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Սույն զեկուցը կազմվել է «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնու
թյան շրջանակներում «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իրավա
պաշտպան հասարակական կազմակերպության կողմից` վերջինիս,
«Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ-ի և
«Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ» ՀԿ-ի կողմից իրականաց
ված դիտորդական առաքելության արդյունքում։
Դիտորդական առաքելությունն իրականացվել է Եվրոպական մի
ության ֆինանսավորմամբ և Ժողովրդավարության ազգային հիմ
նադրամի, Ժողովրդավարության ազգային ինստիտուտի և Թբիլիսի
ում Նիդերլանդների Թագավորության դեսպանատան համաֆինան
սավորմամբ իրականացվող «2017 թ. խորհրդարանական ընտրու
թյունների հանրային վերահսկողություն» ծրագրի շրջանակներում:
Զեկույցի համար պատասխանատվություն է կրում «Իրավունքի
Եվրոպա միավորում» հասարակական կազմակերպությունը:

Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության աջակցու
թյամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Իրա
վունքի Եվրոպա միավորում» հասարակական կազմակերպությունը և այն
որևէ ձևով չի արտահայտում Եվրոպական միության տեսակետները:

Զեկույցը որևէ ձևով չի արտացոլում Եվրոպական միության, Ժո
ղովրդավարության ազգային հիմ
ն ադրամի և Ժողովրդավարության
ազգային ինստիտուտի տեսակետերը:
«Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնությունը ձևավորվելէ 2013
թ.՝նպատակ ունենալով վերահսկելու համապետական ու տեղական
ընտրությունները Հայաստանում և դրանց համապատասխանությու
նը ներպետական օրենսդրությանն ու ժողովրդավարության միջազ
գային չափանիշներին: «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնության
կայքէջն է. https://www.citizenobserver.am/
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Ներածություն
2017 թ. ապրիլի 2-ին տեղի ունեցան ՀՀ Ազգայինժողովի հերթա
կան ընտրությունները, որոնք, սակայն, տարբերվում էին նախորդ
բոլոր ընտրություններից, քանի որ տեղի էին ունենում 2015 թ. դեկ
տեմբերի սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ ընդունված ՀՀ
նոր կամ ինչպես ընդունված է ասել` «բարեփոխված» սահմանադ
րությամբ, որի համաձայն՝ ՀՀ ԱԺ ընտրությունները դարձան միակ
համապետական ընտրությունները։ ՀՀ նախագահի պաշտոնը դար
ձավ արարողակարգային և նախագահն այժմ ընտրվում է Ազգային
ժողովի կողմից։
Բացի այս առանցքային փոփոխություններից, ԱԺ 2017 թ. ընտ
րությունները նշանավորեցին նաև նրանով, որ անց էին կացվում նոր
ընտրական օրենսգրքով (ԸՕ)։
2015 թ. դեկտեմբերի 6–ի սահմանադրական փոփոխություննե
րով նախատեսված էր մինչև 2016 թ. հունիսի 1–ն ընդունել ընտրա
կան նոր օրենսգիրքը, որով կկարգավորվեին նոր ընտրակարգի
մանրամասները։
2016 թ. մայիս 25–ին ընդունվեց նոր ԸՕ–ն` հարակից օրենքնե
րում փոփոխությունների փաթեթով (ՀՀ քրեական օրենսգիրք, Վար
չական իրավախախտում
ն երի վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք, ՀՀ վար
չական դատավարության օրենսգիրք և այլն):
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ԸՕ–ի առանձին դրույթների շուրջ պետությունը շարունակեց քն
նարկում
ն երը քաղաքական ուժերի, ինչպես նաև միջազգային կա
ռույցների և օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցչություն
ների միջև՝ քաղաքացիական հասարակության փորձագիտական
կարողությունների ներդրմամբ` կենտրոնանալով, մասնավորապես,
քվեարկության գործընթացի օրինականության վերահսկման կազ
մակերպատեխնիկականմեխանիզմ
ն երի վրա՝ ակնկալելով արտա
սահմանյան և միջազգային ֆինանսական աջակցություն:
2016թ. սեպտեմբերի 13–ին Ազգային ժողովում տեղի ունեցավ
Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրական գործընթացների
կազմակերպման ևանցկացման մասին փաստաթղթի վերջնական
կազմման և ստորագրման աշխատանքային նիստ, որի ընթացքում
ԱԺ ՀՀԿ, ԲՀԿ, ՀԱԿ, ՕԵԿ և ՀՅԴ խմբակցությունների ներկայացու
ցիչները ստորագրեցին հայտարարություն:
 իշյալ գործընթացի արդյունքում ձեռք բերված համաձայնության
Հ
համապատասխան` ՀՀ ընտրական օրենսգրքում, ինչպես նաև ՀՀ
քրեական օրենսգրքում 2016 թ. հոկտեմբերի 20–ին կատարվեցին
նոր փոփոխություններ: Քաղաքական ուժերը համաձայնություն
ձեռք բերեցին քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերի տեսա
ձայնագրման և առցանց հասանելիության՝ հեռարձակման, քվեար
կությունից հետո ստորագրված ընտրական ցուցակների հրապա
րակման, ինչպես նաև այլ հարցերի վերաբերյալ:
Նոր ընտրական օրենսդրության (ԸՕ և հարակից օրենսդրու
թյուն)հիմ
ն ական փոփոխություններից էր նաև ընտրողների ստո
րագրած ցուցակների հրապարակումը, որպիսի պահանջը ընդդի
մության և քաղհասարակության ներկայացուցիչները առաջ էին քա
շում տարիներ շարունակ։
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Ընտրողների ցուցակների մատչելիությունն
ընտրական օրենսգրքում
Համաձայն ՀՀընտրական օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի՝ Հայաս
տանի Հանրապետության ընտրողների ցուցակը, բացառությամբ
սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերի, ազատ է ծանոթացման
համար:
Քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակները, բացա
ռությամբ զորամասում, քրեակատարողական հիմ
ն արկում և ձեր
բակալված անձանց պահելու վայրում կազմվող` ընտրողների ստո
րագրված ցուցակների, հրապարակվում են սույն օրենսգրքով սահ
մանված կարգով:
73-րդ հոդվածի 3.1 կետով սահմանվում է, որ Ազգային ժողովի
ընտրությունների ժամանակ տարածքային ընտրական հանձնաժո
ղովը քվեարկության հաջորդ օրը՝ ժամը 12.00-ից սկսած, իրակա
նացնում է ընտրողների ցուցակների սկանավորում, որին կարող են
հետևել ընտրական հանձնաժողով
ն երի անդամ
ն երը, թեկնածունե
րը, վստահված անձինք, դիտորդները և զանգվածային լրատվու
թյան միջոցների ներկայացուցիչները:
Ընտրողների ցուցակները սկանավորվում են Կենտրոնական
ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով և չափորոշիչնե
րին համապատասխան այնպես, որ տվյալ ընտրական տեղամասի
ընտրողների ցուցակում ընտրողի հերթական համարը, ազգանունը,
անունը, հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, հաշվառման վայրի հաս
ցեն, ինչպես նաև ընտրողի ստորագրության, ընտրողների գրանց
ման համար պատասխանատու հանձնաժողովի անդամի անհատա
կան կնիքի համար նախատեսված սյունակները լինեն տեսանելի:
Ընտրողների սկանավորված ցուցակները ոչ ու շ, քան սկանա
վորման աշխատանքներն սկսվելուց 24 ժամ հետո պաշտոնապես
հրապարակվում և ներբեռնելու և, ըստ ընտրական տեղամասերի,
որոնման հնարավորությամբ տեղադրվում են Կենտրոնական ընտ
րական հանձնաժողովի համացանցային կայքում:
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Ցուցակների հրապարակումը

