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Իրավախախտումների հաղորդումների ցանկ 

1. Հայաստանի հանրապետական կուսակցության կողմից ս.թ. նոյեմբերի 12-ին, 21-ին և 24-ին 

«Ֆեյսբուք» սոցիալական ցանցում վճարովի հիմքունքներով տարածվել են գովազդային նյութեր և 

դա պարզորոշ երևում է Իրզեկ Քաղաքացիների Միավորման կոմից Հանձանժողով բերված 

դիմումին կցված նկարներից (որոնցում ներկյացված են քարոզչական նյութերի հրապարակումներ, 

որոնց վրա առկա է «sponsored» գրռումը): Սակայն այդ ծախսերը կատարված են Հայաստանի 

հանրապետական կուսակցության հանրաքվեի քարոզչության հիմնադրամից դուրս: 

2. Երևան քղաքում և Հանրապետության մարզերում նախընտրական քարոզչության ընթացքում 

արտաքին գովազդյին վահանակների վրա տեղադրված են եղել անանուն քարոզչական 

պաստառներ (թվով երու լուսանկարները՝ կից են): 

3. Թիվ 4/26 տեղամաս - քվեաթերթիկների հափշտակության եւ փոփոխման մասին բողոք. 

քաղաքացին մեզ հայտնել է, որ քվեաթերթիկները հափշտակել եւ փոխարինել են, քաղաքացու 

համաձայնությամբ տվյալները կարող են տրամադրվել, 

4. Թիվ 1/32 տեղամաս – քվեաթերթիկների հաշվարկման ընթացքում անօրինականությունների 

մասին բողոք (ահազանգ ՀԱԿ ներկայացուցչից), 

5. Թիվ 4/5 տեղամաս - քվեաթերթիկների հափշտակության եւ փոփոխման մասին բողոք (ահազանգ 

ՀԱԿ ներկայացուցչից), 

6. Թիվ 4/32 տեղամաս - քվեաթերթիկների հափշտակության եւ փոփոխման մասին բողոք 

(ահազանգ ՀԱԿ ներկայացուցչից), 

7. Թիվ 4/33 տեղամաս – քվեաթերթիկների հափշտակության եւ փոփոխման մասին բողոք 

(ահազանգ ՀԱԿ ներկայացուցչից), 

8. Թիվ 4/28 տեղամաս - քվեաթերթիկների հափշտակության եւ փոփոխման մասին բողոք 

(ահազանգ ՀԱԿ ներկայացուցչից),   

9. Թիվ 4/20 տեղամաս - քվեաթերթիկների հաշվարկման ընթացքում անօրինականությունների 

կասկած (https://www.youtube.com/watch?v=BPVxEdpAy0U), 

10. Թիվ 9/27 տեղամաս – լցոնման մասին ահազանգ (ըստ քաղաքացու՝ լցոնում է տեղի ունեցել, 

քաղաքացու համաձայնությամբ տվյալները կարող են տրամադրվել), 

11. Թիվ 12/11 տեղամաս – լցոնման մասին ահազանգ (քաղաքացին հայտնել է լցոնման մասին, 

քաղաքացու համաձայնությամբ տվյալները կարող են տրամադրվել), 

12. Թիվ 27/37 տեղամաս – լցոնման կասկած (ահազանգ ՀԱԿ-ից), 

13. Թիվ 7/2 տեղամաս – լցոնման եւ քվեաթերթիկների փոփոխման փորձի մասին բողոք (ահազանգ 

ՀԱԿ ներկայացուցչից), 

14. Թիվ 13/22 տեղամաս - լցոնման կասկած (https://www.youtube.com/watch?v=n6w-UXnWNao) 

15. Թիվ 13/22 տեղամաս – քվեաթերթիկների սխալ պահպանման խնդիր, լցոնման 

կասկած  (https://www.youtube.com/watch?v=n6w-UXnWNao), 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBPVxEdpAy0U&h=bAQH_g83yAQFrnf6QfovlrQQqg2sERK-1idsgIkcS9IubaQ&enc=AZOSsH7tXjqokeiM0O_u8KFvCbsFCDx3sSnE6fN6Gh6CX4s4B0IlBtTzz_spM2jJJcwjb9Juj-OlhAqrzh4jq1JDm8Zxk6I9VHzijdSX0JX4ZHPlllYMmQxFBPyDE6xuf9sAJ2hcidSVTup4KDq74nZ_d6wLZEkDjkHTsI3iVkENCuAvUD6XT0og94BkEkTEXJ-Vj93Bz9U_y3Co-dIpGRW_&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dn6w-UXnWNao&h=sAQFEizLGAQGdc5VuZ8v7U2CyrhNdJYYKQ-41_3YwMyQHaA&enc=AZNDcVaaK0Oa1Rtx9IuRGgPLzbsp8AIUK_VoF7rrL0gQsO8rFG1eePRYueRtZ5ekiNgQXFCYj5mMdXmWBq7TbjvYBjwM4h0qiYNUQLDuFe8xBQWsuFHw6LMrw35E1xM7B5gQgbvRF2JIuOIM6tspEuji_pkEX_04OElGHZZX9Xs5CcXfNM6a7TzDhGNbSbZJLThpHizrTMJ-YTlKwitBr6kq&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dn6w-UXnWNao&h=SAQHD8oVFAQG5ak5QXvLCebZnajyjl4f8ImTlvHCw6NsTHw&enc=AZPoY6FPjvjk6K4n8__-QVt_zr4xJmdGBU4XgtUR6n9W9RFaRhcRzZTfe5Ap1buE9GiS9NmwmljiuxUztz-HrCJccao2XwHchndUnFAHEGZ4POIM_N2grFi4xqvOSqMxgy_DmhhgBTa-y0uljY0w2NqqJyctErbL_tlJqPttRm82MICNrmD3i1lgCqOejsGzuEsCVV0fMLhoWcLs4dThNtf5&s=1
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16. Թիվ 25/33 տեղամաս – լցոնման դեպք (https://www.youtube.com/watch?v=vk29A9IO32I), 

17. Թիվ 34/28 տեղամասում – լցոնման դեպք (https://www.youtube.com/watch?v=Yunpd12R1y8), 

18. Թիվ 7/14 տեղամաս – ընտրակաշառքի կասկած 

(https://www.youtube.com/watch?v=UOYbpSrPx1o), 

19. Թիվ 7/32 եւ 7/33 տեղամասերի հարակից տարածք – ընտրակաշառքի կասկած 

(https://www.youtube.com/watch?v=O1a7xGMTiGg), 

20. Թիվ 1/8 տեղամաս – ուղղոդրված քվեարկության կասկած   

(https://www.youtube.com/watch?v=gr9ytPdDxXw),  

21. Թիվ 3/18 տեղամաս – ուղղորդված քվեարկության կասկած 

(https://www.youtube.com/watch?v=OAFbXIlZbvM), 

22. Թիվ 4/13 տեղամաս - ուղղորդված քվեարկության կասկած 

(https://www.youtube.com/watch?v=yHn-

e3RELiA,https://www.youtube.com/watch?v=rS1Z33STBEw,https://www.youtube.com/watch?v=a97a

VDts2lU), 

23. Թիվ 10/18 տեղամաս - ուղղորդված քվեարկության կասկած 

(https://www.youtube.com/watch?v=wBtjFKB6Rgo), 

24. Թիվ 34/30 տեղամաս - ուղղորդված քվեարկության կասկած 

(https://www.youtube.com/watch?v=-4OW9FX31rw% 0:02-1:35), 

25. Թիվ 2/14 տեղամաս – այլ անձի փոխարեն քվեարկության դեպք (քաղաքացին ահազանգել է, որ 

իր, ամուսնու եւ դստեր փոխարեն արդեն քվեարկված է, քաղաքացու համաձայնությամբ 

տվյալները կարող են տրամադրվել), 

26. Թիվ 8/4 տեղամաս - այլ անձի փոխարեն քվեարկության մասին ահազանգ, քվեարկության 

ուղղորդման փորձի մասին դժգոհություն (քաղաքացին տեղեկացրել է, որ իր եւ իր ընտանիքի 

անդամների փոխարեն քվեարկված է, իրեն հորդորել են չգնալ քվեարկության, քաղաքացու 

համաձայնությամբ տվյալները կարող են տրամադրվել), 

27. Թիվ 22/12 տեղամաս - այլ անձի փոխարեն քվեարկության մասին բողոք (քաղաքացին հայտնել է, 

որ իր փոխարեն քվեարկված է, քաղաքացու համաձայնությամբ տվյալները կարող են 

տրամադրվել), 

28. Թիվ 23/01 տեղամաս – այլ անձի փոխարեն քվեարկության մասին բողոք (քաղաքացին նշել է, որ 

իր փոխարեն քվեարկված է, քաղաքացու համաձայնությամբ տվյալները կարող են տրամադրվել), 

29. Թիվ 1/8 տեղամաս – այլ անձի փոխարեն քվեարկության դեպք 

(https://www.youtube.com/watch?v=roRPtOMBysg), 

30. Թիվ 4/5 տեղամաս - այլ անձի փոխարեն քվեարկության դեպք 

(https://www.youtube.com/watch?v=Nh87f34jUyk), 

31. Թիվ 5/21 տեղամաս - այլ անձի փոխարեն քվեարկության դեպք 

(https://www.youtube.com/watch?v=Zj2o2OKhjkM), 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dvk29A9IO32I&h=wAQHD7WhgAQGNXEKGpA2WKrooUmn9oG3wOSnAIm6C4HFO-w&enc=AZPaKjvG5t3vZQg8uGbTKxSZS1ligDScgYfS8EMseEMeTATWUzM-fqxjDCi5LTrZLo_k3_de03pRxezpC2_yi3z1zhbj4WKSYs3agvSIUV--nDEsOknF8NP51TCdTMmaQcaQeLPTHC6or84F4dIDApctvbjZpoNNrJBzPGKN6I_sC0mt9WO4b3hVJ-l-UVDt9nUnGMO_mN0r2Gpygci7ohPq&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=Yunpd12R1y8
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUOYbpSrPx1o&h=aAQE_KTmIAQFMVuvkO57OtLBgErG2UX4Gis9HqBuDQFEf2A&enc=AZPxTYpR-Yp4EST7zo1Mmy-SFenvoIYxYrbZ1XToB2pCgy8fmmIQzmqLRXfoQBG9S9_AsR_9g302vb_LnO7NASR5gy7xxijQnEYE3wPe-1h_9rDoCmJUXYyM6vAHqLOsFmtL4u9_lcWWt3dC2EktT8mutY0dQs1xzJHSAST_eFfLZhYWwWi_v1XNJpuMukgJLjPmay6-RESXnzFY_rYw7HiH&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DO1a7xGMTiGg&h=vAQGjA8AuAQG1EM3v9Pl0E13FDjZ7tUv-mpXqErm0e8XY1A&enc=AZOJLZ3F3C4pNZD4Bm9ujuefkI9WSsBLQ3InGNr6V1wjP69Rphqa-LZFrf6f8L3CoW6n0C6IQK2V0MkI7ukVlFuJXqy2JHOR0L209KMfhgv-b3BlZ0RvK3TCQrI7FhBz_B0YOzts_2G9TRqcxeiAagdHY5AWIknAinI8S5AJWR9VY31xBJG3QPPpzCMpUDvIsFNSgETRsqtvCo37lVWox6rd&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgr9ytPdDxXw&h=AAQHThNOCAQEwbBpXXDZ55n72Rd_ni8j8G-7fiizv4_VJWA&enc=AZM6y4QtIqTTEwLv52eXH8adTklHHU_CsjWxy8gFnRCGyZWAv8WJ9_Fpa93TWxYAvyavgmH_NUERXaKR5qHhqDSJoJ6EVzpom013_Bhr8BPwoQScUeXgQ64WQweSKP1bpNk5fD7y-Pwc2e3tbVt2WmupRYdNJIygLhtsbL2CdN58gaAFIwkjSfuTGuJaONQmTk9usRRdQZuxXb6SfRnBopHK&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOAFbXIlZbvM&h=SAQHD8oVFAQE3HHMHZmPFx6t-5O-voYa6CetsL9OU212xTA&enc=AZM_1ljwO3CFVKC_0hL7icAd5f2UrYjvnQV8UhBpGxGnZ0224Ll8cdKDerzIwxz1571lCvApB3TwXh5d4ysuSTtQRLsZvblEtDBzIUvVfyzqCmEsry09kKr5o2SQhPqUO5SxuWuE6JXaF1oyaCR0dGPSMIKOF0Mb8-4XyL0deWWBs_NGjpHwsZLM4cO4JYsLqSY3qIvCmy8GdJL3cdoUMXPo&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyHn-e3RELiA&h=fAQHcD68QAQG8BNpbXX4dK8IpQo-zPAL8jP9CUcub9Bbw2A&enc=AZMKqvfoWVx1OC8CCJBB5xjeey7WqwFh7LPyyHkkNpjas-C6nKW6tGe9PP4cqLj2z1J29g3Pad8MDBouofj4OlnK9JYdVyPAqtRdTjWn0UwmKRb7ncQMotwLr_LDGXHNDZtcxe8eoEz8EBKW9XwMGCUlt21FGRxcfes5pJ1a09UXFePKF0nE2-464dEU6a3xSQHYE4yv78LCN1ylW0XL5O7S&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyHn-e3RELiA&h=fAQHcD68QAQG8BNpbXX4dK8IpQo-zPAL8jP9CUcub9Bbw2A&enc=AZMKqvfoWVx1OC8CCJBB5xjeey7WqwFh7LPyyHkkNpjas-C6nKW6tGe9PP4cqLj2z1J29g3Pad8MDBouofj4OlnK9JYdVyPAqtRdTjWn0UwmKRb7ncQMotwLr_LDGXHNDZtcxe8eoEz8EBKW9XwMGCUlt21FGRxcfes5pJ1a09UXFePKF0nE2-464dEU6a3xSQHYE4yv78LCN1ylW0XL5O7S&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrS1Z33STBEw&h=xAQG5Jy5DAQF3Isrt83K-bl-nDm3UCDXgeETx-Int-PNSUg&enc=AZNRw1_IihajyD78DnRb0GDNAmj5n2fsrlmaLRV1oRTIAIXqpnaRQyNRwhyv7moqQYPLhhtEBWIkRoCI9FBtbsUUEihLYkbR35JRu0OQJb-I6goRXDBcwGsa6KSODjLosCemD8J6HF0YDEAPN_-OZsAClLKnMaQhg9NqvFhW2OOkHYZ_M2ZnNsU73QVI4rPK7zrd9csSME5HmxCyxa7OwPJH&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=a97aVDts2lU
https://www.youtube.com/watch?v=a97aVDts2lU
https://www.youtube.com/watch?v=wBtjFKB6Rgo
https://www.youtube.com/watch?v=-4OW9FX31rw%60
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DroRPtOMBysg&h=cAQHoNHwVAQGMAfA6ffJ5i7brs2XFI_MpUyHYk0QRX59QIQ&enc=AZOzfQ2goy3IYIrvHDLYnifS4tf_PIH9LJJCbqtQRCzTEgevwllqs92mAxivociQeS9wDCqet1uhs6q_Mswkdt5_UzZl3MDn6Jol9jSjl_Face9h6d6FE3a1WMtdZV8Y_c2jkC-npobtUNe51XaqN9wut-iSQD1VTvYL0NxpeOuz03DwOijm3FZAxkyGI07qJjVwERB2wqUtjnfK_FGDRdvU&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNh87f34jUyk&h=sAQFEizLGAQG_ntTdttE88e76a_SGGZIbboid0utETki4Rw&enc=AZM1dkxqp2gkZICeQ5-NZtJ8GfxsqMaasRD1Wy5XOmRBN7RmYp-AKS_NCfsxsaZJdBqzndT7eBWYuAb9HagZgNb3wnjSMlCv2xbG9phzEZs0LI2ze5QNjgpQIF_olNcVSrzH325NdITwadRtbZbE6b89JcLRqJ5Stc9tYR3mcnIaHVJlFrfwVzdA3ZHPFzzceZPOfiqV0dU0J0EoqrCeSWj5&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=Zj2o2OKhjkM
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32. Թիվ 5/21 տեղամաս - այլ անձի փոխարեն քվեարկության դեպք 

