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Համացանցում տարածված
տեղեկություններից հայտնի է,
որ 26/14 ընտրատեղամասում
չեն գործում տեսախցիկները,

Չի
համապատասխանում
իրականությանը

13/2 ընտրատեղամասում
առանց բեյջի մի մարդ տարիքով Համապատասխանում է
մեկ այլ մարդու հետ քվեախցում
իրականությանը
է եղել:

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի
կայքում զետեղված <<Ուղիղ հեռարձակում
http://www.electionsonline. տեղամասերից>> բաժնում կարելի է նշել
am/
համապատասխան տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի համարը,
այնուհետև տեղամասի համարը:

13/2 տեղամասային
ընտրական
հանձնաժողովի
նախագահ Հովհաննես
Պողոսյան

Հանձնաժողովի նախագահը գործել է
Ընտրական օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի 9-րդ
մասի կանոնակարգումներին
համապատասխան, համաձայն որի.
<<Քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու
հնարավորություն չունեցող ընտրողն
իրավունք ունի հանձնաժողովի
նախագահին տեղեկացնելուց հետո
քվեարկության խցիկ հրավիրելու այլ անձի,
որը չպետք է լինի ընտրական
հանձնաժողովի անդամ, վստահված անձ,
դիտորդ, զանգվածային լրատվության
միջոցի ներկայացուցիչ, այցելու: Անձն
իրավունք ունի օգնելու քվեաթերթիկն
ինքնուրույն լրացնելու հնարավորություն
չունեցող միայն մեկ ընտրողի: Բացի նշված
դեպքից, քվեաթերթիկը լրացնելիս
քվեարկության խցիկում այլ անձի
ներկայությունն արգելվում է։
Քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու
հնարավորություն չունեցող ընտրողին
օգնող անձի տվյալները գրառվում են
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի
գրանցամատյանում:>>: Այսինքն, նշյալ
հոդվածից ակնհայտ է, որ վկայականով
(բեյջ) անձ իրավունք չուներ լինել
քվեախցիկում անգամ որպես օգնող:
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http://armtimes.com/hy/article/150150?fbcli
d=IwAR3Vg3nIBkjGivKsmJ5G29ZL4fW1MaS3R
jUl8nhV5yRThgzikY-ZGWVou28

<<Հետք>> ինտերնետային
պարբերական

<<Հետք>> ինտերնետային
պարբերական
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22/26 տեղամասում
Մասամբ
ընտրությունը դադարեցված է,
համապատասխանում է
քանի որ 4-րդ համարի
իրականությանը
քվեաթերթիկները չկան։

Հանձնաժողովի
նախագահի

3

Կոտայքի մարզի Աբովյան
քաղաքի թիվ 2 դպրոցում
տեղակայված 29/3
ընտրատեղամասն այնպես է
կահավորված, որ
քվեախցիկների հետևում
Չի
բացվող դուռ կա: Մուտք
համապատասխանում
գործելով տեղամաս`
իրականությանը
նկատեցինք, որ հանձնաժողովի
անդամները քվեախցիկի կողքով
ելումուտ են անում «բուֆետ»
ցուցանակ ունեցող դռնից ներս
բացվող սենյակ:

3

Ընտրողներից շատերը ծրարի
Թիվ 13/03 տեղամասային
մեջ մեկ քվեաթերթիկի
Մասամբ
ընտրական
փոխարեն մի քանիսն են դնում,
համապատասխանում է
հանձնաժողովի
կամ սխալմամբ աղբարկղն են
իրականությանը
նախագահ Մամիկոն
նետում էլեկտրոնային սարքի
Ջավադյան
կտրոնները:

26

Տեղամասում 2-ից ավել
վստահված անձ է եղել ՀՀԿ-ից

Չի
համապատասխանում
իրականությանը

Առկա է եղել խնդիր,որը օպերատիվ լուծում
է ստացել,քվեարկությունը ընթանում է
բնականոն հունով:Քննարկման առարկա
կդառնա տարածքային ընտրական
հանձնաժողովում:

Թիվ 29/3 տեղամասային
ընտրական
հանձնաժողովի
նախագահ Էդգար
Մեհրաբյան

թիվ 11/26 ընտրական
տեղամասի նախագահ
Իսունց Սվետլանայի և
քարտուղար Մկրտչյան
Էմմայի հետ

