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Անձի ինքնության
հաստատման/գրանցման
խնդիրներ Սարքը տալիս է 19/19
համարի կտրոնը, իսկ
քվեարկողը, ով նաև
հանձնաժողովի անդամն է
/Անահիտ/ մոտենում է և
Չի
գրանցվում 19/17-ի տակ,
համապատասխանում
որովհետև 19/19 արդեն
իրականությանը
քվերակել է: Սա արդեն 3րդ
դեպքն է: Հանձնաժողովի
անդամները պնդում են, որ սա
նորմալ է, սարքից է և իրենք
կարող են այլ համարի կտրոնով
անձին գրանցամատյանում
գրանցել այլ տեղ:
Հանձնաժողովների
նախագահները հրաժարվում են
արձանագրություն կազմել
տեխնիկական սարքերի
շեղումների վերաբերյալ։ Սարքի
Արձանագրված է
չաշխատելու պարագայում
մատյանում
մատյանում չեն գրանցում
քաղաքացու անձնագրի
տվյալները (մասնավորապես՝
16/1, թիվ 5 ընտրատարածք,
Արարատի մարզ)։
Քաղաքացիները ներկայացել են
օգնականներով, այնինչ դրա
անհրաժեշտությունը չի եղել, իսկ
<եթե օգնել են գրանցել
հանձնաժողովի նախագահը
ենք
հրաժարվել է արձանագրել
գրանցամատյանում>
(մասնավորապես 15/7
ընտրատեղամասում, թիվ 7
ընտրատարածք, Արագածոտնի

Հանձնաժողովի
նախագահ Արտավազդ
Գզրարյան

նախագահ Անդրանիկ
Սասունյան

նախագահ Մնացական
Մանուկյան
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Քվեարկության գաղտնիության
խախտում

Կողմնակի անձանց
ներկայություն

Չի
համապատասխանում
իրականությանը

Համապատասխանում
է իրականությանը

Հանձնաժողովի
նախագահ Արշամ
Գալստյան

Հանձնաժողովի
նախագահ Հռիփսիմե
Սուքիասյան

Ընտրողին քվեարկել օգնելու
կարգի խախտում

ընտրողին օգնելու
դեպքերը գրանցվել են
գրանցամատյանում, մի
հանձնաժողովի
տարեց ընտրող խնդրել
Նախագահի Սիրունյան
է, որ օգնեն, օգնողի
Աբրահամ
տվյալները գրանցվել
են
գրանցամատյանում,ըն
Հաշմանդամ(կույր)
ընտրողին օգնել է մի
հանձնաժողովի
երիտասարդ, օգնել և
քարտուղար Գրիգորյան
գնացել է տվյալները չեն
Գառնիկ
կարողացել գրանցել
գրանցամատյանում
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39

Ընտրողին քվեարկել օգնելու
կարգի խախտում
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12

Քվեարկության գաղտնիության
խախտում

34

Ելք կուսակցության վստահվաձ
փաստը մասամբ է
անձը, ով գրանցված է
հաստատվել:
Վանաձորում, գրանցվել է
Ստորագրություն ն վստահված անձ (ընտրող)
լրացուցիչ ցուցակում։ Սարքը
առկա է եղել ընտրողի Տիգրան Խաչատրյան և
տպել է նրա տվյալները և այդ անվան դիմաց, սակայն ՏԸՀ նախագահ Հասմիկ
Կոստանդյան
կտրոնով մոտեցել է
ստորագրրության
ստորագրելու, բայց նրա անվան
առկայությունը
դիմաց եղել է ստորագրություն, տեխնիկական խնդրի
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Չի
համապատասխանում
իրականությանը

Հանձնաժողովի
նախագահ Թորոսյան
Լարիսա

Տեղամասային կենտրոն է ներկայացել
քաղաքացի, ով հանդես է եկել որպես
դիտորդ, սակայն պարզվել է, որ այդ
քաղաքացին տեղամասում ներկա գտնվելու
իրավունք չհանդիսացող անձ է, տեղամաս է
հրավիրվել ոստիկանության ծառայողների,
ովքեր դուրս են հրավիրել տվյալ
քաղաքացուն, տեղամասային
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25