(https://www.youtube.com/watch?v=kcs_U22OquU), 

33. Թիվ 5/21 տեղամաս - այլ անձի փոխարեն քվեարկության խնդիր 

(https://www.youtube.com/watch?v=DLw85wf5zpo), 

34. Թիվ 6/16 տեղամաս - այլ անձի փոխարեն քվեարկության կասկած 

(https://www.youtube.com/watch?v=MK3NsC6aAEI), 

35. Թիվ 6/4 տեղամաս - այլ անձի փոխարեն քվեարկության դեպք 

(https://www.youtube.com/watch?v=QuU306lz-Lc), 

36. Թիվ 8/25 տեղամաս - այլ անձի փոխարեն քվեարկության դեպք 

(https://www.youtube.com/watch?v=MKq1yv6A1Bo),  

37. Թիվ 9/32 տեղամաս – այլ անձի փոխարեն քվեարկության կասկած 

(https://www.youtube.com/watch?v=lI1a5aie1qY),  

38. Թիվ 11/21 տեղամաս - այլ անձի փոխարեն քվեարկության կասկած 

(https://www.youtube.com/watch?v=L2pupn46sCI), 

39. Թիվ 12/28 տեղամաս - այլ անձի փոխարեն քվեարկության դեպք 

(https://www.youtube.com/watch?v=m7CMFqzwi2E), 

40. Թիվ 14/4 տեղամաս - այլ անձի փոխարեն քվեարկության դեպք 

(https://www.youtube.com/watch?v=S8PRl2WxCXs), 

41. Թիվ 34/01 տեղամաս - այլ անձի փոխարեն քվեարկության դեպք 

(https://www.youtube.com/watch?v=EtUm1fJRPVs% 0:02-2:25), 

42. Թիվ 34/19 տեղամաս - այլ անձի փոխարեն քվեարկության դեպք 

(https://www.youtube.com/watch?v=EtUm1fJRPVs% 2:26-), 

43. Թիվ 34/31 տեղամաս – այլ անձի փոխարեն քվեարկության կամ լցոնման կասկած 

(https://www.youtube.com/watch?v=gu5e9xrt7lE), 

44. Թիվ 35/37 տեղամաս – այլ անձի փոխարեն քվեարկության դեպքի մասին հաղորդում 

(https://www.youtube.com/watch?v=l4gQ8z7koOI),  

45. Թիվ 35/40 տեղամաս – այլ անձի փոխարեն քվեարկության կասկած 

(https://www.youtube.com/watch?v=sCLjBSXM_38), 

46. Թիվ 11/3 տեղամաս – կրկնակի քվեարկության դեպքի մասին հաղորդում (http://newsbook.am/…), 

47. Թիվ 11/3 տեղամաս – կրկնակի քվեարկության դեպքի մասին հաղորդում 

(http://newsbook.am/…),  

48. Թիվ 16/23 տեղամաս – կրկնակի քվեարկության կասկած (http://past.am/?p=25475&l=am),  

49. Թիվ 37/9 տեղամաս - կրկնակի քվեարկության փորձի կասկած 

(https://www.youtube.com/watch?v=2TqPN0OH_HY): 

50. Թիվ 3/6 տեղամաս – ընտրական փաստաթղթում կեղծ գրառումներ կատարելու կասկած 

(https://www.youtube.com/watch?v=hlTbYgmOqbY), 

51. Թիվ 7/4 տեղամաս – քվեարկության արդյունքների ամփոփման ընթացքում հավանական 

ապօրինությունների մասին բողոք (ահազանգ ՀԱԿ ներկայացուցչից), 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dkcs_U22OquU&h=UAQEAw4GCAQE9lFOYrd4Atq8rJ9W-DHhBre8XwP5qGsjBTQ&enc=AZOK2yTBviLrfIjni6kVtDo0-903rfWk0aKS4279ugKrWHD8LmHvq7EKJcizCSUPnaO6aci4xVb5mEVsyoyfPdXgtFQGOK_l_OTv7V66-9QlMVGUbGGyRdCjczNOrjvmI2fz8abqIUXSngOBoAt5hD-0WJyIy_91IaBGYSEXlaZi5iwhc1UFS0uTXJdCmluBERSl8cWNxGgKhwa6Z-lLTSP4&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDLw85wf5zpo&h=AAQHThNOCAQHFmmY2CNzDQoGrsh8wU824_7Suj8TaM5dfDA&enc=AZO0PjWTJv-UJ00XNpIV4eCRom7kSvf_M38idIwuUPGCFq7H2pvf0rTiPJ01isDLBSL_ojqChPiSNHyjRC-zozZXeLtGTfjmo9lFsYOGUcxRStvu307EwlGcunuV3ZhvqAj5BNlIyLIko6NXdCDi6xXwiRmgnoj6yaFdABtFTc0xYfR1CZ7ER03usH1DkaqGtNEp0iv9wypCfURyAYdBcJgZ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMK3NsC6aAEI&h=BAQHLOLO7AQH2QqzPtgfGNxRvoAXbwiBGucxa7erklbB95g&enc=AZNyq6GxOHqqdUioTWz89ram8LXlxcdM2dfzpgaF7VeofZ7-rcCezBlGrmoI-B0KtIMrnuuHBjZBjB0sz7YfWkqTGkRWKjoWnTQes_AJWP04vanOfEWMyACU-nFLsj9lcrCf1VaIcxfqCbs4xuufwc91BofTbrdsYS8fNRu8cDG8csU-lyx3kvsEgSCOaRAoIWvCFcmJ-RNr_UjPIThqJNf4&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQuU306lz-Lc&h=WAQEcb1z5AQHQVhoBJv5ViX1l9tMgFa6sLZ_0gef_AtLcyA&enc=AZPTnryMXrkdDDd4snioqodFQNPNQs0NcSl4--R65_09Qak13G8YSzDHLWyTZCoSv37nyr1x2sIOrjHa0sdboNa4J92BEd0H1sVAZhm6XiFdFFedlsg1CbH6G9NjJivXD86Ubomfs2KhxwqJbGWl_Wei82s6xfyuoZp6KE28c_i8vETRHohq2UPyy6OsmAHbZ0KfQ06LGeK-2g4zRqY3EWb5&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMKq1yv6A1Bo&h=-AQE8TEqTAQEGimxf2APQ-bIDoqfiqZeThRBHGl0x-DIAqw&enc=AZMkizn2Kk6f8BYC7PagTghEVRSc6EG_lW0wlMs8nXBWaLV7IqZiG1CnmDo0g_SJK0mRS7AXXmrZnuDyfCDcZjzUzSumHsaGDlDtRm_g7EQI__4Y1KL0NMQhk0ek4f8gGuXtNW193HR0n2hpAZCXGLqzHaZw8TwDEeOiILKRSMaMp-5JXaa1xCVqxByIzrVVr8_M6EtHBGSZ7V_J8DoBVE35&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlI1a5aie1qY&h=aAQE_KTmIAQFfkcW9JqxFDZzPCV7Zni-z3n4IXWOt4h8THA&enc=AZN3Tt0V6vblrkqZkByxwjl-DBdp6YSOJ0C7DGd3J_Gaqy2OUNpRlH3vcFVwY39SUrDdsNNMdrDuPQJB_5g5mTxwGZkLQWCcIOmkYEmV76tFIJ57bIWiDNANwu95eEqD9FAhveV5O2Kqkju9_jcULFzBUaH05ztXu0OoT7uK57GwbDBGixOQYGHf3ApwiZe1WkrDFGo1BjmCjyz5u6oVRLMJ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL2pupn46sCI&h=EAQFdnIf-AQFl1yx7D8EyNX7sDnCNfUOZ2hHtwYtOce9EdQ&enc=AZOC8JnHurJliUX2FgIL4EAJi5Zax6OG-W1zMYcQMmu1XycDjiQf7CTEa4NLAbhIVviKAja3fqb9bn07326y0fFKvygXDe5QQw__3SnVHdHin1PMZ5IVE6ha8HaS0XeyodpqjO59JcA2lhf2IIK4CP3pliUO72IE8AsjWv4VjgNt86IVbzWHkqT2olWi0EATy4LeRJX_-0ABxHhqzFcmbZUL&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=m7CMFqzwi2E
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DS8PRl2WxCXs&h=MAQHg0ljPAQFeKcVhJyRay4ukAnLXT-B0hiBtJc1t2mI5vQ&enc=AZOFiHKrAES2yMvilQ92wfF_oHovGkNrpPhC1v0S0Uu5N1TCQ_lSYo32fNFvwgfkCEaBrU242TxCKfnZdTRqQi4JS2o98t0PxUrxR8UuoRKFAyqp3z2rOY_pr0Msd_PcEcEMpNvwn62rSdmvoHniBAHs5682gGgN6NFWYb0LY1Gk314ImP6yImnBgo4mgrlIq6fYcnuZDh-sOUlfG5xdqLUi&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=EtUm1fJRPVs%60
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEtUm1fJRPVs%2560&h=AAQHThNOCAQGNXV0N3udGHKINgrJ12exxK9Df3EW9nVjaIQ&enc=AZMiOKO3p6AxXlTUvvgnV2daMi1jKM2ixcu2IRSe9xb68HOUr15BPwGGqlKBH48rFBniVQHLDg_0Qv-_VBhnszdI-P5dc3j7xg-K4ZxJ92Dgleoy3oCgDBPrwMrzdNqtPCVr3BpZrbNZhj99FwSPwbjDp_QoD9SFQXs5RByPNMApaOOj5ywqw3zel3okA6ZYYqxPxuskGZi0uNYAxSoubo4l&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgu5e9xrt7lE&h=RAQHWuOA7AQHn8qKrCA_FVdMmQrU9JkSIkZWWbXRCmlkU6w&enc=AZPE_L7kBEtBjO5AJKS6_-tQHBn-o1bOVQ01EMhAlSedXlMtrb3UiqUTe0L4F4D0oH8kjEA5LufCNcP1XmY2lU-2D0z4S9Hwxtw2LMOHItt10-OqGsv1gCC6pi-Ugz88vsfFaiWOvREicT3aWG0h7p8ailQ10csHBdJfaqWv0H_UAhc2UIwnnJXh3tdRjOhLmbXT-PfYwygPKzpG5ziJz_Zc&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl4gQ8z7koOI&h=aAQE_KTmIAQEkr1IYhaNIqIRuHHOMl6KKZqGi4NSrxUdnLg&enc=AZOG5l1vWpBxS-RbPRuUso8bQK1RMWElIOfgf4axIxgUKUmkngADCGQZO-i5M0WWhweWzjEq4P5KB7crvXeipqLJYVun2N7rhPhSgvLHlKrhOD59eQ8mIadLXubKqkJFoaqEhwqvu-guQsVgIDnVdPzGcqELooEq0qdnp_aSRjEJcvd55LRF6l_x5y1DvI8KehlOzCWpkeVpogGTqpW_S2TC&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsCLjBSXM_38&h=hAQFyeQUnAQF3a4qmLkVaHsz9w43gNSPaIcOOPvSkQ0DdWw&enc=AZNrbcy2-luoGRJ7U8m8cf2OTxcJWcMKTq5ToK2_SxhYWUUHNAok8KYY4mbE6KyNaxDPeSfQzlk4p9QwwQdzzNAyEvEhh3kph6ztyVlEwGaEvFlSbzIQ1YehqUlxyJ3xGq-ANecJuTXP4ZDFXRx8mpbZj7SH1LBd4Ze-ZgS7tEO4ObXufTKPNM5dXaNWpORvC1nCJIWYQkFhOxr4hoNXyksz&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnewsbook.am%2F%3Fp%3D72107%252Ftarber%2Bhagustnerov%2Bkrknaki%2Bqvearkutyan%2Berkrord%2Bdepqn%2Be%2Bardzanagrvel%26l%3Dam&h=zAQGwVb4pAQEfco656u27S9h-LgJEuOCZOB76PWNuF5zxPg&enc=AZNozAnSKhBDWeF1j-yOH6F91lrHlEiJCTw4O-PjKWU7sgUdM_Cpv3ECws3XeQpevOPdc1DodprOim2-gor6KVZqjzH1VqfWdaECTVxG8rcP7u_do7HUnRE_T6cG0aym2TJv9sShJGoyWPbqBr7V3UObJqZCedRakl096ZqVDGxUEohAJ0J9eIL4qMx9-mKqg1hVk-r6q_cQN8fHR2_HEbyX&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnewsbook.am%2F%3Fp%3D72101%252Fmievnuyn%2Bandzy%2Bqvearkel%2Be%2Btarber%2Bhagustnerov%2Blusankarner%26l%3Dam&h=bAQH_g83yAQEfI837LEHDbggbHZgsUaDd0OBBSJpiYGMgSA&enc=AZNzZgzKIkZ1OAwzNwX6IgEDojzHAUVJot1aGibUZ_y_P1RHd6xAhQyQ4nCGVnCK4WlaZE9Oeb1Ujpa34xO19mdmEEZJeITL1H5ZQilos50oRE4olSsgTLC9KciNX9Ud3T4YlljwQp4-1vtH2Z-jQ-sj6p9WNNRbpYhF2NEtM_y9-U67f7N4LQLvm3bSeoTEqneHTkJIBMsldjwnsxT4-d0H&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpast.am%2F%3Fp%3D25475%26l%3Dam&h=7AQHduMgmAQGpordwCUo8IJeKdNQKZ0w1pa1oowUgLjrl0Q&enc=AZOH549ZrA5TRHn5vybTvH8OVTc6On-_U-oVrxZtY_65gdYYShR84ZLGIAXI605YKSYdFcaDR4_-D8I2Ag3nCCjyMsLJgA1LzedwaRbQkj_V5fMbboR-mMjhjCNGcDBXWE5z1tytd7IzXXNeDOODWD-DmObUyP8_h1N3W3Alg70SH1v9RojRcDrJ0-0brpGz8husimdfKapVvs4JFRNgllQL&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2TqPN0OH_HY&h=gAQGl5uE4AQF2hCJFoyugRJB8yMR9QAD_5gPQoImnaCuWoA&enc=AZOli9p5-_Ls5igVMu5nbF1ZwtB-w_JUwBUb3saWWonls4wRsmWHoHj_uGbNQFuffNDi3tEvOfnPfBPGuGrHsOarBDPdwNhui9spdCNbyvHTkf9mUFaXCY59sF7r4pxPf5eJ84ImpV8QeVbW96oc9I7cNKiwObYmCd4ccXhkdHNZPFNfQbxk9aYi56oEB8oyDn0rKEn6H_i-8gJxKaBWHCIS&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhlTbYgmOqbY&h=hAQFyeQUnAQFqQcHaqphle8jnCFC-vfa4HGYnzkjjNjctgw&enc=AZOxri-AXAhSLv2KUcDpb6gBINFvgg1EYC_w6ggbklUBPgqcIhMzAW0u3-uZuWwtsTb6FUcY3JvE97da9g3ag696SqklpgIC1kdyw-HHKvXNJ6k1leAxaJ7YSM1xXp6w5OvaKjlTmSBWMu5fAGQOPcNsFYeVwA0Ep5sE9j_8h3cAgV9PREIXMDrQeSyOayfTg6fI4mmi7IaDWalXOobP8usi&s=1
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52. Թիվ 7/24 տեղամաս - քվեաթերթիկների հաշվարկման ընթացքում անօրինականությունների 

