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 նա խա Բան

2018թ. ապ րի լից «Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» հա սա րա կա
կան կազ մա կեր պու թյու նը (այ սու հետ՝ Ի Եմ) Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան դա տա կան հա մա կար գի ամ րապնդ ման և դա տա կան 
բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց մանն ո ւղղ ված իր ջան քե րի շր ջա նա
կում ի րա կա նաց րել է ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի դա տա վո
րի ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի դի տար կում:

 Դի տար կու մը կա տար վե լէ ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի շա հագր գիռ 
կող մե րի հրա պա րա կում նե րի, այդ թվում՝ հայ տա րա րու թյուն նե րի, 
հար ցազ րույց նե րի, ե լույթ նե րի և այլ նի գնա հատ ման մե թո դա բա նու
թյան հի մանվ րա՝ գոր ծըն թա ցի թա փան ցի կու թյան, օբյեկ տի վու թյան 
և ար դա րու թյան չա փա նիշ նե րի լույ սի ներ քո: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը մի ակ բարձ րա գույն ա տյանն 
է, ո րն ի րա կա նաց նում է սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյուն և 
լու ծում ը նտ րա կան վե ճե րը: սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը կազմ
ված է ի նը դա տա վո րից: Հա մա ձայն 2015թ. դեկ տեմ բե րի 6‒ի սահ
մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի՝ սԴ դա տա վոր նե րի թեկ նա ծու
նե րի ա ռա ջադ րու մը հա ջոր դա բար ի րա կա նաց վում է իշ խա նու թյան 
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տար բեր թևե րի՝ Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի, ՀՀ կա ռա վա րու
թյան և ՀՀ դա տա վոր նե րի ը նդ հա նուր ժո ղո վի կող մից: 

սԴ դա տա վոր կա րող է ը նտր վել քա ռա սուն տա րին լրա ցած, մի
այն ՀՀ քա ղա քա ցի հան դի սա ցող, ը նտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող, 
բարձր մաս նա գի տա կան ո րակ նե րով և մաս նա գի տա կան աշ խա
տան քի ա ռն վազն տասն հինգ տար վա փոր ձա ռու թյամբ, բարձ րա
գույն կր թու թյամբ ի րա վա բա նը: ՀՀ ՆԱ ԽԱ ԳԱ ՀԻ ԿՈՂ ՄԻՑ ՍԴ ԴԱ ՏԱ ՎՈ ՐԻ 

ԹԵԿ ՆԱ ԾՈ ՒԻ Ա ՌԱ ՋԱԴՐ ՄԱՆ ՄԱ ՍԻՆ
 
Երբ 2018թ. մար տին գա գիկ Հա րու թյու նյա նը սԴ նա խա գա

հի պաշ տո նից հրա ժա րա կա նի դի մում ներ կա յաց րեց՝ նո րաս տեղծ 
Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի նա խա գա հի պաշ տոնն զբա ղեց
նե լու նպա տա կով, սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծու ա ռա ջադ րե լու հեր
թըՀՀ նա խա գա հինն էր:

2018թ. ապ րի լի 26‒ին նա խա գահ ար մեն սարգ սյա նը ՀՀ սԴ դա
տա վո րի պաշ տո նում ՀՀ ազ գային ժո ղո վին ա ռա ջադ րեց պա րոն 
Է միլ Բա բա յա նի թեկ նա ծու թյու նը:

 նա խա գահ ար մեն սարգ սյա նի կող մից հի շյալ թեկ նա ծո ւի ա ռա
ջադ րու մից հե տո, ա վե լի քան 30 հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու
թյուններ, այդ թվում՝ Ի Եմ‒ը, հիմք ըն դու նե լով Է միլ Բա բա յա նի թեկ
նա ծու թյան ա ռա ջադր ման գոր ծըն թա ցի թա փան ցի կու թյան և հրա
պա րա կայ նու թյան բա ցա կա յու թյու նը, նա խա գա հին կոչ ա րե ցին հետ 
կան չել սԴ դա տա վո րի պաշ տո նում իր ներ կա յաց րած թեկ նա ծու
թյան ա ռա ջադ րու մը՝ ձեռ նա մուխ լի նե լով այն պի սի ըն թա ցա կար գե
րի ձևա վոր մա նը, ո րոնք կա պա հո վեն նման բարձր դա տա կան պաշ
տո նում թեկ նա ծո ւի ա ռա ջադր ման թա փան ցիկ, հրա պա րա կային և 
ար դար ըն թա ցա կար գե րով գոր ծըն թաց։



6 7

 Հա կա ռակ դեպ քում, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
կոչ է ին ա նում ՀՀ օ րենս դիր մարմ նին չք վե ար կել նա խա գա հի ա ռա
ջադ րած թեկ նա ծո ւի օգ տին և Հան րա պե տու թյան նա խա գա հին հնա
րա վո րու թյուն տալ թա փան ցիկ, հրա պա րա կային և ար դար ըն թա
ցա կար գովմր ցույ թի մի ջո ցով ը նտ րել սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծու[3]: 

Ի հա վե լումն խնդ րա հա րույց թեկ նա ծու թյան ա ռա ջադր մա նը, 
Ի Եմ‒ը վկա յա կո չում էր թեկ նա ծո ւի կեն սագ րա կան տվյալ նե րե րի 
(CV) և սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծո ւին ա ռա ջադր վող պա հանջ նե րի ան
հա մա պա տաս խա նու թյու նը [4]: 

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ նա խա գահ սարգ սյա նը հետ 
չկան չե ցԷ միլ Բա բա յա նի թեկ նա ծու թյան ա ռա ջադ րու մը, վեր ջինս 
խորհր դա րա նում 2018թ. մայի սի 4‒ին չս տա ցավ պատ գա մա վոր նե
րի ձայ նե րի 3⁄5    ‒ը: 

