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ՁԵՌՆԱՐԿ  ԴիտոՐԴՆԵՐի, վստԱհվԱծ ԱՆՁԱՆց Եվ զԱՆգվԱծԱյիՆ լՐԱտվությԱՆ միջոցՆԵՐի ՆԵՐԿԱյԱցուցիչՆԵՐի հԱմԱՐ

Սույն ձեռ նար կը մշակ վել է Եվ րո-
պա կան մի ու թյան կող մից ֆի նան-
սա վոր վող և Ժո ղովր դա վա րու թյան 
ազ գային հիմն ադ րա մի կող մից 
հա մա ֆի նան սա վոր վող «2017 թ. 
խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն-
նե րի հան րային վե րահս կո ղու թյուն» 
ծրագ րի շր ջա նակ նե րում։ 

Ծ րա գիրն ի րա կա նաց նում է 
« Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու-
թյան շր ջա նակ նե րում՝ «Ի րա վուն քի 
Եվ րո պա մի ա վո րում» և «Թ րանս փա-
րեն սի Ին թեր նեշնլ հա կա կո ռուպ ցի ոն 
կենտ րոն» հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի կող մից։ 

« Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա-
խա ձեռ նու թյու նը ստեղծ վել է 2013 
թ.` Եր ևա նի ա վա գա նու ը նտ րու-
թյուն նե րին ըն դա ռաջ: Նա խա ձեռ-
նու թյան հիմն ա դիր ներն են չորս 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-
թյուն ներ` «Ի րա վուն քի Եվ րո պա 
մի ա վո րում», «Թ րանս փա րեն սի 
Ին թեր նեշնլ հա կա կո ռուպ ցի ոն 
կենտ րոն»,  « Ժուռ նա լիստ նե րի «Աս-
պա րեզ» ա կումբ»  և « Հել սին կյան 
քա ղա քա ցի ա կան ա սամբ լե այի 
Վա նա ձո րի գրա սե նյակ» հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը: 
Այժմ նա խա ձեռ նու թյան կազ մում 



5

ՀՀ ազգային ժողովի ընտրություններ 2017 թ. 

են «Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո-
րում», «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր-
նեշնլ հա կա կո ռուպ ցի ոն կենտ րոն» 
և  « Ժուռ նա լիստ նե րի «Աս պա րեզ» 
ա կումբ» հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րը:

« Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա-
ձեռ նու թյան նպա տակն է ա պա-
հո վել հան րային վե րահս կո ղու-
թյուն ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
նկատ մամբ և դի տար կե լով Հա յաս-
տա նում ան ցկաց վող ը նտ րու թյուն-
նե րը, նպաս տել դրանց ա զատ, 
ար դար և թա փան ցիկ ան ցկաց-
մա նը, կան խար գե լել և ար ձա նագ-
րել քվե ար կու թյան և ար դյունք նե-
րի ամ փոփ ման ըն թաց քում տե ղի 
ու նե ցող ը նտ րա խախ տումն ե րը՝ 
նպաս տե լով ը նտ րա կան ի րա վուն-
քի պաշտ պա նու թյա նը և ժո ղովր-
դա վա րու թյան կա յաց մա նը Հա յաս-
տա նում:« Քա ղա քա ցի դի տորդ»–ն 
ա ռա ջին ան գամ դի տար կել է Եր-
ևա նի ա վա գա նու՝ 2013թ. կա յա-
ցած ը նտ րու թյուն նե րը, ա պա՝ 2014 
թվա կա նից ա ռայ սօր Հա յաս տա-
նում ան ցկաց ված բո լոր տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե-

րի ը նտ րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև՝ 
2015թ. դեկ տեմ բե րի 6–ին կա յա ցած 
սահ մա նադ րա կան հան րաք վեն:

« Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա-
ձեռ նու թյան շր ջա նակ նե րում հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե-
րը, դի տորդ նե րը և զանգ վա ծային 
լրատ վու թյան մի ջոց նե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րը ոչ մի այն վե րահս կում 
են օ րի նա կա նու թյան պահ պա նու-
մը ը նտ րա կան տե ղա մա սում, այլև 
հե տա գա յում մաս նակ ցում են դի-
տարկ ված խախ տումն ե րի կա պակ-
ցու թյամբ բո ղո քարկ ման գոր ծըն-
թաց նե րին:

 Նա խա ձեռ նու թյու նը ակ տիվ 
մաս նակ ցում է նաև ը նտ րա կան 
օ րենսդ րու թյան վեր լու ծու թյա նը, 
ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րին վե-
րա բե րող  օ րենսդ րա կան նա խա-
ձեռ նու թյուն նե րին, ի րա կա նաց նում 
է ռազ մա վա րա կան դա տա վա րու-
թյուն ներ` ը նտ րա կան ի րա վուն քի 
զար գաց ման նպա տա կով: Նա խա-
ձեռ նու թյու նը նպա տակ է հե տապն-
դում նաև բարձ րաց նել հան րային 
ի րա վա գի տակ ցու թյան մա կար դա-
կը ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի և 
ի րա վուն քի ո լոր տում:
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԸՕ   Ընտրական օրենսգիրք

ԿԸՀ    Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

ՁՊՎ   Ձերբակալվածներին պահելու վայր

Հանձնաժողով   Տեղամասային ընտրական հանձնաժողով

ԶԼՄ     Զանգվածային լրատվության միջոցներ

Ծանոթագրություն.
Կուսակցությունների վերաբերյալ սույն ձեռնարկում 
ներ  կայացված կարգավորումները վերաբերելի են նաև 
Կու սակ ցությունների դաշինքներին
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ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵՐ

Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն ներն ան ցկաց վում են`

÷ ը նդ հա նուր,
÷ հա վա սար, 
÷ ա զատ, 
÷  ո ւղ ղա կի ը նտ րա կան ի րա վուն քի հի ման վրա` գաղտ նի քվե ար կու թյամբ:

Ը նտ րե լու ի րա վունք ու նեն ՝  ընտ րու թյան օ րը 18 տա րին լրա ցած ՀՀ 
քա ղա քա ցի նե րը: 

Ընտ րե լու ի րա վունք չու նեն`

÷ դա տա րա նի վճ ռով1 ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձինք, 
÷   դի տա վո րու թյամբ կա տար ված ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր հան ցանք նե-

րի հա մար դա տա պարտ ված2 և պա տի ժը կրող ան ձինք:

Ք վե ար կու թյու նը գաղտ նի է.

Ը նտ րո ղի հա մար քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյու նը ոչ մի այն ի րա վունք 
է, այլև պար տա կա նու թյուն3: Ը նտ րո ղի կամ քի ա զատ ար տա հայտ ման 
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյունն ար գել վում է:

 

1 օրինական ուժի մեջ մտած
2 օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով
3 ՀՀ քրեական օրենսգիրք, հոդված 154
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Ոչ ոք ի րա վունք չու նի պար տադ րե լու ը նտ րո ղին քվե ար կե լու որ ևէ թեկ-

նա ծո ւի (կու սակ ցու թյան) օգ տին կամ դեմ, հար կադ րե լու ը նտ րո ղին մաս-

նակ ցե լու կամ չմաս նակ ցե լու ը նտ րու թյուն նե րին, ի նչ պես նաև պար տադ-

րե լու բա ցա հայ տել քվե ար կու թյան արդյունքը: 
 

● Ընտ րու թյուն նե րի հրա պա րա կայ նու թյու նը. 

•  Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ նա խա տես վում է թվով 
1500 ը նտ րա կան տե ղա մա սե րից քվե ար կու թյան ըն թաց քի և քվե ար-
կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման գոր ծըն թա ցի տե սան կա րա հա նում 
և մի ա ժա մա նա կյա հա մա ցան ցային հե ռար ձա կում՝ հա տուկ կայ քի 
(կայ քե րի) մի ջո ցով:

•  Վս տահ ված ան ձինք, դի տորդ նե րը, այ ցե լու նե րը, զանգ վա ծային լրատ
վու թյան մի ջոց նե րի (այ սու հետ նաև` ԶԼՄ) ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա րող 
են լու սան կա րել, տե սան կա րա հա նել ը նտ րա կան  հանձ նա ժո ղով նե րի 
նիս տե րը, քվե ար կու թյան և ար դյունք նե րի ամ փոփ ման ըն թաց քը` 
չխախ տե լով ը նտ րող նե րի քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քը:

●   Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի (այ սու հետ նաև` ԿԸՀ) 
հա մա ցան ցային կայ քում (www.elections.am) տե ղադր վում են.

 •  ԿԸՀ –ի ան հա տա կան ու նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րը.

 •  ՀՀ ը նտ րող նե րի ռե գիստ րը` ո րոն ման հնա րա վո րու թյամբ.

 •  Մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի, օ տա րերկ րյա հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ՀՀ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն նե րի` ը նտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
ներ կա յաց ված զե կույց նե րը.

•  Ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րին ա ռնչ վող այլ նյու թեր:
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●   Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րի նվա զա գույն թի վը 101 է.

ՀՀ-ում կազմ վում է 13 ը նտ րա կան տա րածք.

 •  4 –ը՝ Եր ևա նում 
 •  9 –ը՝ մար զե րում:
 

●   Ընտ րա կան հա մա կարգ .

 •  հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գ, 
•  Հան րա պե տու թյան ո ղջ տա րածքը հանդիսանում է մեկ բազ մա ման

դատ ը նտ րա տա րած ք, 
•  թեկնածուներն առաջադրվում են հա մա պե տա կան և տա րած քային 

ը նտ րա կան ցու ցակ նե րով:
 
Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վոր ը նտր վե լու ի րա վունք ու նի՝

•  քսան հինգ տա րին լրա ցած,
•  վեր ջին չորս տա րում մի այն ՀՀ քա ղա քա ցի հան դի սա ցող,
•  վեր ջին չորս տա րում ՀՀում մշ տա պես բնակ վող, 
•  ընտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող և հայե րե նին տի րա պե տող յու րա քան

չյուր ոք:
 

Ազ գային ժո ղո վի պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու ա ռա ջադ րե լու 
ի րա վունք ու նեն.

•  կու սակ ցու թյուն նե րը,
 •  կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րը:

 Կու սակ ցու թյան (կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի) ը նտ րա
կան ցու ցակ նե րը.

Յուրաքանչյուր կուսակցություն (դաշինք) առաջադրում է

•   թեկ նա ծու նե րի մեկ հա մա պե տա կան ը նտ րա կան ցու ցակ (կա րող է ու
նե նալ եր կու մաս) և 
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•  մե կա կան տա րած քային ը նտ րա կան ցու ցակ՝ յու րա քան չյուր ը նտ րա
կան տա րած քի հա մար:

 Տա րած քային ը նտ րա կան ցու ցա կը.

•   կազմ վում է հա մա պե տա կան ը նտ րա կան ցու ցա կի ա ռա ջին մա սում 
ը նդ գրկ ված թեկ նա ծու նե րից: 

 Հա մա պե տա կան ը նտ րա կան ցու ցա կի ե րկ րորդ մա սում.

•   կարող են ընդգրկվել առավել մեծ թվով մշտական բնակչություն ունեցող 
առաջին չորս ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ4: 

4  Ըստ 2011թ. մարդահամարի տվյալների` առավել մեծ թվով մշտական բնակչություն 
ունեցող առաջին չորս ազգային փոքրամասնություններն են` 1. Եզդի, 2. Ռուս, 3. 
Ասորի, 4. Քուրդ:
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 ՆԱ ԽԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՔԱ ՐՈԶ ՉՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

(ԸՕ գլուխ 4–րդ և 16–րդ) 

●   Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծը.

•   սկս վում է ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րի ը նտ-
րա կան ցու ցակ նե րի գրանց ման հա մար Ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ-
ման ված ժամ կե տի վեր ջին օր վան հա ջոր դող 7–րդ օ րը և ա վարտ վում 
քվե ար կու թյան օր վա նից մեկ օր ա ռաջ (05.03.2017թ. – 31.03.2017թ.): 

•    Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում5 ը նտ րու-
թյունն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րի (դա շինք նե րի) հա մար 
ա պա հով վում են քա րոզ չու թյուն ի րա կա նաց նե լու, հան րային ռե սուրս-
նե րից օ գտ վե լու հա վա սար պայ ման ներ։

●      Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան հիմ նա կան սկզ բունք նե րը.

 Պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կող մից ը նտ-
րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րին հա վա սար հի մունք նե րով 
(ի սկ ԿԸՀ –ի սահ մա նած կար գով` ան վճար) տրա մադր վում են դահ լիճ ներ և 
այլ շի նու թյուն ներ` նա խընտ րա կան ժո ղով ներ և ը նտ րու թյուն նե րի հետ կապ-
ված այլ մի ջո ցա ռում ներ կազ մա կեր պե լու նպա տա կով: 

Ու շադ րու թյուն.  Հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի 
դահ լիճ նե րը ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ-
ցու թյուն նե րին կա րող են տրա մադր վել.

5  Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածի սահմանված լինելը չի սահ-
մա նափակում Ընտրական օրենսգրքով չարգելված այլ ժամանակահատվածում քա-
րոզչության իրականացումը:
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• մի այն ժա մը 18.00 –ից հե տո կամ ոչ աշ խա տան քային օ րե րին և
•  մի այն այն դեպ քե րում, ե թե տվյալ հա մայն քում գո յու թյուն չու նեն նա-

խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ան ցկաց ման հա մար հա մա պա տաս խան 
այլ դահ լիճ ներ։

●      Ընտ րա կան շտաբ նե րը չեն կա րող տե ղա կայ վել.

 •  պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի զբա ղեց-
րած շեն քե րում (բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ ը նտ րա կան շտաբ-
նե րը զբա ղեց նում են այդ մար մին նե րին չպատ կա նող տա րածք), 

• հան րակր թա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի շեն քե րում, 
• այն շեն քե րում, որ տեղ գոր ծում են ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րը: 

●      Ար գել վում է.

 •    քա րոզ չու թյու նը քվե ար կու թյան և դրան նա խոր դող օ րը (01.04.2017թ. 
և 02.04.2017թ.)` հրա պա րա կային ե լույթ նե րի, հրա պա րա կային մի ջո-
ցա ռում նե րի, տպա գիր մա մու լի, վեր գետ նյա ե թե րային հե ռար ձա կում 
ի րա կա նաց նող ռա դի ոըն կե րու թյուն նե րի և հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե-
րի մի ջո ցով:

Պա տաս խա նատ վու թյուն.

Ք վե ար կու թյան և դրան նա խոր դող օ րը հրա պա րա կային ե լույթ նե րի, 
հրա պա րա կային մի ջո ցա ռում նե րի մի ջո ցով քա րոզ չու թյուն կա տա րե լը 
ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` 400.000 – 600.000 ՀՀ դրա մի 
չա փով:
Ք վե ար կու թյան և դրան նա խոր դող օ րը տպա գիր մա մու լի, վեր գետ նյա 
ե թե րային հե ռար ձա կում ի րա կա նաց նող ռա դի ոըն կե րու թյուն նե րի և հե-
ռուս տաըն կե րու թյուն նե րի մի ջո ցով քա րոզ չու թյուն կա տա րե լը ա ռա ջաց-
նում է տու գան քի նշա նա կում` լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց-
նող ան ձի կամ ղե կա վա րի նկատ մամբ` 500.000 – 700.000 ՀՀ դրա մի 
չա փով (« Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ» ՀՀ օ րենս
գիրք, հոդված 40.1):  
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●  Ար գել վում է նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյուն կա տա րել և ցան կա ցած 
բնույ թի քա րոզ չա կան նյութ տա րա ծել`

  •  պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին, պե տա-
կան և հա մայն քային ծա ռայող նե րին (բա ցա ռու թյամբ Ազ գային ժո ղո-
վի պատ գա մա վոր նե րի), ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի ման-
կա վար ժա կան կազ մի աշ խա տող նե րին` ի րենց լի ա զո րու թյուն ներն 
ի րա կա նաց նե լիս.

 •   դա տա վոր նե րին, դա տա խազ նե րին, քնն չա կան կո մի տե ի, հա տուկ 
քնն չա կան ծա ռա յու թյան ծա ռայող նե րին, ոս տի կա նու թյու նում, ազ-
գային ան վտան գու թյան, քրե ա կա տա րո ղա կան, դա տա կան ակ տե րի 
հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յու թյուն նե րում ծա ռայող նե-
րին, զին ծա ռայող նե րին.

 •  ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ նե րին։

Պա տաս խա նատ վու թյուն.

 Քա րոզ չու թյան ի րա կա նաց ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժա մա նա-

կա հատ վա ծում նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյուն կա տա րե լու ի րա վունք 

չու նե ցող ան ձանց կող մից նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյուն կա տա րե լը և 

ցան կա ցած բնույ թի քա րոզ չա կան նյութ տա րա ծե լը ա ռա ջաց նում են տու-

գան քի նշա նա կում` 100.000 – 200.000 ՀՀ դրա մի չա փով (« Վար չա կան 

ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ» ՀՀ օ րենս գիրք, հոդ ված 40.8):  

●      Ար գել վում է.

  նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նակ, ի նչ պես նաև քվե ար կու թյան 
նա խորդ և քվե ար կու թյան օ րը թեկ նա ծու նե րին, ը նտ րու թյուն նե րին մաս-
նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րին ան ձամբ կամ նրանց ա նու նից կամ որ ևէ 
այլ ե ղա նա կով ը նտ րող նե րին ան հա տույց կամ ար տո նյալ պայ ման նե-
րով տալ (խոս տա նալ) դրամ, սնն դամ թերք, ար ժեթղ թեր, ապ րանք-
ներ կամ մա տու ցել (խոս տա նալ) ծա ռա յու թյուն ներ: 
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Պա տաս խա նատ վու թյուն.

 Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նակ, ի նչ պես նաև քվե ար կու թյան 

նա խորդ և քվե ար կու թյան օ րը թեկ նա ծու նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի (կու-

սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի) կող մից ան ձամբ կամ նրանց ա նու նից 

կամ որ ևէ այլ ե ղա նա կով կամ բա րե գոր ծու թյան ան վան տակ ը նտ րող-

նե րին ան հա տույց կամ ար տո նյալ պայ ման նե րով դրամ, սնն դամ թերք, 

ար ժեթղ թեր, ապ րանք ներ տա լը (խոս տա նա լը) կամ ծա ռա յու թյուն ներ 

մա տու ցե լը (խոս տա նա լը), ե թե դրա հա մար քրե ա կան պա տաս խա-

նատ վու թյուն նա խա տես ված չէ` ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` 

1.000.000 – 2.000.000 ՀՀ դրա մի չա փով (« Վար չա կան ի րա վա խախ

տում նե րի վե րա բե րյալ» ՀՀ օ րենս գիրք, հոդ ված 40.10):
 

Պա տաս խա նատ վու թյուն.

Թեկ նա ծու նե րից, կու սակ ցու թյուն նե րից մե կի օգ տին կամ դեմ քվե ար կե-
լու  կամ ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լու կամ դ րա նից հ րա ժար վե լու պայ-
մա նով կա շառք` դրամ, որ ևէ այլ նյու թա կան ար ժեք կամ ա ռա վե լու թյուն 
ստա նա լը կամ պա հան ջե լը`  պատժ վում է տու գան քով` 500.000 – 700.000 
ՀՀ դրա մի  չա փով, կամ ա զա տազրկ մամբ` 1–3  տա րի ժամ կե տով:

 Գույ քին վնաս պատ ճա ռե լով կամ դրա սպառ նա լի քով, բռ նու թյամբ կամ 
դրա սպառ նա լի քով,  թեկ նա ծու նե րից, կու սակ ցու թյուն նե րից մե կի օգ-
տին կամ դեմ քվե ար կե լու, ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցե լուն կամ դրա-
նից հրա ժար վե լուն հար կադ րե լը, կամ այդ նպա տա կով կա շառք տա-
լը` դ րամ, որ ևէ այլ  նյու թա կան ար ժեք  կամ ա ռա վե լու թյուն խոս տա նա լը 
կամ տրա մադ րե լը` պատժ վում են տու գան քով` 2.000.000 – 2.500.000 
ՀՀ դրա մի  չա փով, կամ ա զա տազրկ մամբ` 3–5  տա րի ժամ կե տով (ՀՀ 
քրե ա կան օ րենս գիրք, հոդված 154.2):   
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 ●  Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյու նը զանգ վա ծային լրատ վու թյան 
մի ջոց նե րով 

 Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն ներն 
ու նեն հան րային ռա դի ոյի և հան րային հե ռուս տա տե սու թյան ե թե րա ժա-
մե րից հա վա սար պայ ման նե րով ան վճար և վճա րո վի (այդ թվում՝ ու-
ղիղ ե թե րով) օ գտ վե լու ի րա վունք:

 ●  Ընտրությունների ժամանակ հանրային ռադիոն և հանրային 
հեռուս տատեսությունը, նախընտրական քարոզչության հա-
մար եթերաժամ տրամադրող մյուս ռադիոընկերությունները և 
հեռուստաընկերությունները պարտավոր են.

  •   թեկ նա ծու նե րի, ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րի 
հա մար ա պա հո վել ոչ խտ րա կան պայ ման ներ.

•  լրատ վա կան հա ղոր դում նե րում թեկ նա ծու նե րի, ը նտ րու թյուն նե րին 
մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րի նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի վե-
րա բե րյալ ներ կա յաց նել ան կողմ նա կալ և գնա հա տա կան նե րից զերծ 
տե ղե կատ վու թյուն: 

●      Ար գել վում է.  

  նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյա նը վե րա բե րող ռա դի ո հա ղոր դում նե րը և 
հե ռուս տա հա ղոր դում ներն ը նդ մի ջել ա ռևտ րային գո վազ դով:

Պա տաս խա նատ վու թյուն6. 6.

 Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րով նա խընտ րա կան քա րոզ չու-

թյան ի րա կա նաց ման կար գի խախ տու մը ա ռա ջաց նում է վար չա կան պա-

տաս խա նատ վու թյուն:  

6  «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգիրք, հոդված 40.7
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 ●   Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում քա-
րոզ չա կան պաս տա ռի, քա րոզ չա կան տպա գիր7 և այլ նյու թե րի 
օգ տա գործ ման կար գը.

 Հա մայն քի ղե կա վա րը պար տա վոր է հա մայն քի տա րած քում քա րոզ չա-
կան պաս տառ, քա րոզ չա կան տպա գիր և այլ նյու թեր փակց նե լու հա մար 
ան վճար տե ղեր ա ռանձ նաց նել (բա ցա ռու թյամբ հան րակր թա կան դպ րոց նե-
րի)` ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րի հա մար ա պա հո վե-
լով հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ: 

 ●    Քա րոզ չա կան պաս տառ, քա րոզ չա կան տպա գիր և այլ նյու թեր կա րող 
են փակց վել մի այն`

  •     հա տուկ այդ նպա տա կով ա ռանձ նաց ված տե ղե րում, վճա րո վի գո վազ-
դային վա հա նակ նե րում, ը նտ րա կան շտաբ նե րի վրա.

  •   �ֆի զի կա կան ան ձանց հա մա ձայ նու թյամբ` նրանց պատ կա նող կամ 
նրանց տի րա պետ ման ներ քո գտն վող շեն քե րի, շի նու թյուն նե րի8, 
տրանս պոր տային մի ջոց նե րի (բա ցա ռու թյամբ հա սա րա կա կան 
տրանս պոր տի և տաք սու) վրա կամ դրանց ներ սում:

  •   �բազ մաբ նա կա րան կամ ստո րա բա ժան ված շեն քե րի վրա քա րոզ չա-
կան պաս տառ, քա րոզ չա կան տպա գիր և այլ նյու թեր կա րող են տե-
ղադր վել մի այն ֆի զի կա կան ան ձի սե փա կա նու թյու նը հան դի սա ցող 
տա րած քում կամ ար տա քին պա տե րին տե ղադր ված վճա րո վի գո վազ-
դային վա հա նակ նե րի վրա: 

Ու շադ րու թյուն.  Քա րոզ չա կան պաս տառ, քա րոզ չա կան տպա գիր և այլ 
նյու թեր կա րող են ա ռանց սահ մա նա փակ ման փակց-
վել կամ օգ տա գործ վել նա խընտ րա կան ժո ղով ներ և 

7  Ընտրական շտաբների վրա տեղադրված ցուցանակները Ընտրական օրենսգրքի իմաստով 
քարոզչական տպագիր նյութեր չեն համարվում, եթե դրանք չեն ներառում թեկնածուին, 
ընտրություններին մասնակցող կուսակցությանը կողմ կամ դեմ քվեարկելուն ուղղված ուղղակի 
կոչեր, դրանց թիվը չի գերազանցում ընտրության համար կազմավորված ընտրական տեղամասերի 
թիվը, և յուրաքանչյուր ցուցանակի մակերեսը չի գերազանցում 6 քառակուսի մետրը:

8  բացառությամբ պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենքերի, հանրա-
կր թական դպրոցների, բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերի, հասարակական 
սննդի կամ առևտրի օբյեկտների
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նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան հետ կապ ված այլ մի-
ջո ցա ռում ներ ան ցկաց նե լու ժա մա նակ` այդ մի ջո ցա-
ռում նե րի ան ցկաց ման վայ րում9:

●      Ար գել վում է.
•  ա նա նուն քա րոզ չա կան տպա գիր նյու թեր տա րա ծե լը,
•   քա րոզ չա կան պաս տառ նե րը, քա րոզ չա կան տպա գիր և այլ նյու թե րը 

պո կե լը, պատ ռե լը, դրանց վրա գրա ռում ներ կա տա րե լը կամ որ ևէ այլ 
ե ղա նա կով վնա սե լը:

Պա տաս խա նատ վու թյուն.