փորձի մասին բողոք (ահազանգ ՀԱԿ ներկայացուցչից), 

53. Թիվ 4/17 տեղամաս - քվեաթերթիկների հաշվարկման ընթացքում անօրինականությունների 

մասին դժգոհություն (ահազանգ ՀԱԿ ներկայացուցչից), 

54. Թիվ 10/18 տեղամաս – քվեարկության արդյունքների փոփոխման կասկած 

(https://www.youtube.com/watch?v=5bPEI2j--YY), 

55. Թիվ 13/23 տեղամաս – քվեաթերթիկների պահպանման խախտման դեպք, քվեարկության 

արդյունքների փոփոխման կասկած (http://yn.am/?index&p=54830&l=am),  

56. Թիվ 35/1 տեղամաս – քվեարկության արդյունքների կեղծման մասին բողոք 

(http://galatv.am/hy/news/132855/),  

57. Թիվ 5/28 տեղամաս - լրագրողի գործունեության խոչընդոտման մասին բողոք 

(լրատվամիջոցի խմբագիրն ահազանգել է, որ լրագրողի տեխնիկական միջոցները վերցրել են, 

նրա համաձայնությամբ տվյալները կարող են տրամադրվել), 

58. Թիվ 7/14 տեղամաս – լրագրողի եւ դիտորդի գործունեության խոչընդոտման մասին բողոք 

(քաղաքացին տեղեկացրել է, որ հանձնաժողովի անդամների եւ լրագրողների ու դիտորդների 

միջեւ ընդհարումներ են եղել, քաղաքացու համաձայնությամբ տվյալները կարող են 

տրամադրվել), 

59. Թիվ 10/14 տեղամաս – հանձնաժողովի անդամի գործունեության խոչընդոտման մասին դիմում 

(ահազանգ եւ դիմում ՀԱԿ ներկայացուցչից), 

60. Թիվ 5/1 տեղամաս – անձի նկատմամբ բռնության դեպք (ահազանգ «Ժառանգության» 

ներկայացուցչից), 

61. Թիվ 1/8 տեղամաս - լրագրողի/դիտորդի գործունեության խոչընդոտման խնդիր 

(https://www.youtube.com/watch?v=87tmXS6cUKQ,https://www.youtube.com/watch?v=xIcTsraxW5k,

https://www.youtube.com/watch?v=paEUDcIoZL0՝ 4:02-4:55 րոպեներ), 

62. Թիվ 6/9 տեղամաս – լրագրողի լրագրողի գործունեության խոչընդոտման դեպք 

(https://www.youtube.com/watch?v=hBxFvWVQxh0,https://www.youtube.com/watch?v=dzQzeOFETk

A),  

63. Թիվ 4/28 տեղամաս - լրագրողի գործունեության խոչընդոտման 

դեպքhttps://www.youtube.com/watch?v=Ab7eiu33ZUs, 

64. Թիվ 10/18 տեղամաս – լրագրողի գործունեության խոչընդոտման դեպք 

(https://www.youtube.com/watch?v=0jn67v_plkQ% 2:05-2:15), 

65. Թիվ 10/20 տեղամաս – լրագրողի գործունեության խոչընդոտման դեպք 

(https://www.youtube.com/watch?v=IeEvj9_Pyvw), 

66. Թիվ 10/20 տեղամաս – լրագրողի գործունեության խոչընդոտման խնդիր 

(https://www.youtube.com/watch?v=wlnsIN-aIL4), 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5bPEI2j--YY&h=vAQGjA8AuAQFkFm4kUs2R0JT2lVNeW5pGMkICbipHlqmCWw&enc=AZPpdDz_Bi_9ajHP3rMp_bTKvlhQqVBYRQKiRv9UGOUT9iAkN0Iz-brFFbEWKCYkWcwL3lL_WKyB1DMES_texiZO4wGtXp73JLoujcP9vE62gBFuhdJo8eQzGiXKVn1KkuNefoKkJT8hWvcgqmGY807RMVNBYBu9KW7Y1MEvhvx8KxZFFc1HHmnHFp6gFnjXI1In6v-eJnDRxf_P9x7ZMv9q&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyn.am%2F%3Findex%26p%3D54830%26l%3Dam&h=RAQHWuOA7AQGkkqeglayh_unWlUMrZ-NTyZ67_Dzm7bussg&enc=AZM4Mk9iUSiQBVn4yFuGUbkIC7Bz-g9-Paoy44KSY8YHjSfrDLHT85FYp53s3mZyaB2iYSkrzzgavY3LRbSB-VWEQA5b4SiAvvJrt7_38hFbj3zwesLXkipXYOTGGeC092vVqlJ5JBB7HFUovRpHaBP4rBERazrv9g3gGZU8oQVoGnLU8IgurS3Qi1-2o_AVIzDwVl26eB5QZm48TJWthZvg&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgalatv.am%2Fhy%2Fnews%2F132855%2F&h=xAQG5Jy5DAQEiYK79MGo-soT4dbzMoKu-RAuMGBcCwF8fEw&enc=AZPFBIKAlMSk1a6FZ8KBe0V634n-bqG5fIlAdmnV2fUubRV47e0OysVCazLIKTFBRhkNDMfuxkB8o8AmkP2xHbkX_Tii27G4MLIwKRqlHUif9F_JFcipn9lmXDeecydmAW79MnJqfYfPONL7iFwjK1tlGWZZQ_6R4szMq5d77Nzp5AvJUQG4q0mcwgnw-qSAvpXj-tEKI5mD-cEtbE8hqrEw&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D87tmXS6cUKQ&h=PAQHSgtSpAQG54LgoTksSyIVPmC63CvBjfu2SVK2traARfQ&enc=AZNljVexkoKaLxle0gXFFVtxR4o2TJoZY73handVMO6_gjlN6HBdfosBl8UhzWCU1DkcWOKvLJHSHXs36_OWi2KIb3pDQMjhaJ1gl3HGV63tkr7YmfO4AthT4PyRiue4wXHWjt_1p30q1Q8zXGcPUkgf8nL0jePHPndD-_3Tr88u5ROVZyR8uXxjfRqRuM5dnVGSx9M84p1K1NLKrIAnSNsu&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=xIcTsraxW5k
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpaEUDcIoZL0&h=fAQHcD68QAQE50DavlyxbyjmCKhjEnmG6Y7VlG4bUTM6VpQ&enc=AZMzpu6I-L7Fs3PefxO0xHK2wOxNlPOn3_Lt0Bl5S8NfglMRdg64I4xIz_LAEjcENeytlLi9JKZ28xsFWW_zImVns-lhXKICvzGLsYknx5FxY-FH1umddYtWvvGLv06m1pPEwrn5PhQ6rLTdRye_GMy-S63O0_NHWjuZrYbn9t7uYITaB-CjIvG1bhBQ5z2SUWfdo3dPA5zTdQQHhUd7dB7W&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhBxFvWVQxh0&h=sAQFEizLGAQFY9NBQZugIUgHIc2JATKMAuAamGcI-ivd7xA&enc=AZNtifPMN0i6PTMzgzTGnNl_edeb4d8A8yY9PC48Wh4BjC8wH9qbEIeIZZAUiDLkaZrsJX6M-3z1N3TGeB0Sk44h7WHOlvmT0fZ2JVTYsARUPkL89Vu7oFcP0Sy7PPMGpJEDqCu4LxeDw9tH8SCjXlldOWae0SdwciwwW5iGmGkNv7R7U9ODIWErVcUgZ7Bik2SQudyzl_9oJHGgQSTcB-cn&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdzQzeOFETkA&h=GAQFNYyLFAQGW9S48SLRRt0zX7LQACl8KvQ5ZVVakgqTvjQ&enc=AZOuCkejx6_Yg44R5uRc19_fmiKdh763Nh8mY_eecoOv3PLOlH393r2eHSx7ZYW39PtTwNI1_QE-uX8ERe5eKQl_GUTE6-j1CDCQ2RwvBGotQDksnnRkFRx8dYBy89YFM9emaDwGyem4gqNwhwBwR4lyB92_6KJbQ2S1-gHaEUHplPXQIU89Jobqzs04URqJ3jl2CzYXV4WBSRlceR6TTXe7&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdzQzeOFETkA&h=GAQFNYyLFAQGW9S48SLRRt0zX7LQACl8KvQ5ZVVakgqTvjQ&enc=AZOuCkejx6_Yg44R5uRc19_fmiKdh763Nh8mY_eecoOv3PLOlH393r2eHSx7ZYW39PtTwNI1_QE-uX8ERe5eKQl_GUTE6-j1CDCQ2RwvBGotQDksnnRkFRx8dYBy89YFM9emaDwGyem4gqNwhwBwR4lyB92_6KJbQ2S1-gHaEUHplPXQIU89Jobqzs04URqJ3jl2CzYXV4WBSRlceR6TTXe7&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAb7eiu33ZUs&h=XAQFEBPVvAQFxND2Vx6Qk7bzF4iS5goejLIWcoMEeLNMKcA&enc=AZO2GJo37wWIJ0HGPaGGegiyKzJMHFYRbUOBMtsHPO5st-YBtN3VzDZb-9CYN6maR_R3Qr44FA3sdUgGUSqwJprT0eVSi11Qu9D_PxnsC3k2GrEBmqSgI4pRby51S7hhH7DmiI43EO2bjqqI-wNDnH0_seJXDzttDl96RCxt1IeFjlf0Br_xCRCQ8vRVVTYFXj7V5NYA5Mf15SMChA5Xvx22&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=0jn67v_plkQ%60
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIeEvj9_Pyvw&h=oAQHSTIPqAQEOpyeNvQPKF_W7pDW5_fhnxRB0pzg8PasNuw&enc=AZNQKj69G1V5Pc8sXw-RAQL80-6_rFKj_8kOb3sh1kzkb-YFCNvJMKbQf0f8yUpOZYo-Vkr3VCeRi4ZsYlfk9sP1YJrR1eD0h-g4dK_4KNVqSLgEJIXy2iZs_VIlnL1IHjaTuM4e4kzr6zPPKVX3RGcVKWvrfuWlGqp4OtbzbWHHEr0NNOd0A5ymjusCnJhIFnghBrC6bht1ZCgN-kvjiTxa&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=wlnsIN-aIL4
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67. Թիվ 4/1 տեղամաս – դիտորդի/լրագրողի գործունեության խոչընդոտման խնդիր 