 Հա մա ձայն տար բեր պատ գա մա վոր նե րի պնդ ման՝ Է միլ Բա բա
յա նի՝ որ պես սԴ դա տա վո րի ը նտ րու թյան ձա խող ման հիմ նա կան 
պատ ճա ռը նրա ա ռա ջադր ման գոր ծըն թա ցի ոչ հրա պա րա կայ նու
թյունն ու գաղտ նի ու թյունն էր [5]:

 Հա մա ձայն ՀՀ «ազ գային ժո ղո վի կա նո նա կարգ» սահ մա նադ րա
կան օ րեն քի՝ սԴ դա տա վո րի թա փուր տե ղի հա մար նոր թեկ նա ծուն 
պետք է ա ռա ջադր վեր ի րա վա սու մարմ նի կող մից՝ ա ռա ջին քվե ար
կու թյու նից հե տո` տասն օր վա ըն թաց քում (հոդ ված 141 (8)):

 մայի սի 13‒ին 112 գոր ծող փաս տա բան և 25 հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պու թյուն տա րա ծե ցին հայ տա րա րու թյուն ևկոչ ա րե ցին նա
խա գահ ար մեն սարգ սյա նին ստեղ ծել հե ղի նա կա վոր ի րա վա բան նե
րով հա մալր ված խորհր դակ ցա կան մար մին: այս խորհր դակ ցա կան 

մար մի նը պետք է հա վա սա րու թյան և ար դա րու թյան սկզ բունք նե
րին հա մա պա տաս խա նող թա փան ցիկ և հրա պա րա կային մր ցույ թի 
ի րա կա նաց ման մի ջո ցով, ՀՀ նա խա գա հին ներ կա յաց ներ մր ցույ թին 
մաս նակ ցած հա վակ նորդ նե րի վե րա բե րյալ խորհր դատ վա կան կար
ծիք, ո րոն ցից և ՀՀ նա խա գահն ազ գային ժո ղո վի կա ռա ջադ րե րիր 
ը նտ րու թյամբ լա վա գույն թեկ նա ծո ւին [6]:

2018թ. մայի սի 18‒ին ՀՀ նա խա գահ ար մեն սարգ սյա նը, ի պա
տաս խան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մտա հո գու թյուն
նե րին և ա ռա ջար կու թյուն նե րին, հայ տա րա րեց, որ մայի սի 17‒ին 
նա մա կով դի մել է աԺ նա խա գահ ա րա Բաբ լո յա նին՝ տե ղե կաց նե լով, 
որ սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծու կա ռա ջադ րի մի այն այդ հար ցով լայն 
խորհր դակ ցա կան գոր ծըն թաց ներ կազ մա կեր պե լուց հե տո,ո րից հե
տո, աԺ‒ին կներ կա յաց նի ՀՀ սԴ դա տա վո րի ը նտ րու թյան հա մար 
ա մե նաար ժա նի թեկ նա ծո ւին  [7]: ՀՀ նա խա գա հի այս քայ լը բարձր 
գնա հատ վեց քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան և մաս նա գի տա
կան հան րու թյան կող մից [8]:

2018թ. մայի սի 20‒ին,  ա վե լի քան 200 գոր ծող փաս տա բան, նա
խա գահ ար մեն սարգ սյա նին ա ռա ջար կե ցին՝ որ պես սԴ դա տա վո րի 
թեկ նա ծու, քն նար կել փաս տա բան վա հե գրի գո րյա նի թեկ նա ծու
թյու նը [9]: մեկ օր ան ց, մայի սի 21‒ին,   Փաս տա բան նե րի պա լա տի  
եր կու ան դամ ներ ա հա զան գե ցին, որ վա հե գրի գո րյա նի թեկ նա ծու
թյու նը պաշտ պա նող փաս տա բան նե րի մի մա սի նկատ մամբճն շում
նե րեն ի րա կա նաց վում այն պի սի ան հատ նե րի կող մից, ո րոնք սերտ 
հա րա բե րու թյուն ներ ու նեն ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի գոր
ծող նա խա գահ Հրայր Թով մա սյա նի հետ [10]: Ճն շում նե րի հետ
ևան քով փաս տա բան նե րից մե կը հետ կան չեց իր ստո րագ րու թյու նը 
վա հե գրի գո րյա նի թեկ նա ծու թյու նը ե րաշ խա վո րող փաս տաթղ թից: 
Ի Եմ‒ը խիստ դա տա պար տեց կա տար վա ծը՝ շա հագր գիռ կող մե րին 
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կոչ ա նե լով դա դա րեց նել բո լոր տի պի ճն շում նե րը Փաս տա բան նե րի 
պա լա տի ան դամ նե րի նկատ մամբ:   

2018թ. հու նի սի 1‒ին, գրա վոր պա տաս խա նե լով «ա զա տու թյուն» 
ռա դի ո կա յա նի հարց մա նը, ՀՀ նա խա գա հի աշ խա տա կազ մի հա սա
րա կայ նու թյան հետ կա պե րի վար չու թյու նը տե ղե կաց րեց, որ նա խա
գահ ար մեն սարգ սյա նը պատ րաստ վում է դի մել ՀՀ սահ մա նադ
րա կան դա տա րան պար զե լու ՀՀ «ազ գային ժո ղո վի կա նո նա կարգ» 
սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 141‒րդ հոդ վա ծի 3‒րդ և 8‒րդ մա սե րի 
սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցը, քա նի որ 141‒րդ հոդ վա ծի 8‒րդ 
մա սը սահ մա նում է, որ  ե թե սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի դա
տա վո րը չի ը նտր վում, ա պա աԺ քվե ար կու թյու նից հե տո՝ տաս նօ
րյա ժամ կե տում, ի րա վա սու մար մինն ա ռա ջադ րում է նոր թեկ նա ծու, 
մինչ դեռ ՀՀ նա խա գահն այդ ժամ կե տում նոր թեկ նա ծու չէր ա ռա
ջադ րել;

 
Ի հա վե լումն այս ա մե նի, ՀՀ նա խա գա հի աշ խա տա կազ մի հա

սա րա կայ նու թյան հետ կա պե րի վար չու թյու նը տե ղե կաց րեց, որ նա
խա գահ ար մեն սարգ սյա նը ո րո շում է կա յաց րել ստեղ ծել ժա մա նա
կա վոր խորհր դակ ցա կան աշ խա տան քային խումբ՝ սԴ դա տա վո րի 
հա վակ նորդ նե րի վե րա բե րյալ կար ծիք ներ ձևա վո րե լու և ի րեն ներ
կա յաց նե լու հա մար, ո րոնք ամ փո փե լով, սեղմ ժամ կե տում, աԺ‒ին 
կա ռա ջադ րի սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծու [11]:

 նա խա գահ ար մեն սարգ սյա նը ժա մա նա կա վոր խորհր դակ ցա
կան աշ խա տան քային խումբ ստեղ ծե լու իր մտադ րու թյու նը բարձ
րա ձայ նե լուց քա ռա սուն օր հե տո մի այն, հու լի սի 11‒ին, ստո րագ րեց 
կար գադ րու թյուն, ո րով սահ ման վում  էր ի նչ պես խորհր դակ ցա կան 
ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քային խմ բի կազ մը, այն պես էլ սԴ դա
տա վո րի թեկ նա ծո ւի հա մար դի մե լու և ը նտ րու թյու նը կազ մա կեր պե

լու, ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քային խմ բի յու րա քան չյուր ան դա մի 
կող մից յու րա քան չյուր հա վակ նոր դի վե րա բե րյալ ա նա նուն խորհր
դատ վա կան կար ծի քը նա խա գա հին փո խանց վե լու կար գը [12]:

 
այս պի սով՝ չնա յած այն հան գա ման քին, որ 2018թ. մայի սի 18‒ին 

ՀՀ նա խա գա հը հրա պա րա կավ հայ տա րա րեց խորհր դատ վա կան 
գոր ծըն թաց նե րի մի ջո ցով սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծու ա ռա ջադ րե լու 
իր մտադ րու թյան մա սին, նա շատ եր կար ժա մա նակ որ ևէ քայլ չէր 
ձեռ նար կում իր խոս տումն ի րա կա նաց նե լու ո ւղ ղու թյամբ: 

2018 թ. մայի սի 5‒ին  Ի Եմ‒ը մտա հո գու թյուն հայտ նեց առ այն, 
որ ՀՀ սԴ դա տա վո րի թա փուր պաշ տո նը զբա ղեց նե լու հա մար 
ՀՀ նա խա գա հի ա ռա ջադ րած թեկ նա ծո ւի` խորհր դա րա նի կող մից
չընտր վե լուց հե տո, մե կամ սյա ժամ կե տում ՀՀ նա խա գա հը  նոր թեկ
նա ծու նշա նա կե լու ո ւղ ղու թյամբ ակ տիվ ու շո շա փե լի քայ լեր չի ձեռ
նար կել [13]:

2018թ. հու նի սի 18‒ին ՀՀ նա խա գա հի կար գադ րու թյամբ հաս
տատ վեց խորհր դակ ցա կան ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քային խմ
բի կազ մը [14]: խորհր դակ ցա կան ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քային 
խում բի կազմ ներգ րավ վե ցին հետ ևյալ պաշ տո նա տար ան ձինք.

1. Է միլ տա րա սյան — ՀՀ նա խա գա հի աշ խա տա կազ մի ղե կա վար, 
2. գևորգ Դա նի ե լյան — ԲԴխ ներ կա յա ցու ցիչ, 
3. նի նա Փի րու մյան — մԻպ ներ կա յա ցու ցիչ, 
4.ան նա վար դա պե տյան —  ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րի 

ներ կա յա ցու ցիչ, 
5. սամ վել Դիլ բան դյան — Ե պՀ ներ կա յա ցու ցիչ, 
6. ա նա հիտ մա նա սյան —  ար դա րա դա տու թյան ա կա դե մի այի 

ներ կա յա ցու ցիչ, 
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7. Լևոն գևոր գյան —  Հա յաս տա նի ա մե րի կայն հա մալ սա րա նի 
ներ կա յա ցու ցիչ, 

8.Կա րին յով սէ փյան —  Հա յաս տա նում ֆրան սի ա կան հա մալ սա
րա նի ներ կա յա ցու ցիչ, 

9.ա րամ վարդ ևա նյան —  Հայ‒Ռու սա կան (ս լա վո նա կան) հա մալ
սա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ, 

10. տա րոն սի մո նյան —  ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի ներ կա
յա ցու ցիչ, 

11.վա հե Են գի բա րյան —  « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա
տա վոր նե րի մի ու թյուն» ՀԿ‒ի ներ կա յա
ցու ցիչ, 

12. զո րայր Հա րու թյու նյան —   ՀՀ նա խա գա հի ներ կա յա ցու ցիչ, 
փաս տա բան:

սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծու նե րի հա վակ նորդ նե րի հար ցազ րույ ցը 
նշա նակ վեց 2018թ. հու լի սի 7‒ին, նա խա գա հա կան նս տա վայ րում:

 Հու լի սի 29‒ի հրա պա րակ վեց սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծո ւի ըն րու
թյա նը մաս նակ ցե լու նպա տա կով դի մում ներ կա յաց րած հինգ հա
վակ նորդ նե րից չոր սի ա նուն նե րը, ո րոնք է ին. ար թուր վա ղար շյան՝ 
Ե պՀ պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյան ամ բի ո նի վա րիչ,  Իշ խան 
նա զա րյան՝ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան խորհր դի աշ խա տա կազ մի 
ղե կա վար, Բաբ կեն սահ րա դյան՝ փաս տա բան, վա հե գրի գո րյան՝ 
փաս տա բան: Հին գե րորդ դի մո ղը, մինչ հար ցազ րույց նե րի ըն թացքն 
իր ա նու նը հրա պա րա կե լու հա մա ձայ նու թյուն չէր տվել:

2018թ. հու լի սի Ի Եմ‒ը տա րա ծեց հայ տա րա րու թյուն [15]՝  բարձ
րա ձայ նե լով մի շարք վե րա պա հում ներ նա խա գահ ար մեն սարգ
սյա նի կող մից ստեղծ ված աշ խա տան քային խմ բի կազ մի և գոր ծա
ռույթ նե րի վե րա բե րյալ: Հայ տա րա րու թյու նում աս վում էր, որ աշ խա

տան քային խում բը չի ստեղծ վել բաց և թա փան ցիկ գոր ծըն թաց նե
րի ար դյուն քում: սկզ բունք ներն ու չա փո րո շիչ նե րը, ո րոնց հի ման 
վրա ը նտր վել են խմ բի ան դամ նե րը, ա ռն վազն ան հաս կա նա լի են: 
ան հաս կա նա լի և չպատ ճա ռա բան ված են աշ խա տան քային խումբ 
ներգ րավ ված հա մալ սա րան նե րի և այդ հա մալ սա րան նե րի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի ը նտ րու թյան սկզ բունք նե րը:Չ պատ ճա ռա բան ված են 
նաև այն սկզ բունք ներն ու չա փա նիշ նե րը, ո րոնց հի ման վրա Հա յաս
տա նում առ կա մի շարք հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րից 
ը նտր վել է « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա վոր նե րի մի ու
թյուն» ՀԿ‒ն և դրա ներ կա յա ցու ցի չը:

 նույն քան ան հաս կա նա լի և չհիմ նա վոր ված են այն սկզ բունք ներն 
ու չա փա նիշ նե րը, ո րոնց հի ման վրա ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի 
ան դամ, փաս տա բան զո րայր Հա րու թյու նյան նաշ խա տան քային խմ
բում ներգ րավ վել է որ պես Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ներ կա
յա ցու ցիչ:

 ան հաս կա նա լի էր, թե ի նչ ան հրա ժեշ տու թյամբ է պայ մա նա վոր
ված խորհր դակ ցա կան ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քային խմ բում 
ներգ րավ վել ՀՀ նա խա գա հի եր կու ներ կա յա ցու ցիչ, ե թե բո լոր մյուս 
ի նս տի տուտ ներն ու նե ին մե կա կան ներ կա յաց վա ծու թյուն:

մ տա հո գիչ էր նաև այն հան գա ման քը, որ աշ խա տան քային խմ բի 
ան դամ նե րից մե կը՝ սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծո ւի հա վակ նորդ նե րից 
մե կի գոր ծըն կերն էր: խմ բի այլ ան դամ նե րից եր կու սը ե րաշ խա վո
րել է ին հա վակ նորդ նե րից մե կին՝ որ պես սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծու: 
մեկ այլ հա վակ նորդ դա սա խո սել էր աշ խա տան քային խմ բի ան դամ
նե րի մե ծա մաս նու թյա նը: 

 խորհր դակ ցա կան ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քային խմ բի յոթ 
ան դա մի տա րի քը ցածր էր քա ռա սու նից և, ը ստ է ու թյան, նրանք՝ որ
պես ը նտ րու թյուն կա տա րող աշ խա տան քային խմ բի ան դամ ներ, չէ
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ին հա մա պա տաս խա նում այն չա փա նիշ նե րին, ո րոնք ա ռա ջադր ված 
են սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծո ւին: Ի հա վե լումն այս ա մե նի՝ աշ խա
տան քային խմ բից և որ ևէ մե կը չու ներ բարձր դա տա կան մար մին նե
րում թեկ նա ծու նե րի ը նտ րու թյան փոր ձա ռու թյուն:

 
Ի Եմ‒ը մտա հո գու թյուն է հայտ նել նաև հար ցազ րույց նե րի ան

ցկաց ման ըն թա ցա կար գի վե րա բե րյալ, քա նի որ սահ ման ված չեն 
ե ղել ո ՛չ հար ցազ րույց նե րի ըն թա ցա կար գե րը, ո ՛չ էլ ՀՀ սԴ դա տա վո
րի թեկ նա ծո ւի ը նտ րու թյան չա փա նիշ նե րը: Չի ե ղել ոչ մի կար գադ
րու թյուն հար ցազ րույց նե րի ան ցկաց ման հա մար: Չի սահ ման վել 
նաև   հա վակ նորդ նե րի հար ցազ րույց նե րի տևո ղու թյան ա ռա վե լա
գույն սահ մա նը: Կա նո նա կար գով հս տա կեց ված չեն ե ղել, թե ա րդյոք 
աշ խա տան քային խմ բի ան դամ նե րի կող մից տր վող խորհր դատ վա
կան կար ծիք նե րը վե րա բե րե լու են հա վակ նորդ նե րի մաս նա գի տա
կան ո րակ նե րին և/ կամ ան ձնա կան հատ կա նիշ նե րին, թե այլ աս
պեկտ նե րի ևս: 

Ինչ պես հա վակ նորդ նե րից մե կի հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ պարզ 
դար ձավ, աշ խա տան քային խմ բի ան դամ նե րը պատ րաստ վում է ին 
ստու գել հա վակ նորդ նե րի թե՛ ան ձնա կան, թե՛  մաս նա գի տա կան   
ո րակ նե րը, չնա յած այն հան գա ման քին, որ հենց ի րենց մե ծա մաս
նու թյու նը չէր հա մա պա տաս խա նում այն չա փա նիշ նե րին, ո րոնք 
ա ռա ջադր ված են սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծո ւին:ակն հայտ էր, որ աշ
խա տան քային խում բը չի պատ րաստ վում ներ կա յաց նել մի աս նա կան 
կար ծիք:

 Հա մա ձայն ՀՀ նա խա գա հի կար գադ րու թյան՝ աշ խա տան քային 
խմ բի յու րա քան չյուր ան դամ յու րա քան չյուր հա վակ նոր դի վե րա
բե րյալ ա նա նուն խորհր դատ վա կան կար ծի քը պետք է փո խան ցեր 
աշ խա տան քային խմ բի ղե կա վա րին, ո րն էլ իր հեր թին, այդ կար
ծիք նե րը պետք է փո խան ցեր ՀՀ նա խա գա հին: այս գոր ծըն թա ցում 

