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Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 89-րդ հոդվածի 3-րդ 

մասով, Արցախի Հանրապետության  ընտրական օրենսգրքի 92-րդ հոդվածի 1-ին մասի  2-րդ 

կետով և 97-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, հիմնվելով 2020 թվականի մարտի 31-ին անցկացված 

համապետական ընտրությունների արդյունքների վրա, Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը (այսուհետ` Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողով) 2020 թվականի ապրիլի 7-ին որոշում է ընդունել առ այն, որ 2020 թվականի 

ապրիլի 14-ին կանցկացվի  Արցախի Հանրապետության նախագահի ընտրությունների երկրորդ 

փուլ` քվեարկության օրը` ապրիլի 14-ի երեքշաբթին հայտարարելով ոչ աշխատանքային օր: 

Արցախի Հանրապետության նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլին մասնակցող 

թեկնածուների անունների հերթականությունը քվեաթերթիկում որոշելու և նշելու համար 

անցկացված վիճակահանության արդյունքներով քվեաթերթիկում թեկնածուների տվյալները 

շարադրվել են հետևյալ հաջորդականությամբ` 1. Մայիլյան Մասիս Սամվելի  2. Հարությունյան 

Արայիկ Վլադիմիրի: 

Ընտրական օրենսգրքի 16-րդ հոդվածին համապատասխան` քվեարկությունը 

կազմակերպելու և քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու նպատակով գործել է դեռևս 2020 

թվականի մարտ ամսին կազմավորված թվով 282 ընտրական տեղամաս, որից 1-ը` 

քրեակատարողական հիմնարկում, 1-ը` Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքում 

(հիմք` Ընտրական օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ մաս և 18-րդ հոդվածի 1-ին մաս): 

Ընտրական օրենսգրքի 36-րդ հոդվածին համապատասխան` գործել է ընտրական 

հանձնաժողովների եռաստիճան համակարգ` կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ (1-ը` Ստեփանակերտ քաղաքում և 7-ը` 

շրջկենտրոններում) և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներ: 

Ընտրությունների ողջ գործընթացը կազմակերպել և վերահսկել է Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովը:  

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 2020 թվականի ապրիլի 17-ին, հիմք 

ընդունելով ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ 

արձանագրությունները, կազմել է արձանագրություն` Արցախի Հանրապետության Նախագահի 

երկրորդ փուլի (2020 թվականի ապրիլի 14) ընտրությունների քվեարկության արդյունքների 

վերաբերյալ: Արձանագրությունը ստորագրվել է արձանագրման նիստին ներկա 

հանձնաժողովի յոթ անդամների կողմից, նիստից հարգելի պատճառով բացակայել է 



Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ` «Ազգային վերածնունդ» կուսակցության 

կողմից նշանակված Լուսինե Հակոբյանը:  

 

Հանրապետության նախագահի երկրորդ փուլի (2020թվականի ապրիլի 14) 

ընտրությունների քվեարկության արդյունքների  արձանագրության մեջ նշված է. 

-ընտրողների ընդհանուր թիվը`  104 748 

-քվեարկության մասնակիցների թիվը` 47 165 

-տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը`  

106 003 

- տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր 

թիվը` 58 840 

-անվավեր քվեաթերթիկների թիվը` 1 876 

-անճշտությունների գումարային չափը` 1 

 

Թեկնածուի ազգանունը, անունը,  հայրանունը            Կողմ քվեարկված                                        

                            քվեաթերթիկների թիվը 

1.    Մայիլյան Մասիս Սամվելի                                                                         5 428 

2.    Հարությունյան Արայիկ Վլադիմիրի                                                         39 860 

 

Դիմումների, գրությունների մասին 

Արցախի Հանրապետության նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլի քվեարկության 

կազմակերպման և անցկացման ընթացքում, մինչև 2020 թվականի ապրիլի 17-ը ներառյալ, 

Արցախի Հանրապետության ընտրական հանձնաժողովներ են ներկայացվել ընդհանուր թվով 3 

դիմումներ (3-ն էլ` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին հասցեագրված, տարածքային 