Տարեց ընտրողը սխալմամբ դեն է նետել
էլեկտրոնային սարքի կտրոնը,բայց հենց
այդ պահին հանձնաժողովի նախագահի
միջնորդությամբ կտրոնը տրվել է
ընտրողին և ապահովվել է քվեարկության
բնականոն ընթացքը:

7

8

http://armtimes.com/hy/article/150153?fbcli
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Կոտայքի մարզի Արգել գյուղի
27/33 տեղամասային ընտրական
կենտրոնում քվեարկող
Չի
զինծառայողները
համապատասխանում
քվեաթերթիկներն ստանալուց
իրականությանը
հետո արդեն իսկ հերթի մեջ
առանձնացնում են «Իմ քայլը»
դաշինքի քվեաթերթիկը:

27/33 ընտրական
տեղամասի քարտուղար՝
Բաբախանյան Արայիկի:

05

Սեւանի 20/05
ընտրատեղամասում արտառոց
միջադեպ է տեղի ունեցել:
Չի
ArmLur.am-ի թղթակիցը հայտնեց, համապատասխանում
որ քվեատուփը շրջվել է, որի
իրականությանը
միջից քվեաթերթիկները թափվել
են:

ընտրողը, ով գտնվում էր քվեախցիկում,
թիվ 20/05 տեղամասային պատահաբար շրջել է քվեախցիկը, որում
ընտրական
առկա արկղից թափվել են արկղի մեջ
հանձնաժողովի
դրված մի քանի քվեաթերթիկներ։
նախագահ Ռոբերտ
Քվեախցիկն ուղղվել և ճիշտ տեղում
Ռաֆայելյան
տեղադրվել է, ընտրողը գաղտնի կատարել է
իր քվեարկությունը․
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tml
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Անխուրյան խոշորացված
համայնքի Ախուրյան
կենտրոնում, թիվ 2 դպրոցում
Չի
տեղակայված 32/6
համապատասխանում
ընտրատեղամասի դիմաց, ժամը
իրականությանը
10-ի դրությամբ, Հետքի
տեսախցիկը արձանագրեց ԱԺ
պատգամավորության
Ճամբարակի 20/24
ընտրատեղամասում
անծայրածիր կուտակումներ են.
Չի
ընտրատեղամասի ներսում 50
համապատասխանում
մետր հեռավորությունը չի
իրականությանը
պահպանված, իսկ բակում
բավականին թվով
ավտոմեքենաներ են

հանձնաժողովի
նախագահ Թադևոսյան
Քաջիկ:

Հանձնաժողովի
նախագահ Աբրահամյան
Գագիկ:

Հանձնաժողովի
Չի
նախագահ Մախսուդյան
համապատասխանում
Կորյուն մասնագետ
իրականությանը
Բարոյան Հակոբ

Պազվեց, որ անձը տվյալ տեղամասի
ընտրողների ցուցակում ընդգրված
չէ,մասնագետը ընտրողին ասել է, թե որ
տեղամասի ընտրական ցուցակում է նա
ընգրկված:

28

21/28 տեղամասին անձին թույլ
չեն տվել մասնակցել
քվեարկությանը
կենսաչափական անձնագրով

40

Հանձնաժողովի նախագահը, հիմք
8/40 ընտրատեղամասում, որը
ընդունելով Կենտրոնական ընտրական
տեղակայված է Երևանի թիվ 75
Թիվ 8/40 տեղամասային հանձնաժողովի 2016թ. նոյեմբերի 9-ի N 126դպրոցում, (Ն. Շենգավիթ 12փ., Համապատասխանում է
ընտրական
Ն որոշումը, որի համաձայն՝
13) արձանագրվել է խախտում՝
իրականությանը
հանձնաժողովի նախագա
<<Տեղամասային ընտրական
ընտրողը ստորագրել է մեկ
հ Հասմիկ Խաչատրյան
հանձնաժողովի ընտրողների գրանցման
ուրիշի փոխարեն:
համար պատասխանատու հանձնաժողովի
անդամն ընտրողների ցուցակում

