
ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ 
 

2020 թվականի մարտի 26-ի 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ  ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ  32-ՐԴ  ՀՈԴՎԱԾԻ  ԵՎ  ԱՐՑԱԽԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 16.01.2020 ԹՎԱԿԱՆԻ 

N 27-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 

N 91-Ա 

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 

 

Ուսումնասիրելով «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» խորհրդատվական 

հասարակական կազմակերպության տնօրեն Դանիել Իոննիսյանի 17.03.2020թ. դիմումը, 

ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 48-րդ հոդվածով և 

նպատակ ունենալով պարզաբանելու Արցախի  Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 

32-րդ հոդվածի և Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

16.01.2020 թվականի N 27-Ն որոշման շուրջ ծագած հարցերը՝ Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 

 

ՊԱՐԶԵՑ. 

 

«Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» խորհրդատվական հասարակական 

կազմակերպությունը ս.թ. մարտի 17-ին Արցախի Հանրապետության կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած դիմումում նշել է, որ ԱՀ ընտրական օրենսգիրքը և 

ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընդունված որոշումները չունեն 

իրավական կարգավորում դիտորդի կարծիքի գրառման ընթացակարգի վերաբերյալ: 

Ստացվում է, որ իրավական ակտերով պարզեցված չեն դիտորդի կողմից իր կարծիքը 

արտահայտելու ընթացակարգը, դեպքերը և գրառում կատարելու կարգը, մասնավորապես՝ 

պարզեցված չեն հետևյալ հարցերը. 

1. Գրանցամատյանում դիտորդը անձամբ է գրառում կատարելու, թե ինքը կարծիքը 

արտահայտելու է բանավոր, իսկ քարտուղարը կատարում է գրառումներ, 

2. Եթե տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կամ վստահված անձի կողմից չի 

արձանագրվել խախտում և դրա վերաբերյալ գրառում չի կատարվել, սակայն դիտորդի 

կարծիքով տեղի է ունեցել ընտրական օրենսգրքով նախատեսված քվեարկության կարգի 

խախտում, ապա այս դեպքում դիտորդը հնարավորություն ունի կարծիքը գրառելու կամ 

պահանջելու, որպեսզի հանձնաժողովի կողմից կատարվի դիտորդի կարծիքի վերաբերյալ 

գրառում: 

«Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» խորհրդատվական հասարակական 

կազմակերպությունը, թվարկված հարցերի կապակցությամբ, հայտնել է հետևյալ կարծիքը. 



«1. Այո դիտորդն իրավունք ունի, ընտրական իրավախախտման վերաբերյալ իր 

կարծիքը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին ներկայացնելուց հետո, 

ինքնուրույն գրառում կատարել գրանցամատյանում: 

2.  Ընտրական օրենսգրքով նախատեսված քվեարկության կարգի խախտման դեպքում 

դիտորդը կարող է կարծիքը ներկայացնել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահին և կատարել գրառում գրանցամատյանում, անկախ այն հանգամանքից, թե 

արդյոք այդ խախտման վերաբերյալ դիտարկում կամ գնահատական վստահված անձի կամ 

հանձնաժողովի անդամի կողմից կատարվել է, թե՝ ոչ:»: 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Արցախի Հնարապետության օրենքի 48-րդ 

հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ «Նորմատիվ իրավական ակտի պաշտոնական 

պարզաբանումը նորմատիվ իրավական ակտի դրույթների իմաստի պարզմանն ուղղված 

գործընթաց է՝ դրանց ոչ բավարար հստակության, տարաբնույթ ընկալման, ինչպես նաև 

նորմատիվ իրավական ակտի կիրառման բնագավառում ծագած հարցերի պարզման 

անհրաժեշտության դեպքերում:»: 

Նույն հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ Սահմանադրությամբ և օրենքներով 

նախատեսված մարմինները տալիս են իրենց ոլորտային օրենսդրական ակտերի 

պաշտոնական պարզաբանումը: 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքի 47-րդ 

հոդվածի համաձայն՝ «Նորմատիվ իրավական ակտի նորմը մեկնաբանվում է` հաշվի 

առնելով նորմատիվ իրավական ակտն ընդունելիս այն ընդունող մարմնի նպատակը՝ ելնելով 

դրանում պարունակվող բառերի և արտահայտությունների տառացի նշանակությունից, 

ամբողջ հոդվածի, գլխի, ենթաբաժնի, բաժնի կարգավորման համատեքստից, այն նորմատիվ 

իրավական ակտի դրույթներից, ի կատարումն որի ընդունվել է այդ ակտը, տվյալ նորմատիվ 

իրավական ակտով սահմանված սկզբունքներից, իսկ այդպիսի սկզբունքներ սահմանված 

չլինելու դեպքում` տվյալ իրավահարաբերությունը կարգավորող իրավունքի ճյուղի 

սկզբունքներից»: 

Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ 

կետի համաձայն՝ «Դիտորդը, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչն 

իրավունք ունեն՝ 

6) հրապարակայնորեն, այդ թվում՝ զանգվածային լրատվության միջոցներով հայտնելու 

կարծիք, անելու հայտարարություն՝ ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման 

վերաբերյալ.»: 

 Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 

համաձայն՝ «3. Դիտորդը, զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչն իրավունք 

չունեն միջամտելու ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքներին և քվեարկության 

ընթացքին, իրականացնելու քարոզչություն, ընտրական հանձնաժողովի անդամներին տալու 

ցուցումներ, ներկայացնելու պահանջներ:»: 

Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 65-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 

համաձայն՝«2…., Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի 

հանձնարարությամբ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը գրառումներ 

է կատարում գրանցամատյանում, օժանդակում գործառույթ իրականացնող անդամներին, 

փոխարինում նրանց ժամանակավոր բացակայության դեպքում:»: 



Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 

համաձայն՝«5. Եթե հանձնաժողովի անդամը կամ վստահված անձը գտնում է, որ 

քվեարկության ընթացքում տեղի է ունեցել սույն օրենսգրքով նախատեսված քվեարկության 

կարգի խախտում, ապա իրավունք ունի պահանջելու, որ իր գնահատականն արձանագրվի 

գրանցամատյանում:»: 

Ելնելով վերոգրյալներից և ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 

Արցախի Հանրապետության օրենքի 48-րդ հոդվածի պահանջներով՝ Արցախի 

Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ Է. 

 

1. Դիտորդի կարծիքի վերաբերյալ գրանցամատյանում գրառումներ կատարվում են 

բացառապես տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կամ վերջինիս 

հանձնարարությամբ՝ հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից: 

2. Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով նախատեսված քվեարկության 

կարգի խախտման դեպքում դիտորդը կարող է կարծիքը ներկայացնել տեղամասային 

ընտրական հանձնաժողովի նախագահին՝ առաջարկելով, որպեսզի հանձնաժողովը կատարի 

դիտորդի կարծիքի վերաբերյալ գրառում՝ անկախ այն հանգամանքից, թե այդ խախտման 

վերաբերյալ դիտարկում կամ գնահատական վստահված անձի կամ հանձնաժողովի անդամի 

կողմից կատարվել է, թե՝ ոչ: 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱնՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ  ԸՆՏՐԱԿԱՆ 

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                                   Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 
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