ընտրական  հանձնաժողովներ դիմում-գրություններ չեն ներկայացվել),  որոնցից` 

-2-ը` հարցում (<<Իրազեկ քաղաքացիների միավորման Ստեփանակերտի գրասենյակ>> 

խորհրդատվական ՀԿ-ից)՝ նոր դիտորդների հավատարմագրման գործընթացի վերաբերյալ 

տեղեկատվության տրամադրման և տեղամասերում տեղադրված տեսախցիկների 

շահագործման մասին, որոնց Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից գրավոր 

պատասխան է տրվել, 

-1-ը` դիմում (<<Քաղաքացիական հաբ>> ՀԿ-ի կողմից)՝  2020 թվականի մարտի 31-ին 

կայացած համապետական ընտրություններին Հանրապետության նախագահի թեկնածուների, 

ինչպես նաև կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների)  նախընտրական 

հիմնադրամների հաշիվներին մուծումներ կատարած անձանց (նվիրատուների) ցանկի 

վերաբերյալ, որին, ի պատասխան, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ-

վերստուգիչ ծառայության կողմից տրամադրվել է համապատասխան տեղեկատվություն: 

 

Օպերատիվ լուծում պահանջող հարցերի մասին   

Ընտրական օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն` «Օպերատիվ լուծում 

պահանջող հարցերի վերաբերյալ ընտրական հանձնաժողովները ձեռնարկում են 

համապատասխան միջոցներ: Նման դեպքերում առանձին ակտի տեսքով որոշումների 

ընդունումը պարտադիր չէ»: Ըստ այդմ` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

նախագահի հանձնարարությամբ  ընտրական հանձնաժողովում 2020 թվականի մարտի 30-ից 

սկսած գործել է թեժ գիծ: 



Քվեարկության օրը` ապրիլի 14-ին, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն 

օպերատիվ կարգով արձագանքել է  թեժ գծին կատարված 3 զանգերին: Դրանք վերաբերվում 

էին տարբեր պարզաբանական ճշտումների, որոնց տեղում օպերատիվ արձագանքվել է: 

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում արձանագրված հարցեր 

Թվով 282 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներից և ոչ մեկի  գրանցամատյանում 

քվեարկության օրվա ընթացքում հնարավոր խախտման կամ բացթողումի վերաբերյալ  որևէ 

գրառում չի կատարվել: 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում քվեարկության արդյունքների 

արձանագրություններից և ոչ մեկում չկա նշում հատուկ կարծիք ունենալու մասին: 

 

Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազության տեղեկատվության մասին 

Արցախի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կողմից Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովին սույն թվականի ապրիլի 20-ին տրամադրված  տեղեկատվության 

համաձայն` 2020թվականի ապրիլի 14-ին անցկացված Արցախի Հանրապության նախագահի 

երկրորդ փուլի ընտրությունների օրը և դրանից հետո «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում 

հասարակական կազմակերպության Ստեփանակերտի գրասենյակ» խորհրդատվական 

հասարակական կազմակերպության կողմից Արցախի Հանրապետության դատախազություն է 

ներկայացվել հանցագործության վերաբերյալ 5 հաղորդում, որոնք գտնվում են քննության 

փուլում:  

Հիշյալ 5 հաղորդումներով ներկայացված դեպքերից 3-ը գրանցվել է Ստեփանակերտ 

քաղաքում, 1-ը՝ Մարտակերտի շրջանում, 1-ը՝ Շուշիի շրջանում: Հաղորդումներով 

ներկայացված  իրավախախտումները բովանդակային առումով բաշխվել են հետևյալ կերպ. 

ընտրակաշառքի վերաբերյալ և ընտրողների հիմնական ու լրացուցիչ ցուցակները 

ոստիկանության կողմից չհրապարակելու վերաբերյալ` 1-ական դեպք, ընտրողի ազատ 

կամարտահայտությունը ճնշելու վերաբերյալ`3 դեպք: 

Քվեարկության արդյունքների վիճարկման մասին 

Ընտրական օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 14-րդ մասով սահմանված է ընտրական 

տեղամասում քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու իրավական 

հնարավորությունը: Մասնավորապես, ամրագրված է, որ ընտրական տեղամասում 

քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու դիմում կարող է ներկայացվել միայն 

համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողով իրավասու անձի կողմից` 