13

14

15

16

17

18
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Հանձնաժողովի նախագահը գործել է
Թիվ 12/23 տեղամասային
Ընտրական օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի 9-րդ
ընտրական
մասի կանոնակարգումներին
համապատասխանում
հանձնաժողովի
համապատասխան, համաձայն որի.
իրականությանը
նախագահ Նարինե
<<Քվեաթերթիկն ինքնուրույն լրացնելու
մասամբ
Ստեփանյան և ԹԻՀԿ
հնարավորություն չունեցող ընտրողն
դիտորդ Մարինե
իրավունք ունի հանձնաժողովի
Գրիգորյան
նախագահին տեղեկացնելուց հետո
միջադեպ է տեղի ունեցել հանձնաժողովի
դիտորդ Կարեն
նախագահի և դիտորդի միջև, երբ
Աբրահամյանը, 6/8
դիտորդն առաջարկել է տարեց անձանց
իրականությանը
տեղամասային
կողմից տեղամասային կետրոնում
համապատասխանում
ընտրական
քվեաթերթիկները ձեռքներում դրանց
է մասամբ
հանձնաժողովի
վերաբերյալ քննարկումն արձանագրել
նախագահ
որպես քվեարկության կարգի խախտում։
Նախագահի գնահատմամբ՝ նշված

23

Երկու երիտասարդ միևնույն
քվեախցիկում էին. մեկը մյուսին
օգնում էր:

8

Երևանի 6/8 տեղամասային
ընտրական կենտրոնում
հանձնաժողովի նախագահը
խոչընդոտել է «Անկախ
դիտորդի» ներկայացուցչի
աշխատանքը, երբ դիտորդն
արձանագրել է բաց
քվեարկության դեպք,

3

Քվեաթերթիկները
տրամադրվում են սահմանված
քանակից քիչ, այսինքն 11-ի
փոխարեն 10 հատ

9

Երևանի 6/9 տեղամասում
դիտորդը տեսաձայնագրել է
քվեարկության գաղտնիության
խախտման մի քանի դեպք,
որտեղ անհայտ անձը
ծրարներից դուրս է հանել
քվեաթերթիկը, ստուգել այն,
նորից տեղադրել ծրարում,

համապատասխանում
իրականությանը
մասամբ

Թիվ 6/9 տեղամասային
ընտրական
հանձնաժողովի
նախագահ Գայանե
Մարգարյան, "Իրազեկ
քաղաքացիների
միավորում" ՀԿ դիտորդ
Սոնա Մուրադյան

15

«Մենք» դաշինքի վստահված
անձը անընդհատ շրջել է
քվեախցիկների միջև:

Չի
համապատասխանում
իրականությանը

թիվ 11/15 տեղամասային
ընտրական
հանձնաժողովի
նախագահ Արուս
Հովհաննիսյան, դիտորդ
Հելսինկյան կոմիտե ՀԿ

08

Չի
համապատասխանում
իրականությանը

Արարատ քաղաքի 13/5
ընտրատեղամասում մադկանց
մեծ հոսքի պատճառով
Չի
ընտրողներից մեկը, չսպասելով
համապատասխանում
իր հերթին, առանց գրանցվելու
իրականությանը
մտել է քվեախցիկ ու ընտրել է,
իսկ հանձնաժողովի քարտուղար
Գառնիկ Մարգարյանը

հանձնաժողովի
նախագահ Կիմա
Սարգսյան,փաստել են
նաև դիտորդները:

Հանձնաժողովի նախագահը տեղեկացրեց,
որ քվեարկության սենյակ են եկել մայր ու
աղջիկ, մայրը ինքնուրույն չի կարողացել
քվեարկել, օրենքով սահմանված կարգով
հանձնաժողովի գրանցամատյանում
գրանցվելուց հետո աղջիկը քվեախցիկում
օգնել է մայրիկին: Երբ մոտեցել են
քվեատուփի մոտ նստած հանձնաժողովի
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8

2

Քվեարկության սենյակ են եկել ամուսիններ,
ովքեր առանձին քվեախցիկներում են եղել,
Թիվ 22/22 տեղամասային
սակայն ամուսինը կնոջը հարցրել է, թե
Չի
ընտրական
ինչպես պետք է քվեարկի, հանձնաժողովի
համապատասխանում
հանձնաժողովի
նախագահը դա նկատելով զգուշացրել է, որ
իրականությանը
նախագահ Էլիզա
չի կարելի առանձ գրանցվելու քվեարկել,
Թադևոսյան
որից հետո յուրաքանչյուրը քվեարկել է
ինքնուրույն, այսինքն օգնելու Ընտրական

