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Նախաբան  

2017թ. մայիսի 14-ին տեղի ունեցան Երևան քաղաքի ավագանու 

ընտրությունները:  

Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի «Երկարաժամկետ ընտրական 

աջակցություն Հայաստանում ընտրությունների հետ առնչվող շահագրգիռ 

կողմերին» համատեղ ծրագրի «Տեղական դիտորդական կազմակերպությունների 

կարողությունների զարգացում» բաղադրիչի շրջանակներում 2017թ. մայիսի 14-ին 

«Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքը, ի դեմս Հելսինկյան 

Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի և Իրազեկ 

քաղաքացիների միավորման, դիտարկել է Երևանի ավագանու ընտրություններըֈ 

Դիտարկմանը մասնակցել են նաև Գորիսի մամուլի ակումբի կողմից 

հավատարմագրված դիտորդներըֈ  

Սույն զեկույցն ամփոփում է 60 տեղամասերում և 10 տարածքային 

ընտրական հանձնաժողովներում իրականացված դիտորդության արդյունքները: 

2017թ. հունիսի 13-ին տեղի է ունեցել զեկույցի աշխատանքային տարբերակի 

ներկայացումը, որի ժամանակ հնչած կարծիքների և առաջարկությունների 

հիման վրա զեկույցը վերանայվել է:  
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Մեթոդաբանություն 

Երևանի ավագանու ընտրությունների ընթացքում «Անկախ դիտորդ» 

հասարակական դաշինքը դիտարկել է 60 տեղամաս և 10 տարածքային 

ընտրական հանձնաժողով: 

Դիտորդությունն իրականացվել է շուրջ 140 հոգուց բաղկացած դիտորդական 

խմբի կողմից՝ մի քանի դիտարկման քարտերի հիման վրա:  Դիտարկվել են 

հիմնականում 2017թ. ապրիլի 2-ի ԱԺ ընտրությունների ընթացքում դիտարկված 

տեղամասերը: 

Քվարկության օրը առանձին դիտարկման քարտերի միջոցով հավաքագրվել է 

տեղեկատվություն  

1. Հանձնաժողովի նիստի  

2. Ժ. 14:00-ի, 20:00-ի դրությամբ տեղամասի շրջակայքի  

3. Ժ. 14:00-ի, 20:00-ի դրությամբ տեղամասային կենտրոնի 

4. Արդյունքների հաշվարկի և ամփոփման  վերաբերյալ: 

Միաժամանակ շրջիկ դիտորդների կողմից դիտարկվել են առաջադրված 

կուսակցությունների շտաբերը և ընդհանուր իրավիճակը տեղամասերի 

շրջակայքում՝ վերահսկվող քվեարկության դեպքերը բացահայտելու նպատակով:  

10 դիտորդի կողմից դիտարկվել են նաև տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովների նիստերը:  

5 անձից բաղկացած իրավաբանական թիմի կողմից դիտորդներին 

տրամադրվել է իրավական խորհրդատվություն, իսկ խախտումների վերաբերյալ 

ահազանգերի դեպքում իրականացվել են համապատասխան գործողություններ:    
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Օրենսդրական դաշտ և քաղաքական համատեքստ 

2016թ. մայիսի 25-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված Ընտրական 

օրենսգրքով էական փոփոխություններ չկրեցին Երևան քաղաքի ընտրությունների 

կարգավորումներըֈ 

Ավագանու ընտրություններն անցկացվում են համամասնական 

ընտրակարգով, ըստ որի, առաջադրվելու իրավունք ունեն կուսակցությունները և 

կուսակցությունների դաշինքները:1 Ընտրական նոր օրենսգիրքը 130-րդ հոդվածով 

սահմանեց, որ անկուսակցական անձանց թիվը կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) ընտրական ցուցակներում չի կարող 

գերազանցել ցուցակում ընդգրկված թեկնածուների ընդհանուր թվի 30 տոկոսը:  

ԸՕ 141-րդ հոդվածի համաձայն՝ ավագանու անդամների մանդատները 

համամասնորեն բաշխվում են համապատասխանաբար 6 տոկոսի շեմը 

հաղթահարած կուսակցությունների և 8  տոկոսի շեմը հաղթահարած 

կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակների միջև: 2011թ. 

Ընտրական օրենսգիրքը սահմանում էր, որ եթե Երևանի ավագանու ընտրությանը 

մասնակցում է մինչև 3 կուսակցություն, կուսակցությունների դաշինք, ապա 

մանդատների բաշխմանը մասնակցում են բոլոր կուսակցությունները, 

կուսակցությունների դաշինքները: Նոր ընտրական օրենգիրքը  սահմանում է, որ 

եթե կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թվի և անճշտությունների 

թվի գումարի առնվազն 6 (8) տոկոս կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ ստացել են 

3-ից պակաս կուսակցություն (կուսակցությունների դաշինք), ապա մանդատների 

բաշխմանը մասնակցում են առավելագույն կողմ քվեարկված քվեաթերթիկներ 

ստացած 3 կուսակցությունները և կուսակցությունների դաշինքները: 

Եթե ավագանու ընտրություններում կուսակցություններից 

(կուսակցությունների դաշինքներից) մեկը ստանում է տեղերի 40 տոկոսից 

ավելին, սակայն ոչ բացարձակ մեծամասնությունը, ապա տեղերի բացարձակ 

մեծամասնությունը տրվում է այդ կուսակցությանը (կուսակցությունների 

դաշինքին), իսկ համայնքի ղեկավար ընտրվում է այդ կուսակցության 

(կուսակցությունների դաշինքի) համամասնական ցուցակը գլխավորող անձը: 

Եթե տեղերի 40 տոկոսից ավելին ստանում է երկու կուսակցություն 

(կուսակցությունների դաշինք), սակայն ոչ բացարձակ մեծամասնությունը, ապա 

                                           
1 2016թ. Ընտրական օրենսգիրք, Հոդված 124 և 129 
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տեղերի բացարձակ մեծամասնությունը տրվում է այն կուսակցությանը 

(կուսակցությունների դաշինքին), որը ստացել է առավել թվով մանդատներ: 

Մնացած մանդատները բաշխվում են մանդատների բաշխմանը մասնակցելու 

իրավունք ստացած մյուս կուսակցությունների (կուսակցությունների 

դաշինքների) ընտրական ցուցակների միջև: Վենետիկի հանձնաժողովը 

ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ իր եզրակացություններում առաջարկել է 

նվազեցնել մանդատներ ստանալու նվազագույն շեմը և սահմանել կոալիցիաներ 

ձևավորելու հնարավորությունըֈ2   

Ընտրական օրենսգրքի 130-րդ հոդվածի 2-րդ կետը սահմանում է, որ մեկ սեռի 

ներկայացուցիչների թիվը կուսակցության ցուցակում չի կարող գերազանցել 70%-

ը: 2011թ. ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը նախատեսում էր 80%: Ի տարբերություն 

2011թ. ընտրական օրենսգրքի, նոր օրենսգիրքը սահմանում է նաև երաշխիքներ 

քվեարկությունից հետո ՀՀ Ազգային ժողովում և Երևան, Վանաձոր, Գյումրի 

քաղաքների ավագանիներում երկու սեռերի ներկայացվածության վերաբերյալ: 

Ըստ այդմ, եթե թեկնածուի ինքնաբացարկի արդյունքում «տվյալ խմբակցության 

որևէ սեռի ներկայացուցիչների թիվը նվազում է և արդյունքում ցածր է լինելու 25 

տոկոսից, ապա տրվում է այդ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) 

ընտրական ցուցակի նվազ ներկայացված սեռի հաջորդ թեկնածուին, եթե կա: Եթե 

ընտրական ցուցակում այլ թեկնածու չկա, ապա մանդատը մնում է թափուր»:3 

Ընտրական նոր օրենսգրքի անցումային դրույթներով, սակայն, սահմանվել է, որ 

մինչև 2021թ. մեկ սեռի ներկայացուցիչների թիվը կուսակցության կամ 

կուսակցությունների դաշինքի ցուցակում չպետք է գերազանցի 75%-ը, իսկ 

ավագանու ընտրությունների արդյունքում տվյալ խմբակցության որևէ սեռի 

ներկայացուցիչների թիվը չպետք է նվազի 20%-ից:  

   

                                           
2 Armenia - Joint Opinion on the draft electoral code as of 18 April 2016, endorsed by the Council of Democratic Elections at 

its 55th meeting (Venice, 9 June 2016) and by the Venice Commission at its 107th Plenary session (Venice, 10-11 June 2016), 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)019-e 
3 2016թ. Ընտրական օրենսգիրք, Հոդված 130 և 141 
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Ընտրությունների կազմակերպումը 

Ընտրական հանձնաժողովներ 

 «Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքի կողմից դիտարկված 60 

տեղամասերի 72%-ում դիտորդները գնահատել են, որ հանձնաժողովի 

անդամները շատ լավ են տիրապետում իրենց գործառույթներինֈ Իսկ 

ընտրողների նկատմամբ վերաբերմունքը հիմանականում լավ է գնահատվելֈ 

        

Հարկ է նշել նաև, որ դիտարկված տեղամասերի 7%-ում արձանագրվել են 

դեպքեր, երբ հանձնաժողովի անդամները անհրաժեշտության դեպքում 

ընտրողներին չեն ներկայացրել, կամ ոչ միշտ են ներկայացրել քվեարկության 

կարգըֈ 

       

28% 

72% 

Հանձնաժողովի անդամների 

կողմից քվեարկության կարգին և 

իրենց գործառույթներին 

տիրապետելը 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

ոչ այնքան 

լավ 

այո, շատ 

լավ 

43% 

50% 

7% 

Հանձնաժողովի վերաբերմունքը 

ընտրողների նկատմամբ 

1-5 սանդղակ (1-ը ամենավատ, 5-

ը ամենալավ) 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

5 միավոր 

4 միավոր 

3 միավոր 

7% 

93% 

Հանձնաժողովի անդամների 

կողմից անհրաժեշտության 

դեպքում ընտրողներին 

քվեարկության կարգը 

չներկայացնելու կամ ոչ միշտ 

ներկայացնելու դեպքերը 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

ոչ միշտ 

այո 

17% 

83% 

Հանձնաժողովի անդամների 

գործառույթների փոփոխությունը 

վիճակահանության հիման վրա 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

ոչ միշտ 

այո 
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 Դիտարկված տեղամասերի 5%-ում գրանցվել են նաև հանձնաժողովի 

անդամների կողմից ալկոհոլի օգտագործման դեպքերֈ 

 

 

Տեղամասերի կահավորում և տեսանկարահանում  

Ընտրական նոր օրենսգրքով սահմանվեց ՀՀ Ազգային ժողովի 

ընտրությունների ժամանակ տեղամասային կենտրոնների տեսանկարահանման 

հնարավորությունըֈ ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում 

կայացրեց 2017թ. մայիսի 14-ի Երևանի ավագանու ընտրությունների ժամանակ 

նույնպես կիրառել և՛ տեսանկարահանումը, և՛ էլեկտրոնային գրանցման 

սարքավորումներըֈ   

Տեղամասերի մատչելիություն 

«Անկախ դիտորդ» դաշինքի դիտարկած 60 տեղամասերից 52-ի մուտքի մոտ 

եղել են աստիճաններ, որոնցից թեքահարթակներ ունեցել են 20-ըֈ Նշված 20 

թեքահարթակներից միայն 6-ի թեքությունն է եղել 30°-ից ցածրֈ Դիտարկված 60 

տեղամասերից 30-ի մուտքը բավարար լայն չի եղել անվասայլակով ներս մտնելու 

համարֈ Դիտարկված 60 տեղամասերից 32-ի մուտքի մոտ եղել են նաև այլ 

խոչընդոտներֈ Դիտորդների գնահատմամբ քվեասենյակներից 29-ում հնարավոր 

չէր ազատ տեղաշարժվելֈ 

Ընդհանուր առմամբ դիտարկված 60 տեղամասերից միայն 11-ն է 

դիտորդների կողմից գնահատվել լիովին մատչելի, դրանցից 5-ի մուտքը հարթ է 

եղել, դռները լայն, տեղամասի մուտքի մոտ այլ խոչընդոտներ չեն եղել և 

5% 

95% 

Հանձնաժողովի անդամի/ների 

կողմից ալկոհոլի օգտագործման 

դեպքեր 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո 

ոչ  
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տեղամասում հնարավոր է եղել ազատ տեղաշարժվել նաև սայլակով, իսկ 6-ում 