քվեարկության հաջորդ օրը՝  ժամը 12:00-ից մինչև ժամը 18:00-ն,  կամ  քվեարկությունից  հետո 

2-րդ օրը` ժամը 09:00-ից մինչև ժամը 11:00-ն: Եթե դիմումի քննարկման արդյունքով 

տարածքային ընտրական հանձնաժողովը հանգում է այն եզրակացության, որ քվեարկության 

ընթացքում տեղի են ունեցել ընտրական օրենսգրքի պահանջների այնպիսի խախտումներ, 

որոնք կարող էին էապես ազդել քվեարկության արդյունքների վրա, և եթե հնարավոր չէ պարզել 

քվեարկության իրական արդյունքները, ապա տարածքային ընտրական հանձնաժողովն այդ 

ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքներն անվավեր է ճանաչում: Այդ դեպքում 

նյութերն ուղարկվում են Արցախի Հանրապետության դատախազություն: 

Իսկ Ընտրական օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` Հանրապետության 

նախագահի թեկնածուն, Հանրապետության նախագահի թեկնածուի վստահված անձը, եթե 

նրանք ներկա են եղել ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների ամփոփմանը, 

ինչպես նաև տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամը` ընտրական տեղամասում 

քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունում քվեարկության արդյունքների 



ամփոփման կարգի վերաբերյալ հատուկ կարծիք ունենալու մասին գրառում կատարելու 

դեպքում, իրավունք ունեն ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով և ժամկետներում 

բողոքարկելու տվյալ ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքները` տարածքային 

ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելով ընտրական տեղամասում քվեարկության 

արդյունքների վերահաշվարկի մասին դիմում: Ընտրական տեղամասում քվեարկության 

արդյունքների վերահաշվարկի դիմում կարող է ներկայացվել միայն համապատասխան 

տարածքային ընտրական հանձնաժողով քվեարկության հաջորդ օրը՝ ժամը 12:00-ից մինչև 

ժամը 18:00-ն, կամ քվեարկությունից հետո 2-րդ օրը` ժամը 09:00-ից մինչև ժամը 11:00-ն: 

Թվով 8 տարածքային ընտրական հանձնաժողովներից  և ոչ մեկում տեղամասում 

քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու կամ ընտրական տեղամասում 

քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկ կատարելու մասին դիմում չի ստացվել: 

Ընտրական օրենսգրքի 48-րդ հոդվածի 15-րդ մասի համաձայն`«Ընտրության 

արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին դիմում ընտրությունների արդյունքներն ամփոփող 

ընտրական հանձնաժողով կարող է ներկայացվել ընտրության արդյունքներն ամփոփելու 

համար ընտրական օրենսգրքով սահմանված համապատասխան ժամկետից առնվազն 2 օր 

առաջ` մինչև ժամը 18:00-ն: Ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին 

դիմումների քննարկումը կատարվում է ընտրությունների արդյունքների ամփոփման 

շրջանակում, և դրանց վերաբերյալ առանձին որոշում չի կայացվում»: 

Արցախի Հանրապետության նախագահի 2020 թվականի ապրիլի 14-ի երկրորդ փուլի 

ընտրություններն անվավեր ճանաչելու մասին դիմում Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովը չի ստացել: 

Առկա չէ որևէ դատական ակտ, որով փաստվել է անձանց ընտրական իրավունքի 

խախտում: Դատական ակտերով Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները կամ 

գործողությունները ոչ իրավաչափ չեն ճանաչվել: 

 

Ընտրական գործընթացի հրապարակայնության ապահովում 

Հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ ապրիլի 14-ի ընտրությունները կազմակերպվում են 

ոչ սովորական պայմաններում (նկատի է առնվում նոր կորոնավիրուսի աշխարհում 

տարածվածության փաստը), ինչպես նաև այն, որ Արցախի Հանրապետության ընտրական 

օրենսդրությունը Հանրապետության նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլի 