Ընտրողների ստորագրված ցուցակները ԿԸՀ-ն իր կայքում հրա
պարակեց 2017 թ. ապրիլի 4-ին առավոտյան։ Սակայն դրանք չէին
բացվում։
2017թ. ապրիլի 4-ին «Քաղաքացի դիտորդ» նախաձեռնությունը
հայտարարություն տարածեց, որ ապրիլի 4-ի ժամը 19:00-ի դրու
թյամբ ԿԸՀ-ի կողմից իր կայքէջում տեղադրված հղում
ն երը հիմ
ն ա
կանում չեն աշխատել:
«Այսինքն, իշխանությունների կողմից ստանձնված այս պար
տավորության ձախողմամբ կոպտորեն խախտվել է ընտրական
օրենսգրքի պահանջը:
Չնայած նրան, որ elections.am/lists հղումով կարելի է գտնել ընտ
րողների ստորագրած ցուցակների անունները, ըստ էության դրանք
հասանելի չեն։ Յուրաքանչյուր տեղամասի ցուցակ կարելի է դիտել
այն բացել փորձելուց երկար ժամանակ անց, սակայն այս հնարա
վորությունն անգամ հասանելի չէ բոլոր տեղամասերի ցուցակների
դեպքում։ Ցուցակների մեծամասնության դեպքում ու ղղակի հնարա
վոր չէ դիտել դրանց պարունակությունը։ Փաստորեն ընտրողների
ստորագրած ցուցակներն ըստ էության հասանելի չեն քաղաքացի
ներին, դիտորդական կազմակերպություններին և կուսակցություն
ներին», - ասված էր դիտորդական նախաձեռնության հայտարարու
թյունում։
«Քաղաքացի դիտորդը» հիշեցրել էր, որ ընտրություններին մաս
նակցության վերաբերյալ կեղծիքների եւ խախտում
ն երի մասին դի
մում
ն երի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանում է 05.04.2017թ.-ի
ժամը 11:00-ին:
«Մենք հիմ
ն ավոր կասկածներ ունենք, որ ԿԸՀ-ի այս գործելաոճը
ոչ թե տեխնիկական խափանման հետեւանք է, այլ՝ ընտրություննե
րին մասնակցության իրական պատկերը թաքցնելուն ու ղղված գոր
ծելաոճ, չբացառելով որ, սրա նպատակներից է զրկել գործընթացի
մասնակիցներին կեղծ մասնակցության դեպքերի կապակցությամբ
բողոքներ ներկայացնելու ողջամիտ հնարավորությունից», - ասված
էր հայտարարությունում:
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2017 թ. ապրիլի 6-ին ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժո
ղովը պարզաբանում է տարածել, որի համաձայն՝ ցուցակների ներ
բեռնման դժվարությունները կապված էին կայքի ծանրաբեռնվածու
թյան հետ, և ցուցակները հրապարակվել են նաև այլընտրանքային
տարբերակներով։
Ուշագրավ է, որ այդ այլընտրանքային հղումը տեղակայված է
եղել «google drive» սերվերում, որը պատկանում է «Google»–ին, իսկ
այն հաշիվը, որով հրապարակվել է վերոհիշյալ այլընտրանքային
հղումը, պատկանում է ՀՀ կառավարության աշխատակազմի այն
ժամանակվա ղեկավար–նախարար Դա վիթ Հարությունյանին: Այ
սինքն՝ ընտրողների ստորագրած ցուցակները նախ հասանելի են
դարձել Դավիթ Հարությունյանին, ապա նրա կողմից վերբեռնվել են
հիշյալ սերվեր և արդեն այդտեղից հրապարակվել:

Ընտրողների ստորագրված ցուցակների
թվայնացումը ԵՎ մշակումը
Չնայած բոլոր օրենսդրական խոչընդոտներին, ընտրողների
սկանավորված ցուցակների հրապարակումը թույլ տվեց բացահայ
տել բազմաթիվ խախտում
ն եր, այդ թվում՝ Կենտրոնական ընտրա
կան հանձնաժողովի հրապարակած քվեարկությանը մասնակցած
ընտրողների թվի և ցուցակներում առկա ստորագրությունների ան
հապատասխանություն, կրկնակի քվեարկության, այլ անձի փոխա
րեն քվեարկության դեպքեր։
Հաշվի առնելով ապրիլի 02.04.2017 թ. ԱԺ ընտրությունների դի
տարկման արդյունքում ստացված նյութերը՝ մասնավորապես՝ ընտ
րողների ստորագրված ցուցակների սկանավորված տարբերակնե
րը և դրանց նախնական վերլուծության արդյունքում ի հայտ եկած
այնպիսի խնդիրներ, որոնք ունակ էին ազդելու ընտրությունների
արդյունքների վրա, «Քաղաքացի դիտորդ»նախաձեռնության շրջա
նակներում գործող «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» հասարակա
կանկազմակերպությունն անհրաժեշտ գտավ իրականացնել ընտ
րողների ստորագրված ցուցակների ավելի խորը հետազոտություն/
վերլուծություն, ինչի նպատակով ցուցակները թվայնացվել են, այ
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սինքն՝ ստեղծվել է համապատասխան համակարգ (համ. ծրագիր),
որում ներմուծվել են ընտրողների ստորագրած ցուցակների համա
պատասխան դաշտերի տվյալները։
Համակարգի ստեղծման և ընթացիկ սպասարկման համար ներգ
րավվել է 3 ծրագրավորող, որոնք աշխատանքները իրականացրել
են կամավորության սկզբունքով, 15 մուտքագրող և այդ աշխատող
ները համակարգող մեկ անձ։
Կատարված աշխատանքների ավարտից հետո դրանց ուսում
ն ա
սիրության և ամփոփման նպատակով ներգրավվել է վերլուծաբան։
Ուսում
ն ասիրության են ենթարկվել սկանավորված ընտրողների
ստորագրված ցուցակների ԿԸՀ կայքում հրապարակումից անմիջա
պես հետո ներբեռնված տարբերակները։ Հրապարակումից մի քա
նի ամիս անց ԿԸՀ կայքում հրապարակված սկանավորված ցուցակ
ներում կատարվել են որոշ փոփխություններ. օրինակ՝ ընտրողների
անձը հաստատող փաստաթղթերի տվյալներ պարունակող ցու
ցակները փոխարինվել են այդպիսի տվյալներ չպարունակող սկա
նավորված ցուցակներով։ Հնարավոր այլ փոփոխությունները սույն
հետազոտության շրջանակներում ուսում
ն ասիրության առարկա չեն
դարձվել։

Ընտրողների

ստորագրված ցուցակների
մշակման նախնական արդյունքներ

Ընտրողների անձը հաստատող փաստաթղթերի տվյալներ
Չնայած ԸՕ-ն սահմանում է, որ ընտրողների ցուցակներն սկա
նավորվում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմա
նած կարգով և չափորոշիչներին համապատասխան այնպես, որ
ցուցակների հետ չհրապարակվեն նաև ընտրողների անձը հաստա
տող փաստաթղթերիտվ յալները, սակայն բազմաթիվ տեղամասերի
սկանավորված ցուցակներում այդ տվյալները առկա էին։

չական վարույթ էր սկսել ընտրողների ստորագրած ցուցակների
հետ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալների հրապարակման
վերաբերյալ: Գործակալությունը որոշում է կայացրել պահանջել ՀՀ
կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից երեք աշխատանքային
օրվա ընթացքում արգելափակել քվեարկությանը մասնակցած ընտ
րողների անձնագրային տվյալները։
Ուշադրությանարժանի է այն հանգամանքը, որ թեև անձը հաս
տատող փաստաթղթի տվյալների հրապարակման դեպքերը քիչ են
եղել, սակայն նույնիսկ այդ տվյալների ուսում
ն ասիրությունը հնա
րավորություն է տվել բացահայտելու, որ եղել են տեղամասեր, որ
տեղ նույն անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները կրկնվել են,
այսինքն՝ քվեարկությանը մասնակցած տարբեր ընտրողների անուն
ազգանունների դիմաց լրացվել է նույն անձը հաստատող փաս
տաթղթի տվյալը։ Նշված փաստերնապացուցում են, որ տեղի են ու
նեցել այլ անձանց փոխարեն և/կամ կրկնակի քվեարկություններ։
650 տեղամասերի սկանավորած ցուցակներում առկա են եղել 10
և ավելի ընտրողների տվյալներ։ Եւս 294 տեղամասերի սկանավո
րած ցուցակներում առկա է եղել յուրաքանչյուր տեղամասում առն
վազն մեկ ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալ։
Կրկնվող անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ
Ընտրողների սկանավորած ցուցակների ուսում
ն ասիրության ար
դյունքում հայտնաբերվել է առնվազն 30 տեղամաս, որտեղ եղել են
առնվազն մեկ (յուրաքանչյուր տեղամասում), անձնագրային տվյալ
ների համընկնում։
Օրինակ՝
35/61 տեղամասում Պողոսյան Մարտիկի և Ստեփանյան Արտյոմի
անձնագրային տվյալները համընկնում են, ընդ որում համընկնում է
նաև հանձնաժողովի անդամի անհատական կնիքը։

Այս կապակցությամբ ՀՀ արդարադատության նախարարության
անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը վար
12
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Արտյոմ Ստեփանյան

Տիգրան Բարսեղ յան

4/33 տեղամասում համընկնում են Կասյան Արմենի և Ամիրխանովա
Կարինեի անձնագրային տվյալները։ Ընդ որում համընկնում են հանձ
նաժողովի անդամի անհատական կնիքը և ստորագրությունները
Կարինե Ամիրխանովա

Մարտիկ Պողոսյան
Արմեն Կասյան

1/15 տեղամասում համընկնում են Յուրի Աթոյանի և Հռիփսիմե Հա
րությունյանի անձնագրային տվյալները, ընդ որում նման են ստո
րագրությունները, իսկ Աթոյան Յուրի անվան դիմաց բացակայում է
հանձնաժողովի անդամի անհատական կնիքը։
Յուրի Աթոյան