թեև եղել են աստիճաններ, բայց եղել է պատշաճ թեքահարթակ, տեղամասային 

կենտրոնի մուտքի դռները լայն են եղել, տեղամասի մուտքի մոտ այլ 

խոչընդոտներ չեն եղել և տեղամասում հնարավոր է եղել ազատ տեղաշարժվել 

նաև սայլակովֈ  

Դիտորդները 11 տեղամաս գնահատել են որպես լիովին անմատչելիֈ  

Դիտարկված տեղամասերից 37-ում առկա է եղել բրայլան տառատեսակով 

կաղապարֈ 32 տեղամասում եղել է 

խոշորացույց/խոշորացնող ոսպնյակֈ 

13 տեղամասում եղել են մեծ 

տառաչափով պաստառներֈ  9 

տեղամասում դիտորդները նշել են, 

որ տեսողության կամ լսողության 

խնդիրներ ունեցող անձանց 

քվեարկությունը դյուրինացնելու 

հատուկ միջոցներ առկա չենֈ 02/19 

տեղամասում հանձնաժողովը նշել է, 

որ տեսողության կամ լսողության 

խնդիրներ ունեցող ընտրողներին 

իրենք կօգնեն կարիքի դեպքում, իսկ 

03/31 տեղամասում որպես լուծում 

նշել են, որ լսողության խնդիրներ 

ուենցող ընտրողների հետ բարձր 

կխոսենֈ  

Թեկնածուների գրանցում 

ՀՀ նոր ընտրական օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի համաձայն, Երևանի 

ավագանու անդամ կարող է ընտրվել տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների ընտրություններում քվեարկելու իրավունք ունեցող ցանկացած անձ, 

այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող այն 

Դիտորդ Արտակ Դավթյանը 01/23 տեղամասում 
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անձինք, ովքեր տվյալ համայնքում մինչև քվեարկության օրը առնվազն մեկ 

տարվա հաշվառում ունենֈ   

Ընտրական ցուցակներ 

 2017թ. ԱԺ ընտրությունների ընտրողների ցուցակում Երևան քաղաքի 

ընտրողների թիվը եղել է 845 810, որից քվեարկությանը մասնակցել է 494 590-ը, 

իսկ Երևանի ավագանու ընտրություններում ընտրելու իրավունք է ունեցել 842 

147 ընտրող, որից քվեարկությանը մասնակցել է 345 158-ըֈ  

Չնայած նման օրենսդրական պահանջի բացակայությանը՝ Երևանի 

ավագանու ընտրություններին մասնակցած ընտրողների ստորագրած 

ցուցակները նույնպես հրապարակվել են ՀՀ Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի կողմիցֈ 

Դիտորդական առաքելությունների գրանցում 

 ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի 30-րդ հոդվածը սահմանում է, որ 

ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելության իրավունք ունեն 

միջազգային կազմակերպությունները և օտարերկրյա այն հասարակական 

կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական նպատակները ներառում են 

ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցեր և ՀՀ 

այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնց կանոնադրական 

նպատակներն ընտրությունները նշանակելու օրվան նախորդող նվազագույնը 

մեկ տարվա ընթացքում ներառում են ժողովրդավարության և մարդու 

իրավունքների պաշտպանության հարցեր և որոնք չեն աջակցում թեկնածուներին 

կամ ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին: 

  Ընտրությունների դիտարկման համար հավատարմագրվել է 17 տեղական 

կազմակերպություն և Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածքային 

իշխանությունների կոնգրեսըֈ Երևանի ավագանու ընտրությունները դիտարկած 

կազմակերպություններից առնվազն 4-ի վերաբերյալ տարածվել են բազմաթիվ 

հրապարակումներ, ըստ որոնց տեղամասում նրանք բացահայտ ներկայացրել են 

ընտրություններին մասնակցող Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանըֈ 

Այս խնդրին «Անկախ դիտորդ» դաշինքն անդրադարձել է նաև ՀՀ ԱԺ 

ընտրությունների վերաբերյալ զեկույցումֈ   
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Նախընտրական քարոզչություն 

Նախընտրական քարոզչությունը մեկնարկել է 2017թ. ապրիլի 21-ինֈ  

Առաջադրված կուսակցություններ և կուսակցությունների դաշինքներ 

2017թ. մայիսի 14-ի Երևանի ավագանու ընտրություններին 

կուսակցություններն ու կուսակցությունների դաշինքները գրանցման համար  

իրենց փաստաթղթերը ներկայացրել են 2017թ. մարտի 30-ից ապրիլի 9-ը, իսկ 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից գրանցումը կատարվել է 

ապրիլի 9-ից 14-ըֈ 

Երևանի ավագանու ընտրություններում առաջադրվել է 2 կուսակցություն և 

1 դաշինք 

 «Ելք» դաշինք – 63 թեկնածու, որից 21-ը՝ կին (33%) 

 Երկիր Ծիրանի կուսակցություն – 51 թեկնածու, որից 29-ը՝ կին (57%) 

 Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն – 195 թեկնածու, որից 

48-ը՝ կին (25%) 

 Ընդհանուր թվով առաջադրվել է 309 թեկնածու: 

ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է Երկիր Ծիրանի 

կուսակցության կողմից առաջադրված մեկ թեկնածունի գրանցումը՝ գրանցման 

համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը չներկայացնելու հիմքովֈ 

ՀՀ Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովի 

որոշումներում առկա 

վիճակագրության համաձայն, 

ընտրություններից հետո 

մանդատից հրաժարվել է 

Հայաստանի հանրապետական 

կուսակցության 27 թեկնածու և Ելք 

դաշինքի մեկ թեկնածուֈ  

Ինչպես Ազգային ժողովի 

ընտրություններում, այնպես էլ 

Երևանի ավագանու 

ԵԼՔ ԵԾԿ ՀՀԿ 

անկուսակցական 14% 29% 26% 

կուսակցական  86% 71% 74% 
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ընտրություններում Ընտրական օրենսգիրքը կուսակցություններին և 

կուսակցությունների դաշինքներին հնարավորություն է տալիս ընդգրկելու մինչև 

30% անկուսակցական թեկնածուներ, այդ հնարավորությունից առավելապես 

օգտվել է Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը (29%)ֈ 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և հայտարարագրեր 

Նոր Ընտրական օրենսգրքի 

համաձայն Երևանի ավագանու  

նախընտրական քարոզչության 

ֆինանսավորման նպատակով 

կուսակցությունները կարող են 

ծախսել նվազագույն 

աշխատավարձի 100 000-

ապատիկի չափով գումար 

նախկին 75 000 ապատիկի 

փոխարեն: Հայտարարագրված 

ծախսերի առումով, ինչպես ԱԺ 

ընտրություններին, բացարձակ առաջատար է եղել Հայաստանի 

հանրապետական կուսակցությունը, որին բաժին է ընկել առաջադրված երեք 

ուժերի հայտարարագրած բոլոր ծախսերի 89%-ըֈ  

Վարչական ռեսուրսի չարաշահում և ընտրակաշառք  

 Նախընտրական քարոզչության փուլում վարչական ռեսուրսների 

չարաշահման մեջ, ըստ հրապարակումների, հիմնականում ներգրավված են եղել 

բյուջետային հիմնարկների տնօրենները և թաղապետարաններն ու 

քաղաքապետարանըֈ  

 2017թ. մայիսի 8-ին «Ելք» դաշինքը հայտարարել է, որ իրենց հաղթանակի 

դեպքում 15 000-ական դրամ կհատկացնեն այն սոցիալապես անապահով 

ընտրողներին, ովքեր կհրաժարվեն ընտրակաշառքիցֈ «Երկիր Ծիրանի» 

կուսակցության ղեկավար և Երևանի ավագանու ընտրություններում 

կուսակցության ցուցակը գլխավորող Զարուհի Փոստանջյանը պնդել է, որ 

առաջարկոււթյունը քրեորեն հետապնդելի էֈ ՀՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը 15 000-ական դրամի խոստման մեջ խախտում չի տեսելֈ  

 2017թ. մայիսի 11-ի երեկոյան «ԵԼՔ» դաշինքը տարածել է 

տեղեկատվություն, որ քաղաքապետի ՀՀԿ թեկնածու, գործող քաղաքապետ 

ԵԼՔ ԵԾԿ ՀՀԿ 

Ծախսեր 8015699 3658995 97698920 

0 

20000000 

40000000 

60000000 

80000000 

100000000 

120000000 

Նախընտրական հիմնադրամից 

կատարված ծախսեր 



 

16 

 

Տարոն Մարգարյանի՝ Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքի Արարատյան զանգվածի 

շտաբերից մեկում 20 հազար դրամ ընտրակաշառաք է բաժանվումֈ 

Ընտրակաշառքի բաժանմանն ականատես եղած լրագրողը պնդել է, որ տեսել է, 

թե ինչպես են քաղաքացիները ստանում 20 000 դրամ, երրորդ համարի (ՀՀԿ-ի) 

օգտին քվեարկած քվեաթերթիկ և ինչ-որ կտրոնֈ ՀՀ կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահը հայտարարել է, որ իրենք ստացել են պարզաբանում, 

որ քվեաթերթիկ համարված փաստաթուղթը քվեաթերթիկի նմուշ է եղել, ինչը 

քարոզչական նյութ է և կարող է ազատորեն տարածվելֈ4 «ԵԼՔ» դաշինքին չի 

հաջողվել ներս մտնել շտաբի տարածք, քանի որ տարածքի սեփականատերը 

փակել է այն, իսկ ոստիկանությունը կապարակնքել է մուտքըֈ   

«ԵԼՔ» դաշինքը դիմել է ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով՝ 

պահանջելով դատական կարգով չեղարկել Հայաստանի հանրապետական 

կուսակցության գրանցումը՝ հաշվի առնելով ընտրակաշառքների վերաբերյալ 

ձեռքբերված փաստական տվյալներըֈ Նույնատիպ դիմում էր ներկայացվել նաև 

ԱԺ ընտրություններից առաջ, երբ ի հայտ եկան վարչական ռեսուրսի 

չարաշահումն ապացուցող ձայնագրություններըֈ  

2017թ. մայիսի 12-ին ՀՀԿ թեկնածու Տարոն Մարգարյանի՝ Արաբկիրում 

գտնվող շտաբում «ԵԼՔ» դաշինքի ներկայացուցիչները նկատել են մարդկանց 

հերթեր, որոնք ենթադրաբար ընտրակաշառք էին ստանումֈ Ժամեր անց նույն 

տարածքում նրանք նկատել են, որ մի կին պարկով փաստաթղթեր է նետում 

աղբարկղըֈ «ԵԼՔ» դաշինքի ներկայացուցիչները վերցրել են պարկը և 

հայտնաբերել տարբեր փաստաթղթեր, ցուցակներ և նույնիսկ պայմանագրի 

օրինակ, որ ենթադրաբար օգտագործվել է ընտրակաշառքի բաժանման համարֈ 

Նշված փաստաթղթերը ևս ներկայացվել են ՀՀ Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի կողմից «ԵԼՔ» դաշինքի դիմումի քննության ժամանակֈ Չնայած 

առկա փաստերին՝ ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այս անգամ ևս 

մերժել է դիմումը, իսկ ընտրակաշառքի մասին վկայող նյութերն ուղարկել է 

դատախազությունֈ  

 

 

 

 