քվեարկության հետ կապված դիտորդների համատարմագրման օրենսդրական ուղղակի 

կարգավորումներ չի նախատեսում, բացառությամբ արդեն իսկ հավատարմագրված 

դիտորդներին կրկնակի հավատարմագրվելու պահանջ չներկայացնելուց, և ելնելով Ընտրական 

օրենսգրքի 8-րդ հոդվածով նախատեսված ընտրությունների նախապատրաստման և 

անցկացման հրապարակայնությունն ապահովելու ու ընտրական գործընթացի դիտարկումն 

առավել հանրամատչելի դարձնելու նկատառումներից, Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովն արդարացված է համարել  հանդես գալ  դիտորդների և զանգվածային 

լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հավատարմագրման գործընթացի վերաբերյալ 

լրացուցիչ հայտարարությամբ: 

Նոր հասարակական կազմակերպությունների կողմից որպես դիտորդ 

հավատարմագրվելու հայտ չի ներկայացվել: 2020 թվականի  մարտի 31-ի համապետական 

ընտրություններին մասնակցելու համար արդեն իսկ հավատարմագրված թվով 6 

հասարակական կազմակերպություններ (Հայաստանյան կազմակերպություններ` 

«Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ, «Քաղաքացիական 

աջակցության միջազգային կենտրոն» ՀԿ, «Ընդդեմ իրավական կամայականության» ՀԿ, 



Արցախյան կազմակերպություններ`   «Հանուն ժողովրդի» ՀԿ,  «Ապառաժ Երիտասարդական 

Միություն» ՀԿ, «Իրավական կրթություն» ՀԿ) իրենց նախնական հայտերում փոփոխություններ 

ու լրացումներ են նախաձեռնել (58 դիտորդ): Նոր հավատարմագրված զանգվածային 

լրատվամիջոցների ներկայացուցչների թիվը կազմել է 4: 

Այսպիսով, ապրիլի 14-ի ընտրությունները դիտարկելու նպատակով Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովում օրենքով սահմանված ժամկետներում հավատարմագրված և 

քվեարկության օրը փաստացի դիտարկում իրականացրած  հայաստանյան դիտորդների թիվը 

56  էր, իսկ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների թիվը` 32: Արցախյան 

հավատարմագրված դիտորդները 443-ն էին, զանգվածային լրատվամիջոցների 

ներկայացուցիչները`85: 

Հավատարիմ մնալով իր աշխատանքների թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունը 

ապահովելու գերակա սկզբունքներին, Արցախի Հանրապետության իշխանությունների 

ֆինանսական աջակցությամբ ապահովված` տեղամասերում տեսանկարահանման 

նախաձեռնությանը Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը  դրական էր վերաբերվել, 

ավելին` այն իրականացնող Արցախի Հանրային հեռուստատեսության youtube-յան ալիքով 

հղումը սույն թվականի ապրիլի 14-ին ևս  տեսանելի էր դարձրել նաև իր պաշտոնական 

կայքէջում: 

Խոսքը վերաբերվում է Արցախի Հանրային հեռուստատեսության կողմից` 

մասնագիտացված կազմակերպության հետ համագործակցելու միջոցով, Ստեփանակերտ 

քաղաքի բոլոր 35 տեղամասերում և շրջկենտրոնների տեղամասերում (ընդհանուր թվով 48 

տեղամաս` հանրապետության գրեթե 53 տոկոս ընտրողների ընտրական իրավունքի իրացման 

դիտարկման հնարավորությամբ) տեղադրված տեսախցիկների և ամբողջ քվեարկության 

ընթացքի հեռարձակմանը: 

Ընտրական օրենսգրքի 74-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն` «Համապետական 

ընտրությունների ժամանակ տարածքային ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության հաջորդ 

օրը՝ ժամը 12:00-ից սկսած, իրականացնում է ընտրական տեղամասերից ստացված՝ 

քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակների սկանավորում, որին կարող են հետևել 

ընտրական հանձնաժողովների անդամները, թեկնածուները, վստահված անձինք, դիտորդները 

և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչները: Քվեարկությանը մասնակցած 

ընտրողների ցուցակները սկանավորվում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 

սահմանած կարգով և ժամկետներում: Քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների 

սկանավորված ցուցակները փակցվում են տարածքային ընտրական հանձնաժողովում՝ բոլորի 

համար տեսանելի տեղում»: 

Սկանավորումը բոլոր տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում իրականացվել է 