Հռիփսիմե Հարությունյան

1/21 տեղամասում համընկնում են Կարեն Ալանակյանի և Տիգրան
Բարսեղ յանի անձնագրային տվյալները
Կարեն Ալանակյան
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Ուսում
ն ասիրված տեղամասերի ընդհանուր պատկերը վերլուծե
լով՝ շատ մեծ է հավանականությունը, որ նմանատիպ դեպքեր առ
կա են նաև այն տեղամասերում, որոնց սկանավորված ցուցակների
ընտրողների անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները օրենքի
համապատասխան չեն հրապարակվել։
Որոշ տեղամասերում անձը հաստատող փաստաթղթի դաշտում
լրացված են թվեր և տառեր, (օրինակ՝ VAD29989) որոնք չեն համա
պատասխանում ՀՀ-ու մ տրվող ոչ անձնագրերի, ոչ էլ նույնականաց
ման քարտերիսերիայի և համարի ստանդարտներին։ Ամենայն հավա
նականությամբ այս տառերի և թվերի հաջորդականությունը տեխնի
կական սարքերի կողմից տպված կտրոնների հերթական համարներ
նեն։ Սակայն նույնիսկ այս դեպքում հայտնաբերվել են այդ հերթական
համարների համընկնում
ն եր նույն տեղամասում, այնինչ հերթական
համարները պետք է տարբեր լինեն բոլոր տպված կտրոնների հա
մար։Նշված դեպքերի ընտրանքային ստուգման արդյունքում բացա
հայտվել է նաև, որ կրկնվող կտրոնների հերթական համարների պա
րագայում նույնն են եղել նաև հանձնաժողովի անդամի անհատական
կնիքները և նման են եղել ընտրողների ստորագրությունները։
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Օրինակ՝
2/24 տեղամասում համընկնում են Դավթյան Վալերիի և Մկրտչյան
Էդիտայի «անձը հաստատող փաստաթուղթ» սյունակում լրացված
տվյալները։




2/24 տեղամասում«անձը հաստատող փաստաթուղթ» սյունակում
հայտնաբերվել է շուրջ տասը դեպք, երբ տվյալների համընկնում են։
Եւս մեկ օրինակ այս տեղամասից





ԿԸՀ հրապարակած տվյալների ԵՎ
ընտրողների ստորագրված ցուցակների
անհամապատասխանություն
Ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակումը հնա
րավորություն տվեց հստակ տեղեկանալու, թե ընտրատեղամասում
քանի մարդ է մասնակցել քվեարկությանը։ Այս տվյալների համեմա
տությունը ԿԸՀ պաշտոնական կայքում հրապարակած տվյալների
հետ ի հայտ բերեց մի շարք հետաքրքիր հանգամանքներ։ Օրինակ,
որ նշված տվյալները չեն համընկնում։ Այսինքն՝ ստորագրված ցու
ցակներում առկա ընտրողների ստորագրությունների քանակը մեծ
մասամբ պակասէ, քան ԿԸՀ կայքում քվեարկության մասնակիցնե
րի ընդհանուր թիվը։ Ընտրանքայինստուգման արդյունքում գրեթե
բոլոր դեպքերում բացահայտվել է, որ ստորագրված ցուցակներում
առկա ստորագրությունների քանակը միշտ մի քանի հատով քիչ է,
քան ԿԸՀ կայքում հրապարակած քվեարկության մասնակիցների
ընդհանուր թիվը։
Օրինակ, 1/1 տեղամասում քվեարկությանը՝ համաձայն ստո
րագրված ցուցակների մասնակցել է 1251 ընտրող, այնինչ ըստ ԿԸՀ
կայքի՝ քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը այս տեղա
մասում կազմել է 1257 մարդ։
1/2 տեղամասում քվեարկությանը՝ համաձայն ստորագրված ցու
ցակների մասնակցել է 1221 ընտրող, այնինչ ըստ ԿԸՀ կայքի՝ քվե
արկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը այս տեղամասում
կազմել է 1224 մարդ։
1/3 տեղամասում քվեարկությանը՝ համաձայն ստորագրված ցու
ցակների մասնակցել է 1153 ընտրող, այնինչ ըստ ԿԸՀ կայքի՝ քվե
արկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը այս տեղամասում
կազմել է 1155 մարդ։
1/5 տեղամասում քվեարկությանը՝ համաձայն ստորագրված ցու
ցակների մասնակցել է 1115 ընտրող, այնինչ ըստ ԿԸՀ կայքի՝ քվեար
կության մասնակիցների ընդհանուր թիվը այս տեղամասում կազմել
է 1117 մարդ։
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1/6 տեղամասում քվեարկությանը՝ համաձայն ստորագրված ցու
ցակների մասնակցել է 1210 ընտրող, այնինչ ըստ ԿԸՀ կայքի՝ քվե
արկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը այս տեղամասում
կազմել է 1212 մարդ։

7/51 տեղամասում քվեարկությանը՝ համաձայն ստորագրված
ցուցակների մասնակցել է 879 ընտրող, այնինչ ըստ ԿԸՀ կայքի՝
քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը այս տեղամասում
կազմել է 886 մարդ։

2/1 տեղամասում քվեարկությանը՝ համաձայն ստորագրված ցու
ցակների մասնակցել է 1181 ընտրող, այնինչ ըստ ԿԸՀ կայքի՝ քվեար
կության մասնակիցների ընդհանուր թիվը այս տեղամասում կազմել
է 1184 մարդ։

8/25 տեղամասում քվեարկությանը՝ համաձայն ստորագրված
ցուցակների մասնակցել է 1262 ընտրող, այնինչ ըստ ԿԸՀ կայքի՝
քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը այս տեղամասում
կազմել է 1269 մարդ։

2/9 տեղամասում քվեարկությանը՝ համաձայն ստորագրված
ցուցակների մասնակցել է 1225 ընտրող, այնինչ ըստ ԿԸՀ կայքի՝
քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը այս տեղամասում
կազմել է 1235 մարդ։

Ներկայացված տեղամասերը ընտրվել են պատահականության
սկզբունքով և բոլորում ԿԸՀ-ն մի քանի ձայն է ավելացրել ստորագր
ված ցուցակներում առկա ընտրողների ստորագրություններին։ Սա
վկայում է այն մասին, որ տեղի է ունեցել քվեարկության մասնակցած
ընտրողների թվի հավելագրում։ Այսինքն՝հրապարակվել է ընտրու
թյուններին մասնակցած ընտրողների ավելի մեծ թիվ, քան ընտրող
ների ցուցակներում առկա ստորագրությունները։