Քվեարկության գաղտնիության
խախտում

Չի
համապատասխանում
իրականությանը

նախագահ Վահե
Ավետիսյան
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40

Քվեարկության գաղտնիության
խախտում

Չի
համապատասխանում
իրականությանը

նախագահ Հռիփսիմե
Սուքիասյան
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45

Քվեարկության գաղտնիության
խախտում

Չի
համապատասխանում
իրականությանը

նախագահ Վազգեն
Գևորգյան

13
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1

Կողմնակի անձանց
ներկայություն

Չի
համապատասխանում
իրականությանը

Նախագահ Ավետիսյան
Վարսիկ

Չի
համապատասխանում
իրականությանը

ՏԸՀ նախահագ
Գրիգորյան Ռաիսա և
ԹԻՀԿ դիտորդ Արևիկ
Պետրոսյան

Չի
համապատասխանում
իրականությանը
օգնողի տվյալները
գրանցվել են
գրանցամատյանում

ՏԸՀ նախահագ
Գրիգորյան Ռաիսա և
ԹԻՀԿ դիտորդ Արևիկ
Պետրոսյան
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26

26

Քվեարկության գաղտնիության
խախտում

Ընտրողին քվեարկել օգնելու
կարգի խախտում

16

Մարդու իրավունքների պաշտպանի
գրասենյակ

7

16

<<Օհանյան-ՐաֆֆիՕսկանյան>>
կուսակցությունների դաշինքի
վստահված անձը ներկայացել է Համապատասխանում
է իրականությանը
տեղամաս և ցանկացել է
գրանցվել, սակայն
հանձնաժողովի քարտուղարը
հրաժարվել է գրանցել` ասելով,
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Քվեարկության գաղտնիության
խախտում
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42

Բազմակի քվեարկություն կամ
այլ անձի փոխարեն
քվեարկություն

Չի
համապատասխանում
իրականությանը

<Բարգավաճի>
վստահված անձ Արմինե
Մելքոնյան, նախագահ
Հեղնար Բերբերյան

չի
համապատասխանում
իրականությանը

ՏԸՀ նախագահ
Քոթանյան Ռեգինա

Կոնգրես-ՀԺԿ դաշինքը
տեսանյութ է հրապարակել, որով
ընտրողի ձեռքին եղել է
ահազանգում է, որ Երևանի
քվեաթերթիկի նմուշ,
Քանաքեռ Զեյթուն վարչական
հրավիրվել է
շրջան 3/28 ընտրատեղամասում
ոստիկաններ, ովքեր
քաղաքացին ընտրության էր
արձանագրել են
եկել ՀՀԿ-ի օգտին քվեարկած
քվեաթերթիկով:
Դավիթաշեն վարչական շրջանի
Միջադեպը տեղի է
5/17 ընտրատեղամասում
ունեցել տեղամասային
կոտրել են «Ելք» դաշինքի
կենտրոնից դուրս
վստահված անձ Ստեփան
դրանով
Աթաշյանի բջջային հեռախոսը․
պայմանավորված
«Ցուցակագրում էին անում,
հանձնաժողովի
մոտեցա, որ հարցնեմ՝ ի՞նչ եք
նախագահը
անում, սկսեցին անվայել բառեր
տեղեկատվություն
Կողմնակի անձանց
ներկայություն Վկայական
չունեցող անձանց կամ
թույլատրելիից ավելի
ներկայացուցիչների
ներկայություն տեղամասում

Հանձնաժողովի
նախագահ Առնակ
Պողոսյան

Չի
համապատասխանում
իրականությանը

ՏԸՀ նախագահ
Գևորգյան Ժորա

Հանձնաժողովի
նախագահ Նոդարի
Ավետիսյան

նախագահ Մարիամ
Վարդերեսյան

Խախտումը վերացվել է, տեղամասային
հանձնաժողովի քարտուղարը օրենքով
սահմանված կարգով գրանցել է վստահված
անձին և թույլ տվել ներկա գտնվել
քվեարկության սենյակում, հետևել
քվեարկության ընթացքին
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ահազանգ` լրագրող Կարեն Թումանյան

14

17

նախահագ Արմինե
Ընտրողին քվեարկել օգնելու
Չի
Աղաբեկյան, դիտորդ Էմիլ
կարգի խախտում Օգնելու
համապատասխանում
Խզանյան <Ազատ
իրավունք չունեցող անձի կողմից
իրականությանը
հասարակության
ընտրողին օգնելը
ինստիտուտ>

որոշ կուսակցությունների
քվեաթերթիկներ վերջացել են

չի
համապատասխանում
իրականությանը

Գեղարքունիկի մարզի Սևան
նախագահի և
քաղաքի 20/01
հանձնաժողովի
ընտրատեղամասում
անդամի խոսքերի< մի
քվեարկողներին հանձնաժողովի
քաղաքացու
անդամները տալիս են երկու
թյուրիմացաբար 2
ծրար և երկու քվեաթերթիկ,
ծրար/ ծրարները իրար
որոնցից մեկը քվեարկած էր ՀՀԿկպած են եղել/ են
ի օգտին: Հանձնաժողովի
հատկացրել, սակայն

ՏԸՀ
նախագահ Սամվելյան
Մարետա

24
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1

25

ահազանգ

9 և 10

9/16 և
10/37

քվեատուփը սահմանված
կարգով կնքված չէ

15

Անձի ինքնության
հաստատման/գրանցման
խնդիրներ Տեխնիկական
սարքում ընտրողի անվան
բացակայություն

իրականությանը չի
հավապատսխանում

ՏԸՀ նախագահ
Մաղաքյան

15

մարդկանց կամ մեքենաների
կուտակումներ Մարդկանց կամ
մեքենաների կուտակումներ
տեղամասի մոտակայքում

կուտակումներ առկա
են, ոստիկանության
աշխատակիցները
զբաղվում են

ՏԸՀ նախագահ
Մաղաքյան

26

27

ԶԼՄ

ԶԼՄ

4

4

նախագահ Մարգարիտ
Բաղդասարյան

չի
ՏԸՀ նախագահ
համապատասխանում
Ալեքսանյան Արտավազդ
իրականությանը

28

ԶԼՄ

4

15

29

http://hetq.am/arm/news/77305/6-23qveakhcikum-lcvel-en-chogtagortsvatsqveatertiknery.html

7

37

30
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38

31
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6

16

4

Քվեարկության սենյակի սխալ
կահավորում Սենյակի
անհարմարություն՝ պատշաճ
վերահսկողության նպատակով

իրականությանը չի
համապատսխանում

Քիչ առաջ 7/37
ընտրատեղամասում 2 միջադեպ
տեղի ունեցավ: Առաջինը
Չի
դիտորդի` «Թրանսփարենսի
համապատասխանում
ինթերնեյշնլ»-ի ներկայացուցչի և
իրականությանը
ՀԿԿ-ի վստահված անձի միջև:
ՀԿԿ-ի վստահված անձը
փորձում էր խլել
7/38-ում էլ միջադեպ տեղի
Հանձնաժողովի
ունեցավ հանձնաժողովի
նախագահը
նախագահ ,ՀՀԿ-ն ներկայացնող
իրականացրել է
Մելքոնյան Էդուարդի և
օրենքով սահմանված
«Հայկական վերածնունդ»
իր լիազորությունը,
կուսակցության վստահված
այսինքն,
անձի միջև: Բանն այն է, որ
տեղամասային
հանձնաժողովի նախագահը
ընտրական

ՏԸՀ նախագահ
Մաղաքյան

Հանձնաժողովի
նախագահ Արամ
Արշակյան

Հանձնաժողովի
նախագահ Էդուարդ
Մելքոնյան

17

13:40-ի դրությամբ
հանձնաժողովը հայտարարել է,
նախագահ Արմեն
որ 20 րոպեով փակելու են
Չի
Մանուչարյան, <Ելք>
տեղամասը՝ ընդմիջում
համապատասխանում
դաշինքի վստահված անձ
կատարելու նպատակով: Այս
իրականությանը
Արտուշ Աղաբաբյան
պահին ընդմիջման սեղան են
բացում:

15

«Անկախ դիտորդ» դաշինքը
տպագրական
ներկայացնող դիտորդները
վրիպակներ են եղել մի
արձանագրել են, որ Արմավիրի
քանի
մարզի թիվ 16/15 տեղամասում
քվեաթերթիկների վրա
Հայաստանի Հանրապետական
և հանձնաժողովը
կուսակցության քվեաթերթիկի
փոխել է
վրա առկա է գծանշում,

նախագահ Ռոզա
Համբարձումյան

48

թիվ 4/48 ընտրատեղամասում 15 րոպեով անջատվել է
տեղի է ունեցել
հոսանքը, սակայն այն
էլեկտրականության անջատում՝
չի խանգարել
սկսած ժամ 13:50-ից մինչև 14:05քվեարկության
ը:
բնականոն ընթացքին

նախագահ Ռիմա
Դավթյան

Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի
թիվ 33/9 տեղամասում
Սխալմամբ ընտրողին
Հելսինկյան քաղաքացիական
տրամադրվել է երկու
ասամբլեայի դիտորդ Սուսաննա ծրար (տեխնիկական
Հակոբյանը ընտրախախտում է
վրիպակ),
արձանագրել. ընտրողը
հանձնաժողովի
քվեախուց է մտել և դուրս եկել նախագահը նկատել է
ծրարներով: Ընտրատեղամասի
և ընտրողի ձեռքից
հանձնաժողովի նախագահ ՀՀԿ- վերցրել ծրարներից
ական Լյուդմիլա Գինոսյանը
մեկը, խախումը
նշեց, որ ինքն անձամբ է
կանխվել է մինչև
միջամտել և արձանագրել
ընտրողի
խախտումը ու հավելեց' ՀՅԴ
քվեարկության խցիկ
անդամներն են խանգարել
մտնելը
ընտրական գործընթացը:

34
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9

35
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8

6

Անձի ինքնության
հաստատման/գրանցման
խնդիրներ

36

http://www.7or.am/am/news/view/126443/

17

15

Բաց քվեարկություններ,
ընտրատեղամասում 20-ից
ավելի կուտակումներ

37

http://www.7or.am/am/news/view/126443/

6

3

Չի
համապատասխանում
իրականությանը
Մասնակի է
համապատասխանում
իրականությանը,
այսինքն
կուտակումներ եղել են,
հանձնաժողովի
նախագահը օրենքով
սահմանված կարգով
կարգավորել է այդ
խնդիրը, իսկ ինչ
վերաբերում է բաց
քվեարկություններին,
ապա նշվածը չի
համապատասխանում
իրականությանը

Հանձնաժողովի
նախագահ Լյուդմիլա
Գինոսյան

Նախագահ Հմայակ
Նավասարդյան

Հանձնաժողովի
նախագահ Ռոլանդ
Հակոբյան

Հանձնաժողովի
քարտուղար Գայանե
Հանրապետական
Նշվածը չի
Հակոբյան, շրջիկ արկղով
հիվանդանոցում շրջիկ արկղով
համապատասխանում
քվեարկություն
գլխավոր բժիշկը բաց
իրականությանը
իրականացնող
քվեարկություն է ընթանում
հանձնաժողովի անդամ
Սուրեն Ղուկասյան

38
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41

42

http://www.7or.am/am/news/view/126443/

http://armlur.am/673811/

http://www.a1plus.am/1532989.html

http://www.a1plus.am/1532989.html

http://www.a1plus.am/1532989.html

4

26

29

35

23

27

Ըստ նախագահ
Թաթուլ
Կարապետյանի և
<Կոնգրես-ՀԺԿ>
դաշինքի վստահված
անձ Մարինա
Քվեախցերի վերեւում
Աշխատումովայի
Նախագահ Թաթուլ
տեղադրված է եղել տեսախցիկ,
խոսքերի` անհիմն
Կարապետյան և
ինչը քվեարկության
մեղադրանք
վստահված անձ Մարինա
գաղտնիության խախտում է:
<Չաշխատող, լարերը
Աշխատումովա
կտրված տեսախցիկ է,
որի գոյության մասին
տեղեկացված է եղել
տարածքային
ընտրական
հանձնաժողովը>

1

հանձնաժողովի անդամները և
ընտրողներից մեկը ընդհարվել
Համապատասխանում
են այն բանից հետո, երբ
է իրականությանը և
վերջինս նկատել է, որ ծրարի
հանձնաժողովը
վրայի պիտակը սխալ է
անվավեր է ճանաչել
փակցված եղել: Հանձնաժողովն
այն անվավեր ճանաչեց:

48

29/48 ընտրատեղամասում
քվեաթերթիկների համար
նախատեսված ակցիզները դրել
են միայն քաղաքացիների
պահանջից հետո։

59

35/59 ընտրատեղամասում
Պղնձամոլիբդենային
կոմբինատի աշխատակիցները
հանձանժողովի նախագահի
պահանջով բաց են քվեարկել։

36

նախագահ Սաշա
Սահակյան

Նախագահ Էդմոնդ
Չի
Մարտիրոսյան, <Կոնգրեսհամապատասխանում
ՀԺԿ> դաշինքի
իրականությանը
վստահված անձ Նարեկ
Բադալյան

·23/36 ընտրատեղամասում ԵԼՔ
դաշինքի վստահված անձը
հայտնաբերել է, որ ընտրողների
ցուցակում որոշ մարդկանց
Ըստ նախագահի <
անվան դիմաց կատարվում են
Վստահված անձը
մատիտով նշումներ, որից հետո փոխարինվել է նույն
հանձնաժողովը որոշում է
կուսակցության մեկ այլ
կայացրել հեռացնել ԵԼՔ
վստահված անձով>
դաշինքի վստահված անձին և չի
ցանկանում տրամադրել
հեռացման արձանագրությունը։

նախագահ Սուսաննա
Մարգարյան

43
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24

42

17/42ընտրատեղամասի
ներսում քվեարկած անձանց
շրջանում հարցում են
անցկացնում «Հայկական
Չի
սոցիոլոգիական
համապատասխանում
ընկերակցությունն» ու «Գելափ
իրականությանը
Ինթերնեյշնլը»: Հանձնաժողովի
քատուղարի տեղեկացմամբ՝
հարցումն անցկացվում է ԿԸՀ-ի
գիտությամբ:

նախագահ Սերյոժա
Գալստյան

4

24/4 ընտրատեղամասում (թիվ 9
ընտրատարածք, Լոռի,
Համապատասխանում
Շահումյան) քաղաքացիները
է իրականությանը և
քվեարկել են 100-ից ավել չկնքած
հանձնաժողովը
կտրոններով։ Երբ ԵԼՔ դաշինքի
արձանագրել է
վստահված անձը միջամտել է,
մատյանում
հանձնաժողովի անդամները
նրան սպառնացել են։

նախագահ Ռաիսա
Մինասյան
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http://mamul.am/am/news/102636/%D5%A
3%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B4%D6%80
%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A4%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%80
%D5%A4%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%B2%D5%B8
%D6%80%D5%A4%D5%A5%D5%AC-%D5%A7%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%B8
%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB
%D5%B6%D6%84%D5%BE%D5%A5%D5%A1%D6%80
%D5%AF%D5%A5%D5%AC%C2%AB%D5%AE%D5%A1%D5%BC%D5%B8
%D6%82%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6
%C2%BB%D5%A4%D5%A1%D5%B7%D5%AB%D5%B6
%D6%84%D5%AB%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80%C2%AB%D5%A5%D5%AC%D6%84%C2%BB%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%A6%D5%A1
%D5%B6%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A7
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http://mamul.am/am/news/102625/%D5%A
1%D6%80%D5%BD%D5%AB%D5%B6%D5%A
5%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%BB%D5%B5
%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6
%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%A7-2%D5%B0%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%AA%D5%A1
%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D6%84%D5%BE%D5%A5%D5%A1%D6%80
%D5%AF%D5%A5%D5%AC-%D5%A7%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%BE%D5%A5%D5%A1%D5%AD
%D6%81%D5%AB%D5%AF%D5%B8%D6%82
%D5%B4
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34

Հանձնաժողովը
նկատել է
քվեաթերթիկների
տրցակի մեջ 2
խոտանված
թվեաթերթիկներ/
քվեաթերթիկի 2-րդ
էջում տպագրված չի
եղել տարածքային
ցուցակի
թեկնածուների
անունները/ հանել է
այն և արձանագրել

13

23/13 ընտրատեղամասում (թիվ
9 ընտրատարածք, Լոռի)
քաղաքացին հայտնաբերել է, որ
ԵԼՔ դաշինքի քվեաթերթիկի 2րդ էջում բացակայում է
ռեյտինգային թեկնածուների
ցուցակը։

8

կանադահայ դերասանուհի
Ըստ նախագահի <
Արսինե Խանջյանը Գորիսի 34/8
թոռնուհին գրանցվել է
ընտրատեղամասում
որպես օգնող և
արձանագրել է, որ 2 քաղաքացի
տատիկի հետ մտել է
միաժամանակ ընտրել են նույն
քվեախուց օգնելու>
քվեախցիկում:

նախագահ Սիլվարդ
Ճաղարյան

Նախագահ Տիգրան
Աբրահամյան
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48

ՏԸՀ նախագահ Էդուարդ Մելքոնյան

Հեռախոսազանգ

7

37

38

15

Ամուսինը չի
կարողացել
Կապ է հաստատվել տեղամասային
ինքնուրույն քվեարկել`
ընտրական հանձնաժողով, ներկայացվել է
տեսողության խնդիր
վստահված անձին օրենքի
<<Ելք>> կուսակցությունների ունենալու պատճառով,
<<Ելք>>
կանոնակարգումը, որից հետո արդեն
դաշինքի վստահված անձը
սակայն վստահված
կուսակցությունների
հանձնաժողովի քարտուղարը
խոչընդոտում է հանձնաժողովի անձը չի թողել գրանցել
դաշինքի վստահված անձ
տեղամասային հանձնաժողովի
աշխատանքներին
կնոջը` որպես ընտրող`
գրանցամատյանում գրանցել է կնոջը
պատճառաբանելով, որ
որպես օգնող և թույլարտել ընտրողին
հարազատը իրավունք
քվեարկելու օգնողի միջոցով:
չունի գրանցվել որպես
օգնող:

թիվ 37/15 ընտրական
տեղամասում չհրկիզվող
պահարանը փակված չէ

համապատասխանում
է իրականությանը,
փակված չէ, քանի որ
չհրկիզվող պահարանի
բանալին ջարդվել է
կողպեքի մեջ և
խնդիրը լուծել տվյալ
պահին, երբ ընթանում
է քվեարկությունը,
հնարավոր չէ:
Նախագահը անդադար
վերահսկում է
իրավիճակը`
ուշադրության
կենտրոնում պահելով
չհրկիզվող պահարանը

49

http://www.a1plus.am/1533032.html

Նշված տեղամասերը
15 րոպե հոսանքազրկված են
հոսանքազրկվել են 5եղել
10 րոպեով, սակայն
4/48,4/34,4/37,4/38,4/39,4/40,4/45,
կուտակումներ չի
4/46,4/47,4/51 տեղամասերը,
գրանցվել և
ինչի հետևանքով առաջացել են
քվեարկությունը
մեծ կուտակումներ 13:46-14:00
բնականոն ձևով
ընթացել է

50

http://epress.am/2017/04/02/%D4%B4%D5
%AB%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5
%B6%D5%A5%D6%80%D5%B6%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%A1
%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%B4
%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%B8
%D6%82%D5%B4%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%B8
%D5%BF.html

ընտրատեղամասում գրանցվել է
քվեարկության գաղտնիության
խախտում, ընտրողի
քվեարկության
Նշվածը չի
վերահսկողություն այլ անձի
համապատասխանում
կողմից, ընտրողին քվեարկել
իրականությանը
օգնելու կարգի խախտում,
օգնելու իրավունք չունեցող
անձի կողմից ընտրողին օգնելը։

9

44

նշված տեղամասերի
նախագահների հետ
ճշտված է

Հանձնաժողովի
նախագահ Լուսինե
Մնացականյան

51

http://mamul.am/am/news/102648/%D5%A
6%D5%B8%D5%AC%D5%A1%D6%84%D5%A
1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%AE%D5%A5%D5%AE%D5%A5%D5%AC%D6%87%D5%A4%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%BD%D5%A5%D5%B6%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%AC%D5%BE%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B0
%D5%BE%D5%A1%D5%AE%D5%A1%D5%B6%D5%B1%D5%AB%D5%B6%D5%B0%D6%84%D5%A1%D5%BE

21

28

Հելսինկյան քաղաքացիական
ասամբլեայի Վանաձորի
գրասենյակը հաղորդում է
«Անկախ դիտորդ» դաշինքի
ներկայացուցիչի ահազանգն,
այն մասին, որ տեղի է
ունենում,որ ծեծել և դուրս են
հանել վստահված անձի,
սպառնացել են իրեն:

52

https://transparency.am/elections/2017-0402/map/

31

38

Քվեաթերթիկների պարկը
դրված է եղել տեղամասում
բացված վիճակում:

53

54

http://hetq.am/arm/news/77396/ekel-eqvearkutyan-bayc-parzel-e-or-anvan-dimacarden-storagrvats-e.html

http://galatv.am/hy/news/185629/

6

35

համապատասխանում
է իրականությանը

ՏԸՀ նախագահ
Նամալյան

18

Երևանի թիվ 2 ընտրատարածքն
ընդգրկող Աջափնյակ համայնքի
թիվ 6/18 ընտրատեղամասում
(Լևոն Միրիջանյանի անվան
Հ155 հիմնական դպրոց)
միջադեպ է գրանցվել, երբ
քաղաքացին եկել է
ընտրատեղամաս
քվեարկություն կատարելու,
նկատել է, որ իր անվան դիմաց
արդեն ստորագրություն է
դրված:

համապատասխանում
է իրականությանը,
սահմանված կարգով
ընտրողը ստորագրել է
լրացուցիչ նշումների
համար սյունակում:
Դեպքն արձանագրվել
է:

ՏԸՀ նախագահ Ներսես
Հարությունյան

59

35/59 ընտրատեղամասում (թիվ
12 ընտրատարածք, Սյունիք,
Չի
Քաջարան) Պղնձամոլիբդենային
համապատասխանում
կոմբինատի աշխատակիցները
իրականությանը
հանձանժողովի նախագահի
պահանջով բաց են քվեարկել։

Նախագահ
Մարտիրոսյան Էդմոնդ

55

56

http://mamul.am/am/news/102659/%D5%A
5%D5%AC%D6%84%D5%A4%D5%A1%D5%B7%D5%AB%D5%B6
%D6%84%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6
%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%A7%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%A1
%D5%AD%D5%A1%D5%AD%D5%BF%D5%B8
%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D6%87%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%AF%D5%A1
%D5%AE%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8
%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5
%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5
%D6%80
http://mamul.am/am/news/102659/%D5%A
5%D5%AC%D6%84%D5%A4%D5%A1%D5%B7%D5%AB%D5%B6
%D6%84%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%B6
%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%A7%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%A1
%D5%AD%D5%A1%D5%AD%D5%BF%D5%B8
%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D6%87%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%AF%D5%A1
%D5%AE%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8
%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5
%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5
%D6%80

4

4

26

35

4/27 ընտրատեղամասերում
(թիվ 2 ընտրատարածք,
Արաբկիր) կանխվել է
կրկնաքվեարկության երկու
փորձ։ Կազմվել է
արձանագրություն։

մասնագետի
անփոթության
պատճառով նույն անձի
անձը հաստատող
Տարածքային ընտրական
փաստաթուղթը
հանձնաժողով
երկրորդ անգամ է
ներմուծվել:
Արձանագրվել է

տարեց ընտրողը
քվեարկելուց հետո
նորից մոտեցել և
4/35 ընտրատեղամասերում (թիվ
պահանջել է, որ իր
2 ընտրատարածք, Արաբկիր) փաստաթութղը ևս մեկ
Տարածքային ընտրական
կանխվել է կրկնաքվեարկության անգամ անցացնեն, որ
հանձնաժողով
երկու փորձ։ Կազմվել է
նա համոզվի, որ իրեն
արձանագրություն։
գրանցել են:
Արձանագրվել է,
փոխանցվել է
ոստիկաններին
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http://www.civilnet.am/news/2017/04/02/%
D4%B1%D5%BA%D6%80%D5%AB%D5%AC%
D5%AB-2-%D5%AB%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D6%80
%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6
%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%B8
%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82
%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%A8%D5%B6%D5%A9%D5%A1%D6%81
%D6%84%D5%A8%E2%80%A4%D5%A9%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1
%D6%81%D5%BE%D5%B8%D5%B2/311742

http://www.slaq.am/arm/news/1167705/

http://hetq.am/arm/news/77433/kankhvecqveatertiknery-durs-tanelu-pordzy-10-16yntratexamas.html
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Դիտորդական գործունեություն
իրականացնող Արսինե
Խանջյանը Ֆեյսբուքում
ահազանգում է, որ Ռինդ
գյուղում՝ 36/26
ընտրատեղամասում,
հանձնաժողովի նախագահը և
քարտուղարը չէին գրանցում
դիտորդի նկատառումները.
անձրևի ժամանակ տեղամասում
եղած մարդկային
կուտակումները, բաց
քվեարկության դեպքերը,
ընտրողների ուղղորդման
դեպքերը։ Դիտորդների
ներկայությամբ միայն
քարտուղարը սկսեց գրանցել այս
խախտումների մասին
դիտարկումները։

1

դիտորդները փորձել են
Քաղաքացի դիտորդ»
միջամտել
նախաձեռնությունը Facebook-ի
հանձանժողովի
իր էջով ահազանգել է, որ
աշխատանքներին,
Մալաթիա-Սեբաստիահանձնաժողովը
Շենգավիթ ընտրատարածքի 8/1
գրավոր որոշմամբ
տեղամասում իրենց
կիրառել է
դիտորդներին հեռացրել են
նախազգուշացում:
տեղամասից՝ առանց
Որոշ ժ-ամանակ անց
հանձնաժողովի որոշման:
դիտորդները հեռացել
են տեղամասից:

16

10/16 ընտրատեղամասում
(Երևան, Էրեբունի, Նոր Արեշ)
հենց նոր կանխվեց
քվեաթերթիկները դուրս
տանելու փորձը։ Տարեց կինը
փորձում էր չօգտագործված
քվեաթերթիկները իր հետ դուրս
տանել` պատճառաբանելով, որ
վաղվա օգտագործման համար
պետք են։ Փորձը կանխեց
հանձնաժողովի քարտուղարը:

տեղեկությունը
հերքվեց:

տեղամասային
ընտրական
հանձնաժողովի
նախագահ
Ֆրիդա Ղազարյան

տեղամասային
ընտրական
հանձնաժողովի
նախագահ Պապյան
Աշխեն

60

Հեռախոսազանգ

7

61

լրագրողի ահազանգ

5

62

ԶԼՄ

ՔԿՀ

63

լրագրողի ահազանգ

5

41
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20:01-ին ներկայացած
թեկնածուին թույլ չեն տալիս
մուտք գործել քվեարկության
սենյակ

իրականությանը
համապատասխանում
է, տեղամասային
ընտրական
հանձնաժողովի
նախագահը
հեռախոսազրուցով
իրազեկվել է, թույլ է
տվել մուտքը:
Թեկնածուն
հաստատեց

Շանթ հեռուստաընկերության
լրագրողներին թույլ չեն տվել
մուտք գործել

հեռախոսազանգի
միջոցով
հանձնաժողովն
իրազեկվել է,
լրագրողները մուտք են
գործել

ընտրողները բոլոր
Չի
քվեաթերթիկները դրել են ծրարի համապատասխանում
մեջ
իրականությանը

8

Շանթ հեռուստաընկերության
լրագրողներին թույլ չեն տվել
մուտք գործել

տեղամասային
ընտրական
հանձնաժողովի
նախագահ, մուտք
գործած թեկնածու

տեղամասային
ընտրական
հանձնաժողովի
նախագահ Մարիետա
Մարգարյան և Շանթ
հեռուստաընկերության
լրագրողներ
բոլոր ՔԿՀ-ներում
ձևավորված ընտրական
տեղամասերի
տեղամասային
ընտրական
հանձնաժողովների
նախագահներ

տեղամասային
հեռախոսազանգի
ընտրական
միջոցով
հանձնաժողովի
հանձնաժողովն
նախագահ Խաչատրյան
իրազեկվել է,
Սաթենիկ և Շանթ
լրագրողները մուտք են
հեռուստաընկերության
գործել
լրագրողներ