մինչև ապրիլի 16-ի ժամը 12:00-ն, այսինքն` սահմանված ժամկետում:  

Ընտրությունների լուսաբանման աշխատանքներին նպաստելու, այդ աշխատանքներում 

ներգրավված կազմակերպություններին և ընտրությունները լուսաբանելու նպատակով 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրված լրատվամիջոցների 

աշխատանքին աջակցելու, ինչպես նաև, Ընտրական օրենսգրքի պահանջներին 

համապատասխան, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչների 

հայտարարություններն ու ճեպազրույցները ուղիղ հեռարձակելու տեխնիկական 

հնարավորություններն ապահովելու նպատակով շարունակել է գործել  դեռևս մարտի 26-ից 

կազմավորված  Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի Մամլո կենտրոնը: 

Ապրիլի 2-ից Մամլո կենտրոնի աշխատանքները կասեցվել են: Հանրապետության 

նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլին ընդառաջ՝ Կենտրոնի աշխատանքների 



նախապատրաստումը սկսվել է քվեարկությունից երեք օր առաջ՝ ապրիլի 11-ից՝ 

Ստեփանակերտի մշակույթի և երիտասարդության պալատում: Ճեմասրահում կահավորվել է 

համակարգչային սրահը՝ դյուրակիր համակարգիչներով, կահավորվել է ժամանակավոր 

հեռուստատաղավարը՝ հայտարարությունների և հարցազրույցների համար: Տարածքն 

ապահովվել է բարձր թողունակությամբ անլար և մալուխային ինտերնետ կապով՝ միանգամից 

մի քանի լրատվամիջոցների հնարավորություն տալով աշխատել ուղիղ եթերում: Նույն սրահում 

տեղադրված են եղել նաև անվճար հեռախոսներ՝ ՀՀ ելքով: 

Ապրիլի 14-ին, ժամը 9-ին Մամլո կենտրոնի ճեմասրահում ձևավորված տաղավարից, 

Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում ընտրությունների մեկնարկի մասին 

հայտարարությամբ հանդես է եկել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը: 

Ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան, Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովի ղեկավար կազմի ներկայացուցիչները Մշակույթի և երիտասարդության 

պալատի մեծ դահլիճում երեքժամյա պարբերականությամբ հանդես են եկել ճեպազրույցներով՝ 

ներկայացնելով քվեարկությանն ընտրողների մասնակցության մասին ցուցանիշները: Այդ 

թեմայով վերջին ճեպազրույցը կայացել է ապրիլի 14-ին, ժամը 21-ին: Ճեպազրույցները ուղիղ 

հեռարձակվել են Արցախի հանրային հեռուստատեսությամբ: Զուգահեռ, ճեպազրույցները 

տեսագրվել և ուղիղ հեռարձակվել են համացանցում՝ Արցախի հանրային հեռուստատեսության 

youtube-յան ալիքով: Ուղիղ միացմանը հետևելու հրավերն ուղարկվել է ավելի քան 150 

լրատվամիջոցների և անհատ լրագրողների: Ուղիղ միացումները վերահեռարձակվել կամ 

ընթացիկ նյութերում օգտագործել են մեկ տասնյակից ավելի հայաստանյան հեռուստաալիքներ: 

Ապրիլի 14-ին, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ստացվող 

հաղորդագրություններին համապատասխան նորություններն օպերատիվ  բազմացվել են և 

տրամադրվել Մամլո կենտրոնում աշխատող լրատվամիջոցներին: Նույն 

հաղորդագրությունները, եռալեզու թարգմանությամբ, տարածվել են ինչպես Կենտրոնական 

ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրված, այնպես էլ տեղեկատվական բազայում 

հավաքագրված բոլոր լրատվամիջոցներին: 

Ապրիլի 15-ին, ժամը 11:00-ին Մամլո կենտրոնում կայացել է Կենտրոնական ընտրական 

հանձնաժողովi նախագահի ճեպազրույցը՝ ընտրությունների նախնական արդյունքների 

վերաբերյալ: Հաջորդիվ՝ կայացել է Սրբուհի Արզումանյանի մամլո ասուլիսը: Այն ևս 

հեռարձակվել է Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում և տարածվել youtube-

յան ալիքով: 