2/16 տեղամասում քվեարկությանը՝ համաձայն ստորագրված
ցուցակների մասնակցել է 1047 ընտրող, այնինչ ըստ ԿԸՀ կայքի՝
քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը այս տեղամասում
կազմել է 1051 մարդ։
2/18 տեղամասում քվեարկությանը՝ համաձայն ստորագրված
ցուցակների մասնակցել է 1187 ընտրող, այնինչ ըստ ԿԸՀ կայքի՝
քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը այս տեղամասում
կազմել է 1198 մարդ։
2/31 տեղամասում քվեարկությանը՝ համաձայն ստորագրված
ցուցակների մասնակցել է 1032 ընտրող, այնինչ ըստ ԿԸՀ կայքի՝
քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը այս տեղամասում
կազմել է 1036 մարդ։
2/40 տեղամասում քվեարկությանը՝ համաձայն ստորագրված
ցուցակների մասնակցել է 1059 ընտրող, այնինչ ըստ ԿԸՀ կայքի՝
քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը այս տեղամասում
կազմել է 1065 մարդ։

Բացի դրանից, մուտքագրված տվյալների ստուգման արդյուն
քում բացահայտվել են դեպքեր, երբ ընտրողների ստորագրված ցու
ցակներում առկա է եղել ընտրողի ստորագրությունը, սակայն դրա
դիմաց բացակայել է հանձնաժողովի անդամի անհատական կնիքը։
Միևնույն ժամանակ բացահայտվել են դեպքեր, երբ ցուցակներում
առկա է եղել հանձնաժողովի անդամի անհատական կնիքը, բայց
բացակայել է ընտրողի ստորագրությունը։ Այս փաստը վկայում է այն
մասին, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ բացակայել է քվեարկության
վավերապայմաններից մեկը, այդ դեպքերը (ընտրողի ստորագրու
թյունը կամ կնիքը) չեն կարող համարվել քվեարկության դեպքեր,
ինչն ավելի է նվազեցնում քվեարկություն կատարած ընտրողների
թիվը՝ պաշտոնապես հրապարակած թվի համեմատ։

3/04 տեղամասում քվեարկությանը՝ համաձայն ստորագրված
ցուցակների մասնակցել է 1207 ընտրող, այնինչ ըստ ԿԸՀ կայքի՝
քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը այս տեղամասում
կազմել է 1211 մարդ։
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Այլ անձի փոխարեն ստորագրության դեպքեր
520 տեղամասերում արձանագրվել է առնվազն մեկ դեպք (յու
րանքանչյուր տեղամասում), երբ ընտրողի անվան դիմաց առկա է
երկու ստորագրություն։ Բոլոր ընտրական տեղամասերում արձա
նագրվել է նման ավելի քան 3000 դեպք։
Համաձայն տեղամասում աշխատող դիտորդների՝ ընտրողները
գալով տեղամաս հայտնաբերել են, որ իրենց անունների դիմաց ար
դեն ստորագրված է եղել։
Հանձնաժողովի անդամ
ն երը պարզաբանել են, որ ընտրողի կող
մից շփոթմունք է եղել և վերջինս ստորագրել է ոչ իր անվան դիմաց։
Այս դեպքերում իր անվան դիմաց ստորագրություն հայտնաբերած
քաղաքացուն առաջարկվել է ստորագրել իր անվան դիմաց արդեն
առկա ստորագրության կողքին` «լրացուցիչ նշում
ն եր» սյունակում։


Չնայած, որ ԿԸՀ-ի ընտրողների ցուցակի «լրացուցիչ նշում
ն եր»
սյունակում կատարվող նշում
ն երի մասին որոշումը սահմանում է, որ
տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի՝ ընտրողների գրանց
ման համար պատասխանատու հանձնաժողովի անդամը, տեղե
կացնելով տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին,
տեխնիկական սարքավորման միջոցով գրանցված և քվեարկության
կտրոն ստացած` քվեարկությանը չմասնակցած այն ընտրողին, որի
տվյալների դիմաց ընտրողների ցուցակում առկա է ստորագրու
թյուն քվեարկությանը մասնակցելու վերաբերյալ, հնարավորություն
է տալիս ստորագրելու ընտրողների ցուցակի «լրացուցիչ նշում
ն եր»
սյունակում` իր տվյալների դիմաց` ստորագրության կողքին դնելով
իր անհատական կնիքը, նշված դեպքերը չեն դիտարկվել, որպես
քրեական օրենսգրքով նախատեսված այլ անձի փոխարեն քվե
րակելու առերևույթ դեպքեր, դրանք ընտրական վարչարարություն
իրականցնող մարմինների՝ հանձնաժողով
ն երի կողմից չեն փոխան
ցել ոչ ոստիկանություն, ոչ դատախազություն և այդ ու ղղությամբ չի
իրականացվել ընտրական իրավունքի պաշտպանության որևէ ար
դյունավետ միջոց։
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Միևնույն ժամանակ հայտնաբերվել են դեպքեր, երբ մեկ ընտրո
ղի տողում առկա է եղել երկու ստորագրություն, սակայն դրանցից
միայն մեկն է վավերացված եղել հանձնաժողովի անդամի անհա
տական կնիքով,որպիսի պարագայում երկրորդ ստորագրությունը
չի կարող համարվել վավեր քվեարկություն։ Հետևաբար բոլոր այս
պիսի դեպքերի քանակով պետք է նվազեցվի քվեարկության մաս
նակցած ընտրողների հրապարակված թիվը։


Այլ խախտումներ

(կրկնվող կնիքներ, ստորագրություն առանց կնիքի, կնիք
առանց ստորագրության ԵՎ այլն):

