-ը երբեք որևէ մե կի նկատմամբ տ. յժ չի նշանակել նախկին. մ:285

7.3.3 Միջատ. թյան այլ եղանակներ 

Իշխան. թյ. նների կողմի ց մի ջամտ. թյան ամե նատարածված եղանակներից է 
«անհնազանդ» լրատվամի ջոցի մոտ հաճախակի ստ. գ. մն երի իրականաց. մը: Նման 
դեպքերից էին Վահան Խաչատրանին պատկանող «ՉԱՊ» ընկեր. թյ. ն. մ իրականացված 
ստ. գ. մն երը: 

«ՉԱՊ» ընկեր. թյ. ն. մ հարկային ստ. գ. մն երը սկսվեցին 2007 թվականի հոկտեմբերին, 
երբ պրն Խաչատրյանը հայտարար. թյ. ն էր տարածել «ԳԱԼԱ» հեռ. ստաընկեր. թյան 
վերաբերյալ (տես՝ 7.3.1 բաժինը): Ստ. գ. մն երի ավարտից հետո, Հարկային 
պետական ծառայ. թյ. նը հայտարարել էր բազմաթիվ խախտ. մն եր հայտնաբերել.  
վերաբերյալ: Ստ. գողների կողմի ց կազմված եզրափակիչ արձանագր. թյան համաձայն, 
հեռ. ստաընկեր. թյ. նը թաքցրել էր հեռ. ստագովազդի իրական ծավալները՝ պետական 
բյ. ջե չվճարելով ավելի քան 25 մի լիոն ՀՀ դրամ (ավելի քան 81,000 ԱՄՆ դոլար):286 «ՉԱՊ» 
սեփականատեր Վահան Խաչատրյանն իր հերթին հայտնել էր, որ «ԳԱԼԱ»-ն չէր կարող 
հարկային տես. չների հաշվարկների հիմք. մ դրված ծավալների չափով գովազդ . նենալ:287

2007 թվականի նոյեմբերի 27-ին ՀՀ տնտեսական դատարանը վար. յթ ընդ. նեց հարկային 
ծառայ. թյան հայցը` «ՉԱՊ»-ից որպես հարկային պարտավոր. թյ. ն 25,2 մի լիոն ՀՀ դրամ 
(ավելի քան 82,000 ԱՄՆ դոլար) գ. մար բռնագանձել.  պահանջով (հաշվի առնելով տ. յժն 

284 ԽԱՊԿ, «Հայաստան. մ խոսքի ազատ. թյան վիճակի և լրագրողների .  ԶԼՄ-ների իրավ. նքների խախտ. մն երի մասին 
եռամսյակային զեկ. յց, 2012թ.», տես՝  http://khosq.am/en/reports/cpfe-quarterly-report-april-june-2012  (դիտվել է 2012 
թվականի նոյեմբերի 20-ին):

285 Հարցազր. յց Երևանի մամ. լի ակ. մբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի հետ, Երևան, 15.12.2012թ.:

286 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «ԳԱԼԱ հեռ. ստաընկեր. թյ. նը պետք է կատարի հարկային պարտավոր. թյ. նները: 
Մեկնարկել է ԳԱԼԱ հեռ. ստաընկեր. թյանը ֆինանսապես աջակցել.  դրամահավաք-մարաթոնը», շաբաթական 
տեղեկագիր, 2007 թվականի մարտի 14–20, տես՝  http://www.ypc.am/bulletin/ln/en/t/41816 (դիտվել է 2012 թվականի 
նոյեմբերի 2012-ին):

287 «ՉԱՊ» ընկեր. թյան սեփականատեր Վահան Խաչատրյանի հայտարար. թյ. նը, տես՝  http://www.archive.168.am/am/arti-
cles/11919-pr (հայերենով) (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):
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.  տ. գանքները և հանելով արդեն վճարված հարկերը):288 2007 թվականի դեկտեմբերի 
3-ին հարկային պետական ծառայ. թյան մի ջնորդ. թյամբ «ՉԱՊ»-ի գ. յքի և ֆինանսական 
մի ջոցների վրա կալանք դրվեց: Դեկտեմբերի 17-ին սկսվեցին դատական լս. մն երը, 
որոնք ընդհատվեցին դեկտեմբերի 18-ին, այն բանից հետո, երբ դատարանը ընդ. նեց 
«ՉԱՊ» ընկեր. թյան հակընդդեմ հայցը` հարկային ստ. գ. մն երի արդյ. նքների մասին 
եզրափակիչ արձանագր. թյ. նը անվավեր ճանաչել.  պահանջով: Դատարանը վճռեց 
մի ացնել երկ.  հայցերը մե կ գործի մե ջ: Հետագայ. մ գործը ընդ. նվեց ՀՀ վարչական 
դատարանի վար. յթ (դատական բարեփոխ. մն երի արդյ. նք. մ 2008 թվականից 
տնտեսական դատարանը լ. ծարվել է): 

2008 թվականի մարտի 19-ի նիստ. մ վարչական դատարանը վճռեց «ՉԱՊ» ՍՊԸ-ին 
պարտավորեցնել պետական բյ. ջե մ. ծել ավելի քան 25 մի լիոն ՀՀ դրամի  չափով հարկային 
պարտքը և տ. գանքները։ Ն. յն օրը սկսվեց հեռ. ստամարաթոնը` հարկային պարտքերը 
վճարել.  համար մի ջոցներ ձեռք բերել.  համար հեռ. ստաընկեր. թյանն աջակցել.  
նպատակով: Հեռ. ստամարաթոնը նախաձեռնվել էր «ԳԱԼԱ»-ի խմբագր. թյան ԽԱՊԿ-ի 
նախաձեռն. թյամբ: Վեց օրերի ընթացք. մ հավաքվեց .  դատական ակտերի հարկադիր 
կատարման ծառայ. թյանը փոխանցվեց 26.45 մի լիոն ՀՀ դրամ (67,000 ԱՄՆ դոլար): «ՉԱՊ» 
ընկեր. թյ. նը Վարչական դատարանի որոշ. մը բողոքարկեց ՀՀ Վճռաբեկ դատարան։ 
Սակայն բողոքարկ. մը վար. յթ չընդ. նվեց:289

Զանգվածային լրատվ. թյան մի ջոցների, այդ թվ. մ՝ ինտերնետային կայքերի, վրա 
պետ. թյան կողմի ց ապօրինի ճնշ. մն եր գործադրել.  մե կ այլ վառ օրինակ էր նախագահական 
ընտր. թյ. ններից հետո 2008 թվականի մարտի 1-ից 20-ը հայտարարված արտակարգ 
դր. թյան ժամանակ Նախագահի կողմի ց գրաքնն. թյ. ն սահմանելը:290 Գրաքնն. թյ. նն 
արգելվ. մ է օրենքով, սակայն արտակարգ դր. թյ. ն սահմանող հրամանագր. մ դրա մասին 
չի նշվել: Արտակարգ դր. թյ. ն հայտարարել.  մասին հրամանագրով նախատեսվ. մ էր, 
որ «զանգվածային լրատվ. թյան մի ջոցների կողմի ց պետական և ներքաղաքական հարցերի 
առնչ. թյամբ հրապարակ. մն երը կարող են իրականացվել բացառապես պետական 

288 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «Հավաքվել է «ԳԱԼԱ» հեռ. ստաընկեր. թյան հարկային պարտավոր. թյ. նները մարել.  
համար անհրաժեշտ գ. մարը», շաբաթական տեղեկագիր, 21–27 մարտի, 2008թ., տես՝ http://www.ypc.am/bulletin/t/41821/
ln/en (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):

