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Այս հրապարակումը պատրաստվել է Եվրոպական միության աջակ-
ցությամբ: Բովանդակության համար պատասխանատվություն է 
կրում «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» հասարակական կազմա-
կերպությունը, և այն որևէ ձևով չի արտահայտում Եվրոպական 
միության տեսակետները:
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 Սույն զե կու ցը կազմ վել է « Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան շր ջա նակ
նե րում «Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» ի րա վա պաշտ պան հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյան կող մից` վեր ջի նիս, «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշնլ հա կա կո
ռուպ ցի ոն կենտ րոն» և « Ժուռ նա լիստ նե րի «Աս պա րեզ» ա կումբ» հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ի րա կա նաց ված դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան 
ար դյուն քում։ 

Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյունն ի րա կա նաց վել է Եվ րո պա կան մի ու թյան ֆի
նան սա վոր մամբ և Ժո ղովր դա վա րու թյան ազ գային հիմ նադ րա մի, Ժո ղովր դա
վա րու թյան ազ գային ի նս տի տու տի և Վրաս տա նում Նի դեր լանդ նե րի Թա գա
վո րու թյան դես պա նա տան հա մա ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող «2017 թ. 
խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րի հան րային վե րահս կո ղու թյուն» ծրագ րի 
շր ջա նակ նե րում: 

Զե կույ ցի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում «Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի
ա վո րում» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը: 

Զե կույ ցը որ ևէ ձևով չի ար տա ցո լում Եվ րո պա կան մի ու թյան, Ժո ղովր դա վա
րու թյան ազ գային հիմ նադ րա մի, Ժո ղովր դա վա րու թյան ազ գային ի նս տի տու տի և 
Վրաս տա նում Նի դեր լանդ նե րի Թա գա վո րու թյան դես պա նա տան տե սա կե տե րը:

« Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյու նը ձ ևա վոր վել է 2013 թ.՝ նպա տակ 
ու նե նա լով վե րահս կե լու հա մա պե տա կան ու տե ղա կան ը նտ րու թյուն նե րը, ի նչ
պես նաև հան րաք վե նե րը Հա յաս տա նում և դրանց հա մա պա տաս խա նու թյու նը 
ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյանն ու ժո ղովր դա վա րու թյան մի ջազ գային չա փա
նիշ նե րին: « Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան կայ քէջն է. https://www.
citizenobserver.am/

«Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» ի րա վա պաշտ պան հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պու թյան կայ քէջն է. http://ela.am
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 ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՑԱՆԿ

ԱԺ   Ազ գային ժո ղով 
ԲՀԿ   Բար գա վաճ Հա յաս տան կու սակ ցու թյուն 
Ե ԱՀԿ  Եվ րո պայի ան վտան գու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան 

կազ մա կեր պու թյուն
ԶԼՄ   Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց 
ԸՕ   Ընտ րա կան օ րենս գիրք 
ԹԻՀԿ  «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշնլ հա կա կո ռուպ ցի ոն կենտ

րոն» ՀԿ
ԺԱԱ « Ժուռ նա լիստ նե րի «Աս պա րեզ» ա կումբ» ՀԿ 
ԺՀ ՄԻԳ  Ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տու թյուն նե րի և մար դու 

ի րա վունք նե րի գրա սե նյակ
Ի ԵՄ «Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» ՀԿ 
ԿԸՀ   Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
 ՀԱԿ   Հայ ազ գային կոնգ րես
ՀԿ   Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն 
ՀՀ   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն 
ՀՀԿ  Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյան 
ՀՅԴ  Հայ Յե ղա փո խա կան դաշ նակ ցու թյուն
 ՄԻՊ Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան
ՍԴ   Սահ մա նադ րա կան դա տա րան
ՏԸՀ   Տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
 ՏԸՀ   Տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով 
ՔԴՆ        « Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյուն

ՕԵԿ   Օ րի նակ Եր կիր կու սակ ցու թյուն
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 ՀԱ ՄԱ ՌՈ ՏԱ ԳԻՐ

2017  թ. ապ րի լի 2 –ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տե ղի են ու
նե ցել Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն ներ: Հան րա պե տու թյան տա րած քը բա
ժան ված է ե ղել 13 ը նտ րա կան տա րած քի, ո րոնք ի րենց հեր թին՝ 38 տա րած
քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի (ՏԸՀ) սպա սարկ ման տա րածք նե րի, 
ո րոն ցում ձևա վոր վել է թվով 2009 ը նտ րա կան տե ղա մաս: Ը նտ րու թյուն նե
րին մաս նակ ցել են չորս դա շինք և հինգ կու սակ ցու թյուն: Ը նդ հա նուր առ
մամբ, ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցած կու սակ ցու թյուն ներն ու դա շինք ներն 
ու նե ցել են 22416 վս տահ ված ան ձ: Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն է ի րա
կա նաց րել 49 դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն, հա վա տար մագր ված դի
տորդ նե րի թի վը կազ մել է 28021: Ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը վի ճար կել 
է կու սակ ցու թյուն նե րի մեկ դա շինք` ՀԱԿ–ՀԺԿ: 28.04.2017 թ. հրա պա րակ
վել է ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի (այ սու հետ` ՍԴ) ո րո շու մը, ո րով 
ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը հա մար վել են վա վեր, սա կայն, միև նույն 
ժա մա նակ, ՍԴ–ն ը նտ րա կան ի րա վուն քի ա պա հով ման և հա մա կար գի զար
գաց ման տե սան կյու նից է ա կան ար ձա նագ րում ներ է կա տա րել:

2017  թ. ապ րի լի 2 –ին տե ղի ու նե ցած Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
Ազ գային ժո ղո վի (այ սու հետ` ԱԺ) ը նտ րու թյուն նե րը, « Քա ղա քա ցի դի տորդ» 
նա խա ձեռ նու թյան (ՔԴՆ) շր ջա նակ նե րում, դի տար կել են ե րեք կազ մա կեր
պու թյուն ներ՝ «Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» (Ի ԵՄ), «Թ րանս փա րեն սի 
Ին թեր նեշնլ հա կա կո ռուպ ցի ոն կենտ րոն» (ԹԻՀԿ), « Ժուռ նա լիստ նե րի «Աս
պա րեզ» ա կումբ» (ԺԱԱ) հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը: Նա
խա ձե ռու թյան նպա տակն է վե րահս կել ՀՀ –ում հա մա պե տա կան և տե ղա
կան ը նտ րու թյուն նե րը և դրանց հա մա պա տաս խա նու թյու նը ներ պե տա կան 
օ րենսդ րու թյանն ու մի ջազ գային ժո ղովր դա վա րա կան չա փա նիշ նե րին։ 

ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի վե րահս կո ղու թյան գոր ծըն թա ցում « Քա ղա քա ցի 
դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան շր ջա նակ նե րում ներգ րավ վել է 10 հա սա րա կա
կան կազ մա կեր պու թյուն և ժո ղովր դա վա րա կան չա փա նիշ նե րին հա մա պա
տաս խան ը նտ րու թյուն նե րով շա հագր գիռ ը նդ հա նուր թվով 2972 ան հատ, 
այդ թվում` ի նչ պես ՀՀ քա ղա քա ցի ներ, այն պես էլ սփյուռ քա հայեր: 
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« Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան շր ջա նակ նե րում դի տոր դա
կան ա ռա քե լու թյուն է ի րա կա նաց վել ՀՀ բո լոր 13 ը նտ րա կան տա րածք նե
րում (4 –ը` Եր ևա նում, 9 –ը` մար զե րում): Մաս նա վո րա պես, դի տոր դա կան 
ա ռա քե լու թյունն ի րա կա նաց վել է բո լոր 38 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղով նե րում և 37 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի սպա
սարկ ման տա րածք նե րում ը նդ գրկ ված թվով 1522 ը նտ րա կան տե ղա մա սե
րում (տե ղա մա սե րի մոտ 76% –ում):

 Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ըն թաց քում դի տորդ նե րի կող մից ներ
կա յաց վել է ը նտ րա խախ տում նե րի մա սին 1718 հա ղոր դում, ո րոն ցից 228 –ը 
վե րա բե րել են քվե ար կու թյան նա խա պատ րաս տա կան փու լի գոր ծըն թաց նե
րին, 919 –ը՝ բուն քվե ար կու թյան փու լին, 147 –ը՝ ար դյունք նե րի ամ փոփ մա նը, 
ի սկ 425 –ը ե ղել են ը նդ հա նուր բնույ թի խախ տում ներ: Դի տորդ նե րի դի տար
կում նե րից մի այն 718–ն է գրանց վել ը նտ րա կան տե ղա մա սե րի գրան ցա մա
տյան նե րում: Այդ հա ղոր դում նե րը նե րա ռել են ի նչ պես կրկն վող, այն պես էլ` 
շա րու նա կա կան խախ տում ներ:

 Դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր ված` դի տոր դի սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի 
և ը նդ հա նուր (օբյեկ տիվ) ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում նե րի վե րա բե
րյալ դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
և վեր ջին նե րիս դի տորդ նե րի կող մից ը նդ հա նուր թվով 309 դի մում– բո ղոք է 
ներ կա յաց վել տա րած քային ը նտ րա կան 37 հանձ նա ժո ղով։ Կենտ րո նա կան 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով (ԿԸՀ) ներ կա յաց վել է 127 դի մում, ի սկ Վար չա
կան դա տա րան՝ 96 հայ ցա դի մում: ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վե
րա բե րյալ դի մում է ներ կա յաց վել նաև ՍԴ: Դի մում– բո ղոք ներ չեն ներ կա յաց
վել մի այն թիվ 6 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով1: 