ԸՕ 11-րդ հոդվածը սահմանում է ընտրողների ցուցակներին
ներկայացվող պահանջները։ Բացի տվյալ ընտրական տեղամասի
ընտրողների ցուցակում հերթական համարից, ազգանուն, անուն,
հայրանունից, ծննդյան ամսաթվից և հաշվառման վայրի հասցեից,
ընտրողների ցուցակներում նախատեսվում է ևս 4 սյունակ`
1) ընտրողի անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալների համար.
2) ընտրողի ստորագրության համար.
3) ընտրողների գրանցման համար պատասխանատու հանձնա
ժողովի անդամի անհատական կնիքի համար.
4) լրացուցիչ նշում
ն երի համար: Ընտրողների ցուցակում լրա
ցուցիչ նշում
ն եր կատարվում են Կենտրոնական ընտրական
հանձնաժողովի սահմանած դեպքերում և կարգով:
Համաձայն ԿԸՀ Ընտրողների ցուցակի «լրացուցիչ նշում
ն եր»
սյունակում կատարվող նշում
ն երի մասին N 126-Ն որոշման՝ տեղա
մասային ընտրական հանձնաժողովի ընտրողների գրանցման հա
մար պատասխանատու հանձնաժողովի անդամն ընտրողների ցու
ցակում տառասխալ կամ տեխնիկական վրիպակ հայտնաբերելու
դեպքում (ընտրողի վերաբերյալ մնացած տվյալների համապատաս
խանության դեպքում), այդ մասին տեղեկացնելով տեղամասային
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ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, ընտրողների ցուցակի
«լրացուցիչ նշում
ն եր» սյունակում նշում է ճշգրտված տվյալը և ընտ
րողին հնարավորություն տալիս մասնակցել քվեարկությանը:
Ընտրողների ստորագրված ցուցակների ուսում
ն ասիրությունը
ցույց է տալիս, որ ցուցակներում տառասխալներ կամ տեխնիկական
վրիպակներ չեն հայտնաբերվել, քանի որ «լրացուցիչ նշում
ն եր» սյու
նյակում նման գրառում
ն եր չեն իրականացվել։
Փոխարենը հայտնաբերվել են ցուցակների սխալ լրացման բազ
մաթիվ դեպքեր, երբ առկա է ընտրողի ստորագրությունը՝ առանց
կնիքի, կամ առկա է կնիք, բայց չկա ստորագրություն։ Բազմաթիվ
են դեպքերը, երբ ընտրողները ստորագրել են ոչ ընտրողի ստորագ
րության համար նախատեսված սյունակում կամ կնիքը դրվել է ոչ
ընտրողների գրանցման համար պատասխանատու հանձնաժողովի
անդամի անհատական կնիքի համար նախատեսված սյունակում։

են որպես այլ անձանց փոխարեն քվեարկություն։ Տվյալ դեպքերը
ընտրական վարչարարություն իրականացնող մարմինների՝ հանձ
նաժողով
ն երի կողմից չեն փոխանցել ոչ ոստիկանություն, ոչ դատա
խազություն և այդ ու ղղությամբ չի իրականացվել ընտրական իրա
վունքի պաշտպանության որևէ արդյունավետ միջոց։
***
38/34 տեղամասի ցուցակի 31 էջերից 11-ը ըստ գտնվելու վայրի
լրացուցիչ ցուցակի էջեր են. այդ հատվածում կա մոտ 200 ընտրողի
տվյալ. որոշ ընտրողների դիմաց ոչ թե ամբողջական հասցե է նշ
ված, այլ համայնքի անուն:

Օրինակներ


22/16 տեղամասի լրացուցիչ ցուցակում առկա չէ հանձնաժողովի
կնիք, իսկ լրացուցիչնշում
ն եր դաշտում բոլոր հերթական համարնե
րի դիմաց առկա է սխալ նշումը:
Այս դեպքի կապակցությամբ անհրաժեշտ է նշել, որ բոլորովին
հասկանալի չէ, թե ինչի հիման վրա է եզրահանգում կատարվել, որ
տեղի է ունեցել սխալ քվեարկություն և ինչ իրավական հանգամանքի
է այն հանգեցրել։ Բացակայում են տվյալներ առ այն, թե նշված դեպ
քերը հաշվարկվել են որպես վավեր քվեարկություն, թե դիտարկվել
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Այս դեպքը ողջամիտ կասկած է առաջացնում կամ այլ անձանց
փոխարեն քվեարկության, կամ կրկնակի քվեարկության։ Այդ դեպ
քերի վերաբերյալ ևս ընտրական վարչարարություն իրականացնող
մարմինների՝ հանձնաժողով
ն երի կողմից չեն փոխանցել ոչ ոստի
կանություն, ոչ դատախազություն և այդ ու ղղությամբ չի իրականաց
վել ընտրական իրավունքի պաշտպանության որևէ արդյունավետ
միջոց։
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***

***

38/43 տեղամասի ձեռագիր լրացուցիչ ցուցակում առկա չեն
հանձնաժողովի նախագահի անուն-ազգանունը, ստորագրությունը,
կնիքը և տեղամասին վերաբերող տվյալներ:

14/16-ի լրացուցիչ ցուցակի 2 մասերում նույն մարդկանց տվյալ
ներն են, սակայն տարբեր են կնիքները և ստորագրությունները:
Մաս 1









Մաս 2


Ըստ էության այց ցուցակն անվավեր ցուցակ է և դրանում ընդ
գրկված քվեարկությունները ևս չեն կարող համարվել վավեր։ Հետ
ևաբար բոլոր այսպիսի դեպքերի քանակով պետք է նվազեցվի քվե
արկության մասնակցած ընտրողների հրապարակված թիվը։ Այդ
դեպքերի վերաբերյալ տվյալները ևս ընտրական վարչարարություն
իրականցնող մարմինների՝ հանձնաժողով
ն երի կողմից չեն փո
խանցվել ոչ ոստիկանություն, ոչ դատախազություն և այդ ու ղղու
թյամբ չի իրականացվել ընտրական իրավունքի պաշտպանության
որևէ արդյունավետ միջոց։