22

22/22 տեղամասում ինքնուրույն
քվեարկելու հնարավորություն
չունեցող անձին օգնողի
տվյալները չեն լրացվել։

37

Երևանի 8/37-ում անհայտ անձը
8/37 տեղամասի
մի քանի անգամ ներս է մտել
նախագահ Օրդուխանյան
քվեասենյակ, հանձնաժողովի
իրականությանըհամա
Արամ "Մենք"
նախագահից ճշտել է
պատասխանում է
կուսակցությունների
ընտրողների մասնակցության
մասամբ
դաշինքի վստահված անձ
թիվը, շփվել հանձնաժողովի
Մկրտչյան Շողին
անդամների հետ։ Վերջինս չի
կրել որևէ վկայական։

48
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անձը ունեցել է և վստահված
անձի, և դիտորդի վկայական

թիվ 2/48 տեղամասային
իրականության
ընտրական
համապատասխանում է
հանձնաժողովի
նախագահ

տվյալ անձը մեկ անգամ եկել է ինքն է
ընտրել,մյուս անգամ աղջկան է
բերել,երրորդ անգամ պապիկին է
բերել,սակայան վերջին երկու դեպքում չի
մտել քվեարկության սենյակ

անձը ունեցել է 2 վկայական, գրանցվել է
միայն որպես դիտորդ ևիրականացրել է
դիտորդական առաքելություն։ Նշված
հանգամանքներն արձանագրվել են
գրանցամատյանում։

"Գործարար Հայելի" ԶԼՄ
հանձնաժողովի
լրագրող Անահիտ
նախագահ Քյոսայան
Քվեաթերթիկները տրամադրվում են՝ այդ
Հարությունյանը տեղեկացրել է,
Ներսես, "Լուսավոր
իրականությանըհամա
պահի խառը հավաքելով և հերքեցին, որ
որ թիվ 10/19 տեղամասում
Հայաստան"
պատասխանում է
նման կերպ են տրամադրվել
քվեաթերթիկները տրամադրելից
կուսակցության
մասամբ
քվեաթերթիկները։
միշտ վերևի քվեաթերթիկը
վստահված անձ,
կոնկրետ մեկ կուսակցության
"Աբովյանի ուսանողական
քվեաթերթիկն է դրվում։
խորհուրդ" ՀԿ դիտորդ
Արտաշատ քաղաքի 12/8
ընտրատեղամասում «Իրազեկ
քաղաքացիական միավորում»
ՀԿ-ի դիտորդի` Օֆելյայի կողմից
խախտում է արձանագրվել։ Ըստ
նրա՝ չի պահպանվել
ընտրության գաղտնիության
իրավունքը։ Դիտորդը պնդել է,
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Գյումրու 31/58
ընտրատեղամասում
առեղծվածային դեպք է
գրանցվել: Թեկնածուներից մեկի
տատը երբ գնացել է
քվերակության, վերցնելով ԲՀԿ-ի
քվեաթերթիկը` նկատել է, որ
թոռան անուն ազգանունը չկա
քվեաթերթիկում:
Ընտրատեղամասում կինը
Չի
զգուշացրել է, ըստ վերջինիս
համապատասխանում
հանձնաժողովի անդամներից
իրականությանը
մեկը վերցրել է քվեաթերթիկը եւ
տատին մեկ ուրիշը տվել:
Հանձնաժողովի նախագահն էլ
պարազաբանել է, որ իրականում
տատը վերցրել է 10-րդ
քվեաթերթիկը, որում իսկապես
մեկ համարը բացակայում է՝ 6-րդը: Դեպքի մասին
արձանագրություն չի կազմվել:

տեղամաս է ներկայացել
կուսակցության տարածքային
ցուցակում ներառած
թեկնածուն՝ մասնակցելու
համար ամփոփման նիստին։

Պարզաբանվել է, որ ՀՀ ընտրական
օրենսգրքի համաձայն՝ թեկնածուն կարող է
թիվ 4/36 տեղամասային
ներկայանալ միայն քվեարկությունն
իրականության
ընտրական
ավարտվելուց հետո՝ ամփոփման նիստին։
համապատասխանում է
հանձնաժողովի
Թեկնածուին առաջարկվել է լքել
նախագահ
տեղամասը և ներկայանալ քվեարկությունն
ավարտվելուց հետո։

