
  

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
 

2020 թվականի մարտի 16-ի 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 

 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 31-Ի ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ  

ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ, ԱԶԳԱՅԻՆ 

ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

(ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՆԵՐԻ) ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐՈՒՄ 

ԵՂԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

N 82 -Ա 
 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 29-րդ հոդվածի                 

5-րդ մասով` Արցախի  Հանրապետության  կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 

հարցման կարգով իրականացված քննարկման արդյունքներով  ո ր ո շ ո ւ մ   է. 

1. Ի գիտություն ընդունել Արցախի Հանրապետության նախագահի և Ազգային ժողովի 

2020 թվականի մարտի 31-ի հերթական ընտրություններին մասնակցող Հանրապետության 

նախագահի թեկնածուների, Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող 

կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) նախընտրական հիմնադրամներում 

եղած միջոցների օգտագործման վերաբերյալ ստուգման արդյունքներով Արցախի 

Հանրապետության  կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ 

ծառայության կողմից ներկայացված եզրակացությունը  (կցվում է): 

2. Սույն որոշման 1-ին մասում նշված եզրակացությունը տեղադրել Արցախի 

Հանրապետության  կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում: 

3.   Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից: 
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ք.Ստեփանակերտ 

 

 



ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Արցախի  Հանրապետության նախագահի և  Ազգային ժողովի 2020 թվականի մարտի 31-ի 

հերթական ընտրություններին մասնակցող Հանրապետության նախագահի թեկնածուների և 

Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների 

դաշինքների) նախընտրական հիմնադրամներում եղած միջոցների օգտագործման վերաբերյալ 

ստուգման արդյունքներով 

 

 Համաձայն Արցախի Հանրապետության (ԱՀ) ընտրական օրենսգրքի 26-րդ հոդվածի 1-

ին մասի համաձայն՝ Հանրապետության նախագահի 14 թեկնածուները, Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող 10 կուսակցությունները ու 2 կուսակցությունների  

դաշինքները բացել են նախընտրական հիմնադրամներ: 

ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության 

կողմից վերահսկվել է նախընտրական հիմնադրամների բացման, հիմնադրամներ 

կատարված կամավոր մուծումների, դրանց հաշվարկման և ծախսերի իրականացման 

գործընթացը: Նշված գործարքների իրականացման համար Հանրապետության նախագահի 

թեկնածուներին և կուսակցություններին (կուսակցությունների դաշինքներին) ցուցաբերվել է 

ամենօրյա մեթոդական և գործնական օգնություն: 

Գրանցված Հանրապետության նախագահի 14 թեկնածուները, Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող 10 կուսակցություններն ու 2 կուսակցությունների 

դաշինքներն իրենց նախընտրական քարոզչությունը ֆինանսավորելու նպատակով 

<<Արցախբանկ>>, <<Հայբիզնեսբանկ>>, <<Կոնվերսբանկ>> ՓԲԸ-ներում և <<Յունիբանկ>> 

ԲԲԸ-ում բացել են ժամանակավոր հատուկ հաշվեհամարներ: 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ձեռնարկվել են բոլոր անհրաժեշտ 

միջոցները Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) 

կողմից նախընտրական հիմնադրամներ բացելու, գործառույթներ իրականացնելու և 

սահմանված ժամկետներում հայտարարագրեր ներկայացնելու համար: 

ԱՀ-ում  գործող  բոլոր բանկերը ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2020թ. 

փետրվարի 25-ի համապատասխան գրությամբ տեղեկացվել են գրանցված 

Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, Ազգային ժողովի ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) մասին։ Այն բանկերը, 

որտեղ ժամանակավոր բացվել են նախընտրական հիմնադրամներ, նույն թվականի  

փետրվարի 26-ից մինչև մարտի 13-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ 3 օրը մեկ, 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությանն են 

տրամադրել տեղեկանքներ Հանրապետության նախագահի թեկնածուների և Ազգային 

ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների 

դաշինքների) կողմից նախընտրական հիմնադրամներ կատարված մուտքերի և ելքերի 

մասին: Նշված բանկերի համապատասխան աշխատողները ժամանակին հրահանգավորվել 

են նախընտրական հիմնադրամների գործառույթների իրականացման համար:  

Հանրապետության Նախագահի թեկնածուները և Ազգային ժողովի ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցությունները (կուսակցությունների դաշինքները) նախընտրական 

քարոզչությունն սկսվելուց հետո 10-րդ օրը հիմնականում Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությանն են ներկայացրել նախընտրական 

հիմնադրամներ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման վերաբերյալ 

հայտարարագրերը: 



Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությունն ուսումնասիրելով և ընդհանրացնելով 

ներկայացված հայտարարագրերն ու մյուս փաստաթղթերը, պարզել է, որ մինչև 2020թ. 

մարտի 13-ը Հանրապետության նախագահի թեկնածուների և Ազգային ժողովի 

ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) 

նախընտրական հիմնադրամներ կատարված մուտքերի ընդհանուր գումարը կազմել է՝ 

-Հանրապետության նախագահի թեկնածուներ -16 610 500 ՀՀ դրամ, ելքերի գումարը՝ 

9 237 800 ՀՀ դրամ,  

-Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների 

(կուսակցությունների դաշինքների) մուտքերը՝  21 549 230 ՀՀ դրամ, ելքերի գումարը՝ 

17 548 710 ՀՀ դրամ: 

Կուսակցությունների լիազոր ներկայացուցիչները, ինչպես նաև թեկնածուների մեծ 

մասը բարեխղճորեն կատարել են իրենց հիմնադրամների հետ կապված գործառույթները, 

ինչը չի կարելի ասել առանձին թեկնածուների և նրանց լիազոր ներկայացուցիչների մասին: 

Չնայած  վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության մասնագետների գործադրած ջանքերին, 

որոշ թեկնածուներ հայտարարագրերը ներկայացրել են ուշացումներով, ոչ պատշաճ ձևով, 

որոշակի թերացումներով, որոնք  վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության մասնագետների 

կողմից շտկվել և շտկվում են: 

Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, Ազգային ժողովի ընտրություններին 

մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) կողմից  

նախընտրական հիմնադրամների ձևավորման, մուտքերի և ելքերի առումով կոպիտ 

խախտումներ հիմնականում չեն արձանագրվել:  

 

 

Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության ղեկավար                               Գառնիկ Ավանեսյան 

 

 