(https://www.youtube.com/watch?v=AjRXqAHYkKI,https://www.youtube.com/watch?v=ZsbToL7HCK8

), 

68. Թիվ 9/1 տեղամաս – դիտորդի/լրագրողի գործունեության խոչընդոտման մասին բողոք 

(քաղաքացին հայտնել է, որ իր լուսանկարահանող սարքը վերցրել են, քաղաքացու 

համաձայնությամբ տվյալները կարող են տրամադրվել, 

տեսանյութ՝https://www.youtube.com/watch?v=LmtslZzy7t0), 

69. Թիվ 35/1 տեղամաս – դիտորդի գործունեության խոչընդոտման դեպք 

(http://glatv.am/hy/news/132855/), 

70. Թիվ 6/6 տեղամաս – դիտորդի գործունեության խոչընդոտման մասին դժգոհություն 

(https://www.youtube.com/watch?v=r6iCIIh4od0), 

71. Թիվ 8/27 տեղամաս – դիտորդի գործունեության խոչընդոտման, ընտրական փաստաթղթերին 

ծանոթանալ չթույլատրելու դեպք (https://www.youtube.com/watch?v=cm4Prn6sulw), 

72. Թիվ 6/9 տեղամաս – հանձնաժողովի անդամի գործունեության խոչընդոտման դեպք  

(https://www.youtube.com/watch?v=hBxFvWVQxh0,https://www.youtube.com/watch?v=dzQzeOFETk

A),  

73. Թիվ 9/14 տեղամաս – հարձակում տեղամասի վրա, հանձնաժողովի գործունեության 

խոչընդոտման խնդիր (https://www.youtube.com/watch?v=lP-jewuGUK4),  

74. Թիվ 10/24 տեղամաս – հանձնաժողովի անդամի գործունեության խոչընդոտման խնդիր 

(https://www.youtube.com/watch?v=3qhxzCu_thY), 

75. Թիվ 9/23 տեղամաս – կնիքի պահպանման կանոնների խախտման կասկած 

(https://www.youtube.com/watch?v=IGohY-4D6DE), 

76. Թիվ 9/23 տեղամաս – կնիքի պահպանման կանոնների խախտման կասկած 

(https://www.youtube.com/watch?v=IGohY-4D6DE), 

77. Թիվ 34/28 տեղամաս – կնիքի պահպանման սահմանված կարգը խախտելու դեպք 

(https://www.youtube.com/watch?v=QhDOh4DCgnw), 

78. Թիվ  6/05 տեղամաս -  Քվեարկության գաղտնիության 

խախտում(https://www.youtube.com/watch?v=JX-LTvgGUtY), 

79. Թիվ  7/14 տեղամաս – Քվեարկության արդյունքների  

փոփոխություն(https://www.youtube.com/watch?v=O9R7pjNldDs) 

80. Թիվ  9/01 տեղամաս – Լրագրողի գործունեության 

խոչնդոտում(https://www.youtube.com/watch?v=9Z6X81bRXe8)  

81. 09/27, Նորագյուղի 9/27 ընտրատեղամասում դեռ վաղ առավոտից ընտրախախտումներ են 

գրանցվել: Դիտորդները ահազանգել են, որ մատյաններում նախօրոք լրացված էջեր կան և 

հանձնաժողովի նախագահն հրաժարվում է արձանագրություն կազմել: Օրվա ընացքում 

շարունակվող կուտակումները և կեղծ վստահված անձանց մասին արձանագրություն կազմելու 

դիտորդների հորդորը հանձնաժողովի նախագահ Ռազմիկ Քոչարյանը ևս մերժել է: Ժամը 08 անց 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAjRXqAHYkKI&h=RAQHWuOA7AQFULxOXiJde6H1nk4jM2ASmB-3bdSvjScuwyA&enc=AZM0N8IZfJHs1Mp8Vn_OnbbwrEArihBhfomHb3PYSp9LiKLiMF4Pql-G20rZYo7PBgNogz83eRnidychBi-Tt_sbzUjBz3PLDihpCVyPh5nNjfJ1anIf4lUk_j7HKWWXHO5APmYhwvPZJHe52Z5CBbiH2o6OoTP7ZykkfarZAFcIiobM1QxpS70mM57N6jJSDEH8xFTmNtwc1jwA8Y4NpIpB&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZsbToL7HCK8&h=dAQHewOsrAQHLZXlgGkXbyj_LfZzK7glXPG4TI6mw5CzqBw&enc=AZMbYD9mHxHUDHaeh_moxUVnUCPr9VgF4FJRLATygZnPeLd7arnbi7OMHOzWPbXqyq2bPJ1NJV1jR6B4decnNlzTu5l6-c_velIZ8lqVyKLK-ZFFk0ANj8KXzkVSjMlXWXGqxFEBAAQT6lNS-kIhAE-B3N8d7jy3cQfZmUJZXW7Pf6xEDfdTvdOnbU1KDfI1rOVodAb7QR5L8OsE1q9ZEXBY&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZsbToL7HCK8&h=dAQHewOsrAQHLZXlgGkXbyj_LfZzK7glXPG4TI6mw5CzqBw&enc=AZMbYD9mHxHUDHaeh_moxUVnUCPr9VgF4FJRLATygZnPeLd7arnbi7OMHOzWPbXqyq2bPJ1NJV1jR6B4decnNlzTu5l6-c_velIZ8lqVyKLK-ZFFk0ANj8KXzkVSjMlXWXGqxFEBAAQT6lNS-kIhAE-B3N8d7jy3cQfZmUJZXW7Pf6xEDfdTvdOnbU1KDfI1rOVodAb7QR5L8OsE1q9ZEXBY&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLmtslZzy7t0&h=eAQGnou2SAQFCGcagSOldqPahJXV4cp8X4NMjzjWITz-YHA&enc=AZMj5QYEISlYKR75L91Wnby2Us2jBpkyvA1WHIVTiU9bEgzhSvEtF3mCVk77daVJ8q9dAzeknyLq-DirnTiLx5dj2NBuJj9NMNa65ggjI1d791yaSvt6tmq1R3qges8vMi7stAgCDdw87Elmu2Ee6Yg2Tc_6rOEz6vamq1jYAYmEJ9idKjZpFCQLL_T-D3yP3zKFrgmjz6OinbYbe83sfUDN&s=1
http://galatv.am/hy/news/132855/
https://www.youtube.com/watch?v=r6iCIIh4od0
https://www.youtube.com/watch?v=cm4Prn6sulw
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhBxFvWVQxh0&h=MAQHg0ljPAQFL-SXQMovAFhgux9Eg2q-YOzHD01jhjNOXWw&enc=AZMkS8QwASJ0hJ2tfAqqWViMGAUxLJ3tS374PLBYVHOF4QLCyx9ZNURLa89WgRDMdMqBq8MPeaYZ_ZH5xARoGXoCp5sRCp0dfGFmYaBD1JBHBLim-kabdstCgonrUpDHpWlNRPyh3WvuD0E7JqM_WCwQ0WfNhL3h_HszQAr0qTwj8V2jiteP1s894wE5SDDeoUbkk5Z5Q8YoExKJ8kKfdsJt&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdzQzeOFETkA&h=gAQGl5uE4AQEMoHFMlAILoOlD93HqMQ8GNF3VGa1yUCZgoA&enc=AZOxqG2wMRvw8oIUSwArH_-MqNdZS-nrhDykC7lJHszpIeVEpreOnz9GeRb0e5qhEESNMoshbsxkWxSo1Ofkgd0u1c-KF5dhxnEJTItMh-bklps6wpKybpJNsX-mxTAnTSU251KFV-ej75BsqHmOovFmOtaYD8ctwgtf2lmvewIUFEK0k2lcssGNJlB7IcY6gdbvvvVLfF3w7ItOUFpfeUHP&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdzQzeOFETkA&h=gAQGl5uE4AQEMoHFMlAILoOlD93HqMQ8GNF3VGa1yUCZgoA&enc=AZOxqG2wMRvw8oIUSwArH_-MqNdZS-nrhDykC7lJHszpIeVEpreOnz9GeRb0e5qhEESNMoshbsxkWxSo1Ofkgd0u1c-KF5dhxnEJTItMh-bklps6wpKybpJNsX-mxTAnTSU251KFV-ej75BsqHmOovFmOtaYD8ctwgtf2lmvewIUFEK0k2lcssGNJlB7IcY6gdbvvvVLfF3w7ItOUFpfeUHP&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlP-jewuGUK4&h=zAQGwVb4pAQGlU9zvJ4iwtcw0T0-5gVe31KbDtzAku8BYyw&enc=AZMOinq7-FZD_VkmpBjPhHocOorfIorzMR55sCU1uDxncPKeQt4uwPsi9aJxn61tQe9IUvMxhLjOYJ9UTqsMm8RI55ydeKQyDKiwTYy8OCsY2MNhZM4nC6PeMEmXV9NqSKH9Rq8ko-nGEMZwvWmtO5kf6OzsUTDB6DmdKAUu0D33RnPGzRid_NYNzzeSg15Y_8Ohvn8WWTlS1SrlRt3hXmOS&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3qhxzCu_thY&h=aAQE_KTmIAQFkYGbS97lElaeYb2nzoEuK9ugg8lviYcXPWg&enc=AZM8vxDW9-lf0_uypDQZCMP7XLRG468GXAZwQjSOB8xvcZJBX49U8n-8Qw59yhqgIlIN6gzi0cCl6eduqQWx7kuqH-tQErikXbK1S8v-XZcnwoMV1r9c1Ag0tBj-JvwVzM1_65TVXqv30OwfeCnuam7d0cOumKrCwJUohzTgQ5ymFHQ-JQbUxlP1k2NYoleawRTNcW6CjR2_KL4BT0cwp0vO&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=IGohY-4D6DE
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIGohY-4D6DE&h=vAQGjA8AuAQEITwGm1eRMHxDKnhu5VjpW1GDy4zvvfpAL5w&enc=AZMyPgWsU2JxHxx06CWSAVK_AMJ3c3tRFc_Mdz3ue2IFV4ikplmG9RNj371b3MMjlaMdfoe0jzEt1zLco2qMe9KC_BknWHC6JOm-tLWX7aVvpQAdbr4aMQJTD_aJ-mO6HFoVfw_j-Y_ESqKpwG9JVoXNkF_ZvUD9s-hYBI5Vz1QjLvHwlsh_I_zyXcgIMXVq5IjRI-FOtp-ZG02eYKl9euyl&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=QhDOh4DCgnw
https://www.youtube.com/watch?v=JX-LTvgGUtY
https://www.youtube.com/watch?v=O9R7pjNldDs
https://www.youtube.com/watch?v=9Z6X81bRXe8
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ընտրատեղամաս է ժամանել թաղային հեղինակություն Բոգոյի` Ռուբեն Սիմոնյանը (ներկայումս՝ 

Կոստանյան) անձնիք և դիտորդների ու ընտրողների աչքի առաջ լցոնում իրականացրել: 

Ընթացքում բռնության է ենթարկվել «Չեք անցկանցի» նախաձեռնության անդամ Նարեկ 

Շախբազյանը: Վիրավորել եւ սպառնացել են նաև դիտորդներին: 

82. 34/28, Գյումրու թիվ 34/28 տեղամասում, թիվ6 հիմնական դպրոց, մինչ տեղամասը փակելը 

քվեատուփի մոտ գտնվող հանձնաժողովի անդամից մոտից վերցրել է տեղամասի կնիքը և դուրս 

հանել տեղամասից, ինչը նկատել է դիտորդը: Որոշ ժամանակ, իբրև թե փնտրել են և չեն իմացել 

որտեղ է գտնվում կնիքը և այն նորից հայտնվեկ է տեղամասում: Միժամանակ տեղամաս են եկել 

մի քանի թաղային հեղինակությամբ երիտասարդներ և լցոնել են քվեատուփը: Դիտորդը հասցրել է 

բռնել նրանցից մեկի ձեռքը, նկարահանել է այդ ամենը, սակայն հանձնաժողովից որևէ մեկը չի 