Քվեաթերթիկները տրամադրում
են խախտմամբ ոչ թե 1-ից 11
Չի
հերթականությմաբ, այլ
համապատասխանում
հակառակը՝ 11-ից 1-ը: Կարծում
իրականությանը
ենք միտում կա այստեղ

տեղամասերում չկա և
28/1;27/36;
Չի
ընտրողներին չեն տրամադրվում
28;27;26;11;9 26/11;11/5;9/
համապատասխանում
կուսակցություններից մեկի
16
իրականությանը
քվեաթերթիկ
ընտրողի տվյալները
բացակայում են ընտրողների
ցուցակներից

Հանձնաժողովի
նախագահ Մխիթարյան
Տիգրան:

Ընտրողի կողմից առանձնացված
քվեաթերթիկի տարածքային ցուցակում
բացակայում էր իր կողմից նախընտրած
թեկնածուի տվյալները: Հանձնաժողովի
անդամներին դիմելուց հետո ընտրողին
պարզաբանվել է, որ նա սխալ
քվեաթերթիկում է փնտրում իր
նախընտրած թեկնածուի տվյալները:
Պարզաբանվելուց հետո ընտրողը գաղտնի
կատարել է քվեարկությունը:

իրականության
համապատասխանում է

Թիվ 7/03 տեղամասային
ընտրական
հանձնաժողովի
նախագահ Վլադիմիր
Կոստանյան
Ընտրական
տեղամասերի
նախագահների և
դիտորդների կամ
վստահված անձանց
ՀՀ ոստիկանության
անձնագրային և
վիզաների վարչություն

դադարեցվել է քաղաքացու ՀՀ
քաղաքացիությունը
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4/10, 10/6,
4/18

1

19

Արտաշատի 12/1 տեղամասում
մի քանի ընտրողներ իրենց
տրամադրած
քվեաթերթիկներից
առանձնացրել են «Իմ քայլը»
դաշինքի քվեաթերթիկը՝
հայտարարելով, որ մյուսներն
իրենց պետք չէ

Չի
համապատասխանում
իրականությանը

Հանձնաժողովի
նախագահ
Հովհաննիսյան Վիգեն

20/19 ընտրատարածքում
հանձաժողովի անդամները
քվեաթերթիկները դրել էին
Համապատասխանում է
բոլորի համար հասանելի
իրականությանը
վայրում, ինչը անթույլատրելի է,
դրանք պետք է դրված լինեին
չհրկիզվող պահարանում։

ՀՀ ԿԸՀ 2018 թվականի նոյեմբերի 29-ի N
163 որոշման համաձայն՝ տեղամասային
ընտրական հանձնաժողովներին
քվեարկության նախորդ օրը հատկացված
քվեաթերթիկները, քվեարկության
ծրարները չհրկիզվող պահարանրում
չտեղավորվելու դեպքում դրանք կարող են
պահվել քվեարկության սենյակում, որը
հանձնվում է պահպանության։
Քվեարկության օրը քվեաթերթիկները
տրամադրվում են հարուրական կապով՝
առանց հաշվելու և գրանցելու, դրանք
հաշվարկվող փաստաթուղթ չեն, ուստի
քվեաթերթիկները չհրկիզվող պահարանում
չտեղադրելը որևէ հետևանք չի
առաջացնում։

ներկա են գտնվում դիտորդներ, Համապատասխանում է
ովքեր հավատարմագրված չեն
իրականությանը

թիվ 4/6 տեղամասում ամփոփման նիստին
ներկա է "Միացյալ առաջնորդների պալատ"
ՀԿ դիտորդ Հայկ Զոհրաբի Զոհրաբյանը,
թիվ 4/18 տեղամասում "Միացյալ
առաջնորդների պալատ" ՀԿ դիտորդ
Արման Մանվելի Առաքելյանը, թիվ 10/6
տեղամասում "Միացյալ առաջնորդների
պալատ" ՀԿ դիտորդ Արարատ Հովհաննեսի
Սիմոնյանը։ Դիտորդները տեղեկացվել են,
որ իրենց տվյալները առկա չեն "Միացյալ
առաջնորդների պալատ" ՀԿ դիտորդների
ցանկում

թիվ 4/10, 4/18, 10/6
տեղամասային
ընտրական
հանձնաժողովների
նախագահներ