289 ԽԱՊԿ, «2008 թվականի տարեկան զեկ. յց Հայաստան. մ ԶԼՄ-ների և լրագրողների իրավ. նքների խախտ. մն երի 
մասին», տես՝  http://khosq.am/wp-content/uploads/Doklad-2008-Eng.pdf  (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):

290 2008 թվականի նախագահական ընտր. թյ. նների ժամանակ ընդդիմ. թյ. նը սատար. մ էր առաջին նախագահ, «Հայ 
ազգային կոնգրեսի» առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնած. թյ. նը: Չհամաձայնելով ընտր. թյ. նների արդյ. նքների 
հետ և իշխան. թյ. ններին մե ղադրելով զանգվածային ընտրակեղծիքների մե ջ, ընդդիմ. թյ. նը հայտարարեց անժամկեետ 
բողոքի ակցիաների անցկացման մասին: Մարտի 1-ի առավոտյան իշխան. թյ. նները . ժ կիրառեցին՝ Երևանի 
Ազատ. թյան հրապարակ. մ հավաքված ընդդիմադիրների վրանային ավանը ցրել.  համար: Դրան ի պատասխան 
ընդդիմ. թյան տասնյակ հազարավոր համախոհներ հավաքվեցին Մյասնիկյանի արձանի մոտ: Երեկոյան ց. ցարարների 
դեմ հատ. կ . ժեր կիրառվեցին: Հրաձգ. թյան հետևանքով տասը մարդ զոհվեց, իսկ հարյ. րավոր մարդիկ վն ասվածքներ 
ստացան բախ. մն երի ընթացք. մ: Գիշերը հայտարարվեց արտակարգ դր. թյ. ն: 
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մարմի նների պաշտոնական տեղեկատվ. թյան սահմաններ. մ»:291 Մարտի 13-ին 
հրամանագր. մ փոփոխ. թյ. ններ կատարվեցին, և ԶԼՄ-ների գործ. նե. թյանը վերաբերող 
ենթակետը ձևակերպվեց նոր խմբագր. թյամբ. «արգելվ. մ է զանգվածային լրատվ. թյան 
մի ջոցների կողմի ց պետական և ներքաղաքական հարցերի առնչ. թյամբ ակնհայտ ս. տ 
կամ իրավիճակը ապակայ. նացնող տեղեկատվ. թյ. ն կամ առանց իրազեկման (ապօրինի) 
մի ջոցառ. մն երի մասնակց. թյան կոչեր, ինչպես նաև նման տեղեկատվ. թյ. ն կամ կոչեր 
որևէ այլ եղանակով և ձևով հրապարակելը կամ տարածելը»:292

Գործնական. մ այդ սահմանափակ. մն երը վերածվեցին գրաքնն. թյան: Ըստ լրագրողների, 
գալիս էին մարդիկ, որոնք ներկայան. մ էին որպես ազգային անվտանգ. թյան ծառայ. թյան 
ներկայաց. ցիչներ, և հրապարակ. մի ց առաջ ստ. գ. մ տպագիր մամ. լի նյ. թերը և մի այն 
դրանից հետո թ. յլատր. մ կամ արգել. մ էին դրանց հրապարակ. մը: Լրատվ. թյան այլ 
մի ջոցների նկատմամբ ն. յնպես խիստ հսկող. թյ. ն էր սահմանվել: ԽԱՊԿ-ն արձանագրել 
է, որ լրատվամի ջոցները շատ ավելի հաճախ են հարձակման թիրախ դառն. մ հատկապես 
երկր. մ նախընտրական քարոզարշավն երի ընթացք. մ ձևավորվող լարված. թյան 
մթնոլորտ. մ:293

Արտակարգ իրավիճակի պայմաններ. մ դադարեցին լ. յս տեսնել «Առավոտ», «Հայկական 
ժամանակ», «Ժամանակ Երևան», «Հրապարակ», «Տարեգիր», «Փակագիծ», «Չորրորդ 
իշխան. թյ. ն», «Հայք» և «168 ժամ» թերթերը։ Լրագրողների վկայ. թյամբ տպագր. թյան 
վրա արգելքը իրականացն. մ էին ՀՀ ազգային անվտանգ. թյան ծառայ. թյան 
ներկայաց. ցիչները:294 Արգելափակվեցին «Lragir.am» և «Armenia Today» ինտերնետ-կայքերը, 
իսկ «Ա1+»-ի դոմե նը փակվեց։ Դադարեցվեց «Ազատ. թյ. ն» ռադիոկայանի հաղորդ. մն երի 
սփռ. մը «ԱրՌադիո Միջմայրցամաքային» ալիքով և փակվեցին ռադիոկայանի 
ինտերնետային կայքերը:295 Երկրի բնակչ. թյ. նը հայտնվել էր լիակատար տեղեկատվական 
շրջափակմե ն մե ջ. հեռ. ստատես. թյամբ և շատ հազվադեպ նաև թերթերով տրամադրվ. մ 
էր մի այն պաշտոնական տեղեկատվ. թյ. ն, և մի այն պաշտոնական դիրքորոշ. մն եր, 
կարծիքներ և տեսակետներ: 

291 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «Արտակարգ դր. թյ. նը սահմանափակ. մ է լրատվամի ջոցների գործ. նե. թյ. նը», 
շաբաթական տեղեկագիր,  29 փետրվարի – 6 մարտի, 2008թ., տես՝ http://www.ypc.am/bulletin/t/41737/ln/en (դիտվել է 2012 
թվականի նոյեմբերի 20-ին):

292 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «Արտակարգ դր. թյան մասին հրամանագիրը փոփոխվել է լրատվամի ջոցների գործ. նե. թյան 
մասով», շաբաթական տեղեկագիր, 7–13 մարտի, 2008թ, տես՝ http://www.ypc.am/bulletin/t/41837/ln/en  (դիտվել է 2012 
թվականի նոյեմբերի 20-ին):

293 ԽԱՊԿ, «Հայաստան. մ խոսքի ազատ. թյան վիճակի և լրագրողների .  ԶԼՄ-ների իրավ. նքների խախտ. մն երի մասին 
երկրորդ եռամսյակային զեկ. յց, 2012թ.» տես՝  http://khosq.am/en/reports/cpfe-quarterly-report-april-june-2012  (դիտվել է 
2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):

294 ԽԱՊԿ, «Հայաստան. մ լրագրողների .  ԶԼՄ-ների իրավ. նքների խախտ. մն երի մասին տարեկան զեկ. յց, 2008 թ.»,  
Երևան, տես՝ http://khosq.am/wp-content/ uploads/2010/03/zekuyc-2008.unicode.pdf (հայերեն), http://khosq.am/wp-content/up-
loads/Doklad-2008-Eng.pdf (անգլերեն) (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):