Ապրիլի 15-ին մամլո կենտրոնում կայացել են նաև դիտորդական առաքելություն 

իրականացնող կազմակերպությունների և պետական մարմինների ներկայացուցիչների 

ասուլիսները: Մասնավորապես, լրագրողների հարցերին պատասխանել են ՀՀ Ազգային ժողովի 

խորհրդարանական պատվիրակության ներկայացուցիչները, ընտրություններին մասնակցած 

միակ միջազգային դիտորդը՝ Սևծովյան-կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և 

սոցիալական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն Վլադիմիր Զախարովը,  

դիտորդական առաքելություն իրականացնող հայաստանյան և արցախյան մի քանի 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Ասուլիսները ևս հեռարձակվել են Արցախի 

հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում և տարածվել youtube-յան ալիքով: 

Մամլո կենտրոնի տարածքում գործել է սպասարկման սրահ: 

 

Ընտրությունների քարոզչության լուսաբանման գործընթացի մշտադիտարկման մասին 

Հիմք ընդունելով Ընտրական օրենսգրքի 20-րդ հոդվածի 10-րդ կետը, 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի    



11-րդ հոդվածը Արցախի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական 

մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովը 2020 թվականի ապրիլի 9-ից մինչև 

ապրիլի 14-ը ներառյալ իրականացրել է Հանրապետության նախագահի ընտրությունների 

քարոզչության լուսաբանման գործընթացի մշտադիտարկում: 

Հանրապետության նախագահի ընտրությունների քարոզչության երկրորդ փուլի 

լուսաբանման գործընթացին մասնակցել են «Արցախի հանրային 

հեռուստառադիոընկերություն» ՓԲԸ-ն` Արցախի հանրային հեռուստատեսությամբ, «Փեյս 

հեռուստառադիոընկերություն» ՍՊԸ-ն`  «Փեյս կինո» և «Փեյս չատ»  հեռուստաալիքներով: 

Իրականացվել է քարոզարշավի լուսաբանմանը մասնակցող 

հեռուստառադիոընկերությունների վերգետնյա եթերային հեռարձակմամբ սփռված ծրագրերի 

Ընտրական օրենսգրքի, «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ԼՂՀ օրենքի պահանջներին 

համապատասխանության վերահսկողություն: 

Նշված ժամանակահատվածում անմիջական դիտարկման է ենթարկվել 

հեռուստառադիոծրագրերի և դրանց տեսագրությունների (ձայնագրությունների) ավելի քան 402 

եթերաժամ, որից 300 ժամը՝ հեռուստածրագրերի մշտադիտարկում, իսկ 102 ժամը՝ 

ռադիոծրագրերի մշտադիտարկում: 

Ի հետևություն մշտադիտարկման արդյունքների` Հանձնաժողովը եզրակացրել է, որ 

նախընտրական քարոզչության ընթացքում վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող 

հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների կողմից  վճարովի եթերաժամի մեկ 

րոպեի գինը փոփոխության չի ենթարկվել: 

Հանձնաժողովի մշտադիտարկման արդյունքում արձանագրվել են վերգետնյա եթերային 

հեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերությունների կողմից 09.04.20-12.04.20թթ. 

ժամանակահատվածում Հանրապետության նախագահի ընտրություններին մասնակցող 

թեկնածուներին հանրային հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով անվճար կարգով տրամադրված 

ընդհանուր եթերաժամանակը կազմել է 15 րոպե, իսկ վճարովի կարգով 30 րոպե: 

Հանձնաժողովի կողմից 2020 թվականի ապրիլի 14-ի Հանրապետության նախագահի 

երկրորդ փուլի ընտրությունների նախընտրական քարոզչության վճարովի կարգով 

տրամադրվող եթերաժամանակի սակագնի սահմանման և անփոփոխության օրենսդրական 

պահանջների, ինչպես նաև եթերաժամանակի ոչ խտրական տրամադրման սկզբունքի 

խախտումներ չեն արձանագրվել:   

Բացի այդ, Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող 

պետական հանձնաժողովը 2020 թվականի ապրիլի 9-ից մինչև ապրիլի 14-ն ընկած 

ժամանակահատվածում ընտրություններին մասնակցող նախագահի թեկնածուներից որևէ 

բողոք չի ստացել: 