արձագանքել այդ ապօրինությունը, ընդհակառակը՝ չտեսնելու են տվել եղածը, և ոչ միայն չեն 

կանխել այլև անգործությամբ նպաստել են հանցավոր արարքի կատարմանը: Տեսանյութերը առկա 

են, դրանք կան նաև ԳԱԼԱ-ում: 

83. 10/04, Հանձնաժողովի նախագահը մինչև 20ֈ00-ն հաշվել է փաստացի քվեարկածների թիվը և 

ընտրատեղամասը փակելուց հետո նորից ըստ օրենքով սահմանված կարգի չի իրականացրել 

հաշվարկ, փաստացի ընտրողներ, գրանցված ընտրողներ, արձանագրությունը կազմել է ըստ 

նախորդիվ հաշվարկած նախնական թվի ու հանձնաժողովի բոլոր անձինք ու վստահվածները 

ներկա չեն եղել այդ հաշվարկին, արդեն բացում են քվեատուփը: 

84. 34/26, կորել է տեղամասի ծրարներ կնքող ծրարը. 

https://www.youtube.com/watch?v=QhDOh4DCgnw&feature=youtu.be  

85. 34/28, լցոնել են, կա տեսագրությունը. 

https://www.youtube.com/watch?v=Yunpd12R1y8&feature=youtu.be  

86. 08/35, Հանձնաժողովը ընդմիջում է անում, տեսագրվել է: 

87. 08/16, Ամփոփման ժամանակ հանձնաժողովի անդամները ընթրում են: 

88. 34/38, քվեարկվել է ուրիշի փոխարեն, հանձնաժողովը արձանագրել է խախտումը: 

89. 32/02, Դիտորդի նկատմամբ բանեցվել է հոգեբանական ճնշում, հորդորվել է չդրսևորել 

ակտիվություն: 

90. 03/24, Քվեարկել են Հենրիկ Հովակիմյանի փոխարեն, ով մահացած է: 

91. 07/15, Հանձնաժողովը անորոշ ժամանակով ընդմիջում է անում: 

92. 32/02, Դիտորդի կողմից գրանցվել է բաց քվեարկության դեպք: Հանձնաժողովի անդամները որևէ 

կերպ չեն փորձել կանխել այն: 

93. 34/36, տեղամասում ծրարների պակաս կար, առաջին 100-ի մեջ 10 պակասում էր: 

 

94. 32/02, 32/32, Դիտորդի կողմից արձանագրվել է երկու հոգով քվեախցիկ մտնելու և քվեարկելու 

դեպք: 

https://www.youtube.com/watch?v=QhDOh4DCgnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yunpd12R1y8&feature=youtu.be
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95. 11/35, Դիտորդը հայտնեց, որ տեղի է ունեցել լցոնում, իսկ ընտրատեղամասի փակումից հետո 

հանձնաժողովը փորձում է լրացնել լցոնվածների դիմաց ցուցակները: Դիտորդը կատարում է 

տեսագրում: 

96. 38/62, ՀՀԿ վստահված անձ՝ Վաչե Ադամյանը, վիրավորում է դիտորդներին և ստիպում են 

տեղամասից դուրս գալ՝ պատճառաբանելով, որ 3 ժամից ավել դիտորդները տեղամասում մնալու 

իրավունք չունեն: 

97. 09/23, Դիտորդ Պաուլա Դեր Նայորայի հասցեին հնչել են հայհոյանքներ կողմնակի անձի կողմից, 

ով մի քանի անգամ առանց վկայական մտել է տեղամաս: Տեսագրություն կա: 

98. 08/25, ՀՀԿ-ի մի քանի, մոտ 3-8 անձանց, վստահված անձի պարբերական եւ միաժամանակյա 

ներկայություն տեղամասում: Հանձնաժողովի նախագահը չի արձանագրում խախտումները: 

99. 11/11, Մկրտչյան Մարգարիտա Արայիկի, ըստ հանձնաժողովականների քվերակել է, բայց մոռացել 

է ստորագրել ցուցակում, դիտորդը դա արձանագրել է ընդմիջումից գալուց հետո, այդ ժամանակ 

են բացատրել և այդ ընթացքում հանձնաժողովի անդամը ցուցակում ավելացրել է իր կնիքը, հիմա 

պարզ չէ, թե արդյոք իրականում այն անձը ընտրել է: 

100. 03/02, Վարդուհի Սարգսյանի և Խաչատրյան Մարիետտայի փոխարեն քվեարկել են: 

101. 32/31, Տեղամասի ընտրացուցակները այնպես են կարված, որ հնարավոր չէ տեսնել ընտրողի 

հերթական համարը: Նույնանման իրավիճակ է նաև 32/28, 32/32, 32/36 տեղամասերում: 

102. 09/28 հանձնաժողովի քարտուղարը ըստ դիտորդի, վերցրել է քվերաթերթիկ, քվեարկել է ու գցել 

քվեատուփի մեջ հենց այն ժամանակ, երբ խճողում է եղել դիտորդը նշում է, որ քարտուղարը շատ 

տարօրինակ բաներ է անում: 

103. 29/21, դիտորդը հայտնեց, որ մի կին, ում ոտքը վիրահատած է եղել, չի կարողացել մտնել 

տեղամաս, հանձնաժողովի նախագահը վստահված անձի հետ միասին, ընտրողների ցուցակում 

նրա տվյալները լրացնելուց հետո, քվեաթերթիկը տարել են տեղամասից դուրս, փոխանցել են 

կնոջը և նա քվեարկել է մեքենայի մեջ: Ընտրողների ցուցակը դուրս չի տարվել և այդ կինը չի 

ստորագրել ցուցակում: 

104. 08/04, Հանաձնաժողովը խոչընդոտում է դիտորդների աշխատանքը և սպառնում նրանց, 

դիտորդները իրական վտանգ են զգում, ինչի պատճառով ուզում են հեռանալ տեղամասից: 

105. 04/11, Դիտորդին ահաբեկում են և խոչընդոտում աշխատանքին: 

106. 12/27, Դիտորդը նկատել է, որ ընտրողների ցուցակում առկա են դատարկ չլրացված սյունակներ, 

քվեարկողի տվյալների թերի լրացում: Երբ դիտորդը խնդրել է դիտարկման համար բացել այդ 

էջերը, և կարիքի դեպքում արձանագրվի ոչ պատշաճ լրացնելը, հանձնաժողովի նախագահը ոչ 

միայն մերժել է, այլև սպառնացել է, որ դիտորդին, որ անօրինական նկարահանում է կատարում, 

մինչդեռ դիտորդը նկարահանելու փորձ անգամ չի կատարել: 

107. 09/23, Լրագրողներին բացահայտ ահաբեկում, բղավում են դիտորդներից մեկի վրա, դիտորդները 

երկուսն են, ահազանգի հետքերով զանգի ժամանակ հանձնաժողովի անդամները բղավում էին 

անգլալեզու դիտորդի վրա և թույլ չէին տալիս փոխանցել տեղեկատվություն, պնդել եմ հեռախոսը 
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փոխանցել ինձ, հանձնաժողովի անդամը չներկայացավ և ասաց, որ անձը անգլերեն իրավունք 

չունի խոսել, իրենց պարզ չէ, թե ինչ տեղեկատվություն են փոխանցում: Պահանջեց ներկայանալ և 

այնտեղ հարցերը քննարկել, բոլոր նյութերը տեսագրել են և փոխանցել, ճնշումները շարունակվում 

են, հանձնաժողովականը չցանկացավ շարունակել խոսակցությունը և կախեց խոսափողը: 

108. 08/04, Հնաձնաժողովը խոչընդոտում է դիտորդների աշխատանքը և սպառնում նրանց, 

դիտորդները իրական վտանգ են զգում, ինչի պատճառով ուզում են հեռանալ տեղամասից: 

109. 04/11, Դիտորդին ահաբեկում են և խոչընդոտում աշխատանքին: 

110. 12/27, Դիտորդը նկատել է, որ մատյանում առկա է քվեարկողի թերի լրացում: Երբ դիտորդը խնդրել 

է բացել այդ էջը որպեսզի ուսումնասիրի և կարիքի դեպքում առաջարկի արձանագրություն կազմել 

նրան մերժել են: Քիչ անց հանձնաժողովի նախագահը սպառնացել է արձանագրություն կազմել, որ 

դիտորդը կատարում է ապօրինի տեսանկարահանում: Իրավիճակին լուծում տալու համար 

դիտորդը փորձում է վկա գտնել, որը կհաստատի, որ իրականում նա մատյանը նկարահանելու 

փորձ չի կատարել: 

111. 06/05, Քվեարկության գաղտնիության խախտում, մասնավորապես ՀՀԿ վստահված անձը մոտեցել 

եւ ուշադիր զննել է քաղաքացու քվեարկելու պահը քվեախցիկի մոտ` երկար մնալով: 

112. 09/27, Դիտորդները ենթարկվել են ահաբեկման և ճնշումների: Հանձնաժողովը անգործության է 

մատնված: Ակնհայտ վտանգի պատճառով դիտորդները լքել են տեղամասը: 

113. 02/02 տեղամասում (թիվ 143 դպրոց, Բաղյան -5 հասցե) դիտորդը ժամը 16:30-ի սահմաններում 

ներկայացել է ընտրատեղամаս և բացահայտել է, որ իր անվան դիմաց արդեն առկա է 

ստորագրություն: Հանձնաժողովի նախագահը փորձեց բացատրել, որ գուցե թյուրիմացություն է 

տեղի ունեցել և ցուցակում հաջորդը քվեարկել է նրա փոխարեն: Հանձնաժողովի անդամները 

միաբերան հաստատել են, որ թյուրիմացություն է եղել և ընտրողին թույլատրեցին ստորագրել 

սխալ ստորագրած ընտրողի անվան դիմաց, սլաքներով ուղղում կատարելով: Ընտրողը պահանջել 

է այդ ամենը գրանցել տեղամասի գրանցամատյանում, սակայն հանձնաժողովի նախագահը նախ 

ստել է, թե արձանագրեցին, իսկ երբ ընտրողը պնդել է ցույց տալ գրառումը, պատասխանել, որ 

գրանցամանտյանը նայելու ենթակա չէ, իսկ գրանցումը իրենք կանեն հաշվարկի ծամանակ: 

Չնայած ընտրողի պնդումներին, այդպես էլ ստորագրությունների սխալի փաստը չարձանագրվեց 

գրանցամատյանում: 

114. 37/08, հանձնաժողովի անդամները ուղորդում են ընտրողներին և խորհուդներ են տալիս ինչ 

քվեարկել: 

115. 08/27, Հանձնաժողովի ու ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ճնշում է գործադրվում 

դիտորդների վրա, քանի որ նրանք ոստիկանության ու հանձնաժողովի ուշադրությունն են 

հրավիրել տեղամասում գտնվող անհայտ անձանց վրա, որոնք մուտք ու ելք են կատարում նույն 

տարածքում գտնվող սենյակ: Ընդ որում ոստիկանության աշխատակիցները գտնվում են ալկոհոլի 

ազդեցության տակ: 
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116. 30/11, Քվեախցիկները տեղադրված էին աստիճանավանդակի մոտ, տեսանելի էին այլ անձնանց 

համար, որով խաթարվում էր գաղտնիության սկզբունքը: 

117. 09/14, հանձնաժողովի անդամը առանց քվեարկողի ներկայության լրացուցիչ կնիքներ է դնում, 

դիտորդը հրավիրում է նախագահի ուշադրությունը, նախագահն ու քարտուղարը իրենց վրա են 

վերցրել ու ասել, որ նման բան չանեն, բայց արձանագրություն չեն կազմել: 

118. 08/25, հրել են դիտորդին, թույլ չեն տալիս տեսագրել, հհկական վստահված անձը ասում է, որ 

իրավունք չունի տեսագրել, այդ շենքում երեք ընտրատեղամաս կա ու սենյակներից մեկում 

անհայտ անձինք են կուտակվում, դիտորդի այն պնդմանը, թե պիտի հեռացվեն օրենքով այնտեղ 

գտնվելու իրավունք չունեցող անձնաց, նախագահը չի արձագանքել, ասել է, որ ինքը իր հատվածը 

վերահսկում է, նույնը մյուսներն են պնդում և հիմա կուտակումները շարունակվում են, հնարավոր 

են այլ զարգացումներ: 

119. 10/20, երեք հոգու փոխարեն արդեն քվեարկել էին, մեկը եկավ պարզեց Հարությունյան Անահիտ 

Սերոժի քվեարկողն էր, Դեմիրճյան Մարիամի փոխարեն քվեարկել են Ասլանյան Լուսինե 

Վաչագանի քվեարկել են, այս անձինք երկրում չեն, մեկն էլ նույն տնից ցուցակում չկար, չնայած 

երկրում է: Խախտումն արձանագրվել է: 

120. 04/02, ՀՀԿ-ի միաժամանակ երկու վստահված անձ կա տեղամասում, նախագահը հրաժարվում է 

արձանագրել այդ փաստը: 

121. 09/14, հանձնաժողովի անդամը առանց քվեարկողի ներկայության լրացուցիչ կնիքներ է դնում, 

դիտորդը ուշադրությանն է ներկայացրել նախագահի, նախագահն ու քարտուղարը իրենց վրա են 

վերցրել ու ասել, որ նման բան չանեն, բայց արձանագրություն չեն կազմել: 

122. 33/77, Գյումրի, թիվ 19 դպրոց, տեղամսի լույսերը հագնել է, հենց նոր: 