Այս դեպքերը ևս վկայում են այլ անձանց փոխարեն քվեարկու
թյան, կամ կրկնակի քվեարկության մասին։ Այդ դեպքերի վերա
բերյալ տվյալները ևս ընտրական վարչարարություն իրականցնող
մարմինների՝ հանձնաժողով
ն երի կողմից չեն փոխանցվել ոչ ոստի
կանություն, ոչ դատախազություն և այդ ու ղղությամբ չի իրականաց
վել ընտրական իրավունքի պաշտպանության որևէ արդյունավետ
միջոց։
***
36/43 տեղամասում (Վայոց Ձոր, Զառիթափ (Մարտիրոս)) ընտ
րողների ստորագրված ցուցակներում ընդհանրապես առկա չեն
հանձնաժողովի անդամ
ն երի անհատական կնիքները։
Համաձայն ընտրական օրենսգրքի՝ նկարագրված պարագայում
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տվյալ տեղամասում քվեարկության արդյունքները չեն կարող հա
մարվել վավեր։ Սակայն այդ հանգամանքին ոչ տարածքային ընտ
րական հանձնաժողովը, ոչ էլ ԿԸՀ-ն չեն անդրադարձել, ինչը ուղիղ
վկայում է վերադաս հանձնաժողով
ն երի անգործության մասին։


Տեղամաս 8/59





Տեղամաս 11/39




Տեղամաս 10/36


***

***
781 տեղամասերում հայտնաբերվել է շուրջ 2000 դեպք, երբ ընտ
րողի անվան դիմաց առկա է ստորագրություն, սակայն բացակայում
է հանձնաժողովի անդամի անհատական կնիքը։
Այս փաստը ևս վկայում է այն մասին, որ բոլոր այն դեպքերը, երբ
բացակայել է քվեարկության վավերապայմաններից մեկը չեն կարող
համարվել քվեարկության դեպքեր, ինչն ավելի է նվազեցնում քվե
արկություն կատարած ընտրողների թիվը՝ պաշտոնապես հրապա
րակած թվի համեմատ։
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365 տեղամասերում հայտնաբերվել է 300-ից ավելի դեպք, երբ
ընտրողի անվան դիմաց առկա է հանձնաժողովի անդամի անհա
տական կնիքը, սակայն բացակայում է ընտրողի ստորագրությունը։
Տեղամաս 5/05


Տեղամաս 8/48
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Եզրահանգումներ ԵՎ առաջարկություններ

Տեղամաս 18/59

Տարբերություն ըստ ոստիկանության՝ ընտրություններից առաջ
հրապարակած ցուցակների և ընտրողների ստորագրած ցուցակ
ների
Բազմաթիվ տեղամասերում ստորագրված ցուցակների և ոստի
կանության կողմից նախօրոք հրապարակված ցուցակների ընտրող
ների հերթական համարները և ընտրողների անուն, ազգանունները
չեն համապատասխանում։
Սա կարող է վկայել այն մասին, որ ընտրողների ցուցակները են
թարկվել են խմբագրման՝ օրենքով չսահմանված կարգով, որի վե
րաբերյալ ևս որևէ պաշտոնական պարզաբանում չի տրամադրվել և
այդ ու ղղությամբ որևէ արդյունավետ միջոց չի ձեռնարկվել։
Սույն զեկույցում հայտնաբերված խախտում
ն երի և խնդիրնե
րի ստույգ քանակական տվյալներ չեն հրապարակվում, քանի որ
դրանք համապատասխան ռեսուրսների բացակայության պատճա
ռով չեն ենթարկվել կրկնակի ստուգման։




