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Լեհաստանի Հանրապետության կուսակցական համակարգի 
վերաձևումները 2005-2011 թվականներին 

Թադևոսյան Սուրեն 
 

Հանգուցային բառեր. ընտրություններ, բազմակուսակցական, 
նախընտրական քարոզարշավ, Իրավունք և Արդարություն, Քաղա-
քացիական պլատֆորմ, Եվրապառլամենտի ընտրություններ 

2005 թվականի աշունը Լեհաստանում հագեցած էր նախընտ-
րական քարոզարշավներով, քանի որ միակուսակցական համա-
կարգի փլուզումից հետո առաջին անգամ խորհրդարանական և 
նախագահական ընտրարշավները ժամանակագրորեն համընկան1: 

Խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունեցան սեպ-
տեմբերի 25-ին: Ինչպես Սեյմի և Սենատի, այնպես էլ նախագահա-
կան ընտրությունների քարոզարշավում գերակշռող էին կոռուպ-
ցիայի և պաշտոնյաների բարեվարքության հիմնախնդիրների, 
տնտեսական իրավիճակի և գործազրկության վերաբերյալ քննար-
կումները: Այս ընտրություններին մասնակցեցին 22 քաղաքական 
ուժեր՝ 8-ով ավելի, քան 2001-ին:  

 Ձախ դաշինքի դիրքերը թուլացան հատկապես նրանից հետո, 
երբ նախագահի թեկնածու Վոջիմիշ Չիմոշևիչը (լեհ.- Włodzimierz 
Cimoszewicz) դուրս եկավ ընտրապայքարից և կառավարող ուժը 
փաստացի զրկվեց նախագահի պաշտոնի համար պայքարից: Ընդ 
որում, հանրային կարծիքի հարցումները ցույց էին տալիս 
Չիմոշևիչի վստահ առավելությունը մրցակիցների նկատմամբ: 
Դրա ֆոնին էապես բարձրացավ կենտրոնամետ Քաղաքացիական 
պլատֆորմի և նրա առաջնորդ Դոնալդ Տուսկի (լեհ.-Donald Tusk) 
վարկանիշը:2 «Համերաշխություն»-ից ծնված մեկ այլ՝ պահպա-

                                                                 
1 Տե՛ս  Millard F., Democratic Elections in Poland, 1991–2007, Routledge, 

New York, 2009, p. 117 
2 Տե՛ս  Markowski R., ‘The Polish Elections of 2005: Pure Chaos or a 

Restructuring of the Party System?’, West European Politics, Routledge, New 
York, 2006, vol. 29, no. 4, p. 820. 
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նողական Իրավունք և Արդարություն կուսակցությունը նույնպես 
կարողացավ օգտվել ստեղծված իրավիճակից ու ընդլայնել իր 
աջակիցների քանակը:  

Բազմակուսակցական համակարգի հաստատումից սկսած՝ 
2005 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին3 գրանցվեց 
մասնակցության ամենացածր ցուցանիշը՝ ընդամենը 40.5 %-ը: 
Խորհրդարանական ստորին պալատի՝ Սեյմի արգելապատնեշը   
(5 % կուսակցությունների և 8 %՝ ընտրադաշինքների համար) հաղ-
թահարեց 6 քաղաքական ուժ: 

Ինչպես և կանխատեսվում էր, ընտրության արդյունքներն 
առավել նպաստավոր էին աջ և աջ կենտրոնամետ կուսակցու-
թյունների համար: «Համերաշխություն» շարժումից առաջացած 
Իրավունք և Արդարությունը առաջ անցավ մրցակից ուժերից՝ 
հավաքելով շուրջ 27% ձայն: 2-րդ տեղում հայտնվեց ազատական 
Քաղաքացիական պլատֆորմը՝ 24%, երրորդում՝ Ինքնապաշտպա-
նությունը՝ քվեների 11.4%-ով: Իշխող Ժողովրդավարական Ձախ 
դաշինքն ընդամենը 11.3% քվե ստանալով՝ հայտնվեց 4-րդ տեղում 
և կորցրեց 161 մանդատ (2001-ին ԺՁԴ-ի և լեյբորիստների միաս-
նական ցուցակը ստացել էր 216 մանդատ): Լեհ ընտանիքների 
դաշինքն ու Ժողովրդական (գյուղացիական) կուսակցությունը 
նույնպես հայտնվեցին խորհրդարանում՝ համապատասխանաբար 
8% և 7% ցուցանիշներով:  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