123. 09/27, լցոնումն է ունեցել, դիտորդներին մի խումբ ընտրատեղամաս մտած անձինք ահաբեկել են և 

փորձել են հեռու պահել, նախագահը բղավում է, թե ոչինչ չի ուզում անի, ոչ մի բան չի եղել: 

124. 31/47, Դիտորդը հայտնել է, որ իր ներկայացրած խախտման վերաբերյալ հանձնաժողովի 

անդամների միջեւ վիճաբանություն է սկսվել, նրանք քվեարկողների ներկայությամբ բարձր 

վիճաբանել են: Դիտորդը մի քանի անգամ դիմել է նրանց՝ վիճաբանությունը դադարեցնելու 

պահանջով, սակայն հանձնաժողովի անդամները շարունակել են վիճաբանել: 

125. 09/17, քաղաքացին եկել է և պարզվել է որ իր փոխարեն քվերակել են, պահանջում է արձանագրել 

խախտումը: 

126. 06/05, ՀՀԿ 2 վստահված անձ միաժամանակ տեղամասում են եւ գրանցամատյանում գրանցված` 

արձանագրել է դիտորդների շրջիկ խումբը, դիտորդին հանձնաժողովի նախագահն ու ՀՀԿ-ական 

ոգելից խմիչք օգտագործած անդամը սպառնում էին հեռացնել տեղամասից: 

127. 04/26, Նույն երիտասարդը բազմակի անգամ քվեարկել է տարբեր փաստաթղթերով, 

հանձնաժողովի նախագահը դուրս է հանել խախտողին: Առկա է տեսագրություն: 

128. 31/47, Դիտորդը հայտնել է, որ տեղամասում գտնվող վստահված անձանց մեկը քվեարկել է, 

հաձնաժողովի անդամներից մեկը քվերաթերթիկը տվեատուփ քցելու ժամանակ ասել է, որ նա 
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արդեն մեկ անգամ քվեարկել է: Վստահված անձը քվեարկել է նույնականացման քարտով և 

հնարավոր չի եղել հասկանալ նա արդեն քվեարկե՞լ է, թե՞ ոչ: 

129. 06/03, լցոնման կանխում, քվեաթեթիկները անհետացել են մինչ հանձնաժողովականը գնացել է 

ոստիկանության հետեւից, շրջիկ խմբի դիտորդը արձանագրել է, որ տեղամասում 

ոստիկանության անգործության է մատնված: 

130. 34/07, Լցոնում են աշխուժորեն: 

131. 08/04, 3 անձանց փոխարեն արդեն իսկ ստորագրված է եղել ընտրամատյանում: 

132. 07/02, նորից ուրիշի փոխարեն քվերակելու փորձ է կատարվել, դիտորդը արձանագրել է, որ արդեն 

մեկ անգամ քվեարկած մարդ է տվյալ անձը, մտնում են խմբերով, հստակ գիտեն` հանձնաժողովի 

որ անդամին մոտենան, այս դեպքում կանխել են կրկնակի քվեարկությունը, բայց ոստիկանը 

անձնագիրը առանց արձանագրություն կազմելու փոխանցել է կրկնակի քվեարկության փորձ 

կատարած մարդուն: 

133. 01/36, քաղաքացուն թույլ չեն տվել ՀՀ նույնականացման քարտով քվեարկել: 

134. 29/25, Ժամը 16:30-ին Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի 29/25 տեղամասից ՀՔԱ Վանաձորի 

գրասենյակի դիտորդները ահազանգել այն մասին, որ տեղամասում լցոնում է կատարվել: 

135. 03/29, Տեղամասի ընտրողների դիմաց արդեն քվեարկել են և բողոքը ձայնագրվել է Անի Ասատրյան 

դիտորդի կողմից: Հետագայում հանձնաժողովի նախագահը ճնշում է գործադրում դիտորդի վրա և 

պահանջում անձնագիրը: 

136. 05/30, Քաղաքացին գնացել է քվեարկության ու պարզվել է, որ ոստիկանության 9-րդ ձւով արդեն իր 

փոխարեն քվեարկել են, հանձնաժողովի նախագահը լրացրել է քաղաքացու անունը ավելացրել էն 

լրացուցիչ ցուցակում, եւ նա քվեարկել է: 

137. 25/02, Կողմնակի, վկայական չունեցող անձանց ներկայություն, որոնք խոչընդոտում են 

քվեարկությունը հանձնաժողովի նախագահը չի կարողացել վերահսկել իրավիճակը, դիտորդը լքել 

է ընտրատեղամասը: 

138. 34/23, խոչընդոտել են դիտորդի պարտականությունների կատարմանը, թույլ չեն տվել հսկել 

ընտրողների ցուցակները, պատճառաբանելով, որ խոչընդոտվում է հանձնաժողովի 

աշխատանքները: 

139. 38/01, քարոզչական աշխատանք է տարվում հանձնաժողովի կողմից: Առանց կնիքի 

քվեաթերթիկներ են գցել տուփի մեջ: Ընտրողների ցուցակում ընտրողի փոխարեն արդեն իսկ 

քվեարկած լինելու մի քանի դեպք է արձանագրվել: 

140. 37/13, ընտրատեղամասում դիտորդը նկատել է քվեատուփի լցոնում, հեռախոսով զեկուցելիս շատ 

դժվարությամբ էր հարցերին պատասխանում, ըստ երևույթին, որ կողքից չլսեն խոսակցությունը: 

Ասաց, որ հանձնաժողովի նախագահը տեղյակ էր խախտման մասին, որևէ քայլ իր կողմից չի արել 

կանխելու համար, հակառակը, ըստ դիտորդի, նույնիսկ մասնակցում է լցոնման գործընթացին: 
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141. 34/28, Տեղամասում հայտնվել են քաղաքացիներ, բաց քարոզչություն են իրականացրել, 

միաժամանակ հայտարարելով, որ էլի մարդ են բերելու Այո քվեարկելու: Հանձնաժողովի 

նախագահը չի արձանագրել խախտումը: 

142. 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 անձ մոտեցել է վիրավորական արտահայտություններ կատարել դիտորդի հասցեն: 

143. 37/13, այս տեղամսում պարբերաբար լցոնում են քվեատուփը: 

144. 04/01, ՀՀԿ և ՕԵԿ վստահված անձիք ծեծել են դիտորդ, սփյուռքահայ Ռոմիկ Դանիալինֈ Նրա 

տեսախցիկը վերցրել է ՀՀԿ ներկայացուցիչը և չի վերադարձնումֈ 

145. 03/29, հանձնաժողովը խոչընդոտել է դիտորդների տեղաշարժը տեղամասում, արգելել կատարել 

նկարահանումներ: 

146. 03/29, կողմնակի անձանց ներկայություն տեղամասում: Նախագահը հրաժարվել է արձանագրել 

այդ փաստը: 

147. 33/71, քվեախցիկից քվեարկողը դուրս է եկել երկու ծրարներով: Ծրարները մարվել են և 

խախտումը արձանագրվել է: 

148. 01/36, Դիտորդը փաստում է, որ պարբերաբար նկատում է կողմնակի անձանց ներկայություն: Չի 

կարողանում նկարահանել, քանի որ իր գործունեության խոչընդոտներ են առաջացնում 

տեղամասում եւ կյանքի ու առողջության սպառնալիք կա: 

149. 09/01, Առավոտյան հանձնաժողովի նիստում հերթափոխի հերթականության մասին 

վիճակահանությունը օրվա ընթացքում փոխվել է, երկու տարբերակն էլ տեսագրված են, դիտորդը 

տեղեկացրել է նախագահին` խախտումն արձանագրելու նպատակով, վերջինս հրաժարվել է՝ 

պնդելով, որ մանր բաներ է պահանջում: 

150. 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: 

151. 38/56, Խոչընդոտում են դիտորդների աշխատանքին, թույլ չեն տալիս ցուցակը տեսնել: Տեղ չեն 

տալիս նստելու: 

152. 31/31, տեղամասի ընտրացուցակները այնպես են կարված, որ հնարավոր չէ տեսնել ընտրողի 

հերթական համարը: 

153. 32/30 Տեղամասի ընտրացուցակները այնպես են կարված, որ հնարավոր չէ տեսնել ընտրողի 

հերթական համարը: 

154. 34/28, Ընտրատեղամասի միջանցքում կուտակումներ են, 6-7տղամարդ են հավաքվել, ովքեր 

միջամտում և խոչնդոտում են դիտորդի աշխատանքերինֈ Ոստիկան չկա: 

155. 19/20, Պարբերաբար փորձում են շեղել դիտորդի ուշադրությունը: 
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156. 39/32, 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: 

157. 07/02, Թվով երկու ընտրող` Օհանյան Հարություն և ևս մեկը, որի տվյալները չի հաջողվել պարզել, 

փորձել են կրկնակի քվեարկություն կատարել, սակայն դիտորդ Մարտիրոսյան Գայանեն կանխել 

է: 

158. 31/07, Տեղամասային հանձնաժողովի վիճակահանությունից հետո աշխատանքի բաշխումը չի 

կատարվել ըստ վիճակահանության արդյունքների: Դիտորդի դիտողությանը ի պատասխան 

նախագահը միջոցներ չի ձեռնարկել՝ կարգը վերականգնելու համար: Կարգը վերականգնվել է 

ժամը 12:00-ից հետո կարգը վերականգնվել է: 

159. 31/59, Քվեարկողներից մեկը քվեարկել է իր և իր եղբոր փոխարեն. 2 անգամ: 

160. 31/59, Տեղամասում ապահովված չէ մատչելիությունը սայլակով տեղաշարժվողների համար: 

161. 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: 

162. 32/14, Դիտորդը հայտնել է, որ վստահված անձն օգնել է քվեարկողներից մեկին և նրա վերաբերյալ 

տվյալները չեն գրանցվել: 

163. 05/15, Դիտորդի համոզմամբ, ՀՅԴ վստահված անձը ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ է: 

164. 03/24, Քաղաքացի Թադևոսյան Մանվելը տեղեկացրել է , որ իր և իր մոր փոխարեն, ինչպես նաև 

իրենց հարևանների` Ալեքսանյան Ալիկի և Ալեքսանյան Դիանայի փոխարեն, որոնք այժմ գտնվում 

են Շվեդիայում, տեղամսում քվեարկածէ եղել: Արձանագրություն է կազմվել, սակայն կրկին չի 

քվեարկել: Հանձնաժողովի անդամը բացատրել է, թե սխալմունք է եղել, սակայն ոչ մի 

հնարավորություն չընձեռնվեց քաղաքացուն քվեարկել քաղաքացին այսիսով զրկվելէ քվեարկելու 

իրավունքից: 

165. 32/01, Համատարած բաց քվեարկություն և գովք իշխանության հասցեին: 

166. 30/27, Դիտորդը հայտնել է, որ հանրաքվեի ընթացքում կարճ ժամանակ կուտակումներ են եղել 

քվեարկության սենյակում, քանի որ ընտանիքի անդամներ, ովքեր միասին են եկել քվեարկության, 

քվեարկելուց հետո սպասել են, որ ընտանիքի մյուս անդամները ևս քվերակեն և դուրս չեն եկել 

քվեարկության սենյակից, նշելով, որ դրսում ցուրտ է: Դիտորդը միջամտել է, որից հետո քվեարկած 

անձինք դուրս են հրավիրվել քվեարկության սենյակից: 

167. 32/01, ՀՀկ երկու վստահված անձ միաժամանակ գտնվում են տեղամասում: Այդ փաստի առիթով 

դիտորդի նկատողությանը ի պատասխան հանձնաժողովի նախագահը պատասխանում է, որ 

դրսում ցուրտ է, նա չի կարող դրսում կանգնել: 

168. 32/01, ՀՀԿ վստահված անձանց և հանձնաժողովի անդամների ձեռքին կան ցուցակներ: 

Հանձնաժաղովի անդամները նշումներ են կատարում այդ ցուցակներում՝ համեմատություններ 

կատարելով ընտրողների ցուցակների հետ: Ընտրողները ներկայանում են քվեարկության 
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թերթիկների վրա նախապես գրառված համարներով՝ ակնհայտորեն ուրիշի փոխարեն քվեարկելու 

նպատակով: 

169. 08/09, տեղամասում արձանագրվել է բաց քվեարկություն, ընտրողների կուտակումներ: 

170. 28/30, Բալահովիտի զորամասի ընտրատեղամասում տեղի է ունեցել բաց քվեարկություն, կա 

տեսանյութ: 

171. 29/08, Քվեարկելու եկած անձինք պարզել են, որ իրենց ազգականները, ովքեր գտնվում են 

Հայաստանից դուրս, արդեն «քվեարկել են»: Նրանք այդ փաստի մասին հայտնել են 

հանձնաժողովի նախագահին, ով չի արձանագրել խախտումը: 

172. 34/25, Դիտորդին արգելում են ազատ տեղաշարժվել ընտրատեղամասումֈ Մյուս դիտորդին 

հեռացրել են ընտրատեղամասինֈ 

173. 38/61, Արփի Ադամյանը (094043081) հայտնեց, որ 38/61 ընտրատեղամասում մեկ անձի 

տրամադրվեց 5 քվեաթերթիկ: Հանձնաժողովի նախագահը տեղեկացվել է և պատասխանել, որ իր 

բարեկամներն են: Նման դեպքեր կրկնվում են: 

174. 08/29, Դիտորդը տեսագրել է ընտրողների զանգվածային փոխադրություն: 