Օ րեն քով սահ ման ված վա վե րա պայ ման նե րի (պատ վի րա տո ւի, տպագ րող 

կազ մա կեր պու թյան և տպա քա նա կի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ) բա-

ցա կա յու թյամբ քա րոզ չա կան տպա գիր նյու թեր տա րա ծե լը, քա րոզ չա կան 

պաս տառ նե րը պո կե լը, պատ ռե լը կամ դրանց վրա գրա ռում ներ կա տա-

րե լը ա ռա ջաց նում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն (« Վար չա կան 

ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ» ՀՀ օ րենս գիրք, հոդ ված 40.11):  

 Վե րահս կո ղու թյուն.   Օ րեն քի խախտ մամբ փակց ված քա րոզ չա կան 
պաս տա ռը, քա րոզ չա կան տպա գիր և այլ նյու թե րը 
հա նում է հա մայն քի ղե կա վա րը, ան հրա ժեշ տու-
թյան դեպ քում` ոս տի կա նու թյան ա ջակ ցու թյամբ:

 
Ու շադ րու թյուն.  Փակց ված քա րոզ չա կան պաս տառ նե րը, քա րոզ չա-

կան տպա գիր և այլ նյու թե րը քվե ար կու թյան օ րը և 
դրա նա խորդ օ րը կա րող են մնալ ի րենց տե ղե րում:

 
 ●  Ընտ րող նե րի կամ քի ա զատ ար տա հայտ ման վրա ներ գոր ծու թյունն 

ար գել վում է (ԸՕ հոդ ված 22).
 

●      Ար գել վում է  քվե ար կու թյան նա խորդ օ րը, ի նչ պես նաև քվե ար կու թյան 
օ րը` մինչև ժա մը 20.00–ն, վեր գետ նյա ե թե րային հե ռար ձա-

9  Միջոցառման ավարտից հետո դրանք հանվում են համապատասխան թեկնածուի, ընտրու թյուն-
ներին մասնակցող կուսակցության կողմից:
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ՁԵՌՆԱՐԿ  ԴիտոՐԴՆԵՐի, վստԱհվԱծ ԱՆՁԱՆց Եվ զԱՆգվԱծԱյիՆ լՐԱտվությԱՆ միջոցՆԵՐի ՆԵՐԿԱյԱցուցիչՆԵՐի հԱմԱՐ

կում ի րա կա նաց նող հե ռուս տա տե սու թյամբ, ռա դի ոյով կամ 
տպա գիր մա մու լով հրապարակել` 

•  ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րի վե րա բե րյալ սո-
ցի ո լո գի ա կան հարց ման ար դյունք նե ր, 

•  ինչ պես նաև դրանց վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն:

 ●  Ար գել վում են  քվե ար կու թյան օ րը տե ղա մա սային կենտ րո նին հա րող տա-
րած քում`

 •  մինչև 50 մետր շա ռավ ղով խմ բե րով հա վաք վե լը, 
•  տե ղա մա սային կենտ րո նի մուտ քին հա րող տա րած քում մե քե նա նե րի 

կու տա կու մը:

 Վե րահս կո ղու թյուն.
Այս պա հանջ նե րի կա տա րու մը ա պա հո վում են տե ղա մա սային կենտ րո-

նում ծա ռա յու թյուն ի րա կա նաց նող ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րը` ան կախ 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի պա հան ջից:

 ●  Հան րային ծա ռայող  հան դի սա ցող թեկ նա ծու նե րի նա խընտ րա կան քա-
րոզ չու թյան սահ մա նա փա կում նե րը.

 Հան րային ծա ռայող հան դի սա ցող` ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու-
սակ ցու թյան ը նտ րա կան ցու ցա կում ը նդ գրկ ված թեկ նա ծու նե րը նա խընտ րա-
կան քա րոզ չու թյունն ի րա կա նաց նում են հետ ևյալ սահ մա նա փա կում նե րով.

 •  ար գել վում են թեկ նա ծո ւին, ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ-
ցու թյա նը կողմ կամ դեմ քվե ար կե լուն ո ւղղ ված ո ւղ ղա կի կամ ա նուղ-
ղա կի կո չե րը պաշ տո նե ա կան լի ա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս 
կամ պաշ տո նե ա կան դիր քի ցան կա ցած չա րա շա հու մը՝ ը նտ րու թյուն-
նե րի ժա մա նակ ա ռա վե լու թյուն ստա նա լու հա մար. 

 •  ար գել վում է նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան նպա տա կով ծա ռայո ղա-
կան պար տա կա նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար տրա մադր ված 
տա րածք նե րի, տրանս պոր տային և կա պի մի ջոց նե րի, նյու թա կան ու 
մարդ կային ռե սուրս նե րի օգ տա գոր ծու մը, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով 
սահ ման ված դեպ քե րի։
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ԸՆՏ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ

(ԸՕ գլուխ 5–րդ) 

●   Պե տա կան բյու ջե ի մի ջոց նե րի հաշ վին է կատարվում. 
÷ ընտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման, 
÷ ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րը կազ մե լու, 
÷  ընտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման մաս նա գի տա կան դա սըն թաց նե րը 

կազ մա կեր պե լու, 
÷  ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի գոր ծու նե ու թյան հա մար ան հրա ժեշտ 

ծախ սե րի ֆի նան սա վո րու մը: 

●   Ընտ րա կան գրավ. 
 •  Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ Ը նտ րու թյուն նե րին 

մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րը (կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րը) 
ԿԸՀ –ի հաշ վե հա մա րին վճա րում են ը նտ րա կան գրավ՝ նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի 10 000 –ա պա տի կի չա փով: 

●   Ընտ րա կան գրա վի գու մա րը վե րա դարձ վում է`
 •  ման դատ նե րի բաշխ մա նը մաս նակ ցե լու, 
 •  ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող բո լոր կու սակ ցու թյուն նե րին կողմ քվե-

արկ ված քվե ա թեր թիկ նե րի թվի 4 կամ ա վե լի տո կոս կողմ քվե արկ-
ված քվե ա թեր թիկ ներ ստա նա լու,

 •  մինչև ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րի ը նտ րա կան 
ցու ցակ նե րի գրան ցումն ի նք նա բա ցարկ ներ կա յաց նե լու, 

 •  ընտ րու թյան ար դյունք ներն ան վա վեր ճա նաչ վե լու և նոր հեր թա կան 
կամ նոր ը նտ րու թյուն նշա նակ վե լու դեպ քե րում։

●    Նա խընտ րա կան հիմ նադ րա մի ձևա վո րում (ԸՕ հոդ ված 26).

 Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար ը նտ րու թյուն-
նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյու նը (կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քը) պար-
տա վոր է10 բա ցել նա խընտ րա կան հիմ նադ րամ11: 
10  Սահմանված ժամկետում նախընտրական հիմնադրամ չբացելու դեպքում նախատեսված 

է վարչական պատասխանատվություն և դատական կարգով գրանցումն ուժը կորցրած 
ճանաչվելու հետևանք:

11  Կուսակցությունների դաշինքում ընդգրկված կուսակցությունները և ընտրություններին 
մասնակցող կուսակցության ընտրական ցուցակով առաջադրված թեկնածուներն առանձին 
նախընտրական հիմնադրամ ձևավորելու իրավունք չունեն:
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●   Նա խընտ րա կան հիմ նադ րա մը12 ձևա վոր վում է`
 

 •  կու սակ ցու թյան (դա շին քի ան դամ կու սակ ցու թյուն նե րի) մի ջոց նե րից13.
 •  ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյան (կու սակ ցու թյուն նե րի 

դա շին քի) ը նտ րա կան ցու ցա կում ը նդ գրկ ված թեկ նա ծո ւի ան ձնա կան 
մի ջոց նե րից14.

 •  ընտ րե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց կա մա վոր մու ծում նե րից15:

 ●  Նա խընտ րա կան հիմ նադ րա մի մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը.

Ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րը նա խընտ-
րա կան հիմ նադ րա մի մի ջոց նե րը (500.000.000 ՀՀ դրա մը չգե րա-
զան ցող գու մա րի չա փով) օգ տա գոր ծում են`

 •  զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րով նա խընտ րա կան քա րոզ չու-
թյուն ի րա կա նաց նե լու,

 •  նա խընտ րա կան ժո ղով ներ և ը նտ րող նե րի հետ հան դի պում ներ կազ-
մա կեր պե լու նպա տա կով դահ լիճ նե րի, տա րածք նե րի վար ձա կալ ման 
(բա ցա ռու թյամբ ը նտ րա կան շտաբ նե րի),

 •  քա րոզ չա կան պաս տա ռի, քա րոզ չա կան տպա գիր և այլ նյու թե րի 
պատ րաստ ման (տե ղադր ման), ձեռք բեր ման, ը նտ րող նե րին տրա-
մադր վող քա րոզ չա կան բո լոր տե սա կի նյու թե րի (նե րա ռյալ՝ տպա գիր 
նյու թե րի) պատ րաստ ման ֆի նան սա վոր ման հա մար:

●    Նա խընտ րա կան հիմ նադ րամ ներ կա տար ված մու ծում նե րի և 
դրանց օգ տա գործ ման վե րա բե րյալ հայ տա րա րա գի րը.

Ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն ներն ի րենց նա խընտ-
րա կան հիմ նադ րամ ներ կա տար ված մու ծում նե րի և դրանց օգ տա գործ ման 
վե րա բե րյալ ներ կա յաց նում են հայ տա րա րագ րեր16, ո րոնք տե ղադր վում են 
ԿԸՀ –ի հա մա ցան ցային կայ քում:

12   Նախընտրական հիմնադրամների ֆինանսական մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ Վերահսկիչ–
վերստուգիչ ծառայության կազմած ամփոփ տեղեկանքը տեղադրվում է ԿԸՀ–ի համացանցային 
կայքում։

13  նվազագույն աշխատավարձի մինչև 100 000–ապատիկի չափով գումար
14 նվազագույն աշխատավարձի մինչև 5 000–ապատիկի չափով գումար
15 մինչև նվազագույն աշխատավարձի 500–ապատիկի չափով գումար
16   Հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևը սահմանում է Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը:
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ԴԻ ՏՈՐԴ ՆԵ ՐԸ, ՎՍ ՏԱՀ ՎԱԾ ԱՆ ՁԻՆՔ, 
ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏ ՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵ ՐԻ 
ՆԵՐ ԿԱՅԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ՆԵ ՐԸ, ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐԸ 

(ԸՕ գլուխ 6–րդ)

●   Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ի րա վուն ք ունեն (ԸՕ հոդ ված 30).

1.  մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը. 
2.  օ տա րերկ րյա հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը 

(ո րոնց կա նո նադ րա կան նպա տակ նե րը նե րա ռում են ժո-
ղովր դա վա րու թյան և մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու-
թյան հար ցեր).

3.   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան այն հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րը, 

 •  ո րոնց կա նո նադ րա կան նպա տակ ներն ը նտ րու թյուն նե րը նշա նա կե լու 
օր վան նա խոր դող նվա զա գույ նը մեկ տա րի նե րա ռում են ժո ղովր դա-
վա րու թյան և մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հար ցեր, և

 •  ո րոնք չեն ա ջակ ցում թեկ նա ծու նե րին կամ ը նտ րու թյուն նե րին մաս
նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րին.

 ●    Դի տորդ նե րի և ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա վա տար մագ րու մը 
(ԸՕ հոդ ված 31).

 •  Վերը նշ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի դի տորդ ներն ի րենց ա ռա քե լու
թյունն ի րա կա նաց նում են ԿԸՀ –ում հա վա տար մագր վե լուց հե տո: 

 •   Հա վա տար մագր ման դի մում նե րը ԿԸՀ են ներ կա յաց վում ը նտ րու
թյուն նե րը նշա նա կե լու օր վա նից հե տո, բայց քվե ար կու թյան օր վա նից 
ոչ ո ւշ, քան 15 օր ա ռաջ՝ 30.12.2016 թ. – 18.03.2017 թ.:

 ●   Դի տորդ նե րի վար քագ ծի կա նոն ներ.

 Մինչև հա վա տար մագր ման դի մում ներ կա յաց նե լը ՀՀ –ում 
գրանց ված հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը պար տա վոր 
են ըն դու նել ի րենց դի տորդ նե րի վար քագ ծի կա նոն ներ17։

17  Վարքագծի կանոնները պետք է համապատասխանեն ընտրությունների դիտարկման 
միջազգային սկզբունքներին և Ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգումներին:
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 ●    Դի տորդ նե րի ու սու ցում.

 Կազ մա կեր պու թյուն ներն ի րենց դի տորդ նե րի հա մար կազ մա կեր-
պում և ան ցկաց նում են ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյան ու կազ մա կեր-
պու թյան դի տորդ նե րի վար քագ ծի կա նոն նե րի ու սու ցում18:

 ●   Դի տոր դի վկա յա կա նը.

  

Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ-
նա ժո ղո վը դի տորդ նե րին տր վող 
վկա յա կան ներն հա մա պա տաս խան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րին հանձ նում 
է դի մումն ստա նա լուց հե տո՝ 12 օր վա 
ըն թաց քում։

 ●     Դի տոր դի լի ա զո րու թյուն նե րը դա դա րու մ են.

 •   ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի պաշ տո նա կան հրա պա րա կու մից հե-
տո` 8–րդ օ րը, ե թե ը նտ րու թյան ար դյունք նե րը դա տա րան չեն բո ղո-
քարկ վել: 

 •  Ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը դա տա րան բո ղո քարկ վե լու դեպ քում` 
դա տա կան ակ տի հրա պա րակ ման օր վա հա ջորդ օ րը19: 

 ●     Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հա վա տար մագ րու մը.

 •   ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը քվե ար կու թյան օ րը կա րող են ի րա կա նաց-
նել ը նտ րու թյուն նե րի և քվե ար կու թյան վե րա բե րյալ լու սա բա նում 
ԿԸՀ –ում հա վա տար մագր վե լուց հե տո: 

18  Հավատարմագրվելու դիմումը պետք է նշում պարունակի կազմակերպության դիտորդների 
վարքագծի կանոնների ընդունման և ուսուցման մասին.

19   Եթե ընտրության երկրորդ փուլ կամ վերաքվեարկություն չի նշանակվել: Ընտրության երկրորդ 
փուլի և վերաքվեարկության դեպքում դիտորդների կրկին հավատարմագրում չի պահանջվում:
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 •   Լ րատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղը կա րող է հա վա տար
մագ րել իր ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, ե թե ա ռն վազն մեկ տա րի իր ա նու-
նից տա րա ծում է լրատ վու թյան մի ջոց: 

Ու շադ րու թյուն.  Մեկ տար վա սահ մա նա փա կու մը կի րա ռե լի չէ, ե թե 
լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նո ղը լրատ-
վու թյան մի ջոց է տա րա ծում վեր գետ նյա ե թե րային հե-
ռար ձակ մամբ:

 ●      Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րի հա վա տար մագր ման 
սահ մա նա փա կում ներ.
Յու րա քան չյուր լրատ վա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող կա-

րող է Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում հա վա տար մագ-
րել իր ա նու նից տա րած վող

 •  մի այն մեկ զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց և
 •   այդ զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցի ոչ ա վե լի, քան 50 ներ կա

յա ցու ցիչ նե րի:

 ●    ԶԼՄ ներ կա յա ցուց չի վկա յա կա նը.

  

ԿԸՀ –ը զանգ վա ծային լրատ վու թյան 
մի ջո ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին տր վող 
վկա յա կան ներն այդ զանգ վա ծային 
լրատ վու թյան մի ջո ցին է հանձ նում 
դի մումն ստա նա լուց հե տո՝ 12 օր վա 
ըն թաց քում:

  
 ●    Այ ցե լուն.

ՀՀ –ում հա վա տար մագր ված դի վա նա գի տա կան և հյու պա տո սա կան 
ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հրա վե րի առ կա յու թյան 
դեպ քում կա րող են ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ այ ցե լո ւի կար գա վի ճա կով 
ի րա կա նաց նել ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի դի տար կում:
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ԴԻ ՏՈՐ ԴԻ, ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏ ՎՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻ ՋՈ ՑԻ ՆԵՐ ԿԱՅԱ ՑՈՒՑ ՉԻ, 
ԱՅ ՑԵ ԼՈ ՒԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ, 
ՊԱՐ ՏԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ 
ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ Ե ՐԱՇ ԽԻՔ ՆԵ ՐԸ 

(ԸՕ հոդ ված 32)

 
Դի տոր դը, զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցի ներ կա յա ցու-

ցի չը, այ ցե լուն ի րա վունք ու նեն՝

•   Ներ կա գտն վե լու ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րին, ի սկ քվե ար
կու թյան ըն թաց քում` նաև քվե ար կու թյան սե նյա կում.

•    Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի սահ մա նած կար գով հետ
ևե լու քվե ա թեր թիկ նե րի և ի նք նա սոսնձ վող դրոշ մա նի շե րի տպագր-
ման, փո խադր ման, պահ պան ման և հաշ վարկ ման գոր ծըն թաց նե րին.

•    Ծա նո թա նա լու Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի, տա րած
քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի տնօ րի նու թյան տակ գտն վող ը նտ-
րա կան փաս տաթղ թե րին և ի նք նու րույն կա տա րե լու քաղ վածք ներ, ստա-
նա լու պատ ճեն ներ ԿԸՀ –ի կայ քում չտե ղադր ված փաս տաթղ թե րից.

•    Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի, քար տու ղա
րի կամ հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րից որ ևէ մե կի ներ կա յու թյամբ, ո ւմ 
կհանձ նա րա րի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը ծա նո թա նա լու`

ü  տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի տնօ րի նու թյան տակ 
գտն վող ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րին (բա ցա ռու թյամբ քվե ար
կու թյան ըն թաց քում քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցած ը նտ րող նե րի 
ցու ցակ նե րի), 
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ü  դա տա րա նի հա մա պա տաս խան վճիռ նե րին, ը նտ րո ղին տրա-
մադ րած լի ա զոր մարմ նի հա մա պա տաս խան տե ղե կան քին,

ü  ը ստ պա հան ջի ամ փոփ ման նիս տին ներ կա գտն վող  դի տոր դին 
տրա մադր վում է տեխնիկական սարքավորման միջոցով տպված 
տե ղե կան քի20 մեկ օ րի նակ` ստո րագր ված տե ղա մա սային ը նտ-
րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի կող մից և կնք ված հանձ նա-
ժո ղո վի կնի քով. 

ü  նիստին ներկա գտնվելու իրավունք ունեցող անձանց ըստ պա-
հանջի տրամադրվում է ընտրական տեղամասում քվեարկության 
արդյունքների արձանագրությունից քաղվածք:

  

•  Չ մի ջամ տե լով ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին և չխա
թա րե լով քվե ար կու թյան ըն թաց քը՝ ի նք նու րույն կա տա րե լու քաղ վածք-
ներ և նշում ներ ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րից (բա ցա ռու թյամբ քվե
ար կու թյա նը մաս նակ ցած ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի, քվե ար կու թյան 
կտ րոն նե րի). 

•  Ա զատ տե ղա շարժ վե լու քվե ար կու թյան սե նյա կում՝ քվե ա թեր թիկ նե րի, 
քվե ար կու թյան ծրար նե րի, ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի ու քվե ա տու փի 
դի տարկ ման հա մար21.

•  Հ րա պա րա կայ նո րեն, այդ թվում` զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց
նե րով հայտ նե լու կար ծիք, ա նե լու հայ տա րա րու թյուն՝ ը նտ րու թյուն նե-
րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման վե րա բե րյալ.

•   Լու սան կա րե լու, տե սան կա րա հա նե լու և ձայ նագ րե լու ը նտ րա
կան  հանձ նա ժո ղով նե րի նիս տե րը (այդ թվում՝ տե ղա մա սում քվե-
ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման նիս տը), ի նչ պես նաև քվե-
ար կու թյան ըն թաց քը` չխախ տե լով ը նտ րող նե րի քվե ար կու թյան 
գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քը.

• Օգտ վե լու օ րեն քով սահ ման ված այլ ի րա վունք նե րից:

20   տեղեկանքում նշվում են տարածքային ընտրական հանձնաժողովի և ընտրական տեղամասի 
համարները, տեխնիկական սարքավորման միջոցով գրանցված ընտրողների հերթական 
համարը համապատասխան ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում:

21 ԸՕ հոդված 32 1-ին մաս 5-րդ կետ.
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Ու շադ րու թյուն.  Ե թե դի տոր դը գտ նում է, որ քվե ար կու թյան ըն-
թաց քում տե ղի է ու նե ցել Ը նտ րա կան օ րենսգր քով 
նա խա տես ված քվե ար կու թյան կար գի խախ տում, 
ա պա ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու, որ իր գնա հա-
տա կանն ար ձա նագր վի տե ղա մա սային ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում22:

 ●     Դի տոր դի դի տար կում նե րը.

 Դի տորդ ներն ի րենց ան ձնա կան դի տար կում նե րը կա րող են ներ-
կա յաց նել ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րին դի տոր դա կան ա ռա քե լու-
թյան զե կույ ցի մի ջո ցով: Դի տորդ նե րի բո լոր եզ րա հան գում նե րի հա-
մար պետք է հիմք հան դի սա նան ի րենց ան ձնա կան դի տար կում նե րը.

22  Քաղվածք տեղամասային հանձնաժողովի գրանցամատյանից (հաստատված ԿԸՀ 09.11.2016թ. 
թիվ 131-Ն որոշմամբ).
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Պա տաս խա նատ վու թյուն.

Վս տահ ված ան ձին, ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մին, դի տոր դին 
կամ զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցի ներ կա յա ցուց չին ը նտ րա-
կան փաս տաթղ թե րին սահ ման ված դեպ քե րում և կար գով ծա նո թա նա-
լուն խո չըն դո տե լու, ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյուն նե րի 
պատ ճեն նե րը, քաղ վածք նե րը չտա լու հա մար նա խա տես վում է քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյուն և պատժ վում ա զա տազրկ մամբ` ե րե քից հինգ 
տա րի ժամ կե տով (ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիրք, հոդ ված 1545):   

●     Ե րաշ խիք ներ.
•    Դի տոր դի, ԶԼՄ ներ կա յա ցուց չի, այ ցե լո ւի` Ը նտ րա կան օ րենսգր քով 

սահ ման ված ի րա վունք նե րի որ ևէ սահ մա նա փա կում չի թույ լատր վում:
 •   Ոչ ոք (այդ թվում` ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րը) ի րա վունք չու նի 

(ի րա վունք չու նեն) դի տոր դին և ԶԼՄ ներ կա յա ցուց չին23 դուրս հա նե լու 
տե ղա մա սային կենտ րո նից կամ որ ևէ այլ կերպ նրանց մե կու սաց նե լու 
հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին ներ կա գտն վե լուց, բա ցա ռու թյամբ 
ը նտ րա կան օ րենսգր քի 31–րդ հոդ վա ծի 5–րդ մա սով, 8–րդ մա սով և 
65–րդ հոդ վա ծի 7–րդ մա սով նա խա տես ված դեպ քե րի:

Պա տաս խա նատ վու թյուն.

Վս տահ ված ան ձի, դի տոր դի, ԶԼՄ ներ կա յա ցուց չի լի ա զո րու թյուն-
նե րի ի րա կա նաց մա նը խո չըն դո տե լու հա մար նա խա տես ված է քրե-
ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն և պատժ վում է տու գան քով` 700.000 
– 1.000.000 ՀՀ դրա մի չա փով, կամ ա զա տազրկ մամբ` վեց ամ սից մեկ 
տա րի ժամ կե տով: Նույն ա րարք նե րը, ո րոնք կա տար վել են գույ քին 
վնաս պատ ճա ռե լու սպառ նա լի քով, նյու թա պես շա հագրգ ռե լով, զու գորդ-
վել են բռ նու թյուն գոր ծադ րե լով կամ դա գոր ծադ րե լու սպառ նա լի քով, 
կա տար վել են պաշ տո նե ա կան դիրքն օգ տա գոր ծե լով, մի խումբ ան ձանց 
կող մից, զու գորդ վել են ան ձին ա զա տու թյու նից զր կե լով` պատժ վում է 
ա զա տազրկ մամբ` ե րե քից մինչև հինգ տա րի ժամ կե տով (ՀՀ քրե ա կան 
օ րենս գիրք, հոդ ված 149):

23  Այցելուին հեռացնելու հնարավորություն ՀՀ ընտրական օրենսգրքով առհասարակ 
նախատեսված չէ:
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 ●      Դի տոր դի, այ ցե լո ւի, ԶԼՄ ներ կա յա ցուց չի պար տա կա նու թյուն-
նե րը (ԸՕ հոդ ված 32).

 ●      Դի տոր դը, այ ցե լուն, ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչն ի րա վունք չու նեն. 

ü   մի ջամ տե լու ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին և քվե ար-
կու թյան ըն թաց քին, 

ü  ի րա կա նաց նե լու քա րոզ չու թյուն, 
ü   ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րին տա լու ցու ցում ներ, ներ կա-

յաց նե լու պա հանջ ներ.

