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ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը դիտորդներից 

ստացել է առաջին ահազանգը: Վանաձորի 29/8 

տեղամասում ընտրողներին տեսանելի վայրում 

պատին փակցված թերթիկի վրա հանձնաժողովի 

ներկա անդամների դիմաց գրվում է <<այո>> 

բառը, իսկ բացակաների դիմաց՝ <<բացակա>>: 

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը տեղամասում 

բոլորին տեսանելի վայրում <<այո>> բառի 

առկայությունը համարում է ակնհայտ 

քարոզչություն: Քվեարկության օրը 

քարոզչությունն արգելվում է:

Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ 

այստեղ՝ http://hcav.am/events/06-12-2015-01/ © 
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Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ

2

ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակն ստացել է 

հերթական ահազանգը. դիտորդներին թույլ չեն 

տալիս ընտրողներին  հարցնել անունները կամ 

ընտրացուցակներից նայել հերթական 

համարները՝ դա համարելով քաղվածք 

ընտրողների ցուցակից:

Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ 
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10/20 տեղամասային հանձնաժողովի նախագահ 

Անահիտ Մադոյանը հրաժարվում է գրանցել 

«Ասպարեզ» օրաթերթի ներկայացուցչին, չնայած 

այն բանին որ վերջինս պատշաճ ներկայացել է ու 

ներկայացրել է վկայականը: Խմբագրի զանգից եւ 

բանակցություններից հետո հանձնաժողովի 

նախագահը մնացել է անդրդվելի, ու խոստացել է 

ԿԸՀ-ից պարզել արդյո՞ք «Ասպարեզ» օրաթերթը 

ԶԼՄ է: Այսպիսով Անահիտ Մադոյանը կատարել 

է ՎԻՎ 40.6 հոդվածով նախատեսված զանցանք. 

գրանցամատյանի ոչ պատշաճ վարում, եւ ՀՀ 

քրեական օրենսգրքի 149 հոդվածով 

նախատեսված հատկանիշներով 

հանցագործություն` Ընտրական իրավունքի 

իրականացմանը, ընտրական 

հանձնաժողովների աշխատանքներին կամ 

ընտրությանը մասնակցող անձանց 

լիազորությունների իրականացմանը 

խոչընդոտելը: Այս մասին թերթի խմբագիրը 

բողոք է հղել ԿԸՀ նախագահին ժամը 08:56-ին:

իրականությանը 

համապատասխանել է

10 ՀԸՀ նախագահ 10/20 ՀՏՀ նախագահ 

Մադեյան Անահիտ

քանի որ վկայականի կնիքն անընթեռնելի էր, ժամանակ է 

պահանջվել հանձնաժողովի նախագահի կողմից այն ընթերցելու 

համար, սակայն ԶԼՄ ներկայացուցիչը գրանցվել է, որևէ 

խախտում առկա չէ 
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1/24, Նոր Նորք – Քաղաքացիական 

հասարակության ինստիտուտ ՀԿ-ի դիտորդը 

հաղորդում է, որ տեղամասում ընտրողներ չկան, 

ՀՀԿ վստահված անձը ասում է «հելեք դուրս, 

մարդ բերեք»:

5 hra.am 1 4

1/4, Ավան – Դիտորդին ներս են թողել: Նա 

պահանջել է, որ հանձնաժողովի 

գրանցամատյանում արձանագրեն մուտք 

գործելը խոչընդոտելու փաստը: Հանձնաժողովի 

նախագահը թույլատրել է գրանցել խախտումը, 

սակայն քարտուղարը հրաժարվում է:

6 hra.am 1 29

1/29, Նոր Նորք - Տեղամասը գտնվում է 

մանկապարտեզի 2-րդ հարկում և մատչելի չէ 

հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար: - 

See more at: 

http://www.hra.am/hy/events/2015/12/06/referendu

m#sthash.QA5saCxf.dpuf

հավաստի է ՀՏՀ նախագահ Պետրոսյան Եֆրեմ

Հեռախոսազանգով պարզվել է, որ որևէ հաշմանդամ 

քվեարկության չի ներկայացել և որևէ քվերկողի համար այդ 

հանգամանքը խոչընդոտ չի հանդիսացել:

7 ԶԼՄ 34 10

09:03	 	Դիտորդի կամ ԶԼՄ ներկայացուցչի՝ 

քվեարկության կարգի խախտման կամ դրա 

վերացման վերաբերյալ առաջարկությունների 

մերժում ՏՀ նախագահի կողմից

08:40	 	Դիտորդի / ԶԼՄ ներկայացուցչի, 

վստահված անձի կամ հանձնաժողովի անդամի 

իրավունքների խախտում / աշխատանքների 

խոչընդոտում կամ նրանց չգրանցում 

գրանցամատյանում

07:20	 	Ընտրատեղամասի սխալ կահավորում

Տեղեկատվությունը ճշտվել է, 

իրականությանը չի 

համապատասխանում

34/10 ՀՏՀ քարտուղար 

Շողիկ Ղազարյան

հեռախոսազանգի միջոցով պարզվել է, որ տեղեկատվությունը 

իականությանը չի համապատասխանու
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դրությամբ 8/27 տեղամասում (Մալաթիա-

Սեբաստիա, Թիվ 91 դպրոց, Ախպարաշեն, 

Ծերենցի 72) գրանցվել են հետևյալ 

խախտումները.

