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քվեարկությունը չի սկսվել 

երկաթյա պահարանը 

չբացվելու պատճառով։

Մասամբ համապատասխանում 

է իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի

 Քվեարկությունը սկսվել է 7 րոպե 

անց,Էլ սղոցով երկաթյա պահարանը 

կտրելուց հետո։

2 Հեռախոսազանգ 11 11/02
Քվեախցիկների տակ եղել 

են անցքեր

Համապատասխանում է 

իրականությանը

<<Ականատես 

Դիտորդական 

առաքելություն>

>

Համարվում է նորմալ,քանի որ վերջին 

10 տարում քվեարկության համար 

նախատեսված քվեատուփերը 

այդպես են եղել։

3 https://www.24news.am/index.php/news/179656 11 11/11
Կրակոցներ են հնչել 

ընտրատեղամասում։

Համապատասխանում է 

իրականությանը։

Հանձնաժողովի 

նախագահի

Կազմվել է արձանագրություն,դեպքի 

վայր է ժամանել ոստիկանությունը։

4 https://www.24news.am/news/179657 2 2/7
Տեղի է ունեցել բաց 

քվեարկություն

Չի համապատասխանում 

իրականությանը։

Հանձնաժողովի 

նախագահի

5 Հեռախոսազանգ 12 12/02

Քվեարկողին չի 

տրամադրվել 24 համարի 

քվեաթերթիկը

Մասամբ համապատասխանում 

է իրականությանը

հանձնաժողովի 

նախագահի

Նախագահի պնդմամբ տրվել է,բայց 

քվեարկողը հավանաբար կորցրել է 

այն։ Խնդիրը լուծվել է,տրվել է 24 

համարի ևս մեկ քվեաթերթիկ

6 https://www.facebook.com/akanatesditord/ 34 34/7

Քվեարկողին չի 

տրամադրվել 24 համարի 

քվեաթերթիկը

Մասամբ համապատասխանում 

է իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի

Նախագահի պնդմամբ տրվել է,բաըց 

քվեարկողը հավանաբար կորցրել է 

այն։ Խնդիրը լուծվել է,տրվել է 24 

համարի ևս մեկ քվեաթերթիկ
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Տեղի է ունեցել բաց 

քվեարկություն

Համապատասխանում է 

իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի և 

անդամի

Քվեարկողը ծանոթ չի եղել 

քվեարկության կարգին,կազմվել է 

արձանագրություն։

8 https://www.tert.am/am/news/search?q=15%2F39 15 15/39

Հանձնաժողովի 

նախագահը ստուգում է 

քվեաթերթիկները։

Մասամբ համապատասխանում 

է իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի

Հանձնաժողովի նախագահի 

պնդմամբ քվեարկողներից մեկը 

քվեախցում էր թողել 

անձնագիրը,ինքն էլ փնտրում էր։ 

Զգուշացվել է այլևս չանել 

նմանատիպ արարք։

9 https://alternativ.am/?p=64783&l=am 5 5/6
Դիտավորյալ անջատվել 

են լույսերը

Մասամբ համապատասխանում 

է իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի

Հոսանքի անջատում եղել է,բայց որևէ 

կերպ դա չի խոչընդոտել 

քվեարկության ընթացքին։ 
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Խոչընդոտել են լրագրողի 

աշխատանքը։

Չի համապատասխանում 

իրականությանը։

Հանձնաժողովի 

նախագահի և 

ոստիկանի

Նախագահը և ոստիկանը հերքեցին 

տեղեկությունը։
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Քվեաթերթիկները 