Վե րոն շյալ խախ տում նե րի բնույ թը, շղ թա յա կան կապն ու տրա մա բա նու
թյու նը վկա յում են դրանց հա մա կարգ ված և հա մընդ հա նուր բնույթ ու նե նա
լու մա սին, ի սկ դրանց վե րա բե րյալ ար ձա գան քը կամ, ա վե լի ճիշտ, դրանց 
կա պակ ցու թյամբ ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի ձեռ նարկ ման բա ցա կա յու թյու նը 
թե՛ ը նտ րա կան վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի՝ ը նտ րա կան 

1  Թիվ 6 տա րած քային հանձ նա ժո ղո վի սպա սարկ ման տա րած քում ը նդ գրկ ված ը նտ
րա տե ղա մա սե րում դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյունն ի րա կա նաց վել է Հա յաս տա նի 
հել սին կյան կո մի տե ի կող մից և դի տարկ ման ար դյունք նե րը գրանց վել են ՔԴՆ կայ
քում:
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հանձ նա ժո ղով նե րի, թե՛ ի րա վա պահ մար մին նե րի և թե՛ դա տա կան հա մա
կար գի կող մից կա րող են վկայել նշ ված պե տա կան ի նս տի տուտ նե րի՝ ի րենց 
օ րի նա կան գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լու ան կա րո ղու թյան կամ ցան կու
թյան բա ցա կա յու թյան (ան կա խու թյան բա ցա կա յու թյան) մա սին: 

Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան շր ջա նակ նե րում դի տարկ վել են ը նտ րա
կան գոր ծըն թա ցի հա մա կար գային բնույթ ու նե ցող այն պի սի խն դիր ներ և 
խախ տում ներ, ո րոնց ազ դե ցու թյունն ա զատ և ար դար ը նտ րա կան ի րա վուն
քի ի րաց ման և այդ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան վրա է ա կան է: Այդ խն դիր
նե րը նե րա ռում են ը նտ րող նե րի կամ քի ա զատ ձևա վոր ման և ա զատ ար
տա հայտ ման ա պա հով ման, քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյան ա պա հով ման, 
վար չա կան ռե սուր սի օգ տա գործ ման (չա րա շահ ման), ը նտ րա կան վար չա
րա րու թյուն ի րա կա նաց նող ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի հա մա կար գի 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան, դրանց հա սա նե լի ու թյան, հան րային 
վե րահս կո ղու թյան ի նս տի տուտ նե րի և ե րաշ խիք նե րի, ի նչ պես նաև ը նտ րա
կան վե ճե րի ո լոր տում առ կա խն դիր ներ, այդ թվում` ը նտ րա կան վե ճե րով 
դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան և ար դյու նա վե տու թյան խն դիր ներ: Բա ցի դրա
նից՝ վեր հան վել են ի նչ պես ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյան, այն պես էլ առ կա 
օ րենսդ րու թյան կի րառ ման խն դիր ներ:

 Վե րո հի շյալ խն դիր նե րը լուրջ խո չըն դոտ են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 2–
րդ հոդ վա ծի ի րա գործ ման, ա զա տընտ րու թյուն նե րի՝ սահ ման ված ի րա վուն
քի ի րաց ման և ը նտ րա կան ի րա վուն քի՝ Սահ մա նադ րու թյան 7–րդ հոդ վա ծով 
ամ րագր ված սկզ բունք նե րի ա պա հով ման ա ռու մով, ին չը հար ցա կա նի տակ 
է դնում ժո ղովր դի իշ խա նու թյան ա զատ ի րա ցու մը 2017 թ. ԱԺ ը նտ րու թյուն
նե րի մի ջո ցով` որ պես հետ ևանք ձևա վո րե լով ան վս տա հու թյուն ը նտ րու
թյուն նե րի և ը նտ րա կան հա մա կար գի նկատ մամբ:
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ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ

2017 թ. ապ րի լի 2 –ին տե ղի ու նե ցած ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րը պե տու
թյան հա մար ա ռանց քային նշա նա կու թյուն ու նե ցող մի ջո ցա ռում է ին, 
քա նի որ ա ռա ջին հա մա պե տա կան ը նտ րու թյուն ներն է ին 2015  թ. սահ
մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի ըն դու նու մից հե տո, ո րոնց ար դյուն
քում կա ռա վար ման հա մա կար գը կի սա նա խա գա հա կա նից փոխ վեց 
խորհր դա րա նա կա նի։ Ը նտ րու թյուն ներն ան ցկաց վում է ին նոր ը նտ րա
կան օ րենսգր քով (այ սու հետ` ԸՕ) սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րով՝ ը նտ
րող նե րի գրանց ման տեխ նի կա կան նո րա մու ծու թյուն նե րի կի րառ մամբ։ 
20.10.2016 թ. ը նտ րա կան օ րենսգր քի փո փո խու թյուն նե րով սահ ման վեց 
ը նտ րող նե րի ստո րագ րած ցու ցակ նե րի հրա պա րակ ման պա հանջ։

 Սույն զե կույ ցը փաս տա կան, ան կողմ նա կալ և ան կախ տե սան կյու
նից գնա հա տում է ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի գոր ծըն թաց նե րը՝ ար տա ցո լե լով 
դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ար ձա նագ րած հիմ նա կան ար դյունք նե րը, 
ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում դի տարկ ված և ար ձա նագր ված խախ տում
ներն ու խն դիր նե րը: Այս ա մե նի հի ման վրա զե կույ ցում ներ կա յաց վում 
է ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ Ի ԵՄ –ի եզ րա կա ցու թյու նը, ի նչ պես 
նաև ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք կա րող են հիմք հան դի սա նալ ի րա վա
կի րառ պրակ տի կան և ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյան ի րա վա կար գա վո
րում նե րի թե րու թյուն նե րը շտ կե լու և վեր հան ված խն դիր նե րը հաղ թա
հա րե լու հա մար։ 

Զե կույ ցի հիմ նա կան թի րախ լսա րանն են. 

●  Ընտ րա կան ի րա վուն քով օ ժտ ված քա ղա քա ցին.

▪  hան րու թյու նը՝ ը նդ հա նուր առ մամբ, ո րն, ը ստ է ու թյան, 
ցան կա ցած ը նտ րու թյուն նե րի դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան 
(հան րային հս կո ղու թյան) հիմ նա կան « պատ վի րա տուն» և 
դրա ար դյունք նե րի հիմ նա կան շա հա ռուն է.

▪   հա սա րա կա կան և քա ղա քա կան մի ա վոր նե րը, ո րոնք շա
հագրգռ ված են Հա յաս տա նի ը նտ րա կան հա մա կար գի բա
րե լավ մամբ և նպա տակ ու նեն գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն ու
նե նա լու թե՛ ի րա վա կան կար գա վո րում նե րի մշակ ման և թե՛ 
դրանց կի րառ ման փու լե րում.
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 ● Պե տա կան մար մին նե րը.

▪  ընտ րա կան վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին
նե րը, ո րոնք պա տաս խա նա տու և կար ևոր դեր ու նշա նա
կու թյուն ու նեն ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի պատ շաճ կազ
մա կերպ ման և ը նտ րա կան ի րա վունք նե րի ա պա հով ման, 
ը նտ րա խախ տում նե րի դեպ քե րով ար դյու նա վետ քն նու թյան 
ի րա կա նաց ման և, որ պես դրա հետ ևանք, ը նտ րա կան գոր
ծըն թաց նե րի նկատ մամբ հան րային վս տա հու թյան բարձ
րաց ման հա մար, 

▪  օ րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու թյունն՝ ի դեմս ԱԺ –ի և կա
ռա վա րու թյան, 

▪  ք րե ա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նող մար մին նե րը, 
ո րոնք ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րենսդ րու թյամբ ի րենց 
վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նա կում պա տաս
խա նա տու են հնա րա վոր ը նտ րա խախ տում նե րի կան խար
գել ման, հայտ նա բեր ման և բա ցա հայտ ման, ի նչ պես նաև 
դրանց ար դյու նա վետ քն նու թյան և պա տաս խա նատ վու թյան 
ան խու սա փե լի ու թյան ա պա հով ման հա մար. 

▪  դա տա կան իշ խա նու թյու նը, ո րը պա տաս խա նա տու է ար
դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար՝ Սահ մա նադ րու
թյա նը և օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան.

 ●   Մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք ա ջակ ցում են ժո
ղովր դա վա րա կան գոր ծըն թաց նե րի զար գաց մա նը և մար դու ի րա
վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը և կա րիք ու նեն լի ար ժեք պատ կե
րա ցում կազ մե լու հա յաս տա նյան ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի, 
ի նչ պես նաև դրանց բա րե լավ ման հնա րա վոր ո ւղ ղու թյուն նե րի վե
րա բե րյալ: 

 Զե կույ ցը բաղ կա ցած է հետ ևյալ հիմ նա կան բա ժին նե րից. 

•   Ընտ րա կան օ րենսդ րու թյուն բա ժի նը հա մա ռոտ նկա րագ
րում է ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկաց մա նը նա խոր դած 
օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի ժա մա նա կագ րու թյու
նը՝ հիմ նա կան ե րեք են թա բա ժին նե րով. ԱԺ ը նտ րա կար գը 



12

սահ մա նող սահ մա նադ րա կան կար գա վոր ման խն դիր նե րը, 
ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցը կար գա վո րող հիմ նա կան փաս
տաթղ թի՝ ՀՀ ԸՕ –ի ըն դուն ման և հա րա կից օ րենսդ րա կան 
փո փո խու թյուն նե րի գոր ծըն թա ցը և ը նտ րա կան գոր ծըն թա
ցը կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տե րի հիմ նա կան փո փո
խու թյուն նե րի հա մա ռոտ նկա րագ րու թյու նը.