Նախընտրական քարոզչությանը վերաբերող դիմում-բողոքներ չեն ստացվել նաև 

պետական մարմիններից, հասարակական կազմակերպություններից, զանգվածային 

լրատվամիջոցներից և քաղաքացիներից:   

Արցախի հանրային հեռուստաընկերության կողմից նախաձեռնվել է քաղաքական 

բանավեճ` 2020 թվականի ապրիլի 14-ի Արցախի Հանրապետության նախագահի 

ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների միջև, սակայն թեկնածուներից Մասիս 

Մայիլյանը հրաժարվել է մասնակցել բանավեճին:   

 

Նոր կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման միջոցառումների մասին 

Աշխարհում նոր կորոնավիրուսի վարակի տարածմամբ պայմանավորված Արցախի 

Հանրապետությունում համաճարակային կայուն վիճակը պահպանելու և  ապրիլի 14-ի 



նախագահական ընտրությունները ևս պատշաճ մակարդակով անցկացնելու նկատառումներից 

ելնելով, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նոր կորոնավիրուսի տարածման 

կանխարգելման աշխատանքները համակարգող Արցախի Հանրապետության 

միջգերատեսչական հանձնաժողովի հետ համագործակցելով՝ ձեռնարկել է մի շարք 

նախականխիչ-պաշտպանական միջոցներ: Մասնավորապես, հիմքում ունենալով բացառապես 

ընտրողների առողջական վիճակը անխոցելի պահելու գերնպատակը, քվեարկության օրը 

տեղամասային կենտրոնների սանիտարահիգիենիկ վիճակն ու տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովականների, ընտրողների և այլ անձանց առողջական վիճակի անվտանգության 

ապահովման ուղղությամբ իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ. տեղամասային 

կենտրոններում գտնվողները (ընտրական հանձնաժողովի անդամներ, ընտրողներ և այլ 

անձինք) ապահովվել են մեկանգամյա օգտագործման դիմակներով, ձեռնոցներով, ախտահանիչ 

նյութերով  (ալկոհել, քլորակիր), տեղամասային կենտրոններում փակցվել են ուղեցույց-

բժշկական ցուցումներ: Տեղամասերը ախտահանվել են նախապես: Քվեարկելիս գրառում 

կատարելու համար յուրաքանչյուր ընտրողի տրամադրվել է անհատական գրիչ: 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին լրացուցիչ կարգով հանձնարարվել-

առաջարկվել է(տրամադրվել է անելիքների ուղեցույց) խստիվ հետևել, որպեսզի  ընտրողները 

պահպանեն հետևյալ  լրացուցիչ կաննոները. 

-մինչև տեղամաս մտնելը տեղամասային կենտրոնում ստանալ մեկանգամյա 

օգտագործման դիմակ, ձեռնոց, ախտահանվել ալկոհելով և վերցնել անհատական գրիչ 

-անպայման կրել տրամադրված դիմակն ու ձեռնոցը 

-միմյանցից սոցիալական հեռավորություն պահպանել (առնվազն 1 մետր) 

-ընտրողների ցուցակում գրառումներ կատարող տեղամասային ընտրական 

հանձնաժողովի անդամին ցույց տալ իր անձը հաստատող փաստաթուղթը `առանց 

փաստաթուղթը նրան առձեռն տրամադրելու 

-տեղամասում իր կողմից օգտագործված պաշտպանիչ միջոցները տեղամասը լքելուց 

հետո լցնել դրա համար նախատեսված տարրայի մեջ: 

 

Վերոգրյալը հիմք ընդունելով և ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական 

օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներով` Արցախի Հանրապետության 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը  

 

ՈՐՈՇՈՒՄ Է 

 

1. Արցախի Հանրապետության նախագահի երկրորդ փուլի (2020 թվականի ապրիլի 14) 

ընտրությունների նախապատրաստման և քվեարկության ընթացքում տեղի չեն ունեցել 

Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի այնպիսի խախտումներ, որոնք կարող էին 

ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում նիստում հրապարակվելու պահից: 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ  

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ                                        Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ 
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ք.Ստեփանակերտ 