175. 30/06, Դիտորդը հայտնել է, որ ընտրատեղամասում գտնվում է ՀՀԿ վստահված անձը, 

քվեարկողների մեծ մասը ճանաչում են նրան, խոսում են նրա հետ, նա իր ձեռքին ունի տետր, 

որտեղ նշումներ է կատարում, անընդհատ դուրս է գալիս տեղամասից, որից հետո նորից 

մարդկանց հոսք է նկատվում: Դիտորդը ենթադրում է, որ վստահված անձն ուղղորդում է 

քվեարկողներին: 

176. 38/16, Առավոտյան քվեարկող է եկել տեղամաս, այնուհետև նույն անձը ավելի ուշ այցելել է 

տեղամաս և մուտքի մոտ զրուցում է մարդկանց հետ առավոտնից մինչ այս պահը: 

177. 33/69, Հանձնաժողովի քարտուղարը փորձել է տրցակով լցոնում կատարել, դիտորդը տեսել է, որից 

հետո քարտուղարուհին տրցակով հեռացել է զուգարանֈ Հանձնաժողովի նախագահը փորձել է 

բանակցել դիտորդի հետ, սակայն դիտորդը մերժել էֈ Դիտորդը տեսանկարահանել է, թե ինչպես 

են քվեաթերթիկների տրցակը սեղանի տակից հանում, ինչպես են առանց կնիք աշխատումֈ 

178. 21/12, տեղամասի նախագահն արգելում է դիտորդին հսկել ընտրողների ցուցակները եւ 

քվեաթերթիկ տալու գործընթացը: 

179. 03/06, Դիտորդը նկատել է և տեսաձայնագրել, թե ինչպես հանձնաժողովի՝ ընտրողների ցուցակում 

գրանցման համար պատասխանատու անդամը, պարբերաբար ստորագրում է ընտրողների 

ցուցակում՝ հավանաբար հնարավոր բացականների անվան դիմաց և սեղանի տակ թաքցրած թղթի 

միջոցով կատարում է ճշգրտումներ: Տեսաձայնագրությունն առկա է: 

180. 31/59, Դիտորդը հայտնել է, որ մեկ անձը քվեարկել է նաև իր եղբոր փոխարեն: 

181. 31/59, Դիտորդը հայտնել է, որ ընտրատեղամասի տարածքում գտնվում է այլ անձ, ով հայտնել է, 

որ գյուղապետարանի աշխատակից է և ուղղակի օգնում է: Դիտորդը դիմել է հանձնաժողովի 

նախագահին, որից հետո գյուղապետարանի աշխատակից ներկայացրած անձին հեռացրել են, 
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բայց հետագայում նա կրկին շրջել է ընտրատեղամասում, ու նորից հեռացվելուց հետո, կրկին ներս 

է մտել: 

182. 30/35, ՀՀԿ վստահված անձը անընդհատ ներսուդուրս է անում տեղամաս և կարգավորում 

քվեարկության ընթացքը, ինչպես նաև զրուցում իր իսկ ներկայացմամբ շտաբի անդամի հետ, որը 

ինչ-որ ցուցակ ձեռքին մի խումբ տարեցների հետ այցելել է տեղամաս: 

183. 28/20 Ճնշում հանձնաժողովի անդամների կողմից, սպառնալիքներ դիտորդների հասցեին 

184. 37/13, Բազմակի քվեարկություն է տեղի ունեցել տեղամսում: 

185. 07/01, Դիտորդը` Քեթքարթ Ուիլը, նկատել է, որ երկու քույրերի Հռիփսիմե եւ Գայանե 

Հովսեփյանները եկել են քվեարկության, սակայն անվան դիմաց արդեն եղել են 

ստորագրություններ: Հանձնաժողովը խախտումը չի արձանագրել: 

186. 30/07, Նույն անձինք փորձել են կրկնակի քվերակել: Միաժամանակ, դիտորդը նշել է, որ չի կարող 

հավաստի տվյալներ հաղորդել, սակայն իրեն թվացել է, որ երկու հոգի քվեարկել են այլ անձի 

փոխարեն: Կրկնակի քվերակության մասով դիտորդի միջամտությամբ խնդիրը լուծվել է եւ տվյալ 

անձինք չեն քվեարկել, այլ անձի փոխարեն քվեարկելու խնդրով դիտորդը կրկին դիմել է 

հանձնաժողովի նախագահին, ով նայել է քվեարկողների անձնագրերը և նշել, որ նրանք այլ անձի 

փոխարեն չեն քվերակել: 

187. 09/16, Երկու խումբ մեքենայով անձանց բերեցին, նկարել եմ, նկարները կան քվեարկողների մեծ 

մասը տեղեկանքներով են գալիս, շրջաններից տեսագրված է: 

188. 29/08, Քվեարկության սենյակում գտնվում են կողմնակի անձինք, ովքեր ազատորեն հսկում են 

ամբողջ գործընթացը: 

189. 28/20, անհայտ անձինք լցոնել են քվեատուփը: Հանցագործությունը հանձնաժողովը չի 

արձանագրել: 

190. 21/12, Դիտորդին չեն թույլատրում ընտրացուցակին մոտ գալ եւ դիտարկել ընտրացուցակները եւ 

ընտրողների գրանցման պահը: 

191. 32/05, դիտորդը հայտնում է, որ 14.50-ի սահմաններում եղել է կուտակում քվերարկության 

սենյակում, մասնավորապես, քվեարկողների թիվը գերազանցել է 15-ը: Դիտորդները դիմել են 

ոստիկաններին, ովքեր կարգավորել են խնդիրը՝ դուրս հրավիրելով քվեարկության սենյակում 

գտնվող 15 թիվը գերազանցող անձանց: 

192. 10/20, ընտրատեղամասում կրկնաքվեարկություն է եղել, տեղամասի նախագահը տեղյակ է, բայց 

արձանագրություն չի կազմվել: Ilur-ի Լրագրողի տեսախցիկն է կոտրել, ու քրեական գործ է 

հարուցվել, լրագրողին եւ վստահված անձանցից մեկին տանում են բաժանմունք: Դավիթ 

Սիմոնյանը ՀՀԿ-ի վստահված անձ, ջարդեց Ilur-ի տեսախցիկը, լրագրողի ազգանունը՝ Աֆրիկյան: 

193. 29/08, Այս պահին կատարվում է բազմակի քվեարկություն: Հանձնաժողովի անդամները չեն 

խոչընդոտում: 

194. 29/08, Տեղամասի հարակից տարածքում՝ 50 մետր հեռավորությամբ, և քվեարկության սենյակում 

եղել են կուտակումներ: 
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195. 30/35 Մի քանի կողմնակի անձիք գտնվում են տեղամասում, հետևում են քվեարկության 

ընթացքին: 

196. 30/35, Տեղամասում և հարակից տարածքում մարդկանց կուտակումներ են, որոնք խոչընդոտում են 

հանրաքվեի բնականոն ընթացքը: 

197. 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: 

198. 31/47, երկու անգամ բաց քվեարկություն է եղել, ընտրատեղամասի նախագահը տեղյակ է դրա 

մասին: Մինչ այս պահը 414 հոգի քվեարկել է: 

199. 03/15, Ընտրողը տեղամասից դուրս գալիս ընտրողը ստացավ կաշառք օղու տեսքով: 

200. 10/08, Տեղամասում ժամը 14:00-ի դրությամբ գրանցամատյանում կա 130 ստորագրություն, սակայն 

տրվել է 150 քվեաթերթիկֈ 

201. 29/11, Տեղամասում կրկին գրանցվել է դեպք, երբ իբր հաշմանդամները քվեարկում են մեքենայի 

մեջ: Քվեաթերթիկը դուրս է բերվում տեղամասից, քվեարկությունը կազմակերպվում է 

տեղամասից դուրս՝ տրանսպորտային միջոցի մեջ, որից հետո քվեաթերթիկը վերադարձվում է 

տեղամաս՝ վստահված անձի կողմից: 

202. 21/14, Մի քանի ընտրողներ պարբերաբար նորից մտել են ընտրելու, հանձնաժողովի կողմից ոչ մի 

զգուշացում չի եղել: Բազմակի ընտրությունը շարունակվում է: Խախտումները չեն 

արձանագրվում: 

203. 09/22, Դիտորդը ականատես է եղել, թե ինչպես է վստահված անձը Արմինե Աբովյանը ինչպես է 

խոչընդոտում ILuri լրագրող Դիանա Սմբատյանի աշխատանքը եւ նրա հասցեին սպառնալիքներ 

հնչեցնում: Վիդեո ունի լրագրողը: Նախագահը չի արձանագրել: 

204. 21/01, Հանձնաժողովի նախագահը առավոտնից հրահանգել է հանձնաժողովի անդամներին 

դիտորդներին թույլ չտալ գրանցումներ կատարել: Դիտորդը գրեթե չի կարողանում պատշաճ 

կերպով հսկել քվեաթերթիկ ստանալու պրոցեսը: 

205. 21/12, Հանձնաժողովի անդամները պարբերաբար արգելում եւ խոչընդոտում են դիտորդին 

կատարել իր պարտականությունները, գրառումներ կատարել, պարզել` արդյո՞ք ընտրողը իր 

անվան դիմաց է ստորագրում քվեաթերթիկ ստանալիս: 

206. 34/06, Սուսաննա Գեւորգյան անունով քաղաքացին եկել է ընտրատեղամաս ու պարզել է, որ 

Հայաստանից դուրս գտնվող իր հարազատների փոխարեն արդեն քվեարկել ենֈ Բողոքել է 

հանձնաժողովի նախագահին, վերջինս ասել է, որ կփորձեն մի բան անել, բայց խախտումը չի 

գրանցվել ոչ մի տեղֈ 

207. 28/20, Հանձնաժողովի անդամներից մեկը սպխառնացել է դիտորդներին, թե .-Լցոնումների 

նկարները ուղարկվելու դեպքում լավ չի լինի ձեր վերջը: 
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208. 05/02, Կողմնակի անձը եկել էր քվեարկելու, հայտնաբերել են, որ ցուցակում չկա, սակայն նա 

սպասում է կողքի սենյակում, հանձնաժողովի նախագահը դրսևորում է անգործություն: 

209. 20/38, Հանձնաժողովի նախագահը խոչընդոտում է դիտորդի աշխատանքը եւ անհարգալից 

վերաբերմունք դրսեւորում դիտորդի եւ ԶԼՄ ներկայացուցչի հանդեպ: 

210. 09/17 Հանձնաժողովի նախագահի կնիքը հայտնվել էր հանձնաժողովի անդամ Սոնայի մոտ, իսկ 

Սոնայի կնիքը հայտնվել էր աղբամանում, ԿԸՀ-ին տեղեկացրել են եւ այդ ժամանակ դադարեցրել 

են քվեարկությունը, իսկ այդ կորած կնիքը գտել են աղբամանից: 

211. 41/27, Դիտորդ հայտնել է, որ հանձնաժողովի անդամներն արգելել են դիտորդներին ընտրողների 

ցուցակները հսկել: 

212. 05/16 տեղամասում ՀՅԴ վստահված անձը` Սուրեն Կարապետյանը, խոչընդոտում է դիտորդի` 

Վարդան Համբարձումյանի աշխատանքը: 

213. 33/75 տեղամասում դիտորդին կաշառք են առաջարկել խախտումների վրա աչք փակելու 

պայմանով, թեթև վիճաբանություն առաջացելֈ Ընտրատեղամասի մոտ դիտորդը մի քանի անգամ 

նկատել է, որ փող են բաժանումֈ 

214. 30/28, Հանձնաժողովի նախագահը արգելել է դիտորդին գրառումներ/նշումներ կատարել 

մասնակիցների ցուցակից, որից հետո նրանից վերցրել է գրառումների թղթերը և պատռել: 

215. 04/05, Դիտորդների ձեռքից հանձնաժողովի նախագահը սպառնալիքներով խլել է 

տեսագրություններով հեռախոսները, ջնջել պարունակությունը և նոր վերադարձրել: 

216. 37/54, քվեարկել է մի անձ, բայց ընտրամատյանում այլ անձի անվան դիմաց է ստորագրվել և 

կնքվել: 

217. 38/05 տեղամասում ֆիզիկական բռնություն է տեղի ունեցել, քաշքշուք: Դիտորդները զանգերին չեն 

պատասխանում: 

218. 41/06 տեղամասում հանձնաժողովի անդամները նշել են, որ դիտորդներն իրավունք չունեն 

ծանոթանալ ընտրացուցակներին եւ փորձել են խոչընդոտել նաև ազատ տեղաշարժին: 

Դիտորդները պնդել են, որ իրենց իրավունքները չեն կարող սահմանափակվել՝ վկայակոչել 

համապատասխան նորմերը, որից հետո խնդիրը լուծվել է: 

219. 25/01, Լցոնումներ են կատարել ժամը 13:44, Խոչընդոտել են դիտորդներին նկարահանել, 

սահմաանփակել են դիտորդների տեղաշարժի ազատությունը: 

220. 38/19, տեղամասում մեկ ծրարի մեջ 2 քվեաթերթիկ են բաժանել: 

221. 07/26, Ռուսաստանի քաղաքացի է արդեն 7 տարի ու դեռ ցուցակում է, եղբայրը ահազանգել է, որ 

ոստիկանությամբ իր տվյալները արդեն հանված են, բայց չգիտես ինչպես նորից հայտնվել են: 

222. 25/01, Քվեատուփի եւ նախագահի սեղանների մոտ կուտակումներ են, դիտորդներին խոչընդոտում 