295 Երևանի մամ. լի ակ. մբ, «Հայաստան. մ իրականացվ. մ է գրաքնն. թյ. ն», շաբաթական տեղեկագիր, 14-20 մարտի, 
2008թ., տես՝ http://www.ypc.am/bulletin/ln/en/t/41816  (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):
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2008 թվականն աննախադեպ էր լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռն. թյան դեպքերի 
քանակով. ԽԱՊԿ-ի կողմի ց արձանագրվել է 18 դեպք: Նման բռն. թյ. նների ենթարկվ. մ էին 
ոչ մի այն ընդդիմադիր թերթերի աշխատակիցները («Հայկական ժամանակ» թերթի լրագրող 
Լ. սինե Բարսեղյանը, «Չորրորդ իշխան. թյ. ն» թերթի ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը 
և այլոք), այլ նաև այլ լրատվամի ջոցների լրագրողները («Ազատ. թյ. ն» ռադիոկայանի 
հայկական ծառայ. թյան երևանյան գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնակատար 
Հրաչ Մելք. մյանը, «Hetq.am»-ի գլխավոր խմբագիրը, Հետաքննող լրագրողների 
ընկերակց. թյան նախագահ պրն Բաղդասարյանը և այլոք): Այդ ժամանակ լրագրողական 
կազմակերպ. թյ. նների և մարդ.  իրավ. նքների հարցերով կազմակերպ. թյ. նների 
կողմի ց համատեղ հայտարար. թյ. ն արվեց, որ. մ ասվ. մ էր՝ «2008 թվականի մարտի 1-ի 
ողբերգական իրադարձ. թյ. ններից հետո հանդ. րժողական. թյան մթնոլորտ ակնկալող 
հասարակ. թյ. նն ականատեսն է դառն. մ մամ. լի ներկայաց. ցիչների հանդեպ 
բռն. թյ. նների նոր ալիքի»:296

Այդ խախտ. մն երը համապատասխան արձագանք են ստացել նաև մի ջազգային 
կազմակերպ. թյ. նների կողմի ց։ Մասնավորապես, 2008 թվականի փետրվարի 21-ին 
«Լրագրողներ առանց սահմանի» (RSF) կազմակերպ. թյ. նը իշխան. թյ. ններին կոչ արեց 
պատժել Հայաստանի նախագահական ընտր. թյ. նները լ. սաբանող լրագրողների վրա 
հարձակման մե ղավորներին։ Կազմակերպ. թյ. նը հայտարարել էր՝ «Իշխան. թյ. նները 
պետք է լրջորեն վերաբերվեն այդ մի ջադեպերին: Լրագրողներն ընդամե նը իրենց գործն են 
ան. մ:» Փետրվարի 22-ին ընտրական տեղամասեր. մ բռն. թյան և սպառնալիքի դեպքերի 
առնչ. թյամբ հայտարար. թյամբ հանդես եկավ «Հյ. ման Ռայթս Ուոթչ» մի ջազգային 
իրավապաշտպան կազմակերպ. թյ. նը, որը Հայաստանի իշխան. թյ. ններին կոչ արեց 
նախագահական ընտր. թյ. նների օրը լրագրողների և դիտորդների դեմ կատարված 
իրավախախտ. մն երի հետաքնն. թյ. ն անցկացնել:»297

Լրագրողների հանդեպ բռն. թյ. նների ալիքը չմարեց նաև հետագա տարիներին, չնայած 
որ էապես թ. լացավ: 2011 թվականին արձանագրվել է հինգ դեպք, իսկ 2012 թվականի 
առաջին եռամսյակ. մ ոչ մի  դեպք չի արձանագրվել: Այդ. հանդերձ, լրագրողների 
հանդեպ ֆիզիկական բռն. թյան երեք դեպք արձանագրվել է ն. յն տարվա երկրորդ 
եռամսյակի ընթացք. մ, երբ տեղի էին . նեն. մ խորհրդարանական ընտր. թյ. ններ, և 
մե կ դեպք արձանագրվել է երրորդ եռամսյակի ընթացք. մ՝ տեղական ինքնակառավարման 
մարմի նների ընտր. թյ. նների ժամանակ: Բայց ամե ն դեպք. մ այս թվերը զգալիորեն 
պակաս են 2008 թվականին արձանագրված դեպքերի թվի համե մատ: 

296 ԽԱՊԿ, «Հայաստան. մ խոսքի ազատ. թյան վիճակի եւ լրագրողների .  ԶԼՄ-ների իրավ. նքների խախտ. մն երի մասին 
տարեկան զեկ. յց, 2008թ.» էջ. 6, տես՝ http://khosq.am/en/reports/annual-report-2008-2  (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 
20-ին):

297 Հյ. ման Ռայթս Ուոթչ, «Հայաստանի 2008 թվականի վիճարկված նախագահական ընտր. թյ. նները, հետընտրական 
բռն. թյ. նները եւ մի ակողմանի պատասխանատվ. թյան կանչել.  քաղաքական. թյ. նը»,  2008թ. տարեկան զեկ. յց,  
տես՝ http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/armenia0209webwcover.pdf (դիտվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 20-ին):
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ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածի (զրպարտ. թյ. ն և վիրավորանք) հիմքով 
հար. ցված վար. յթները լրատվամի ջոցներին վախեցնել.  լ. րջ գործիք էին դառն. մ: 
2011 թվականն աննախադեպ էր այդ առ. մով, որի ընթացք. մ հարց. վել էր 37 դատական 
գործ: Հայցվորների մե ծ մասը մամ. լ. մ տպագրված քննադատական բն. յթի հոդվածները 
մե կնաբան. մ էին որպես վիրավորանք և զրպարտ. թյ. ն, ինչի դիմաց փոխհատ. ց. մ էին 
պահանջ. մ որպես լրատվամի ջոցին պատժել.  մի ջոց (մանրամասների համար տես՝ 7.1.2.2. 
բաժինը): 2012 թվականին լրագրողների և լրատվամի ջոցների դեմ հար. ցված դատական 
գործերի թիվը պակասել է նախորդ տարվա համե մատ. 17 գործ՝ ի տարբեր. թյ. ն նախորդ 
տարվա 37-ի:298

Աղյ. սակ 6. 
Լրագրողների իրավ. նքների խախտման արձանագրված դեպքեր, 2008–2012թթ.

Խախտ. մն երի տեսակները 2008 2009 2010 2011 2012

Լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռն. թյ. ններ 18 11 9 5 4

Ճնշ. մն եր ԶԼՄ-ների և դրանց աշխատակիցների 
վրա* (այդ թվ. մ՝ սպառնաիքներ, տնտեսական, 
իրավական և այլ ճնշ. մն եր)

16 14 19 49 37

Տեղեկ. թյ. ններ ստանալ.  և տարածել.  իրավ. նքի 
խախտ. մն եր 

14 13 18 7 23

Ծանոթագր. թյ. ն՝ * Այս տեսակի բռն. թյ. նները ներառ. մ են լրագրողների և նրանց լրատվամի ջոցների 
հանդեպ տարբեր սպառնալիքները, լրատվամի ջոցներին վախեցնել.  նպատակով 
օգտագործվող տնտեսական, իրավական և այլ մի ջոցները այդ թվ. մ՝ դատական գործերը 

Աղբյ. րը՝  ԽԱՊԿ-ի տարեկան զեկույցներ, տես՝ http://www.khosq.am 

7.4 Եզրակաց. թյ. ններ

Հեռարձակման անալոգային ժամանակաշրջան. մ բավականին երկար ժամանակ ՀՌԱՀ-ը 
ոչ թափանցիկ և ոչ արդար գործելաոճ է . նեցել, որը թերևս շար. նակ. մ է ն. յնը մն ալ 
թվայնացման գործընթացների այս վաղ փ. լեր. մ: Չնայած «Հեռ. ստատես. թյան և 
ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվ. մ է, որ օրինական. թյ. նը, ժողովրդավար. թյ. նը, 
հավասար. թյ. նը, անաչառ. թյ. նը, ինքն. ր. յն. թյ. նը, կոլեգիալ. թյ. նը և 
հրապարակայն. թյ. նը ՀՌԱՀ-ի գործ. նե. թյան սկզբ. նքներն են, այդ. հանդերձ, այդ 
սկզբ. նքները լիարժեքորեն չեն պահպանվ. մ մրց. յթների ժամանակ: Ավելին, ն. յն օրենքի 
համաձայն, ՀՌԱՀ-ը մրց. յթներ. մ հայտերի գնահատման և անաչառ. թյան ապահովան 
համար կարող է հասարակական կամ պայմանագրային հիմ. նքներով մասնագետներ և 
փորձագետներ ներգրավել մասնագիտացված հասարակական կազմակերպ. թյ. ններից: 