Ու շադ րու թյուն.  Դի տոր դը, այ ցե լուն իր ի րա վունք ներն ի րա կա նաց նե-
լիս պար տա վոր է 

ü  լի նել ան կողմ նա կալ, չե զոք, 

ü   հ րա պա րա կայ նո րեն որ ևէ կան խա կալ դիր քո րո շում չար տա հայ տել 
կամ նա խա պատ վե լի վե րա բեր մունք չդրս ևո րել իշ խա նու թյան կամ 
ը նդ դի մու թյան, թեկ նա ծու նե րի, ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու-
սակ ցու թյուն նե րի հետ կապ ված որ ևէ հար ցի նկատ մամբ:

 ●  Գ րան ցա մա տյա նում գրանց վե լու պար տա կա նու թյուն.

Դի տոր դը, ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցի չը, այ ցե լուն պար տա վոր են գրանց վել 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո-
վի նիս տե րին, քվե ար կու թյան ըն թաց քում՝ քվե ար կու թյան սե նյա կում ներ կա 
գտն վե լու հա մար:
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ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐ24

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԵՐԻՆ ԵՎ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ 
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՍԵՆՅԱԿՈՒՄ ՆԵՐԿԱ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 ●  Վ կա յա կան կրե լու պար տա կա նու թյուն.

  Դի տոր դը, ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցի չը, այ ցե լուն պար տա վոր են ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վում, ի սկ քվե ար կու թյան ըն թաց քում՝ նաև քվե ար կու թյան 
սե նյա կում ներ կա գտն վե լու հա մար պար տա դիր կար գով տե սա նե լի 
ձևով կրել ԿԸՀ –ի կող մից տր ված սահ ման ված նմու շի վկա յա կա նը:

 ●   Դի տոր դին և ԶԼՄ ներ կա յա ցուց չին կարող են հե ռաց նե լ

�Ընտ րա կան օ րենսգր քի պա հանջ նե րը այն ե ղա նա կով խախ տե լու դեպ-
քում, ո րն է ա պես խա թա րում է ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի բնա կա նոն 
աշ խա տան քը կամ քվե ար կու թյան բնա կա նոն ըն թաց քը:

24   Քաղվածք տեղամասային հանձնաժողովի գրանցամատյանից (հաստատված ԿԸՀ 09.11.2016թ. 
թիվ 131–Ն որոշմամբ).
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 ԴԻ ՏՈՐ ԴԻՆ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՀԵ ՌԱՑ ՆԵ Լ ՆԱԵՎ

  Որ ևէ թեկ նա ծո ւի, ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող որ ևէ կու սակ ցու թյան 
աջակցելու դեպքում:

 ●  Դի տոր դին և ԶԼՄ ներ կա յա ցուց չին հե ռաց նե լու որոշումը

  կա րող է ըն դուն վել ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի ը նդ հա նուր 
թվի ձայ նե րի ա ռն վազն 2/3 –ով, այ սինքն, տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո-
վի դեպ քում` ա ռն վազն 6 ան դամ նե րի ձայ նե րով: 

 ●  Դի տորդ նե րի և ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թի վը քվեարկության 
սենյակում կարող է սահ մա նա փա կվե լ

 եթե այն այն քան է, որ ա կն հայ տո րեն խա թա րում է քվե ար կու-
թյան բնա կա նոն ըն թաց քը: Այս դեպքում տեղամասային ընտրական 
հանձնաժողովն իրավասու է սահմանելու քվեարկության սենյակում 
միաժամանակյա գտնվելու իրավունք ունեցող դիտորդների և ԶԼՄ 
ներկայացուցիչների առավելագույն թիվը:

 ●  Դի տորդ նե րի և ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թի վը սահ մա նա փա-
կե լու ո րո շու մը.

ü�  կա րող է ըն դուն վել Հանձնաժողովի ան դամ նե րի ը նդ հա նուր թվի 
ձայ նե րի ա ռն վազն 2/3 –ով (6 ան դամ նե րի ձայ նե րով), 

ü�պետք է հա մա պա տաս խա նի հա մա չա փու թյան սկզ բուն քին.
ü� ո րոշ մամբ սահ ման ված թի վը չի կա րող նվազ լի նել 15 –ից: 

Ու շադ րու թյուն.  Թվային սահ մա նա փա կու մը չի տա րած վում այ-
ցե լու նե րի, մի ջազ գային դի տորդ նե րի և վեր գետ-
նյա ե թե րային հե ռար ձա կում ի րա կա նաց նող 
հե ռուս տա ռա դի ոըն կե րու թյուն նե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի վրա:

  ●   Պար տա դիր նշում գրան ցա մա տյա նում.

 Դի տոր դին, ԶԼՄ ներ կա յա ցուց չին տե ղա մա սային կենտ րո նից կամ ը նտ-
րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րից դուրս հրա վի րե լու դեպ քում ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում կա տար վում է հա մա պա տաս խան 
գրա ռում` նշե լով պատ ճառ նե րը:
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Պա տաս խա նատ վու թյուն.

Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նը չլ րաց նե լու հա մար նա-
խա տես ված է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն և պատժ վում է տու-
գան քով՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի մինչև ե րեք հա րյու րա պա տի կի 

չա փով (« Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ» ՀՀ օ րենս
գիրք, հոդ ված 40.6): 

  ●  Վս տահ ված ան ձի կար գա վի ճա կը (ԸՕ հոդ ված 33).

 Ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րը ի րենց շա հե րը 
պաշտ պա նե լու նպա տա կով կա րող են ու նե նալ վս տահ ված ան ձինք:
 Վս տահ ված ան ձ կա րող են լի նել մի այն ը նտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող 
ան ձինք:

  ●  Վս տահ ված ան ձ չեն կա րող լի նել. 

Դա տա վոր նե րը, դա տա խազ նե րը, քնն չա կան կո մի տե ի, հա տուկ քնն չա-
կան ծա ռա յու թյան ծա ռայող նե րը, ոս տի կա նու թյու նում, ազ գային ան վտան-
գու թյան ծա ռա յու թյու նում, դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար ման 
ծա ռա յու թյու նում, քրե ա կա տա րո ղա կան ծա ռա յու թյու նում ծա ռայող նե րը, 
զին ծա ռայող նե րը, դի տորդ նե րը, թեկ նա ծու նե րը, ը նտ րա կան հանձ նա ժո-
ղով նե րի ան դամ նե րը:

ՎՍ ՏԱՀ ՎԱԾ ԱՆ ՁԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ, ՊԱՐ ՏԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
ԵՎ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒ ԹՅԱՆ Ե ՐԱՇ ԽԻՔ ՆԵ ՐԸ (ԸՕ ՀՈԴ ՎԱԾ 34)

  ●  Վս տահ ված ան ձն ի րա վունք ու նի՝

•   խորհր դակ ցա կան ձայ նի ի րա վուն քով մաս նակ ցե լու հանձ նա ժո ղո վի 
նիս տե րին, քվե ար կու թյան ըն թաց քում ներ կա գտն վե լու քվե ար կու-
թյան սե նյա կում.

•   ծա նո թա նա լու ԿԸՀ –ի, տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի տնօ
րի նու թյան տակ գտն վող ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րին և ի նք նու րույն 
կա տա րե լու քաղ վածք ներ, ստա նա լու պատ ճեն ներ այն փաս տաթղ թե-
րից, ո րոնք տե ղադր ված չեն ԿԸՀ –ի հա մա ցան ցային կայ քում.
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•   Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի, քար տու ղա-
րի կամ հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րից որ ևէ մե կի ներ կա յու թյամբ, ո ւմ 
կհանձ նա րա րի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, ծա նո թա նա լու`

ü   տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի տնօ րի նու թյան տակ 
գտն վող ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րին (բա ցա ռու թյամբ քվե ար-
կու թյան ըն թաց քում քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցած ը նտ րող նե րի 
ցու ցակ նե րի),

ü  դա տա րա նի հա մա պա տաս խան վճիռ նե րին, ը նտ րո ղին տրա մադ-
րած լի ա զոր մարմ նի հա մա պա տաս խան տե ղե կան քին, 

ü  քվե արկ ված քվե ա թեր թիկ նե րին և դրան ցում կա տար ված նշում-
նե րին.

ü  ըստ  պահանջի  ամփոփման նիստին  ներկա գտնվող վստահված 
անձին տրամադրվում է տեխնիկական սարքավորման միջոցով 
տպված տեղեկանքի25  մեկ օրինակ` ստորագրված տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կողմից և կնքված 
հանձնաժողովի կնիքով, ինչպես նաև ընտրական տեղամասում 
քվեարկության արդյունքների արձանագրությունից քաղվածք:

•   Չ մի ջամ տե լով ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին և չխա
թա րե լով քվե ար կու թյան ըն թացքն` ի նք նու րույն կա տա րե լու քաղ-
վածք ներ և նշում ներ ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րից (բա ցա ռու թյամբ 
քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցած ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի, քվե ար կու-
թյան կտ րոն նե րի).

•   Քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա հաշ վար կի ժա մա նակ ի նք նու
րույն կա տա րե լու քաղ վածք ներ քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցած ը նտ-
րող նե րի ցու ցակ նե րից.

•   Ընտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով և դեպ քե րում բո ղո
քար կե լու ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ո րո շում նե րը, գոր ծո ղու-
թյուն նե րը, ան գոր ծու թյու նը.

•   ԿԸՀ –ի սահ մա նած կար գով հետ ևե լու քվե ա թեր թիկ նե րի և ի նք նա

25   Տեղեկանքում նշվում են տարածքային ընտրական հանձնաժողովի և ընտրական տեղամասի 
համարները, տեխնիկական սարքավորման միջոցով գրանցված ընտրողների հերթական 
համարը համապատասխան ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում:
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սոսնձ վող դրոշ մա նի շե րի տպագր ման, փո խադր ման, պահ պան ման և 
հաշ վարկ ման գոր ծըն թաց նե րին.

•  Չմի ջամ տե լով հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի և տեխ նի կա կան սար քա վո
րու մը սպա սար կող ան ձի (այ սու հետ` մաս նա գետ) աշ խա տանք նե րին` 
ներ կա գտն վե լու հանձ նա ժո ղո վի՝ ը նտ րող նե րի նույ նա կա նա ցումն 
ի րա կա նաց նող, քվե ա թեր թիկ և քվե ար կու թյան ծրար հատ կաց նող 
ան դամ նե րի և մաս նա գե տի, քվե ա տու փը հս կող ան դա մի կող քին և 
հետ ևե լու նրանց աշ խա տանք նե րին.

 •  Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րի վե րա բե րյալ հանձ նա
ժո ղո վի նա խա գա հին ներ կա յաց նե լու դի տար կում ներ և ա ռա ջար կու-
թյուն ներ.

•   Լու սան կա րե լու, տե սան կա րա հա նե լու և ձայ նագ րե լու ը նտ րա
կան  հանձ նա ժո ղով նե րի նիս տե րը (այդ թվում՝ տե ղա մա սում քվե-
ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման նիս տը), ի նչ պես նաև քվե-
ար կու թյան ըն թաց քը` չխախ տե լով ը նտ րող նե րի քվե ար կու թյան 
գաղտ նի ու թյան ի րա վուն քը:

•  Ի րա կա նաց նե լու օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված այլ ի րա վունք ներ:

Ե թե հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը, վս տահ ված ան ձը կամ դի տոր դը գտ-
նում է, որ քվե ար կու թյան ըն թաց քում տե ղի է ու նե ցել Ը նտ րա կան 
օ րենսգր քով նա խա տես ված քվե ար կու թյան կար գի խախ տում, ա պա 
ի րա վունք ու նեն պա հան ջե լու, որ ի րենց գնա հա տա կանն ար ձա նագր-
վի տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում։

●     Սահ մա նա փա կում ներ.
•  ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տին և քվե ար կու թյան ըն թաց քում քվե

ար կու թյան սե նյա կում կա րող է ներ կա գտն վել ը նտ րու թյուն նե րին մաս-
նակ ցող յու րա քան չյուր կու սակ ցու թյան մինչև եր կու վս տահ ված ան ձ.

•  ը նտ րա կան ցու ցա կում ը նդ գրկ ված թեկ նա ծու նե րը չեն կա րող ու նե նալ 
վս տահ ված ան ձ.

●  Գ րան ցա մա տյա նում գրանց վե լու պար տա կա նու թյուն.
Վս տահ ված ան ձինք պար տա վոր են գրանց վել ը նտ րա կան հանձ նա-

ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում՝ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րին, ի նչ-
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պես նաև քվե ար կու թյան ըն թաց քում քվե ար կու թյան սե նյա կում ներ կա 
գտն վե լու հա մար.

●  Ե րաշ խիք ներ.

•  վս տահ ված ան ձի` Ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված ի րա վունք նե
րի որ ևէ սահ մա նա փա կում չի թույ լատր վում.

•   ոչ ոք (այդ թվում` ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րը) ի րա վունք չու նի 
(իրա վունք չու նեն) վս տահ ված ան ձին դուրս հա նե լու քվե ար կու թյան 
սե նյա կից կամ այլ կերպ նրան մե կու սաց նե լու հանձ նա ժո ղո վի աշ խա-
տանք նե րին ներ կա գտն վե լուց, բա ցա ռու թյամբ նրա կող մից Ը նտ րա-
կան օ րենսգր քի պա հանջ ներն այն ե ղա նա կով խախ տե լու դեպ քե րի, 
ո րոնք է ա պես խա թա րում են ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի բնա կա նոն 
աշ խա տան քը կամ քվե ար կու թյան բնա կա նոն ըն թաց քը: 

● Վս տահ ված ան ձին կարող են հեռացնել.

Հանձ նա ժո ղո վի նիս տից, ի սկ քվե ար կու թյան օ րը՝ տե ղա մա սային կենտ-
րո նից՝ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի ը նդ հա նուր թվի ձայ նե րի 
ա ռն վազն 2/3 –ով ըն դուն ված ո րոշ մամբ, այ սինքն, տե ղա մա սային հանձ նա-
ժո ղո վի դեպ քում` ա ռն վազն 6 ան դամ նե րի ձայ նե րով: 

● Պար տա դիր նշում գրան ցա մա տյա նում.

Վս տահ ված ան ձին տե ղա մա սային կենտ րո նից կամ հանձ նա ժո ղո վի 
նիս տե րից դուրս հրա վիր վե լու դեպ քում ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան-
ցա մա տյա նում կա տար վում է հա մա պա տաս խան գրա ռում` նշե լով պատ-
ճառ նե րը.
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 ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈՎ ՆԵՐ 

(ԸՕ գլուխ 7–րդ)

 
Ընտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման և ան ցկաց ման նպա տա կով 

կազ մա վոր վում է ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ե ռաս տի ճան հա-
մա կարգ`

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
7 անդամ

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ
7 անդամ

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներ
8 անդամ

 

●   Ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ նե րի կար գա վի ճա կը 
(ԸՕ հոդ ված 39).

Ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի ան դամն ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վում գոր-

ծում է ան կախ և չի ներ կա յաց նում ի րեն նշա նա կո ղին:
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●   Ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ներն ի րա վունք ու նեն.

•   նա խա պես ծա նո թա նա լու հանձ նա ժո ղո վի քն նարկ մա նը ներ կա յաց
վող հար ցե րին և փաս տաթղ թե րին.

•  ե լույթ ներ ու նե նա լու հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րում.

•   ներ կա յաց նե լու ա ռա ջար կու թյուն ներ և պա հան ջե լու, որ այդ հար ցով 
ան ցկաց վի քվե ար կու թյուն.

•   նիս տի մաս նա կից նե րին տա լու հար ցեր և ստա նա լու պա տաս խան ներ:

●   Ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը պար տա վոր է մաս նակ ցել 
հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին և կա տա րել իր լի ա զո րու թյուն-
նե րը:

●   Ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով ներ կազ մա վո րե լու հի մունք նե րը 
(ԸՕ հոդ ված 41).

•   Կենտ րո նա կան և տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի կազ-
մում կա րող են ը նդ գրկ վել Ը նտ րա կան օ րենսգր քի պա հանջ նե րին հա-
մա պա տաս խա նող ը նտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող քա ղա քա ցի նե րը:

 •  Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կազ մում կա րող են ը նդ-
գրկ վել ը նտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող և ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո-
վում ը նդ գրկ վե լու ո րա կա վոր ման վկա յա կան ու նե ցող ան ձինք: 

●     Կենտ րո նա կան ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով կազ մա վո րե լու 
կար գը.

 ԿԸՀ –ի նա խա գա հին և մյուս ան դամ նե րին Ազ գային ժո ղո վի Պե տա-
կան –ի րա վա կան հար ցե րի մշ տա կան հանձ նա ժո ղո վի ա ռա ջար կու թյամբ 
ը նտ րում է Ազ գային ժո ղո վը` պատ գա մա վոր նե րի ը նդ հա նուր թվի ձայ նե րի 
ա ռն վազն 3/5 –ով՝ 6 տա րի ժամ կե տով:

●     Տա րած քային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով կազ մա վո րե լու կար-
գը (ԸՕ հոդ ված 43).

•   Տա րած քային ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը կազ մա վոր վում է 6 տա րի 
ժամ կե տով: 
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•   Տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րին նշա նա կում է 
Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը մինչև տա րած քային ը նտ-
րա կան հանձ նա ժո ղո վի լի ա զո րու թյուն նե րի ա վար տը (թեկ նա ծու նե րին 
ը նտ րե լու հա մար ԶԼՄ– նե րով հայ տա րա րու թյուն է տա րած վում):

●     Տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի թի վը.

ՀՀ –ում կազ մա վոր վել են թվով 38 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո-
ղով ներ26, ո րոն ցից 10 –ը Եր ևան քա ղա քում:

●     Տե ղա մա սային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով կազ մա վո րե լու կար-
գը (ԸՕ հոդ ված 44).

 Տե ղա մա սային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղովն (այ սու հետ նաև` Հանձ նա ժո-
ղով) ու նի ա ռն վազն 7 ան դամ: Տե ղա մա սային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վում 
ան դամ նշա նա կում են` 

•  Ազ գային ժո ղո վում խմ բակ ցու թյուն ու նե ցող կու սակ ցու թյուն նե րը (կու
սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րը)` մե կա կան ան դամ, ե թե խմ բակ ցու-
թյուն նե րի թի վը մեծ է 4 –ից, և եր կո ւա կան ան դամ, ե թե խմ բակ ցու-
թյուն նե րի թի վը փոքր է 5 –ից.

•  Հա մա պա տաս խան տա րած քային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վը` 2 ան դամ:

 

Ներ կա յումս Ազ գային ժո ղո վում առ կա է 6 խմ բակ ցու թյուն, հետ ևա բար, 

խմ բակ ցու թյուն ու նե ցող յու րա քան չյուր կու սակ ցու թյուն նշա նա կում է տե-

ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի մե կա կան ան դամ, 2 ան դամ 

նշա նակ վում է տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից: Ո ւս-

տի, տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը կազմ ված կլի նի 8 ան-

դամ նե րից: 

●   Տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի թա փուր տե ղե րը հա մալ րե լու 
կար գը.

Ե թե սահ ման ված ժամ կե տում որ ևէ կու սակ ցու թյուն (կու սակ ցու թյուն նե-
րի դա շինք) հանձ նա ժո ղո վի ան դամ չի նշա նա կում, կամ տա րած քային ընտ-
26 ՀՀ կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 29.11.2016 թ. թիվ 147 –Ա ո րոշ ում
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րա կան  հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի ա ռա ջար կած թեկ նա ծու նե րի թի վը 
պա կաս է 2 –ից, ա պա հանձ նա ժո ղո վի թա փուր տե ղե րը նրանց փո խա րեն 
լրաց նում է հա մա պա տաս խան տա րած քային ը նտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հը հանձ նա ժո ղո վի կազ մա վոր ման հա մար սահ ման ված ժամ կե տի 
ա վար տից հե տո` ե ռօ րյա ժամ կե տում: 

●     Նա խա գահ նե րի և քար տու ղար նե րի պաշ տոն նե րը բաշ խվու մ են.

 Ազ գային ժո ղո վում խմ բակ ցու թյուն ու նե ցող կու սակ ցու թյուն նե րի (կու սակ ցու-
թյուն նե րի դա շինք նե րի) միջև` Ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով: 

●     Ք վե ար կու թյան օ րը տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո-
վի ան դամ նե րի թի վը հա մալ րվում է.

Ե թե քվե ար կու թյան օ րը` ժա մը 8.00 –ին ներ կա յա ցել է 5 –ից պա կաս 
թվով տե ղա մա սային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի ան դամ` մինչև 1000 ը նտ-
րող ու նե ցող ընտ րա կան  տե ղա մա սի դեպ քում, ա պա 

ü��չ ներ կա յա ցած ան դամ նե րի լի ա զո րու թյուն նե րը վա ղա ժամ կետ դա-
դա րում են, 

ü ��ան դամ նե րի թի վը հա մա պա տաս խա նա բար մինչև 5 ան դամ լրաց-
նում է տա րած քային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը27:

 
Ե թե քվե ար կու թյան օ րը` ժա մը 8.00 –ին ներ կա յա ցել է 7 –ից պա կաս 

թվով տե ղա մա սային ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ` 1000 –ից ա վե լի 
ը նտ րող ու նե ցող ընտ րա կան  տե ղա մա սի դեպ քում, ա պա

ü��չ ներ կա յա ցած ան դամ նե րի լի ա զո րու թյուն նե րը վա ղա ժամ կետ դա-
դա րում են,

ü��ան դամ նե րի թի վը հա մա պա տաս խա նա բար մինչև 7 ան դամ լրաց-
նում է տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը28: 

Ե թե քվե ար կու թյան օ րը` ժա մը 9.00 –ի դրու թյամբ, տե ղա մա սային ընտ-
րա կան  հանձ նա ժո ղո վում ներ կա ան դամ նե րի թի վը նվազ է հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ նե րի ը նդ հա նուր թվի 2/3 –ից, ա պա 

ü���հանձ նա ժո ղո վի կազ մը հա մալր վում է նույն կար գով, այն պես, որ 
ա պա հով վի հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի ը նդ հա նուր թվի 2/3 –ը:

27   տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում ընդգրկվելու իրավունք ունեցող անձանց թվից
28   տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում ընդգրկվելու իրավունք ունեցող անձանց թվից
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 ●     Պաշ տո նան կու թյուն.

 Տե ղա մա սային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տու ղա րը 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի ը նդ հա նուր թվի ձայ նե րի ա ռն վազն 2/3 –ով ըն-
դուն ված ո րոշ մամբ կա րող են պաշ տո նանկ ար վել մի այն.

ü��ե թե քվե ար կու թյան նա խորդ օ րը կամ քվե ար կու թյան օ րը ցու ցա բե-
րում են ա կն հայտ ան գոր ծու թյուն, ո րի հետ ևան քով կա րող է վտանգ-
վել քվե ար կու թյան նա խա պատ րաս տու մը կամ քվե ար կու թյան բնա-
կա նոն ըն թաց քը կամ քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փո փու մը29: 

●      Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի լի ա զո րու թյուն նե րը 
դա դա րում են.

ü� ը նտ րու թյան ա վար տից հե տո՝ ը նտ րու թյան ար դյունք նե րը ամ փոփ վե-
լուց 7 օր հե տո, բա ցա ռու թյամբ ը նտ րու թյան ե րկ րորդ փուլ ան ցկաց-
վե լու դեպ քի, 

ü��ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը դա տա րան բո ղո քարկ վե լու դեպ քում` 
դա տա կան ակ տի հրա պա րակ ման օր վա հա ջորդ օ րը:

●      Տե ղա մա սային ը նտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի լի ա զո րու-
թյուն նե րը վա ղա ժամ կետ դա դա րում են, ե թե

ü�նա չու նի ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վում նշա նակ վե լու ի րա վունք, 
ü��տե ղա մա սային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, քար տու-

ղա րը կամ հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը ներ կա յաց րել է այդ պաշ տո նից 
ի նք նա բա ցար կի մա սին դի մում,

ü�զո րա կոչ վել է, 
ü��դա տա պարտ վել է ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 149–154.6–րդ հոդ ված-

նե րով նա խա տես ված հան ցանք նե րի կամ դի տա վո րու թյամբ կա-
տար ված մի ջին ծան րու թյան, ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր հան-
ցանք նե րի հա մար, 

ü   նրա նկատ մամբ որ պես խա փան ման մի ջոց կի րառ վել է կա լա նա վո-
րու մը կամ որ պես պա տիժ կի րառ վել է կա լանք կամ ա զա տազր կում:

29    Այդ դեպքում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ կամ քարտուղար 
նշանակում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահը` տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովի կազմից:
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●    Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի լի ա զո րու-
թյուն նե րի վա ղա ժամ կետ դա դա րե ցու մը Տա րած քային ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից.
Տարածքային հանձնաժողովի ան դամ նե րի ը նդ հա նուր թվի ձայ նե րի 

ա ռն վազն 2/3 –ով ըն դուն ված ո րոշ մամբ, ե թե տեղամասային ընտրական 
հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը կոպ տո րեն խախ տել է Ը նտ րա կան օ րենսգր քի 
դրույթ նե րը (բա ցա ռու թյամբ տե ղա մա սային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի 
հեր թա կան նիս տե րից ան հար գե լի բա ցա կա յու թյան դեպ քի): 

Նման պա հան ջով տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով կա րող են 
դի մել.

● տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը,
●  տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում նրան նշա նա կած կու-

սակ ցու թյու նը, 
●  նրան ա ռա ջար կած տա րած քային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը:

●         Տե ղա մա սային ը նտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րը 
ղեկավարում է.

Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, ի սկ նրա հանձ նա րա րու թյան կամ 
բա ցա կա յու թյան դեպ քում` Հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րը:

●    Ք վո րում

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի նիստն ի րա վա զոր է, ե թե 

նիս տին ներ կա է հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի կե սից ա վե լին (ա ռն վազն 

5 անդամ): 

●    Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում ո րո շում ներն ըն-
դուն վում են.

ե թե կողմ է քվե ար կել նիս տին ներ կա հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի թվի 
կե սից ա վե լին, բա ցա ռու թյամբ Ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված դեպ-
քե րի:
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●  Վ կա յա կան 

Ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ ներն ընտ րական  հանձ նա ժո ղով նե րի 
նիս տե րին, քվե ար կու թյան օ րը քվե ար կու թյան սե նյա կում ներ կա գտն վե լու 
ի րա վունք ու նե ցող ան ձինք, մաս նա գե տը (բա ցա ռու թյամբ քվե ար կող նե րի և 
տե ղա մա սային կենտ րո նում ծա ռա յու թյուն ի րա կա նաց նող ոս տի կա նու թյան 
ծա ռայող նե րի) վեր նազ գես տի վրա պար տա դիր կար գով տե սա նե լի ձևով 
կրում են ներ կա գտն վե լու ի րա վուն քը հա վաս տող վկա յա կան: 

Ու շադ րու թյուն.  

 Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն ար գե լում է ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով նե րում, 
ի սկ քվե ար կու թյան ըն թաց քում՝ նաև քվե ար կու թյան սե նյա կում ներ կա 
գտն վե լու ի րա վունք չու նե ցող ան ձանց, ի նչ պես նաև վեր նազ գես տի վրա 
ա ռանց հա մա պա տաս խան վկա յա կա նի ան ձանց ներ կա յու թյունն ընտ-
րա կան հանձ նա ժո ղո վում (ք վե ար կու թյան սե նյա կում):

ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈՎ ՆԵ ՐԻ 
ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԼԻ Ա ԶՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

●    Կենտ րո նա կան ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վը`
Ան կախ պե տա կան մար մին է, ո րը կազ մա կեր պում է ը նտ րու թյուն նե րը, 

հան րաք վե նե րը, ի նչ պես նաև վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում դրանց 
օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ:

●    Կենտ րո նա կան ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի լի ա զո րու թյուն նե րը.

Կենտ րո նա կան ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վը`
 •  վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում Ը նտ րա կան օ րենսգր քի մի ա տե

սակ կի րառ ման նկատ մամբ.
•   սահ մա նում է քվե ա թեր թիկ նե րի, քվե ար կու թյան ծրար նե րի, ար ձա

նագ րու թյուն նե րի և ը նտ րա կան այլ փաս տաթղ թե րի ձևե րը, նմուշ նե-
րը, դրանց լրաց ման և պահ պան ման կար գը, ը նտ րա կան հանձ նա ժո-
ղով նե րին ա պա հո վում է ան հրա ժեշտ ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րով.
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•  իր լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում ըն դու նում է ո րո շում ներ, ո րոնք 
պար տա դիր են կա տար ման հան րա պե տու թյան ո ղջ տա րած քում.

•   վե րաց նում, ու ժը կորց րած, ան վա վեր կամ չե ղյալ է ճա նա չում ընտ
րա կան  հանձ նա ժո ղով նե րի` Ը նտ րա կան օ րենսգր քին հա կա սող ո րո-
շում նե րը30.

•   տա լիս է Ը նտ րա կան օ րենսգր քի կա տա րումն ա պա հո վող պար տա դիր 
կա տար ման են թա կա հրա հանգ ներ.

•  ի րա կա նաց նում է Ը նտ րա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված այլ լի ա զո
րու թյուն ներ:

●   Տա րած քային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վը.

մշ տա կան հի մունք նե րով գոր ծող պե տա կան մար մին է: 

●   Տա րած քային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի լի ա զո րու թյուն նե րը.

Տա րած քային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վը`
•   վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում իր կող մից սպա սարկ վող տա

րած քում Ը նտ րա կան օ րենսգր քի պա հանջ նե րի կա տար ման նկատ-
մամբ.

•  իր և տե ղա մա սային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով նե րի գոր ծու նե ու թյան 
վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում Կենտ րո նա կան ընտ րա-
կան  հանձ նա ժո ղով.

•  քն նար կում է տե ղա մա սային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով նե րի ո րո շում
նե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի և ան գոր ծու թյան վե րա բե րյալ ստաց ված դի-
մում նե րը, վե րա նա յում կամ վե րաց նում է տե ղա մա սային ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րի` Ը նտ րա կան օ րենսգր քին հա կա սող ո րո շում նե րը.

•  ըստ ընտ րա կան  տե ղա մա սե րի` տե ղա մա սային ընտ րա
կան  հան ձ  նա ժո ղով նե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րի տվյալ նե րի հի ման 
վրա Ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված դեպ քե րում հրա պա րա-
կում է քվե ար կու թյան նախ նա կան ար դյունք նե րը.

•   վե րահս կում է քվե ար կու թյան սե նյակ նե րի` Ը նտ րա կան օ րենսգր քի 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան կա հա վո րու մը.

•  ան վա վեր է ճա նա չում ընտ րա կան  տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար
դյունք նե րը.

30   Բացառությամբ Գյումրու և Վանաձորի ավագանու անդամներ ընտրվելու, համայնքի ղեկավար 
կամ ավագանու անդամներ ընտրվելու մասին տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 
որոշումների:
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•  ի րա կա նաց նում է Ը նտ րա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված այլ լի ա զո
րու թյուն ներ:

●     Տե ղա մա սային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի լի ա զո րու թյուն նե րը.

Տե ղա մա սային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղովը`
•   կազ մա կեր պում է քվե ար կու թյու նը, ամ փո փում քվե ար կու թյան ար

դյունք ներն ը նտ րա կան տե ղա մա սում.
•   կազ մում է ը նտ րա կան  տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի 

ար ձա նագ րու թյուն.
•   հանձ նա ժո ղո վի կնի քը, գրան ցա մա տյա նը, քվե ար կու թյան ար դյունք

նե րի վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյան 2 օ րի նա կը, տեխ նի կա կան սար-
քա վո րում նե րը, ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րի մե կան գա մյա օգ տա-
գործ ման պար կը (այ սու հետ` պարկ) և քվե ա տու փը ներ կա յաց նում է 
տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով:

 
●    Ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով նե րի և ոս տի կա նու թյան գոր ծակ-

ցու թյու նը.

Ոս տի կա նու թյան կենտ րո նա կան և տա րած քային մար մին նե րը, դրանց 
ծա ռա յու թյուն ներն ու ստո րա բա ժա նում նե րը պար տա վոր են. 

•  ա պա հո վել ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց ման բնա կա նոն ըն թաց քը, 
•  ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով նե րի ու դրանց ան դամ նե րի ան կաշ կանդ 

գոր ծու նե ու թյու նը, 
•  ընտ րու թյուն նե րի հետ կապ ված մի ջո ցա ռում նե րում պատ շաճ կարգ 

ու կա նոն,  
•  ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի պա հան ջով ա ջակ ցել հանձ նա

ժո ղով նե րին, ա պա հո վել ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րի ան վտանգ տե ղա-
փո խումն ու դրանց պահ պա նումն ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով նե րում:
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ԸՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՑՈՒ ՑԱԿ ՆԵ ՐԸ

(ԸՕ գլուխ 2-րդ)

 
●  Ընտ րող նե րի ռե գիստ րը.

  
Ընտ րող նե րի ռե գիստ րում ը նդ գրկ վում են ՀՀ բնակ չու թյան պե-

տա կան ռե գիստ րում ը նդ գրկ ված, հան րա պե տու թյան որ ևէ հա մայն-
քում հաշ վառ ված և ը նտ րե լու ի րա վունք ու նե ցող ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը: 
Ը նտ րող նե րի ռե գիստ րը վա րում է Լի ա զոր մար մի նը (ՀՀ ոս տի կա-
նու թյան ան ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյուն):

 
●  Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րը.

 
Ընտ րող նե րի ռե գիստ րի հի ման վրա կազմ վում է համայնքի ը նտ րող նե րի 

ցու ցակն` ը ստ ը նտ րա կան տե ղա մա սե րի, ո րում ը նդ գրկ վում են քվե ար

կու թյան օ րը ը նտ րե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձինք:

ü��Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րը կազմ վում են ը ստ ը նտ րող նե րի հաշ վառ-
ման վայ րի հաս ցե նե րի. 

ü�� Ցու ցակ նե րում ը նդ գրկ վում են քվե ար կու թյան օ րը 18 տա րին լրա-
ցած տվյալ ը նտ րա կան տե ղա մա սի նկա րագ րում ը նդ գրկ ված հաս-
ցե նե րում հաշ վառ ված ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը:

 
●  Ընտ րող նե րի ցու ցա կում ը նդ գրկ վում են նաև՝

 
•  Այլ հա մայն քում հաշ վա ռում ու նե ցող ը նտ րող նե րը, ո րոնք քվե ար-

կու թյան օր վա նից ոչ ո ւշ, քան 10 օր ա ռաջ դի մել են լի ա զոր մար մին` 
նշե լով քվե ար կու թյան օ րն ի րենց գտն վե լու վայ րի հաս ցեն31.

31  Լիազոր մարմինը դիմումը ստանալուց հետո` եռօրյա ժամկետում, ընտրողի տվյալները 
ժամանակավորապես հանում է ընտրողների հիմնական ցուցակից և ավելացնում ըստ 
գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում՝ դիմողին տրամադրելով 
համապատասխան տեղեկանք:
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•  ՀՀ–ո ւմ հաշ վա ռում չու նե ցող ը նտ րող նե րը, ո րոնք քվե ար կու թյան 
օր վա նից ոչ ո ւշ, քան 10 օր ա ռաջ դի մում են լի ա զոր մար մին` ը նտ-
րող նե րի ցու ցա կում ժա մա նա կա վո րա պես ը նդ գրկ վե լու մա սին` նշե լով 
քվե ար կու թյան օ րը ՀՀ–ո ւմ գտն վե լու վայ րի հաս ցեն32.

 •  Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ նե րը, ո րոնք 
ը նդ գրկ վում են ը ստ գտն վե լու վայ րի այն ը նտ րա կան տե ղա մա սի ը նտ-
րող նե րի ցու ցա կում, որ տեղ նշա նակ ված են տե ղա մա սային ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ներ. 

•  Ընտ րա կան տե ղա մա սեր գոր ծուղ վող ոս տի կա նու թյան ծա ռայող-
նե րը33.

 
Ու շադ րու թյուն.  Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ 

տե ղա մա սի ը նտ րող նե րի ցու ցա կում հա մա րա-
կալ ման շա րու նա կա կա նու թյամբ ը ստ ա ռան ձին 
բա ժին նե րի նե րառ վում են նաև ը ստ գտն վե լու 
վայ րի ը նտ րող նե րի, հաշ վա ռում չու նե ցող ը նտ-
րող նե րի, ը նտ րա կան տե ղա մա սեր գոր ծուղ վող 
ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րի ցու ցակ նե րը:

 
●  Ա ռան ձին ցու ցակ ներ են կազմ վում.

 
•  Ս տա ցի ո նար բուժ ման մեջ գտն վող և բժշ կա կան հաս տա տու թյու-

նում քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցել ցան կա ցող ը նտ րող նե րի հա-
մար34, ո րոնք ժա մա նա կա վո րա պես հան վում են ը նտ րող նե րի հիմ-
նա կան ցու ցա կից և ը նդ գրկ վում բժշ կա կան հաս տա տու թյու նում 
քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցող ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցա կում:

32   Լիազոր մարմինը դիմումը ստանալուց հետո` եռօրյա ժամկետում, ընտրողին ընդգրկում է 
քվեարկության օրը ՀՀ–ում գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակում և 
այդ մասին նրան տրամադրում տեղեկանք.

33    Լիազոր մարմինը, ըստ այդ ցուցակների, ոստիկանության ծառայողներին ժամանակավորապես 
հանում է ընտրողների ցուցակից և ընդգրկում է ըստ գործուղվող տեղամասերի ընտրողների 
ցուցակում:

34  Բժշկական հաստատության ղեկավարը քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 7 օր առաջ, 
լիազոր մարմին է ներկայացնում ստացիոնար բուժման մեջ գտնվող և քվեարկել ցանկացող 
ընտրողների ցուցակը:
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ՁԵՌՆԱՐԿ  ԴիտոՐԴՆԵՐի, վստԱհվԱծ ԱՆՁԱՆց Եվ զԱՆգվԱծԱյիՆ լՐԱտվությԱՆ միջոցՆԵՐի ՆԵՐԿԱյԱցուցիչՆԵՐի հԱմԱՐ

 •  Պար տա դիր ժամ կե տային զին ծա ռայող նե րի, ի նչ պես նաև զո րա-
մա սե րի տե ղա կայ ման տա րած քում հաշ վառ ված պայ մա նագ րային 
զին ծա ռայող նե րի և նրանց հետ նույն տա րած քում հաշ վառ ված ըն-
տա նի քի՝ ը նտ րե լու ի րա վունք ու նե ցող ան դամ նե րի հա մար, ո րոնք 
ը նդ գրկ վում են զո րա մա սի ը նտ րող նե րի ցու ցա կում:

•  Ք րե ա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում գտն վող ը նտ րող նե րի հա մար, 
ո րոնց ցու ցա կը կազմ վում է քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի պե տի 
կող մից: 

•   Ձեր բա կալ ված ան ձանց պա հե լու վայ րե րում գտն վող ը նտ րող նե-
րի հա մար. Այս լրա ցու ցիչ ցու ցա կը կազմ վում է ՁՊՎ–ի ղե կա վա րի 
կող մից` քվե ար կու թյան օ րը, ո րը հանձն վում է շր ջիկ ա րկ ղի մի ջո ցով 
քվե ար կու թյուն կազ մա կեր պող տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղո վի ան դա մին:

•  Ք վե ար կու թյան օ րը կազմ վող ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցա-
կում ը նդ գրկ վող ը նտ րող նե րի հա մար. Այս ցու ցա կը տե ղա մա սային 
հանձ նա ժո ղո վի կող մից կազմ վում է, ե թե քվե ար կու թյան օ րն ը նտ-
րա կան տե ղա մաս են ներ կա յա նում ը նտ րող ներ, ո րոնք ը նդ գրկ ված 
չեն ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րում և ներ կա յաց նում են այս ցու ցա կում 
ը նդ գրկ վե լու մա սին լի ա զոր մարմ նի հա մա պա տաս խան տե ղե կանք 
կամ դա տա կան ա կտ: Ը նտ րո ղին ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցա կում 
ը նդ գր կե լու հա մար հիմք հա մար վող փաս տաթղ թե րը կց վում են լրա-
ցու ցիչ ցու ցա կին35: 

●  Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը

  Տե ղա մա սային կենտ րո նում փակց վող ը նտ րող նե րի ցու ցա կում նշ վում ե ն՝

 • մար զի (Եր ևա նի) ան վա նու մը, 
• ընտ րա կան տա րած քի հա մա րը, 
• ընտ րա կան տե ղա մա սի հեր թա կան հա մա րը, 
• հա մայն քի (վար չա կան շր ջա նի) ան վա նու մը, 

35   Ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում բացի հիմնական ցուցակում լրացվող տվյալներից 
լրացվում է նաև դատական ակտի կամ լիազոր մարմնի տեղեկանքի համարը և ամսաթիվը: 
Ընտրողների լրացուցիչ ցուցակի յուրաքանչյուր էջ ստորագրում և կնքում է տեղամասային 
ընտրական հանձնաժողովի նախագահը: 
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●     Տե ղա մա սային կենտ րո նում փակց վող ը նտ րող նե րի ցու ցա կի 
ա ռան ձին սյու նակ նե րում նշ վում են ը նտ րո ղի՝

•   հեր թա կան հա մա րը տվյալ ը նտ րա կան տե ղա մա սի ը նտ րող նե րի ցու
ցա կում, 

• ազ գա նու նը, ա նու նը, հայ րա նու նը,
• ծնն դյան ամ սա թի վը,
 • հաշ վառ ման վայ րի հաս ցեն, 
•  ՀՀ–ո ւմ հաշ վա ռում չու նե ցող ը նտ րող նե րի դեպ քում` քվե ար կու թյան 

օ րը ՀՀ–ո ւմ գտն վե լու վայ րի հաս ցեն:

●    Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից գոր-
ծած վող ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րում բա ցի վե րոն շյա լից նա խա-
տես վում է ևս 4 սյու նակ`
 
• ընտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե րի հա մար, 
• ընտ րո ղի ստո րագ րու թյան հա մար, 
•  ընտ րող նե րին գրան ցող հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ան հա տա կան կնի

քի հա մար,
• լ րա ցու ցիչ նշում նե րի հա մար: 

Ու շադ րու թյուն.

ü  Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րը կազմ վում են մա տյա նի ձևով և է ջա կալ վում 
մինչև 1 000 ը նտ րո ղի քա նա կով: 

ü  Ե թե ը նտ րա կան տե ղա մասն ու նի 1000–ից ա վե լի ը նտ րող, ա պա տե-
ղա մա սին հատ կաց վող յու րա քան չյուր մա տյան պետք է ը նդ գր կի մո-
տա վո րա պես հա վա սար թվով ը նտ րող նե րի տվյալ ներ:

ü   Ը նտ րող նե րի ցու ցա կի յու րա քան չյուր է ջում կա րող են նշ վել ա ռա վե-
լա գույ նը 20 ը նտ րո ղի վե րա բե րյալ տվյալ ներ:

 
●  Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րի կազ մու մը.

 
ü��Ընտ րող նե րի հիմ նա կան և օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րում` լրա-

ցու ցիչ ցու ցակ նե րը կազ մում, է ջա կա լում, ցու ցա կի յու րա քան չյուր էջ 
ստո րագ րում և կն քում է լի ա զոր մար մի նը (ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան-
ձնագ րային և վի զա նե րի վար չու թյուն):
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ü�  Զո րա մա սում, քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում և ձեր բա կալ ված 
ան ձանց պա հե լու վայ րում (այ սու հետ նաև` ՁՊՎ) կազմ վող ը նտ րող-
նե րի ցու ցակ նե րը կազ մում, է ջա կա լում, ցու ցակ նե րի յու րա քան չյուր 
էջ ստո րագ րում և կն քում են հա մա պա տաս խա նա բար զո րա մա սի 
հրա մա նա տա րը, քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի պե տը և ձեր բա-
կալ ված ան ձանց պա հե լու վայ րի ղե կա վա րը: 

Պա տաս խա նատ վու թյուն.  

Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րը կազ մե լու հա մար պա տաս խա նա տու պաշ տո նա-
տար ան ձի կող մից ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րը քա ղա քա ցի նե րին կամ կու-
սակ ցու թյուն նե րին տրա մադ րե լու հա մար սահ ման ված կար գը խախ տե լը, 
դրանք չտ րա մադ րե լը կամ սահ ման ված կար գով դրանք չհ րա պա րա կե լը` 
պատժ վում է տու գան քով` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 1000–1500 –ա պա-
տի կի չա փով:
 
Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րը կազ մե լու հա մար պա տաս խա նա տու պաշ տո-
նա տար ան ձի կող մից ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րը կազ մե լու հա մար սահ-
ման ված կար գը խախ տե լով կեղ ծիք ներ կա տա րելն ա ռա ջաց նում է քրե-
ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն և պատժ վում ա զա տազրկ մամբ` ե րե քից 
հինգ տա րի ժամ կե տով` ո րո շա կի պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա-
կի գոր ծու նե ու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից զր կե լով` ա ռա վե լա գույ նը 
ե րեք տա րի ժամ կե տով (ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիրք, հոդ ված 152):

●    Ընտ րող նե րի է լեկտ րո նային ցու ցակ նե րը.
 
Ընտ րող նե րի է լեկտ րո նային ցու ցակ նե րը նա խա պես ներ բեռն վում 

են հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վին 
տրա մադր վող տեխ նի կա կան սար քա վոր ման մեջ` բա ցա ռու թյամբ 
զո րա մա սում, քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում, ձեր բա կալ ված 
ան ձանց պա հե լու վայ րում կազմ վող, ստա ցի ո նար բուժ ման մեջ գտն-
վող ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի: 
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●    Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րի մատ չե լի ու թյու նը

•  ՀՀ ը նտ րող նե րի ցու ցա կը, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով սահ ման ված դեպ
քե րի, ա զատ է ծա նո թաց ման հա մար:

•   Լի ա զոր մար մինն ը նտ րող նե րի ցու ցա կը` ը ստ ը նտ րա կան տե ղա մա սե
րի, քվե ար կու թյան օր վա նից 40 օր և 4 օր ա ռաջ տե ղադ րում է հա մա-
ցան ցում՝ www.police.am հաս ցե ով: 

•  Ընտ րող նե րի ռե գիստ րը ո րոն ման հնա րա վո րու թյամբ մշ տա պես տե
ղադր ված է Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հա մա ցան-
ցային կայ քում՝ www.elections.am:

•  Ք վե ար կու թյան օր վա նից 40 օր և 2 օր ա ռաջ ը նտ րող նե րի ցու ցա կը 
փակց վում է տե ղա մա սային կենտ րո նում՝ բո լո րի հա մար տե սա նե լի 
տե ղում (Ս տա ցի ո նար բուժ ման մեջ գտն վող ան ձանց լրա ցու ցիչ ցու-
ցա կի օ րի նա կը քվե ար կու թյան օր վա նից 2 օր ա ռաջ ևս փակց վում է 
կենտ րո նում):

•   Զո րա մա սե րում կազմ վող ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րը հրա պա րակ ման 
են թա կա չեն, դրան ցից քաղ վածք ներ չեն կա տար վում:

Ու շադ րու թյուն.

ü��Ք վե ար կու թյա նը մաս նակ ցած ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րը, բա ցա-
ռու թյամբ զո րա մա սում, քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում և ձեր-
բա կալ ված ան ձանց պա հե լու վայ րում կազմ վող` ը նտ րող նե րի ստո-
րագր ված ցու ցակ նե րի, հրա պա րակ վում են: 

ü��Տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը քվե ար կու թյան հա ջորդ 
օ րը՝ ժա մը 12.00–ից սկ սած, սկա նա վո րում է քվե ար կու թյա նը մաս-
նակ ցած ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րը: 

ü��Ս կա նա վոր ված ցու ցակ նե րը ոչ ո ւշ, քան սկա նա վոր ման աշ խա-
տանք ներն սկս վե լուց 24 ժամ հե տո պաշ տո նա պես հրա պա րակ վում 
են ԿԸՀ հա մա ցան ցային կայ քում` www.elections.am:

ü��Ընտ րող նե րի ստո րագ րած ցու ցակ նե րի հրա պա րա կու մը հնա րա վո
րու թյուն է տա լիս քա ղա քա ցի նե րին ստու գե լու ՀՀից բա ցա կայող 
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կամ քվե ար կու թյա նը չմաս նակ ցած ան ձանց փո խա րեն քվե ար կու
թյան դեպ քե րը: 

●   Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րի ան ճշ տու թյուն նե րը վե րաց նե լու կար գը.
 
ü��Յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի քվե ար կու թյան օր վա նից ոչ ո ւշ, 

քան 10 օր ա ռաջ ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րում տեղ գտած ան ճշ տու-
թյուն նե րը (այդ թվում` դի մո ղի ան ձին չվե րա բե րող) վե րաց նե լու մա-
սին դի մում ներ կա յաց նե լու լի ա զոր մար մին36: 

ü��Ք վե ար կու թյան օր վան նա խոր դող 5 օր վա ըն թաց քում, ի նչ պես նաև 
քվե ար կու թյան օ րը՝ մինչև քվե ար կու թյան ա վար տը, քվե ար կու թյան 
օ րը կազմ վող ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ ցու ցա կում ի րենց ը նդ գր կե լու 
մա սին դի մում լի ա զոր մար մին ներ կա յաց նե լու ի րա վունք ու նեն այն 
ան ձինք, ո րոնք՝

 •  հաշ վառ ված են հա մա պա տաս խան ը նտ րա կան տե ղա մա սում ը նդ
գրկ ված հաս ցե ում, սա կայն դուրս են մնա ցել այդ ը նտ րա կան տե ղա-
մա սի ը նտ րող նե րի ցու ցա կից,

•   լի ա զոր մար մին ներ կա յաց րել են հա մա պա տաս խան ը նտ րա կան 
տե ղա մա սի ցու ցա կում ժա մա նա կա վո րա պես ը նդ գրկ վե լու մա սին 
դի մում, դի մու մը չի մերժ վել, սա կայն նրանք չեն ը նդ գրկ վել հա մա-
պա տաս խան ցու ցա կում:

 

36   Լիազոր մարմինը դիմումը ստանալուց հետո՝ 5 օրվա ընթացքում, սակայն քվեարկության 
օրվանից ոչ ուշ, քան 7 օր առաջ վերացնում է ցուցակներում տեղ գտած անճշտությունները՝ 
այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով դիմողին: 
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ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԵ ՐԸ ԵՎ 
ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍԱՅԻՆ ԿԵՆՏ ՐՈՆ ՆԵ ՐԸ 

(ԸՕ գլուխ 3-րդ)

●    Ընտ րա կան տե ղա մա սե րը, տե ղա մա սային կենտ րո նը, քվե ար-
կու թյան սե նյա կը.
 