                                           
4 ԿԸՀ նախագահի խոսքով, ՀՀԿ շտաբում ընդամենը քվեաթերթիկի քարոզչական նմուշ է բաժանվել, Ազատություն 

ռադիոկայան, մայիս 2017, https://www.azatutyun.am/a/28482365.html 
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Քվեարկություն 

 Ինչպես նշվեց, «Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքը 2017թ. մայիսի 

14-ին դիտորդական առաքելություն է իրականացրել Երևան քաղաքի 60 

տեղամասումֈ  

Քվեարկության օրը զանգվածային լրատվամիջոցներով տարածվել է 

տեղեկատվություն, որ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության տարբեր 

շտաբերում ընտրակաշառք է բաժանվումֈ Նշված շտաբերից մեկում հարձակվել 

են Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Սիսակ Գաբրիելյանի վրաֈ  

Մեկ այլ շտաբում Երկիր Ծիրանի կուսակցության ցուցակը գլխավորող 

Զարուհի Փոստանջյանը պահանջել է բացել դարակները, որտեղ, իր համոզմամբ, 

եղել են ընտրակաշառք ստացողների ցուցակներֈ Դարակները ոչ միայն չեն 

բացվել, այլ նաև Զարուհի Փոստանջյանը և իր հետ գտնվող դուստրը 

ոստիկանության կողմից բռնությամբ դուրս են բերվել շտաբիցֈ Փորձ է արվել նաև 

բերման ենթարկել վերջինիսֈ Բռնության արդյունքում Զարուհի Փոստանջյանի 

դուստրը ստացել է ուղեղի ցնցումֈ  

Քվեարկության նախապատրաստում 

Քվեարկության նախապատրաստումը դիտարկելիս դիտորդներն 

ուսումնասիրել են նաև տեղամասի կահավորումը և մատչելիությունը, որը 

ներկայացվել է սույն զեկույցի «Ընտրությունների կազմակերպում» բաժնումֈ  

Քվեարկության կազմակերպման առումով նշենք, որ հանձնաժողովի 

անդամների գործառույթները վիճակահանությամբ են սահմանվել դիտարկված 

բոլոր տեղամասերումֈ 

Հանձնաժողովի նիստի ընթացքում նախագահի կողմից սեփական 

գործառույթներին տիրապետելը դիտորդները բացասական են գնահատել 2 

տեղամասումֈ  

Ընդհանուր առմամբ հանձնաժողովի նիստերն անցել են առանց 

խախտումներիֈ Միայն 09/02 տեղամասում հանձնաժողովի նախագահը «Անկախ 

դիտորդ» դաշինքի դիտորդին ցուցում է տվել, որ աթոռին նստի, դա է իր համար 

հատկացված տեղը և որը սահմանել է ԿԸՀ-նֈ Երբ դիտորդը խնդրել է իրեն ցույց 

տալ օրենքի համապատասխան կետը, ըստ որի պետք է միայն այդ աթոռին նստի, 
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հանձնաժողովի անդամներից մեկը հիշեցրել է, որ իրեն կարող են քվեարկությամբ 

դուրս հանել: 

Քվեարկության ընթացքում իրադրությունը տեղամասերի շրջակայքում 

 Ընտրողներին որևէ կերպ կողմնորոշող գործողություններ արձանագրվել են 

դիտարկված տեղամասերի 22%-ումֈ 

 

 Ընտրողներին որևէ կուսակցության օգտին կողմնորոշող հորդորները կամ 

ուղղորդումները  

 9 տեղամասում եղել են ՀՀԿ-ի վստահված անձանց կողմից, 

 4 տեղամասում՝ դիտորդների («Գեղամա երիտասարդական տարածքային 

ասոցիացիա»-ի, «Իրավական մշակույթի զարգացման ինստիտուտ»-ի, 

«Հայք»  միավորման) կողմից, ընդ որում՝ ՀՀԿ-ի օգտին, 

 2 տեղամասի մոտակայքում եղել են ՀՀԿ-ի թեկնածու Տարոն Մարգարյանի 

քարոզչական պաստառները, մեկում հանվել է, մյուսում՝ անհայտ է: 

17% 

1% 

2% 

2% 

78% 

Ընտրողներին որևէ կուսակցության օգտին կողմնորոշող 

միջոցառումներ 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

 
 

հորդորներ, այլ բանավոր քարոզչություն 

հորդորներ, այլ բանավոր քարոզչություն, 

ընտրողների ստորագրությունների կամ 

անձնագրային տվյալների հավաքում 
հորդորներ, այլ բանավոր քարոզչություն, 

քարոզչական պաստառներ և/կամ այլ 

տպագիր նյութեր 
քարոզչական պաստառներ և/կամ այլ 

տպագիր նյութեր 

ոչ 
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 4 տեղամասի վերաբերյալ դիտորդները նշել են ընտրակաշառքի բաժանման 

հավանականության մասին:  

  

 

 

 

20 տեղամասի շրջակայքում դիտորդները նկատել են մարդկանց 

երթուղային  տաքսիներով, անձնական 

միկրոավտոբուսներով կամ մեքենաներով 

տեղափոխելու դեպքեր: Հաճախ նույն 

մեքենաներով մի քանի անգամ են 

ընտրողների տեղափոխել: Տեղամաս 

բերվող ընտրողները որոշ դեպքերում եղել 

են տարեցներ, սահմանափակ 

կարողություններով անձինք:  

 

 

05/56 տեղամաս ծանր վիճակում գտնվող մի կնոջ են տարել, ով դժվարությամբ 

է քվեարկել, և դիտորդի տպավորությամբ սեփական նախաձեռնությամբ չէր 

գնացել քվեարկելու:  

07/57 տեղամասի մոտ մարդիկ դժգոհել են, որ իրենց բերել են տեղամաս, բայց 

հետ չեն տարել: 

09/02 տեղամաս տարբեր մեքենաներով մարդկանց են բերել: ՀՀԿ ավագանու 

թեկնածու Եսայան Գուրգենը ողջ օրը տարածքում է եղել և կազմակերպել է 

ընտրողների տեղափոխությունը:   

05/06 տեղամաս ընտրողների տեղափոխությունը կազմակերպել է «Հայք» 

ազգային պահպանողական միավորման դիտորդը:  

05/06 տեղամասում նկատվել է, թե ինչպես է մի անձ ընտրողներին բաժանել 

իրենց անձնագրերը, ապա կրկին դրանք հավաքել: 

06/26 տեղամասում ՀՀԿ-ի վստահված անձն արդեն քվեարկած ընտրողին 

հարցրել է. «նորմալ ա՞» և, դրական պատասխան ստանալով, ասել է, որ իրեն 

կճանապարհեն, որից հետո մի անձ ընտրողին ուղեկցել է դուրս, ապա 

վերադարձել է տեղամաս: ՀՀԿ-ի վստահված անձը ճանաչել է ընտրողների 

մեծամասնությանը և տեղամասում նրանց հետ շփում է ունեցել:  

33% 
67% 

Մարդկանց խմբերով 

երթուղային տաքսիներով կամ 

այլ մեքենաներով տեղափոխում 

տեղամասային կենտրոն 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո 

ոչ  
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13 տեղամասի շրջակայքում գրանցված 

վիճաբանության դեպքերը եղել են 

վստահված անձանց, դիտորդների, 

ընտրողների, հանձնաժողովի անդամների, 

տեխնիկական սարքավորման մասնագետի 

մասնակցությամբ: Վիճաբանությունների 

պատճառ են հանդիսացել ընտրողներին 

տեղամաս բերելու, նրանց ուղղորդելու կամ 

օգնելու դեպքերը, տեղամասում մեկ 

կուսակցությունից երկու վստահված անձի 

առկայությունը, տեսա/լուսանկարահանելու հետ կապված 

դժգոհությունները և այլն: 

9 տեղամասային կենտրոնի հարևանությամբ եղել է նախընտրական շտաբ, 

որից 8-ը Հայաստանի հանրապետական կուսակցության, 1-ը՝ հայտնի չէ:  

  2 տեղամասի շրջակայքում դիտորդների կողմից նկատվել են ՀՀԿ-ի շտաբից 

դուրս եկող և տեղամաս մտնող կամ տեղամասից դուրս եկող և շտաբ մտնող 

ընտրողներ:  

 

 

 

 

 

 24 տեղամասի շրջակայքում նկատվել 

են կուտակումներ՝ հիմնակամում 10-ից ավել 

անձանց: Տեղամասերի մոտակայքում եղել 

են նաև թաղային հեղինակություններ, 

ավագանու ՀՀԿ-ական թեկնածու՝ 

ընկերների հետ միասին: Արձանագրվել է 

նաև տեղամասի շրջակայքում կուտակված 

մարդկանց ուղղորդման դեպք «Կրթական և 

15% 

85% 

Տեղամասային կենտրոնի 

հարևանությամբ 

նախընտրական շտաբ 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո 

ոչ  

09/03 տեղամաս ընտրողները հաճախ մոտակա ՀՀԿ շտաբից են գնացել՝ մոտ 

120 հոգի, հիմնականում արական սեռի ներկայացուցիչներ:  

Տեղամասի շրջակայքում երիտասարդների մի խումբ է եղել, ովքեր շտաբից 

ընտրողներին ուղեկցել են տեղամաս, որոշներին օգնել են՝ գրանցվելով 

որպես օգնող:  Նույն ընտրողները տեղամասից վերադարձել են շտաբ:  

40% 

60% 

Տեղամասային կենտրոնին 

մինչև 50 մետր շառավղով 

հարող տարածքում մարդկանց 

կուտակումներ 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո 

ոչ  

22% 

78% 

 Տեղամասային կենտրոնի 

շրջակայքում 

վիճաբանություն/խոսքակռիվ 

(դիտարկված տեղամասեր, %)  

այո 

ոչ  
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մշակութային կամուրջ» կազմակերպության դիտորդի կողմից:  

 6 տեղամասի շրջակայքում արձանագրվել են դեպքեր, երբ ինչ-որ անձինք 

ընտրողներին ուղղորդել են, պարբերաբար ուղեկցել են տեղամաս կամ շփումներ 

են ունեցել ընտրողների հետ: 

Քվեարկության ընթացքում իրադրությունը տեղամասում 

Քվեարկության ընթացքում քվեասենյակներում արձանագրվել է ստորև 

ներկայացված իրավիճակը:  

Տեխնիկական սարքավորման հետ կապված 

խնդիրներ արձանագրվել են 50 

տեղամասում: Այդ խնդիրները, ինչպես 

նախորդ՝ ԱԺ ընտրությունների ժամանակ, 

այս անգամ նույնպես հիմնականում եղել են 

հետևյալը. 