298 ԽԱՊԿ, «Հայաստան. մ խոսքի ազատ. թյան վիճակի եւ լրագրողների .  ԶԼՄ-ների իրավ. նքների խախտ. մն երի մասին 
տարեկան զեկ. յց, 2012թ.», էջ 13, տես՝ http://khosq.am/en/reports/annual-report-2012 (դիտվել է 2013 թվականի հ. նիսի 15-ին):
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Սակայն 2002 թվականից մի նչև 2010 թվականն ընկած ժամանակահատված. մ, երբ 
անցկացվել են անալոգային հեռարձակման համար լիցենզավորան մրց. յթներ, որևէ 
մասնագետ չի հրավիրվել իր մասնակց. թյ. նն . նենալ.  այդ գործընթաց. մ, չնայած 
որ շահ. յթ չհետապնդող լրագրողական կազմակերպ. թյ. նները բազմի ցս իրենց 
մասնագիտական ծառայ. թյ. ններն են առաջարկել ՀՌԱՀ-ին: Ն. յնը կարելի է ասել նաև 
թվային վերգետնյա հեռարձակման լիցենզիաների տրամադրման համար 2010 թվականին 
անցկացված մրց. յթների մասին: 

Հեռարձակման թվային համակարգը բազմաթիվ հնարավոր. թյ. ններ է ընձեռ. մ 
հեռարձակ. մ իրականացնող հեռ. ստակայանների թվի ավելացման համար, մի նչդեռ 
Հայաստան. մ ճիշտ հակառակը տեղի . նեցավ. թվային հաճախական. թյ. նների 
համար մրց. յթի արդյ. նք. մ հեռ. ստակայանների թիվը կրճատվեց, ինչով ևս մե կ 
անգամ հաստատվեց, որ իշխան. թյ. նները ցանկ. թյ. ն . նեն պահպանել «վերահսկելի 
հեռարձակողների» ստատ. ս քվոն, անտեսելով հանրային շահը: 

Վերջին հինգ տարիների ընթացք. մ պետ. թյան մի ջամտ. թյ. նը լրատվամի ջոցների 
գործ.  նե. թյանը իր ամե նաս. ր դրսևոր. մն  է . նեցել մի այն 2008 թվականի մարտին 
հայտարարված արտակարգ դր. թյան ժամանակ, երբ տպագիր մամ. լի նկատմամբ 
գրաքնն. թյ. ն սահմանվեց, իսկ ինտերնետային լրատվական կայքերն արգելափակվեցին: 
Մնացած դեպքեր. մ մի ջամտ. թյան սահմանները և նշանակ. թյ. նը ն. յնն են մն ացել. 
վերգետնյա հեռարձակման ոլորտն ամբողջ. թյամբ վերահսկվ. մ է իշխան. թյ. նների 
կողմի ց, իսկ տպագիր մամ. լը և ինտերնետ հրատարակ. թյ. ններն օգտվ. մ են որոշ 
ազատ. թյ. նից: Թվային տեխնոլո գիաների զարգացման և թափ առնել.  ֆոնի վրա ինտերնետ 
հրատարակ. թյ. նների գործ. նե. թյանը մի ջամտել.  պետ. թյան ցանկ. թյ. նն ավելի 
նկատելի է դառն. մ:

Նոր մե դիա տեխնոլոգիաների վերաբերյալ հանրային քննարկ. մն երը շատ հազվադեպ 
կամ . շացած են լին. մ, .  բավականին սահմանափակ ազդեց. թյ. ն են . նեն. մ: Վերջին 
տարիների ընթացք. մ մի այն երկ.  փաստաթ. ղթ է դրվել քննարկման՝ Հայեցակարգը և 
«Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենքի նախագիծը: Հայեցակարգի վերաբերյալ 
հանր. թյան քննադատական գնահատականի մասին բարձրաձայնվեց մի այն այն ժամանակ, 
երբ Կառավար. թյ. նն արդեն հաստատել էր փաստաթ. ղթը: Իսկ «Հեռ. ստատես. թյան և 
ռադիոյի մասին» օրենքի նախագծի վերաբերյալ հանրային քննարկ. մն երը տեղի . նեցան 
այն ժամանակ, երբ Ազգային ժողովն  առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդ. նել էր նախագիծը, 
քաղաքացիական հասարակ. թյան կողմի ց ներկայացված էական առաջարկ. թյ. ններից 
ոչ մե կը չներառվեց նախագծի վերջնական տարբերակ. մ: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թվային հեռ. ստահեռարձակման համակարգը մի այն 
2015 թվականի հ. լիսի 1-ից է ամբողջ. թյամբ գործարկվել. , դեռ հնարավոր չէ գնահատել 
հեռարձակման թվային համակարգին անցնել.  ազդեց. թյ. նը բազմազան. թյան և 
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բազմակարծ. թյան վրա: Մինչդեռ, «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» գործող 
օրենքը և թվային հաճախական. թյ. նների համար մրց. յթի արդյ. նքները չեն նպաստ. մ 
բազմազան. թյան և բազմակարծ. թյան խթանմանը: Տասը տարին մե կ լիցենզավոր. մ 
իրականացնել.  ընթացակարգը հեռարձակման ոլորտն այդքան ժամանակով առանց զգալի 
փոփոխ. թյ. նների կթողնի՝ խոչընդոտելով նոր ս. բյեկտների մ. տքը շ. կա: Դեռ պարզ չէ, 
թե 2015 թվականից հետո ինչ կարգավիճակ են . նենալ.  մասնավոր մ. լտիպլեքսորները, 
և արդյոք նրանց կողմի ց այլընտրանքային լրատվ. թյան մի ջոց է հեռարձակվել. , թե 
նրանց գործառ. յթները սահման ափակվել.  են արդեն գոյ. թյ. ն  . նեցող լրատվ. թյան 
մի ջոցներին լրաց. ցիչ ալիքներ տրամադրելով: 
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8. Ամփոփիչ եզրակաց. թյ. ններ 
8.1 Մեդիան այսօր 

Թվային տեխնոլոգիաների օգտագործման ծավալների աճը վերջին հինգ տարիների 
ընթացք. մ իր դրական ազդեց. թյ. նն է . նեցել Հայաստան. մ զանգվածային լրատվ. թյան 
ոլորտ. մ: Տեղեկատվ. թյան ստացման և լրատվական աղբյ. րների հայտնաբերման համար 
լրատվամի ջոցների կողմի ց նոր տեխնոլոգիաներ .  ինտերնետ ռես. րսներ են օգտագործվ. մ: 
Տեղեկատվ. թյան աղբյ. ր են դառն. մ նաև բլոգերը և սոցիալական ցանցերը: 