 •   Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան նկա րագ րու թյուն բա ժի նը 
ներ կա յաց նում է ա ռա քե լու թյան ման րա մաս նե րը՝ նե րա ռյալ 
ա ռա քե լու թյան նպա տակ նե րը, կազ մը և մե թո դա բա նու թյու
նը, ի նչ պես նաև դրա կազ մա կերպ ման ըն թաց քում տեղ 
գտած խո չըն դոտ նե րը.

 •   Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ար դյունք ներ բա ժինն ը ստ 
տե սակ նե րի և են թա տե սակ նե րի խմ բա վոր ված ներ կա յաց
նում է դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ըն թաց քում վեր հան
ված ը նտ րա կան խախ տում նե րը և բո ղո քարկ ման գոր ծըն
թա ցը. 

•   Եզ րա կա ցու թյուն ներ բա ժինն ամ փո փում է դի տոր դա կան 
ա ռա քե լու թյան ար դյուն քում ձևա վոր ված՝ ը նտ րա կան գոր
ծըն թա ցի ը նդ հա նուր պատ կե րը և տա լիս դրա գնա հա տա
կա նը.

•   Ա ռա ջար կու թյուն ներ բաժ նում ո ւր վագծ ված են Հա յաս տան 
Հան րա պե տու թյու նում քա ղա քա ցի նե րի ը նտ րա կան ի րա
վուն քի պատ շաճ ի րա կա նաց ման հա մար ա ռաջ նա հերթ 
և ար մա տա կան լու ծում պա հան ջող հիմ նախն դիր նե րը և 
դրանց լու ծում նե րի հետ կապ ված հնա րա վոր քայ լե րը: 
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1.  ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ Օ ՐԵՆՍԴ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

 1.1. Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՆՈՐ Օ ՐԵՆՍԳՐ ՔԻ ԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ
ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ

2015 թ. դեկ տեմ բե րի 6 –ի սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րով 
նա խա տես ված էր մինչև 2016 թ. հու նի սի 1–ն ըն դու նել ը նտ րա կան նոր 
օ րենս գիր քը, ո րով կկար գա վոր վե ին նոր ը նտ րա կար գի ման րա մաս նե րը։

ՀՀ նա խա գա հի 2016 թվա կա նի փետր վա րի 10 –ի « Սահ մա նադ րա
կան բա րե փո խում նե րի ի րա վա կան ա պա հով ման գոր ծըն թա ցի կազ
մա կերպ ման մա սին» ՆՀ–170 –Ա հրա մա նագ րով2 հաս տատ վել է սահ
մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րով ան վա նա կա նո րեն սահ ման ված 
հա մա պա տաս խա նեց ման են թա կա օ րենք նե րի ցան կը՝ նա խագ ծի մշակ
ման և ներ կա յաց ման հա մար պա տաս խա նա տու մար մին նե րի և ժամ
կետ նե րի սահ ման մամբ։

 Հի շյալ հրա մա նագ րի հա մա ձայն`ԸՕ –ի մշակ մա նը և ներ կա յաց մա նը 
մաս նակ ցող պա տաս խա նա տու մար մին ներ են նշա նակ վել ՀՀ ար դա
րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նը և Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղո վը, ի սկ նա խա գի ծը ԱԺ ներ կա յաց նե լու վերջ նա ժամ կետ է սահ
ման վել 2016 թ. մար տի 1 –ը, այ սինքն՝ ՀՀ նա խա գա հին ա ռըն թեր սահ
մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի ի րա վա կան ա պա հով մանն ա ջակ ցող 
մաս նա գի տա կան խորհր դակ ցա կան խորհր դի ստեղ ծու մից 18 օր ան ց: 
Սահ ման ված ժամ կե տում օ րեն քի նա խա գի ծը ԱԺ չի ներ կա յաց վել և չի 
հրա պա րակ վել պա տաս խա նա տու պե տա կան մար մին նե րի պաշ տո նա
կան կայ քե րում: Ի հե ճուկս Ե ԱՀԿ/ ԺՀ ՄԻԳ խորհր դատ վու թյան3` նա խա
գի ծը մշակ վել է ոչ մաս նակ ցային ե ղա նա կով մի այն աշ խա տան քային 
խմ բի նեղ կազ մով՝ ա ռանց լայն հան րային ի րա զեկ ման և քն նարկ ման։ 
Հան րու թյանն այն հա սա նե լի է դար ձել 2016 թ. մար տի 2 –ին՝ ՀՀ կա
ռա վա րու թյան 2016 թ. մար տի 3 –ի նիս տի օ րա կար գի շր ջա նակ նե րում4 

2  ՀՀ նա խա գա հի 2016 թվա կա նի փետր վա րի 10 –ի « Սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում
նե րի ի րա վա կան ա պա հով ման գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման մա սին» ՆՀ170Ա 
հրա մա նա գիր՝ http://www.president.am/hy/decrees/item/2566/

3  Ե ԱՀԿ / ԺՀ ՄԻԳ հան րաք վե ի փոր ձա գի տա կան խմ բի վերջ նա կան զե կույց: ՀՀ սահ
մա նադ րա կան հան րաք վե, 6 –ը դեկ տեմ բե րի, 2015 թ.՝ http://www.osce.org/hy/odihr/
elections/220951?download=true

4  ՀՀ կա ռա վա րու թյան նիս տի 2016թ. մար տի 3 –ի օ րա կարգ, https://www.egov.am/
sessions/archive/2016/03/03/
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ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված ըն թա ցա կար գե րի խախ տու մով5, Վե
նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի հա մա ցան ցային կայ քում դրա ան գլե րեն տար
բե րա կը6 տե ղադր վե լուց գրե թե եր կու շա բաթ ան ց։ Հրա պա րակ ման 
պա հից մինչև նա խա գիծն ԱԺ –ի կող մից ըն դու նե լու ժա մա նա կա հատ
վա ծը ե ղել է խիստ սեղմ, ի սկ նա խագ ծի վե րա բե րյալ քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան կա ռույց նե րի մտա հո գու թյուն նե րը և ա ռա ջար կու թյուն
նե րը ներ կա յաց նե լու և դրանք քն նար կե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը` սահ
մա նա փակ։

2016 թ. փետր վա րի 29 –ին քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան մի 
շարք կազ մա կեր պու թյուն նե րի մաս նակ ցու թյամբ տե ղի է ու նե ցել քն
նար կում ԸՕ –ի նա խագ ծի վե րա բե րյալ7, ո րի շր ջա նակ նե րում վեր հան վել 
են ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյան ա ռաջ նա հերթ հիմ նախն դիր նե րը8: Հի
շյալ քն նարկ ման ար դյուն քում ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյան շր ջա նակ
նե րում ո րոշ վել է կոն սեն սու սի մի ջո ցով ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյան հիմ
նախն դիր նե րից ձևա կեր պել ա ռաջ նա հերթ խն դիր նե րը և մի աս նա կան 
ու հետ ևո ղա կան աշ խա տանք տա նել դրանց ի րա գործ ման ո ւղ ղու թյամբ:

2016 թ. մար տի 19 –ին « Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան կող
մից հրա պա րակ վել է հայ տա րա րու թյուն, ո րով մտա հո գու թյուն է հայտն
վել ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի նա խագ ծում տե ղա կան դի տորդ նե րի և 
ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան սահ մա նա փա կում նե րի վե
րա բե րյալ9: 

Ընտ րա կան օ րենսդ րու թյան վե րա բե րյալ հան րային քն նար կում նե րը 
սահ մա նա փակ վել են Ե ԱՀԿ կազ մա կեր պած մի ջո ցառ մամբ10, ո րի ըն
թաց քում մաս նա կից նե րին տր վել է 5 րո պե տևո ղու թյամբ ե լույ թի հնա
րա վո րու թյուն, ԱԺ –ում 2016 թ. մար տի 22 –ին կազ մա կերպ ված հան

5  ԹԻՀԿ –ի հայ տա րա րու թյու նը ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի նա խագ ծի մշակ ման 
գոր ծըն թա ցի ա նօ րի նա կա նու թյան վե րա բե րյալ, https://transparency.am/hy/news/
view/1318

6  ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի նա խագ ծի ան գլե րեն տար բե րա կը՝ հրա պա րակ ված Վե
նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի կայ քում 2016 թ. փետր վա րի 22 –ին՝ http://www.venice.coe.
int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLREF(2016)018e

7 https://www.youtube.com/watch?v=zLu6icGrIhw
8 http://www.civilnet.am/news/2016/02/15/armenianewelectoralcode/286948
9  2016 թ. մար տի 19 –ին « Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան կող մից ար ված հայ
տա րա րու թյու նը https://citizenobserver.am/hy/news/view/statementonlocalobservers
andmassmediarepresentativesactivitylimitationsindraftelector201603191011