 սարքը դժվարությամբ է ընթերցել 

անձը հաստատող փաստաթղթերը,  

 սարքը դժվարությամբ է ընթերցել 

մատնահետքերը,  

 սարքը վառել է դեղին ազդանշանը, սակայն տվյալները ձեռքով 

մուտքագրելուց հետո՝ կանաչը: 

 

  

 

 

 

 

 

 

83% 

17% 

Էլեկտրոնային գրանցման սարքի 

հետ կապված խնդիրներ 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո 

ոչ  

5 
8 % 

1 
2% 

47 
78 % 

ընտրողը անձը հաստատող փաստաթղթի 

փոխարեն այլ փաստաթուղթ է ներկայացրել 

ընտրողն իր անձը հաստատող 

փաստաթղթով արդեն մասնակցել է 

քվեարկության (տեխնիկական սարքը 

կարմիր լույս է վառել) 

ընտրողը գրանցված չէ տվյալ ընտրական 

տեղամասի ընտրողների ցուցակում 

(տեխնիկական սարքը դեղին լույս է վառել) 
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 Ընտրողների էլեկտրոնային գրանցման սարքի կողմից դեղին լույս վառվելը 

հիմնականում եղել է տվյալ տեղամասում քվեարկելու իրավունք չունենալու 

պատճառով: Սխալ տեղամաս մուտք գործած կամ այլ փաստաթուղթ 

ներկայացրած ընտրողներին ուղղորդել են համապատասխան տեղամասեր կամ 

հորդորել են անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնել:  

 Դիտարկված տեղամասերից երկուսում արձանագրվել են դեպքեր, երբ 

ընտրողի անվան դիմաց արդեն ստորագրված է եղել:  

 Չքվեարկած ընտրողների 

մասին տեղեկությունների 

ձեռքբերման և/կամ նրանց 

տեղամաս կանչելու ուղղությամբ 

գործողությունների ձեռնարկման 

դեպքեր նկատվել են 22 

տեղամասում:  

 10 տեղամասում այդ 

գործողությունները 

կատարվել են վստահված 

անձանց կողմից, ընդ որում 

o 9 տեղամասում ՀՀԿ-ի 

o 1տեղամասում հայտնի չէ 

 8 տեղամասում այդպիսի գործողություններում ներգրավված են  եղել 

հանձնաժողովի նախագահը, քարտուղարը կամ անդամները, տեխնիկական 

սարքի մասնագետը 

 7 տեղամասում նման գործողություններ կատարվել են դիտորդների կողմից 

(«Գեղամա երիտասարդական տարածքային ասոցիացիա»-ի, «Հայք» 

երիտասարդ ազգային պահպանողականների միավորման, «Կրթական և 

մշակութային կամուրջներ» ՀԿ-ի) 

 Որոշ տեղամասերում ընտրողների ցուցակներին ծանոթացել և/կամ 

ընտրողներին տեղամաս կանչելու ուղղությամբ գործողություններ են ձեռնարկել 

մեկից ավելի անձինք՝ դիտորդներ, վստահված անձինք, հանձնաժողովի 

անդամներ:  

22% 

15% 
63% 

Չքվեարկած ընտրողների մասին 

տեղեկությունների ձեռքբերում և/կամ 

նրանց տեղամաս կանչելու ուղղությամբ 

գործողությունների ձեռնարկում  

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո, եզակի 

այո, հաճախ 

ոչ  
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31 տեղամասում արձանագրվել 

են մեկից ավելի անձանց կողմից 

միաժամանակ քվեախցիկ մտնելու 

դեպքեր/փորձեր: 

 Նման դեպքերը հիմնականում 

եղել են տարեցների, բարեկամների, 

հարևանների կողմից: Որոշ 

դեպքերում ընտրողների հետ 

քվեախցիկ մտած այլ անձինք հետ են 

կանչվել և գրանցվել են որպես օգնող, 

որոշ դեպքերում՝ ոչ:  

  

 02/04 տեղամասում դիտորդը լսել է հանձանժողովի անդամներից մեկի 

հեռախոսազրույցը, երբ վերջինս ասել է, որ ինչ-որ տեղից ոչ մի ընտրող չի 

եկել և խոսակցին հորդորել է հետևել այդ գործընթացին:  

07/21 տեղամասում հանձնաժողովի քարտուղարը մոտեցել է ընտրողների 

ցուցակներին, նայել և հեռախոսով տվյալներ հաղորդել: Դիտորդը դիմել է 

նախագահին, սակայն վերջինս ասել, թե չի նկատել:  

 05/03 տեղամասում ՀՀԿ-ի վստահված անձը հանձնաժողովի նախագահից, 

ով նույնպես ՀՀԿ-ից էր, տեղեկացել է չքվեարկած քաղաքացիների մասին և 

զանգահարել է տարբեր անձանց՝ խոսքի մեջ նշելով. «չեն հերիքում, էլի 

ուղարկեք»:  

02/37 տեղամասում «Հայք» երիտասարդ ազգային պահպանողականների 

միավորման դիտորդը մի քանի անգամ ծանոթացել է ցուցակներին, 

պարբերաբար դուրս է եկել, զանգեր կատարել, որից հետո ընտրողներ են 

գնացել տեղամասֈ Նույն տեղամասում ՀՀԿ-ի վստահված անձը զանգեր է 

կատարել՝ ճշտելու, թե «ինչ եղան» որոշ մարդիկ:  

 

44% 

8% 

48% 

Մի քանի անձանց կողմից 

միաժամանակ քվեախցիկ  մտնելու 

դեպք/փորձ 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո, եզակի 

այո, հաճախ 

ոչ  
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 Ընտրողների կողմից քվեաթերթիկները քվեախցիկներից դուրս լրացնելու 

կամ ծրարի մեջ դնելու դեպքեր արձանագրվել են դիտարկված տեղամասերից 48-

ում: Այդ դեպքերը հիմնականում եղել են տարեցների, տեսողության խնդիրներ 

ունեցող, քվեարկության կարգը չիմացող անձանց կողմից: Որոշ դեպքերում 

ընտրողները բացահայտ կերպով ցուցադրել են, թե ում են ընտրել: 

 Ընտրողների կողմից քվեարկելուց 

հետո քվեարկության մասին որևէ մեկին 

տեղեկացնելու կամ ուղղակի 

բարձրաձայնելու դեպքեր արձանագրվել 

են 22 տեղամասում:  

 13 տեղամասում ընտրողները 

բարձրաձայնել են ՀՀԿ-ի օգտին 

քվեարկելու մասին:  

 Մնացած տեղամասերի հետ 

կապված հայտնի չէ, թե կոնկրետ որ 

կուսակցության օգտին քվեարկելու մասին է բարձրաձայնվել:  

02/37 տեղամասում տարեց ընտրողը քվեարկության է գնացել թոռան հետ: 

Վերջինս անձնագիր չի ունեցել և նրան որպես օգնող չեն գրանցել, սակայն 

պապիկի հետ մտել է քվեարկության խցիկ: Խախտման մասին 

արձանագրություն չի կազմվել:  

09/02 տեղամասում տարեցների տան բնակիչները քվեարկել են նույն 

քվեախցիկում: Գրանցամատյանում այդ մասին արձանագրվել է:  

07/21 տեղամասում ընտրողների հետ քվեախցիկ են մտել իրենց 

հարազատները, ովքեր ուղղորդել են քվեարկել 3-րդ համարին (ՀՀԿ-ի) օգտին: 

Դիտորդի կողմից այդ մասին բարձրաձայնելուց հետո այդ անձանց հեռացրել 

են կամ գրանցել որպես օգնող:  

 

30% 

7% 

63% 

Քվեարկության մասին որևէ մեկին 

տեղեկացնելու կամ ուղղակի 

բարձրաձայնելու դեպքեր 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

 

այո, եզակի 

այո, հաճախ  

ոչ 
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Տեղամասի ներսում քարոզչության կամ 

ընտրողների ուղղորդման դեպքեր նկատվել 

են 8 տեղամասում:  

 

 

 

 

 

 06/09 տեղամասում մի ընտրող դուրս է եկել քվեախցիկից և հարցրել, թե որ 

մեկին պետք է ընտրիֈ ՀՀԿ-ի վստահված անձը մոտեցել է ընտրողին և 

քվեաթերթիկի վրա ցույց է տվել, թե ում օգտին քվեարկի, որից հետո ընտրողը 

նորից մտել է քվարկության խցիկ: 

 02/19 տեղամասում հանձնաժողովի անդամը մի տարեց ընտրողի առաջարկել է 

օգնող տրամադրել, սակայն այդ անձը հրաժարվել է՝ ասելով. «Պարոն Տարոնին 

եմ ընտրելու, ի՞նչ եք ուզում ինձանից»:  

07/57 տեղամասում ընտրողների մեծ մասը ՀՀԿ-ի վստահված անձին 

շնորհակալություն է հայտնել՝ ասելով, որ ընտրել են: Վերջինս էլ 

պատասխանել է. «ամեն հարցով կդիմեք»: Հանձնաժողովի նախագահը այդ 

դեպքերին ականատես է եղել, սակայն ոչինչ չի ձեռնարկել:  

08/45 տեղամասում մի անձ ասել է. «Ով որ մեր Տարոնին չընտրի, ձեռները 

չորանա»: Մեկ այլ ընտրող ասել է. «դե սաղ գիտեն, թե ում եմ քվեարկելու՝ 

մերոնց» (դիտորդի տպավորությամբ նկատի է ունեցել ՀՀԿ-ին): Մի ուրիշ 

ընտրող քվեախցիկից դուրս գալուց հետո հանձնաժողովի քարտուղարին ցույց է 

տվել քվեաթերթիկը, դիտորդի պահանջով այն մարվել է և ընտրողին նոր 

քվեաթերթիկ է տրվել: 

09/03 տեղամասում ընտրողները հիմնականում քվեախցիկից գոչել են. «3-րդի 

դիմաց պտիչկա դնեմ, չէ՞»: 

13% 

87% 

Տեղամասի ներսում 

քարոզչություն կամ ընտրողների 

ուղղորդում 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո 

ոչ 
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 2 տեղամասում նկատվել են ընտրողների կողմից քվեաթերթիկները 

տեղամասից դուրս տանելու փորձեր, սակայն հանձնաժողովի անդամների 

կողմից կանխվել են: 1 տեղամասի քվեախցիկներում հայտնաբերվել են 

քվեաթերթիկներ, որոնք ՏԸՀ նախագահը պատռել է և դրել իր դարակը: 

 

 Քվեարկության սենյակում գտնվելու 

իրավունք չունեցող անձ/անձինք նկատվել 

են 22 տեղամասում:  

 6 տեղամասում հայտնաբերվել են 

դիտորդական վկայականով անձինք, ում 

անունները համապատասխան 

կազմակերպության՝ ԿԸՀ-ի կայքոմ 

հրապարակված ցուցակում առկա չի եղել 

(«Իրավական մշակույթի զարգացման 

ինստիտուտ»-ից, «Գեղամա 

երիտասարդական տարածքային 

ասոցիացիա»-ից, «Կրթական և մշակութային կամուրջներ» 

կազմակերպությունից): 

 3 տեղամասում եղել են ՀՀԿ-ի վստահված անձ ներկայացած, սակայն 

վկայական չկրող անձինք, որոնց մի մասը դիտորդի կողմից 

բարձրաձայնելուց հետո հեռացել է և վերադարձել վկայականով (մեկ 

դեպքում վկայականի վրա տրման ամսաթիվ նշված չի եղել) 

 2 տեղամասում ՀՀԿ-ից երկրորդ վստահված անձ է ներկա եղել, 

զգուշացվելուց հետո հեռացել են, 

 1 տեղամասում նույն կազմակերպությունից երկու դիտորդ է ներկա եղել 

(«Կրթական և մշակութային կամուրջներ») 

 3 տեղամասում ներկա են եղել ավագանու թեկնածուներ 

 2 տեղամասում գտնվել են թաղապետարանների ներկայացուցիչներ 

(իրավաբանական բաժնի պետ, թաղապետ), 

 Որոշ տեղամասերում եղել են «թաղի տղաներ», ավագանու անդամ:  

 

37% 

63% 

 Քվեարկության սենյակում 

ներկա գտնվելու իրավունք 

չունեցող անձանց 

ներկայություն 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո 

ոչ  
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25 տեղամասում եղել են անձինք, 

ովքեր վկայականը տեսանելի կերպով չեն 

կրել:  

 11 տեղամասում այդ անձինք եղել են 

վստահված անձինք, 8-ը՝ ՀՀԿ-ից, 3-ը՝ ԵԼՔ 

դաշինքից, 

 9 տեղամասում եղել են դիտորդներ՝ 

«Հայք» երիտասարդ ազգային 

պահպանողականների միավորումից, 

«Քարավան-88»-ից, «Մարզային 

նախաձեռնությունների և զարգացման ծրագրերի կենտրոն»-ից, «Գեղամա 

երիտասարդական տարածքային ասոցիացիա»-ից, «Իրավական մշակույթի 

զարգացման ինստիտուտ»-ից, 

 3 տեղամասում հանձնաժողովի անդամը կամ նախագահը վկայականը 

տեսանելի չի կրել: 