Բազմազան. թյան և բազմակարծ. թյան առ. մով էական բարելավ. մն եր արձանագրվեցին 
ավանդական լրատվամի ջոցների կողմի ց իրենց սեփական կայքերի գործարկման և նոր՝ մի այն 
ինտերնետ դաշտ. մ գործող լրատվամի ջոցների թվի ավելացման արդյ. նք. մ: Կայքերի 
կողմի ց լայնորեն օգտագործվ. մ են մ. լտիմե դիային հնարավոր. թյ. նները: Ինտերնետի 
հասանելի. թյ. նը դեռ ցածր է, և թերևս լ. րջ խնդիր է մն . մ «թվային անջրպետը»՝ ինտերնետ 
կապ . նեցող քաղաքային բնակչ. թյան և այդ կապը չ. նեցող գյ. ղական համայնքների 
մի ջև, չնայած որ ինտերնետի հասանելի. թյան հետ կապված իրավիճակը բավականին 
արագ տեմպերով բարելավվ. մ է: Արդյ. նք. մ, հանրային և քաղաքական գործընթացների 
վրա ինտերնետ մե դիայի ազդեց. թյ. նը գնալով ավելան. մ է: 

Հասարակ. թյան ճնշող մե ծամասն. թյան համար տեղեկատվ. թյան հիմն ական 
աղբյ. ր է մն . մ հեռ. ստատես. թյ. նը: Սակայն, այն դեռ մե ծապես վերահսկվ. մ 
է իշխան. թյ. նների կողմի ց: Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին թերի օրենքը 
շար. նակ. մ է հարցականի տակ դնել հեռ. ստաընկեր. թյ. նների անկախ. թյ. նը, 
բազմազան. թյ. նը և բազմակարծ. թյ. նը. չնայած բազմաթիվ փոփոխ. թյ. ններին, 
այդ օրենքով դեռ չի ապահովվ. մ ոլորտ. մ առկա հիմն ական պրոբլեմն երի լ. ծ. մը: 
Օրենք. մ կատարված վերջին փոփոխ. թյ. նները պայմանավորված էին հեռարձակման 
թվային համակարգին անցնել.  գործընթացով, որը մե կնարկել է չորս տարի առաջ: 
Սակայն այդ փոփոխ. թյ. նները ն. յնպես մե ծապես քննադատվել են քաղաքացիական 
հասարակ. թյան և մի ջազգային կազմակերպ. թյ. նների կողմի ց՝ գոյ. թյ. ն . նեցող 
պրոբլեմն երին լ. ծ. մն եր չտալ.  պատճառով: 
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Բացի դրանից, «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենքի հիման վրա 2010 թվականի 
դեկտեմբերին անցկացված՝ հեռ. ստատեսային հեռարձակման լիցենզիայի համար 
մրց. յթները խիստ քննադատ. թյան ենթարկվեցին իրական մրցակց. թյան բացակայ. թյան 
և որոշ. մն երի կայացման կողմն ակալ .  ոչ թափանցիկ գործելաոճի պատճառով: Թեև 
հեռարձակման թվային համակարգով բազմաթիվ հնարավոր. թյ. ններ են ստեղծ. մ 
հեռ. ստաալիքների թվի ավելացման համար, տեղի . նեցավ ճիշտ հակառակը, այսինքն՝ 
հեռ. ստակայանների թիվը կրճատվեց: Քաղաքացիական հասարակ. թյ. նը փորձեր է 
ան. մ մշտադիտարկել հեռարձակման ոլորտի թվայնացման գործընթացը և ներկայացն. մ 
է իր առաջարկ. թյ. նները: 

Լրատվամի ջոցների մե ծ մասը կախված. թյ. ն . նեն խոշոր բիզնեսից և քաղաքական 
վերնախավից, որոնց հետ նրանք արդեն սերտաճել են: Ինքնաֆինանսավորման 
համապատասխան մե խանիզմն երի բացակայ. թյան պարագայ. մ լայն տարած. մ է 
ստան. մ լրատվամի ջոցների ստվերային ֆինանսավոր. մը, ինչը առաջ է բեր. մ թաքնված 
հսկող. թյ. ն և լրատվամի ջոցների անկախ. թյան նվազեց. մ:

2008 թվականի մարտի 1-ից մի նչև 20-ը Երևան. մ հայտարարված արտակարգ դր. թյան 
ժամանակ սամանված գրաքնն. թյ. նը լ. րջ խոչընդոտ էր լրատվական դաշտի զարգացման 
համար. դրա պատճառով բազմաթիվ թերթեր լ. յս չէին տեսն. մ, իսկ ինտերնետային 
լրատվական կայքերը արգելափակվել էին: 

Բացի դրանից, լայն տարած. մ . նի նաև թաքնված գրաքնն. թյ. նը, հատկապես լրատվ. թյան 
և հեռ. ստաընկեր. թյ. նների հանրային .  քաղաքական հաղորդ. մն երի ոլորտ. մ: 
Ինտերնետ մե դիայի նկատմամբ վերահսկող. թյ. ն սահմանել.  պետ. թյան ցանկ. թյ. ններն 
էլ ավելի նկատելի են դառն. մ թվային տեխնոլոգիաների զարգացման համ ատեքստ. մ:

Նոր մե դիայի առաջ գալով ակտիվացել է մրցակց. թյ. նը լրատվական շ. կայ. մ, և 
արդյ. նք. մ վերաբաշխվ. մ են մե դիա լսարանները և գովազդային հոսքերը: 

8.2 Մեդիան վաղը

Թվային հեռ. ստահեռարձակման մրց. յթ. մ հաղթող ճանաչված հեռ. ստաընկեր. թյ. նների 
լիցենզիաների գործող. թյան ժամկետն . ժի մե ջ կմն ա 10 տարի, այսինքն՝ մի նչև 2020 
թվականը: Ուստի չի ակնկալվ. մ, որ այդ տարիների ընթացք. մ որևէ զգալի փոփոխ. թյ. ններ 
կլինեն պետական մ. լտիպլեքսներով բնակչ. թյանը տրամադրվող անվճար սոցիալական 
փաթեթ. մ: 

Հեռարձակման անալոգային համակարգը ամբողջ. թյամբ թվայինով կփոխարինվի 
2015 թվականի հ. լիսի 1-ից: Մինչ այդ ակնկալվ. մ է, որ շ. կա կմտնեն մասնավոր 
մ. լտիպլեքսորները, որոնց կողմի ց վճարովի ալիքներ կավելացվեն սոցիալական 
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փաթեթին: Սակայն առայժմ հայտնի չեն մասնավոր մ. լտիպլեքսորների գործ. նե. թյան 
սկզբ. նքները, նրանց լիցենզավորման ընթացակարգը և մ. լտիպլեքս օպերատորների 
.  մասնավոր հեռ. ստաընկեր. թյ. նների (բովանդակ. թյ. նը մատ. ցողների) մի ջև 
հարաբեր. թյ. նները: 

Ինտերնետն արագ տեմպերով զարգան. մ է. այն այժմ օգտագործվ. մ է ոչ մի այն 
տեքստեր և լ. սանկարներ, այլ նաև տեսագր. թյ. ններ տարածել.  համար: Ավելին, 
այն օգտագործվ. մ է հեռ. ստահեռարձակման նպատակով: Արդյ. նք. մ՝ ինտերնետ 
հեռ. ստատես. թյ. նը կարող է շ. տով վերգետնյա հեռ. ստահեռարձակմանը լ. րջ 
մրցակից կամ այլընտրանք դառնալ: 

Ներկայ. մ ս մի այն ինտերնետով հեռա րձակ. մ իրականացնողների մե ծ մասի՝ մոտ 
ապագայ. մ նաև արբանյակային ցանցով հեռարձակ. մ իրականացնել.  ցանկ. թյ. նը 
կարող է էլ ավելի բազմազանեցնել տեղեկատվական դաշտը: 
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9. Առաջարկ. թյ. ններ