1. Սույն զեկույցը ակնհայտ է դարձնում, որ անհրաժեշտ է օրենսդրա
կան մակարդակում նախատեսել այնպիսի մեխանիզմ
ն եր, որոնք
կերաշխավորեն ընտրողների ցուցակների կազմման գործընթացի
ստուգման առավել ընդգրկուն հնարավորություններ ընտրական
գործընթացի բոլոր մասնակիցների համար, այդ թվում՝ դիտոր
դական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունների։
Այդ ստուգումը պետք է ներառի ընտրողների ցուցակների համե
մատական լիարժեք ստուգման հնարավորություն բնակչության
ռեգիստրի հետ։
2. Անհրաժեշտ է օրենսդրական մակարդակում սահմանել այնպիսի
հստակ ընթացակարգեր, որոնք ունակ և պիտանի կլինեն ապա
հովելու յուրաքանչյուրի ընտրական իրավունքի իրականացումը,
միևնույն ժամանակ հնարավորություն կստեղծեն և հստակ ըն
թացակարգեր կսահմանեն այլ անձանց փոխարեն կատարված
քվեարկության դեպքերի արդյունավետ քննության համար։ Բացի
դրանից,անհրաժեշտ է նախատեսել այնպիսի կառուցակարգեր,
որոնք հնարավորություն կտան գնահատելու և չեզոքացնելու այդ
պիսի դեպքերի ազդեցությունը քվեարկության կամ ընտրության
արդյունքների վրա։
Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է սահմանել այնպիսի ընթացա
կարգ, որի կիրառությունը չի առաջացնի այն խառնաշփոթը, որը
մինչ այժմ առկա էր բոլոր այն դեպքերում, երբ ընտրողը քվեարկու
թյուն կատարելու համար գրանցվելիս հայտնաբերում էր, որ իր փո
խարեն արդեն կատարված է քվեարկություն։
3. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեկ կազմակերպության
ռեսուրսները չեն բավարարել 02.04.2017 թ. ԱԺ ընտրությունների
արդյունքում հրապարակված ստորագրված ցուցակների լիարժեք
և խորքային ստուգում իրականացնելու համար, սակայն ձեռնարկ
ված ջանքերը հնարավորություն են տվել բացահայտելու այնպի
սի խախտում
ն եր և խնդիրներ, որոնք կարող էին էական ազդե
ցություն ունենալ ընտրությունների արդյունքների/քվեարկութան
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արդյունքների վրա և այդ խախտում
ն երի և խնդիրների իրական
պատկերն ավելի մեծ է, քան սույն զեկույցով բացահայտվածը,ել
նելով ՀՀ Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի ապահովման անհրա
ժեշտությունից, ինչպես նաև ի կատարումն ՀՀ Սահմանադրական
դատարանի 28.04.2017 թ. ՍԴՈ-1364 որոշման, որով Սահմանադ
րական դատարանն ընդգծել էր դիտորդական կազմակերպու
թյունների բարձրաձայնված խնդիրների լիարժեք քննության ան
հրաժեշտությունը՝ անհրաժեշտ է համապատասխան լիազոր մար
մինների կողմից իրականացնել, ինչպես այս, այնպես էլ 02.04.2017
թ. ԱԺ ընտրությունների հիմանական զեկույցով բարձրացված
բոլոր խախտում
ն երի և խնդիրների լիարժեք բացահայտում և քն
նություն, որոնց արդյունքները հնարավորություն կընձեռեն այնպի
սի անհրաժեշտ և արդյունավետ միջոցների ձեռնարկման, որոնք
կբացառեն հետագա ընտրություններում դրանց կրկնությունը։
4. Հիմք ընդունելով սույն զեկույցով վեր հանված խնդիրները և
դրանց՝ ընտրությունների արդյունքների վրա էական ազդեցու
թյան հնարավորությունները՝ անհրաժեշտ է հստակեցնել ԸՕ (9րդ հոդվածի 4-րդ մաս) հոդվածով սահմանված ընտրողների սկա
նավորած ցուցակների որոնման հնարավորության ձևակերպումը,
որպեսզի ներդրվի այնպիսի համակարգ, որը հնարավորություն
կտա հրապարակված ընտրողների ստորագրած ցուցակներում
իրականացնել բոլոր առկա տվյալների փոխադարձ և համեմա
տական ստուգում։ Միևնույն ժամանակ,անհրաժեշտ է նախատե
սել այնպիսի կառուցակարգեր, որ հիշյալ ստուգում
ն երի համար
նախատեսած ժամանակը լինի բավարար և որ այդ արդյունքները
հնարավոր լինի գնահատել ընտրությունների/քվեարկության վրա
ազդեցության տեսանկյունից՝ ընտրությունների արդյունքների
ամփոփման շրջանակներում։
5. Հիմք ընդունելով սույն զեկույցով վեր հանված խնդիրները և
դրանց՝ ընտրությունների արդյունքների վրա էական ազդեցու
թյան հնարավորությունները, հաշվի առնելով, որ ըստ պաշտո
նական տվյալների 225 հազարից ավելի ընտրողների գրանցում
չի իրականացվել տեխնիկական սարքավորում
ն երի միջոցով,
իսկ ցուցակներում արտացոլված անձը հաստատող փաստաթղ
թերի համեմատական վերլուծության արդյունքում արձանագրվել
են դրանց կրկնման դեպքեր՝ անհրաժեշտ է կամ սահմանել անձը
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հաստատող փաստաթղթի տվյալների՝ ընտրողների ստորագր
վող ցուցակներում ներմուծման պարտականություն, կամ հա
մարժեք այնպիսի մեխանիզմ, որը կբացառի նույն անձը հաստա
տող փաստաթղթով մեկից ավելի անգամ քվեարկությունը։
6. Սույն հետազոտության շրջանակներում՝ անբավարար ռեսուրս
ների պատճառով հնարավոր չի եղել վերլուծության ենթարկել
հիմ
ն ական զեկույցով բարձրացված՝ 2015 թ. սահմանադրական
հանրաքվեի քվեարկողների ընդհանուր ցուցակի և 02.04.17 թ.ԱԺ
ընտրությունների ընդհանուր ցուցակի միջև համեմատական վեր
լուծության (ավտոմատացված համակարգչային ծրագրի միջոցով)
արդյունքում ի հայտ եկած նոր հասցեները, որոնցում ընդհանուր
առմամբ հաշվառված է եղել 106 000 ընտրողներ։
Բացի դրանից, նույն պատճառով, ինչպես նաև անհատականացման
բավարար տվյալների բացակայության պատճառով (անձը հաստա
տող փաստաթղթի համար) հնարավոր չի եղել վերլուծության են
թարկել նույն անուն, ազգանուն և հայրանուն ունեցող ընտրողների
իրականում գոյություն ունենալու հանգամանքը և նրանց՝ քվեարկու
թյանը մասնակցելու հանգամանքը։
Հիշեցնենք, որ հիմ
ն ական զեկույցով անդրադարձ էր կատարվել այս
հարցին և ցուցակներից դուրս են բերվել 208017 հազար անուն, ազ
գանուն, հայրանուն, որոնցից յուրաքանչյուրը կրկնվում է 2–ից մինչև
առավելագույնը 51 անգամ: Այս դեպքերի առնչությամբ պաշտոնա
կան համոզիչ պարզաբանում չի ներկայացվել։ Այս խնդիրը ևս ընգ
ծում է անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալների ներմուծման և
դրանց արդյունավետ ստուգման անհրաժեշտությունը։
7. Ընտրողների ցուցակների հետ կապված՝վերը նկարագրված խն
դիրները, ինչպես նաև ցուցակների հնարավոր ու ռճացման, ինչ
պես նաև Հայաստանից բացակայող ընտրողների փոխարեն քվե
արկության ռիսկերը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է ընտրող
ների ցուցակների կամզմման և մշակման գործընթացում սահմա
նել համապատասխան համալիր լուծում
ն եր, որոնցից մեկը կարող
է լինել Հայաստանում գտնվող և Հայաստանից բացակայող ընտ
րողների ցուցակների տարանջատում, կամ միայն Հայաստանում
գտնվող ընտրողներին ընտրական ցուցակներում ներառում։
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8. Հաշվի առնելով ինչպես հիմ
ն ական, այնպես էլ սույն զեկույցում
արձանագրված փաստերը, որոնք վկայում հանձնաժողով
ն ե
րի ընտրական օրենսդրությունը խախտող գործողությունների
և անգօրծության մասին՝ անհրաժեշտ է իրավասու մարմինների
կողմից նախաձեռնել համապատասխան միջոցներ և գործըն
թաց օրենքի խախտում թույլ տված, դրան մասնակից դարձած
հանձնաժողով
ն երի բոլոր անդամ
ն երին պատասխանատվության
ենթարկելու, նրանց լիազորությունները դադարեցնելու և ընտրա
կան վարչարարության համակարգը նոր անձանցով համալրելու
ու ղղությամբ, որոնք կկարողանան ապահովել ընտրական հանձ
նաժողով
ն երի անկախությունը, արդյունավետությունը և ընտրա
կան գործընթացի օրինականությունը։
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