10   Ը նտ րա կան օ րենսգր քի նա խագ ծի շուրջ հան րային քն նար կում՝ Ե ԱՀԿ եր ևա նյան 
գրա սե նյա կի ա ջակ ցու թյամբ, http://www.osce.org/hy/yerevan/228456
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րային լսում նե րով11` յու րա քան չյուր մաս նակ ցի 5 րո պե տևո ղու թյամբ 
մե կա կան ե լույ թի հնա րա վո րու թյամբ, ո րոնց ըն թաց քում ներ կա յաց վել 
են ա ռաջ նա հեր թու թյան կար գով լուծ ման են թա կա խն դիր նե րը12: Վե րո
հի շյալ մի ջո ցա ռում ներն ա կն հայ տո րեն հե ռու է ին քն նարկ ման ֆոր մա
տից և ա նար դյու նա վետ և ան բա վա րար է ին նման է ա կան օ րենսդ րա
կան փո փո խու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ լայն հան րային քն նար կում 
հա մար վե լու հա մար: Մյուս հան րային քն նարկ ման դրս ևո րու մը, այս պես 
կոչ ված, «4+4+4» ձևա չա փով կոնկ րետ մի քա նի հար ցե րի շր ջա նակ նե
րա ռող քն նար կում ներն է ին13 իշ խա նու թյան, ոչ իշ խա նա կան խորհր դա
րա նա կան ու ժե րի և բազ մա թիվ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն
նե րի կող մից ը նտր ված ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ14, ո րոնք 
ա վարտ վե ցին ա նար դյունք, քա նի որ հա մա ձայ նեց ված փո փո խու թյուն
ներն այդ պես էլ կյան քի չկոչ վե ցին15։ Այդ կա պակ ցու թյամբ «4+4+4» 
ձևա չա փով քն նար կում նե րի մաս նա կից քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու
թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հայ տա րա րու թյուն տա րա ծե ցին 2016 թ. մայի
սի 25 –ին ըն դուն ված ՀՀ ը նտ րա կան օ րենս գիր քի և « Նոր ը նտ րա կան 

11  2016 թ. մար տի 22 –ին ԱԺ –ում տե ղի են ու նե ցել հան րային լսում եր, ո րոնց ըն թաց
քում Ի ԵՄ ՀԿ –ի ներ կա յա ցու ցիչ ներ Լու սի նե Հա կո բյա նը և Տիգ րան Ե գո րյա նը խո
սե ցին ը նտ րող նե րի ստո րագ րած ցու ցակ նե րի հրա պա րակ ման ան հրա ժեշ տու թյան 
մա սին` որ պես ը նտ րա կան հա մա կար գի և գոր ծըն թա ցի բա րե լավ ման և դրա նկատ
մամբ հան րային վս տա հու թյան բարձ րաց ման ան կյու նա քա րային նշա նա կու թյան 
ա ռա ջին քայլ: https://www.youtube.com/watch?v=f1QTsRB1K6w&t=2s: https://www.
youtube.com/watch?v=kPQ34shWYWw

12  https://www.youtube.com/watch?v=usZncLw1b2o Լևոն Բար սե ղյան  —  6:05:43 — 
6:11:00 (խո սում է ստո րագ րած ցու ցակ նե րի, տե սախ ցիկ նե րի և Գյում րու, Վա նա ձո
րի ը նտ րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյան մա սին), Հե րիք նազ Տիգ րա նյան — 6:11:10 
— 6:16:35 (խո սում է նա խա գիծն ըն թա ցա կար գային խախտ մամբ ԱԺ ու ղար կե լու, 
նաև դի տորդ նե րի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում ե րի մա սին), Դա նի ել Ի ոան
նի սյան — 5:17:12 — 5:23:03 (խո սում է ը նտ րող նե րի ստո րագր ված ցու ցակ նե րի, 
ռեյ տին գային ցու ցակ նե րի մա սին) 

13  Ը նտ րա կան օ րենսգր քի վե րա բե րյալ ա ռաջ նային մի աս նա կան պա հանջ ներ, https://
citizenobserver.am/hy/news/view/primaryjointdemandsrelatedtotheelectoral
code201603221020

14  Հայ տա րա րու թյուն ը նտ րա կան օ րենսգր քի նա խագ ծի բա րե լավ ման աշ խա
տանք նե րին մաս նակ ցե լու վե րա բե րյալ, https://citizenobserver.am/hy/news/view/
statementonengagementintheworkforimprovementofthedraftelectoralcodeof
armenia201603241023

15  Ա ռա ջի կա հա մա պե տա կան ը նտ րու թյուն նե րում «4+4+4» ձևա չա փով հա մա ձայ նեց
ված փո փո խու թյուն նե րը չեն գոր ծի, https://www.azatutyun.am/a/27952602.html, ԿԸՀ 
ար տա հերթ նիս տը՝ ՀՀ 2016 թ. հու նի սի 30 –ի ը նտ րա կան օ րենսգր քում փո փո խու
թյուն ներ և լրա ցում եր կա տա րե լու մա սին ՀՕ120Ն օ րեն քի ու ժի մեջ մտ նե լու մա սին
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օ րենսգր քում ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի օ րի նա կա նու թյան վե րահսկ ման 
կազ մա կեր պա կան– տեխ նի կա կան մե խա նիզմ նե րի» վե րա բե րյալ իշ
խա նա կան և ոչ իշ խա նա կան կու սակ ցու թյուն նե րի միջև հա մա ձայ նու
թյամբ սահ ման ված ա ռա ջար կու թյուն նե րի մա սին16: Հայ տա րա րու թյան 
հե ղի նակ ներն ը նտ րա կան հա մա կար գի (օ րենսդ րու թյան և գոր ծըն թա
ցի) ա ռող ջաց ման տե սան կյու նից դրա ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րի նկատ
մամբ տար բե րակ ված և հա կա սա կան ան դրա դար ձը ոչ պի տա նի է ին 
գնա հա տել ը նտ րու թյուն նե րի նկատ մամբ վս տա հու թյան բարձ րաց ման 
հա մար՝ պա հան ջե լով ան հա պաղ վե րաց նել հան րային վե րահս կո ղու
թյան սահ մա նա փա կում նե րը դի տորդ նե րի և ԶԼՄ– նե րի ի րա վունք նե
րի մա սով և պատ շաճ կեր պով կի րա ռել Ե ԱՀԿ/Ժ ՄԻՀԳ հանձ նա րա րա
կան նե րը17՝ վե րաց նե լով դի տորդ նե րի ստու գարք նե րը և դի տոր դա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րին ըն ձե ռե լով հնա րա վո րու թյուն բո ղո քար կե լու 
ը նդ հա նուր (օբյեկ տիվ) ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում նե րը, ի սկ շա
հագր գիռ ան ձանց` քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը բո ղո քար կե լու ա ռա վել 
ը նդ գր կուն ե րաշ խիք ներ և ար դյու նա վետ մի ջոց ներ:

 Նա խագ ծի հե ղի նակ նե րը հա ճախ խու սա փել են քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան կող մից կազ մա կերպ վող այլ քն նար կում նե րին մաս
նակ ցե լուց։ Ար դյուն քում, չնա յած նա խագ ծի բազ մա թիվ դրույթ նե րի վե
րա բե րյալ ե ղել է հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և ո լոր տի 
փոր ձա գետ նե րի քն նա դա տու թյուն և փաս տաթղ թի բա րե լավ ման ո ւղ
ղու թյամբ ներ կա յաց ված են ե ղել ո րո շա կի ա ռա ջարկ ներ, 2016 թ. մայիս 
25 –ին ըն դուն ված ԸՕ –ով դրանք հաշ վի չեն ա ռն վել։ Այս ա ռն չու թյամբ 
ՔԴՆ ան դամ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը մի քա նի ան գամ 
հան դես են ե կել հա մա պա տաս խան հայ տա րա րու թյուն նե րով18։

16  https://citizenobserver.am/hy/news/view/statementonorganizationaltechnical
mechanismsofthecontroloverthelegitimacyofelectoralpro201606161045

17 http://www.osce.org/odihr/elections/armenia/246566?download=true 
18  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ը նտ րա կան օ րենսգր քի նա խագ ծի դրույթ նե րի՝ մի

ջազ գային ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս խա նու թյան վե րա բե րյալ կար ծիք,https://
citizenobserver.am/hy/news/view/opiniononthecomplianceoftheprovisionsofdraft
electoralcodeoftherepublicofarmeniawith201605101036 

« Հայ տա րա րու թյուն ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի նա խագ ծում տե ղա կան դի տորդ
նե րի և ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գոր ծու նե ու թյան սահ մա նա փա կում ե րի վե
րա բե րյալ», 31 մայիս, 2016 թ. https://citizenobserver.am/hy/news/view/statement
onlocalobserversandmassmediarepresentativesactivitylimitationsindraft
elector201603191011
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2016 թ. մայիս 25 –ին ըն դուն վեց նոր ԸՕ–ն` հա րա կից օ րենք նե րում 
փո փո խու թյուն նե րի փա թե թով (ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիրք, Վար չա կան 
ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենս գիրք, Վար չա կան դա տա
վա րու թյան ՀՀ օ րենս գիրք և այլն ): 

ԸՕ –ի ա ռան ձին դրույթ նե րի շուրջ պե տու թյու նը շա րու նա կեց քն նար
կում նե րը քա ղա քա կան ու ժե րի, ի նչ պես նաև մի ջազ գային կա ռույց նե րի 
և օ տա րերկ րյա դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի միջև քա
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան փոր ձա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի 
ներդր մամբ` կենտ րո նա նա լով, մաս նա վո րա պես, քվե ար կու թյան գոր
ծըն թա ցի օ րի նա կա նու թյան վե րահսկ ման կազ մա կեր պա տեխ նի կա կան 
մե խա նիզմ նե րի վրա՝ ա կն կա լե լով ար տա սահ մա նյան և մի ջազ գային 
ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն19:

 Հի շյալ գոր ծըն թաց նե րի շր ջա նակ նե րում քա ղա քա ցի ա կան հա սա
րա կու թյան տար բեր ներ կա յա ցու ցիչ ներ, մաս նա վո րա պես ՔԴՆ–ն, հան
դես են ե կել հայ տա րա րու թյուն նե րով20:

 Սեպ տեմ բե րի 13 –ին Ազ գային ժո ղո վում տե ղի է ու նե ցել Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կերպ ման և 
ան ցկաց ման մա սին փաս տաթղ թի վերջ նա կան կազմ ման և ստո րագր
ման աշ խա տան քային նիստ21, ո րի ըն թաց քում ԱԺ ՀՀԿ, ԲՀԿ, ՀԱԿ, ՕԵԿ 
և ՀՅԴ խմ բակ ցու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ստո րագ րել են հայ տա
րա րու թյուն22: 

Հի շյալ գոր ծըն թա ցի ար դյուն քում ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյան 

« Հայ տա րա րու թյուն նոր ը նտ րա կան օ րենսգր քում ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի 
օ րի նա կա նու թյան վե րահսկ ման կազ մա կեր պա կան– տեխ նի կա կան մե խա նիզմ
նե րի վե րա բե րյալ», 23 հու նիս, 2017 թ., https://citizenobserver.am/hy/news/view/
statementonorganizationaltechnicalmechanismsofthecontroloverthelegitimacy
ofelectoralpro201606161045

19  http://www.parliament.am/news.php?cat_
id=2&NewsID=8538&year=2016&month=06&day=16,  
http://www.ela.am/index.php?route=news/article&news_id=135

20  Հայ տա րա րու թյուն նոր ը նտ րա կան օ րենսգր քի կազ մա կեր պա կան– տեխ նի կա կան 
մե խա նիզմ ե րի վե րա բե րյալ, https://citizenobserver.am/hy/news/view/statementon
organizationaltechnicalmechanismsofthecontroloverthelegitimacyofelectoral
pro201606161045

21  Իշ խա նու թյու նը ներ կա յաց նում էր այդ գոր ծըն թա ցը «4+4+4» ձևա չա փի շր ջա նակ նե
րում, սա կայն դրա ձևա չափն այլ էր:

22  «4+4+4» բա նակ ցային ձևա չա փով մաս նա կից նե րը ստո րագրել 
են հայ տա րա րու թյուն, http://www.parliament.am/news.php?cat_
id=2&NewsID=8657&year=2016&month=09&day=13&lang=arm 
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հա մա պա տաս խան` ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քում, ի նչ պես նաև ՀՀ քրե
ա կան օ րենսգր քում 2016 թ. հոկ տեմ բե րի 20 –ին կա տար վե ցին նոր փո
փո խու թյուն ներ: Քա ղա քա կան ու ժե րը հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բե րե ցին 
քվե ար կու թյան օ րը ը նտ րա կան տե ղա մա սե րի տե սա ձայ նագր ման և առ
ցանց հա սա նե լի ու թյան՝ հե ռար ձակ ման, քվե ար կու թյու նից հե տո ստո
րագր ված ը նտ րա կան ցու ցակ նե րի հրա պա րակ ման, ի նչ պես նաև այլ 
հար ցե րի վե րա բե րյալ23: Սա կայն դրա հետ մեկ տեղ, փո փո խու թյուն ներ 
նա խա տես վե ցին նաև քրե ա կան օ րենսգր քում՝ ը նտ րա կան հան ցա գոր
ծու թյուն նե րի հա մար նա խա տես ված պա տիժ նե րի խս տաց ման տես քով, 
ի նչ պես նաև ներ մուծ վեց նոր հան ցա կազմ (ՀՀ ՔՕ հոդ ված 154.8), ո րով 
քրե ա կա նաց վում էր այլ ան ձի փո խա րեն քվե ար կե լու վե րա բե րյալ սուտ 
հայ տա րա րու թյուն տա լը կամ կեղծ ստո րագ րու թյամբ հայ տա րա րու թյուն 
դի մու մին կից ներ կա յաց նե լը, ո րի կա պակ ցու թյամբ սուր քն նա դա տու
թյամբ հան դես ե կան քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան տար բեր ներ
կա յա ցու ցիչ ներ, այդ թվում` մաս նա գի տա կան շր ջա նակ ներ24: 

Հի շյալ հա մա ձայ նագ րով ո րոշ վեց ստեղ ծել նաև ե ռա կողմ հանձ նա
ժո ղով՝ բաղ կա ցած իշ խա նա կան և ը նդ դի մա դիր կու սակ ցու թյուն նե րի և 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րից: Հա մա տեղ 
հանձ նա ժո ղո վի վե րա բե րյալ ըն դուն վեց ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րո շում25, 
սա կայն հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը չմաս նակ ցե ցին 
հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին26: Վե րո հի շյալ փո փո խու թյուն ներն 
ամ րագր վե ցին 2016 թ. հոկ տեմ բե րի 20 –ին «ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր
քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քով։

 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը ներ կա յաց նող կազ մա կեր
պու թյուն նե րը հան դես ե կան հայ տա րա րու թյուն նե րով՝ ը նդ գծե լով, որ 
օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներն ան հրա ժեշտ, բայց ոչ բա վա րար 
պայ ման ներ են ա պա հո վում ա զատ և ար դար ը նտ րու թյուն ներ կազ
մա կեր պե լու և ը նտ րա կան ի րա վուն քը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյա նը և մի

23 http://www.a1plus.am/1485857.html
24  ՀԿ– նե րի հայ տա րա րու թյու նը ՀՀ կա ռա վա րու թյան ներ կա յաց րած «ՀՀ քրե ա կան 

օ րենսգր քում փո փո խու թյուն ներ և լրա ցում եր կա տա րե լու մա սին» օ րի նագ ծի 
մա սին, 22 հոկ տեմ բեր, 2016 թ., https://citizenobserver.am/hy/news/view/statement
onmakingamendmentsandsupplementstothecriminalcodeoftherepublicof
armen201610221102, http://www.ela.am/index.php?route=news/article&news_id=113

25  https://www.egov.am/govdecrees/item/27883/, հա վել վա ծը՝ https://www.egov.am/u_
files/file/decrees/kar/16_1158.pdf

26  https://citizenobserver.am/hy/news/view/statementonrejectiontoenterthejoint
commissionfortechnicalprovisionofthevotingprocess201612121112
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ջազ գային չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան ա պա հո վե լու հա մար` 
հատ կա պես հաշ վի առ նե լով ԸՕ –ի բա ցե րը՝ նե րա ռյալ ը նտ րու թյուն նե
րի ֆի նան սա վոր ման, ը նտ րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան (բո ղո
քարկ ման ի նս տի տու տի և ըն թա ցա կար գե րի ար դյու նա վե տու թյուն), դի
տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն նե րի և ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի րա վունք
նե րի սահ մա նա փա կում նե րի և կար գա վո րում նե րի թե րու թյուն ներն ու 
բա ցե րը27 28։

 Հանձ նա ժո ղո վի ա ռանց քային գոր ծա ռույթ նե րից՝ ը նտ րող նե րի նույ
նա կա նաց ման քար տե րի և ան ձնագ րե րի շտե մա րա նի աու դի տը չի րա
կա նաց վեց29, ին չը չա փա զանց է ա կան էր է լեկտ րո նային սար քա վո րում
նե րի ներ մուծ ման կա պակ ցու թյամբ հան րային վս տա հու թյան ա պա հով
ման տե սան կյու նից: 

Ինչ վե րա բե րում է տե սախ ցիկ նե րի տե ղադր մա նը, ա պա թեև նա
խա տես վում էր դրան ցով կա հա վո րել բո լոր տե ղա մա սե րը, տե սախ ցիկ
ներ տե ղադր վե ցին մի այն թվով 1500 տե ղա մա սե րում: Բա ցի դրա նից՝ 
ո րոշ վեց տե ղա մա սե րում տե ղադր վող տե սախ ցիկ նե րի մի ջո ցով ձայ
նագ րա ռում և ձայ նի հե ռար ձա կում չի րա կա նաց նել, ին չը հիմ նա վոր և 
հա մո զիչ կեր պով չպատ ճա ռա բան վեց: Տե սախ ցիկ նե րի տե սա նյու թե րի 
մատ չե լի ու թյու նը ևս ա ռան ձին խն դիր էր, ո րն է ա պես նվա զեց նում էր 
այդ գոր ծի քի ար դյու նա վե տու թյու նը, ը նտ րու թյուն նե րի նկատ մամբ հան
րային վս տա հու թյան բարձ րաց ման հնա րա վո րու թյու նը: Տե սա նյու թե րի 
հե ռար ձա կու մը քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փո փու մից հե տո դա
դա րեց վել է և դրանք լայն հան րու թյանն այլևս հա սա նե լի չեն: Դրանց 
մատ չե լի ու թյունն այն սուբյեկտ նե րի հա մար, ո րոնց ը ստ օ րեն քի դրանք 
տրա մադր վում են, ևս բա վա րար չէ30: Հաշ վի առ նե լով ար տա սահ մա

27   ՀԿ– նե րի հայ տա րա րու թյու նը ը նտ րա կան օ րենսգր քի և դրա շուրջ վեր ջին զար գա
ցում ե րի վե րա բե րյալ, 9 –ը սեպ տեմ բե րի, 2016 թ., https://citizenobserver.am/hy/
news/view/statementontheelectoralcodeofarmeniaandtherecentdevelopments
relatedtoit201709091049

28  Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մա տեղ հայ տա րա րու թյու նը, 12ը 
սեպ տեմ բե րի, 2016 թ., https://citizenobserver.am/hy/news/view/jointstatementof
ngos201609121053

29  http://hayastan24.com/?p=14518&l=am
30  1500 տե ղա մա սե րում քվե ար կու թյան և ար դյունք նե րի ամ փոփ ման գոր ծըն թաց նե

րի տե սա նյու թե րի տրա մադր ման հա մար սպա սար կող կազ մա կեր պու թյան կող մից 
պա հանջ վում է ա ռն վազն 120 տե րա բայթ հի շո ղու թյան ծա վալ ու նե ցող նյու թա կան 
կրիչ (այ նինչ ը ստ Ի ԵՄ հաշ վարկ նե րի` 1500 տե ղա մա սե րում կա տար ված տե սան
կա րա հան ված նյու թի ծա վա լը կազ մում է մոտ 10–16 տե րա բայթ) և տրա մադր ման 
աշ խա տանք նե րի հա մար 372 000 ՀՀ դրամ: 120 տե րա բայթ հի շո ղու թյան ծա վա լի 
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նյան ե րկր նե րի փոր ձը (ո ւր ևս գոր ծում է ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի տե
սան կա րա հան ման կար գա վո րում)` չա փա զանց է ա կան է տե սա նյու թե րի 
հետ ը նտ րա կան վեր լու ծու թյու նը ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի հե տա գա բա
րե լավ ման տե սան կյու նից:

2016 թ. հոկ տեմ բե րի 6 –ին ԱԺ –ի կող մից Կենտ րո նա կան ը նտ րա
կան հանձ նա ժո ղո վի (ԿԸՀ) նոր կազմ ը նտ րե լու (ԿԸՀ –ի գոր ծող կազ մի 
վե րար տադ րու թյան) մա սին հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
լուրջ մտա հո գու թյուն են ար տա հայ տել ը նտ րա կան հա մա կար գի բա րե
փոխ ման գոր ծըն թա ցի և նա խա տես վող ը նտ րու թյուն նե րի օ րի նա կա
նու թյան ա պա հով ման ա ռու մով՝ ը նտ րա կան հա մա կար գի նկատ մամբ 
հան րու թյան վս տա հու թյան բարձ րաց ման հա մար ը նդ գծե լով ար մա տա
կան փո փո խու թյուն նե րի, այդ թվում՝ որ պես ան կյու նա քա րային մի ջոց՝ 
ԿԸՀ –ի նոր կազմ ձևա վո րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, ո րը կլի նի ան կախ 
և ի վի ճա կի կազ մա կեր պե լու օ րի նա կան և վս տա հե լի ը նտ րու թյուն ներ, 
ա պա հո վե լու ը նտ րա կան ի րա վուն քի պատ շաճ պաշտ պա նու թյուն և 
ա րա տա վոր ված չի լի նի ը նտ րա կեղ ծա րա րու թյա նը մաս նա կից լի նե լու 
վե րա բե րյալ հիմ նա վոր կաս կած նե րով31: Այս կա պակ ցու թյամբ քն նա դա
տա կան դիր քոր շում է ար տա հայ տել նաև Հա յաս տա նում Եվ րա մի ու թյան 
պատ վի րա կու թյան ղե կա վար, դես պան Պյոտր Սվի տալս կին32:

 Նոր ը նտ րա կան օ րենսգր քի և դրա նում կա տար ված փո փո խու թյուն նե
րի կա պակ ցու թյամբ ՔԴՆ–ն 2016 թ. նոյեմ բե րի 11 –ին կազ մա կեր պեց նաև 
հա մա ժո ղով33, ո րին հրա վիր ված է ին ԱԺ պատ գա մա վոր ներ, պե տա կան 
մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ (ԿԸՀ, ՍԴ, Կա ռա վա րու թյուն, ՄԻՊ) և քա
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ և փոր ձա գետ ներ34:

հա մար ան հրա ժեշտ է 12 հատ 10 տե րա բայթ հի շո ղու թյան ծա վալ ու նե ցող կրիչ, 
ո րոն ցից յու րա քան չյու րի ար ժե քը շու կա յում առ կա ա մե նա մատ չե լի գնե րի հաշ վար
կով կազ մում է մոտ 600 Ա ՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 288 000 ՀՀ դրամ, ը նդ հա
նուր առ մամբ տե սա նյու թե րի կրկ նօ րի նա կը ձեռք բե րե լու հա մար, ը ստ սպա սար կող 
կազ մա կեր պու թյան պա հան ջի, ան հրա ժեշտ է 3 828 000 ՀՀ դրամ ( 3 456 000 + 
372 000): Ին չը լուրջ սահ մա նա փա կում է հատ կա պես հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պու թյուն նե րի հա մար և լուրջ ան հնա րի նու թյուն է ստեղ ծում տե սա նյու թե րի վեր լու
ծու թյան հա մար:

31  https://citizenobserver.am/hy/news/view/statementontheformationofthecentral
electoralcommission201610071058

32 https://www.azatutyun.am/a/28554999.html
33  http://yerevan.today/all/politics/10399/yntrakannororensgrqivichaharuycnormery

pordzagetnerimeknabanmamb
34  http://yerevan.today/all/politics/10399/yntrakannororensgrqivichaharuycnormery

pordzagetnerimeknabanmamb
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 1.2. ԸՕ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՆՈ ՐԱ ՄՈՒ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
ԵՎ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ

 Նոր ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյան (ԸՕ և հա րա կից օ րենսդ րու թյուն) 
հիմ նա կան փո փո խու թյուն ներն ե ն՝

•  « կա յուն մե ծա մաս նու թյան» հա մա կար գի ներդ նու մը և դրա շր
ջա նակ նե րում ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի ե րկ րորդ փու լի կա ռու ցա
կարգն ու բո նու սային հա մա կար գը,

 •  հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գի շր ջա նակ նե րում տա րած քային 
ը նտ րա կան ցու ցակ նե րի ներ մու ծու մը (ռեյ տին գային ցու ցակ ներ),

 •  քա ղա քա կան ու ժե րի` կոա լի ցի ա կազ մե լու սահ մա նա փակ հնա
րա վո րու թյու նը (դ րա նում կա րող է նե րառ վել ոչ ա վե լի, քան 3 
կու սակ ցու թյուն կամ կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք),

 •  քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ և ո րոշ հան րային ծա ռայող նե րի հա
մար նա խընտ րա կան քա րո զար շա վին մաս նակ ցե լու սահ մա նա
փա կում նե րի փո փո խու թյու նը (վե րա ցու մը),

 •  դի տորդ նե րի ո րա կա վոր ման ստու գարք նե րի վե րա ցու մը և հա
վա տար մագր ման պար զեց ված ըն թա ցա կար գը,

 •  դի տորդ նե րի և ԶԼՄ– նե րի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րը, 
•  ընտ րող նե րի ստո րագ րած ցու ցակ նե րի հրա պա րա կու մը,
 •  տե ղա մա սե րի տե սան կա րա հա նու մը և առ ցանց հե ռար ձա կու մը, 
•  ընտ րող նե րի գրանց ման է լեկտ րո նային սար քա վո րում նե րի ներ

մու ծու մը, 
•  ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ բո ղոք նե րի ներ կա յաց ման ժամ

կետ նե րի եր կա րաձ գու մը.
•  ընտ րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով բո ղո

քարկ ման ըն թա ցա կար գե րի բար դա ցու մը և դի մում– բո ղոք նե
րին ա ռա ջադր վող ձևա կան պա հանջ նե րի, ի նչ պես նաև դի
մում– բո ղոք նե րի հանձն ման –ըն դուն ման ե ղա նա կը, դի մում– բո
ղոք նե րի վե րա հաս ցե ագր ման սահ մա նա փա կու մը, ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից նիս տե րի նշա նակ ման և վար չա կան 
վա րույթ նե րի հա րուց ման և դրան ցով ո րո շում նե րի հրա պա րակ
ման, այդ մա սին ծա նուց ման պա հան ջի վե րաց ման, դրանց ու ժի 
մեջ մտ նե լու պա հի և շա հագր գիռ ան ձանց հա մար մատ չե լի ու
թյան ա պա հով ման փո փո խու թյունն ի վնաս ի րա վա կան պաշտ
պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջո ցի, 

•  ընտ րա կան վե ճե րով դա տա կան պաշտ պա նու թյան դի մե լու ըն
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թա ցա կար գե րի և ժամ կետ նե րի (դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան 
ի րա վուն քի) սահ մա նա փա կում նե րը:

Ի լրումն ԸՕ –ի՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քով խս տաց վել է ը նտ րա խախ
տում նե րի հա մար սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյու նը` նա խա տե սե
լով նաև լրա ցու ցիչ պա տաս խա նատ վու թյուն: Ը նտ րա կա շառ քի հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյուն սահ մա նող հոդ վա ծով նա խա տես վել է խրա
խու սա կան նորմ35:

 Բարձ րաց վել են նաև ը նտ րա կան գրա վի չա փե րը և ը նտ րու թյուն նե րի 
ֆի նան սա վոր ման հա մար նա խընտ րա կան հիմ նադ րամ նե րի և դրանց 
հա մալր ման ա ռա վե լա գույն թույ լատ րե լի սահ մա նա չա փե րը36: Կու սակ
ցու թյուն նե րի և կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի նա խընտ րա կան հիմ
նադ րամ նե րին ֆի զի կա կան ան ձանց կող մից կա տար ված մու ծում նե
րի թույ լատ րե լի ա ռա վե լա գույն չա փը սահ ման վել է մինչև նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի 500 –ա պա տի կը, ի սկ նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան 
օ րեն քով սահ ման ված ծախ սե րի ֆի նան սա վոր ման նպա տա կով ծախ
սե րի ա ռա վե լա գույն չա փը սահ ման վել է նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի 
500000 –ա պա տի կի չա փով (նշ ված սահ մա նա չա փե րը 2011 թ. Օ րենսգր
քով սահ ման ված սահ մա նա չա փե րի հն գա պա տիկն են): 

Այ դու հան դերձ, նոր ԸՕ –ում մնա ցին լր ջա գույն խն դիր ներ, և չնա յած 
դրանց մա սին բարձ րա ձայ նում է ին հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու
թյուն նե րը, մաս նա գի տա կան հա մայն քը և ը նդ դի մա դիր քա ղա քա կան 
ու ժե րը, ա ռա ջար կե լով լու ծում ներ, դրանք հա մա պա տաս խան ար ձա
գանք չս տա ցան օ րի նագ ծի հե ղի նակ նե րի և օ րենս դիր մարմ նի կող մից։ 
Այդ խն դիր նե րի թվում է ին.