3 Տե՛ս Ազգային ընտրական հանձնաժողով (Լեհաստանի Հանրապե-
տություն) 30.06.2005: Հասանելի է՝ 20.02.2020 
https://wybory2005.pkw.gov.pl/ SJM/EN/WYN/M/index.htm 

https://wybory2005.pkw.gov.pl/%20SJM/EN/WYN/M/index.htm
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Տրամագիր 1. Լեհաստանում կայացած խորհրդարանական 
ընտրությունների արդյունքները. 2005 

 
*Ընտրական արգելապատնեշը չէր վերաբերում գերմանական 

փոքրամասնության ներկայացուցիչներին: 
 
Նախագահական ընտրությունները4 տեղի ունեցան երկու 

փուլով՝ հոկտեմբերի 9-ին և 23-ին: Առաջին փուլում հաջողության 
հասան Լեխ Կաչինսկին (լեհ.- Lech Aleksander Kaczyński) և Դոնալդ 
Տուսկը՝ ստանալով ձայների համապատասխանաբար 33.1 և 36.3%-ը: 
Երկրորդ փուլում, սակայն, Կաչինսկին ստացավ ձայների արդեն 
54 %-ն ու առաջ անցավ Տուսկից (46%): Նկատենք, որ նախա-
գահական ընտրությունների առաջին փուլին քվեարկեց ընտրող-
ների 49.7, երկրորդին՝ 51%-ը, ինչն էապես գերազանցեց խորհրդա-
րանական ընտրությունների մասնակցության ցուցանիշը:  

 Պառլամենտական վերին պալատի՝ Սենատի ընտրություննե-
րում նույնպես Իրավունք և Արդարությունը հաղթանակ տարավ՝ 

                                                                 
4 Տե՛ս Ազգային ընտրական հանձնաժողով (Լեհաստանի Հանրապե-

տություն): Հասանելի է՝ 20.02.2020  
https://www.pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-prezydenta-
rzeczypospolitej-polskiej/wybory-prezydenta-rp-w-2005ampnbspr/wyniki-
glosowania 
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ստանալով 49 մանդատ: 27 մանդատ ձեռք բերեց Քաղաքացիական 
պլատֆորմը, Լեհ ընտանիքների դաշինքը՝ 7, Ինքնապաշտպանու-
թյունը՝ 3, Ժողովրդական (գյուղացիական) կուսակցությունը՝ 2 
տեղ: Եվս հինգ մանդատ բաժին հասավ անկախ թեկնածուներին: 
Ձախ դաշինքը ստացավ քվեների 13%-ը, սակայն նրա թեկնածու-
ներից և ոչ մեկին չհաջողվեց հաղթել Սենատի՝ մեծամասնական 
կարգով անցկացվող ընտրություններում: Իշխող ուժի լիակատար 
ձախողումն ու դուրս մնալը Վերին պալատից նշանակում էր, որ 
իշխանափոխությունը Լեհաստանում արդեն կայացած փաստ է:  

ԻևԱ և ՔՊ կուսակցությունների միջև առկա գաղափարախո-
սական տարաձայնությունների պատճառով կոալիցիա կազմելու 
բանակցությունները ձախողվեցին. ԻևԱ-ն ներկայացնող Կաժիմիշ 
Մարչինկյեվիչը (լեհ.-Kazimierz Marcinkiewicz) փոքրամասնության 
կառավարություն ձևավորեց, իսկ ՔՊ-ն դարձավ հիմնական ընդ-
դիմադիր ուժը:5 Կառավարությանը որոշ վերապահումներով 
աջակցում էին աջ կուսակցությունները՝ ԼՀԻ-ն և ԼԸԴ-ն: Մարչինկ-
յեվիչը պաշտոնավարեց շատ կարճ՝ 2005-ի հոկտմբերից մինչև 
2006-ի հուլիսը: Վարչապետի պաշտոնում Մարչինկյեվիչին փոխա-
րինեց նախագահ Լեխ Կաչինսկու եղբայր Յարոսլավ Կաչինսկին 
(լեհ.-Jarosław Kaczyński): Սակայն այս կառավարությանը ևս 
վիճակված չէր երկար պաշտոնավարել: 2007 թվականին կոալի-
ցիոն գործընկերների միջև առկա լարվածությունն ուղղակի հրա-
մայական դարձրեց արտահերթ ընտրությունների անցկացումը:6 

Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները7 տեղի 
ունեցան 2007 թվականի հոկտեմբերի 21-ին: Քարոզարշավի 

                                                                 
5 Տե՛ս Polish conservatives pick premier, BBC, 27.09.2005 
Հասանելի է՝ 24.02.2020   http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4288666.stm 
6 Տե՛ս Dempsey J., Poland to hold early elections, New York Times, 

12.08.2007. Հասանելի է՝ 01.03.2020 
 https://www.nytimes.com/2007/08/12/world/europe/12cnd-poland.html 

7 Տե՛ս Ազգային ընտրական հանձնաժողով (Լեհաստանի Հանրապե-
տություն): Հասանելի է՝ 20.03.2020  
https://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/index.htm 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4288666.stm
https://www.nytimes.com/2007/08/12/world/europe/12cnd-poland.html
https://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/index.htm
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ժամանակ ծրագրային հարցերն առավելապես երկրորդական 
պլան մղվեցին՝ ընտրությանը տալով վստահության «հանրաքվեի» 
տպավորություն: Ընտրապայքարն անցավ առավելապես իշխող 
Իրավունք և Արդարություն և հիմնական ընդդիմադիր Քաղաքա-
ցիական պլատֆորմ կուսակցությունների միջև: Քվեների 70-ից 
ավելին բաժանվեց հենց այդ երկու բևեռների միջև՝ ՔՊ-ի բացա-
հայտ առավելությամբ: Ձախ կենտրոնամետներին հաջողվեց 
վերակազմակերպվել մասամբ հաղթահարել 2005-ի վստահության 
ճգնաժամը: Այս ընտրություններում ամենամեծ կորուստը կրեցին 
ԻևԱ-ի նախկին կոալիցիոն գործընկերները՝ աջ պոպուլիստական 
Ինքնապաշտպանությունը և ազգայնական Լեհ ընտանիքների 
դաշինքը: Նրանց ընտրազանգվածը հիմնականում նախապատ-
վություն տվեց ԻևԱ-ին:8  

Այս անգամ ընտրականան մասնակցությունը՝53.8%, 2005-ի 
համեմատ բարձր էր 13.2 %-ով: Ընտրությունների արդյունքում 
Քաղաքացիական պլատֆորմին (41.5 %) հաջողվեց վստահ առա-
վելություն ձեռք բերել Իրավունք և Արդարություն կուսակցության 
նկատմամբ (32 %): Վերջինս, չնայած իր մանդատների թիվն ավե-
լացրեց 11-ով, զրկվեց կառավարություն կազմելու իրավունքից: 
Ձախերի և ժողովրդավարների դաշինքը կարողացավ 13.2 %-ով 
դառնալ երրորդ քաղաքական ուժը, իսկ 9 % քվե հավաքած 
Ժողովրդական (գյուղացիական) կուսակցությունը կոալիցիա կազ-
մեց ՔՊ-ի հետ: Հերթական անգամ առաջացավ համագոյակցու-
թյուն (կոհաբիտացիա)՝ իրավիճակ, երբ խորհրդարանական մեծա-
մասնությունը (հետևաբար նաև՝ կառավարությունը) ձևավորվում 
է նախագահին ընդդիմադիր կուսակցության կամ կուսակցություն-
ների կողմից: ՔՊ-ԺԿ կոալիցիոն կառավարության ղեկը ստանձ-
նեց ՔՊ առաջնորդ Դոնալդ Տուսկը: 

 
 

 
                                                                 

8 Տե՛ս  Millard F., Democratic Elections in Poland, 1991–2007, Routledge, 
New York, 2009, p. 142. 
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Տրամագիր 2. Լեհաստանում կայացած խորհրդարանական 
ընտրությունների արդյունքները. 2007 թ. 