1. Քվեատուփը տեղադրված է դռան մոտ, 

2. Ներս մտնող անհայտ անձը/որը 

հանձնաժողովի նախագահին ծանոթ է կամ 

բարեկամական կապ ունի/ ուղղորդում է 

ընտրողներին քվեարկության ընթացքում: 

3. Հանձնաժողովի անդամները ևս ակնհայտորեն 

ուղղորդում են ընտրողներին:

Հանձնաժողովի նախագահին զգուշացվել է, 

սակայն խնդիրը բնականաբար լուծում չի 

ստացել: Նախագահը ագրեսիվորեն է 

արձագանքում դիտարկմանը:

4. Հանձնաժողովի նախագահը խախտել է 

դիտորդի ազատ տեղաշարժման իրավունքը, 

խոչընդոտել դիտարկմանը: Դիտորդն իր 

իրավունքներն է բացատրել, ինչից հետո 

հայհոյանքներ են հնչել հանձնաժողովի 

նախագահի կողմից դիտորդի հասցեին: 

Չի համապատասխանում տեղամասի նախագահ Խանյան Ս,

9 http://lurer.com/?p=207094&l=am 1 24

1/24, Նոր Նորք - ՔՀԻ դիտորդը հաղորդում է, որ 

տեղամասում ընտրողներ չկան, ՀՀԿ վստահված 

անձը շատ ակտիվ է, ընտրողներից հասցեներ է 

հարցնում, հայտարարում է, որ «ուրիշ 

քաղաքական ուժի թուղթ ունի», ասում է «հելեք 

դուրս, մարդ բերեք»: Տեղամասում այլ 

դիտորդներ չկան:ՔՀԻ դիտորդը ցանկացել է 

գրանցամատյանը նայել, ՀՀԿ վստահված անձը 

խոչընդոտել է, սկսել է գոռգոռալ:

Տեղեկատվությունը չի 

համապատասխանում 

իրականությանը

1/24 ՀՏՀ նախագահ Գայանե 

Հովհաննիսյան, <<Թրանսփարենսի 

ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն 

կենտրոն>> ՀԿ դիտորդ Խանում 

Հերգնյան 
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1/24, Նոր Նորք - ՔՀԻ դիտորդը հաղորդում է, որ 

տեղամասում ընտրողներ չկան, ՀՀԿ վստահված 

անձը շատ ակտիվ է, ընտրողներից հասցեներ է 

հարցնում, հայտարարում է, որ «ուրիշ 

քաղաքական ուժի թուղթ ունի», ասում է «հելեք 

դուրս, մարդ բերեք»: Տեղամասում այլ 

դիտորդներ չկան:ՔՀԻ դիտորդը ցանկացել է 

գրանցամատյանը նայել, ՀՀԿ վստահված անձը 

խոչընդոտել է, սկսել է գոռգոռալ:

Տեղեկատվությունը չի 

համապատասխանում 

իրականությանը

1/04 ՀՏՀ նախագահ Վահագն 

Պապիկյան, քարտուղար` Սեդա 

Առաքելյան
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9/27 տեղամասում /Նորագյուղ/ ցուցակները 

ստորագրվում են հանձնաժողովի անդամի 

կողմից, ինչը վկայում է նախապատրաստվող 

լցոնումների մասին:

իրականությանը չի 

համապատասխանում

ՀՏՀ քարտուղար Նավասարդյան 

Արման
Ստորագրել են քվեարկողները

http://zham.am/
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9/11 տեղամասից, որտեղ քվեարկելու է Սերժ 

Սարգսյանը, հանձնաժողովի նախագահը 

ստիպել  է դուրս հանել մի քանի լրագրողների, 

այդ թվում Մկրտիչ Կարապետյանին, չնայած այն 

հանգամանքին, որ նրանց իրենց 

վկայականներով պատշաճ ներկայացել են 

տեղամասի հանձնաժողովին եւ գրանցվել 

այնտեղ: Հանձնաժողովի նախագահը 

պատճառաբանել է, թե այդտեղ ԶԼՄ 

ներկայացուցիչ լինելու համար պարտավոր են 

նախագահականում հավատարմագրվել: 

Այսպիսով տեղի է ունենում ՀՀ քրեական 

օրենսգրքի 149 հոդվածով նախատեսված 

հատկանիշներով հանցագործություն` 

Ընտրական իրավունքի իրականացմանը, 

ընտրական հանձնաժողովների 

աշխատանքներին կամ ընտրությանը 

մասնակցող անձանց լիազորությունների 

իրականացմանը խոչընդոտելը:

իրականությանը չի 

համապատասխանում

9/11 ՀՏՀ նախագահ Նալբանդյան 

Կարինե

հեռախոսազանգի միջոցով պարզվել է, որ տեղեկատվությունը 

իրականությանը չի համապատասխանում

13 http://www.aravot.am/2015/12/06/636184/ 4 13

Արաբկիրի թիվ 4/13 ընտրատեղամասի դիտորդ 

Կարեն Թովմասյանն ահազանգում է, որ 

«Լրացուցիչ ցուցակներով գալիս են կնանիք 

երկրի չորս կողմերից, բոլորը տեղեկանքներով ու 

կոմպակտ, ոնց էլ իրար գտել են…… 200 հոգի 

տենց ունեմ» 

հավաստի չէ ՀՏՀ նախագահ Էդուարդ Անտոնով

4/13 ՀՏՀ-ին տրամադրված քվեարկելու իրավունք ունեցող 

քաղաքացիների ցուցակներով, այդ թվում՝ լրացուցիչ 

ցուցակներով, որոնք կազմել է ՀՀ ոստիկանությունը, 

կազմակերվում է քվեարկություն: Խոսքը հաշվառում չունեցող 

քաղաքացիների լրացուցիչ ցուցակի մասին է և այլ համայնքում 

հաշվառված՝ քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 

լրացուցիչ ցուցակի մասին: Իսկ քվեարկության օրը ՀՀ 

ոստիկանունությունից ստացած տեղեկանքի հիման վրա 

քաղաքացիներին լրացուցիչ ցուցակում ընդգկելու դեպք այս 

տեղամասում այս պահի դրությամբ առկա չէ:

14 1 8

1/08, Ավան-ընտրատեղամասում 

հանձնաժողովի նախագահից բազմաթիվ 

բողոքներ են ստացվում և՛ դիտորդներից, և՛ 

քվեարկողներից: Նա կոպիտ է վարվում 

վերջիններիս հետ, բղավում նրանց վրա:

Չի համապատասխանում նախագահ Առնակ Մանուչարյան

15 http://www.hra.am/ 1 24

1/24, Նոր Նորք - ՔՀԻ դիտորդը հայտնում է, որ 

տեղամասում քվեարկության գաղտնիությունը չի 

ապահովվում: Քվեախցիկների ետևում դուռ և 

պատուհան կա և երևում է թե քաղաքացիներն 

ինչպես են քվեարկում: Մեր դիտորդը 

բարձրաձայնել է այդ մասին, սակայն խնդրին 

դեռ լուծում չի տրվել:

- See more at: 

http://www.hra.am/hy/events/2015/12/06/referendu

m#sthash.nZB5H7Gu.dpuf

Չի համապատասխանում

նախագահ Գայանե Հովհաննիսյանի 

տեղեկացմամբ քվեախցիկների հետևի 

կողմը պատ է, 

Գաղտնիության խախտման փաստի բացակայությունը 

ստուգելու նպատակով տեղամաս են  ներկայացել քննչական 

ծառայության աշխատակիցները և հավաստել, որ չնայած 

քվեախցիկին մոտ առկա է դուռ, սակայն այն անթափանց է, և այդ 

դռնով անցուդարձ չի կատարվում:

http://www.asparez.am/news-hy/newsline-referendum-6-12-2015-qaghaqaci-ditord-1/
http://www.asparez.am/news-hy/newsline-referendum-6-12-2015-qaghaqaci-ditord-1/
http://www.aravot.am/2015/12/06/636184/
http://www.hra.am/
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 01/08 տեղամասում (թիվ 180 դպրոց, Ավան-

Առինջ) 11:31 դրությամբ «Ասպարեզ» օրաթերթի 

ներկայացուցչի վրա է հարձակվել 

տեղամասային հանձնաժողովի նախագահը` 

խոչընդոտելով նկարահանումը: Կա 

տեսագրություն, կհրապարակվի ավելի ուշ:

հավաստի չէ ՀՏՀ նախագահ Մանուչարյան Առնակ

Հեռախոսազանգով պարզվել է, որ նախագահը ոչ թե խոչընդոտել 

է լրագրողի աշխատանքներին, այլ պահանջել է դադարեցնել 

քվեարկողների ստորագրած ցուցակների տեսանկարահանումը, 

ինչն արգելված է օրենքով: 

17 http://www.hra.am/hy/events/2015/12/06/referendum 1 9

2:30 - 1/09, Ավան - ՔՀԻ դիտորդը հայտնում է, որ 

ավելի վաղ տեղամաս ներկայացած տղամարդը, 

որի անունը ենթադրաբար Հովիկ էր, արդեն 4-րդ 

անգամ է գալիս: Հանձնաժողովի նախագահը 

նրան դիմել է Արեգ անունով: Դիտորդը 

հանձնաժողովի նախագահից պարզաբանում է 

խնդրել: Վերջինս ասել է, որ տղամարդը դպրոցի 

աշխատակից է և այլևս չի գա տեղամաս:  

[նախորդ հրապարակում՝ 12:00 - 1/09, Ավան - 

ՔՀԻ դիտորդը հաղորդում է, որ 

ընտրատեղամասում Հովիկ ունունով 

ներկայացած տղամարդը առնվազն երկու 

անգամ (վերջին անգամ մոտավորապես ժամը 11-

ին) քվեարկողներին ուղեկցել է քվեարկության 

սենյակ, հետևել է, որ քվեարկեն և նրանց հետ 

դուրս եկել: Նրա մոտ չի եղել վստահված անձի 

փաստաթուղթ, նա գրանցամատյանում 

գրանցված չի եղել, որևէ կարգավիճակ չի 

ունեցել, սակայն բանավոր հարցման ժամանակ 

ներկայացել է որպես ՀՀԿ-ի վստահված անձ:] - 

See more at: 

http://www.hra.am/hy/events/2015/12/06/referendu

m#sthash.8IN88dzO.LW8zcIRu.dpuf

հավաստի է

ՀՏՀ նախագահ Հակոբյան Արամ, նույն 

տեղամասում գրանցված 

քազաքացիական հասարակության 

ինստիտուտ դիտորդ  Գևորգյան Լենա 

Հեռախոսազանգով պարզվել է, որ քվեարկության սենյակ մուտք 

է գործել մանկապարտեզի աշխատակից է եղել, գործընթացին 

որևէ կերպ չի միջամտել, նախագահն արգելել է նրա մուտքը 

քվեարկության սենյակ:

18
http://www.asparez.am/news-hy/newsline-referendum-6-12-

2015-qaghaqaci-ditord-1/#more-77694
25 21

25/21, Կոտայքի Մարզի Հրազդան քաղաք, թիվ 10 

ավագ դպրոց, լցոնում է տեղի ունեցել, շարունակ 

փորձում են շեղել դիտորդի ուշադրությունը:

Տեղեկատվությունը չի 

համապատասխանում 

իրականությանը

25/21 ՀՏՀ նախագահ Գեղամ 

Տիգրանյան, <<Տարածքային 

զարգացման կոմիտե>> ՀԿ դիտորդ 

Կարեն Ղարիբյան

19
http://www.asparez.am/news-hy/newsline-referendum-6-12-

2015-qaghaqaci-ditord-1/#more-77694
35 34

Գյումրի, թիվ 3 դպրոց, քվեախցում ցնդող 

գրիչներ են դրված

Տեղեկատվությունը չի 

համապատասխանում 

իրականությանը

35/34 ՀՏՀ նախագահ նելի Սարգսյան, 

քարտուղար Աստղիկ Գևորգյան

20 http://www.hra.am/ 1 11

1/11, Ավան - ՔՀԻ դիոտրդն արձանագրել է, որ 

ժամը 12-ի սահմաններում երկու հոգի 

միաժամանակ գտնվել են քվեախցիկում: 