ü��Ընտ րա կան տե ղա մա սը կազ մա վոր ման պա հին չպետք է ու նե նա 

ա վե լի քան 2000 ը նտ րող:

ü��Ք վե ար կու թյունն ան ցկաց վում է տե ղա մա սային կենտ րո նում՝ դրա 
հա մար կա հա վոր ված դահ լի ճում, սրա հում, սե նյա կում և այլ տա-
րած քում (այ սու հետ` քվե ար կու թյան սե նյակ):

ü Տե ղա մա սային կենտ րո նը չի կա րող գտն վել`

•  ռազ մա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի,
•  զո րա մա սե րի 
•  ա ռող ջա պա հու թյան հիմ նարկ նե րի զբա ղեց րած տա րածք նե րում:

 ü  Տե ղա մա սային կենտ րո նում քվե ար կու թյան պատ շաճ կազ մա կերպ-
ման կամ քվե ար կու թյան ան ցկաց ման ան հնա րի նու թյան դեպ քում 
տե ղա մա սային կենտ րո նի գտն վե լու տե ղը կա րող է փոխ վել: 

ü  Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ տե ղա մա սային կենտ-
րոն ներ կազ մա վոր վում են նաև քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե-
րում:

 Տե ղա մա սային կենտ րո նի գտն վե լու վայ րը և քվե ար կու թյան սե նյա կը 

սահ մա նե լու և քվե ար կու թյան սե նյա կի կա հա վոր ման հա մար պա տաս-

խա նա տու է հա մայն քի ղե կա վա րը:
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●    Ք վե ար կու թյան սե նյա կը (ԸՕ հոդված 57)
 
Ք վե ար կու թյան սե նյա կը պետք է լի նի հնա րա վո րինս ըն դար ձակ 

և բա վա րա րի հետ ևյալ պա հանջ նե րը.

ü��հ նա րա վո րու թյուն ըն ձե ռի քվե ար կու թյան ո ղջ ըն թաց քում ա պա-
հո վե լու տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի, 
մաս նա գե տի և քվե ար կու թյան սե նյա կում ներ կա գտն վե լու ի րա-
վունք ու նե ցող ան ձանց կա նո նա վոր աշ խա տան քը.

ü��հ նա րա վո րու թյուն ըն ձե ռի տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղո վի ան դամ նե րին, քվե ար կու թյան սե նյա կում ներ կա գտն վե լու 
ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց ի րենց տե սա դաշ տում պա հե լու տեխ-
նի կա կան սար քա վո րու մը, քվե ա տու փը, քվե ար կու թյան խցիկ նե րը, 
քվե ար կու թյան խցիկ նե րից մինչև քվե ա տուփն ըն կած հատ վա ծը:

ü��Ք վե ար կու թյան սե նյա կում կամ դրա մուտ քի մոտ փակց վում են 
ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րի ը նտ րա կան 
ցու ցակ նե րը: 

●    Ք վե ար կու թյան խցիկ նե րը
 
Ք վե ար կու թյան սե նյա կում տե ղադր վում են խցիկ ներ` յու րա-

քան չյուր 750 ը նտ րո ղի հաշ վար կով ա ռն վազն մեկ խցիկ:
 
Ու շադ րու թյուն.

ü��Ք վե ար կու թյան խցի կը պատ րաստ վում է այն պես, որ ը նտ րո ղը կա-
րո ղա նա քվե ար կու թյան սե նյա կում գտն վող ան ձան ցից գաղտ նի 
քվե ար կել, ու նե նա բա վա րար լու սա վոր վա ծու թյուն, տե ղադր ված լի-
նի գրիչ, չօգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րի ա րկղ:

ü��Ք վե ար կու թյան խցիկ նե րը տե ղադր վում են մի մյան ցից ա ռն վազն 
մեկ մետր հե ռա վո րու թյամբ և այն դիր քով, որ ը նտ րո ղը քվե ար կե լիս 
լի նի հանձ նա ժո ղո վին դեմ քով և թի կուն քով դե պի պա տը:
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Ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ՄԸ 

(ԸՕ գլուխ 10–րդ) 

ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵՐ

●    Ք վե ար կու թյան տե ղը և ժա մա նա կը

Ք վե ար կու թյունն ան ցկաց վում է ՀՀ տա րած քում կազ մա վոր ված 
տե ղա մա սային կենտ րոն նե րում37 ժա մը 8.00–ից մինչև 20.00–ն: 

●    Շր ջիկ ա րկղ
 
Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ ստա ցի ո նար բու ժում ի րա-

կա նաց նող բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րում և ռազ մաբժշ կա կան հաս տա-
տու թյու նում, ՁՊՎ–նե րում քվե ար կու թյու նը կազ մա կերպ վում է շր ջիկ ա րկ ղի 
մի ջո ցով, ո րը պետք է ա վարտ վի մինչև ժա մը 18.00–ն: 

●    Ք վե ար կու թյու նը ՀՀ դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա կան 
ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րում
 
Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ ՀՀ դի վա նա գի տա կան 

կամ հյու պա տո սա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րում դի վա նա գի տա կան 
ծա ռա յու թյուն ան ցնող ը նտ րող նե րը և նրանց հետ ար տերկ րում բնակ վող 
ըն տա նի քի՝ ը նտ րե լու ի րա վունք ու նե ցող ան դամ նե րը, օ տա րերկ րյա պե-
տու թյուն նե րում եր կա րատև ծա ռայո ղա կան գոր ծուղ ման կամ ո ւս ման մեջ 
գտն վող զին ծա ռայող նե րը, ՀՀ–ո ւմ գրանց ված ի րա վա բա նա կան ան ձանց 
ար տա սահ մա նում տե ղա կայ ված ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի` ը նտ րե լու ի րա-
վունք ու նե ցող աշ խա տա կից նե րը, նրանց հետ բնակ վող ըն տա նի քի ան դամ-
նե րը կա րող են մաս նակ ցել Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րին` քվե ար կե-
լով է լեկտ րո նային ե ղա նա կով:

37  Բացառությամբ Ընտրական օրենսգրքով սահմանված դեպքերի
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●    Ք վե ար կու թյու նը քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում.

  Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ քվե ար կու թյուն է կազ մա-
կերպ վում նաև քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում, քվե ար կու թյու նը 
նա խա պատ րաս տում, կազ մա կեր պում է քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ նար-
կի պե տը: Քվե ար կու թյու նը ա վարտ ված պետք է լի նի ժա մը 20.00–ին:

Ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՈՐԴ Օ ՐԸ

●   Ք վե ար կու թյան նա խորդ օ րը տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ-
նա ժո ղով նե րին հատ կաց վում են.

ü��Ք վե ա թեր թիկ նե րը և քվե ար կու թյան ծրար նե րը (ը նտ րող նե րի թվի 
մինչև 5 % ա վե լի քա նա կով, ոչ պա կաս, քան ը նտ րող նե րի թվից 10–
ով ա վե լին), 

ü��տ պագր ված ի նք նա սոսնձ վող դրոշ մա նի շե րը (ը նտ րող նե րի թի վը 
կլո րաց ված դե պի վեր՝ մինչև մո տա կա հա րյու րյա կը), 

ü�հանձ նա ժո ղո վի կնի քը,
ü    տեխ նի կա կան սար քա վո րում նե րը,
 ü�հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի ան հա տա կան կնիք նե րը, 
ü�առն վազն մեկ քվե ա տուփ:

● Ք վե ա թեր թի կը (ԸՕ հոդ ված 94).
 
ü��Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր կու-

սակ ցու թյան հա մար տպագր վում են միև նույն չա փե րի ա ռան ձին 
քվե ա թեր թիկ ներ:

ü    Յու րա քան չյուր կու սակ ցու թյան քվե ա թեր թիկն իր ձախ և աջ կո-
ղային հատ ված նե րում պետք է այդ կու սակ ցու թյան հա մա րին հա-
մա պա տաս խան սի մետ րիկ նշում` սև գույ նով38:

ü��Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի քվե ա թեր թի կի ա ռա ջին է ջում 
նշ վում են ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյան ան վա նու-

38   Նշումը պետք է կատարվի այնպես, որ տրցակի կողային հատվածից նայելիս հնարավոր լինի 
տարբերել այդ տրցակում այլ կուսակցության քվեաթերթիկի առկայությունը:
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մը, կու սակ ցու թյա նը տր ված հա մա րը և հա մա պե տա կան ընտ րա-
կան ցու ցա կի ա ռա ջին ե րեք թեկ նա ծու նե րի ազ գա նուն նե րը, ա նուն-
նե րը և հայ րա նուն նե րը: 

ü��Ք վե ա թեր թի կի ե րկ րորդ է ջում նշ վում են ը նտ րու թյուն նե րին մաս-
նակ ցող կու սակ ցու թյան հա մա պա տաս խան տա րած քային ընտ-
րա կան ցու ցա կում ը նդ գրկ ված թեկ նա ծու նե րի ազ գա նուն նե րը, 
ա նուն նե րը և հայ րա նուն նե րը` ազ գա նուն նե րի այբ բե նա կան հեր-
թա կա նու թյամբ: 

   

39

 39

39  ԱԺ ընտրությունների քվեաթերթիկի ձևը` հաստատված ԿԸՀ–ի 22.11.2016թ. թիվ 139–Ն որոշմամբ
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● Ք վե ար կու թյան ծրա րը. 

ü�Ք վե ար կու թյան ծրա րը պատ րաստ վում է ան թա փանց թղ թից:
ü� Քվե ար կու թյան ծրա րի ձևը և չա փե րը սահ ման վում է այն պես, որ 

հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռ վի ծրա րում գտն վող քվե ա թեր թի կի վրա 
փակց նե լու ի նք նա սոսնձ վող դրոշ մա նիշ:

  

40

   40

 
● Ինք նա սոսնձ վող դրոշ մա նի շը. 

 Ինք նա սոսնձ վող դրոշ մա նի շը պաշտ պա նիչ շեր տե րով տպա րա նային 
ե ղա նա կով պատ րաստ ված դրոշ մա նիշ է, ո րի վրա նշ ված են. 
• ընտ րու թյան ան վան ման հա պա վու մը, 
• ք վե ար կու թյան ամ սա թի վը 
• ընտ րա կան տե ղա մա սի հա մա րը:

նշվում է ընտրության անվանման հապավումը, 
տվյալ ընկերության քվեարկության օրը, ամիսը 

և տարեթիվը

նշվում է ընտրական տեղամասի համարը

41

 41

40 Քվեարկության ծրարի ձևը և չափերը սահմանվել են ԿԸՀ–ի 22.11.2016թ. թիվ 143–Ա որոշմամբ
41  Ինքնասոսնձվող դրոշմանիշի ձևը հաստատվել է ԿԸՀ–ի 22.11.2016թ. թիվ 142–Ա որոշմամբ
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●  Կ նի քը, տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ան-
հա տա կան կնի քը, քվե ա տու փը, տեխ նի կա կան սար քա վո րում նե րը.

●   Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կնի քը42 ու նի քա ռա-
նիշ հա մար. 

●   Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րին տրա մադր-
վում են ի րա րից տար բեր վող ան հա տա կան կնիք ներ43: Ան հա տա կան 
կնիք նե րը քվե ար կու թյան նա խորդ օ րը հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի միջև 
բաշխ վում են վի ճա կա հա նու թյամբ, ի սկ ար դյունք նե րը ար ձա նագր վում են 
գրան ցա մա տյա նում: 

   

● Ընտ րող նե րի գրանց ման տեխ նի կա կան սար քա վո րում ներ

 Տեխ նի կա կան սար քա վո րու մը պետք է պա րու նա կի ը նտ րող նե րի է լեկտ-
րո նային ցու ցա կը և ու նե նա քվե ար կու թյան մաս նա կից նե րին հաշ վա ռե լու, 
կրկ նա կի գրան ցու մը բա ցա ռե լու և ԿԸՀ–ի սահ մա նած այլ ծրագ րային հա գեց-
վա ծու թյուն: Տեխ նի կա կան սար քա վոր ման սպա սար կումն ա պա հո վե լու նպա-
տա կով պայ մա նագ րային հի մունք նե րով ը նդ գր կում է մինչև 4 մաս նա գետ:

42  Նմուշը հաստատվել է 09.11.2016թ. ԿԸՀ–ի թիվ 127–Ն որոշմամբ
43  Նմուշը հաստատվել է 09.11.2016թ. ԿԸՀ–ի թիվ 127–Ն որոշմամբ
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● Ք վե ա տու փը

Յու րա քան չյուր տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հատ կաց-
վում է ա ռն վազն մեկ քվե ա տուփ, ո րը պետք է լի նի թա փան ցիկ և հնա րա-
վո րու թյուն ըն ձեռ նի կն քել այն մե կան գա մյա օգ տա գործ ման կա պիչ նե րով: 

Պա տաս խա նատ վու թյուն.

Անձ նա կան դր դում նե րով կամ խմ բային շա հե րից ել նե լով՝ քվե ա տու փը, 

ը նտ րող նե րի ստո րագ րած ցու ցա կը, գրան ցա մա տյա նը, կնի քը, դրոշ մա նի-

շը, քվե ար կու թյան կտ րո նը, տեխ նի կա կան սար քա վո րու մը, տե ղադր ված 

տե սախ ցի կը, ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րի պար կը կամ փա թե թը հափշ-

տա կելն ա ռա ջաց նում է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն և պատժ վում 

ա զա տազրկ մամբ ե րե քից հինգ տա րի ժամ կե տով` պե տա կան կամ տե-

ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում պաշ տոն զբա ղեց նե լու ի րա-

վուն քից 1–3 տա րով զր կե լով կամ ա ռանց դրա (ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիրք, 

հոդ ված 154.7):

 
Ու շադ րու թյուն.

ü��Ք վե ա թեր թիկ նե րը, քվե ար կու թյան ծրար նե րը, ի նք նա սոսնձ վող 
դրոշ մա նի շե րը, կնի քը պահ վում են քվե ար կու թյան սե նյա կում գտն-
վող չհր կիզ վող պա հա րա նում: 

ü��Ք վե ա տու փը, տեխ նի կա կան սար քա վո րում նե րը, հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ նե րի աշ խա տա սե ղան նե րը տե ղադր վում են քվե ար կու թյան 
սե նյա կում ներ կա գտն վե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց հա մար տե-
սա նե լի տե ղում:
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Ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ Օ ՐԸ

 Նա խա պատ րաս տա կան գոր ծո ղու թյուն ներ
 ժա մը 07:00–08:00

●    Գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նող հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րին ո րո-
շե լու վի ճա կա հա նու թյու նը. 

Ք վե ար կու թյան օ րը` ժա մը 7.00–ին տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ-
նա ժո ղո վը տե ղա մա սային կենտ րո նում կա յա ցած նիս տում վի ճա կա հա նու-
թյամբ ո րո շում է ՝

ü��ընտ րող նե րին գրան ցող հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րին՝ մինչև 1000 
ը նտ րո ղի հաշ վար կով ա ռն վազն մեկ ան դա մի.

ü��ք վե ա թեր թիկ ներ և քվե ար կու թյան ծրար ներ հատ կաց նող հանձ նա-
ժո ղո վի ան դամ նե րին՝ մինչև 1000 ը նտ րո ղի հաշ վար կով ա ռն վազն 
մեկ ան դա մի.

ü��ինք նա սոսնձ վող դրոշ մա նիշ փակց նող և քվե ա տու փի հա մար պա-
տաս խա նա տու ա ռն վազն մեկ ան դա մի.

ü��շր ջիկ ա րկ ղի մի ջո ցով քվե ար կու թյուն ան ցկաց նող ա ռն վազն մեկ 
ան դա մի, ե թե տվյալ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը 
պետք է կազ մա կեր պի շր ջիկ ա րկ ղով քվե ար կու թյուն.

ü� տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի` 2 ժա մը 
մեկ պար բե րա կա նու թյամբ գոր ծա ռույթ նե րի հեր թա փո խը:

 
Ու շադ րու թյուն.  Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տու ղա րը վի-

ճա կա հա նու թյա նը չեն մաս նակ ցում:

●   Վի ճա կա հա նու թյան ան ցկաց ման կար գը.

ü�� Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը պատ րաս-
տում է վի ճա կա հա նու թյա նը մաս նակ ցող հանձ նա ժո ղո վի ան դամ-
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նե րի թվին հա մա պա տաս խան, ի րա րից չտար բեր վող թեր թիկ ներ և 
կա տա րում հա մա պա տաս խան նշում ներ: 

ü�� Բո լոր թեր թիկ նե րը ծալ վում են այն պես, որ մի մյան ցից չտար բեր վեն 
և տե ղա վոր վում վի ճա կա հա նու թյան ա րկ ղի մեջ:

 ü��Հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րը, բա ցա ռու թյամբ` հանձ նա ժո ղո վի նա-
խա գա հի և քար տու ղա րի, ազ գա նուն նե րի այբ բե նա կան հեր թա կա-
նու թյամբ յու րա քան չյուր հեր թա փո խի հա մար վի ճա կա հա նու թյան 
ա րկ ղից հա նում են մե կա կան թեր թիկ:

 Վի ճա կա հա նու թյան ար դյունք նե րը ան մի ջա պես ար ձա նագր վում են 
գրան ցա մա տյա նում44:

●   Տեխ նի կա կան սար քա վոր ման աշ խա տան քի ստու գու մը.
 Վի ճա կա հա նու թյան ան ցկա ցու մից հե տո հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի 

հանձ նա րա րու թյամբ մաս նա գե տը`
• ս տու գում է տեխ նի կա կան սար քա վո րում նե րի աշ խա տան քը, 
• մուտ քագ րում է ը նտ րա կան տե ղա մա սի նույ նա կա նաց ման տվյալ նե րը,
•  տ պում է տվյալ սար քա վոր ման մի ջո ցով գրանց ված ը նտ րող նե րի 

բա ցա կա յու թյու նը հա վաս տող տե ղե կանք: Տե ղե կան քը սոսնձ վում է 
գրան ցա մա տյա նում:

44  ԿԸՀ 09.11.2016 թ. թիվ 131-Ն որոշում:
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●   Չհր կիզ վող պա հա րա նի բա ցու մը. 

Այ նու հետև հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի և 
քվե ար կու թյան սե նյա կում ներ կա գտն վե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց ներ-
կա յու թյամբ` 

ü�բա ցում է չհր կիզ վող պա հա րա նը, 
ü�հա նում է հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի ան հա տա կան կնիք նե րը,
ü�ը ստ ան ցկաց ված վի ճա կա հա նու թյան՝ տրա մադ րում նրանց, 
ü��հա նում է քվե ա թեր թիկ նե րը, քվե ար կու թյան ծրար նե րը, կնի քը և 

գրան ցա մա տյա նում կնիք դնե լով՝ հայ տա րա րում է կնի քի հա մա րը, 
ü�ս տու գում է քվե ա տու փի դա տարկ լի նե լը, 
ü�փա կում և կն քում է քվե ա տու փը, 
ü��ք վե ա թեր թիկ նե րը և քվե ար կու թյան ծրար նե րը հա րյու րա կան փա-

թե թով հատ կաց նում է քվե ա թեր թիկ ներ և քվե ար կու թյան ծրար ներ 
հատ կաց նող ան դամ նե րին։

ü��հա րյուր ի նք նա սոսնձ վող դրոշ մա նիշ հատ կաց վում է ի նք նա սոսնձ-
վող դրոշ մա նիշ փակց նող և քվե ա տու փի հա մար պա տաս խա նա տու 
ան դա մին: 

Ու շադ րու թյուն.  Մինչև քվե ար կու թյան սկիզ բը տե ղա մա սային 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը Ազ գային ժո ղո վի 
ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր 
կու սակ ցու թյան (դա շին քի) քվե ա թեր թիկ նե րից 
ե րե քից հինգ քվե ա թեր թիկ գցում է քվե ար կու-
թյան խցիկ նե րում տե ղադր ված չօգ տա գործ ված 
քվե ա թեր թիկ նե րի ա րկ ղի մեջ: 

Ու շադ րու թյուն.  Ք վե ար կու թյան նա խա պատ րաստ ման ըն թաց-
քում ան հրա ժեշտ է հա տուկ ու շադ րու թյուն 
դարձ նել վի ճա կա հա նու թյան ան ցկաց ման 
կար գի պահ պա մա նը և ար ձա նագ րել կար գից 
բո լոր շե ղում նե րը:
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ՔՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ

Ք վե ար կու թյան սկիզ բը և կար գը 
ժա մը 08.00–20.00

●  Ք վե ար կու թյան սկիզ բը.
 Տե ղա մա սային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը քվե ար-

կու թյան օ րը` ժա մը 8.00–ին, հայ տա րա րում է քվե ար կու թյան սկիզ բը 
և թույ լատ րում ը նտ րող նե րի մուտ քը քվե ար կու թյան սե նյակ:

●   Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը.

ü� կազ մա կեր պում և վե րահս կում է քվե ար կու թյան ան ցկա ցու մը.
ü�  ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում օ ժան դա կում հանձ նա ժո ղո վի ան դամ-

նե րին,
ü�  փո խա րի նում նրանց և մաս նա գե տին ժա մա նա կա վոր բա ցա կա յու-

թյան դեպ քում:

●   Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րը.

ü� � հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հանձ նա րա րու թյամբ գրա ռում ներ է կա-
տա րում գրան ցա մա տյա նում, 

ü� օ ժան դա կում գոր ծա ռույթ ի րա կա նաց նող ան դամ նե րին, 
ü��փո խա րի նում նրանց և մաս նա գե տին ժա մա նա կա վոր բա ցա կա յու-

թյան դեպ քում:  

●     Ար գել վում է տե ղա մա սային կենտ րոն զենք, զի նամ թեր քով 
մուտք գոր ծե լը այդ թվում՝

ü�զին ծա ռայող նե րին, 
ü��ազ գային ան վտան գու թյան և ոս տի կա նու թյան զոր քե րում ծա ռայող-

նե րին:
Ու շադ րու թյուն.  Քվե ար կու թյան բնա կա նոն ըն թաց քի վտանգ-

ման դեպ քում տե ղա մա սային կենտ րոն զեն քով 
մուտք գոր ծել կա րող են մի այն ոս տի կա նու թյան 
ծա ռայող նե րը` տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հի թույլտ վու թյամբ:
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●      Կու տա կում ներ.
Ք վե ար կու թյան բնա կա նոն ըն թաց քը ա կն հայ տո րեն խա թար վե լու դեպ-

քում տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն ի րա վունք 
ու նի սահ մա նա փա կե լու քվե ար կու թյան սե նյա կում մի ա ժա մա նակ գտն վող 
ը նտ րող նե րի թի վը մինչև 15–ը` սե նյակ թող նե լով հեր թով: Այս պա հան ջի կա-
տա րու մը կա րող է ի րա կա նաց վել ոս տի կա նու թյան օ ժան դա կու թյամբ: 

●     Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի նիս տե րին, քվե ար կու թյան 
սենյա կում ներ կա գտն վե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձինք.
ü�վս տահ ված ան ձինք, 
ü�դի տորդ նե րը,
ü�այ ցե լու նե րը, 
ü�ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, 
ü�վե րա դաս ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րը45: 

●     Ք վե ար կու թյան սե նյա կում ի րա վունք ու նեն մի ա ժա մա նակ ներ-
կա գտն վել.

ü��յու րա քան չյուր զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցը ներ կա յաց նող մեկ 
լրագ րող և մեկ լու սան կա րիչ կամ տե սա ձայ նագր ման մեկ օ պե րա տոր.

ü��յու րա քան չյուր մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյու նից մինչև եր կու դի-
տորդ՝ թարգ ման չի ու ղեկ ցու թյամբ.

ü      տե ղա կան դի տորդ նե րի դեպ քում՝ յու րա քան չյուր կազ մա կեր պու թյու-
նից մեկ դի տորդ.

ü��ընտ րու թյա նը մաս նակ ցող յու րա քան չյուր կու սակ ցու թյան (կու սակ-
ցու թյուն նե րի դա շին քի) եր կու վս տահ ված ան ձ:

●      Թեկ նա ծո ւին ար գել վում է.

Ք վե ար կու թյան ըն թաց քում գտն վել տե ղա մա սային կենտ րո նում և դրան 
հա րող` մինչև 50 մետր շա ռավ ղով տա րած քում` բա ցա ռու թյամբ քվե ար կու-
թյա նը մաս նակ ցե լու դեպ քի: 

Ու շադ րու թյուն.  Թեկ նա ծուն կա րող է ներ կա գտն վել մի այն տե-
ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ-
փոփ ման նիս տին:

45 Վերադաս հանձնաժողովի նախագահի համաձայնությամբ կամ հանձնարարությամբ:
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ԸՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ Ի ՆՔ ՆՈՒԹՅԱՆ 
ՍՏՈՒ ԳՈՒՄ, ԳՐԱՆ ՑՈՒՄ ԵՎ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 

(ԸՕ հոդ ված 66)
 

●     Ընտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թերն ե ն.