9.1 Քաղաքական. թյ. նը

9.1.1 Տիր. յթի քաղաքական. թյ. նը

9.1.1.1 Ազատ և զբաղված հաճախական. թյ. նների ցանկի հրապարակ. մը 

Հիմն ախնդիրը
Հաճախականությունների միջազգային աուդիտի արդյունքների հիման վրա պատրաստած 
զեկ. յցից պարզ դարձավ, որ այդ փաստաթուղթը որևէ պատկերացում չի տալիս հեռարձակման 
ոլորտի վիճակի, հնարավորությունների և չօգտագործված պաշարների մասին, այսինքն՝ 
չկան հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի պատասխանները։299

Առաջարկ. թյ. նը
Կառավար. թյ. նը պետք է հրապարակի Հայաստան. մ հեռարձակման համար նախատեսված 
զբաղված և ազատ հաճախական. թյ. նների ցանկը:

9.1.1.2 Թվային դիվիդենդի օգտագործ. մը

Հիմն ախնդիրը
Քաղաքական. թյան որոշակի օրակարգ և գործող. թյ. նների ծրագիր են անհրաժեշտ` 
թվային հեռարձակմանն անցնել.  արդյ. նք. մ առաջացող հաճախական. թյ. նների 
տիր. յթի զգալի ռես. րսների ազատման կապակց. թյամբ: Կառավար. թյ. նը նախաձեռնել 
է թվային դիվիդենդի տեսքով ազատ հաճախական. թյ. նների օգտագործման թ. յլտվ. թյան 
բաշխման գործընթացը՝ չ. նենալով թվային դիվիդենդի իրացման որևիցե հայեցակարգ: 

299 2012 թ. մարտի 30-ին, Խոսքի ազատ. թյան պաշտպան. թյան կոմի տեի պաշտոնական հարցմանն ի պատասխան, ՀՀ 
էկոնոմի կայի նախարար. թյ. նը տրամադրեց «Աերոսիսթեմս ինթերնեշնլ» կանադական ընկեր. թյան` Հայաստան. մ 
իրականացրած ռադիոհաճախական. թյ. նների ա. դիտի արդյ. նքների մասին զեկ. յցի տպագիր կրկնօրինակը` “To 
Assist the Ministry of the Economy Of the RA with Spectrum Analysis, Benchmarking, and Recommendations”:
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Առաջարկ. թյ. նը
Թվային դիվիդենդի տեսքով առաջացող ազատ հաճախական. թյ. նների օգտագործման 
թ. յլտվ. թյան բաշխման նպատակով` կառավար. թյ. նը պետք է ընդ. նի թվային 
դիվիդենդի իրացման քաղաքական. թյ. ն, որով կապահովվեն լավագ. յն հանրային շահերը 
և գործընթացի թափանցիկ. թյ. նը: Հաճախական. թյ. նների տիր. յթի արդյ. նավետ 
օգտագործման համար անհրաժեշտ է վերաբաշխել և քարտեզագրել այն և թվայնացման 
արդյ. նք. մ ազատվող տիր. յթի մե ջ բացառել հաճախական. թյան անօգտագործելի 
գոտիների առաջաց. մը:

9.1.1.3 Թվային հեռարձակման անցման վերաբերյալ հանր. թյան իրազեկման 
քարոզարշավը

Հիմն ախնդիրը
Չնայած անալոգային հեռարձակման անջատման վերջնաժամկետին մն ացել է երկ.  տար. ց 
պակաս ժամանակ` հանր. թյ. նը մի նչ օրս բավարար չափով տեղեկացված չէ մոտալ. տ 
փոփոխ. թյ. նների, դրանց նպատակի և հետևանքների մասին: Թվայնացման վերաբերյալ 
հանր. թյան իրազեկման քարոզարշավն եր կամ ծավալ. ն քննարկ. մն եր դեռևս չեն 
իրականացվել:

Առաջարկ. թյ. նը
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարար. թյ. նը և հեռարձակման ոլորտը կարգավորող մարմի նը՝ 
Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը (ՀՌԱՀ), համագործակցելով 
քաղաքացիական հասարակ. թյան հետ, պետք է իրականացնեն հատ. կ քարոզարշավն եր, 
որոնց մի ջոցով կլ. սաբանվեն հեռարձակման թվայնացման նպատակներն .  առավել. -
թյ. նները, ինչպես նաև՝ թվային հեռ. ստատես. թյան օգտագործման վերաբերյալ 
գործնական խորհ. րդներ կտան բնակչ. թյանը: Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյ. նը 
պետք է իրականացնի հեռարձակման թվայնացման խնդիրների հետ կապված հանրային 
իրազեկման աշխատանքներ՝ Հանրային հեռ. ստ ատես. թյան, Հանրային ռադիոյի և «Շիրակ» 
հեռ. ստատե ս. թյան եթերի շրջանակներ. մ: Հաշվի առնելով խնդրի կարևոր. թյ. նը՝ 
Հանրային հեռ. ստա ռադիոընկեր. թյ. նը հեռարձակման թվայնացման հետ կապված 
հանրային իրազեկման աշխա տանքները պետք է իրականացնի՝ պետբյ. ջեյից իրեն արդեն 
իսկ տրամադրվող մի ջոցների հաշվին:
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9.2 Լրատվամի ջոցներին վերաբերող օրենսդր. թյ. նը և 
գործ. նե. թյան կարգավոր. մը 

9.2.1 Լրատվամի ջոցների գործ. նե. թյան կարգավոր. մը

9.2.1.1 Հեռարձակման ոլորտը կարգավորող մարմն ին վերաբերող 
բարեփոխ. մն երը

Հիմն ախնդիրը
Ըստ «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» օրենքի, ՀՌԱՀ-ի ձևավորման կարգը չի 
ապահով. մ նրա՝ որպես ոլորտը կարգավորող մարմն ի անկախ. թյ. նը և հաշվետվողակա-
ն. թյ. նը։ ՀՌԱՀ-ի անդամն երի ընտր. թյան և նշանակման նկատմամբ հանրային վերահսկո-
ղ. թյան մե խանիզմն եր նախատեսված չեն: Կարգավորվող մարմն ի գործ. նե. թյանը պակա-
ս. մ է իրական թափանցիկ. թյ. նը և հեռարձակման ոլորտ. մ արդար մրցակց. թյան 
ապահով. մը։ Այս ամե նը ևս մե կ անգամ պարզորոշ երևաց 2010 թ. դեկտեմբերին 
անցկացված լիցենզավորման վերջին մրց. յթների ժամանակ, որոնք հանգեցրին 
հեռ. ստաընկեր. թյ. նների թվի անհիմն  կրճատմանը .  բացասական ազդեց. թյ. ն . նեցան 
լրատվամի ջոցների ազատ. թյան և հայաստանյան հեռ. ստաեթերի բազմազան. թյան վրա:

Առաջարկ. թյ. նը
Ազգային ժողովը և ՀՀ կառավար. թյ. նը պետք է ապահովեն ՀՌԱՀ-ի անդամն երի անկախ. թ-
յան երաշխիքներ՝ բարեփոխելով նրանց ընտր. թյան և նշանակման կարգը: ՀՌԱՀ-ի անկախ. -
թյան իրավական և գործնական երաշխիքներ պետք է ստեղծել՝ անդամն երի թիվը դարձնելով 
ինը, որոնցից երեքը մրց. թային կարգով կնշանակվեն նախագահի կողմի ց, երեքը՝ ԱԺ-ի, իսկ 
մյ. ս երեքը՝ քաղաքացիական հասարակ. թյան կազմակերպ. թյ. նների առաջադրմամբ և 
կհաստատվեն նախագահի հրամանգրով: ԱԺ-. մ ներկայացված քաղաքական փոքրամաս-
ն. թյ. նները պետք է . նենան քվոտա՝ ընտրել.  խորհրդարանի կողմի ց առաջադրվող 
թեկնա ծ. ներից մե կին՝ այդ «եռյակի» քաղաքական բազմազան. թյ. նը ապահովել.  համար:

9.2.1.2 Հեռարձակմանը վերաբերող օրենսդր. թյ. նը

Հիմն ախնդիրը
«Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքը բազմաթիվ հիմն ավորված մտահոգ. -
թյ. նների տեղիք է տալիս: Այն խոչընդոտ. մ է հեռարձակման ոլորտի ազատականացմանը, 
մրցակց. թյան զարգացմանը և հեռ. ստաեթերի բազմազան. թյան ապահովմանը: Չնայած 
բազմաթիվ փոփոխ. թյ. նների՝ գործող օրենքը ցայսօր չի լ. ծ. մ ոլորտի կարևորագ. յն այս 
հիմն ախնդիրները։ Լիցենզավորման նոր մրց. յթներ չեն անցկացվել.  մի նչև 2020 թվականը, 
և նոր «խաղացողներ» ի հայտ չեն գալ.  դաշտ. մ մի նչև 2020 թվականը:

Առաջարկ. թյ. նը
Ազգային ժողովը պետք է էական փոփոխ. թյ. ններ կատարի «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի 
մասին» օրենք. մ՝ ամրագրելով բազմազան. թյան և բազմակարծ. թյան կ. ռ և իրական 
երաշխիքներ՝ ԵԱՀԿ-ի և քաղաքացիական հասարակ. թյան առաջարկ. թյ. ններին համա-
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հ. նչ, մասնավորապես՝ բարեփոխելով ՀՌԱՀ-ի ձևավորման կարգը, անց. մ կատարելով 
լիցենզավորման պարզ ընթացակարգի, ապահովելով մրց. յթների թափանցիկ. թյ. նը 
և արդար. թյ. նը, հստակորեն տարբերակելով վերգետնյա եթերային, արբանյակային, 
բջջային, ինտերնետային հեռարձակման կարգավոր. մը:300 Օրենք. մ պետք է փոփոխվի 
Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյան ֆինանսավորման մե խանիզմը՝ մասնավորապես, 
անհրաժեշտ է նվազագ. յնի հասցնել առևտրային գովազդի ծավալը և լրաց. ցիչ գ. մարներ 
հատկացնել պետական բյ. ջեից։ Հանրային հեռ. ստառադիոընկեր. թյան խորհրդի 
անդամն երի ընտր. թյան և նշանակման կարգը բարեփոխման անհրաժեշտ. թյ. ն . նի՝ այն 
նպատակով, որ բազմակարծ. թյ. ն ապահովվի հանրային հեռարձակման բնագավառ. մ:

The provisions of the law regarding the funding of the Public Television and Radio Company should 
also be amended to minimize the amount of commercial advertising and ensure additional funding 
from the state budget.

The selection and appointment of the members of the Board of the Public Television and Radio 
Company needs reforming to ensure pluralism in the area of public broadcasting. 

9.2.2 Լրատվամի ջոցների ոլորտ. մ սեփական. թյան իրավ. նքը

9.2.2.1 Լրատվամի ջոցների սեփականատերերի մասին տեղեկ. թյ. նների 
թափանցիկ. թյ. նը

Հիմն ախնդիրը
Օրենսդր. թյամբ երաշխավորված չէ լրատվամի ջոցների սեփականատերերի մասին 
տեղեկ.  թյ. նների մատչելի. թյ. նը: Արդյ. նք. մ, լրատվամի ջոցների սեփականատերերի 
ինքն. թյ. նն անհայտ է մն . մ հանր. թյանը:

Առաջարկ. թյ. նը
Հրատապ խնդիր է դարձել «Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի մասին» և «Զանգվածային 
լրատվ. թյան մասին» օրենքներ. մ Ազգային ժողովի կողմի ց փոփոխ. թյ. ններ կատարելը` 
լրատվամի ջոցների ոլորտ. մ սեփական. թյան թափանցիկ . թյ. նը որպես պարտադիր 
պահանջ սահմանելով, հատկապես՝ հեռ. ստատես. թյան համար, որը սահմանափակ 
հանրա յին ռես. րս է օգտագործ. մ, ամե նամե ծ լսարանն . նի և մի աժամանակ զգալի կախվա-
ծ. թյան մե ջ է ազդեցիկ գործարար և քաղաքական շրջանակներից: Հայաստանը՝ լրատվամի -
ջոցների ոլորտ. մ սեփական. թյան թափանցիկ. թյ. նը որպես պարտադիր պահանջ 
սահմա նելով, կապահովի ԵԽԽՎ-ի 1636 (2008) բանաձևի պահանջների կատար. մը:301

300 ԵԱՀԿ, «Եզրակաց. թյ. ն հեռարձակման մասին Հայաստանի Հանրապետ. թյան 2010 թվականի օրենք. մ 
փոփոխ. թյ. նների վերաբերյալ» (անգլ.՝ «Comments on the amendments to the law of the Republic of Armenia on broadcasting, 
2010»), ինտերնետ. մ՝ http://www.osce.org/fom/68242 (դիտվել է 2012 թվականի սեպտեմբերի 5-ին):

301 ԵԽԽՎ, «1636 (2008) բանաձև», ինտերնետ. մ՝ http://assembly.coe.int/mainf.asp?link=/documents/adoptedtext/ta08/eres1636.
htm  (դիտվել է 2013 թ. հոկտեմբերի 2-ին):
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Հապավ. մն երի, դիագրամն երի, 
աղյ. սակների և կազմակերպ. թ-
յ. նների ցանկ
Օգտագործված հապավ. մն երը

ԽԱՊԿ Խոսքի ազատ. թյան պաշտպան. թյան կոմի տե 
ՀԾԿՀ Հանրային ծառայ. թյ. նները կարգավորող հանձնաժողով 
ՀՌԿԿ Հետազոտական ռես. րսների կովկասյան կենտրոն 
ՄԻԵԴ Մարդ.  իրավ. նքների եվրոպական դատարան
ԵՄ Եվրոպական Մի. թյ. ն
ՀՆԱ Համախառն ներքին արդյ. նք
ՀԱԵ Համախառն ազգային եկամ. տ
ՏՎԽ Տեղեկատվական վեճերի խորհ. րդ 
ԱՄԿ Աշխատանքի մի ջազգային կազմակերպ. թյ. ն
IPTV «IP» հեռ. ստատես. թյ. ն
ՀՄՄ Հեռահաղորդակց. թյան մի ջազգային մի . թյ. ն 
ՊԽԼԻ Պատերազմի  .  խաղաղ. թյան լ. սաբանման ինստիտ. տ 
ՀԲՏ Համասեռամոլներ, բիսեքս. ալներ և տրանսգենդերներ
ԷԴՄ ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմի ն
ՀՌԱՀ Հեռ. ստատես. թյան և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով 
ՀԿ Հասարակական կազմակերպ. թյ. ն
ՀՀ ԱՎԾ Հայաստանի Հանրապետ. թյան ազգային վիճակագրական ծառայ. թյ. ն 
ԿՀԿՄԱԾ Կազմակերպված հանցագոր ծ. թյան .  կաշառակեր. թյան մասին 