 
*Ընտրական արգելապատնեշը չէր վերաբերում գերմանական 

փոքրամասնության ներկայացուցիչներին: 
 
Սենատում հայտնվեցին միայն ՔՊ և ԻևԱ կուսակցություն-

ները՝ համապատասխանաբար 60 և 39 մանդատներով: Ընդ որում, 
ՔՊ-ի ընտրազանգվածը հիմնականում կենտրոնացած էր երկրի 
արևմտյան հատվածում, մեծ քաղաքներում, երիտասարդ և բարձ-
րագույն կրթություն ստացած բնակչության շրջանում: Մինչդեռ 
ԻևԱ-ն վստահության քվե ստացավ առավելապես արևելյան 
շրջաններից, գյուղական բնակավայրերից և փոքր քաղաքներից, 
միջինից բարձր տարիք ունեցող ընտրողների շրջանակից:9 

2009 թվականի հունիսի 7-ին Լեհաստանում անցկացվեցին 
Եվրապառլամենտի 2-րդ ընտրությունները10. այստեղ ևս իշխող 

                                                                 
9 Տե՛ս  Millard F., Democratic Elections in Poland, 1991–2007, Routledge, 

New York, 2009, p. 140-143. 
10 Տե՛ս Ազգային ընտրական հանձնաժողով (Լեհաստանի Հանրապե-

տություն): Հասանելի է՝ 26.03. 2020 
https://www.pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-parlamentu-
europejskiego/wybory-do-parlamentu-europejskiego-w-2009ampnbspr 

https://www.pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-parlamentu-europejskiego/wybory-do-parlamentu-europejskiego-w-2009ampnbspr
https://www.pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-parlamentu-europejskiego/wybory-do-parlamentu-europejskiego-w-2009ampnbspr
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կուսակցությունը կարողացավ հաղթանակ ապահովել: ՔՊ-ն ստա-
ցավ քվեների 44.4 %-ն ու ստացավ 50 մանդատներից 25-ը, ԻևԱ-ն՝ 
15, ՁԺԴ-ը՝ 7, ԺԿ-ը՝ 3 եվրամանդատ: 

2010 թ. ապրիլի 10-ին Ռուսաստանում ավիավթարի զոհ դար-
ձան Լեհաստանի նախագահ Լեխ Կաչինսկին, նրա կինը և ևս 94 
քաղաքացիներ: Հենց այդ դժբախտ պատահարի պատճառով էլ նա-
խագահական ընտրությունները11 կայացան վաղաժամ: Հունիսի 
20-ին կայացավ առաջին փուլը, որի արդյունքում Բրոնիսլավ 
Կոմորովսկին (լեհ.- Bronisław Komorowski) (ՔՊ) և Յարոսլավ 
Կաչինսկին (ԻևԱ) կարողացան ետևում թողնել մրցակիցներին՝ 
քվեների համապատասխանաբար 41.5 և 36.5 %-ով: Հուլիսի 4-ին 
կայացած երկրորդ փուլում ՔՊ-ի թեկնածուն հավաքեց ձայների 53 
%-ն ու դարձավ Լեհաստանի նախագահ: Եվրոպամետ հայացք-
ների կրող, կաթոլիկ Կոմորովսկին հանդես էր գալիս երկիրը 
հետևողականորեն արդիականացնելու և տնտեսությունն ազատա-
կանացնելու դիրքերից:12 Մասնակցությունն առաջին փուլին 
կազմեց 55, երկրորդին՝ 55.3 %:  

Նախագահական ընտրությունների այսպիսի ելքը պայմանա-
վորված էր նաև իշխող կուսակցության բարձր վարկանիշով և 
կարող էր նպաստել կառավարության ծրագրի իրագործմանը: 
Դրա մասին է վկայում արդյունքների վերջնական ամփոփումից 
առաջ վարչապետ Տուսկի հայտարարությունը՝ «եթե այս արդյուն-
քը հաստատվի, դա կլինի իմ կյանքի ամենաուրախ օրերից մեկը»:13 

Հաղթանակը նախագահական ընտրություններում լրացուցիչ 
վստահություն հաղորդեց նեոլիբերալ տնտեսական քաղաքակա-
նություն վարող, եվրոպամետ ՔՊ-ին: Հատկապես 2011-ի 