 Այդ անձինք վկայականը տեսանելի չկրելը հաճախ պատճառաբանել են 

փակցնելու հարմարանք չունենալով: Երբեմն զգուշացվելուց հետո կրել են, որոշ 

դեպքերում շարունակել են չկրել:  

 3 տեղամասում արձանագրվել են դեպքեր, երբ ընտրողներին օգնել են 

օրենքով օգնելու իրավունք չունեցող անձինք, օր. «Կրթական և մշակութային 

կամուրջներ» կազմակերպության դիտորդը: Արձանագրվել են նաև դեպքեր, երբ 

ընտրողներին օգնելու համար հատուկ անձինք են եղել տեղամասի շրջակայքում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42% 

58% 

Վկայականը տեսանելի չկրող 

անձանց ներկայություն 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո 

ոչ 

 09/02 տեղամաս տարեցների տան բնակիչներ են գնացել ընտրության, սակայն 

Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի ղեկավար Վաղինակ Մկրտչյանը 

հանձնաժողովի նախագահին ասել է, որ առանց օգնության թույլ չտան 

քվեարկել: Այդ ընտրողներին օգնելու նպատակով ավելի քան 10 անձինք  

նախապես՝ ընտրողներից շուտ են գնացել տեղամաս և մինչև տարեցների 

ժամանելը դրսում սպասել են՝ առաջացնելով կուտակում:  

Հարևան՝ 09/03 տեղամասի դրսում մշտապես մարդկանց խումբ է գտնվել և 

հանձնաժողովի անդամները ընտրողներին օգնելու նպատակով միշտ նրանց են 

դիմել, այլ ոչ թե քվեասենյակում գտնվող ընտրողներին:  

07/57 տեղամասում «Գեղամա երիտասարդական տարածքային ասոցիացիա»-ի 

դիտորդը հրահանգել է քվեախցիկում օգնել ընտրողների, ովքեր ակնհայտորեն 

օգնության կարիք չունեին:  
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 3 տեղամասում ընտրողներին օգնողների տվյալները ոչ միշտ են գրանցվել 

գրանցամատյանում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 տեղամասում արձանագրվել են այլ 

անձի կողմից տեղամասում 

կարգադրություններ տալու կամ այլ կերպ 

ՏԸՀ նախագահի գործառույթներն իր վրա 

վերցնելու դեպքեր: 

 3 տեղամասում նման վարքագիծ են 

դրսևորել դիտորդները՝ «Գեղամա 

երիտասարդական տարածքային 

ասոցիացիա»-ի, «Հայք» երիտասարդ 

ազգային պահպանողականների 

միավորման 

 2 տեղամասում՝ ՀՀԿ-ի վստահված 

անձինք 

 2 տեղամասում՝ հանձնաժողովի անդամները 

 

43% 

2% 

55% 

Տեղամասում 15-ից ավելի ընտրողների առկայություն 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

 

եղել են մի կամ մի քանի 

անգամ, հանձնաժողովի 

նախագահը կարգավորել է 

իրավիճակը 

եղել են մի կամ մի քանի 

անգամ, հանձնաժողովի 

նախագահը չի կարգավորել 

իրավիճակը 

նման իրավիճակ չի եղել 

15% 

85% 

Այլ անձի կողմից տեղամասում 

կարգադրություններ տալու  

կամ այլ կերպ ՏԸՀ նախագահի 

գործառույթներն իր վրա 

վերցնելու դեպքեր 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այ

ո 
ոչ 
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 22 տեղամասում գրանցվել են 

վիճաբանության դեպքեր վստահված 

անձանց, դիտորդների, հանձնաժողովի 

անդամների, ԶԼՄ ներկայացուցիչների, 

ընտրողների մասնակցությամբ: Հաճախ 

վիճաբանության պատճառ են հանդիսացել 

այս կամ այն խախտումը կամ խախտման 

մասին չարձանագրելը:  

 

 

 

 

 

37% 

63% 

Տեղամասում 

վիճաբանության/խոսքակռվի 

դեպքեր 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո 

ոչ 

 01/10 տեղամասում ՀՀԿ-ի վստահված անձը սերտորեն համագործակցել է 

հանձնաժողովի նախագահի հետ և ցուցումներ է տվել, թե ընտրողներից ում է 

հարկավոր օգնել, ում՝ ոչ: 

75% 

12% 

13% 

Խախտումները կամ 

գնահատականները 

գրանցամատյանում գրանցելը  

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո/խախտու

մներ չեն եղել 

ոչ  

ոչ միշտ 

62% 10% 

28% 

Իրավասու մարմինների կողմից 

խախտումները վերացնելու 

ուղղությամբ գործողություններ 

ձեռնարկելը 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո/խախտում

ներ չեն եղել 

ոչ  

մասամբ/ոչ 

միշտ 

09/03 տեղամասում վիճաբանություն է տեղի ունեցել մի կողմից ԵԼՔ դաշինքի 

վստահված անձի, մյուս կողմից ՀՀԿ–ի վստահված անձի և «Գեղամա 

երիտասարդական տարածքային ասոցիացիա»-ի դիտորդի միջև, 

վերջիններիս կողմից վկայականները տեսանելի չկրելու պատճառով:  
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  «Անկախ դիտորդ» դաշինքի 

դիտորդների իրավունքների 

խախտման դեպքեր տեղի են ունեցել 7 

տեղամասում: Մասնավորապես, 

դիտորդներին 

 Խոչընդոտել են դիտարկել 

տեխնիկական սարքավորումը, 

քվեախցիկները և այլն 

 Թույլ չեն տվել 

տեսա/լուսանկարահանել 

 Հրաժարվել են գրանցամատյանում խախտման մասին գնահատականը  

գրանցել 

 Անձնական վիրավորանք են հասցրել: 

  

 «Անկախ դիտորդ» դաշինքի դիտորդների իրավունքները հիմնականում 

ոտնահարվել են հանձնաժողովի անդամների կողմից, նաև ՀՀԿ-ի վստահված 

անձի և «Գեղամա երիտասարդական տարածքային ասոցիացիա»-ի դիտորդի:  

 

 

 

 4 տեղամասում ոստիկանները, 1 տեղամասում դրսից եկող անհայտ 

անձինք քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների թիվն են ճշտել:  

  

12% 

88% 

«Անկախ դիտորդ» դաշինքի 

դիտորդների իրավունքների 

խախտման դեպքեր 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո 

ոչ  

10/14 տեղամասում ՀՀԿ-ի վստահված անձը դիտորդին զգուշացրել է, որ 

չնկարի և դիտարկման քարտի մեջ նշումներ չանի, օրինակ, այն մասին, որ 

տեղամաս մեքենաներով ընտրողների են տեղափոխել:  
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Ձայների ամփոփում 

 

 5 տեղամասում ձայների 

ամփոփման նիստին ներկա են եղել այդ 

ժամանակ տեղամասում գտնվելու 

իրավունք չունեցող անձինք. 

 3 տեղամասում՝ անհայտ անձինք 

 1 տեղամասում ոստիկան 

 1 տեղամասում տեխնիկական 

սարքի մասնագետը սարքի տվյալներն 

ամփոփելուց հետո: 

 

 

 

  

 

 

  

 9 տեղամասում ձայների ամփոփման 

նիստին ներկա են եղել անձինք, ովքեր 

վկայականը տեսանելի չեն կրել:   

 Այդ անձինք եղել են ՀՀԿ-ի և ԵԼՔ 

դաշինքի վստահված անձինք, ՀՀԿ-ի 

թեկնածու, «Իրավական մշակույթի 

զարգացման ինստիտուտ»-ի, «Գեղամա 

երիտասարդական տարածքային 

ասոցիացիա»-ի դիտորդները և այլն: 

 

8% 

92% 

Ձայների ամփոփման նիստին 

ներկա գտնվելու իրավունք 

չունեցող անձի ներկայություն 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո 

ոչ  

15% 

85% 

Վկայականը տեսանելի չկրող 

անձանց ներկայություն 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո 

ոչ  

03/19 տեղամասում ձայների հաշվարկին անմիջականորեն մասնակցել է 

վկայական չկրող անհայտ անձ: «Անկախ դիտորդ» դաշինքի կողմից 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովին ահազանգելուց հետո տեղամասում 

վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որից հետո անձը հանձնաժողովի 

անդամներից մեկին քաշքշելով դուրս է եկել և վերադարձել է մենակ՝ արդեն 

վկայականով: 
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12 տեղամասում ձայների 

ամփոփման նիստը ուշացումով է սկսվել 

կամ ընդհատվել է հիմնականում սնվելու 

պատճառով:  

2 տեղամասերում նիստը 

ընդհատվել է միջադեպերի պատճառով:  

 

 

 

6 տեղամասում քվեաթերթիկները չեն հաշվարկվել համաձայն սահմանված 

կարգի, մասնավորապես, քվեաթերթիկները քվեատուփից հանել է նաև 

հանձնաժողովի անդամը, քվեաթերթիկները մեկ-մեկ չեն հանվել, չի 

հայտարարվել քվեաթերթիկների վավեր կամ անվավեր լինելը: 

 

 

 

 

 

10% 

90% 

Քվեաթերթիկները համաձայն 

հաստատված կարգի հաշվարկելը 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

ոչ  

այո 

20% 

80% 

Քվեների ամփոփման 

գործընթացի՝ուշացումով սկսվելու 

կամ ընդհատվելու դեպքեր 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո 

ոչ  

15% 

85% 

Հանձնաժողովի նախագահի 

կողմից քվեարկության 

ամփոփման կարգին 

տիրապետելը  

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

մասամբ 

այո 

07/53 տեղամասում քվեաթերթիկները չեն հաշվարկվել, և 

արձանագրություններում գրվել են իրականությանը չհամապատասխնող 

թվեր, մասնավորպես, քվեաթերթիկների դուրսբերման ընթացքում դիտորդի 

հաշվարկով՝ «Ելք» կուսակցությունների դաշինքի օգտին եղել է 26 

քվեաթերթիկ, «Երկիր ծիրանի» կուսակցության օգտին՝ 10, իսկ Հայաստանի 

Հանրապետական կուսակցության օգտին՝ 425 քվեաթերթիկ, մինչդեռ 

վերջնական արձանագրություններում կողմ քվեարկած ձայների թիվը նշվել է 

համապատասխանաբար 10, 3 և 448: 
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10 տեղամասում նկատվել են 

քվեաթերթիկներ, որոնց վրա տարբերվող 

գույնի գրիչով է քվեարկված եղել (կարմիր, 

կանաչ, դեղին): 

 2 տեղամասի հետ կապված 

դիտորդները հայտնել են, որ քվեարկության 

ընթացքում քվեախցիկների գրիչները փոխել 

են, այդ պատճառով բոլոր 

կուսակցությունների օգտին եղել են 

տարբերվող գույնով քվեարկված քեվաթերթիկներ:  

 8 տեղամասում տարբերվող գույնով քվեարկած քվեաթերթիկները եղել են 

ՀՀԿ-ի օգտին:  

 

 

 6 տեղամասում եղել են ծրարներ, որոնցում երկու քվեաթերթիկ է եղել: 

 3 տեղամասում ՀՀԿ-ի վստահված անձը անմիջականորեն մասնակցել է 

հաշվարկի գործընթացին:  

 5 տեղամասում ոստիկանները մտել են քվեասենյակ, հարցրել են 

ընտրողների թիվը ըստ տեղեկանքի, վստահված անձանցից ինչ-որ բան են 

ճշտել և այլն: 

 

Հաշվարկի գործընթացում խախտումների վերացման 

պատրաստակամության կամ խախտումների բացակայության մասին նշել են 

դիտորդների 87%-ըֈ 

02/18 տեղամասում կարմիր ու կանաչ գրիչներով քվեարկված մոտ 20 

քվեաթերթիկ եղել է ՀՀԿ-ի օգտին:  

02/19 տեղամասում քվեաթերթիկների 40%-ը տարբերվող գրիչով են 

քվեարկված եղել՝ բոլորը ՀՀԿ-ի օգտին:  