 ü�նույ նա կա նաց ման քար տը, 
ü�կեն սա չա փա կան ան ձնա գի րը, 
ü�ոչ կեն սա չա փա կան ան ձնա գի րը, 
ü��փո խա րի նող ժա մա նա կա վոր փաս տա թուղ թը` տր ված լի ա զոր մարմ-

նի կող մից46 (ոս տի կա նու թյուն).
 

●     Ան ձը հաս տա տող այլ փաս տաթղ թեր.

ü��ք րե ա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում գտն վող ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա-
տող փաս տա թուղ թը47,

ü�� զին վո րա կան վկա յա կան կամ գր քույկ (ե թե գրանց վում են զո րա մա-
սի կազմ ված ը նտ րող նե րի ցու ցա կում).

 

Ու շադ րու թյուն.  Ը նտ րո ղը քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցում է ան-
ձամբ: Լի ա զոր ված քվե ար կու թյունն ար գել վում է:

46  անձնագրին կամ նույնականացման քարտին փոխարինող ժամանակավոր փաստաթուղթ` 
տրված լիազոր մարմնի կողմից

47 Սահմանվում է ԿԸՀ–ի կողմից
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 Ք Ա Յ Լ  1 

Ընտ րո ղի գրան ցում տեխ նի կա կան սար քի մի ջո ցով

 
●     Ինք նու թյան ստու գում և ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի ներ-

մու ծում.

1.  Ընտ րո ղը մո տե նում է տեխ նի կա կան սար քա վո րու մը սպա սար կող 
մաս նա գե տին և ներ կա յաց նում ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը.

2.   Մաս նա գե տը ստու գում է ը նտ րո ղի ի նք նու թյու նը՝ առ կա լու սան կա-
րի մի ջո ցով.

3.   Ներ կա յաց ված փաս տա թուղ թը (ա նձ նա գիր կամ նույ նա կա նաց ման 
քարտ) ներ մու ծում է տեխ նի կա կան սար քա վոր ման մեջ:

ü��Մաս նա գե տը ստեղ նա շա րով է ներ մու ծում ան ձը հաս տա տող փաս-
տաթղ թի հա մա րը տեխ նի կա կան սար քա վոր ման մեջ, ե թե.

  ü��ներ կա յաց վել է ան ձնագ րին կամ նույ նա կա նաց ման քար տին փո խա-
րի նող ժա մա նա կա վոր փաս տա թուղթ,

ü�� ներ կա յաց ված ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղ թը տեխ նի կա կան 
սար քա վոր ման կող մից չի ըն թերց վում:

 
Ու շադ րու թյուն.  Ե թե ը նտ րո ղը ներ կա յաց րել է այլ ան ձի ան ձը 

հաս տա տող փաս տա թուղթ.

ü��մաս նա գե տը տե ղե կաց նում է Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին,
ü���ք վե ար կու թյան սե նյակ են հրա վիր վում ոս տի կա նու թյան ծա ռայող-

նե րը, 
ü��ձեռ նարկ վում են օ րեն քով սահ ման ված մի ջոց ներ:

 
Ու շադ րու թյուն.  Ե թե ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ-

թի վա վե րա կա նու թյան ժամ կետն ա վարտ վել 
է, ա պա դա հիմք չէ ը նտ րո ղին քվե ար կու թյան 
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չթող նե լու հա մար, բա ցա ռու թյամբ, ե րբ պարզ-
վում է, որ ը նտ րողն ու նի այլ՝ վա վե րա կա նու թյան 
ժամ կե տը չլ րա ցած փաս տա թուղթ:

●    Գ րանց ման թույ լատ րե լի ու թյան ստու գում.
 
1.  Ե թե ը նտ րո ղը գրանց ված չէ տվյալ ընտ րա կան  տե ղա մա սի ը նտ-

րող նե րի ցու ցա կում.

ü  էկ րա նին հայտն վում է դե ղին նշան, 
ü   հա մա պա տաս խան տե ղե կատ վու թյան առ կա յու թյան դեպ քում` 

նաև այն ընտ րա կան  տե ղա մա սի հա մա րը, ո րի ցու ցա կում է ը նդ-
գրկ ված այդ ը նտ րո ղը, 

ü  ընտ րո ղը դուրս է հրա վիր վում քվե ար կու թյան սե նյա կից:

2.  Ե թե ը նտ րողն իր ան ձը հաս տա տող որ ևէ փաս տաթղ թով ար դեն 
ի սկ մաս նակ ցել է քվե ար կու թյա նը.

ü�էկ րա նին հայտն վում է կար միր նշան, 
ü�մաս նա գե տը տե ղե կաց նում է հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին.
ü�  հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը քվե ար կու թյան սե նյակ է հրա վի-

րում ոս տի կա նու թյան ծա ռայող նե րին, ո րոնք ձեռ նար կում են 
օ րեն քով սահ ման ված մի ջոց ներ:

 
3.  Ե թե ը նտ րո ղը ներ կա յաց րել է 2008 թվա կա նի հուն վա րի 1–ից հե-

տո տր ված ան ձնա գիր, կեն սա չա փա կան ան ձնա գիր կամ նույ նա-
կա նաց ման քարտ, գրանց ված է այդ տե ղա մա սի ցու ցա կում և առ 
այդ պահն ան ձը հաս տա տող որ ևէ փաս տաթղ թով չի մաս նակ ցել 
քվե ար կու թյա նը, ա պա էկ րա նին հայտն վում են. 

ü�ընտ րո ղի լու սան կա րը, 
ü�ընտ րող նե րի ցու ցա կում ը նտ րո ղի հեր թա կան հա մա րը 
ü�կա նաչ նշան:

Ը նտ րո ղի լու սան կա րը էկ րա նին չի հայտն վի, ե թե ներ կա յաց վել է 
մինչև 2008 թվա կա նի հուն վա րի 1–ը տր ված ան ձնա գիր48:

48 Թվային շտեմարանում լուսանկարի բացակայության պատճառով
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●    Մատ նա հետ քի ներ մու ծում.
 
ü��Ե թե էկ րա նին հայտն վել է կա նաչ նշան, ա պա ը նտ րո ղը ներ մու ծում 

է իր աջ ձեռ քի ցու ցա մա տի մատ նա հետ քը: 
ü��Անհ նա րի նու թյան դեպ քում մատ նա հետ քը ներ մուծ վում է հետ ևյալ 

ա ռաջ նայ նու թյամբ` ձախ ձեռ քի ցու ցա մա տը, աջ ձեռ քի միջ նա մա-
տը, ձախ ձեռ քի միջ նա մա տը, աջ ձեռ քի մատ նե մա տը, ձախ ձեռ քի 
մատ նե մա տը, աջ ձեռ քի ճկույ թը, ձախ ձեռ քի ճկույ թը, աջ ձեռ քի 
բթա մա տը, ձախ ձեռ քի բթա մա տը: Մատ նա հետ քը ներ մու ծե լու ան-
հնա րի նու թյան դեպ քում այս քայ լը բաց է թողն վում: 

●    Ք վե ար կու թյան կտ րո նի տպու մը.

 Մատ նա հետ քի ներ մուծ ման փու լից հե տո տեխ նի կա կան սար քա-
վոր ման մի ջո ցով տպ վում է քվե ար կու թյան կտ րոն, ո րում նշ վում է.

ü�� ցու ցա կում ը նտ րո ղի հեր թա կան հա մա րը, 
ü�ազ գա նու նը, ա նու նը, ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի հա մա րը, 
ü�ք վե ար կու թյան կտ րո նի հեր թա կան հա մա րը, 
ü�առ կա յու թյան դեպ քում` նաև ը նտ րո ղի լու սան կա րը, 
ü��ընտ րու թյան ան վա նու մը, քվե ար կու թյան օ րը, ա մի սը, տա րե թի վը, 

կտ րո նը տպե լու ժա մը, տե ղե կու թյուն, թե որ տեխ նի կա կան սար քա-
վոր ման մի ջո ցով է ը նտ րո ղը գրանց վել49:

Կտ րո նը ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի հետ վե րա դարձ վում է 
ը նտ րո ղին:

Պա տաս խա նատ վու թյուն.

 Կեղծ տվյալ ներ հայտ նե լու, կեղծ փաս տա թուղթ ներ կա յաց նե լու կամ որ ևէ 
այլ ե ղա նա կով   մե կից ա վե լի ան գամ կամ այլ ան ձի փո խա րեն քվե ար կե լը 
պատժ վում է ա զա տազրկ մամբ` 2–5 տա րի ժամ կե տով՝ պե տա կան կամ 
տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում որ ևէ պաշ տոն զբա ղեց-
նե լու, ի նչ պես նաև ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ, վս տահ ված ան ձ 
կամ դի տորդ լի նե լու ի րա վուն քից զր կե լով՝ մե կից ե րեք տա րի ժամ կե տով 
կամ ա ռանց դրա  (ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիրք, հոդ ված 153):

49 Մեկից ավելի տեխնիկական սարքավորում օգտագործվելու դեպքում
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 Ք Ա Յ Լ  2 

Ընտ րո ղի գրան ցու մը ը նտ րող նե րի ցու ցա կում.

●    Ընտ րող նե րի ցու ցա կում ստո րագ րե լը.

Ք վե ար կու թյան կտ րո նը ստա նա լուց հե տո ը նտ րո ղը`

ü�� մո տե նում է ը նտ րող նե րի գրան ցումն ի րա կա նաց նող հանձ նա ժո ղո-
վի ան դա մին,

ü�տ րա մադ րում է քվե ար կու թյան կտ րո նը, 
ü�ս տո րագ րում է իր տվյալ նե րի դի մաց`  նա խա տես ված սյու նա կում, 
ü��Հանձ նա ժո ղո վի ան դամն իր ան հա տա կան կնիքն է դնում հա մա-

պա տաս խան սյու նա կում, կն քում է քվե ար կու թյան կտ րո նը և այն 
փո խան ցում ը նտ րո ղին:

 
●     Ա ռանց տեխ նի կա կան սար քա վոր ման ը նտ րո ղի գրանց ման 

դեպ քե րը. 

Ընտ րող նե րի գրան ցումն ա ռանց տեխ նի կա կան սար քա վոր ման կի րառ-
ման ի րա կա նաց վում է.

ü�զո րա մա սում հաշ վառ ված ը նտ րող նե րի ցու ցա կով քվե ար կու թյան,
ü�ք րե ա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում քվե ար կու թյան,
ü�շր ջիկ ա րկ ղով քվե ար կու թյան,
ü�ք վե ար կու թյան օ րը կազմ վող՝ լրա ցու ցիչ ցու ցա կով քվե ար կու թյան,
ü�տեխ նի կա կան սար քա վոր ման խա փան ման կամ չլի նե լու դեպ քե րում:
 

●     Ա ռանց տեխ նի կա կան սար քա վոր ման ը նտ րո ղի գրանց ման 
կար գը.

Ընտ րող նե րին ա ռանց տեխ նի կա կան սար քա վոր ման կի րառ ման գրան-
ցե լու դեպ քում`

ü�հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը ստու գում է ը նտ րո ղի ի նք նու թյու նը, 
ü�ընտ րող նե րի ցու ցա կում գտ նում է ը նտ րո ղի տվյալ նե րը,
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ü�լ րաց նում ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի հա մա րը, 
ü�ընտ րո ղը ստո րագ րում է իր տվյալ նե րի դի մաց՝ սյու նա կում,
ü    Հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը դնում է իր ան հա տա կան կնի քը ստո րագ-

րու թյան դի մաց:

●     Հա մա րա կալ ված կտ րո նի լրա ցու մը.

ü�� Հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը լրաց նում է հա մա րա կալ ված կտ րոն` քրե-
ա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում քվե ար կու թյան, շր ջիկ ա րկ ղով և 
տեխ նի կա կան սար քա վոր ման խա փան ման կամ չլի նե լու պա րա գա-
յում քվե ար կու թյան դեպ քե րում (կտ րո նի վրա նշ վում է, թե ան ձը որ 
ցու ցա կի ը նտ րող է, ցու ցա կում ը նտ րո ղի հեր թա կան հա մա րը).

ü��Ան հա տա կան կնի քով կն քում է քվե ար կու թյան կտ րո նը և այն փո-
խան ցում ը նտ րո ղին։

 
●     Ա ռանց տեխ նի կա կան սար քա վոր ման գրանց ման դեպ քում` 

քվե ար կու թյան կտ րո նի տպու մը.

 Զո րա մա սում հաշ վառ ված ը նտ րող նե րի ցու ցա կով և քվե ար կու թյան օ րը 
կազմ վող՝ լրա ցու ցիչ ցու ցա կով քվե ար կու թյան դեպ քում` 

ü��ընտ րող նե րի ցու ցա կում ը նտ րո ղի գրանց վե լուց հե տո տեխ նի կա-
կան սար քա վոր ման մեջ ներ մուծ վում են ը նտ րո ղի ո րոշ տվյալ ներ 
(որ ցու ցա կի ը նտ րող է, ը նտ րո ղի հա մա րը հա մա պա տաս խան ցու-
ցա կում), 

ü�ընտ րո ղը ներ մու ծում է իր մատ նա հետ քը, 
ü��սար քը տպում է քվե ար կու թյան կտ րոն, ո րը պա րու նա կում է նշ ված 

տվյալ նե րը և կտ րո նի հեր թա կան հա մա րը,
ü�կտ րո նը մաս նա գե տի կող մից փո խանց վում է ը նտ րո ղին: 

●     Օգ նու թյան տրա մադ րում ը նտ րող նե րի ցու ցա կում ստո-
րագրելիս.
 
Ե թե ը նտ րո ղը չի կա րող ի նք նու րույն ստո րագ րել ը նտ րող նե րի ցու ցա-

կում, նա ի րա վունք ու նի դի մե լու այլ քա ղա քա ցու օգ նու թյան, բա ցա ռու թյամբ 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի:
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 Ք Ա Յ Լ  3
Ք վե ա թեր թիկ նե րի ստա ցում

●  Ք վե ա թեր թիկ նե րի և ծրա րի ստա ցում. 

Ք վե ար կու թյան կտ րո նը ստա նա լուց հե տո ը նտ րո ղը`

ü��մո տե նում է Հանձ նա ժո ղո վի` քվե ա թեր թիկ ներ և ծրար ներ հատ կաց-
նող ան դա մին և ներ կա յաց նում այն.

ü��Հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը ը նտ րո ղին տրա մադ րում է ը նտ րու թյուն-
նե րին մաս նակ ցող յու րա քան չյուր կու սակ ցու թյան մե կա կան քվե ա-
թեր թիկ և քվե ար կու թյան մեկ ծրար: 

Ու շադ րու թյուն.  Ը նտ րո ղը չի կա րող հրա ժար վել բո լոր քվե ա թեր-
թիկ ներն ստա նա լուց:

Ք Ա Յ Լ  4
Ք վե ար կու թյուն

●  Ք վե ար կու թյու նը քվե ար կու թյան խցի կում.
 
ü�Ընտ րողն ան ցնում է քվե ար կու թյան խցիկ՝ քվե ար կե լու.
ü��Ք վե ար կու թյու նը կա տար վում է կու սակ ցու թյուն նե րից որ ևէ մե կի 

քվե ա թեր թի կը քվե ար կու թյան ծրա րի մեջ դնե լու մի ջո ցով: Տա րած-
քային ը նտ րա կան ցու ցա կի թեկ նա ծու նե րից որ ևէ մե կին ը նտ րե լու 
հա մար ը նտ րողն իր քվե ա թեր թի կի ե րկ րորդ է ջում մի ա տե սակ նշում 
է կա տա րում այն թեկ նա ծո ւի ան վան դի մա ցի քա ռան կյու նում, ո րին 
կողմ է քվե ար կում:

ü�Ք վե ա թեր թի կը քվե ար կու թյան ծրա րի մեջ դր վում է ա ռանց ծա լե լու.
ü��Չօգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րը գց վում են քվե ար կու թյան խցի-

կում տե ղադր ված ա ռան ձին ա րկ ղի մեջ: 
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ü��Ար գել վում է որ ևէ ձևով տե ղե կա նալ, թե ը նտ րողն ի նչ պես է քվե ար կում:
ü��Ք վե ա թեր թի կը լրաց նե լիս քվե ար կու թյան խցի կում այլ ան ձի ներ կա-

յու թյունն ար գել վում է` բա ցա ռու թյամբ օգ նու թյան կա րիք ու նե ցող 
ը նտ րող նե րի։  

●  Օգ նու թյան տրա մադ րում քվե ախ ցի կում.
Ք վե ա թեր թիկն ի նք նու րույն լրաց նե լու հնա րա վո րու թյուն չու նե ցող ը նտ րողն 

ի րա վունք ու նի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին տե ղե կաց նե լուց հե տո քվե ար կու-
թյան խցիկ հրա վի րե լու այլ ան ձի, ո րը չպետք է լի նի.

ü�ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ,
ü�վս տահ ված ան ձ,
 ü�դի տորդ, 
ü�ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ, 
ü�այ ցե լու

 
Ու շադ րու թյուն.  Ա նձն ի րա վունք ու նի օգ նե լու մի այն մեկ ը նտ րո-

ղի: Քվե ա թեր թիկն ի նք նու րույն լրաց նե լու հնա-
րա վո րու թյուն չու նե ցող ը նտ րո ղին օգ նող ան ձի 
տվյալ նե րը գրառ վում են տե ղա մա սային ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում:

50

 50

50  Քաղվածք տեղամասային հանձնաժողովի գրանցամատյանից (հաստատված ԿԸՀ 09.11.2016թ. 
թիվ 131–Ն որոշմամբ).
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●  Ք վե ա թեր թի կը սխալ լրաց նե լը կամ վնա սե լը.

Ք վե ա թեր թի կը սխալ լրաց նե լու կամ վնա սե լու դեպ քում.

ü��Ընտ րո ղը կա րող է դի մել Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին` նոր քվե ա-
թեր թիկ ստա նա լու հա մար: 

ü��Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հանձ նա րա րու թյամբ ը նտ րո ղին հատ-
կաց վում են ը նտ րու թյուն նե րի մաս նակ ցող յու րա քան չյուր կու սակ-
ցու թյան մե կա կան քվե ա թեր թիկ: 

ü�Ս խալ լրաց ված (վ նաս ված) քվե ա թեր թի կը ան հա պաղ մար վում է:

Ք Ա Յ Լ  5
Ինք նա սոսնձն վող դրոշ մա նիշ փակցնելը և քվե ա տուփը 

●  Ինք նա սոսնձ վող դրոշ մա նիշ և քվե ա տուփ
 
Ընտ րո ղը`

ü��ք վե ար կե լուց ան մի ջա պես հե տո մո տե նում է քվե ա տու փի մոտ ի նք-
նա սոսնձ վող դրոշ մա նիշ փակց նող և քվե ա տու փի հա մար պա տաս-
խա նա տու ան դա մին,

ü    հանձ նում է քվե ար կու թյան կտ րո նը,

ü�� հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը ստու գում է կտ րո նը, իր նա խա ձեռ նու-
թյամբ կամ հանձ նա ժո ղո վի այլ ան դա մի կամ վս տահ ված ան ձի 
պա հան ջով կա րող է ստու գել նաև ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա տող 
փաս տա թուղ թը,

ü��ա ռանց քվե ար կու թյան ծրարն ը նտ րո ղից վերց նե լու` քվե ար կու թյան 
ծրա րի կտր ված քի մի ջով քվե ա թեր թի կին է փակց նում ի նք նա սոսնձ-
վող դրոշ մա նի շը, 

ü��բա ցում է քվե ա տու փի ճեղ քը և ը նտ րո ղին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե-
ռում քվե ար կու թյան ծրա րը գցե լու քվե ա տու փի մեջ:
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w  Ե թե ը նտ րո ղը չի ներ կա յաց նում քվե ար կու թյան կտ րոն, ա պա Հանձ-

նա ժո ղո վի նա խա գա հը ը նտ րո ղից վերց նում է քվե ար կու թյան ծրա րը, 
ան հա պաղ մա րում է՝ ա ռանց ծրա րի պա րու նա կու թյունն ստու գե լու:

w  Ք վե ար կե լուց հե տո ը նտ րողն ան հա պաղ պետք է դուրս գա քվե ար կու-
թյան սե նյա կից:

w  Ը նտ րողն ի րա վունք չու նի տե ղա մա սային կենտ րո նում հայ տա րա րե-
լու, թե ի նչ պես է քվե ար կել:

●  Դ րոշ մա նիշ նե րի հաշ վա ռում.

ü��Ե թե քվե ար կու թյան ըն թաց քում հաձ նա ժո ղո վի ան դա մին հատ-
կաց ված ի նք նա սոսնձ վող դրոշ մա նի շե րը սպառ վել են, ա պա հանձ-
նա ժո ղո վի նա խա գա հը նրան նոր ի նք նա սոսնձ վող դրոշ մա նի շե րի 
հեր թա կան խմ բա քա նակն է հանձ նում նրա նից քվե ար կու թյան կտ-
րոն նե րը ստա նա լուց հե տո.

ü��Ք վե ար կու թյան կտ րոն նե րը հաշվ վում են, և թի վը ար ձա նագր վում է 
գրան ցա մա տյա նում.

ü�� Հանձ նա ժո ղո վի հա մա պա տաս խան ան դա մը իր հեր թա փո խի 
ա վար տին, ի նչ պես նաև քվե ար կու թյան ա վար տին հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հին է հանձ նում չօգ տա գործ ված ի նք նա սոսնձ վող դրոշ-
մա նի շե րը և ը նտ րող նե րից ստա ցած քվե ար կու թյան կտ րոն նե րը, 
ո րոնք հաշվ վում են, և թվե րը ար ձա նագր վում գրան ցա մա տյա նում: 

Ու շադ րու թյուն. 

ü��Ք վե ար կու թյան ըն թաց քում տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղո վի նա խա գա հը դա տար կում է քվե ար կու թյան խցիկ նե րում 
տե ղադր ված չօգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րի ա րկ ղե րի պա րու-
նա կու թյու նը լց վե լու դեպ քում` թող նե լով ո րո շա կի քա նա կի քվե ա-
թեր թիկ ներ:

ü��Ք վե ար կու թյան խցիկ նե րում տե ղադր ված ա րկ ղից հան ված չօգ տա-
գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րը ա ռանց հաշ վե լու, դա սա վո րե լու լց վում 
են այդ նպա տա կով տրա մադր ված պար կի մեջ, ո րը պետք է գտն վի 
քվե ար կու թյան սե նյա կում: 
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ü��Ընտ րո ղի կող մից չօգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րի դուրս բե րում 
նկա տե լու դեպ քում` հանձ նա ժո ղովն ը նտ րո ղին տե ղե կաց նում է 
քվե ար կու թյան խցիկ վե րա դառ նա լու և քվե ա թեր թիկ նե րը քվե ար-
կու թյան խցի կում գտն վող ա րկ ղի մեջ գցե լու մա սին:

 
Ու շադ րու թյուն.  Քվեարկության դիտարկման ընթացքում, ի 

թիվս այլ հարցերի, անհրաժեշտ է հատուկ ուշա-
դրություն դար ձ նել.

ü��տեխնիկական սարքավորման միջոցով ընտրողների գրանցման 
գործընթացին.

ü��ներկայացվող անձը հաստատող փաստաթղթի պատկանելիությանը 
այն ներկայացնող անձին.

ü��անձը հաստատող փաստաթղթի` սարքավորման կողմից ընթերցման, 
վերլուծման և տրվող ազդանշաններին.

ü��մատնահետքի ներմուծման գործընթացին, դրա չընթերցման և 
մատնահետքի ներմուծման քայլը բաց թողնելու կրկնվող դեպքերին.

ü��տեխնիկական սարքավորման միջոցով անհրաժեշտ վավերա-
պայմաններով քվեարկության կտրոնի տպմանը.

ü��ընտրողների ցուցակում ստորագրելու գործընթացին, իսկ ցուցակում 
ստորագրելու համար օգնություն տրամադրելու դեպքում` դրա 
անհրաժեշտության հիմնավորվածությանը.

ü��Հանձնաժողովի անդամի կողմից իր անհատական կնիքը ընտրող-
ների ցուցակում և քվեարկության կտրոնի վրա դնելու կարգի 
պահպանմանը.

ü��ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցության մեկա-
կան քվեաթերթիկ ընտրողին տրամադրելու պահանջի կատարմանը.

ü��ընտրողի կողմից չօգտագործված քվեաթերթիկների դուրս բերման 
դեպքերին.

ü��քվեարկության կտրոնը քվեատուփի համար պատասխանատու 
անդամին չհանձնելու դեպքում` քվեարկության ծրարը անհապաղ 
մարելու պահանջի պահպանմանը.

ü��քվեարկության սենյակում կողմնակի անձանց ներկայության 
դեպքերին.

ü��քվեարկության խցիկում օգնության տրամադրման դեպքերի 
հիմնավորվածությանը և արձանագրմանը գրանցամատյանում:
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Ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ 
ԱՄ ՓՈ ՓՈՒ ՄԸ ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍՈՒՄ

(ԸՕ գլուխ 12–րդ)

●  Ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման նիս տը.