են իրենց պարտականություններ կատարել: 

223. 06/06, Բազմակի քվեարկություն է եղել տեղամսում, ընտրողներին են ուղղորդում, հանձնաժողովը 

մերժում է գրանցել խախտումները: Դիտորդի եւ լրագրողի հասցեին անհայտ, չգրանցված անձինք 

սպառնացել են, եթե իրենք չդադարեցնեն դիտորդությունը եւ հսկողությունը: 
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224. 34/04-Դիտորդների աշխատանքներն են խոչընդոտել, հանձնաժողովի անդամները և նախագահը 

թույլ չեն տալիս դիտորդներին մոտենալ գրանցամատյաններին, ընտրացուցակներին, մարդկանց 

անձնագրային տվյալների համապատասխանության ճշտում կատարել: 

225. 08/25 տեղամասում 4 հոգի քվեարկել են կրկնակի անգամ: Հանձնաժողովի նախագահը խախտումը 

չի արձանագրել: 

226. 37/13 տեղամսում պարզվել է, որ ընտրողի փոխարեն արդեն քվեարկել են: 

227. 05/08 տեղամասում հանձնաժողովի նախագահը արգելում է նկարահանել տեղամասըֈ 

Դիտորդներին ահաբեկում եւ սպառնում է շարունակ: 

228. 08/25, տեղամասում երիտասարդ մի ընտրող քվեարկություն է կատարել երկրորդ անգամ՝ 

քվեածրարը գցել է քվեատուփի մեջ, որից հետո են ստուգել, որ նրա անձնագրում առկա է եղել 

դրոշմակնիքը: Հենց այդ մասին բարձրաձայնել են, ընտրողը շտապ հեռացել է տեղամասից: 

Հանձնաժողովը չի արձանագրել խախտումը: 

229. 37/54, ընտրողներից մեկի անձնագրերի մեջ կնիք են դրել, բայց տվյալ անձը չի քվեարկել: 

230. 33/77, Գյումրի, 19 դպրոց, ժամը 12:40-ի հատվածում մի ընտրող եւ մի անծանոթ, որ պարբերաբար 

ելումուտ է արել տեղամաս, վեճ ու ծեծկռտուք է եղել, որից հետո երկուսն էլ հեռացել են 

տեղամասից: 

231. 34/01, Գյումրի, տեղամասում ժամը 13.00 դրությամբ ընտրողներին գազելով են ընտրատեղամաս 

բերել, մեծ կուտակումներ են այս պահին: Հանձնաժողովի նախագահը չի կարողանում 

կարգավորել վիճակը: 

232. 10/15, 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: 

233. 03/28, տեղամասում ՀԱԿ վստահված անձին անհայտ անձինք շարունակ փորձում են դուրս հանել 

տեղամասից, ինչ որ զրույցի եւ այդպիսով փաստացի խոչընդոտում են նրա իրավուքնների 

իրացմանը: Ոստիկանությունը միջոցներ չի ձեռնարկում խափանելու այդ գործողությունները: 

234. 30/32 Դիտորդը հայտնել է, որ հանրաքվեին մասնակցելու համար եկել է քաղաքացի, ում անվան 

դիմաց արդեն իսկ ստորագրված է եղել, հանձնաժողովի անդամները թույլ չեն տվել մասնակցել 

հանրաքվեին: 

235. 09/01, տեղամասում պարբերաբար 15-ից ավել ընտրողների կան, պարբերական կուտակումներ են: 

236. ՀՀԿ վստահված անձը խոչնդոտում է դիտորդի աշխատանքը, տեղամասում քննիչներ են, 

դիտորդին քննում են: 

237. 07/15, Հանձնաժողովի նախագահ Կարինե Կարապետյանը հրաժարվում է արձանագրություն 

կազմել կուտակումների մասին: Տեղամասում պարբերաբար քաոս է: Կատարվել է տեսագրություն: 

238. 07/01 տեղամասում ընտրողներին ուղղորդում են եւ ներսում եւ դրսում: 
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239. 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: 

240. 11/35 Դիտորդը հայտնում է, որ ընտրող` Զոյա Ապրեսյանը եկել է քվեարկության, սակայն իր 

փոխարեն արդեն քվեարկած են եղել: Խախտումը հանձնաժողովը չի արձանագրել: 

241. 30/27 տեղամասում 15-ից ավելի ընտրողների կուտակումներ են, հանձնաժողովի նախագահը 

հրաժարվում է վերացնել խախտումըֈ 

242. 10/20, 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: 

243. 08/25, Մի անձը երկու անգամ է քվեարկել: Լուսանկար կա, սակայն հանձնաժողովը խախտումը չի 

արձանագրել: 

244. 03/22, Երեք ընտրող` Հայկ, Աիդա, Տարոն Բրուսյանները եկել են ընտրության, սակայն իրենց 

փոխարեն արդեն ընտրել են, ստորագրված են եղել մատյաններում իրենց անունների դիմաց: 

245. Դիտորդներին սկզբում խոչնդոտվել է ցուցակից քաղվածքներ անել, հետագայում թույլատրվել է: 

Կա գրանցամատյանի կնքման հետ խնդիրներ: Քվեախցիկի հետեւում կա դուռ, որը փակ է: 

246. 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: 

247. 09/23, Հանձնաժողովի նախագահը կլոր կնիքը դուրս է բերել ընտրատեղամասից 

248. 10/29, տեղամասում քվեատուփի վրա Սերժ Սարգսյանի լուսանկարն է փակցրած, հանձնաժողովի 

նախագահը հրաժարվում է հանել նկարը: 

249. 13/09, ՀՀԿ երկու վստահված անձ միանգամից գտնվում են տեղամասում: 

250. 03/23, Քանաքեռ-Զեյթուն, ՀՀԿ-ականը Ժառանգություն կուսակցության նստահված անձի 

վկայական ունի եւ չի հերքում դա: 

251. 06/05, Աջափնյակում, միաժամանակ ՀՀԿ երեք եւ ԲՀԿ երկու վստահված անձ են գրանվել 

գրանցամատյանում: Նույն տեղամասում Ժառանգության վստահված անձին թույլ չեն տվել 

ծանոթանալ գրանցամատյանին: 

252. 32/01, Տաշիրում բաց քվեարկության շարունակական դեպքեր եւ բաց քարոզչություն է 

իրականացվում: 
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253. 25/21, Հրազդան քաղաք, թիվ 10 ավագ դպրոց, լցոնում է տեղի ունեցել, շարունակ փորձում են շեղել 

դիտորդի ուշադրությունը: 

254. 34/25 տեղամասում, Գյումրի, թիվ 7 դպրոց, հանձնաժողովի նախագահը դիտորդներից խլել են 

իրենց աշխատանքային գրառումների թերթիկները, կարգադրել է նկարահանումներ 

չիրականացնել: Ավելի ուշ ետ են տըվել աշխատանքային թերթիկները: Բանակցությունների 

ժամանակ հանձնաժողովի նախագահին բացատրվել են ԶԼՄ ներկայացուցիչների իրավունքները, 

վերջինս հասկացել է եւ խոստացել է չխոչընդոտել դիտորդների եւ ԶԼՄ ներկայացուցիչների 

աշխատանքին: 

255. 35/34 , Գյումրի, թիվ 3 դպրոց, քվեախցում ցնդող գրիչներ են դրված: 

256. 34/09 տեղամասում արգելել են ԶԼՄ ներկայցուցիչներին արդյունավետ հսկողություն 

իրականացնել քվեարթերիկ ստացողների եւ իրենց անվան դիմաց ստորագրելու հանգամանքի 

նկատմամաբ: Հեռախոսային բանակցությունների արդյունքում ԶԼՄ ներկայացուցչները 

հնարավոր են ստացել ակնդետ հսկողություն իրականացնել քվեարթերթիկ ստանալու 

գործողության նկատմամբ: 

257. Հաղորդում հանցագործության մասին-4 01/08 տեղամասում «Ասպարեզ» օրաթերթի 

ներկայացուցչի վրա է հարձակվել տեղամասային հանձնաժղովի նախագահը, խոչնդոտելով 

նկարահանումը: Կա տեսագրություն, կհրապարակվի ավելի ուշ: 

258. 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: 

259. 11:12 Աշտարակի քաղաքապետի տեղակալը շրջում է քաղաքի տեղամասերում, հանձնաժողովի 

նախագահներին ահազանգելով թույլ չտալ դիտորդներին եւ ԶԼՄ-ներկայացուցիչներին հսկել 

ընտորղների գրանցամատյանները: 

260. Գյումրու թիվ 6 դպրոցի տեղամասում ակնհայտ քարոզ է տարվում «այո» քվեարկելու օգտին: 

261. 14/14 եւ 14/15 տեղամասերում լցոնում է տեղի ունեցել մոտավորապես 10:30-ին: 

262. 08/27 տեղամասում հանձնաժողովի նախագահը հայհոյել է դիտորդին: 

263. 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: 

264. 9/27 ընտրողների համար նախատեսված ցուցակն, որտեղ ստորագրում են քվեաթերթիկն 

ստանալուց առաջ, արդեն էջեր կան, որ լցված էին արդեն ժամը 9-ի դրությամբֈ Լրագրողի հարցին, 

թե էդքան ընտրող չկա դեռ, չեն պատասխանում, իսկ թե ինչու չկա դրանց առջև հանձնաժողովի 

անդամի ստորագրությունը, կինը ասում է` մոռացել եմ ու ազատ ժամանակ ստորագրում է նրանց 

փոխարենֈ 



20 
 

265. 30 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պապանյանը այցելել է 30/28 եւ 30/05 

տեղամասեր եւ ահաբեկել է «Քաղաքացի դիտարդ» նախաձեռնության դիտորդներին, այն բանից 

հետո, երբ վերջիններս որոշ ձեռագիր քաղվածքներ է արել ընտրողների գրանցամատյանից: 

Սպառնացել է, որ նրան կձերբակալեն, ինչի հետո ստիպել է պատռել գրառումները: 

266. 30 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պապանյանը այցելել է 30/28 եւ 30/05 

տեղամասեր եւ ահաբեկել է «Քաղաքացի դիտարդ» նախաձեռնության դիտորդներին, այն բանից 

հետո, երբ վերջիններս որոշ ձեռագիր քաղվածքներ է արել ընտրողների գրանցամատյանից: 

Սպառնացել է, որ նրան կձերբակալեն, ինչի հետո ստիպել է պատռել գրառումները: 

267. 07:25-08:11 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, 

թեպետ դրանց հիմնադիրը նույն իրավաբանական անձն է, 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: 

«Ասպարեզ» օրաթերթի խմբագիրը ժամը 08:15-ին բողոք է հղել Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի նախագահին այս կապացությամբ, հիշեցնելով, որ տեղի է ունեցել ՀՀ քրեական 

օրենսգրքի 149 հոդվածով նախատեսված հատկանիշներով հանցագործություն` Ընտրական 

իրավունքի իրականացմանը, ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքներին կամ 

ընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելը: 

268. 08:40 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: 
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269. 09:12 «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության դիտորդներից եւ ԶԼՄ -ներկայացուցիչներից 

ստացված ահազանգերը հիմնականում հետեւյալ խմբերով են. 1. Տեղամասերում 

հանձնաժողովների անդամները խոչընդոտում են դիտորդների ու ԶԼՄ ներկայացուցչիների 

աշխատանքը, արգելելով ազատ տեղաշարժվել տեղամասի տարածքում, դիտել քվեարկողների 

փաստաթղթերը, եւ քվեարթերթիկ ստանալու համար նախատեսված մատյանները, համոզվել ու 

հավաստիանալ, որ մարդը ստանում է իր հասանելիք քվեաթերթիկը: 2. Մի քանի տեսղամասերում 

պատճառաբանելով «Ասպարեզ» օրաթերթի եւ www.asparez.am կայքի խմբագրի տված 

վկայականների վրայի կնիքի որակը, փորձելով դուրս հանել ԶԼՄ ներկայացուցիչներին 

տեղամսերից, չնայած վկայականները կնքված են երկու կողմից: 3. Մի քանի տեղամսերում 

հանձնաժողովների նախագահները, փորձում են արգելել «Ասպարեզ» օրաթերթի եւ 

www.asparez.am կայքի ներակյացուցիչներից մեկնումեկի ներկայացույթւնը տեղամսում, պնդելով 

թե դրանք նույն ԶԼՄ-նեն, մի քանիսը չեն հասկանում, կամ չհասականալու են տալիս, որ դրանք 

տարբեր լրատվամիջոց են: 

270. 10/09 տեղամսում, Ջ.Կիրակոսյանի անվ. դրպոց, ինչ-որ մեկը ՀՀԿ անդամության վկայականով 

ընտրողներ է տարել բերել տեղամաս` քվեարկելու, «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության 

դիտորդին խոչընդոտել են լուսանկարել այդ արարածին: 

271. 9/11 տեղամասից, որտեղ քիչ առաջ լրագրողներին արգելել էին ներկա լինել, քիչ առաջ վեճերից 

հետո հանձնաժողովի նախագահը ստիպված թույլ է տվել լրագրողներին ներս մտնել: Սակայն 40 

րոպեից ավելի նրանց իրավունքը սահմանափակված է եղել, ինչը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 164 

հոդվածով նախատեսված հանցագործություն է. «լրագրողի օրինական պարտականությունների 

կատարման խոչընդոտումը»: Այդ տեղամասերում, ենթադրվում է, որ քվեարկելու է Սերժ 

Սարգսյանը: 

272. 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: 