06/30 տեղամասում եղել են կանաչ և կարմիր գույներով քվեարկված 4 

քվեաթերթիկ՝ բոլորը ՀՀԿ-ի օգտին:  

08/01 տեղամասում ՀՀԿ-ի քվեաթերթիկների մոտ 75%-ը կարմիր գույնով է 

քվեարկված եղել:  

 

17% 

83% 

Տարբերվող գույնի կամ երանգի 

գրիչով որևէ թեկնածուի օգտին 

քվեարկված քվեաթերթիկներ  

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո 

ոչ  
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5 տեղամասում խոչընդոտվել է «Անկախ դիտորդ» դաշինքի դիտորդների 

իրավունքները, մասնավորապես  

 դիտորդների նկատմամբ ճնշում/սպառնալիք են գործադրել,  

 խոչընդոտել են տեսա/լուսանկարահանելը, 

 թույլ չեն տվել խախտման վերաբերյալ գրանցամատյանում իր 

գնահատականը գրանցել, 

 խոչընդոտել են մուտքը տեղամաս, 

 վիրավորանք են հասցրել: 

 

 

 

 

 

 

 

  

10% 
3% 

87% 

Իրավասու մարմինների կողմից 

խախտումները վերացնելու 

ուղղությամբ գործողություններ 

ձեռնարկելը 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

ոչ  

մասամբ/ ոչ 

միշտ 

այո/խախտ

ումներ չեն 

եղել 

8% 

92% 

«Անկախ դիտորդ» դաշինքի 

դիտորդների իրավունքների 

խախտման դեպքեր 

(դիտարկված տեղամասեր, %) 

այո 

ոչ  

03/19 տեղամասում տեղի ունեցած միջադեպից հետո «Անկախ դիտորդ» 

դաշինքի մեդիա պատասխանատու Դանիել Իոաննիսյանի մուտքն այդ 

տեղամաս որոշ ժամանակ խոչընդոտվել է, իսկ տեղամաս մտնելուց հետո 

պարզվել է, որ «Ելք» դաշինքի օգտին քվեարկած 23 քվեաթերթիկ դրվել էր ՀՀԿ 

քվեաթերթիկների տրցակի մեջ, խախտումը վերականգնվել է դիտորդների 

կողմից: Տեղամասում գտնվող «Անկախ դիտորդ» դաշինքի դիտորդների 

նկատմամբ ողջ օրվա ընթացքում եղել է թիրախավորված վատ վերաբերմունք:  

07/53 տեղամասում խոչընդոտվել է «Անկախ դիտորդ» հասարակական 

դաշինքը ներկայացնող “Արմռուսինֆո” լրատվամիջոցի ներկայացուցչի և ՀՔԱ 

Վանաձորի գրասենյակի դիտորդի մուտքը տեղամաս: Տեղամասում գտնվող 

դիտորդի նկատմամբ եղել են սպառնալիքներ, հրաժարվել են 

գրանցամատյանում գրանցել խախտման վերաբերյալ նրա գնահատականը:  

 

 



 

35 

 

Տարածքային հանձնաժողովների դիտարկում 

«Անկախ դիտորդ» դաշինքը դիտարկել է բոլոր 10 Տարածքային Ընտրական 

հանձնաժողովները:  

Բոլոր ՏԸՀ-ներում դիտորդ է ներկա եղել «Իրավունքի Եվրոպա» միավորումից:  

Ոչ մի ՏԸՀ-ում ներկա չի եղել որևէ կուսակցության վստահված անձ:  

4 ՏԸՀ-ում նկատվել են ընտրական 

հանձնաժողովի նիստին ներկա գտնվելու 

իրավունք չունեցող անձինք: Որոշ դեպքերում 

հանձնաժողովները ներկայացրել են, որ այդ 

մարդիկ ինչ-որ գործառույթներ են 

իրականացնում, օր. ՏՏ ոլորտի մասնագետ 

են, օգնում են տեղափոխել տեղամասերից 

բերված պարագաները, սակայն այդ անձինք 

որևէ վկայական չեն կրել:   

4 ՏԸՀ-ում հանձնաժողովի անդամները պարբերաբար հեռախոսազրույցներ 

են ունեցել ինչ-որ անձանց հետ: Թիվ 9 ՏԸՀ-ում հանձնաժողովի մի անդամ 

պարբերաբար հեռախոսով հայտնել է տեղամասերից ստացվող մասնակիցների 

թվերը և տվյալ պահին ունեցած քվեարկության արդյունքները: 

3 ՏԸՀ-ում արձանագրվել են դեպքեր, որ տեղամասերից բերված պարկերը 

սահմանված կարգով փակված չեն եղել:  

6 ՏԸՀ-ում բացվել են տեղամասերից 

ժամանած մեծ պարկերը: Բոլոր դեպքերում 

պարկերը բացելու պատճառ է հանդիսացել 

այն, որ ընտրողների ստորագրություններով 

ցուցակների փոքր պարկերը տեղամասերում 

դրվել են մեծ պարկերի մեջ, այլ ոչ թե 

առանձին են ներկայացվել: Թիվ 7 ՏԸՀ-ում 

07/34 տեղամասից տարված պարկը նիստին 

ներկա գտնվելու իարվունք ունեցող բոլոր 

անձանց ներկայությամբ չի բացվել: Այդ նույն 

ՏԸՀ-ում պարկերի սենյակում պատուհանը բաց է եղել:  

40% 

60% 

ՏԸՀ նիստին ներկա գտնվելու 

իրավունք չունեցող անձանց 

ներկայություն  

այո 

ոչ  

60% 

40% 

Տեղամասերից բերված մեծ 

պարկերը ՏԸՀ-ում բացելու 

դեպքեր 

այո 

ոչ  
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Թիվ 10 ՏԸՀ-ում մի շարք տեղամասերից արձանագրությունները չլրացված են 

ժամանալ և լրացվել են տեղում:  

4 ՏԸՀ-ներ տարված արձանագրություններում եղել են ոչ ելակետային 

տվյալները փոխելու կամ ինչ-որ դատարկ թողնված վանդակներում տվյալներ 

լրացնելու դեպքեր:  

4 ՏԸՀ-ում դիտորդները 

տարածքը հանձնաժողովի և 

դիտորդների արդյունավետ 

գործելու համար անբավարար կամ 

մասամբ բավարար են գնահատել: 

Հիմնական խնդիրն այն է եղել, որ 

հանձնաժողովի  աշխատանքները 

կազմակերպվել են տարբեր 

սենյակներում և նիստին նեկա 

գտնվելու իրավունք ունեցող բոլոր 

անձինք ամբողջ գործընթացին  

մասնակից լինելու հնարավորություն չեն ունեցել:  

2 ՏԸՀ-ում քվեարկության արդյունքների աղյուսակը տպվել է միայն վերջում, 

այլ ոչ թե առնվազն 3 ժամը մեկ պարբերականությամբ, ինչպես նախատեսված է 

օրենքով:  

2 ՏԸՀ-ում՝ թիվ 4-ում և 10-ում, պարբերաբար վիճաբանություններ են 

հրահրվել «Անկախ դիտորդ» դաշինքի դիտորդների հետ, հատկապես այն բանից 

հետո, երբ նրանք բարձրաձայնել են խախտումների մասին: Թիվ 4-ում դիտորդին 

թույլ չեն տվել նկարահանել:  

7 ՏԸՀ-ում տեղամասերում տեղի ունեցող խախտումների մասին 

տեղեկություններ են ստացվել: ՏԸՀ-ի անդամները հիմնականում 

հեռախոսազանգի միջոցով կամ անձամբ գնալով փորձել են կարգավորել 

իրավիճակը:  

3 ՏԸՀ-ում արձանագրված խախտումները վերացնելու ուղղությամբ 

գործողություններ չեն ձեռնարկվել կամ մասամբ են ձեռնարկվել: 

60% 
10% 

30% 

ՏԸՀ նստավայրի տարածքը բավարար է 

հանձնաժողովի ու դիտորդների 

արդյունավետ գործելու համար 

ամբողջությամբ 

մասամբ 

ոչ  
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Քվեարկության օրվանից հետո Տարածքային ընտրական հանձնաժողովները 

թվով 10 Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների թվով 19 անդամների 

որակավորման վկայականներն ուժը կորցրած ճանաչելու համար միջնորդություն 

են ներկայացրել ՀՀ ԿԸՀ: Միջնորդությունների համար հիմք է հանդիսացել այդ 

անձանց կողմից ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի դրույթների խախտումները:  
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Արդյունքների վերլուծություն  

Հետընտրական զարգացումներ  

Երևանի ավագանու ընտրությունների քվեարկությանը մասնակցել է  345 

065 ընտրողֈ Ձայները և մանդատները բաշխվեցին հետևյալ կերպ. 

Կուսակցություն/դաշինք Կողմ քվեաթերթիկների 

թիվը 

Տոկոս Ստացած մանդատների 

թիվը 

Ելք 70730 21,00 % 14 

Երկիր Ծիրանի 26107 7,75% 5 

ՀՀԿ 240 034 71,25% 46 

 Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը Վարչական դատարանում վիճարկել է 

ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ ՀՀ ԿԸՀ որոշումըֈ Դատարանը 

մերժել է դիմումըֈ  

Կանանց ներկայացվածություն 

Երևանի ավագանու անդամ դարձավ 65 անձ, որից 18-ը կանայք (28%). 

 «Ելք» դաշինք – 14 անդամ, որից 5-ը՝ կին  (36%)  

 «Երկիր Ծիրանի» կուսակցություն – 5 անդամ, որից 3-ը՝ կին (60%) 

 Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն- 46 անդամ, որից 10-ը՝ 

կին (22%), 

Այսպիսով, ի տարբերություն ՀՀ Ազգային ժողովի ընտրությունների, այս 

ընտրություններում ապահովվեց կանանց սահմանված ներկայացվածությունը, 

ինչը կրկին փաստում է, որ լրիվ համամասնական ընտրակարգը միակ հնարավոր 

տարբերակն է ընտրական մշակույթի այս փուլում կանանց իմաստալից 

ներկայացվածության  ապահովման համարֈ  

Վիճակագրական բաշխում 

   Մասնակցության ցածր պայմաններում, այնուամենայնիվ, նկատվել է, որ 

քվեարկության արդյունքներում առկա է անհամաչափություն, որը հաստատում է 

Հայաստանի հանրապետական կուսակցության կողմից ընտրողներին «բերման 

ենթարկելու» փաստը, որի արդյունքում տեղամասերում մասնակցության աճին 

զուգահեռ աճում է Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ստացած 

ձայների թիվըֈ 
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 Հետաքրքրական է նաև, որ թե՛ Երևան քաղաքում Ազգային ժողովի 

ընտրությունների քվեարկության արդյունքներում, թե՛ Երևանի ավագանու 

ընտրություններում հակադարձ համեմատական են Հայաստանի 

հանրապետական կուսակցության և «Ելք» դաշինքի քվեարկության արդյունքները, 

մինչդեռ մյուս թեկնածուների արդյունքները հիմնականում համաչափորեն են 

բաշխվածֈ 
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 Այս օրինաչափությունը նույնական է 2013թ. նախագահական 

ընտրությունների ժամանակ Երևան քաղաքում գրանցված քվեարկության 

արդյունքներին, երբ բոլոր թեկնածուների ստացած ձայները գրեթե համաչափ էին 

անկախ մասնակցությունից, իսկ Սերժ Սարգսյանի և Րաֆֆի Հովհաննիսյանի 

օգտին քվեարկության արդյունքները հակադարձ համեմատական էինֈ  

  

 Քվեարկության արդյունքների նման տարբերությունը կարող է բացատրվել 

արդյունքների ամփոփման փուլում քվեաթերթիկների վերաբաշխմամբ, որի 

վերաբերյալ առկա էին նաև փաստերֈ    
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քվեաթերթիկների թիվը    