քաղաքացիներին տալիս 

են սխալ 

հաջորդականությամբ

համապատասխանում է 

իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի

Նախագահը նկատել է և 

հանձնաժողովի անդամին 

նկատողություն է արվել։

12 https://armlur.am/1115364/ 7 7/30
Լուսանկարել են 

քվեարկության ընթացքը

համապատասխանում է 

իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի

Կանչել են ոստիկանին,կնոջը 

քնննիչները տարել են սեղամասից։

13 https://lurer.com/?p=423378&l=am 13 13/17
Տեղի ունեցել 

վիճաբանություն

համապատասխանում է 

իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի

Հանձնաժողովի նախագահը 

հորդորել է բոլորին ցուցաբերել 

զսպվածություն,խնդիրը լուծվել է։

14 https://analitik.am/news/view/744999 20 20/09
Ուղղորդել են 

քաղաքացուն ընտրել

Համապատասխանում է 

իրականությանը

հանձնաժողովի 

նախագահի
Չի նկատել այդ պահը

15
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Տեղի ունեցել 

վիճաբանություն

համապատասխանում է 

իրականությանը

հանձնաժողովի 

նախագահի

Դիտողություն է արել վստահված 

անձին,խնդիրը լուծվել է։

16 https://lurer.com/?p=423387&l=am 20 20/04
տեղի ունեցել 

վիճաբանություն

Մասամբ համապատասխանում 

է իրականությանը

հանձնաժողովի 

նախագահի

Նախագահը չի հրաժարվել 

արձանագրություն կազմելուց և 

անմիջապես կազմել է։

17 https://araratnews.am/show/30179 7 7/07
Տեղի ունեցել 

վիճաբանություն

համապատասխանում է 

իրականությանը

հանձնաժողովի 

նախագահի

Կազմվել է արձանագրություն,դեպքի 

վայր է ժամանել ոստիկանությունը։

18 https://alternativ.am/?p=64805&l=am 6 6/43
օգնողը իրականացրել է 

ուղղորդում

համապատասխանում է 

իրականությանը

հանձնաժողովի 

նախագահի

Կազմվել է 

արձանագրություն,պատռել են բոլոր 

քվեաթերթիկները,ընտրողին տրվել 

են նոր քվեաթերթիկներ,այլ օգնողի 

օգնությամբ ընտրողը քվեարկել է

19 https://alternativ.am/?p=64793&l=am 10 10/40

Քվեաթերթիկիկների 

միջից բացակայել է 24 

համարի քվեաթերթիկը

մասամբ համապատասխանում 

է իրականությանը

հանձնաժողովի 

նախագահի

Ընտրողը այդ պահին չի 

բարձրաձայնել խնդիրը,փոխարենը 3 

ժամ անց է եկել և հայտնել։ Եվ 

ընտրողը,և նախագահը գրել են 

բացատրագիր։

20 Հեռախոսազանգ 7 7/50

Խցիկներում գրիչ չկա և 

ընտրողը չի կարողանում 

քվեարկի

համապատասխանում է 

իրականությանը

Ընտրական 

օրենսգիրք 

սահմանադրակ

ան օրենք

Ընտրական օրենսգրքի 67-րդ 

հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված է, 

որ Ազգային ժողովի ընտրությունների 

ժամանակ ընտրողն 

ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցություններից որևէ մեկին 

ընտրում է այդ կուսակցության 

քվեաթերթիկը քվեարկության ծրարի 

մեջ դնելու մրջոցով։ Այսինքն, 

Ազգային ժողովի ընտրությունների 

ժամանակ գրիչով նշում կատարելու 

կարգավորւմն այլևս չի գործում։
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Տեղի է ունեցել 

ուղղորդման դեպք

համապատասխանում է 

իրականությանը

հանձնաժողովի 

նախագահի

Քվեարկողները եղել են 

ամուսիններ,ովքեր բարձրաձայն 

խոսել են միմյանց հետ։ Քարտուղարի 

զգուշացումից հետո լռել են։

22 https://alternativ.am/?p=64810&l=am 29 29/18

Քվեաթերթիկի չափսը 

մյուսների համեմատ 

ավելի մեծ է եղել

համապատասխանում է 

իրականությանը

հանձնաժողովի 

նախագահի

Տպագրական սխալ է եղել,այդ մի 

քանի քվեաթերթիկները 

առանձնացվել է ընդհանուրից։ 

23 Հեռախոսազանգ 22 22/8

Դրոշմանիշը 

հանձնաժողովի անդամը 

փակցրել է ծրարի վրա, 

փոխանակ փակցներ 

քվեաթերթիկի վրա

Չի համապատասխանում 

իրականությանը։

Հանձնաժողովի 

նախագահ

24
https://hraparaktv.am/post/afc0c7d90a5e290464f803aecb65409

7
20 20/24

Ընտրողի փոխարեն 

արդեն ստորագրել են ու 

քվեարկել

Համապատասխանում է 

իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահի և 

քարտուղարի

Տեղի է ունեցել սխալմունք,կազմվել է 

արձանագրություն,ընտրողը 

ստորագրել է և քվեարկել։

25 Հեռախոսազանգ 11 11/41

Քվեաթերթիկները 

տրամադրվում են 

նախապես հավաքած և 

իրենց ցանկացած 

քվեաթերիթկը դրած 

վերևում

Չի համապատասխանում 

իրականությանը։

Հանձնաժողովի 

քարտուղար

26 https://www.iravunk.com/?p=206427&l=am 20 20/50

Քվեարկությունը 

դադարեցվել է մի քանի 

րոպեով

Մասամբ համապատասխանում 

է իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահ

Պոկվել է պատին ամրացված 

պաստառը,ինչի պատճառով 

սահմանափակվել է ընտրողների 

քանակը, մինչև պաստառը նորից 

փակցրել են պատին։

27 Հեռախոսազանգ 9 9/52
Քվեարկության 

կտրոնները չեն կնքվում

Մասամբ համապատասխանում 

է իրականությանը

Հանձնաժողովի 

նախագահ

Երկու քվեարկության կտրոններ 

հանձնաժողովի անդամի 

անուշադրության պատճառով չեն 

կնքվել, սակայն հարցը կարգավորվել 

է։
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