ահազանգել.  ծրագիր 
ԵԱՀԿ Եվրոպայի անվտանգ. թյան .  համագործակց. թյան կազմակերպ. թյ. ն 
ԵԽԽՎ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողով 
RFE/RL Ազատ Եվրոպա/Ազատ. թյ. ն» ռադիոկայան
ԼԱՍ Լրագրողներ առանց սահմանների 
ՄՀՑ Միասնական հաճախա կանային ցանցեր
ՄԶԳ ԱՄՆ մի ջազգային զարգացման գործակալ. թյ. ն
ВГТРК Համառ. սական պետական հեռ. ստառադիոընկեր. թյան
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Ընկեր. թյ. ններ .  կազմակերպ. թյ. ններ

Ա1+
Հոպար մե դիա
AGB Nielsen
Media Style Company Meltex
ԱՐ ռադիո
Мир
Intercontinental 
Մ. լտիմե դիա կենտրոն
Արմե նԱկոբ TV
Նոյյան տապան
Արմե նիա TV 
Օրանժ Արմե նիա
Արմե նթել
PanArmenian Media Group Holding 
ԱՐ TV
Press Attache
Artfood 
Press Stand
Blitz Media
ՌադիոՀայ
CHAP
Ռ. սաստանյան «Comedy Club Production» 
Express Plus 
Semur&Co.
Գալա TV
Շանթ TV 
Գեղամա մե դիա հոլդինգ
Շարք
Հայմամ. լ
Starcom Media West Armenia 
Հայփոստ
Ucom
Իրավ. նք մե դիա
VivaCell-MTS 
ԿենտրոնTV
Երկիր մե դիա
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Թվային մե դիաների քարտեզագր. մը այլ երկրներ. մ

1. Ռ. մի նիա 25. Լեհաստան

2. Թաիլանդ 26. Մոնտենեգրո

3. Մեքսիկա 27. Վրաստան

4. Մարոկո 28. Նիգերիա

5. Մեծ Բրիտանիա 29. Կոլ. մբիա

6. Շվեդիա 30. Խորվաթիա

7. Ռ. սաստան 31. Սլովենիա

8. Լիտվա 32. Չինաստան

9. Իտալիա 33. Պեր. 

10. Գերմանիա 34. Չիլի

11. ԱՄՆ 35. Իսպանիա

12. Լատվիա 36. Քենիա

13. Սերբիա 37. Բ. լղարիա

14. Նիդերլանդներ 38. Հնդկաստան

15. Ալբանիա 39. Ֆրանսիա

16. Հ. նգարիա 40. Էստոնիա

17. Մոլդովա 41. Ղազախստան

18. Ճապոնիա 42. Մալազիա

19. Արգենտինա 43. Պակիստան

20. ՀԱՀ 44. Սլովակիա

21. Թ. րքիա 45. Չեխիա

22. Լիբանան 46. Եգիպտոս

23. Մակեդոնիա 47. Սինգապ. ր

24. Բոսնիա և Հերցոգովինա 48. Բրազիլիա



Լրաց. ցիչ տեղեկ. թյ. նների համար դիմե լ՝

Open Society Media Program
Open Society Foundations

7th Floor Millbank Tower, 21–24 Millbank
London SW1P 4QP, United Kingdom

mappingdigitalmedia@osf-eu.org
www.mappingdigitalmedia.org
www.soros.org/initiatives/media

Կազմի  ձևավոր. մը՝ «Ahlgrim Design Group»
Դիզայն և տպագր. մ՝ «Judit Kovács • Createch Ltd.»

«Մեդիաների թվայնացման քարտեզագր. մը» մի  նախագիծ է, որն իրականացվ. մ է «Բաց 
հասարակ.  թյան մե դիա»  և «Բաց հասարակ. թյան տեղեկատվական» ծրագրերի կողմի ց:

«Բաց հասարակ. թյան մե դիա» ծրագիրը
Մեդիա ծրագիրը նախագծեր է իրականացն. մ ամբողջ աշխարհ. մ՝ նպատակ . նենալով աջակցել 
անկախ և պրոֆեսիոնալ լրատվամի ջոցներին, որպեսզի վերջիններս կարողանան իրականացնել 
իրենց  գործառ. յթները՝ կապված քաղաքացիներին տեղեկացնել.  և դեմոկրա տական բանավեճերին 
մասնակցել.  հնարավոր. թյ. ն տալ.  հետ: Աշխարհով մե կ ծրագիրն օգն. մ է անկախ 
լրատվամի ջոցներին և լրատվական ցանցերին իրականացնել.  իրենց գործա ռ. յթները և կանգնել.  
կայ. ն զարգացման . ղ.  վրա: Ծրագրի շրջանակներ. մ մշակվ. մ և առաջարկվ. մ են լրատվ. թյան 
ոլորտի զարգացման ծրագրեր, ոլորտը կարգավորող օրենսդր. թյան կատարելա գործման և որակյալ, 
համարձակ .  ձեռներեց լրագր. թյան համար բարենպաստ իրավական դաշտ ապահովող օրենքների 
նախագծեր: Թափանցիկ. թյան և պատասխանատվ. թյան  մի ջավայր ստեղծել.  և կազմակերպված 
հանցագործ. թյան դեմ պայքարն . ժեղացնել.  նպատակով Ծրագիրը սատար. մ է նաև որակյալ 
հետաքննական լրագր. թյան կայացմանը:

«Բաց հասարակ. թյան տեղեկատվական» ծրագիրը
«Բաց հասարակ. թյան տեղեկատվական» ծրագրի նպատակն է ավելի մատչելի դարձնել գիտելիք-
ները հանր. թյան համար, հեշտացնել քաղաքացիական հասարակ. թյան ինստիտ. տների շփ. մն  
.  հաղորդակց. թյ. նը քաղաքացիների հետ և պաշտպանել քաղաքացիական ազատ.  թյ. նները 
և թվային մի ջավայր. մ ազատ հաղորդակցվել.  իրավ. նքը: Ծրագիրը հատ. կ . շադր. թյ. ն է 
դարձն. մ խոցելի խմբերի և անձանց ինֆորմացիոն պահանջներին աշխարհի պակաս զարգացած 
անկյ. ններ. մ: Ծրագրի շրջանակներ. մ օգտագործվ. մ են նոր գործիքներ և տեխնոլոգիաներ 
քաղաքացիական հասարակ. թյան ինստիտ. տների հնարավոր. թյ. նները նրանց մի ջազգային, 
ազգային և տեղական նախաձեռն. թյ. ններ. մ մե ծացնել.  համար:

Բաց հասարակ. թյան հիմն ադրամն երը
Բաց հասարակ. թյան հիմն ադրամն երի նպատակն է աշխարհի տարբեր երկրներ. մ 
քաղաքա ցիների առջև հաշվետ.  իշխան. թյ. ններով դեմոկրա տական և հանդ. րժող 
հասարակարգերի կառ. ց. մն  .  դրանց կենս. նակ. թյան ապահո վ. մը: Աշխատելով 
տեղական համայնքների հետ ավելի քան 70 երկրներ. մ՝ հիմն ադրամն երը պաշտպան. մ 
են արդար. թյ. նը և մարդ.  իրավ. նքները, խոսքի ազատ. թյ. նը, ինչպես նաև բժշկական 
ծառայ. թյ. ններ և կրթ. թյան մատչելի. թյ. նը հանր. թյան համար:


