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2017 ЖЫЛДЫҢ 2 СӘУІРІНДЕ ӨТКЕН АРМЕНИЯДАҒЫ ПАРЛАМЕНТ-

ТІК САЙЛАУДЫ БАҒАЛАУ 
2017 жылдың 2 сәуірінде Армения Ұлттық 
Мәжілісінің алтыншы шақырылымының сай-
лауы өтті. Орталық сайлау комиссиясының 
қорытындысы бойынша, 2 588 590 тіркелген 
сайлаушының 60,86%-ы, яғни 1 575 382 дауыс 
беруші сайлауға қатысып, Армения Респуб-
ликалық партиясы 49,17% (771 247) дауыс 
жинап жеңіске жетті.    
2015 жылдың 6 желтоқсанында референдум 
арқылы өзгертілген Конституцияның 89-шы 
бабына сәйкес Арменияның кем дегенде 101 
депутаттан тұратын бір палаталы заң шыға-
рушы органы бар. Арменияның сайлау кодек-
сіне сәйкес депутаттыққа үміткерлерді саяси 
партиялар мен пар-тиялық каолициялар ұсына 
алады. Партиялық каолициялар кемінде екі 
партиядан тұрады және әрбір партия тек бір 
партиялық каолицияға мүше бола алады. 
Партиялық каолицияға қосылған кез келген 
партия парламенттік сайлауға жалғыз өзі 
қатыса алмайды (81-бап). Ұлттық Мәжіліске 
партия не партиялық каолиция атынан депу-
тат ретінде сайлану үшін сайлауда үміткер 
болған партия сайлау-шылар дауыстарының 
кем дегенде 5%, ал партиялық каолиция кем 
дегенде 7% дауыс жинауы міндетті (95-бап). 
Конституциялық заңының талаптарына сай 
келетін әрі жасы жиырма беске толған Арме-
ния азаматтары депутаттыққа үміткер бола 
алады (80-бап). Ұлттық Мәжіліс депутаттары 
5 жыл мерзімге сайланады (90-бап). 
2012 жылдың сайлау заңнамасына сәйкес 8 
партия мен 1 партиялық каолицияның қаты-
суымен өткізілген Ұлттық Мәжілістің бесінші 
шақырылымының сайлауында 5% және 7%-
дық межені 5 партия мен 1 партиялық каоли-
ция еңсерген болатын. Нәтижесінде Ұлттық 
Мәжіліс депутаттарының мандаттарына мына 
партиялар мен партиялық каолиция иеленді: 
Армения Республикалық партиясы - 40; Гүл-
денген Армения партиясы - 28; Армян ұлттық 
конгресі партиясы – 7 (оппозициялық каоли-
ция). Сондай-ақ, «Мұра», Арменияның рево-
люциялық федерациясы «Дашнакцутюн» мен 
Заңдылық елі партияларының әрқайсысы 5 
депутаттық орынға ие болды. Қалған 41 депу-
таттық орынды мажоритарлық сайлау жүй-
есіне сәйкес Армения республикалық партия-
сы 29 орынды, Гүлденген Армения партиясы 
9 орынды және Мұра, Арменияның револю-
циялық федерациясы «Дашнакцутюн» пар-
тияларының әрқайсысы 1 орынды әрі тәуелсіз 
үміткер 1 депутаттық орынды иеленді. Ұлт-
тық Мәжілісте Армения Республикалық пар-
тиясының басым көпшілігін құрауы, Үкімет-
тің заң қабылдау кезінде елеулі оппозицияға 
тап болмауына септігін тигізді. 
2017 жылдың 2 сәуірінде өткен парламенттік 
сайлауы Конституциялық реформалардың 
жалғасып, елде кейбір оппозициялық топтар-
дың наразылық шерулерінің артып, Таулы 
Қарабақ қақтығысы салдарынан Армения мен 
Әзірбайжан арасындағы шиеленістің өрбіп 
және осы тұрғыда Ресеймен одақтық (әсіресе 

әскери салада) байланыстардың нығайып, 
елде әлеуметтік-экономикалық мәселелердің 
күрт артуына тұспа-тұс келгендігін атап өткен 
жөн. Бұған қоса, 2015 жылы 22 желтоқсанда 
алғашқы төрт тарауы күшіне енген Конститу-
циялық реформалар 2018 жылдың сәуір ай-
ына дейін аяқталуы жоспарланып отыр. Пре-
зидент Серж Саргсянның бастамасымен қолға 
алынған Конституциялық реформаны Арме-
ния республикалық партиясы, Гүлденген 
Армения және Арменияның революциялық 
федерациясы «Дашнакцутюн» партиялары 
қолдады. Мұра, Заңдылық елі және Армян 
ұлттық конгресі партиялары болса, Конститу-
цияға өзгерістер енгізуге үзілді-кесілді қарсы 
болды. Негізінен, бұл Конституциялық ре-
форма саяси билікті Ұлттық Мәжілістің қо-
лында шоғырландырып, партиялардың саяси 
жүйедегі рөлін күшейтуге және Үкіметті 
қалыптастырудағы ықпалын арттыруға ба-
ғытталып отыр. Осылайша, президенттік 
басқару жүйесінен парламенттік басқару 
жүйесіне көшуді жеңілдету және Үкімет 
басшысының өкілеттігін кеңейту көзделуде. 
Мысалға конституциялық реформаға, яғни 
жаңа конституцияға сәйкес Президенттің 
өкілеттік мерзімі 5 жылдан 7 жылға ұзартыл-
ды және Президенттің екі рет сайлану құқығы 
жойылып, бір рет қана сайлануы заңдасты-
рылды (124-бап). Сонымен қатар, президент-
тің тікелей халық тарапынан сайлануы туралы 
заңы өз күшін жойып, Ұлттық Мәжіліс депу-
таттарының төрттен үш бөлігінің дауысымен 
сайлануы заңдастырылды. Сондай-ақ, басқа 
да өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес, 
Республика Президенті тек Үкімет басшысы-
ның ұсынысы бойынша елшілерді (132-бап) 
және Қарулы күштердің қолбасшыларын 
тағайындайды және соғыс уақытында тек 
Үкімет басшысы Қарулы Күштердің Жоғарғы 
Бас қолбасшысы ретінде әрекет ете алады 
(155-бап).  
2016 жылдың 2-5 сәуір аралығында Таулы 
Қарабақта болған «Төрт күндік соғыс» Арме-
ния билігін Ресеймен әскери одақты күшейту-
ге итермеледі. Осы орайда, 2016 жылы 30 
қарашада Армения Қорғаныс министрі Виген 
Саргсян Мәскеуге ресми сапар жасап, екі 
елдің әскерін біріктіретін «Бірлескен әскери 
топ» құру туралы келісімшартқа қол қойды. 
Ресми дереккөздерде «Бірлескен әскери топ-
тың» үшінші елдерге қарсы емес екендігі 
және Армениядағы Ресейдің 102-ші әскери 
базасы мен Қарулы күштердің кейбір әскери 
бірліктерінің енетіндігі мәлімденген болатын. 
Арменияның баспасөз мәліметтеріне сүйен-
сек, «Бірлескен әскери топтың» негізгі мінде-
ті Ресей мен Арменияны ықтимал әскери 
шабуылдар туралы алдын ала ескерту және 
екі мемлекеттің шекара тұтастығын қорғау 
болып табылады. Демек алдағы уақытта, 
Таулы Қарабақ мәселесіне қатысты шиеленіс-
тің өрбуіне іспеттес Армения мен Ресей ара-
сындағы әскери одақтың күшейтілетіндігін 
болжауға болады.  

Армения Ұлттық Мәжілісінің алтыншы ша-
қырылымының сайлауына 1 500 депутат үміт-
кер ретінде қатысты. 13 сайлау округінде жұ-
мыс істеген 2009 сайлау учаскесінен алынған 
нәтижелерге сәйкес, саяси партиялар мен сая-
си коалицияларға мынадай дауыстар саны 
берілді: Армения республикалық партиясы 
771 247 (49,17%); Царукян альянсы 428 965 
(27,35%); Шығар жол каолициясы 122 049 
(7,78%); Арменияның революциялық федера-
циясы «Дашнакцутюн» партиясы 103 173 
(6,58%); Армян қайта өркендеу партиясы 58 
277 (3,72%); Оганян-Раффи-Осканян альянсы 
32 504 (2,07%); Армян ұлттық конгресі пар-
тиясы мен Армения халық партиясы каоли-
циясы 25,975 (1,66%); Еркін демократтар 
партиясы 14,746 (0,94%) және Армения ком-
мунистік партиясы 11 745 (0,75%). Осыған 
орай, 5% және 7%-дық межені екі партия мен 
екі партиялық каолиция еңсерді. Партиялар 
мен партиялық каолициялардың тізімдеріне 
сәйкес Ұлттық Мәжілістегі  жалпы 105 депу-
таттық орынның 58-ін Армения республика-
лық партиясы, 31-ін Царукян каолициясы, 9-
ын Шығар жол каолициясы және 7 орынды 
Арменияның революциялық федерациясы 
«Дашнакцутюн» партиясы алды. 
Арменияда Ұлттық Мәжіліс сайлауын «Еуро-
падағы қауіпсіздік және ынтымақтастық 
ұйымы» (ЕҚЫҰ) Демократиялық институттар 
және адам құқықтары жөніндегі бюросы, 
Еуропа кеңесі Парламенттік Ассамблеясы, 
Тәуелсіз мемлекеттер достастығы (ТМД), 
ЕҚЫҰ Парламенттік Ассамблеясы, ТМД 
Парламенттік Ассамблеясы мен Еуропалық 
парламент сияқты жалпы 650 халықаралық 
ұйым өкілдері мен 28 мың жергілікті бақы-
лаушы бақылады. ТМД өкілдері сайлаудың 
ашық, заңды және этикалық қағидаттарға 
сәйкес өткендігін хабарлады. Алайда, ЕҚЫҰ 
өкілдері бірқатар ұйымдастырушылық мәсе-
лелердің туындағанын, әсіресе кейбір партия 
өкілдерінің этикалық қағидаттарға қайшы 
келетін әрекеттерге барғандықтарын мәлім-
деп, жалпы алғанда сайлауда бостандық құн-
дылықтарының сақталғанын және бейбіт 
жағдайда өткендігін атап өтті. 
Қорытындылай келе, ағымдағы Конституция-
ға сәйкес Серж Саргсянның президенттік 
мерзімі 2018 жылдың наурыз айында бітеді 
және Конституциялық реформалар 2018 жыл-
дың сәуір айына дейін аяқталады. Ал бұл өз 
кезегінде 1954 жылғы Серж Саргсянның 
билігін «Армения республикалық партиясы» 
арқылы жалғастыруына оң септігін тигізуде. 
Осы орайда, конституциялық реформалар 
Серж Саргсянның билігін жалғастырудағы 
заңды кедергілерді жоюда және сайлау қоры-
тындылары қажетті депутаттық қолдауды 
қамтамасыз етуде. Алайда, алдағы уақытта 
Серж Саргсян билігін бекемдету үшін Арме-
нияның революциялық федерациясы «Даш-
накцутюн» партиясының және Ресейдің қо-
сымша саяси қолдауын алуға басымдық беруі 
мүмкін.



 

 

Саясат, сыртқы қатынастар және 

қауіпсіздік 

 

 

 

 

 Армения Орталық сайлау комиссиясының 
мәліметі бойынша, парламенттік сайлауда 
Президент Серж Саргсян билігіндегі Арме-
ния Республикалық партиясы 49,17% дауыс 
жинап, жаңа Жиналыстағы 105 депутаттық 
орынның 58-ін алды, ал оппозициялық Ца-
рукян альянсы 27,35% (31 депутаттық орын) 
жинады. Сондай-ақ, батысшыл оппозиция-
лық «Шығар жол» альянсы мен Армения-
ның революциялық федерациясы «Дашнак-
цутюн» партиясы тиісінше 7,78% (9 депу-
таттық орын) және 6,58% (7 депутаттық 
орын) дауыс жинады. Сайлауға қатысу дең-
гейі 60,86%-ды құрады. 

 Мәскеуге ресми сапары барысында Өзбек-
стан Республикасының Президенті Шавкат 
Мирзиеев және Ресей Президенті Владимир 
Путин екі ел арасында саяси, ауыл шаруа-
шылығы, мәдениет және туризм салаларын-
да ынтымақтастықты нығайтуға баса назар 
аударып, Өзбекстан-Ресей қарым-қатынас-
тарын одан әрі дамыту мәселелерін талқы-
лады. Сонымен қатар, Өзбекстан және Ресей 
сауда айналымын арттыру, көлік және тран-
зит салаларындағы байланыстарды кеңейту 
мәселелері талқыланды. Кездесу нәтижесін-
де екі ел үкіметтері мен министрліктері 12 
млрд. долларлық инвестиция келісім-шарт-
тары мен 3,8 млрд. долларды құрайтын сау-
да келісім-шарттарын қамтығанда жалпы 16 
млрд. долларды құрайтын 50-ден астам құ-
жатқа қол қойды. 

 Ташкентте өткен кездесу барысында Өзбек-
стан Сыртқы істер министрі Абдулазиз Ка-
милов, Қазақстан Сыртқы істер министрі 
Қайрат Әбдірахманов, Қырғызстан Сыртқы 
істер министрі Ерлан Абдылдаев, Тәжікстан 
Сыртқы істер министрі Сироджиддин Аслов 
және Түрікменстан Сыртқы істер министрі-
нің орынбасары Вепа Ходжиев екі жақты 
ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға назар 
аудара отырып, Орталық Азиядағы ағымда-
ғы жағдай бойынша пікір алмасты. Кездесу 
нәтижесінде тараптар Орталық Азия мемле-
кеттері Сыртқы істер министрлері деңгейін-
де бес өлшемді форумдарды тұрақты негізде 
өткізуге келісті. 

 Ташкентте өткен ТМД Сыртқы істер минис-
трлері кеңесі отырысы барысында Армения, 
Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбек-
стан, Ресей, Тәжікстан Сыртқы істер минис-
трлері және Әзірбайжан, Молдова, Түрік-
менстан Сыртқы істер министрлерінің 
орынбасарлары аймақтық қауіпсіздік пен 
тұрақтылықты нығайту, сауда-экономика-
лық және мәдени-гуманитарлық ынтымақ-
тастықты тереңдетуге назар аудара отырып, 
ұйым қызметінің әр түрлі салаларында ын-
тымақтастықтың ағымдағы жай-күйін және 
даму перспективаларын талқылады. ТМД-ға 
мүше елдердің Сыртқы істер министрліктері 
қарастырған 15 құжаттың 9-ы 2017 жылы 
қазанда Мемлекет басшылары кеңесінің қа-
рауына ұсынылады. 

 Ауғанстан жөніндегі Ыстамбұл үдерісі 
шеңберінде Ашхабадта өткен 15-ші «Аймақ-
тық инфрақұрылым» сенім нығайту шарала-
ры (АИ-СНШ) техникалық топтары отырыс-
тарында қатысушылар аймақтық интеграция 
үшін транзиттік дәліздердің рөлі және тұ-
рақты экономикалық даму мен тұрақтылық 
факторы ретінде аймақтық энергетикалық 
ынтымақтастық мәселелері бойынша пікір 
алмасты. Ыстамбұл үдерісі Ауғанстан мен 
көршілері арасында қауіпсіздікті, саяси және 
экономикалық тұрақтылықты ынталандыру 
үшін аймақтық диалог пен ынтымақтастық-
ты қамтамасыз ету мақсатында тұғырнама 
ретінде құрылды. Ыстамбұл үдерісі аясында 
АИ-СНШ аймақтық техникалық топтардың 

тең төрағалығы қазіргі таңда Түрікменстан 
мен Әзірбайжан тарапынан жүзеге асыры-
луда. 

 Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиеев 
Ресеймен әскери-техникалық ынтымақтас-
тықты дамыту мақсатында қол қойылған ке-
лісімді ратификациялау туралы заңға қол 
қойды. Парламент бұл заңды 2017 жылы 
наурызда қабылдады. 2016 жылы Ресей мен 
Өзбекстан арасында қол қойылған әскери-
техникалық ынтымақтастық туралы келісім 
әскери-техникалық салада ынтымақтастық-
ты одан әрі тереңдетуге және әскери өнім-
дерді өндіру және жаңғырту салаларында 
тараптардың ғылыми-техникалық, өндірістік 
және технологиялық әлеуетін сақтауға ба-
ғытталған.  

 

Экономика, қаржы және энергия 
 

 Халықаралық қайта құру және даму банкі 
(ХҚДБ) мен Азиялық инфрақұрылымдық 
инвестициялар банкі (АИИБ) Транс Анадо-
лы табиғи газ құбыр желісі (TANAP) жоба-
сы үшін Әзербайжанның «Оңтүстік газ дәлі-
зі» компаниясына екінші транш бөлу туралы 
жариялады. ХҚДБ 146,3 млн. доллар көле-
мінде екінші траншты бөлді, ал 5 сәуір күні 
АИИБ 219,5 млн. долларлық екінші тран-
шты бөлді. 2017 жылы ақпанда екі халықа-
ралық қаржы институтынан тиісінше 108,4 
млн. доллар және 162,6 млн. долларлық бі-
рінші транштар бөлінді. 

 Ресейдің «Газпром» компаниясының Басқа-
ру комитеті төрағасы Алексей Миллер және 
Өзбекстан Премьер-Министрінің орынбаса-
ры Гуломжон Ибрагимов 2018 жылдан бас-
тап бес жыл бойы компанияның Өзбекстан-
нан жыл сайын 4 млрд. текше метр газ сатып 
алуы туралы келісімге қол қойды. 2016 жы-
лы Ресей Өзбекстаннан 6,2 млрд. текше метр 
газ сатып алды және 2017 жылы 5 млрд. 
текше метр газ сатып алуды жоспарлап отыр 
деп атап өтті. 

 Әзірбайжанның «SOCAR» мемлекеттік 
мұнай компаниясы Ресей бөлімшесінің тө-
рағасы Фарид Джафаров компанияның 
Әзірбайжанға жылдық газ жеткізілімін 3-5 
млрд. текше метрге арттыру үшін Ресейдің 
«Газпром» компаниясымен келіссөздерді 
бастағанын жариялады. 2015 жылы екі ком-
пания жылына 2 млрд. текше метр газ жеткі-
зу туралы келісті. 

 «SOCAR» бірінші вице-президенті Хошбахт 
Юсифзаде 2017 жылдың бірінші тоқсанында 
Әзербайжанның коммерциялық газы 4,8 
млрд. текше метр болды деп хабарлады. 
Сондай-ақ, 2016 жылы Әзербайжанның 
жалпы газ өндірісі 29,4 млрд. текше метрді 
құрады, соның ішінде 18,71 млрд. текше 
метрі коммерциялық газ болды деп мәлімде-
ді. Бұл коммерциялық газ көлемінің 6,754 
млрд. текше метрі экспортталды. 

 Ақтауға сапары барысында Әзірбайжан 
Экономика министрі Шахин Мұстафаев жә-
не Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назар-
баев Ақтау теңіз порты арнайы экономика-
лық аймағында Әзірбайжанға тиесілі «Azer-
sun Holding» логистикалық орталығы үшін 
арнайы кедендік режим енгізуге уағдаласты. 
Жалпы аумағы 8,730 шаршы метрді құрай-
тын «Azersun» логистикалық орталығы 
Әзірбайжанның елден тыс орналасқан бі-
рінші логистикалық орталығы болып табы-
лады. Жобаның құны 20 млн. долларды құ-
райды. 

 Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиеевтың 
Мәскеуге ресми сапары аясында өткен оты-
рыстарда өзбек және орыс жоғары лауазым-

ды билік органдары сауда, экономикалық 
және инвестициялық салаларда 3,5 млрд. 
доллардан астам 16 екіжақты келісім, шарт 
және өзге де құжаттарға қол қойды. Тарап-

тар сондай-ақ, Ресейге 612 млн. доллар со-
маға жаңа піскен және өңделген жеміс-
көкөніс өнімдерін жеткізу туралы келісімге, 
Өзбекстанға ресейлік мұнайды жеткізу жө-
ніндегі меморандумға және Экскаватор 

жабдықтарын жеткізу саласындағы ынты-
мақтастық туралы келісімге қол қойды. 