                                                                 
11 Տե՛ս Ազգային ընտրական հանձնաժողով (Լեհաստանի Հանրապե-

տություն): Հասանելի է՝ 28.03. 2020 
https://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT1/EN/WYN/W/index.htm 

12 Տե՛ս Polish presidential election: Komorowski holds off Kaczynski, The 
Guardian, 05.07.2010. Հասանելի է՝ 02.04.2020   
https://www.theguardian.com/world/2010/jul/05/polish-presidential-election-
komorowski-kaczynski 

13 Տ՛ես նույն տեղում: 

https://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT1/EN/WYN/W/index.htm
https://www.theguardian.com/world/2010/jul/05/polish-presidential-election-komorowski-kaczynski
https://www.theguardian.com/world/2010/jul/05/polish-presidential-election-komorowski-kaczynski
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խորհրդարանական ընտրություններից առաջ դա չափազանց 
կարևոր էր իշխող ուժի համար:  

Պառլամենտական հերթական ընտրություններն անցկաց-
վեցին 2011 թվականի հոկտեմբերին: Գրանցվեց 48.9 % մաս-
նակցություն: Ընտրությունների արդյունքում14 խորհրդարանում 
հայտնվեց 5 քաղաքական ուժ: Նպաստավոր էին հակադիր երկու 
բևեռների՝ ՔՊ-ի և ԻևԱ-ի համար: ՔՊ-ն ստացավ քվեների 39.2 %-ը, 
ինչը նրան հնարավորություն ընձեռեց կոալիցիա կազմել ԺԿ-ի 
հետ և ստանձնել երկրի կառավարումը: Կաչինսկու ԻևԱ-ին 
հաջողվեց պահպանել հիմնական ընդդիմադրի կարգավիճակը՝ 
քվեների 29.9 %-ով: ՔՊ կոալիցիոն գործընկեր ԺԿ-ն ստացավ քվե-
ների 8.4%-ը՝ չնչին առավելությամբ առաջ անցնելով ՁԴ-ից (8.2 %): 
Այս ընտրությունների ամենամեծ անակնկալը, թերևս, նորաստեղծ 
Քո շարժում կուսակցության գրանցած արդյունքն էր՝ 10 % ձայն և 
40 մանդատ Սեյմում: Ազատական, եվրոպամետ և հակակղե-
րական15 ՔՈ շարժումը ձևավորվել էր նախկինում ՔՊ-ական 
գործիչ Յանուշ Մարիան Պալիկոտի (լեհ.- Janusz Marian Palikot) 
կողմից և պաշտպանում էր դպրոցներում կրոնական կրթության 
վերացման, ինչպես նաև պետության կողմից եկեղեցու ֆինանսա-
վորման դադարեցման գաղափարներ:16 Պալիկոտի կուսակցու-
թյունը նաև առաջարկում էր վերացնել խորհրդարանի վերին 
պալատը՝ Սենատը, օրինականացնել միասեռ ամուսնություններն 
ու մարիխուանայի կիրառումը, ընդունել եկամտահարկի համա-
հարթ համակարգ:  

                                                                 
14 Տե՛ս Ազգային ընտրական հանձնաժողով (Լեհաստանի Հանրապե-

տություն): Հասանելի է՝ 28.02. 2020 
 https://www.pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-sejmu-i-do-
senatu/wybory-do-sejmu-i-senatu-w-2011-r 

15 Տե՛ս Wayne C. Thompson. Nordic, Central and Southeastern Europe 
2012. Rowman & Littlefield, Lanham, 2013 p. 340 

16 Տե՛ս Strybel, Rob “Polish maverick MP launches anti-clerical 
party”. Reuters. 3.10.2010. Հասանելի է՝ 30.03.2020  
https://uk.reuters.com/article/uk-poland-anticlerical/polish-maverick-mp-
launches-anti-clerical-party-idUKTRE6920W320101003  

https://www.pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-sejmu-i-do-senatu/wybory-do-sejmu-i-senatu-w-2011-r
https://www.pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-sejmu-i-do-senatu/wybory-do-sejmu-i-senatu-w-2011-r
https://books.google.com/books?id=cJM0z-eATfQC&pg=PA340
https://books.google.com/books?id=cJM0z-eATfQC&pg=PA340
https://books.google.com/books?id=cJM0z-eATfQC&pg=PA340
http://uk.reuters.com/article/idUKTRE6920W320101003
http://uk.reuters.com/article/idUKTRE6920W320101003
https://en.wikipedia.org/wiki/Reuters
https://uk.reuters.com/article/uk-poland-anticlerical/polish-maverick-mp-launches-anti-clerical-party-idUKTRE6920W320101003
https://uk.reuters.com/article/uk-poland-anticlerical/polish-maverick-mp-launches-anti-clerical-party-idUKTRE6920W320101003
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Տրամագիր 3. Լեհաստանում կայացած խորհրդարանական 
ընտրությունների արդյունքները. 2011 թ. 

 

 
*Ընտրական արգելապատնեշը չէր վերաբերում գերմանական 

փոքրամասնության ներկայացուցիչներին: 
 
 
 
Սենատի ընտրություններում ևս ՔՊ-ին հաջողվեց հաջողու-

թյուն գրանցել. նրան բաժին հասավ 63, ԻևԱ-ին՝ 31 մանդատ:  
Այս ընտրությունների արդյունքում ՔՊ-ԺԿ կոլացիան կրկին 

ստանձնեց երկրի գործադիր կառավարումը. վարչապետի պաշտո-
նում վերանշանակվեց ՔՊ առաջնորդ Դոնալդ Տուսկը:17 Նա դար-
ձավ հետկոմունիստական շրջանի առաջին վարչապետը, ում 
հաջողվեց վերստանձնել պաշտոնը: ՔՊ-ի հաղթանակին նպաս-
տեցին տնտեսական աճի կայուն տեմպերը (ըստ Համաշխարհային 

                                                                 
17 Տե՛ս Pidd H., “Poland re-elects PM Donald Tusk”. The Guardian. London, 

10.11. 2011. Հասանելի է՝  01.02.2020 թ.   
https://www.theguardian.com/world/2011/oct/10/poland-re-elects-donald-tusk  

https://www.theguardian.com/world/2011/oct/10/poland-re-elects-donald-tusk
https://www.theguardian.com/world/2011/oct/10/poland-re-elects-donald-tusk
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բանկի տվյալների18՝ 2008-ին ՀՆԱ-ն աճել էր 4.2 %-ով, 2009-ին՝ 2.8, 
2010-ին՝ 3.6, 2011-ին՝ 5 %-ով): Լեհաստանը միակ երկիրն էր ԵՄ-ի 
կազմում, որին հաջողվել էր 2008-2009 թվականների համաշխար-
հային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո խուսափել տնտե-
սական անկումից (ռեցեսիայից):19 Այնուամենայնիվ, Տուսկը 
հստակ գիտակցում էր, որ միայն տնտեսական աճի ցուցանիշները 
բավարար չեն ընտրություններում հաղթելու համար: Առողջապա-
հության, կրթության, պետական ֆինանսներին և գործարարու-
թյանը վերաբերող վարչարարության պարզեցման ոլորտներում 
բարեփոխումների սակավությունը կարող էր լուրջ խնդիրներ 
ստեղծել կառավարող ուժի համար:20 ՔՊ նախընտրական ծրագիրն 
ընդգծում էր հետևյալ 4 ոլորտների կարևորությունը՝ 1) նորարա-
րություն և սոցիալական կապիտալ, 2) ընտանիք և ապահովու-
թյուն, 3) քաղաքացիական ազատություններ և արդյունավետ 
կառավարում, 4) կայուն տնտեսություն: Տուսկը խոստանում էր 
նաև խորքային բարեփոխումներ իրականացնել հանրային ֆի-
նանսների, կենսաթոշակային համակարգի, կրթության և առողջա-
պահության ոլորտներում: 

ՔՊ-ի եվրոպամետ կեցվածքը նպաստել էր նրան, որ Լեհաս-
տանը դիտարկվի որպես ԵՄ ամենահուսալի անդամ-երկրներից 
մեկը: Ժողովրդավարացման Լեհաստանի փորձը համարվում էր 

                                                                 
18 Տե՛ս GDP growth (annual %) – Poland, World Bank national accounts 

data, and OECD National Accounts data files,The World Bank 
Հասանելի է՝ 13.03.2020 թ.   