•  Ընտ րա կան օ րենսգր քով նա խընտ րա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում 
վար չա կան ռե սուր սի օգ տա գործ ման (չա րա շահ ման) դրս ևո րում նե
րի դեմ ար դյու նա վետ կա ռու ցա կար գե րի բա ցա կա յու թյու նը: 

•  Ընտ րող նե րի ստո րագ րած ցու ցակ նե րի` ա ռանց ո րոն ման հա մա
կար գի հրա պա րակ ման հան գա ման քը, ո րն այդ ցու ցակ նե րի ար դյու
նա վետ վեր լու ծու թյան և խախ տում նե րի բա ցա հայտ ման տե սան կյու

35  Ը նտ րա կա շառք ստա ցող ան ձն ա զատ վում է քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու
նից, ե թե վեր ջինս մինչև ի րա վա պահ մար մին նե րին կա տար ված հան ցան քի մա սին 
հայտ նի դառ նա լը, բայց ոչ ու շ, քան ե ռօ րյա ժամ կե տում կա շառք ստա նա լու մա սին 
կա մա վոր հայտ նել է ի րա վա պահ մար մին նե րին և ա ջակ ցել հան ցա գոր ծու թյու նը 
բա ցա հայ տե լուն (ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիրք հոդ ված 154.2):

36 ՀՀ ԸՕ հոդ ված 92:
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նից այն աս տի ճան ռե սուր սա տար էր, որ ը ստ է ու թյան ան հնա րին 
է դարձ նում դրանց՝ ժա մա նա կին և ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծու մը:

•  Բ նակ չու թյան ռե գիստ րի հետ ը նտ րող նե րի ցու ցա կի հա մադ րու թյան 
և փո խա դարձ ստուգ ման հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը: 

•  Ընտ րող նե րի գրանց ման է լեկտ րո նային սար քա վո րում նե րի է լեկտ
րո նային ցու ցակ նե րի և քվե ար կու թյան ըն թաց քում մուտ քագր ված 
տվյալ նե րի ստուգ ման հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը: 

•  Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րում ը նտ րո ղի փո խա րեն ստո րագ րու թյուն 
հայտ նա բե րե լու դեպ քում այլ նշում ներ սյու նա կում ստո րագ րե լու 
հնա րա վո րու թյան օ րենսդ րա կան սահ մա նու մը և այդ կա պակ ցու
թյամբ որ ևէ գոր ծո ղու թյան (հաշ վա ռում, ար ձա նագ րում գրան ցա մա
տյա նում, այդ դեպ քե րի կա պակ ցու թյամբ քն նու թյուն) կա տար ման 
ան հրա ժեշ տու թյան օ րենսդ րա կան պա հան ջի բա ցա կա յու թյու նը:

•  Ք վե ար կու թյու նից հե տո տե սախ ցիկ նե րի տե սա նյու թե րի ան մատ
չե լի ու թյու նը (դ րանց սահ մա նա փակ ժամ կե տում, մի այն ամ բող ջա
կան տրա մադր ման և չա փա զանց թանկ ար ժե քը):

•  Ձ ևա վոր ված « կա յուն մե ծա մաս նու թյան» հա մա կար գը, ը ստ ո րի` 
ա ռա վել քա նա կով ձայ ներ հա վա քած կու սակ ցու թյա նը կամ կու
սակ ցու թյուն նե րի դա շին քին տր վում է խորհր դա րա նա կան տե ղե րի 
54 տո կո սը՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում նաև բո նու սային լրա ցու
ցիչ տե ղե րի մի ջո ցով, ին չը լր ջա գույն խն դիր է քա ղա քա կան մր
ցակ ցու թյան տե սան կյու նից: 

•  Ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի ա ռա ջադր ման և ման դատ նե րի 
բաշխ ման այն մե խա նիզ մը, ո րը լրա ցու ցիչ ման դատ ներ ստա նա լու 
հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում:

•   Սահ մա նա փակ թվով քա ղա քա կան ու ժե րի` կոա լի ցի ա կազ մե լու 
հնա րա վո րու թյու նը. Դրա նում կա րող է նե րառ վել ոչ ա վե լի, քան 3 
կու սակ ցու թյուն կամ կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք։ Մե ծա մաս նու
թյուն ձևա վո րե լու ան հնա րի նու թյան դեպ քում ա ռա վե լա գույն ձայ
ներ ստա ցած եր կու կու սակ ցու թյուն նե րի կամ դա շինք նե րի մաս
նակ ցու թյամբ քվե րա կու թյան ե րկ րորդ փու լի նա խա տե սում ԸՕ –ում:

 •  Հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գի շր ջա նակ նե րում տա րած քային 
ը նտ րա կան ցու ցակ նե րի ներ մու ծու մը (ռեյ տին գային ցու ցակ նե
րի ներդ րու մը), ո րն է ա պես խթա նեց վար չա կան և ֆի նան սա կան 
ռե սուր սի չա րա շահ ման ա րա տա վոր պրակ տի կան և ը ստ է ու թյան 
բա ցա ռեց քա ղա քա կան մր ցակ ցու թյունն ու, որ պես հետ ևանք, ձա
խո ղեց հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գի հիմ քում ըն կած քա ղա քա
կան նպա տա կը։ 
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Զո րա մա սե րի ցու ցակ նե րով քվե ար կող ը նտ րող նե րի տե ղա մա սե րի և 
ցու ցակ նե րի գաղտ նի ա ցու մը, ին չով է ա պես սահ մա նա փակ վել է զին ծա
ռայող նե րի ը նտ րու թյան նկատ մամբ հան րային վե րահս կո ղու թյու նը37։

 •  Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վուն քի սահ մա
նա փա կում՝ կա նո նադ րու թյու նում ը նտ րու թյուն նե րի նշա նակ ման 
մա սին ո րոշ մա նը նա խոր դող ա ռն վազն մեկ տա րի ժո ղովր դա վա
րու թյան և մար դու ի րա վունք նե րով զբաղ վե լու կա նո նադ րա կան 
նպա տա կի առ կա յու թյամբ:

•  ԶԼՄ– նե րի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րը՝ ԿԸՀ –ում հա վա
տար մագր վող ԶԼՄ– նե րի հա մար ը նտ րու թյուն նե րի նշա նակ ման 
մա սին ո րոշ մա նը նա խոր դող ա ռն վազն մեկ տա րի հրա պա րակ
ման պա հան ջի սահ մա նու մը, մեկ ի րա վա բա նա կան ան ձի կող մից 
հրա պա րակ վող մի այն մեկ ԶԼՄ –ի և ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թվի 
50 –ով սահ մա նա փա կու մը` ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ 
կազ մա վոր վող 2009 ը նտ րա կան տե ղա մա սի պա րա գա յում, ան հա
վա սար, ար տո նյալ պայ ման նե րի ստեղ ծու մը վեր գետ նյա ե թե րային 
հե ռար ձա կում ի րա կա նաց նող լրատ վա մի ջոց նե րի հա մար։ 

•  Ք վե ար կու թյան սե նյա կում մի ա ժա մա նակ ներ կա դի տորդ նե րի կամ 
ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թվի (բայց ոչ պա կաս, քան 15 դի տորդ 
կամ լրագ րող) տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղով նե րի 2/3 –ի քվե ար
կու թյամբ սահ մա նա փակ ման ի րա վուն քի նա խա տե սու մը, ո րը, 
սա կայն, չի տա րած վում այ ցե լու նե րի, մի ջազ գային դի տորդ նե րի 
և վեր գետ նյա ե թե րային հե ռար ձա կում ի րա կա նաց նող հե ռուս տա
ռա դի ոըն կե րու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վրա, ին չը ևս խտ րա
կան կար գա վո րում է։ 

•  Դի տոր դին, վս տահ ված ան ձին և ԶԼՄ ներ կա յա ցուց չին ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րի ձայ նե րի ա ռն վազն 2/3 –ով ըն դուն ված ո րոշ
մամբ հանձ նա ժո ղո վի նիս տից, ի սկ քվե ար կու թյան օ րը՝ քվե ար կու
թյան սե նյա կից հե ռաց նե լու ի րա վուն քի սահ մա նու մը. 