Հրանտ Բագրատյան 

Պարույր Հայրիկյան 

Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյան 

Անդրիաս Ղուկասյան 

Արման Մելիքյան 

Սերժ  

Սարգսյան 

Վարդան Սեդրակյան 



 

41 

 

Արձանագրված խախտումների առնչությամբ Դաշինքի 

գործողությունները և իրավասու մարմինների արձագանքը 

Դաշինքի կողմից ձեռնարկված գործողություններ 

Երևանի ավագանու ընտրության ընթացքում Դաշինքի կազմում 

դիտորդություն իրականացնող անձանց աշխատանքների ընթացքում 

իրավաբանական աջակցություն էր ցուցաբերում 5 հոգուց բաղկացած 

իրավաբանական թիմը:  

Ընտրական գործընթացում մշտապես կարևորվել է հայտնաբերված 

խախտումը լուծել տեղում՝ կանխելով բացասական հետևանքները, որը նաև 

խախտումների կանխարգելման միջոց է: Այդուհանդերձ պետք է նորից ու նորից 

փաստել, որ ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը խիստ սահմանափակել է ընտրական 

հանձնաժողովներին դիմումներ ներկայացնելու իրավունք ունեցող անձանց 

շրջանակը, ինչպիսի սահմանափակման անհրաժեշտությունը առկա չէ 

ժողովրդավարական և իրավական պետությունում:  

Իրավաբանական թիմի առջև խնդիր էր դրված դիտորդների կողմից 

արձանագրված խնդիրները, խախտումները վերացնելու ուղղությամբ ձեռնարկել 

այնպիսի միջոցներ, գործողություններ, որոնք հնարավորություն կտային դրանք 

լուծել առավել սեղմ ժամկետներում, ինչով պայմանավորված, հիմնականում, 

հայտնաբերված խնդիրների կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունները 

եղել են ընտրական հանձնաժողովներին ահազանգելը: Պետք է ընդգծել, որ ՀՀ 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և տարածքային ընտրական 

հանձնաժողովներ ահազանգելուց հետ խախտումները հիմնականում լուծվել են, 

ինչից ելնելով Երևանի ավագանու ընտրությունների ընթացքում վարչական 

կարգով գրավոր դիմում/բողոքներ դաշինքի անդամ կազմակերպությունների կամ 

դիտորդների կողմից չեն ներկայացվել: 

Ընտրությունների օրվա հետ կապված ուղարկվել են թվով 3 հաղորդումներ 

այն դեպքերի վերաբերյալ, որոնք ակնհայտորեն պարունակել են 

հանցագործության հատկանիշներ (դրանց վերաբերյալ առավել մանրամասն 

ներկայացված է հաջորդ ենթաբաժնում): 
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Պետք է փաստել, որ ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը չի նախատեսում օպերատիվ 

լուծում պահանջող խնդիրների կապակցությամբ վարչական վարույթի 

առանձնահատկությունները, այդ թվում՝ դրանք քննարկելու կարգը: Ընտրական 

օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն՝ օպերատիվ լուծում պահանջող 

հարցերի վերաբերյալ ընտրական հանձնաժողովները ձեռնարկում են 

համապատասխան միջոցներ: Նման դեպքերում առանձին ակտի տեսքով 

որոշումների ընդունումը պարտադիր չէ: Կարծում ենք, որ նման 

իրավակարգավորումը չի կարող ամբողջությամբ լուծել ծագած 

հարաբերությունները, և անհրաժեշտ է ՀՀ ընտրական օրենսգիրքը լրացնել՝ 

սահմանելով օպերատիվ լուծում պահանջող հարցերի հետ կապված վարչական 

վարույթի առանձնահատկությունները: 

Ընտրական հանձնաժողովների հիմնական մասը ունի հրապարակած 

հեռախոսահամարներ, սակայն ընտրության օրը մեկ հեռախոսահամարը չի 

կարող պատշաճ սպասարկում իրականացնել: Կարծում ենք, որ պետք է ներդրվի 

թեժ գծի, ինչպես նաև էլեկտրոնային եղանակով, այդ թվում նաև ֆաքսով դիմում 

ներկայացնելու հնարավորություն, ինչպիսի գործիքները կարող են խթանել, որ 

հայտնաբերված և արձանագրված խնդիրները լուծվեն առավել սեղմ 

ժամկետներում:  

Ընտրությունների օրը իրավաբանական թիմին ահազանգել են ավելի քան 50 

խախտման վերաբերյալ, որոնց լուծման կապակցությամբ իրավաբանների կողմից 

ձեռնարկված գործողությունների շրջանակներում կատարվել է ավելի քան 200 

հեռախոսազանգ իրավասու ընտրական հանձնաժողովներին: Ընդ որում՝ 

յուրաքանչյուր դեպքով անհրաժեշտություն էր առաջանում մի քանի անգամ 

զանգահարել ընտրական հանձնաժողովներին, մինչև որ հնարավոր կլիներ 

հասնել ցանկալի արդյունքի: 

Խնդիրները հիմանականում կապված են եղել. 

 Քվեարկության վերաբերյալ դիտորդի գնահատականը 

արձանագրելուց խուսափելու, 

 Դիտորդին օրենքով թույլատրված փաստաթղթերին ծանոթանալուն 

խոչընդոտելու, 

 Ինքնուրույն քվեարկելու հնարավորություն չունեցող անձանց 

օգնողների տվյալները գրանցամատյանում չգրառելու, 
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 Չհավատարմագրված դիտորդների տեղամասում գտնվելու և այլ՝ 

նմանատպ հարցերի հետ: 

Հանցագործության մասին հաղորդումներ 

Ընտրության օրվա կապակցությամբ առաջին հաղորդումը կապված էր թիվ 

8/19 տեղամասում Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների 

կողմից կազմակերպության դիտորդին քաշքշելու, տեսանկարահանում 

կատարելը խոչընդոտելու հետ: Երկրորդը վերաբերում էր թիվ 7/53 տեղամասում 

հաշվարկի ժամանակ կազմակերպության դիտորդի՝ շուրջ 35 րոպե 

ընտրատեղամաս մուտք գործելը խոչընդոտելուն: Երրորդը վերաբերում էր 3/19 

տեղամասում ձայների հաշվարկի ժամանակ հանձնաժողովի անդամների և 

վստահված անձանց միջև քաշքշուկին, բռնություն գործադրելուն և քվեարկության 

կարգը կոպտորեն խախտելուն: 

8/19 և 3/19 տեղամասերում արձանագրված դեպքերի կապակցությամբ 

մերժվել է քրեական գործ հարուցելը: 8/19 տեղամասի հետ կապված որոշումը 

բողոքարկվել է վերադաս դատախազին, որի վերաբերյալ դեռևս պատասխան 

չունենք: 7/53 տեղամասի դեպքի կապակցությամբ այս պահի դրությամբ 

վերջնական որոշում չենք ստացել: 

Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ Երևանի ավագանու ընտրությունների 

ընթացքում արձանագրված խախտումները հիմնականում հնարավոր է եղել 

վերացնել հեռախոսազանգերի միջոցով, չնայած նրան, որ ցանկալի արդյունքի 

հասնելու համար ծախսվել է ավելի երկար ժամանակ և միջոցներ, մինչդեռ 

բարձրացված խնդիրները հնարավոր էր լուծել սեղմ ժամկետներում: 

Անհրաժեշտ է ընտրական օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ և 

լրացումներ, որոնցով կկարգավորվի օպերատիվ  լուծումներ պահանջող 

վարչարարության առանձնահատկությունները, կսահմանվի թեժ գծի ներդրման 

ինստիտուտը, հնարավոր կլինի ընտրական հանձնաժողովներին հասցեագրել 

էլեկտրոնային գրավոր դիմում/բողոքներ: 

Հանցագործության մասին հաղորդումները բազմակողմանի քննության 

առարկա չեն դարձվել, դրանց կապակցությամբ քրեական գործ չի հարուցվել, 

մինչդեռ, գտնում ենք, որ առկա էր քրեական գործ հարուցելու բավարար հիմքեր և 

առիթ:  
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Հիմնական եզրակացություններ և առաջարկություններ 

 

 2017թ. մայիսի 14-ին Երևան քաղաքի ավագանու ընտրությունների 

քվեարկության օրը «Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքը կարճաժամկետ 

դիտորդական առաքելություն է իրականացրել Երևան քաղաքի 60 ընտրական 

տեղամասերում և բոլոր 10 Տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում: 

Միաժամանակ ընտրական տեղամասերից դուրս իրավիճակն ուսումնասիրելու, 

ինչպես նաև առանձին դիտարկվող տեղամասերում առաջացող խնդիրների 

կանխման և լուծման նպատակով գործել են 5 դիտորդական շրջիկ խմբեր: 

Առաքելության մեջ ներգրավված է եղել շուրջ 140 դիտորդ: 

Դիտարկված տեղամասերում ձեռք բերված տեղեկությունների համաձայն 

արձանագրվել է հետևյալ իրավիճակը: 

Քվեարկության ընթացքում տեղամասերի ներսում 

1. Ընտրողների կողմից քվեաթերթիկները քվեախցիկներից դուրս լրացնելու 

կամ ծրարի մեջ դնելու դեպքեր արձանագրվել են դիտարկված 

տեղամասերի 80%-ում: 

2. Քվեարկության խցիկ մի քանի անձի միաժամանակ մուտքի դեպքեր/փորձեր 

արձանագրվել են դիտարկված տեղամասերի 52%-ում: 

3. Ընտրողների կողմից քվեարկելուց հետո քվեարկության մասին որևէ մեկին 

տեղեկացնելու կամ ուղղակի բարձրաձայնելու դեպքեր արձանագրվել են 

դիտարկված տեղամասերի 37%-ում, ընդ որում դեպքերի մեծամասնության 

ժամանակ ընտրողները բարձրաձայնել են ՀՀԿ-ի, Տարոն Մարգարյանի կամ 

«երրորդ համարի» օգտին քվեարկելու մասին: 

4. Չքվեարկած ընտրողների մասին տեղեկությունների ձեռքբերման և/կամ 

նրանց տեղամաս կանչելու ուղղությամբ գործողությունների ձեռնարկման 

դեպքեր գրանցվել են դիտարկված տեղամասերի 37%-ում: Ընդ որում, դա 

հիմնականում կատարվել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության 

վստահված անձանց, «Հայք» երիտասարդ ազգային պահպանողականների 

միավորման և «Գեղամա Երիտասարդական Տարածքային Ասոցացիա» ՀԿ-ի 

դիտորդների կողմից:   

5. Քվեարկության սենյակում ներկա գտնվելու իրավունք չունեցող անձանց 

ներկայություն արձանագրվել է դիտարկված տեղամասերի 37%-ում: 3 
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տեղամասում ներկա են եղել թեկնածուներ, բոլորը՝ ՀՀԿ-ի: Հարկ է նշել, որ 

քվեարկության սենյակում գտնվելու իրավունք չունեցող անձանց թվում էին 

«Իրավական մշակույթի զարգացման ինստիտուտ» ՀԿ-ի, «Գեղամա 

Երիտասարդական Տարածքային Ասոցացիա» ՀԿ-ի և «Հայք» երիտասարդ 

ազգային պահպանողականների միավորման դիտորդական 

վկայականներով անձինք, ում անունները ԿԸՀ-ի պաշտոնական կայքում 

տեղադրված ցուցակներում առկա չէին, հետևաբար նրանք ԿԸՀ-ի կողմից 

չհավատարմագրված, կեղծ վկայականներով դիտորդներ էին: Ավելին, ԳԵՏԱ 

ՀԿ-ի դիտորդերի ցանկում որպես դիտարկվող քվեարկության օր նշված է 

Ազգային ժողովի ընտրությունների քվեարկության օրը՝ ապրիլի 2, և բոլոր 

երեք կազմակերպությունների ցուցակներում դիտորդների տվյալները թերի 

են լրացված, ուստի ԿԸՀ-ի կողմից հավատարմագրվել են 

համապատասխան կարգի խախտմամբ ներկայացված դիտորդների 

տվյալները, իսկ վկայականները տրամադրվել են երրորդ անձանց:  