 Әзірбайжан-Эстония Үкіметаралық сауда-
экономикалық ынтымақтастық жөніндегі 
комиссиясының 3-ші отырысы барысында 
Әзірбайжан Көлік, байланыс және жоғары 
технологиялар министрі Рамин Гулузаде 
және Эстонияның мемлекеттік басқару ми-
нистрі Михаил Корб энергетика, туризм жә-

не сауда сияқты түрлі салалардағы екіжақты 
ынтымақтастықты одан әрі тереңдетуді көз-
дейтін хаттамаға қол қойды. 

 Қырғызстан Индустрия, энергетика және 
жер қойнауын пайдалану мемлекеттік коми-
теті 2016 жылы Тоқтағұл су қоймасындағы 
су көлемінің артуына байланысты 2017 жы-
лы көрші елдерге электр энергиясын эк-
спорттай алатындарын хабарлады. Сондай-

ақ, 2017 жылғы сәуір жағдайы бойынша 
Тоқтағұл су электр станциясы (СЭС) резер-
вуарындағы су деңгейі 12,7 млрд. текше ме-
трді құрады деп атап өтілді. Бұл көрсеткіш 
өткен жылмен салыстырғанда 3,8 млрд. тек-
ше метрге көп. 1975 жылы салынған Тоқта-
ғұл СЭС-і елдегі барлық электр энергиясы-
ның 40%-ына жуығын қамтамасыз етуде. 

 Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиеев 
елдің Хорезм облысында және Қарақалпақ-
стан автономиялы облысында жұмыс істей-
тін кәсіпорындарға жеңілдіктер мен артық-
шылықтардың кең спектрін ұсынатын жар-
лыққа қол қойды. Бұл жарлық екі аймақта 
тіркеліп, жұмыс істейтін заңды тұлғаларды 
тауарларды қоспағанда өнеркәсіп өнімдерін 
экспорттаудан түскен валюталық түсімдерді 

міндетті сатудан босатуда. 
  

Қоғам және мәдениет 
 

 Түрікменстан Президенті Гурбангулы Бер-
дімұхамедовтың жарлығымен, Премьер-
Министр орынбасары Эсенмырат Оразгел-
диев Халықаралық Аралды құтқару қоры 
(ХАҚҚ) Атқарушы комитетінің мүшесі бо-
лып тағайындалды. Түрікменстан 2017-2019 
жылдары Халықаралық Аралды құтқару қо-
рына төрағалық ететін болады. ХАҚҚ Арал 
маңының экологиялық жағдайын жақсартуға 

бағытталған ғылыми-практикалық зерттеу-
лерді қолдау және аймақта әлеуметтік-
экономикалық және экологиялық бағдарла-
маларды қаржыландыруды ұйымдастыру 
мақсатында 1993 жылы Қазақстан, Қырғыз-
стан, Тәжікстан, Түркіменстан және Өзбек-
стан тарапынан құрылды. 

 Иран парламенті елде жеке хабар таратуға 
рұқсат беретін жобаны қабылдамады. Иран-
ның жалғыз хабар тарату ұйымы – Иран Ис-
лам Республикасы Телерадио ұйымы Иран-
дағы телеарналардың жалғыз иесі болып та-
былады. Иран Ислам Республикасы Телера-
дио ұйымының басшысы елдің рухани бас-
шысы Аятолла Әли Хаменеи қол қойған ті-
келей жарлықпен бекітіледі. Қабылданбаған 
заң жобасы Парламенттегі реформашыл 
фракция – «Үміт» парламенттік тобы тара-
пынан ұсынылды.  

 Әзірбайжан Парламенті Құқықтық саясат 
және мемлекеттік құрылыс комитетінің 
басшысы Али Гусейнли шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдардың елде визасыз 
қалу мерзімдерін бақылау мақсатында көші-
қон карточкаларын беруді уақытша тоқтат-
қанын хабарлады. Осыған байланысты Әзір-
байжан Көші-қон кодексіне бұдан бұрын 
ұсынылған түзетулер енгізу тоқтатылды деп 
атап өтілді. 