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locatio
ns=PL&most_recent_year_desc=false&start=1991&view=chart 

19 Տե՛ս "Poland re-elects PM Donald Tusk", BBC, 10.11.2011 
Հասանելի է՝ 10.02.2020 թ.   

https://www.bbc.com/news/world-europe-15230750  
20 Տե՛ս Outgoing Prime Minister Donald Tusk's Civic Platform en route for a 

second term in office?, The European Elections Monitor, Fondation Robert 
Schuman,  Publishing Director: Pascale JOANN. Հասանելի է՝ 08.02.2020 թ.   
 https://www.robert-schuman.eu/en/eem/1173-outgoing-prime-minister-
donald-tusk-s-civic-platform-en-route-for-a-second-term-in-office 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locations=PL&most_recent_year_desc=false&start=1991&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locations=PL&most_recent_year_desc=false&start=1991&view=chart
https://www.bbc.com/news/world-europe-15230750
https://www.robert-schuman.eu/en/eem/1173-outgoing-prime-minister-donald-tusk-s-civic-platform-en-route-for-a-second-term-in-office
https://www.robert-schuman.eu/en/eem/1173-outgoing-prime-minister-donald-tusk-s-civic-platform-en-route-for-a-second-term-in-office
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անցման ամենահաջող օրինակներից մեկը Արևելյան Եվրոպայում: 
Վարչապետ Տուսկը հակված էր ջանքեր գործադրել նաև Գերմա-
նիայի21 և Ռուսաստանի22 հետ հարաբերությունների բարելավման 
ուղղությամբ, որոնք բավական տուժել էին ԻևԱ-ի կառավարման 
շրջանում:  

Այսպես, 2005-2011 թվականներին Լեհաստանի կուսակցական 
համակարգում տեղի ուենցան մի շարք նշանակալի փոփոխու-
թյուններ:  

1. Ամրապնդվեցին «Համերաշխություն» շարժումից առաջա-
ցած աջ և աջ կենտրոնամետ կուսակցությունների դիրքերը: 
Բազմակուսակցական համակարգի ներսում ի հայտ եկան 
երկու հիմնական բևեռներ՝ ի դեմս ազատական Քաղաքա-
ցիական պլատֆորմ և պահպանողական Իրավունք և Ար-
դարություն կուսակցությունների: 

2. Ավատրվեց ձախ կենտրոնամետ ուժերի կառավարման      
5-ամյա շրջանը Ժողովրդավարական ձախ դաշինքին չհա-
ջողվեց անգամ հիմնական ընդդիմադրի դերը ստանձնել: 
2007-ի ընտրություններին ՁԺԴ-ն մասնակցեց ընտրադա-
շինքով, և միայն մասամբ կարողացավ վերականգնել 
դիրքերը: 

3. 2005 և 2007 թվականների ընտրությունների արդյունքում 
երկու անգամ տեղի ունեցավ խորհրդարանական համա-
մասնության, հետևաբար նաև՝ գործադիր կաբինետի 
փոփոխություն:  

  

                                                                 
21 Տե՛ս “Polish PM Calls for Unified European Crisis Strategy”, SPIEGEL 

Interview with Donald Tusk,  Der Spiegel. 2 March 2009. 
Հասանելի է՝  01.02.2020 թ.    

https://www.spiegel.de/international/europe/spiegel-interview-with-donald-tusk-
polish-pm-calls-for-unified-european-crisis-strategy-a-610726.html  