Նրանցից ոչ մեկը չի գրանցվել որպես ուղեկցող 

անձ: - See more at: 

http://www.hra.am/hy/events/2015/12/06/referendu

m#sthash.8IN88dzO.dpuf

հավաստի է ՀՏՀ նախագահ Դավիթ Հունանյան

Հոռախոսազանգով պարզվեց, որ քվեախցիկին են մոտեցել 

ամուսիններ, սակայն չեն հասցրել քվեարկել, քանի որ ՀՏՀ 

նախագահը կանխել է և թույլ չի տվել , որ 2 քաղաքացիներ գնվեն 

քվեախցիկում:

21
http://www.asparez.am/news-hy/newsline-referendum-6-12-

2015-qaghaqaci-ditord-1/#more-77694
35 32

35/32 տեղամասում անձնագիր չունեցող 

երիտասարդին թույլ են տվել օգնել դժվար 

տեսնող մի տարեց մարդու` քվեարկել, 

երիտասարդի բանավոր խոսքի հիման վրա 

վերջինիս անձնագրային տվյելները գրանցելով 

գրանցամատյանում:

իրականությանը չի 

համապատասխանում

ՀՏՀ նախագահ Չարխիֆալակյան 

Հասմիկ 

http://zham.am/
http://www.hra.am/hy/events/2015/12/06/referendum
http://www.asparez.am/news-hy/newsline-referendum-6-12-2015-qaghaqaci-ditord-1/
http://www.asparez.am/news-hy/newsline-referendum-6-12-2015-qaghaqaci-ditord-1/
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http://www.hra.am/
http://www.asparez.am/news-hy/newsline-referendum-6-12-2015-qaghaqaci-ditord-1/
http://www.asparez.am/news-hy/newsline-referendum-6-12-2015-qaghaqaci-ditord-1/
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Ընտրողն ահազանգել է, որ 10/15 տեղամասում 

ընտրացուցակում ստորագրելիս նկատել է, որ 

հանրապետությունից այս պահին բացակա իր 

եղբոր եւ նրա կնոջ անվան դիմաց ցուցակում 

ստորագրված է: Այդ մասին տեղեկացրել է 

հանձնաժողովին, բարձրաձայնել է, սակայն նրա 

խոսքերին ուշադրություն չեն դարձրել, 

խախտումը չեն արձանագրել:

ՀՏՀ նախագահ Կարապողոսյան Հակոբ Քվեարկողը, խախտելով տողերը, այլ քվեարկողի տեղն է 

ստորագրել, ինչը սլաքով շտկվել է:

23 http://www.asparez.am/news-hy/violations-2/#more-77742 29 25

Տեղամաս են մտնում կողմնակի անձիք, որոնք 

ընտրողներ չեն ու այնտեղ գտնվելու իրավունք 

ունեցողների խմբերից չեն, եւ վերահսկում են 

ընտրության ընթացքը: Խախտումը 

հանձնաժողովը չի արձանագրում:

ՀՏՀ նախագահ Փափախչյան Արմեն 

 և Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ 

հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ-ի 

դիտորդ Մխոյան Ադրինե

Կողմնակի անձինք փորձ ենք կատարել մուտք գործել 

քվեարկության սենյակ, սակայն նախագահը կանխել է:

24 ilur.am 39 39

39/39 տեղամասում`գյուղ Զառիթափ, 

գյուղապետը մտել է տեղամաս, որտեղ 

հանձնաժողովի նախագահը ՀԱԿ անդեմ է եւ 

սպառնում է, բոլոր հնարավոր միջոցներով 

խոչընդոտում է հանձնաժողովի 

աշխատանքները: Այդ կապակցությամբ տեղյակ 

է պահվել ոստիկությունն ու դատախազությունը: 

  - See more at: 

http://www.ilur.am/news/view/51100.html#sthash.W

JPLZOOK.dpuf

39/39 տեղամասի նախագահ 

Հաբեթյան Կարինե

39/39 տեղամասի քարտուղար 

Միսակյան Սաթենիկ Սամվելի

Ըստ տեղամասային հանձնաժողովի քարտուղարի 

տեղամասային հանձնաժողովը կանխել է կրկնակի 

քվեարկության փորձ և այս պահին 14:27-ին իրավապահ 

մարմինները տեղամասային հանձնաժողովի նախագահից 

բացատրություն են վերցնում:
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07/07 տեղամասում` Մալաթիա Սեբաստիա 

համայնք, քաղաքացին մոտեցել է նոր 

անձնագրով քվեարկությանը մասնակցելու 

համար, սակայն, հանձնաժողովի նախագահը 

թույլ չի տվել քվեարկել եւ քաղաքացուց 

պահանջել է կենսաչափական քարտ 

ներկայացնել: Քանի որ քաղաքացին այն իր մոտ 

չի ունեցել, նրան քվեարկելու հնարավորություն 

չի տրվել:  - See more at: 

http://www.ilur.am/news/view/51100.html#sthash.W

JPLZOOK.dpuf
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Սոցիալական ցանցերում  այս պահին 

տարածվում ու քննարկվում է մի լուսանկար, 

որտեղ պատկերված է 16/48 հանրաքվեի 

տեղամասի քվեատուփը: Քվեատուփում 

ծրարները համաչափ դասավորված են, ինչն 

առաջացրել է օգտատերերի զարմանքն ու 

կասկածները: Կարծիք կա, որ տեղի է ունեցել 

լցոնում:

Թիվ 16 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահ Մասիս Ղազարյանն ասաց, որ այս պահին իր առաջ 

նույն նկարն է բացած:

«Ամեն մարդ ունի իր անձնական կարծիքը, ոչինչ չեմ կարող 

ասել»,-ասաց Մասիս Ղազարյանը:

Նա նշեց, որ կապ է հաստատել տեղամասային հանձնաժողովի 

նախագահի հետ, իրեն հավատացրել են, որ ոչ մի խախտում այդ 

տեղամասում չի կատարվել:

Մ. Ղազարյանն ասաց, որ այդ հանձնաժողովում  ընդդիմությունը 

ներկայացուցիչ ունի, իսկ տեղամասում ՀԱԿ-ը վստահված անձ:

http://www.asparez.am/
http://www.asparez.am/news-hy/violations-2/
http://www.replik.am/
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Տեղամասում Դիտորդի հետ զրույցի ընթացքում 

կրկնակի քվեարկության դեպքից զատ 12:40-ին 

ընտրատեղամասում թեժ կռիվ եւ բղավոցներ են 

եղել, Կոտայքի մարզից բերվել էին ընտրողներ 

լրացուցիչ ցանկերով քվերակելու համար: 

Տեղամասում էր նաեւ Զարուհի Բոստանջյանը:

Կինն ու ամուսինը միասին էին ներկայացել քվեարկության, կինը 

և իր և ամուսնու տեղն էր փորձում քվեարել: Կրկնակի 

քվեարկության փորձը նածագահի կողմից կանծվել է, 

նախագահը քվեարկող կնոջ մոտից վերցրել է 1 քվեաթերթիկն ու 

ծրարը, թողնելով քվեարկել միայն մեկով: Վերցրած 

քվեաթերթիկն օրենքով սահմանված կարգով մարվել է: Ինչ 

վերաբերում է լրացուցիչ ցուցակներին, ապա խոսքը այլ 

համայնքում հաշվառում ունեցող քաղաքացիների լրացուցիչ 

ցուցակի մասին է, որը օրենքով սահմանված կարգով իրենց 

տրամադրել է ոստիկանությունը:
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14/23, Աշտարակ քաղաք, տեղամասում գտնվող 

ԶԼՄ ներկայացուցիչ Անուշ Թովմասյանից 

ստացվել է ահազանգ, որ Աշտարակ քաղաքի 

փոխքաղաքապետ Գևորգ Եղիազարյանը որպես 

կողմնակի անձ մուտք է գործել տեղամաս եւ 

իրեն մոլորության մեջ գցելու փորձ արել՝ 

վստահեցնելով, որ օրենքը թույլ չի տալիս 

գրանցամատյանից ինֆորմացիա քաղել: Բացի 

այդ Անուշ Թովմասյանը հաղորդեց, որ ՀՀԿ 

անդամ Գեւորգ Եղիազարյանը շրջում է քաղաքի 

ընտրատեղամասերով եւ նույն կերպ 

մոլորություն տարածում: Գրանցամատյանին 

ծանոթանալն ու գրառումներ կատարելը 

արգելված չէ ՀՀ օրենսդրությամբ:

Տեղեկատվությունն ակնհայտ 

սուտ է

14/23 տեղամասն Աշտարակ քաղաքում չի գտնվում, նշված 

տեղամասում նման մարդիկ ներկա չեն եղել:

29 9 28

9/28 տեղամաս (Կենտրոն, Հիդրոպոնիկայի 

պրոբլ. ինստիտուտ, Նորագյուղ 108)

09:57 Ընտրատեղամասում մեծ քանակությամբ 

առանց վկայականների և գրանցամատյանում 

չգրանցված կողմնակի անձեր կան, որոնց ՏԸՀ 

քարտուղարը պարբերաբար տեղեկություններ է 

հայտնում: Որոշները վստահված անձեր են, 

մնացածների ինքնությունը դիտորդը չի 

կարողանում պարզել: ՏԸՀ նախագահը չի 

արձանագրում խախտումը:

10:43 Ժառանգության վստահված անձը 

ահաբեկվել է և դուրս է հանվել տեղամասից:

Չի համապատասխանում

նախագահ Մուշեղյան Արմեն, 

ժառանգության վստահված անձ 

Աղայան Վարդան

Ակնհայտ սուտ տեղեկատվություն
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30 ընտրատարածքային հանձնաժողովի 

անդամներ Կարեն Գրիգորյանը եւ Արտյոմ 

Աբրահամյանը (Լոռու մարզի սոց ապ բաժնի 

իրավաբան` ըստ նախնական 

տեղեկությունների) այցելել են 30/14 տեղամաս 

եւ ահաբեկել են «Քաղաքացի դիտարդ» 

նախաձեռնության դիտորդին, այն բանից հետո, 

երբ վերջիններս որոշ ձեռագիր քաղվածքներ է 

արել ընտրողների գրանցամատյանից: 

Սպառնացել են, որ նա քրեական 

պատասխանատվության կենթարկվի եթե 

շարունակի գրառումներ անել:

հավաստի է մասամբ ՀՏՀ նախագահ Սուքիասյան Հրաչիկ
Վերադաս հանձնաժողովը  ներկայացել է, պարզաբանել է 

դիտորդներին, որ ստորագրած ցուցակները
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Հանձնաժողովի նախագահը կլոր կնիքը դուրս է 

բերել ընտրատեղամասից:

9/23 ՀՏՀ նախագահ Գայանե 

Մխիթարյան, թիվ 9 ՀԸՀ նախագահ 

Եղիշ Տերտերյան

Տեղամաս է այցելել ՀԸՀ նախագահը և պարզել, որ նշված դեպքը 

չի համապատասխանում իրականությանը: Քվեարկության 

սենյակը անարգել լուսանկարահանվել և տեսանկարահանվել է, 

ինչը կարող է հավաստել, որ կնիքը տեղամասից դուրս չի բերվել:
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Աջափնյակում, միաժամանակ ՀՀԿ երեք եւ ԲՀԿ 

երկու վստահված անձ են գրանվել 

գրանցամատյանում: Նույն տեղամասում 

Ժառանգության վստահված անձին թույլ չեն 

տվել ծանոթանալ գրանցամատյանին:

ՀՏՀ նախագահ Կարապետյան Աննա և 

քարտուղար

Սարգսյան Ծաղկուհի

Իրականում միաժամանակ ՀՀԿ երեք եւ ԲՀԿ մի քանի վստահված 

անձ ներկա չեն եղել ֆիզիկապես, այլ պարզապես գրանված են 

եղել գրանցամատյանում: Քարտուղարը ժամանակից չի գրանղել 

վստահված անձանց դուրս գալու փաստը: Նույն տեղամասում 

Ժառանգության վստահված անձի հետ կապված 

տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը:
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ՀՀԿ երկու վստահված անձ միանգամից գտնվում 

են տեղամասում:

ՀՏՀ նախագահ Մխիթարյան Մանյա 
Պարզվեց, որ նման իրավիճակը տևել է 2-3 րոպե, երբ նույն 

կուսակցության վստահված անձինք միմանց փոխարինում էին և 

դա գրանցվում էր գրանցամատյանում:

34
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11 3

Թրանսփերենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն 

կենտրոնն ահազանգում է, 11/3 տեղամասում 

ընտրողներից մեկը  տարբեր հագուստով երկու 

անգամ մասնակցել է քվեարկությանը:

Թիվ 11 ընտրատարածքային ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահ Կարեն Մխիթարյանը 

Panorama.am-ին ասաց, որ տեղամասից այդ 

մասին որևէ տեղեկություն չի ստացել:

հնարավոր չի եղել պարզել ՀՏՀ նախագահ Խլղաթյան Աննա

ՀՏՀ նախագահի հավաստմամբ, ինքը որևէ նման դրսևորում չի 

նկատել, քվեարկության սենյակում ներկա գտնվողներից որևէ 

մեկը նման հարց չի բարձրացրել

35 11 35

11/35 Դիտորդը հայտնում է, որ ընտրող` Զոյա 

Ապրեսյանը եկել է քվեարկության, սակայն իր 

փոխարեն արդեն քվեարկած են եղել: Խախտումը 

հանձնաժողովը չի արձանագրել:

համապատասխանում է 

իրականությանը մասամբ

նախագահ Մարիամ 

Միրզոյան,Իրավունքի եվրոպա հ/կ 

Անուշ Մարգարյան

Քաղաքացուհի Զոյա Ապրեսյանի փոխարեն սխալ թվեարկել է իր 

ամուսինը և այդ մասին կա արձանագրված գրանցամատյանում

36 ԶԼՄ 32 1

Տաշիրում բաց քվեարկության շարունակական 

դեպքեր եւ բաց քարոզչություն է 

 իրականացվում:

Տեղեկատվությունը չի 

համապատասխանում 

իրականությանը

32/01 ՀՏՀ նախագահ Նորայր 

Բաղդասարյան, քարտուղար Սեդա 

Սուքիասյան, <<Հայաստանի 

Հելսինկյան կոմիտե>> ՀԿ դիտորդ 

Մարիամ Այվազյան

http://www.asparez.am/news-hy/newsline-referendum-6-12-2015-qaghaqaci-ditord-1/
http://www.asparez.am/news-hy/newsline-referendum-6-12-2015-qaghaqaci-ditord-1/
http://www.asparez.am/news-hy/violations-2/
http://www.asparez.am/news-hy/violations-2/
http://www.asparez.am/news-hy/violations-2/
http://www.panorama.am/am/news/2015/12/06/%D5%AF%D6%80%D5%AF%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%AB-%D6%84%D5%BE%D5%A5%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/1493412
http://www.panorama.am/am/news/2015/12/06/%D5%AF%D6%80%D5%AF%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%AB-%D6%84%D5%BE%D5%A5%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/1493412
http://www.panorama.am/am/news/2015/12/06/%D5%AF%D6%80%D5%AF%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%AB-%D6%84%D5%BE%D5%A5%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/1493412
http://www.panorama.am/am/news/2015/12/06/%D5%AF%D6%80%D5%AF%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%AB-%D6%84%D5%BE%D5%A5%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/1493412
http://www.panorama.am/am/news/2015/12/06/%D5%AF%D6%80%D5%AF%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%AB-%D6%84%D5%BE%D5%A5%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/1493412
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Կոտայքի Մարզի Հրազդան քաղաք, թիվ 10 ավագ 

դպրոց, լցոնում է տեղի ունեցել, շարունակ 

փորձում են շեղել դիտորդի ուշադրությունը:

ՀՏՀ նախագահ Տիգրանյան Գեղամ

Տարածքային զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն ՀԿ-

ի դիտորդ Կարեն Ղարիբյանը մեզ հետ զրուցլուց հրաժարվեց, 

սակայնն ԶԼՄ-ներով ելույթ է ունեցել և հերքել նախկինում տված 

այս տեղեկատվությունը: ՀՏՀ նախագահը հերքում է այս 

տեղեկատովւթյունը:

38 ԶԼՄ 34 25

Դիտորդին արգելում են ազատ տեղաշարժվել 

ընտրատեղամասում։ Մյուս դիտորդին հեռացրել 

են ընտրատեղամասին։

ՀՏՀ նախագահ Գրիգորյան Մարինե և 

քարտուղար Գրիգորյան Անահիտ

Ասպարեզ օրաթերթի լրագրող Անի Բուդաղյանը, Իրավունքի 

Եվրոպա միավորում ՀԿ դիտորդներ միաժամանակ երկու՝ Մերի 

Հարությունյանը և Մարտին Թևանյանը խոչընդոտել են 

հանձնաժողովի աշխատանքներին, միջամտել են 

հանձնաժողովի անդամների աշխատանքներին, արել են 

խախտումներ, օրինակ, նկարահանել են այն, ինչ օրենքով 

արգելված է, վերոգրյալից ելնելով ՀՏՀ նախագահը զանգահարել 

է թիվ 34 ՀԸՀ նածագահին, ով ներկայացել է տեղամաս, որից 

հետո միայն  Իրավունքի Եվրոպա միավորում ՀԿ դիտորդ 

Մարտին Թևանյանը դուրս է եկել տեղամասից:

39 http://armtimes.com/ 11 3

Արդեն տեղեկացրել ենք, որ Թրանսփարենսի 

ինտերնեյշնլ հակակոռուպցիան 

կազմակերպության դիտարդն արձանագրել է, որ 

Երեւանի Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 144 

մակապարտեզում տեղակայված 11/3 

ընտրատեղամսում կրկնակի քվեարկության 

դեպք է տեղի ունեցել: Դիտորդը լուսանկարել է, 

թե ինչպես է ընտրողը երկու անգամ տարբեր 

հագուստով մասնակցել է քվեարկությանը եւ 

քվեարկել է:

Նույն կազմակերպության դիտորդը 

նմանօրինակ երկրորդ դեպքն է ֆիքսել նույն 

ընտրատեղամասում:

նախագահ Աննա Խլղաթյան

Մեկից ավեի քվերությունը քրեորեն պատժելի արարք է  և 

փաստերի առկայության պարագայում անհրաժեշտ է դրանք 

ներկայացնելու իրավասու մարմիններին:

40 http://www.replik.am/ 12 11

12/11, Հանձնաժողովի նախագահը, անդամները 

խոչընդոտել են դիտորդների աշխատանքը, 

կյանքի համար վտանգավոր սպառնալիքներ են 

հնչեցրել, ահաբեկել են, որի արդյունքում 

դիտորդները` Գաբրիելյան Սերգեյը և Սահակյան 

Արմանը ստիպված են եղել լքել տեղամասը: 

Դիտորդները ունեն ձայնագրություն:

Չի համապատասխանում նախագահԱռաքելյան Միհրան

41 ԶԼՄ 38 55

38/55, այս տեղամասում մեկ հոգի 5 ի փոխարեն 

քվեարկել է: Հանձնաժողովը տեղյակ էր եւ 

տեսնում էր, ինչ է կատարվում: Ոչ մի դեպքում 

խախտում չի արձանագրել:

իրականությանը չի 

համապատասխանում

ՀՏՀ նախագահ Զոհրապ Առաքելյան, 

Հանրային դիվանագիտություն ՀԿ-ի 

դիտորդ Հրաչյա Ղազարյան, 

Իրավունքի Եվրոպա միավորում ՀԿ-ի 

դիտորդ Արման Մաթևոսյան

http://armtimes.com/
http://www.replik.am/
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Դիտորդը նկատել է, ինչպես 3 տղամարդ իրենց 

անձնագրերում պահել են թուղթ այլ անձանց 

անձնագրի տվյալներով, վերցրել են 

քվեաթերթերթիկներ և քվեարկել: 

Հանձնաժողովի նախագահը ոչ մի կերպ չի 

խոչընդոտել եւ չի արձագանքել ահազանգին:

իրականությանը չի 

համապատասխանում

ՀՏՀ նախագահ Բաբայան Բաբա, ԳԵՏԱ 

ՀԿ-ի դիտորդ Մնացականյան Սամվել, 

ՀՀԿ վստահված անձ Խաչիկ Մկրտչյան

ԳԵՏԱ ՀԿ-ի դիտորդ  Սամվել Մնացականյանը և ՀՀԿ վստահված 

անձ Խաչիկ Մկրտչյանը նշեցին, որ իրենց՝ քվեարկության 

սենյակում գտնվելու ժամանակահատվածում նման բան չեն 

նկատել:

43 ԶԼՄ 32 14

Դիտորդը հայտնել է, որ վստահված անձն օգնել է 

քվեարկողներից մեկին և նրա վերաբերյալ 

տվյալները չեն գրանցվել:

ՀՏՀ նախագահ Աշոտ Հակոբյան, 

Հելսինկյան քաղաքացիական 

ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի 

դիտորդ Դիանա Քարամյան, 

Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ 

հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ 

դիտորդ Անի Փիլոյան

ՀՏՀ նախագահ Աշոտ Հակոբյանը և  Հելսինկյան քաղաքացիական 

ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի դիտորդ Դիանա 

Քարամյանը տեղեկատբվությունը հերքում են, իսկ 

Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ 

դիտորդ Անի Փիլոյանը հաստատում է, նշելով, որ նախագահին 

չի զգուշացրել դրա մասին, քանի որ չգիտեր, որ պիտի տեղյակ 

պահի: Անի Փիլոյանը չկարողացավ մտաբերել, թե որ վստահված 

անձն է օգնել քվեարկողներից մեկին: 

44 ԶԼՄ 31 59

Կողմնակի անձը տեւական ժամանակ միջամտել 

է հանձնաժողովի աշխատանքին: 

Հանձնաժողովի նախագահը նրան առաջարկել է 

հեռանալ, սակայն վերջինս չի ենթարկվել, և նշել 

է, որ ինքը գյուղապետարանի աշխատող է և 

ցանկանում է օգնել:

ՀՏՀ նախագահ Գայանե 

Զալինյան, Հելսինկյան 

քաղաքացիական ասամբլեայի 

Վանաձորի գրասենյակի դիտորդ 

Անահիտ Արզումանյան

Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի 

գրասենյակի դիտորդ Անահիտ Արզումանյանը հաստատեց, որ 

կողմնակի անձ ներկա է եղել քվեարկության սենյակում, սակայն 

հաստատեց նաև ՀՏՀ նախագահ Գայանե Զալինյանի հայտնած 

տեղեկատվությունն առ այն, որ ներկայացած անձը 

գյուղապետարանի աշխատակից է, ով օգնել է քվեարկողներին 

կողմնորոշվել հին և նոր՝ փոփոխված հասցեների հարցում, և որ 

նախագահը առաջարկել է քվեարկության սոնյակից դուրս 

կատարել այդ աջակցությունը և որ գյուղապետարանի 

աշխատակիցը չի միջամտել հանձնաժողովի աշխատանքներին

45 ԶԼՄ 3 29

Կողմնակի անձանց ներկայություն 

տեղամասում: Նախագահը հրաժարվել է 

արձանագրել այդ փաստը:հանձնաժողովը 

խոչընդոտել է դիտորդների տեղաշարժը 

տեղամասում, արգելել կատարել 

նկարահանումներ:

Թիվ 3/29 ՀՏՀ նախագահ Դավիթ 

Հարությունյան 

Տեղամասային հանձնաժողովի նախագահից հեռախոսազանգի 

միջոցով պարզվեց, որ դիտորդը ցանկացել է լուսանկարահանել 

քվեարկության մասնակիցների ցուցակը: Քանի որ դա օրենքով 

արգելվում է, ՀՏՀ նախագահը թույլ չի տվել լուսանկարահանել 

քվեարկողների ցուցակը, ուստի տեղեկատվությունը չի 

համապատասխանում իրականությանը:
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Ժամը 16:30-ին Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի 

29/25 տեղամասից ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի 

դիտորդները ահազանգել են այն մասին, որ 

տեղամասում լցոնում է կատարվել:

29/25 ՀՏՀ նախագահ Արմեն 

Փափախչյան

ՀՏՀ նախագահը տեղեկացրեց, որ իրենք կանխել են լցոնման 

փորձը, որից հետո դիմել են իրավապահ մարմիններին
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30/05, Հանձնաժողովի ՀՅԴ վստահված անձի 

կողմից իր նկատմամբ դիտորդի նկատմամբ 

վատ վերաբերմունք է դրսևորվել: 

Մասնավորապես, վստահված անձը 

քվեասենյակում գտնվել է առանց 

համապատասխան վկայականի (այն տեսանելի 

չի եղել) և շատ բարձր խոսել է, որի վերաբերալ 

դիտորդն իր դիտողությունն է ներկայացրել 

հանձնաժողովի նախագահին: Դրանից հետո 

վստահված անձը մոտեցել եւ վիրավորական 

արտահայտություններ է կատարել դիտորդի 

հասցեն:

նախագահ Սիրունյան  Սիլվա դեպքը արձանագրված է գրանցամատյանում
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ՔՀԻ դիտորդին չեն թողել 1/04 ընտրատեղամաս 

մուտք գործել՝ ասելով, որ իրավունք չունի 

մասնկացելու հանձնաժողովի նիստին: Ներս են 

թողել միայն 08:00-ին, երբ ընտրատեղամասը 

բացվել է:

Տեղեկատվությունը չի 

համապատասխանում 

իրականությանը

1/04 ՀՏՀ նախագահ Վահագն 

Պապիկյան, քարտուղար` Սեդա 

Առաքելյան
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Ահազանգ է ստացվել 36/39 տեղամասից, 

Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր համայնք, այն 

մասին, որ հանձնաժողովբի նախագահ Արփինե 

Խաչատրյանը հրաժարվում է գրանցել այնտեղ 

ներկայացած www.asparez.am կայքի 

ներկայացուցչին, որը ներկայացրել է 

անձնագիրը եւ ԶԼՄ կողմից տրված վկայականը: 

Բանակցություններից հետո հանձնաժողովի 

նախագահը գրանցել է ԶԼՄ-ներկայացուցչին, 

սակայն համառորեն հրաժարվել է գրանցել 

«Ասպարեզ» օրաթերթի ներկայացուցչին, 

պնդելով, թե դա նույն www.asparez.am կայքն է: 15 

տեւած բանակցությունները արդյունք չեն տվել, 

հանձնաժողովի նախագահ Ա.Խաչատրյանը 

այդպես էլ չի հասկացել, որ «Ասպարեզ» 

օրաթերթը այլ եւ www.asparez.am կայքը տարբեր 

զանգվածային լրատվամիջոցներ են, առաջինը 

տպվում է որպես տպագիր թերթ, իսկ երկրորդը 

լրատվական կայք է: Այսպիսով 36/39 

տեղամասային հանձնաժողովի նախագահը 

կատարել է ՎԻՎ 40.6 հոդվածով նախատեսված 

զանցանք. գրանցամատյանի ոչ պատշաճ 

վարում, ինչը ենթադրում է նվազագույն 

աշխատավարձի մինչեւ 300 ապատիկ տուգանք:

http://lurer.com/?p=207094&l=am
http://blognews.am/
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1/04, Ավան -  ՔՀԻ դիտորդի հաղորդմամբ ժամը 

10:12-ին տարեց մի տղամարդ փորձել է 

քվեարկել կնոջ անձնագրով: Հանձնաժողովի 

անդամը գրանցել է վերջինիս և տվել 

քվեաթերթիկն ու ծրարը: Քվեատուփի մոտ 

կանգնած հանձնաժողովի մեկ այլ անդամ 

նկատել է խախտումը և այդ մասին հայտնել 

նախագահին: Նախագահը մարել է 

քվեաթերթիկը: Ընտրողը պատճառաբանել է, որ 

չի նկատել, որ իր հետ վերցրել է կնոջ 

անձնագիրը: Իսկ նրան քվեաթերթիկ 

տրամադրած հանձնաժողովի անդամն ասել է, 

որ չի նկատել, քանի որ ուշադրությունը 

կենտրոնացրել է հասցեի վրա և նկարին չի նայել: 

 - See more at: 

http://www.hra.am/hy/events/2015/12/06/referendu

m#sthash.nZB5H7Gu.dpuf

հավաստի է ՀՏՀ նախագահ Էգնատոսյան Գոհար

դեպքը արձանագրվել է, սակայն նշված խախտումը կանխվել է, 

քանի որ քաղաքացին չի քվեարկել: Նրա քվեաթերթիկը վերցվել է 

և օրենքով սահմանված կարգով մարվել: Ավելի ուշ այդ 

քաղաքցին ներկայացել է տեղամաս իր կնոջ հետ, որի 

անձնագիրը սխալմամբ վերցրել էր: Յուրաքանչյուրն իր 

անձնագրով օրենքով սահմանված կարգով քվեարկել են:

http://www.hra.am/hy/events/2015/12/06/referendum