ü�  Ժա մը 20.00–ին տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա-
գա հը հայ տա րա րում է քվե ար կու թյան ա վար տի մա սին և ար գե լում 
ը նտ րող նե րի մուտ քը քվե ար կու թյան սե նյակ: 

ü� 20:00–ի դրու թյամբ քվե ար կու թյան սե նյա կում գտն վող ը նտ րող նե րի 
քվե ար կե լուց հե տո հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը փա կում է քվե ա-
տու փի ճեղ քը և Հանձ նա ժո ղո վը սկ սում է քվե ար կու թյան ար դյունք-
նե րի ամ փոփ ման նիս տը:

●   Ներ կա գտն վե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձինք.

Ամ փոփ ման նիս տին ներ կա գտն վե լու ի րա վունք ու նեն տե ղա-
մա սում գտն վող դի տորդ նե րը, ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, վս տահ-
ված ան ձինք, այ ցե լու նե րը, վե րա դաս հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րը 
և թեկ նա ծու նե րը:

●   Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծո ղու թյուն նե րը.

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը`

ü�  փա թե թա վո րում է Հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի ան հա տա կան կնիք-
նե րը, կն քում այն և տե ղադ րում պար կում.



76

ՁԵՌՆԱՐԿ  ԴիտոՐԴՆԵՐի, վստԱհվԱծ ԱՆՁԱՆց Եվ զԱՆգվԱծԱյիՆ լՐԱտվությԱՆ միջոցՆԵՐի ՆԵՐԿԱյԱցուցիչՆԵՐի հԱմԱՐ

ü��ընտ րող նե րի ցու ցա կում ը նտ րող նե րի ստո րագ րու թյուն նե րի հի ման 
վրա հաշ վում է քվե ար կու թյան մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր թի վը.

ü�առ կա յու թյան դեպ քում ա ռան ձին հաշ վում է. 
ü��ք վե ար կու թյան օ րն ը նտ րա կան տե ղա մա սում կազմ ված լրա ցու ցիչ 

ցու ցա կում առ կա ստո րագ րու թյուն նե րի թի վը.
ü��շր ջիկ ա րկ ղով քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցած ը նտ րող նե րի լրա ցու ցիչ 

ցու ցակ նե րում առ կա ստո րագ րու թյուն նե րի թի վը.

 Վե րոն շյալ թվե րը հրա պա րակ վում և ար ձա նագր վում են տե ղա մա սային 

ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում:

 ü��Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը գրան ցա մա տյա նում ար ձա նագր ված` 
ը նտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար կու թյան մաս նա կից նե րի ը նդ հա-
նուր թի վը կա պի հնա րա վոր մի ջոց նե րով ան հա պաղ հայտ նում է 
տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով.

 ü��ե թե տեխ նի կա կան սար քա վո րումն ան խա փան աշ խա տել է քվե ար կու-
թյան ըն թաց քում, դրա մի ջո ցով տպում է տե ղե կանք, ո րում նշ վում են. 

w     տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի և ը նտ րա կան տե ղա-
մա սի հա մար նե րը, 

w��տեխ նի կա կան սար քա վոր ման մի ջո ցով գրանց ված ը նտ րող նե րի 
հեր թա կան հա մար նե րը ը ստ հա մա պա տաս խան ը նտ րա կան ցու-
ցա կի,

w��ն շում այն ը նտ րող նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնց գրան ցումն ի րա կա-
նաց վել է ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե րը ստեղ նա-
շա րով տեխ նի կա կան սար քա վոր ման մեջ ներ մու ծե լու մի ջո ցով:

ü�  Տե ղե կան քի մեկ օ րի նա կը, ստո րագր ված տե ղա մա սային ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի կող մից և կնք ված հանձ նա ժո ղո-
վի կնի քով, տե ղադր վում է պար կում.

ü�  նույն վա վե րա պայ ման նե րով տե ղե կան քի մե կա կան օ րի նակ, ը ստ 
պա հան ջի, տրա մադր վում է ամ փոփ ման նիս տին ներ կա գտն վող 
թեկ նա ծու նե րին, դի տորդ նե րին և կու սակ ցու թյան մե կա կան վս-
տահ ված ան ձի.
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 Տե ղե կան քը տպե լու ան հնա րի նու թյան դեպ քում այդ մա սին հա մա պա-

տաս խան գրա ռում է կա տար վում գրան ցա մա տյա նում:

  ü��Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րը (բա ցա ռու թյամբ զո րա մա սում, քրե ա կա-
տա րո ղա կան հիմ նար կում և ՁՊՎ–ո ւմ կազմ վող ը նտ րող նե րի ստո-
րագր ված ցու ցակ նե րի) փա թե թա վոր վում են, փա թե թը կնք վում է և 
ստո րագր վում հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի և քար տու ղա րի կող մից՝ 
հե տա գա յում այդ փա թե թը պար կի հետ մեկ տեղ (պար կից դուրս) տա-
րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ կա յաց նե լու նպա տա կով:

 ü   Զո րա մա սում, քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում եւ ՁՊՎ–ո ւմ կազմ-
վող ը նտ րող նե րի ստո րագր ված ցու ցակ նե րը փա թե թա վոր վում են 
ա ռան ձին, փա թե թը կնք վում է և ի տար բե րու թյուն մնա ցած ցու ցակ-
նե րի, տե ղադր վում պար կում.

 ü��ա ռան ձին–ա ռան ձին հաշ վում է ը նտ րող նե րից ստաց ված տեխ նի կա-
կան սար քա վոր ման մի ջո ցով տպ ված և հա մա րա կալ ված քվե ար կու-
թյան կտ րոն նե րը, փա թե թա վո րում, փա թեթ նե րը կն քում և տե ղադ-
րում է պար կում.

 ü�� հաշ վում է չօգ տա գործ ված ի նք նա սոսնձ վող դրոշ մա նի շե րը, փա թե-
թա վո րում, փա թե թը կն քում և տե ղադ րում է պար կում.

 ü�� հաշ վում է չօգ տա գործ ված հա մա րա կալ ված քվե ար կու թյան կտ րոն-
նե րը, փա թե թա վո րում, փա թե թը կն քում և տե ղադ րում է պար կում, 
ի սկ կտ րոն նե րը չօգ տա գործ վե լու դեպ քում դրանք չեն հաշվ վում` 
նշե լով հատ կաց ված կտ րոն նե րի թի վը.

 ü��ա ռանց հաշ վե լու փա թե թա վո րում է չօգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ-
նե րը` փա թե թը պար կի հետ մեկ տեղ տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով ներ կա յաց նե լու նպա տա կով.

Վե րոն շյալ գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քե րը, հաշ վարկ ված թվե րը հրա-

պա րակ վում և ար ձա նագր վում են տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա-

ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում:
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●   Ք վե ա տու փի բա ցու մը.

 Վե րոն շյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը ի րա կա նաց նե լուց հե տո Հանձ նա-
ժո ղո վի նա խա գա հը բա ցում է քվե ա տու փը

  ü�քվե ա տու փից հա նում քվե ար կու թյան մեկ ծրար, 

 ü�ցու ցադ րում ներ կա նե րի հա մար տե սա նե լի կեր պով, 

 ü�ք վե ար կու թյան ծրա րից հա նում է քվե ա թեր թի կը,

 ü      հայ տա րա րում է քվե ա թեր թի կի սահ ման ված կամ չսահ ման ված 
նմու շի լի նե լու, վա վեր կամ ան վա վեր լի նե լու մա սին,

  ü��վա վեր քվե ա թեր թի կի դեպ քում հայ տա րա րում է կու սակ ցու թյան ան-
վա նու մը, ո րի օգ տին է քվե ա թեր թի կը,  

 ü�  ցու ցադ րում այն բո լո րի հա մար տե սա նե լի կեր պով (պա հան ջի դեպ-
քում քվե ա թեր թի կը փո խանց վում է Հանձ նա ժո ղո վի մյուս ան դամ-
նե րին: Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի հայ տա րա րու թյա նը հա մա ձայն 
չլի նե լու դեպ քում հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը ներ կա յաց նում է ա ռար-
կու թյուն: Ա ռար կու թյան դեպ քում քվե ար կու թյան է դր վում հանձ նա-
ժո ղո վի ան դա մի ա ռա ջար կու թյու նը).

 ü     ք վե ա թեր թի կը դր վում է հա մա պա տաս խան կու սակ ցու թյան օգ տին 
քվե ար կած քվե ա թեր թիկ նե րի փա թե թի մեջ.

Ու շադ րու թյուն.   Այս գոր ծո ղու թյու նը կրկն վում է քվե ա տու փում 
առ կա բո լոր ծրար նե րի հա մար: 

ü�  Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը հետ ևում է, որ յու րա քան չյուր կու սակ-
ցու թյան օգ տին քվե արկ ված քվե ա թեր թիկ նե րը և ան վա վեր քվե ա-
թեր թիկ նե րը տե սա կա վոր վեն ա ռան ձին.

ü��ք վե ա թեր թիկ ներն ը ստ յու րա քան չյուր կու սակ ցու թյան տե սա կա վո-
րե լուց հե տո հանձ նա ժո ղո վը հաշ վար կում է դրանք, ի սկ ստաց ված 
թվե րը բարձ րա ձայն հայ տա րար վում են ու գրանց վում են գրան-
ցա մա տյա նում.
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ü��յու րա քան չյուր կու սակ ցու թյան վա վեր քվե ա թեր թիկ նե րը տե սա կա-
վո րե լուց հե տո հանձ նա ժո ղո վը ը ստ ա ռա վել քվե ստա ցած կու սակ-
ցու թյուն նե րի հաշ վար կում է յու րա քան չյուր կու սակ ցու թյան տա-
րած քային ը նտ րա կան ցու ցա կի յու րա քան չյուր թեկ նա ծո ւին կողմ 
քվե արկ ված քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը, մաս նա վո րա պես, Հանձ նա-
ժո ղո վի նա խա գա հը, քվե ա թեր թի կի ե րկ րորդ է ջում կա տար ված 
նշու մի հա մա ձայն, հայ տա րա րում է, թե կու սակ ցու թյան որ թեկ-
նա ծո ւի օգ տին է այն քվե արկ ված, քվե ա թե թի կը ցու ցադ րում է այն-
պես, որ տե սա նե լի լի նի ներ կա նե րի հա մար (պա հան ջի դեպ քում 
քվե ա թեր թի կը փո խանց վում է Հանձ նա ժո ղո վի մյուս ան դամ նե րին, 
ա ռար կու թյան դեպ քում, այն դր վում է քվե ար կու թյան).

 Ու շադ րու թյուն.   Ե թե քվե ա թեր թի կը ե րկ րորդ է ջում նե րա ռում է 
մե կից ա վե լի թեկ նա ծու նե րի օգ տին նշում ներ 
կամ որ ևէ նշում չի նե րա ռում, կամ ա կն հայտ 
խախտ ված է քվե ա թեր թի կում նշում կա տա րե լու 
սահ ման ված ձևը, ա պա քվե ա թեր թի կը մնում է 
մի այն ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ-
ցու թյան օգ տին քվե ար կած քվե ա թեր թիկ նե րի 
փա թե թում:

ü��ք վե ա թեր թի կը դր վում է հա մա պա տաս խան պատ գա մա վո րի թեկ-
նա ծո ւի օգ տին քվե ար կած քվե ա թեր թիկ նե րի փա թե թի  մեջ. 

ü��այս գոր ծո ղու թյու նը կրկն վում է ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող յու-
րա քան չյուր կու սակ ցու թյան օգ տին քվե ար կած բո լոր քվե ա թեր թիկ-
նե րի հա մար.

ü��նշ ված կար գով յու րա քան չյուր կու սակ ցու թյան քվե ա թեր թիկ նե րը 
տե սա կա վո րե լուց հե տո հաշ վարկ վում է այդ կու սակ ցու թյան տա-
րած քային ը նտ րա կան ցու ցա կի յու րա քան չյուր թեկ նա ծո ւի օգ տին 
քվե արկ ված քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը, բարձ րա ձայն հայ տա րար վում 
և գրանց վում է տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան-
ցա մա տյա նում.

ü�  բո լոր կու սակ ցու թյուն նե րի քվե ա թեր թիկ նե րը տե սա կա վո րե լուց հե-
տո յու րա քան չյուր կու սակ ցու թյան կողմ քվե ար կած քվե ա թեր թիկ նե-
րը փա թե թա վոր վում են մի ա սին.
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Ու շադ րու թյուն.   

w  Ա վե լորդ գրա ռում պա րու նա կող քվե ար կու թյան ծրա րի դեպ քում 
քվե ա թեր թի կը ծրա րից չի հան վում, քվե ար կու թյան ծրա րը դրա նում 
գտն վող քվե ա թեր թի կի հետ ան հա պաղ մար վում է:

w  Ք վե ար կու թյան ծրա րի մեջ մե կից ա վե լի քվե ա թեր թիկ ներ գտն վե-
լու դեպ քում հաշ վար կում ը նդ գրկ վում է մի այն սահ ման ված նմու շի 
քվե ա թեր թի կը:

 
w  Ար դյունք ներն ամ փո փե լիս չսահ ման ված նմու շի քվե ա թեր թիկ նե րը 

հաշ վի չեն ա ռն վում և չեն հաշ վարկ վում։

ü�� հաշ վարկ ված և տե սա կա վոր ված քվե ա թեր թիկ ներն ը ստ կու սակ-
ցու թյուն նե րի փա թե թա վոր վում են, ի սկ փա թեթ նե րը կնք վում և տե-
ղադր վում են պար կում. 

ü��յու րա քան չյուր փա թե թի վրա հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը դնում 
է իր ստո րագ րու թյու նը (մյուս ան դամ նե րը և վս տահ ված ան ձինք 
ի րա վունք ու նեն ստո րագ րե լու փա թեթ նե րի վրա), գրան ցա մա տյա-
նում գրառ վում են ստո րագ րող նե րի ա նուն–ազ գա նուն նե րը, դր վում 
ստո րագ րու թյան նմուշ նե րը:

 ●   Ար գել վում է 

 ք վե ա թեր թիկ նե րի տե սա կա վո րումն ի րա կա նաց նե լու ժա մա նակ հանձ-
նա ժո ղո վի ան դամ նե րին նշում ներ կա տա րել, ի րենց մոտ ու նե նալ գրիչ-
ներ, մա տիտ ներ կամ նշում ներ կա տա րե լու այլ ա ռար կա ներ:

●    Սահ ման ված նմու շի, վա վեր և ան վա վեր քվե ա թե թիկ նե րը.

ü�� Սահ ման ված նմու շի քվե ա թեր թիկ է Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի կող մից հաս տատ ված նմու շի քվե ա թեր թի կը, 
ո րը   հան վել է ծրա րից, և ո րի վրա փակց ված է այդ ը նտ րա կան տե-
ղա մա սի ի նք նա սոսնձ վող դրոշ մա նի շը:

ü�� Սահ ման ված նմու շի քվե ա թեր թիկն ան վա վեր է, ե թե նե րա ռում է 
ա վե լորդ գրա ռում:
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ü�  Սահ ման ված ձևի ոչ է ա կան խախ տու մը չի կա րող հա մար վել քվե ա-
թեր թի կի ան վա վե րու թյան հիմք: Օ րի նակ՝ ան վա վե րու թյան հիմք չէ 
այն, որ քվե ա թեր թի կի հա մա պա տաս խան քա ռան կյու նում կա տար-
ված նշու մը փոքր ի նչ դուրս է ե կել դրա սահ ման նե րից:

Պա տաս խա նատ վու թյուն.

Ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի կող մից իր լի ա զո րու թյուն նե րը 

չկա տա րե լը կամ ոչ պատ շաճ կա տա րե լը, ո րի ար դյուն քում ան հնա րին 

է դար ձել ը նտ րու թյան ար դյունք նե րի ամ փո փու մը ա ռա ջաց նում է քրե ա-

կան պա տաս խա նատ վու թյուն և պատժ վում է ա զա տազրկ մամբ 2–5 տա-

րի ժամ կե տով (ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիրք, հոդ ված 154.6):

Ընտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում ձայ ներն ա կն հայտ սխալ հաշ վե լը կամ ը նտ-

րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը, այդ թվում` ար ձա նագ րու թյուն նե րը, դրանց 

պատ ճեն նե րը, այլ ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րը և դրանց քաղ վածք նե րը 

ա կն հայտ սխալ տվյալ նե րով հաս տա տե լը,  ի նչ պես նաև որ ևէ այլ ե ղա-

նա կով ը նտ րու թյուն նե րի կամ քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը կեղ ծե լը կամ 

այդ նպա տա կով ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րը վե րա դաս ը նտ րա կան 

մար մին նե րին սահ ման ված ժամ կե տում չներ կա յաց նե լը ա ռա ջաց նում է 

քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն և պատժ վում է ա զա տազրկ մամբ 3–5 

տա րի ժամ կե տով` պե տա կան կամ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար-

մին նե րում որ ևէ պաշ տոն զբա ղեց նե լու, ի նչ պես նաև ը նտ րա կան հանձ-

նա ժո ղո վի ան դամ, վս տահ ված ան ձ կամ դի տորդ լի նե լու ի րա վուն քից 

զր կե լով` մե կից ե րեք տա րի ժամ կե տով կամ ա ռանց դրա (ՀՀ քրե ա կան 

օ րենս գիրք, հոդ ված 150):
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●    Ք վե ար կու թյան ար դյուն քե րի ար ձա նագ րու թյու նը.

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը, հիմք ըն դու նե լով սահ ման-
ված կար գով կա տար ված հաշ վարկ նե րը, կազ մում է ը նտ րա կան տե ղա մա-
սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյուն, դրա նում նշե լով`

ü�� տե ղա մա սում ը նտ րող նե րի ը նդ հա նուր թի վը (այն պետք է հա վա սար 
լի նի ը նտ րող նե րի հիմ նա կան և լրա ցու ցիչ ցու ցակ նե րում ը նդ գրկ ված 
ը նտ րող նե րի թվե րի գու մա րին).

ü�� ք վե ար կու թյան մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր թի վը (այն գո յա նում է 
հիմ նա կան և լրա ցու ցիչ ցու ցակ նե րում առ կա ստո րագ րու թյուն նե րի 
թվե րի հան րա գու մա րից).

ü��   Հանձ նա ժո ղո վին հատ կաց ված ի նք նա սոսնձ վող դրոշ մա նի շե րի թի վը51.

ü��  Հանձ նա ժո ղո վին հատ կաց ված հա մա րա կալ ված կտ րոն նե րի թի վը52.

ü�� ընտ րող նե րից ստաց ված տեխ նի կա կան սար քա վոր մամբ տպ ված 
կտ րոն նե րի թի վը.

ü�� ընտ րող նե րից ստաց ված հա մա րա կալ ված քվե ար կու թյան կտ րոն նե-
րի թի վը.

ü��  ընտ րող նե րից ստաց ված կտ րոն նե րի ը նդ հա նուր թի վը (այն գո յա նում 
է ա/ ը նտ րող նե րից ստաց ված տեխ նի կա կան սար քա վոր մամբ տպ-
ված և բ/ ը նտ րող նե րից ստաց ված հա մա րա կալ ված քվե ար կու թյան 
կտ րոն նե րի թվե րի հան րա գու մա րից).

ü��  չօգ տա գործ ված հա մա րա կալ ված կտ րոն նե րի թի վը. 

ü�� չօգ տա գործ ված ի նք նա սոսնձ վող դրոշ մա նի շե րի թի վը.

ü�� ան վա վեր քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը.

ü��  ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող յու րաքն չյուր կու սակ ցու թյա նը կողմ 
քվե արկ ված քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը.

ü��   կու սակ ցու թյան տա րած քային ը նտ րա կան ցու ցա կում ը նդ գրկ ված յու-
րա քան չյուր թեկ նա ծո ւին կողմ քվե արկ ված քվե ա թեր թիկ նե րի թի վը:

51  լրացնում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովը
52  լրացնում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովը
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 Ու շադ րու թյուն.  

ü�� �Ար ձա նագ րու թյու նը ստո րագ րում են հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը, 
քար տու ղա րը և ան դամ նե րը, կն քում է Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը: 

ü��Հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը պար տա վոր է ստո րագ րել ար ձա նագ րու-
թյու նը: 

ü��Ե թե նա ար ձա նագ րու թյան տվյալ նե րի վե րա բե րյալ ու նի ա ռար կու-
թյուն (հա տուկ կար ծիք), ա պա այդ մա սին գրա ռում է կա տա րում 
ար ձա նագ րու թյու նում` դրա հա մար նա խա տես ված հա տուկ տե ղում:

Պա տաս խա նատ վու թյուն.

Ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյու նը չս տո րագ րե լը հանձ նա ժո ղո վի ան դա-

մի հա մար ա ռա ջաց նում է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն և պատժ-

վում է մինչև 300.000 ՀՀ դրա մի չա փով (Վար չա կան ի րա վա խախ տում

նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենս գիրք, հոդված 40.2):

●   Ամ փոփ ման նիս տի ը նդ հատ ման ար գել քը.

Ք վե ար կու թյան ա վար տից հե տո՝ մինչև ը նտ րա կան տե ղա մա սում քվե-
ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ ար ձա նագ րու թյուն կազ մե լը, տե ղա-
մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տը չի կա րող ը նդ հատ վել:

  
●   Ար ձա նագ րու թյան կազմ ման վերջ նա ժամ կե տը.

 Նիս տի վեր ջում, բայց ոչ ո ւշ, քան քվե ար կու թյան ա վար տից 12 ժամ հե տո 
(մինչև քվե ար կու թյան հա ջորդ օր վա ժա մը 08:00–ն), Հանձ նա ժո ղո վը պետք 
է ա վար տի ար ձա նագ րու թյան կազ մու մը, ո րը պետք է հրա պա րակ վի Հանձ-
նա ժո ղո վի նա խա գա հի կող մից:

 
Ու շադ րու թյուն.  

ü��Ար ձա նագ րու թյու նը կազմ վում է չորս օ րի նա կից. մեկ օ րի նա կը 
փակց վում է տե ղա մա սային կենտ րո նում` ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի 
կող քին, մեկ օ րի նա կը տե ղադր վում է պար կում, մյուս եր կու օ րի-
նակ նե րը պար կին կից ներ կա յաց վում են վե րա դաս հանձ նա ժո ղով:

ü��Ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման նիս տին ներ կա ան ձինք 
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կա րող են լու սան կա րել կամ տե սան կա րա հա նել ը նտ րա կան տե ղա-
մա սում կազմ ված քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյու նը:

 
●   Ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի պար կը.

 ü��Պար կի վրա Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը պետք է դնի իր ստո րագ-
րու թյու նը:

 ü��Հանձ նա ժո ղո վի մյուս ան դամ նե րը և վս տահ ված ան ձինք ևս ի րա-
վունք ու նեն ստո րագ րե լու պար կի վրա: Գրան ցա մա տյա նում գրառ-
վում են ստո րագ րող նե րի ա նուն–ազ գա նուն նե րը, դր վում ստո րագ-
րու թյան նմուշ նե րը: 

ü��Ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի պար կը փա կե լու հա մար պա տաս խա-
նա տու է Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը:

 
●   Ար ձա նագ րու թյան քաղ ված քը.

Ամ փոփ ման նիս տին ներ կա ան ձանց, ը ստ պա հան ջի, տր վում է ը նտ րա-
կան տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյու նից քաղ-
վածք վա վե րաց ված Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի և քար տու ղա րի ստո րագ-
րու թյուն նե րով և Հանձ նա ժո ղո վի կնի քով (ա ռանց տա րած քային ը նտ րա կան 
ցու ցակ նե րում ը նդ գրկ ված թեկ նա ծու նե րի տվյալ նե րի):

Պա տաս խա նատ վու թյուն.

Ար ձա նագ րու թյա նը ծա նո թա նա լուն խո չըն դո տե լը, դրա քաղ ված քը չտ-

րա մադ րե լը ա ռա ջաց նում է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյուն և պատժ-

վում է ա զա տազրկ մամբ 3–5 տա րի ժամ կե տով (ՀՀ քրե ա կան օ րենս

գիրք, հոդ ված 154.5):

●    Ընտ րա կան փաս տաթղ թե րի և պա րա գա նե րի հանձ նու մը.

 Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և քար տու ղա րը 
պար կը, ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի փա թե թը, չօգ տա գործ ված քվե ար կու թյան 
ծրար նե րի փա թե թը, չօգ տա գործ ված քվե ա թեր թիկ նե րը, քվե ար կու թյան ար-
դյունք նե րի ար ձա նագ րու թյան եր կու օ րի նա կը, գրան ցա մա տյա նը, հանձ նա-
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ժո ղո վի կնի քը, տեխ նի կա կան սար քա վո րու մը քվե ար կու թյան ա վար տից հե-
տո՝ ոչ ո ւշ, քան 14 ժամ վա ըն թաց քում (մինչև քվե ար կու թյան հա ջորդ օր վա 
ժա մը 10:00–ն) ներ կա յաց նում են տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով:
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Ուշադրություն.  Քվեարկության արդյունքների ամփոփման ընթացքում 
անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել.

ü��տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի  գործողությունների 
կատարման հաջորդականության պահպանմանը, առաջին հերթին` 
նիստի սկզբում Հանձնաժողովի անդամների անհատական կնիք-
ների հավաքմանն ու փաթեթավորմանը.

ü��ընտրողների ստորագրած ցուցակներում (այդ թվում լրացուցիչ) 
առկա ստորագրությունների ճշգրիտ հաշվարկին և արձանագրմանը 
գրանցամատյանում.