22 Տե՛ս Easton A, “Deal cools Polish-Russian relations”, BBC News Warsaw, 
15 August 2008. Հասանելի է՝ 05.02.2020 թ.   
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7562258.stm  

http://www.spiegel.de/international/europe/spiegel-interview-with-donald-tusk-polish-pm-calls-for-unified-european-crisis-strategy-a-610726.html
https://www.spiegel.de/international/europe/spiegel-interview-with-donald-tusk-polish-pm-calls-for-unified-european-crisis-strategy-a-610726.html
https://www.spiegel.de/international/europe/spiegel-interview-with-donald-tusk-polish-pm-calls-for-unified-european-crisis-strategy-a-610726.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7562258.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7562258.stm
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4.  2005-ին սոցիալ-դեմոկրատների կառավարությանը փոխա-
րինելու եկավ աջ կենտրոնամետ (Իրավունք և Արդարու-
թյուն) և աջ արմատական (Լեհ ընտանիքների դաշինք, 
Լեհաստանի Հանրապետության Ինքնապաշտպանություն) 
ուժերի կազմած կոալիցիոն կառավարությունը: Այն չափա-
զանց անկայուն էր ԻևԱ-ի և նրա գործընկերների՝ ԼԸԴ-ի և 
ԼՀԻ-ի միջև առկա խոր տարաձայնությունների պատճառով: 

5. 2007-ին ԻևԱ-ի ղեկավարած կառավարող կոալիցիան իր 
տեղը զիջեց ՔՊ-ԺԿ կոալիցիային: 2011-ին ևս Քաղաքա-
ցիական պլատֆորմը հարաբերական մեծամասնություն 
ստացավ Սեյմի ընտրություններում և կրկին կոալիցիա 
կազմեց Ժողովրդական (գյուղացիական) կուսակցության 
հետ: 2007-2011 թվականներին ՔՊ-ին հաջողվեց կայունաց-
նել կուսակցական համակարգը:  
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Трансформации партийной системы Республики Польша  
в 2005-2011 гг. 

Тадевосян Сурен 
Резюме 

Ключевые слова: выборы, многопартийность, избирательная 
кампания, Право и справедливость, Гражданская платформа, выборы в 
Европейский парламент 

В статье анализируются наиболее значимые изменения в партийной 
системе Польши в 2005-2011 гг. Оценивается усиление позиций партий, 
сформированных из движения «Солидарность» в указанный период, 
подчеркиваются причины и предпосылки провала левоцентристских 
партий. Анализируются результаты парламентских выборов 2005, 2007 и 
2011 годов, а также президентских выборов 2005 и 2010 годов. 

В 2005 году закончился пятилетний период управления левоцент-
ристскими силами. В рамках многопартийной системы возникли два 
основных блока: либеральная Гражданская платформа и консервативная 
Право и справедливость. В 2005 году правительство социал-демократов 
было ненадолго заменено правоцентристской коалицией правых (Право и 
справедливость) и правых радикальных (Лига польских семей и Самообо-
рона Польской Республики).  

Следующие внеочередные выборы в 2007 году были успешными для 
Гражданской платформы. В 2011 году Гражданская платформа получила 
относительное большинство на выборах в Сейм и снова сформировала 
коалицию с Народной (Крестьянской) партией.  

Лех Качиньски вступил в должность президента в 2005 году, а 
Бронислав Коморовски - в 2010 году. 

 
  



 
– 208 – 

Transformations of the Party System  
of the Republic of Poland in 2005-2011 

Tadevosyan Suren 
Summary 

Key words: elections, multi-party system, election campaign, Law and 
Justice, Civic platform, elections to the European Parliament 

The article analyzes the most significant transformations in the party 
system of Poland in 2005-2011. The positions of parties formed from the 
Solidarity movement in the indicated period are evaluated, the reasons and 
prerequisites for the failure of center-left parties are emphasized. The results of 
the parliamentary elections of 2005, 2007 and 2011, as well as the presidential 
elections of 2005 and 2010 are analyzed. 

In 2005, a five-year period of government and control of the center-left 
forces was over. Within the framework of a multiparty system, two main blocks 
arose: the liberal “Civil Platform” and the conservative “Law and Justice”. In 
2005, the government of the Social Democrats was briefly replaced by a center-
right coalition of the right (Law and Justice) and the radical right (League of 
Polish Families, Self-Defence of the Republic of Poland).  

The next snap elections in 2007 were successful for the Civic Platform. In 
2011, Civic Platform gained a relative majority in the Sejm elections and again 
formed a coalition with the People’s (Peasant) Party.  

Lech Kaczynski took office of president in 2005, and Bronislaw 
Komorowski in 2010.  
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