6. Տեղամասում վկայականը տեսանելի չկրող անձինք նկատվել են 

դիտարկված տեղամասերի 42 %-ում: 

7. Դիտորդների իրավունքների խախտումները և նրանց նկատմամբ 

ճնշումները որոշ տեղերում անձի համար վտանգավոր աստիճանի էին 

հասնում: Մասնավորապես քվեարկության օրվա ընթացքում «Անկախ 

դիտորդ» դաշինքը ներկայացնող դիտորդների նկատմամբ սպառնալիքներ 

են եղել թիվ 3/11, 3/19, 6/9, 8/19, 9/3 տեղամասերում: 6/9 և 8/19 

տեղամասերում դիտորդների նկատմամբ կիրառվել է բռնություն:   

8. Էլեկտրոնային գրանցման սարքի հետ կապված խնդիրներ գրանցվել են 

տեղամասերի 83%-ում: 

Քվեարկության ընթացքում տեղամասերի շրջակայքում 

9.  Դիտարկված տեղամասերի 22%-ում տեղամասային կենտրոնի շուրջը կամ 

անմիջապես մուտքի մոտ առկա են եղել ընտրողներին որևէ 

կուսակցության/դաշինքի օգտին կողմնորոշող միջոցառումներ, ճնշող 

մեծամասնությունը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության օգտին:  

10.  Մարդկանց խմբերով երթուղային տաքսիներով կամ այլ մեքենաներով 

տեղամասային կենտրոն տեղափոխելու դեպքեր նկատվել են դիտարկված 

տեղամասերի 33%-ում:  

11.  Դիտարկված տեղամասերի 15%-ի հարևանությամբ եղել են շտաբեր, 

բոլորը՝ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության, բացառությամբ 
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մեկի, որը հայտնի չէ, թե որ կուսակցույթյան շտաբ է եղել: Տեղամասերից 

երկուսում նկատվել են այդ շտաբերից դուրս եկող և տեղամասեր մտնող 

բազմաթիվ ընտրողներ:  

 

Քվեարկության արդյունքների ամփոփման ընթացքում 

1. Դիտարկված տեղամասերի 20%-ում ձայների հաշվարկի նիստը ուշացումով 

է սկսվել, հիմնականում սնվելու պատճառով, կամ ընդհատվել է:  

2. Տարբերվող գույնի կամ երանգի գրիչով որևէ կուսակցության օգտին 

քվեարկած քվեաթերթիկներ նկատվել են դիտարկված տեղամասերից 10-ում 

(17%-ում)՝, որից 8-ի դեպքում այդ քվեաթերթիկները եղել են ՀՀԿ-ի օգտին: 

3. Դիտարկված տեղամասերի 15%-ում նկատվել են դեպքեր, որ ձայների 

հաշվարկի ընթացքում տեղամասում գտնվեն վկայականը տեսանելի չկրող 

անձինք: 

4. Դիտարկված տեղամասերի 10%-ում եղել են ծրարներ, որոնցում երկու 

քվեաթերթիկ է եղել:  

5. 03/19 տեղամասում ձայների հաշվարկին անմիջականորեն մասնակցել է 

վկայական չկրող անձ: «Անկախ դիտորդ» դաշինքի կողմից տարածքային 

ընտրական հանձնաժողովին ահազանգելուց հետո տեղամասում 

վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որից հետո անձը հանձնաժողովի 

անդամներից մեկին քաշքշելով դուրս է եկել և վերադարձել է մենակ՝ արդեն 

վկայականով:  Միջադեպից հետո տեղամաս ժամանած «Անկախ դիտորդ» 

դաշինքի մեդիա պատասխանատու Դանիել Իոաննիսյանի մուտքը որոշ 

ժամանակ խոչընդոտվել է, իսկ տեղամաս մտնելուց հետո պարզվել է, որ 

«Ելք» դաշինքի օգտին քվեարկած 23 քվեաթերթիկ դրվել էր ՀՀԿ 

քվեաթերթիկների տրցակի մեջ, որը կանխվել է դիտորդների կողմից: 

6. 07/53 տեղամասում խոչընդոտվել է «Անկախ դիտորդ» հասարակական 

դաշինքը ներկայացնող «ԱրմՌուսԻնֆո» լրատվամիջոցի և ՀՔԱ Վանաձորի 

գրասենյակի դիտորդի մուտքը տեղամաս, այնուհետև այդ տեղամասի 

դիտորդը հայտնել է, որ քվեաթերթիկները չեն հաշվարկվել և 

արձանագրություններում գրվել են իրականությանը չհամապատասխանող 

թվեր, մասնավորպես, քվեաթերթիկների դուրսբերման ընթացքում դիտորդի 

հաշվարկով՝ «Ելք» կուսակցությունների դաշինքի օգտին եղել է 26 

քվեաթերթիկ, «Երկիր ծիրանի» կուսակցության օգտին՝ 10, իսկ Հայաստանի 
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Հանրապետական կուսակցության օգտին՝ 425 քվեաթերթիկ, մինչդեռ 

վերջնական արձանագրություններում կողմ քվեարկած ձայների թիվը նշվել 

է համապատասխանաբար 10, 3 և 448: 

Անհրաժեշտ է արձանագրել, որ առաջին անգամ նախընտրական 

քարոզչության փուլում, ինչպես նաև լռության և քվեարկության օրը 

հայտնաբերվել են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից 

ընտրակաշառքների համատարած և համակարգված բաժանման փաստեր, 

ինչպես նաև քարոզչության գործընթացում ոստիկանության ներգրավվածության 

մասին վկայող փաստեր (ՊՊԾ գնդից Արաբկիրում ՀՀԿ շտաբ ուղարկված ֆաքսի 

տվյալները):  

Հայտնաբերված նյութերն ուսումնասիրելու փոխարեն ոստիկանությունն 

արել է ամեն ինչ Տարոն Մարգարյանի շտաբի տարածքը անառիկ պահելու 

համար: Ավելին քվեարկության օրը Ավանում ընտրակաշառքի վերաբերյալ 

ահազանգի հետքերով Տարոն Մարգարյանի ընտրական շտաբ այցելած Երկիր 

Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանի և նրա դստեր 

նկատմամբ կիրառվել է բռնություն ոստիկանների կողմից: 

Ընտրությունների նախորդ օրը Արաբկիրում գտնվող ՀՀԿ ընտրական 

շտաբում հայտնաբերված նյութերով ՀՀ Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի համար առկա էին բոլոր հիմքերը դատական կարգով չեղյալ 

հարտարարելու հանրապետական կուսակցության թեկնածությունը, սակայն դրա 

վերաբերյալ «Ելք» դաշինքի դիմումը մերժվել է:  

Քվեարկության օրը գրանցվել են լրագրողների, դիտորդների և ընտրական 

գործընթացների նկատմամբ բռնության դեպքեր, որոնց վերաբերյալ ներկայացվել 

են հանցագործոթյան մասին հաղորդումներ: 

Ամփոփելով դիտարկման արդյունքները՝ «Անկա դիտորդ» դաշինքն 

արձանագրել է. 

1. Քվեարկությունը տեղի է ունեցել ցածր մասնակցության, բայց և ընտրողների 

նկատմամբ վերահսկողության  պայմաններում: 

2. Ընտրությունների դիտարկման անկախ ինստիտուտը կրկին անգամ 

չարաշահվել և վարկաբեկվել է հասարակական կազմակերպությունների 

անունից որպես դիտորդ հանդես եկող, սակայն թեկնածուների շահերը 

ներկայացնող անձանց կողմից: 
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3. Նախընտրական քարոզչության ընթացքում բացահայտված խախտումների 

և չարաշահումների վերացման ուղղությամբ իրավասու մարմինները՝  ՀՀ 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ՀՀ Ոստիկանությունը, այլ 

իրավապահ մարմինները կրկին ցուցաբերել են անգործություն՝ 

խրախուսելով Հանրապետական կուսակցության անպատժելի վարքագիծը: 

4. Քվեարկության արդյունքների ամփոփման ընթացքում, քվեաթերթիկների 

հաշվարկման փուլում որոշ տեղամասերում գրանցվել են թվաբանական 

կեղծիքներ:  

5. Քվեարկության մասնակցության և ձայների բաշխման պաշտոնական 

տվյալներում օրինաչափության վիճակագրական ուսումնասիրությունը 

ցույց է տալիս, որ եթե «Ելք» դաշինքի, «Երկիր Ծիրանի» կուսակցության և 

«Անվավեր» քվեաթերթիկների բաշխումը համաչափ է և մոտիկ բնական 

(Գաոսյան) բաշխմանը, ապա Հայաստանի Հանրապետական 

կուսակցության դեպքում պատկերն այլ է: Ըստ հավաքած ձայների տոկոսի՝ 

տեղամասերի քանակի գրաֆիկում առկա է երկու գագաթ՝ հիմնական և 

փոքր: Երկրորդ (փոքր) գագաթը առավել բարձր տոկոսների տիրույթում է, 

ինչը վկայում է այն մասին, որ մի շարք տեղամասերում ՀՀԿ-ի կողմից 

առավել բարձր տոկոսներ ստանալու հանգամանքի վրա ազդել են 

ընտրողների քվեից բացի այլ գործոններ (օրինակ՝ ձայնագողությունը, կամ 

արձանագրությունների կեղծումը): 

 
Դիտարկումների արդյունքում «Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքը 

եզրակացրել է, որ 2017թ. մայիսի 14-ի Երևանի ավագանու ընտրություններն 

անցել են ժողովրդավարական ընտրությունների կարևորագույն սկզբունքների 

կոպտագույն խախտումներով: 
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Առաջարկություններ 

 Վերահաստատելով ՀՀ ԱԺ ընտրությունների վերաբերյալ զեկույցում 

ներկայացված առաջարկությունները և ի լրումն դրանց՝ «Անկախ դիտորդ» 

դաշինքն առաջարկում է. 

 Օրենսդրորեն սահմանել ընտրախախտումների և ընտրակեղծիքների, 

հատկապես ընտրակաշառքների բաժանման և վարչական ռեսուրսների 

չարաշահման վերաբերյալ հավաստի տվյալների ողջամիտ ծավալը, որի 

դեպքում կարող է չեղարկվել  թեկնածուի (այդ թվում կուսակցության) 

գրանցումը կամ ընտրության արդյունքները, 

 Ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ վերջնական որոշում կայացնել 

ընտրակեղծիքների և ընտրախախտումների վերաբերյալ հաղորդումների 

պատշաճ քննության համար տրամադրվող ողջամիտ ժամանակից հետո, 

 Ընտրական օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, 

որոնցով կկարգավորվի օպերատիվ  լուծումներ պահանջող 

վարչարարության առանձնահատկությունները, կսահմանվի թեժ գծի 

ներդրման ինստիտուտը, հնարավոր կլինի ընտրական հանձնաժողովներին 

հասցեագրել էլեկտրոնային գրավոր դիմում/բողոքներ:
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Դիտորդական առաքելություն իրականացրած 

կազմակերպությունների մասին 

 

Դիտորդական առաքելությունն իրականացվել է «Անկախ դիտորդ» 

հասարակական դաշինքի կողմից, որի անդամներն են Հելսինկյան 

Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը և Իրազեկ 

քաղաքացիների միավորումը:   

«Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ» 

հեռ. (+374 322) 4 22 68ֈ ֆաքս: (+374 322) 4 12 36 

Ինտերնետային կայքէջ: www.hcav.am  

էլ. Փոստ: hcav@hcav.am 

«Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» 

հեռ. (+374 41) 355042  

Ինտերնետային կայքէջ: http://uicarmenia.org/,  

էլ. Փոստ: uicarmenia@gmail.com 

 

Twitter: @IndObserverArm 

Facebook: @Անկախ դիտորդ - Independent Observer 

E-mail: independentobserverarm@gmail.com 
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