ü��տեխնիկական սարքավորման միջոցով տպվող տեղեկանքի պատ-
շաճ ստորագրմանը և կնքմանը. 

ü��սահմանված ընտրական փաստաթղթերի ճշգրիտ հաշվարկին և 
այդ տվյալների պատշաճ արձանագրմանը գրանցամատյանում.

ü��չօգտագործված քվեաթերթիկների պատշաճ փաթեթավորմանը,

ü��քվեատուփը բացելուց հետո  քվեարկության ծրարներից հանված 
քվեա  թերթիկների`  սահմանված նմուշի լինելու, ինչպես նաև վա -
վերա կանության պահանջների պահպանմանը և պատշաճ տեսա-
կավորմանը.

ü��տեսակավորված քվեաթերթիկների պատշաճ հաշվարկին և համա-
պատասխան տվյալների արձանագրմանը գրանցա մատ յա նում.

ü��հաշվարկված և տեսակավորված քվեաթերթիկների` ըստ կուսակ-
ցությունների փաթեթավորմանն ու կնքմանը.

ü��քվեարկության արդյունքների արձանագրության մեջ  գրանցման 
ենթակա տվյալների պատշաճ արձանագրմանը. 

ü��ամփոփման նիստի ընդհատման արգելքի պահպանմանը.

ü��ընտրական փաստաթղթերի պարկի պատշաճ փակմանը:
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ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ  ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈՎ ՆԵ ՐԻ 
Ո ՐՈ ՇՈՒՄ ՆԵ ՐԻ, ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ԵՎ ԱՆ ԳՈՐ ԾՈՒԹՅԱՆ ԲՈ ՂՈ ՔԱՐԿՈՒՄ, 
ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ  ՏԵ ՂԱ ՄԱ ՍՈՒՄ 
ՔՎԵ ԱՐ ԿՈՒԹՅԱՆ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ԿԱՄ
Ը ՆՏ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ 
ԱՆ ՎԱ ՎԵՐ ՃԱ ՆԱ ՉՈՒՄ

(ԸՕ հոդված 48)

ԲՈ ՂՈ ՔԱՐԿ ՄԱՆ ԿԱՐԳ ԵՎ ԺԱՄ ԿԵՏ ՆԵՐ

Ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի ո րո շում նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր-
ծու թյու նը) կա րող են բո ղո քարկ վել վար չա կան կամ դա տա կան կար գով53: 

●   Բո ղո քարկ ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձինք.

 Ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի ո րո շու մը, գոր ծո ղու թյու նը (ան գոր ծու թյու նը) 
կա րող է բո ղո քար կել` 

ü��յու րա քան չյուր ոք, ով գտ նում է, որ խախտ վել կամ կա րող է խախտ-
վել ի ր՝ Ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված սուբյեկ տիվ ընտ րա-
կան ի րա վուն քը.

ü��վս տահ ված ան ձը, ե թե գտ նում է, որ խախտ վել է իր կամ իր վս տա-
հոր դի` Ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված ի րա վուն քը.

ü�  դի տոր դը կամ այ ցե լուն, ե թե գտ նում է, որ խախտ վել է իր` Ը նտ րա-
կան օ րենսգր քով սահ ման ված ի րա վուն քը.

 ü��զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցի ներ կա յա ցու ցի չը, ե թե գտ նում 
է, որ խախտ վել է իր` Ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված ի րա-
վուն քը.

ü��ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյան լի ա զոր ներ կա յա-
ցու ցի չը, ե թե գտ նում է, որ խախտ վել է իր կամ իր վս տա հորդ կու-
սակ ցու թյան կամ կու սակ ցու թյան ընտ րա կան  ցու ցա կում ը նդ գրկ-
ված թեկ նա ծո ւի` Ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված ի րա վուն քը։

53  Եթե ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, գործողությունը (անգործությունը) բողոքարկվել է և 
վարչական, և դատական կարգով, ապա վարչական վարույթը կարճվում է:
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●      Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ո րո շում նե րի, գոր-
ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու թյան բո ղո քար կում.

Ք վե ար կու թյան օր վա ըն թաց քում կամ քվե ար կու թյան հա ջորդ օ րը տե-
ղա մա սային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի ըն դու նած ո րո շում նե րի, գոր ծո-
ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու թյան մա սին բո ղոք նե րը ներ կա յաց վում են 
հա մա պա տաս խան տա րած քային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով` քվե ար կու-
թյան օ րը ժա մը 8.00 –ից մինչև ժա մը 22.00–ն, կամ քվե ար կու թյան հա-
ջորդ օ րը՝ ժա մը 12.00 –ից մինչև ժա մը 18.00–ն, կամ քվե ար կու թյու նից 

հե տո ե րկ րորդ օ րը` ժա մը 9.00 –ից մինչև ժա մը 11.00–ն:

●       Տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ո րո շում նե րի բո ղո-
քար կում.

Ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րով տա րած քային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի 
ըն դու նած ո րո շում նե րը կա րող են բո ղո քարկ վել վար չա կան դա տա րան: 

ü��Տա րած քային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի այլ ո րո շում նե րը, ի նչ-
պես նաև գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) կա րող են բո ղո-
քարկ վել Կենտ րո նա կան ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով օ րա ցու ցային 3 
օր վա ըն թաց քում այն օր վա նից, ե րբ դի մողն ի մա ցել է կամ ող ջամ-
տո րեն պար տա վոր էր ի մա նալ խախտ ման մա սին: Այս բո ղոք նե րը 
Կենտ րո նա կան ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով կա րող են ներ կա յաց վել 
աշ խա տան քային օ րե րին` ժա մը 9.00–ից մինչև 18.00–ն, ի սկ քվե ար-
կու թյան նա խորդ օ րը` ժա մը 9.00–ից մինչև 19.00–ն, քվե ար կու թյան 
օ րը՝ ժա մը 8.00–ից մինչև ժա մը 22.00–ն, քվե ար կու թյան հա ջորդ 
օ րը՝ ժա մը 12.00–ից մինչև ժա մը 18.00–ը: Ե թե օ րա ցու ցային 3–րդ 
օ րը լրա նում է ոչ աշ խա տան քային օ րը, բա ցա ռու թյամբ քվե ար կու-
թյան նա խորդ, քվե ար կու թյան կամ քվե ար կու թյան հա ջորդ օ րե րի, 
ա պա բո ղո քը կա րող է ներ կա յաց վել հա ջորդ աշ խա տան քային օ րը` 
ժա մը 9.00–ից մինչև 18.00–ն:
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●       Կենտ րո նա կան ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի ո րո շում նե րի բո ղո-
քար կում.

 Կենտ րո նա կան ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի` Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու-
թյուն նե րի ար դյունք նե րով ըն դուն ված ո րո շում նե րը կա րող են բո ղո քարկ-
վել սահ մա նադ րա կան դա տա րան: 
Կենտ րո նա կան ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի այլ ո րո շում նե րը, ի նչ պես 
նաև գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) կա րող են բո ղո քարկ վել վար-
չա կան դա տա րան:

●        Դի մում նե րի քն նարկ ման ժամ կետ ներ.

 Տա րած քային և Կենտ րո նա կան ընտ րական  հանձ նա ժո ղով ներն ը նտ-
րու թյուն նե րը նշա նակ վե լուց հե տո՝ մինչև քվե ար կու թյան նա խորդ օ րը, 
ստաց ված դի մում նե րին պա տաս խա նում, ի սկ Ը նտ րա կան օ րենսգր քով 
սահ ման ված դեպ քե րում դրանց վե րա բե րյալ ո րո շում ներ ըն դու նում են հն-
գօ րյա ժամ կե տում, բայց ոչ ո ւշ, քան մինչև քվե ար կու թյան սկիզ բը: 

Ու շադ րու թյուն.   Քվե ար կու թյան օր վա նից սկ սած՝ մինչև ար դյունք նե-
րի ամ փոփ ման հա մար սահ ման ված ժամ կե տից 2 օր 
ա ռաջ՝ ժա մը 18.00–ն, ստաց ված դի մում նե րին տա-
րած քային և Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո-
ղով նե րը պա տաս խա նում, ի սկ Ը նտ րա կան օ րենսգր-
քով սահ ման ված դեպ քե րում դրանց վե րա բե րյալ 
ո րո շում ներ ըն դու նում են մինչև ը նտ րու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րի ամ փո փու մը, ի սկ Ազ գային ժո ղո վի 
ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ՝ տա րած քային ընտ րա-
կան  հանձ նա ժո ղո վը` մինչև ը նտ րու թյուն նե րի ար-
դյունք նե րի ամ փոփ ման հա մար սահ ման ված ժամ կե-
տից մեկ օր ա ռաջ54: 

54  Ընտրական օրենսգրքով սահմանված են որոշ բացառություններ կուսակցության ընտրա-
կան ցուցակի, ընտրական ցուցակում ընդգրկված թեկնածուի գրանցումն անվավեր ճանաչելու 
և այլ հարցերի բողոքարկման առնչությամբ.
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●        Այլ ան ձի փո խա րեն քվե ար կե լու մա սին դի մու մի ներ կա յա ցում 

 Այլ ան ձի փո խա րեն քվե ար կե լու մա սին դի մում ներ կա յաց նե լու ի րա-
վունք ու նեն` 

ü��ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյան լի ա զոր ներ կա յա ցու-
ցի չը, հա մայն քի ղե կա վա րի կամ ա վա գա նու ան դա մի թեկ նա ծուն.

ü�վս տահ ված ան ձը.
ü       հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի 

ան դա մը.
ü��ք վե ար կու թյա նը չմաս նակ ցած այն ը նտ րո ղը, ո րի տվյալ նե րի դի-

մաց, ը նտ րող նե րի ցու ցա կում առ կա է ստո րագ րու թյուն քվե ար կու-
թյա նը մաս նակ ցե լու վե րա բե րյալ: 

Այլ ան ձի փո խա րեն քվե ար կե լու մա սին դի մումն55 ի րա վա սու ան ձը ներ-
կա յաց նում է հա մա պա տաս խան տա րած քային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով 
քվե ար կու թյան հա ջորդ օ րը ժա մը 12.00–ից մինչև քվե ար կու թյան օր վա նից 
հե տո եր րորդ օ րը` ժա մը 11.00–ն:

w�  Դի մու մին պետք է կց ված լի նի որ ևէ ան ձի հայ տա րա րու թյունն այն 
մա սին, որ ը նտ րո ղը քվե ար կու թյա նը չի մաս նակ ցել, և նրա փո խա-
րեն քվե ար կել է այլ ան ձ:

w�� Հայ տա րա րու թյուն տվո ղը պետք է գրա վոր հա վաս տի և ստո րագ րի, 
որ տե ղյակ է այլ ան ձի փո խա րեն քվե ար կե լու վե րա բե րյալ սուտ հայ-
տա րա րու թյուն տա լու հա մար նա խա տես ված քրե ա կան պա տաս-
խա նատ վու թյան մա սին: 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՎԻ ՃԱՐ ԿՈՒՄ 

Ընտ րա կան  տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք ներն ան վա-
վեր ճա նա չե լու մա սին դի մում ներ կա յաց նե լու ի րա վունք ու նեն ` 

55  Այլ անձի փոխարեն քվեարկելու մասին դիմումի, հայտարարության ձևերը, ինչպես նաև այլ անձի 
փոխարեն քվեարկելու մասին սուտ հայտարարություն տալու և այլ անձի փոխարեն քվեարկելու 
մասին դիմումին կից կեղծ ստորագրությամբ հայտարարություն ներկայացնելու համար 
նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին տեղեկացված լինելու ձևաթղթերը 
հաստատում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և ներբեռնելու հնարավորությամբ 
տեղադրում հանձնաժողովի համացանցային կայքում:
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ü�ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյու նը, 
ü��ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյան ընտ-

րական   ցու  ցա կում ը նդ գրկ ված թեկ նա ծուն, 
ü��վս տահ ված ան ձը, ե թե քվե ար կու թյան օ րը ներ կա է գտն վել քվե ար-

կու թյան սե նյա կում կամ ներ կա է գտն վել տե ղա մա սային ընտ րա-
կան  հանձ նա ժո ղո վի ար դյունք նե րի ամ փոփ ման նիս տին.

ü�  հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի 
ան դա մը, ե թե ար ձա նագ րու թյու նում կա տա րել է գրա ռում հա տուկ 
կար ծիք ու նե նա լու մա սին:

●   Դի մում ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը.

Ընտ րա կան  տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք ներն ան վա վեր ճա-
նա չե լու դի մում կա րող է ներ կա յաց վել մի այն հա մա պա տաս խան տա րած-
քային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով քվե ար կու թյան հա ջորդ օ րը՝ ժա մը 12.00–
ից մինչև ժա մը 18.00–ն, կամ քվե ար կու թյու նից հե տո ե րկ րորդ օ րը` ժա մը 
9.00–ից մինչև ժա մը 11.00–ն: 

●   Ընտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ան վա-
վեր ճա նա չում.

Ե թե դի մու մի քն նարկ ման ար դյուն քով տա րած քային ընտ րա-
կան  հանձ նա ժո ղո վը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ քվե ար կու թյան ըն-
թաց քում տե ղի են ու նե ցել Ը նտ րա կան օ րենսգր քի պա հանջ նե րի այն պի սի 
խախ տում ներ, ո րոնք կա րող է ին է ա պես ազ դել քվե ար կու թյան ար դյունք-
նե րի վրա, և ե թե հնա րա վոր չէ պար զել քվե ար կու թյան ի րա կան ար դյունք-
նե րը, ա պա տա րած քային  ը նտ րա կան  հանձ նա ժո ղովն այդ ընտ րա կան 
տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք ներն ան վա վեր է ճա նա չում: Այդ դեպ-
քում նյու թերն ու ղարկ վում են դա տա խա զու թյուն: 

●   Ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ան վա վեր ճա նա չում.
 

ü��Ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ան վա վեր ճա նաչ ման մա սին դի-
մում ի րա վունք ու նեն ներ կա յաց նե լու կու սակ ցու թյու նը կամ կու սակ-
ցու թյուն նե րի դա շին քը: Դի մու մը ներ կա յաց վում է ԿԸՀ քվե ար կու-
թյու նից հե տո մինչև հին գե րորդ օ րը ժա մը 18.00: 

ü��Ընտ րու թյան ար դյունք ներն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին դի մում նե րի քն-
նար կու մը կա տար վում է ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փոփ ման 
շր ջա նա կում, և դրանց վե րա բե րյալ ա ռան ձին ո րո շում չի կա յաց վում:
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ՁԵՌՆԱՐԿ  ԴիտոՐԴՆԵՐի, վստԱհվԱծ ԱՆՁԱՆց Եվ զԱՆգվԱծԱյիՆ լՐԱտվությԱՆ միջոցՆԵՐի ՆԵՐԿԱյԱցուցիչՆԵՐի հԱմԱՐ

 ü��Կենտ րո նա կան ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի` Ազ գային ժո ղո վի ը նտ-
րու թյուն նե րի ար դյունք նե րով ըն դուն ված ո րո շում նե րը կա րող են բո-
ղո քարկ վել Սահ մա նադ րա կան դա տա րան:

ԴԻ ՄՈՒՄ ՆԵ ՐԻՆ ՆԵՐ ԿԱՅԱՑ ՎՈՂ ՊԱ ՀԱՆՋ ՆԵ ՐԸ

(ԸՕ հոդված 49) 
 ü��Ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով ներ ներ կա յաց ված դի մու մը պետք է ստո-

րագր ված լի նի դի մո ղի կող մից, նե րա ռի նրա ա նու նը, ազ գա նու-
նը, դի մո ղի հաս ցեն, տր ման ամ սա թի վը:

 ü�� Դի մու մը կա րող է նե րա ռել նաև դի մու մա տո ւի հե ռա խո սա հա մա րը, 
է լեկտ րո նային փոս տի հաս ցեն: 

  ü��Դի մու մում պետք է սահ ման ված լի նի դի մու մա տո ւի պա հան ջը, բեր-
ված լի նեն դի մու մա տո ւի հիմ նա վո րում նե րը: Հնա րա վոր ա պա ցույց-
նե րը պետք է կց ված լի նեն դի մու մին: 

 ü��Ե թե դի մու մը ներ կա յաց վում է ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով, ա պա պետք 
է ներ կա յաց վի նաև օ րեն քով սահ ման ված կար գով տր ված լի ա զո-
րա գիր:

  ü��Թեկ նա ծո ւի, վս տահ ված ան ձի, դի տոր դի, զանգ վա ծային լրատ վու-
թյան մի ջո ցի ներ կա յա ցուց չի, ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա-
մի, լի ա զոր ներ կա յա ցուց չի կող մից ներ կա յաց ված դի մում նե րին կից 
պետք է ներ կա յաց վի դի մու մա տո ւի կար գա վի ճա կը հա վաս տող 
փաս տաթղ թի (սահ ման ված նմու շի վկա յա կա նի) պատ ճե նը:

●    Դի մում նե րի ներ կա յաց ման կար գը.

 ü��Դի մո ղը դի մու մը հաս ցե ագ րում է այն ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վին, 
ո րի ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում է բարձ րաց ված հար ցի լու ծու մը: 

ü��Ե թե դի մում տա լու հա մար Ը նտ րա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված 
է վերջ նա ժամ կետ, ա պա դի մու մը հա մար վում է պատ շաճ ժամ կե-
տում ներ կա յաց ված, ե թե այն մինչև վերջ նա ժամ կե տը մուտ քագր վել 
է հա մա պա տաս խան ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով: 
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ՀՀ ազգային ժողովի ընտրություններ 2017 թ. 

ü��Ոչ ի րա վա սու ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով ներ կա յաց ված դի մում-
նե րը կամ վերջ նա ժամ կե տից ո ւշ ներ կա յաց ված դի մում նե րը չեն 
քն նարկ վում և գրու թյամբ վե րա դարձ վում են դի մու մա տո ւին` նշե-
լով պատ ճա ռը: 

Ու շադ րու թյուն.  Վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման դեպ քում դի մու-
մա տուն ի րա վունք ու նի մաս նակ ցե լու հանձ նա ժո-
ղո վի նիս տում իր դի մու մի քն նարկ մա նը, ներ կա-
յաց նե լու հիմ նա վո րում ներ, ու նե նա լու ե լույթ:

 ՎԵ ՐԱ ՀԱՇ ՎԱՐԿ

(ԸՕ հոդված 50)

 Ը նտ րա կան  տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վե-
րա հաշ վար կի մա սին դի մում ներ կա յաց նե լու ի րա վունք ու նեն.

 ü��Ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյան ընտ րա-
կան  ցու ցա կում ը նդ գրկ ված թեկ նա ծուն կամ վս տահ ված ան ձը, ե թե 
նրանք ներ կա են ե ղել ընտ րա կան  տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար-
դյունք նե րի ամ փոփ մա նը.

 ü�� տե ղա մա սային ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը` ընտ րա-
կան  տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա բե րյալ ար-
ձա նագ րու թյու նում հա տուկ կար ծիք ու նե նա լու մա սին գրա ռում կա-
տա րե լու դեպ քում: 

●   Վե րա հաշ վար կի դի մում ներ կա յաց նե լու ժամ կե տը.

 Վե րա հաշ վար կի դի մում կա րող է ներ կա յաց վել մի այն հա մա պա տաս-
խան տա րած քային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով քվե ար կու թյան հա ջորդ օ րը՝ 
ժա մը 12.00–ից մինչև ժա մը 18.00–ն, կամ քվե ար կու թյու նից հե տո ե րկ րորդ 
օ րը` ժա մը 9.00–ից մինչև ժա մը 11.00–ն:

●   Վե րա հաշ վար կի դի մու մի ձևը.

 Վե րա հաշ վար կի դի մու մը պետք է նե րա ռի դի մո ղի ա նու նը, ազ գա նու նը, 
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ՁԵՌՆԱՐԿ  ԴիտոՐԴՆԵՐի, վստԱհվԱծ ԱՆՁԱՆց Եվ զԱՆգվԱծԱյիՆ լՐԱտվությԱՆ միջոցՆԵՐի ՆԵՐԿԱյԱցուցիչՆԵՐի հԱմԱՐ

դի մո ղի հաս ցեն և այն ընտ րա կան տե ղա մա սի հա մա րը, ո րում պա հանջ-
վում է կա տա րել վե րա հաշ վարկ: Դի մու մին կա րող են կց վել քվե ար կու թյան 
ար դյունք նե րի սխալ ամ փոփ ման ա պա ցույց ներ: Վե րա հաշ վար կի դի մու մը 
պետք է ստո րագր ված լի նի դի մու մա տո ւի կող մից:

●   Վե րա հաշ վար կի աշ խա տանք նե րը.

 ü��Վե րա հաշ վար կի աշ խա տանք ներն սկս վում են վե րա հաշ վար կի դի-
մում նե րի ըն դուն ման հա մար սահ ման ված վերջ նա ժամ կե տի օ րը` 
ժա մը 14.00–ից, և դա դա րեց վում են քվե ար կու թյան օր վա նից հե տո` 
5–րդ օ րը՝ ժա մը 14.00–ին: 

ü� Տա րած քային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղովն ա ռա ջին հեր թին վե րա-
հաշ վար կում է.

w�� բո լոր այն ընտ րա կան տե ղա մա սե րի քվե ար կու թյան ար դյունք-
նե րը, ո րոնց վե րա բե րյալ տա րած քային  ընտ րա կան  հանձ նա-
ժո ղո վի կար ծի քով ներ կա յաց ված են քվե ար կու թյան ար դյունք-
նե րի սխալ ամ փոփ ման հիմ նա վոր ա պա ցույց ներ, 

w��բո լոր այն ընտ րա կան  տե ղա մա սե րի քվե ար կու թյան ար-
դյունք նե րը, ո րոնց ար ձա նագ րու թյուն նե րի ու սում նա սիր մամբ 
(այդ թվում` ան ճշ տու թյուն նե րի ու սում նա սիր մամբ) տա րած-
քային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վում ծա գել են ար դյունք նե րի 
սխալ ամ փոփ ման վե րա բե րյալ կաս կած ներ: 

ü��երկ րորդ հեր թին վե րա հաշ վար կում է բո լոր այն ընտ րա-
կան  տե ղա մա սե րի քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը, ո րոնց վե րա-
բե րյալ ներ կա յաց վել է վե րա հաշ վար կի դի մում, և այդ տե ղա մա-
սային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում առ կա է 
գրա ռում օ րեն քով սահ ման ված տե ղե կան քը տպե լու ան հնա րի նու-
թյան մա սին56: 

Ու շադ րու թյուն.  Ե թե նշ ված քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա-
հաշ վարկն ա վարտ վել է մինչև վե րա հաշ վար-
կի վերջ նա ժամ կե տը, կամ այդ պի սիք չեն ե ղել, 
ա պա տա րած քային ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը 

56  Յուրաքանչյուր հերթի համար տարածքային ընտրական հանձնաժողովը վիճակահանությամբ 
որոշում է, թե ինչ հերթականությամբ է վերահաշվարկելու ընտրական տեղամասում 
քվեարկության արդյունքները:
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վե րա հաշ վար կի առ կա դի մում նե րի հի ման վրա 
վի ճա կա հա նու թյամբ ո րո շում է, թե ի նչ հեր-
թա կա նու թյամբ է վե րա հաշ վար կե լու ընտ րա-
կան  տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը:

ü��Մեկ ընտ րա կան  տե ղա մա սի քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա-
հաշ վար կի տևո ղու թյու նը չի կա րող գե րա զան ցել 4 ժա մը:

ü   Վե րա հաշ վարկ ի րա կա նաց նե լիս ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղովն աշ-
խա տում է ա ռանց հանգս տյան օ րե րի` ժա մը 9.00–ից (բա ցա ռու-
թյամբ օ րեն քով սահ ման ված դեպ քե րի) մինչև 18.00–ն:

●   �Վե րա հաշ վար կին ներ կա գտն վե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձինք.

w��Ընտ րա կան  տե ղա մա սի քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վե րա հաշ վար-
կի աշ խա տանք նե րին կա րող են ներ կա գտն վել.

ü�  հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղո վի ան-
դամ նե րը,  

ü��ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րին ներ կա գտն վե լու ի րա վունք 
ու նե ցող ան ձինք, 

ü�թեկ նա ծուն

Ու շադ րու թյուն.  Վե րոն շյալ ան ձանց պա հան ջով նրանց տրա-
մադր վում են ընտ րա կան  տե ղա մա սում քվե ար-
կու թյան ար դյունք նե րի վե րա հաշ վար կի ար ձա-
նագ րու թյուն նե րի պատ ճեն նե րը:

 
Ու շադ րու թյուն.  Թեկ նա ծուն, վս տահ ված ան ձը և վե րա հաշ վար կի 

դի մում ներ կա յաց րած ան ձը այլ փաս տաթղ թե րի 
հետ ի րա վունք ու նեն ծա նո թա նա լու քվե ար կու-
թյա նը մաս նակ ցած ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րին, 
ի նք նու րույն կա տա րե լու քաղ վածք ներ: 

Ու շադ րու թյուն.  Վս տահ ված ան ձինք, դի տորդ նե րը, զանգ վա-
ծային լրատ վու թյան մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րը կա րող են լու սան կա րել, տե սան կա րա հա նել 
և ձայ նագ րել վե րա հաշ վար կի աշ խա տանք նե րը:
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