հեր թա կան ան գամ բա ցա կա յում է ին այն հս տակ սկզ բունք ներն ու 
չա փո րո շիչ նե րը, ո րոնց հի ման վրա  ՀՀ նա խա գա հը պետք է ո րո
շում կա յաց ներ: սա նշա նա կում էր, որ սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծո ւի 
ը նտ րու թյու նը հեր թա կան ան գամ թողն վում է ՀՀ նա խա գա հի հայե
ցո ղա կան/ կա մա յա կան ո րոշ մա նը: 

Ի Եմ‒ին չեն տրա մադր վել հա վա կա նորդ նե րի ներ կա յաց րած 
փաս տաթղ թե րի պատ ճե նե րը:

 Հաշ վի առ նե լով վե րոն շյա լը՝ Ի Եմ‒ը ան հրա ժեշտ է հա մա րում 
ամ րագ րել, որ Կա նո նա կար գով նա խա տես ված աշ խա տան քային 
խմ բի ան դամ նե րի ա ռան ձին և ա նա նուն կար ծիք նե րի տրա մադր
ման ըն թա ցա կար գը, ա ռանց այդ կար ծիք նե րի հա մար սահ ման ված 
սկզ բունք նե րի և չա փա նիշ նե րի, չի կա րող հա մար վել ո րո շա կի և բա
վա րար ստան դարտ՝սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծու ը նտ րե լու հա մար:

2018թ. հու լի սի 7‒ին տե ղի ու նե ցան  սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծո ւի 
հինգ հա վակ նորդ նե րի հար ցազ րույց նե րը: Ի Եմ‒ը դրա կան է գնա
հա տում այն հա նա գա ման քը, որ գոր ծըն թա ցը բաց էր Ի Եմ‒ի դի
տոր դա կան ա ռա քե լու թյան հա մար, և կազ մա կեր պու թյան ե րեք ան
դամ ներ կա րո ղա ցան ի րա կա նաց նել դի տոր դու թյուն: 

Ինչ վե րա բե րում է բուն գոր ծըն թա ցին,դ րա նում տեղ է ին գտել 
ո րո շա կի կո պիտ սխալ ներ ու բաց թո ղում ներ: ա ռա ջի նը՝ բո լոր հա
վակ նորդ նե րը հար ցազ րույ ցին հրա վիր ված է ին ա ռա վո տյան ժա մը 
10‒ին, ին չի հետ ևան քով չորս հա վակ նորդ ստիպ ված էր սպա սել 
հար ցազ րույ ցի հա մար նա խա տես ված սե նյա կից դուրս այն դեպ քում, 
ե րբ յու րա քան չյուր հա վակ նոր դի կա րե լի էր հար ցազ րույ ցի հրա վի
րել կոնկ րետ ժա մի: այս ան փու թու թյան հետ ևան քով սԴ դա տա վո
րի թեկ նա ծո ւի հա մար դի մում ներ կա յաց րած վեր ջին հա վակ նոր դը 
ստիպ ված էր իր հեր թին սպա սել ա վե լի քան ե րեք ժամ:
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 ման րուք թվա ցող այս հան գա ման քը բա վա կա նա չափ ան հար
գա լից էր սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծո ւի հա վակ նորդ նե րի նկատ մամբ, 
չնա յած որ ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քային խում բը հան դես ե կավ 
հայ տա րա րու թյամբ՝ հոր դո րե լով կա տար վա ծը չդի տար կել ան հար
գա լից վե րա բեր մունք սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծո ւի հա վակ նորդ նե րի 
կամ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նկատ մամբ:

 Հա ջորդ խն դիրն այն էր, որ ա ռա ջին հա վակ նոր դի հետ հար ցազ
րույցն ա վար տե լուց հե տո, ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քային խում բը 
հայ տա րա րեց ը նդ մի ջում: Ը նդ միջ ման ըն թաց քում աշ խա տան քային 
խմ բի եր կու ան դամ պատշ գամ բում մեկ այլ հա վակ նոր դի ներ կա յու
թյամբ սկ սե ցին քն նար կել ա ռա ջին հա վակ նոր դի՝ ի րենց հար ցե րին 
տված պա տաս խան նե րը: Եվ չնա յած այն հան գա ման քին, որ մտ քե
րի փո խա նա կումն ի րա կա նաց վում էր ան գլե րեն և են թադր վում էր, 
որ խո սակ ցու թյա նը ներ կա մաս նա կի ցը վարժ չի տի րա պե տում ան
գլե րե նին, ա կն հայտ էր, որ քն նար կու մը վե րա բե րում է հենց ա ռա ջին 
մաս նակ ցին: 

 Ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քային խմ բի ան դամ նե րից մեկն ա կն
հայ տո րեն չէր հաս կա ցել իր դերն ու գոր ծա ռույթ նե րը և փո խա րե նը 
հա վակ նորդ նե րին հար ցեր տա լու և լսե լու նրանց պա տաս խան նե րը, 
նա ստեղծ ված հնա րա վո րու թյունն օգ տա գոր ծում էր ի նք նաար տա
հայտ ման հա մար՝ եր բեմն նույ նիսկ դա սախ սե լով հա վակ նորդ նե րից 
ո մանց՝ իր հար ցադ րում նե րի մի ջո ցով բարձ րաց րած տար բեր խն
դիր նե րի վե րա բե րյալ: ստեղծ ված ի րա վի ճակն ա կն հայտ ան հար
գա լից վե րա բեր մունք էր հա վակ նորդ նե րի նկատ մա մաբ և ա վե լորդ 
ձգձ գում էր գոր ծըն թա ցը: 

 Ժա մա նա կա վոր խմ բի աշ խա տանք նե րում բա ցա կա յում է ին հար
ցե րը հն չեց նե լու հա մար հս տակ ըն թա ցա կար գերն ու կար գա պա հա

կան կա նոն նե րը. աշ խա տան քային խմ բի ան դամ նե րը հար ցեր տա
լիս է ին պա տա հա կան հեր թա կա նու թյամբ, ին չի հետ ևան քով ո րոշ 
ան դամ ներ չա րա շա հում է ին մյուս նե րի համ բե րու թյու նը՝ տա լով ա վե
լի շատ հար ցեր կամ եր կար նա խա բա նով ձևա կեր պե լով հար ցերն 
այն դեպ քում, ե րբ մյուս նե րը, փաս տո րեն, զրկ վում է ին հարց տա լու 
հնա րա վա րու թյու նից առ հա սա րակ:

 
Եվ չնա յած այն հան գա ման քին, որ աշ խա տան քային խմ բի ան

դամ նե րը հար ցազ րույց ներն սկ սե լուց ա ռաջ հայ տա րա րե ցին, որ 
հար ցազ րույց նե րը տևե լու են ե րե սուն րո պե, միև նույն է այդ պայ մա
նա վոր վա ծու թյու նը չպահ պան վեց, և հա վակ նորդ նե րից մեծ մա սի 
հար ցազ րույց ներն ու նե ցան տար բեր ժա մա նա կային տևո ղու թյուն:

 Ժա մա նա կա վոր խմ բի աշ խա տանք նե րում ան կողմ նա կա լու թյան 
կաս կած է հա րու ցում նաև այն հան գա ման քը, որ աշ խա տան քային 
խմ բի ան դամ նե րի մեծ մա սը Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում 
ե ղել են հա վակ նորդ նե րից մե կի ու սա նող նե րը: 

խմ բի ան դամ նե րից եր կուսն ա վե լի վաղ ե րաշ խա վո րել է ին հա
վակ նորդ նե րից մե կին, ին չով և պայ մա նա վոր ված հար ցազ րույ ցի 
ըն թաց քում հայ տա րա րե ցին, որ ի րենք որ ևէ հարց ի րենց, կող մից 
ե րաշ խա վոր ված հա վակ նոր դին, չեն ո ւղ ղե լու: Եվ չնա յած այդ հան
գա ման քին, նրան ցից մե կը հար ցեր էր ո ւղ ղում այլ հա վակ նորդ նե րի: 
աշ խա տան քային խմ բի ան դամ նե րը, շատ քիչ բա ցա ռու թյուն նե րով, 
տար բեր հա վակ նորդ նե րին տա լիս է ին տար բեր հար ցեր: սա մտա
հո գիչ է, քա նի որ բո լոր հա վակ նորդ նե րի հա մար կազմ ված նույ նան
ման հար ցա թեր թի կի բա ցա կա յու թյու նը ստեղ ծե լու է մի վի ճակ, ե րբ 
հա վակ նորդ նե րի վե րա բե րյալ կար ծիք ներ ներ կա յաց նե լիս, բա ցա
կայե լու են հա մե մա տու թյան չա փա նիշ նե րը:  
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Ինչ ևէ, հիմ նա կան խն դիրն այս գոր ծը թա ցի ձևա կան լի նելն է ր՝ 
նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ աշ խա տան քային խմ բի 
ղե կա վա րը բազ միցս հս տա կեց րեց, որ ՀՀ նա խա գա հը սահ մա նա
փակ ված չէ խորհր դատ վա կան ժա մա նա կա վոր աշ խա տան քային 
խմ բի կար ծի քով և թեկ նա ծու ա ռա ջադ րե լիս ու նի բա ցար ձակ հայե
ցո ղու թյուն: սա նշա նա կում է, որ ե թե ան գամ աշ խա տան քային խմ բի 
ան դամ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը հա վակ նորդ նե րից որ ևէ մե կի վե րա
բե րյալ ներ կա յաց նի դրա կան կար ծիք, ՀՀ նա խա գա հը ա ռանց կաշ
կանդ վե լու կա րող է ա ռա ջադ րել բո լո րո վին այլ թեկ նա ծու: 

 Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ վա ծը՝ շատ դժ վար է այս ըն թա ցա կարգն 
ան վա նել խորհր դատ վա կան: այն հե ռու էր նաև հե ղի նա կա վոր լի նե
լուց ։Ի վեր ջո, հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում աշ խա տան քային խմ բի 
ան դամ նե րին հանձ նա րար վեց գրել ի րենց ա նուն նե րը կար ծիք նե րի 
վրա այն դեպ քում, ե րբ ՀՀ նա խա գա հի կող մից սահ ման ված կար
գի հա մա ձայն՝ կար ծիք նե րի տրա մադ րու մը պետք է տե ղի ու նե նար 
փակ ծրար նե րով և ա նա նուն:

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծո ւի հա
վակ նորդ նե րի հար ցազ րույց նե րը տե ղի ու նե ցան 2018թ. հու լի սի 7‒
ին, և աշ խա տան քային խմ բի ան դամ ներն ի րենց կար ծիքն աշ խա
տան քային խմ բի ղե կա վա րին են ներ կա յաց րել ան հա տա կան հար
ցազ րույ ցի ա վար տից հե տո՝ եր կօ րյա ժամ կե տում, ի սկ վեր ջինս ՀՀ 
նա խա գա հին խորհր դատ վա կան կար ծի քը ներ կա յաց րել է մե կօ րյա 
ժամ կե տում, ՀՀ նա խա գա հը մինչ այս պա հը (1 օ գոս տո սի) վե րը նշ
ված թա փուր հաս տի քի հա մար չի ներ կա յաց րել որ ևէ թեկ նա ծու թյուն: 

ս րա նով ա կն հայտ է դառ նում, որ ՀՀ նա խա գա հը բա վա կա նա չափ 
լուրջ չի վե րա բեր վում ո ՛չ սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծո ւի ա ռա ջադր ման իր 
լի ա զո րու թյուն նե րին և ո ՛չ էլ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նին:   

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ ՀՀ նա խա գա հը որ ևէ պար զա բա
նում չի ներ կա յաց րել հան րու թյա նը, թե ի նչ հան գա ման քով է պայ մա
նա վոր ված սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծո ւի ա ռա ջադր ման գոր ծըն թա ցի 
ձգձ գու մը, կա րե լի է են թադ րել, որ նա խա գահ ար մեն սարգ սյա նը 
սպա սում է «ազ գային ժո ղո վի կա նո նա կարգ» սահ մա նադ րա կան 
օ րեն քի 141‒րդ հոդ վա ծի 3‒րդ և 8‒րդ մա սե րի սահ մա նադ րա կա նու
թյան հար ցի վե րա բե րյալ սԴ‒ի ո րոշ մա նը: 

 սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր հեր թին այս հար ցի քն նար
կու մը նշա նա կել է 2018թ. նոյեմ բե րին: այս ա մե նի հա մադ րու թյու նը 
լուրջ կաս կած ներ է ծնում, որ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ըն թա
ցիկ կազ մը, գոր ծող նա խա գա հի գլ խա վո րու թյամբ, հա տուկ ձգձ գում է 
գոր ծըն թա ցը՝ չցու ցա բե րե լով առ կա թա փուր հաս տիք նե րի, ա ռա վե լա
գույն կարճ ժամ կե տում, լ րաց ման ո ւղ ղու թյամբ շա հագրգռ վա ծու թյուն: 
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ՀՀ ԴԱ ՏԱ ՎՈՐ ՆԵ ՐԻ Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ժՈ ՂՈ ՎԻ ԿՈՂ ՄԻՑ
ՍԴ ԴԱ ՏԱ ՎՈ ՐԻ ԹԵԿ ՆԱ ԾՈՒ Ա ՌԱ ՋԱԴ ՐԵ լՈՒ ՄԱ ՍԻՆ

 մայի սի 22‒ին մա մու լում տա րած ված տե ղե կու թյուն նե րի հա մա
ձայն՝ ՀՀ դա տա վոր նե րի ը նդ հա նուր ժո ղո վը մայի սի 18‒ին ի րա կա
նաց րել է ՀՀ սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծո ւի ը նտ րու թյուն։ Կա յա ցած 
ը նտ րու թյան մա սին պաշ տո նա կան հա ղոր դագ րու թյուն աԺ պաշ տո
նա կան կայ քում տե ղադր վեց մի այն մայի սի 24‒ին: ա ռա ջադր ված 
հա վակ նորդ նե րը եր կուսն է ին. վար չա կան դա տա րա նի դա տա վոր 
ար ման Դի լա նյա նը և վճ ռա բեկ դա տա րա նի քրե ա կան պա լա տի դա
տա վոր Ե լի զա վե տա Դա նի ե լյա նը: 

Ի պա տաս խան եր կու հա վակ նորդ նե րի վե րա բե րյալ Ի Եմ‒ի 
հարց մա նը՝ հե տա գա յում պարզ դա ձավ, որ դա տա վոր Ե լի զա վե
տա Դա նի ե լյա նը, մեկ ձայ նի ա ռա վե լու թյամբ, Դա տա վոր նե րի ը նդ
հա նուր ժո ղո վի կող մից ա ռա ջադր վել է սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծու՝ 
ստա նա լով 88 ձայն: 

Ել նե լով այն հան գա ման քից, որ սԴ‒ո ւմ հեր թա կան թա փուր տե
ղը (գա գիկ Հա րու թյու նյա նի լի ա զո րու թյուն նե րի ժամ կե տի ա վար
տից հե տո)  ա ռա ջա նում էր մի այն հու նի սի 15‒ին, ե րբ լրա նում էր 
սԴ մեկ այլ ան դամ վո լո դյա Հով հան նի սյա նի 70 ա մյա կը, տրա մա

բա նա կան են թադ րու թյունն այն էր, որ Դա տա վոր նե րի ը նդ հա նուր 
ժո ղոո վը փոր ձել է շր ջան ցել ՀՀ նա խա գա հին վե րա պահ ված ա ռա
ջադ րում կա տա րե լու հեր թը և ա ռա ջադ րել է թեկ նա ծու այն թա փուր 
հաս տի քի հա մար, ո րն ա ռա ջա ցել էր գա գիկ Հա րու թյու նյա նի հե ռա
նա լուց հե տո: 

այս լույ սի ներ քո Ի Եմ‒ը տա րա ծեց հայ տա րա րու թյուն՝ կոչ ա նե
լով աԺ‒ին չք վե ար կել սահ մա նադ րա կան ըն թա ցա կար գե րի խախտ
մամբ, բա ցար ձակ գաղտ նի ու թյան և զրո յա կան թա փան ցի կու թյան 
պայ ման նե րում ա ռա ջադր ված թեկ նա ծո ւի օգ տին: 

Ի Եմ‒ը շեշ տադ րում էր նաև բարձր դա տա կան պաշ տոն նե րում 
ա ռա ջադր ված թեկ նա ծու նե րի մաս նա գի տա կան և ան ձնա կան հատ
կա նիշ նե րի ման րա մասն ստու գե լու հան րու թյան հնա րա վո րու թյան 
կար ևո րու թյու նը [16]: Ի նչ ևէ, այս խն դի րը հե տա գա յում պար զա բան
վում է Դա տա վոր նե րի ը նդ հա նուր ժո ղո վի կող մից՝ ի պա տաս խան 
Ի Եմ‒ի հարց մա նը:

 Հե տաքրք րա կան էր այն հան գա ման քը որ Ի Եմ‒ի կող մից Դտա
վոր նե րի ը նդ հա նուր ժո ղո վին ո ւղ ղարկ ված հար ցու մը հայտ նի էր 
դար ձել տի կին Ե լի զա վե տա Դա նի ե լյա նին: այս հան գա ման քը բա
ցա հայտ վեց տի կին Դա նի ե լյա նի՝ Ի Եմ‒ի հարց ման պա տաս խան 
նա մա կից, ո րն էլ հիմք է տա լիս են թադ րե լու, որ դա տա վոր Դա նի ե
լյա նի և Դա տա վոր նե րի ը նդ հա նուր ժո ղո վի միջև առ կա էր գաղտ նի, 
ոչ թա փան ցիկ հա ղոր դակ ցու թյուն:

2018թ. հու նի սի 11‒ին Ի Եմ‒ը հան դես ե կավ հայ տա րա րու թյամբ 
և մտա հո գու թյուն հայտ նեց դա տա վոր Ե լի զա վե տա Դա նի ե լյա նի՝ 
սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծու ա ռա ջադր վե լու   կա պակ ցու թյամբ: Բա ցի 
թեկ նա ծու թյան ա ռա ջադր ման գոր ծըն թա ցը քն նա դա տե լուց, Ի Եմ‒ը  
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քն նա դա տեց ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նի կազ մից սԴ դա տա վո րի թեկ
նա ծու թյան ա ռա ջադ րու մը՝ հաշ վի առ նե լով նաև վճ ռա բեկ դա տա
րա նին ո ւղղ ված քն նա դա տու թյուն նե րի լայն սպեկտ րը, ո րը նե րա ռում 
էր ի նչ պես գոր ծող ի րա վա բան նե րի գնա հա տա կան նե րը, այն պես 
էլ   մի շարք մի ջազ գային ու տե ղա կան կա ռույց նե րի զե կույց նե րը: 

Իր 2013թ. «ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վունք» ար տա հերթ զե
կույ ցում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը վեր էր հա նել դա տա
կան հա մա կար գի՝ մաս նա վո րա պես, վճ ռա բեկ դա տա րա նի կո ռում
պաց վա ծու թյան վե րա բե րյալ ծայ րա հեղ մտա հո գիչ հան գա մանք ներ 
և տվել վկա յու թյուն ներ՝ ան դրա դառ նա լով ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա
նի կազ մում « զո նալ» դա տա վոր նե րի առ կա յու թյան և նրանց կող մից 
ստո րա դաս դա տա վոր նե րի ո րո շում նե րը « վե րահս կե լու» ա րա տա
վոր պրակ տի կային [17]: 

Ի Եմ‒ը մտա հո գիչ էր հա մա րում այն,որ Ե լի զա վե տա Դա նի ե լյա
նը, որ պես վճ ռա բեկ դա տա րա նի դա տա վոր, դա տա րա նի ո րո շում
նե րը լուռ հա վա նու թյան ար ժա նաց նե լուց բա ցի, որ ևէ դա տա կան 
գոր ծով ը նդ հա նու րից որ ևէ կերպ ա ռանձ նա ցող գոր ծու նե ու թյուն չէր 
ի րա կա նաց րել: մաս նա վո րա պես, վճ ռա բեկ դա տա րա նում դա տա
վոր ե ղած տա րի նե րի ըն թաց քում, նա եր բեք չէր ներ կա յաց րել հա
տուկ կար ծիք բո լոր այն դա տա կան ո րո շում նե րի վե րա բե րյալ, որ
տեղ ա կն հայտ են ե ղել մար դու ի րա վուն քե րի խախտ ման դեպ քեր, 
այդ թվում՝ նաև այն պի սի ո րո շում նե րի վե րա բե րյալ, ո րոն ցում մար
դու ի րա վուն քի ոտ նա հար ման փաս տը հաս տատ վել էր մար դու ի րա
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից: Ի Եմ‒ը ներ կա յաց րել է 
նաև նման գոր ծե րի ոչ ամ բող ջա կան մի ցանկ:

 
Ի Եմ‒ը նաև ու շադ րու թյուն էր հրա վի րել այն հան գա ման քի վրա, 

որ դա տա վոր Դա նի ե լյա նը դի մել է նաև վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա
խա գա հի թա փուր պաշ տո նի հա մար, և այ դընտ րու թյան ար դյունք

նե րով, Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի կող մից ստա ցել 0 ձայն, 
ին չը նշա նա կում էր, որ Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի տասն 
ան դամ նե րից և ոչ մե կը Դա նի ե լյա նի ո րակ նե րը չէր հա մա րել բա
վա րար՝ նրան այդ պաշ տո նում ա ռա ջադ րե լու հա մար: այս մտա հո
գու թյուն նե րը հաշ վի առ նե լով՝ Ի Եմ‒ը հոր դո րեց խորհր դա րա նա
կան նե րին դեմ քվե ար կել տի կին Դա նի ե լյա նի թեկ նա ծու թյա նը և կոչ 
ա րեց աԺ‒ին հաշ վի առ նել բարձ րա ձայն ված մտա հո գու թյուն նե րը, 
ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա ՀՀ դա տա վոր նե րի ը նդ հա նուր ժո ղո
վին   բաց և թա փան ցիկ ըն թա ցա կար գե րով ա ռա ջադ րել ա վե լի ար
ժա նի թեկ նա ծու[18]:

2018թ. հու նի սի 13‒ին տի կին Ե լի զա վե տա Դա նի ե լյա նը աԺ‒ո ւմ 
ներ կաց րեց ի րեն ու պա տաս խա նեց պատ գա մա վոր նե րի հար ցե րին: 
քվե ար կու թյու նը տե ղի ու նե ցավ   հու նի սի 18‒ին, և տի կին Դա նի ե
լյա նը չկա րո ղա ցավ ստա նալ պատ գա մա վոր նե րի ձայ նե րի ⅗‒ը: Հու
նի սի 28‒ին աԺ խոս նակ ա րա Բաբ լո յա նը հայ տա րա րեց, որ ՀՀ դա
տա վոր նե րի ը նդ հա նուր ժո ղո վը սԴ դա տա վո րի թեկ նա ծո ւի հա մար 
ա ռա ջադ րել է ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի դա տա վոր ար ման Դի լա
նյա նի թեկ նա ծու թյու նը, ո րի ը նտ րու թյան հար ցը կքն նարկ վի սեպ
տեմ բե րի 10‒ին գու մար վող ազ գային ժո ղո վի հեր թա կան նիս տե րի 
ա ռա ջին նիս տում [19]: 

ար ման Դա նի ե լյա նի թեկ նա ծու թյունն ա ռա ջադր վել է Դա տա վոր
նե րի ը նդ հա նուր ժո ղո վի կող մից, հու նի սի 22‒ին, և այդ ը նտ րու թյու
նը ևսի րա կա նաց վել է քա ղա քա ցի ա կան հան րու թյան վե րահս կո ղու
թյու նից դուրս՝ փակ և գաղտ նի ըն թա ցա կար գե րով:
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