•  Ք վե ար կու թյան կամ ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վի ճարկ ման 
ի րա վուն քի և սուբյեկտ նե րի չա փա զանց նեղ շր ջա նա կը, չնա յած 
Ե ԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ –ի ա ռա ջարկ նե րին38՝ դի տոր դա կան կազ մա կեր
պու թյուն նե րին չի տր վել քվե ար կու թյան կամ ը նտ րու թյուն նե րի ար
դյունք նե րը վի ճար կե լու ի րա վունք։

37  Նախ կին՝  2011 թ. խմ բագ րու թյան, ը նտ րա կան օ րենսգր քով գաղտ նի է ին մի այն 
զին ծա ռայող նե րի ցու ցակ նե րը:

38  Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի և Ե ԱՀԿ/Ժ ՄԻԳ –ի մի ա ցյալ կար ծի քը (18.01.2016 թ.)՝ ՀՀ 
ը նտ րա կան օ րենսգր քի նա խագ ծի վե րա բե րյալ՝ http://www.osce.org/odihr/elections/
armenia/246566?download=true
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•   Բո ղոք ներն ըն դու նե լու ներ մուծ ված ժա մային սահ մա նա փա կում նե
րը՝ քվե ար կու թյան օ րը՝ մինչև 22:00, քվե ար կու թյան հա ջորդ օ րը՝ 
12:00–18:00 և ե րկ րորդ օ րը՝ 09:00–11:00: Բա ցի դրա նից՝ ստեղծ վել 
են տեխ նի կա կան խո չըն դոտ ներ, ի նչ պես, օ րի նակ՝ մինչև վերջ նա
ժամ կե տը հա մա պա տաս խան ընտ րա կան  հանձ նա ժո ղով դի մում
ներ և բո ղոք ներ մուտ քագ րե լու և լի ա զո րագ րե րի բնօ րի նակ ներն ու 
դի տոր դի վկա յա կա նի պատ ճե նը դի մու մին կցե լու պա հանջ նե րը։ 

•  Հանձ նա ժո ղով նե րի նիս տե րի և ըն դուն վող ո րո շում նե րի մա սին 
պատ շաճ և ժա մա նա կին ծա նու ցե լու պար տա կա նու թյան բա ցա կա
յու թյու նը և ըն դուն ված ո րո շում նե րի մատ չե լի ու թյան հար ցը: 

•  Ոչ աշ խա տան քային օ րե րին ԿԸՀ դի մում– բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու 
ան հնա րի նու թյու նը: 

•  Ընտ րա կան վար չա րա րու թյան մի ա տե սա կու թյան (եր կա կի ստան
դարտ նե րի բա ցառ ման) ա պա հով ման հար ցը:

•   Բո լոր մա կար դա կի ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի նկատ մամբ 
ի րա կան և ար դյու նա վետ հան րային վե րահս կո ղու թյան հնա րա վո
րու թյան բա ցա կա յու թյու նը: 

•  Ընտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող՝ ՀՀ –ից դուրս գտն վող ան ձանց այդ 
ի րա վուն քի ի րաց ման խտ րա կան կար գա վո րում նե րը39:

ԸՕ –ի` վե րոն շյալ խն դիր նե րից բա ցի՝ ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քում նա
խա տես վել է պա տաս խա նատ վու թյուն այլ ան ձի փո խա րեն քվե ար կե լու 
վե րա բե րյալ սուտ հայ տա րա րու թյուն տա լու կամ կեղծ ստո րագ րու թյամբ 
հայ տա րա րու թյուն դի մու մին կից ներ կա յաց նե լու հա մար, ը նդ ո րում`ինչ
պես դի տա վո րյալ, այն պես էլ ան փու թու թյամբ գոր ծե լիս։ Վեր ջին դեպ քում 
սահ ման վել է տու գանք 200000–800000 ՀՀ դրամ կամ ա զա տազր կում՝ 
մինչև եր կու տա րի ժամ կե տով (ՀՀ քրե ա կան օ րենս գիրք, հոդ ված 154.8)։ 
Այս պատ ժա մի ջոցն ա կն հայ տո րեն սահ մա նա փա կում է ը նտ րող նե րի ստո
րագ րած ցու ցակ նե րի հրա պա րակ ման ար դյուն քում բա ցա հայտ ված տվյալ 
տե սա կի ը նտ րա կեղ ծի քի վե րա բե րյալ հա ղոր դում նե րի ներ կա յաց ման հնա
րա վո րու թյու նը՝ ը ստ է ու թյան չե զո քաց նե լով ցու ցակ նե րի հրա պա րակ ման 
դրա կան ազ դե ցու թյու նը հան րային վե րահս կո ղու թյան տե սան կյու նից։ 

39  Քվե ար կե լու ի րա վունք ու նեն մի այն ար տերկ րում դի վա նա գի տա կան և հյու պա տո սա
կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րում դի վա նա գի տա կան ծա ռա յու թյուն ի րա կա նաց նող 
ը նտ րող նե րը և նրանց՝ ար տերկ րում բնակ վող ըն տա նի քի ան դամ ե րը, ար տերկ րում 
եր կա րատև ծա ռայո ղա կան գոր ծուղ ման կամ ու ս ման մեջ գտն վող զին ծա ռայող նե րը, 
ի նչ պես նաև ՀՀ –ում գրանց ված ի րա վա բա նա կան ան ձանց՝ ար տա սահ մա նում տե
ղա կայ ված ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի աշ խա տա կից ներն ու նրանց հետ ար տերկ րում 
բնակ վող ըն տա նի քի ան դամ ե րը կա րող են քվե ար կել է լեկտ րո նային ե ղա նա կով:
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 2. ԴԻ ՏՈՐ ԴԱ ԿԱՆ Ա ՌԱ ՔԵ ԼՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 

 2.1. ԴԻ ՏՈՐ ԴԱ ԿԱՆ Ա ՌԱ ՔԵ ԼՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐՆ 
ՈՒ ԴԻ ՏՈՐԴ ՆԵ ՐԸ

 ● Մի ջազ գային դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ներ

ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով հա վա տար մագր
վել և ՀՀ ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի նա խա պատ րաստ ման, 
ան ցկաց ման և ար դյունք նե րի ամ փոփ ման ըն թաց քում դի տոր դա կան 
ա ռա քե լու թյուն է ի րա կա նաց րել թվով 6 մի ջազ գային կազ մա կեր պու
թյուն նե րի (Ե ԱՀԿ Խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղով, Եվ րո պայի խորհր դի 
խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղով, Ե ԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ Ը ԴԱ կար ճա ժամ կետ 
դի տորդ ներ, Ե ԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ Ը ԴԱ հիմ նա կան թիմ, Ե ԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ Ը ԴԱ 
եր կա րա ժամ կետ դի տորդ ներ) ը նդ հա նուր թվով 650 դի տորդ:

ՀՀ Աժ ը նտ րու թյուն նե րի դի տարկ ման հա մար հրա վեր ստա նա լու 
խնդ րան քով ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն և ՀՀ կենտ րո
նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով, ի թիվս հինգ այլ մի ջազ գային կազ
մա կեր պու թյուն նե րի, դի մում են ներ կա յաց րել նաև Ժո ղովր դա վա րա կան 
ը նտ րու թյուն նե րի եվ րո պա կան պլատ ֆորմ (EPDE) և Ը նտ րու թյուն նե րի 
մո նի թո րին գի կազ մա կեր պու թյուն նե րի եվ րո պա կան ցանց (ENEMO) մի
ջազ գային դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, սա կայն ՀՀ կենտ րո
նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը մեր ժել է նրանց հրա վե րի տրա մադ
րու մը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ հա վա տար մագր ված դի տորդ նե րի թիվն 
ար դեն ի սկ բարձր է 40։

●  Տե ղա կան դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ներ 

Ազ գային ժո ղո վի 2017 թ. ապ րի լի 2 –ի ը նտ րու թյուն նե րը դի տար կել 
են 49 կազ մա կեր պու թյան կող մից հա վա տար մագր ված դի տորդ ներ, 
ո րոնց ը նդ հա նուր թի վը հա սել է 28 021 –ի:

40  ԺԸԵՊ –ը դա տա պար տում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան մեր ժու մը` ը նտ րու թյուն նե րին մի
ջազ գային քա ղա քա ցի դի տորդ ներ հրա վի րե լու ա ռն չու թյամբ, մարտ, 2017, http://
hcav.am/events/2203201703en/
ENEMO Concerned over Armenian CEC’s Decision to Reject Invitation for Election 
Observation, մարտ, 2017,http://www.enemo.eu/en/news/236enemoconcernedover
armeniancecsdecisionto
ԿԸՀ–ն պար զա բա նում է , մարտ 2017, http://www.elections.am/news/id427/
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 Թեև ա ռա ջին հա յաց քից վե րը բեր ված թվե րը տպա վո րիչ են, ի րա
կա նու թյու նը փոքր –ինչ այլ է: Մաս նա վո րա պես` դի տարկ ված խախ տում
նե րի բաժ նում նշ վում են դեպ քեր, ե րբ տար բեր դի տոր դա կան ա ռա քե
լու թյուն նե րի դի տորդ ներ դրս ևո րել են ան կողմ նա կա լու թյան և չե զո քու
թյան` օ րեն քով ա ռա ջադր վող պա հան ջը խախ տող վար քա գիծ: Ի սկզ
բա նե ի րա վա պաշտ պան գոր ծու նե ու թյամբ նախ կի նում աչ քի չընկ նող և 
հա սա րա կու թյանն ան հայտ դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և 
դրանց դի տորդ նե րի նկատ մամբ կար ան վս տա հու թյան մթ նո լորտ, ո րը 
հե տա գա յում է ՛լ ա վե լի խո րա ցավ, ե րբ պարզ վեց նրանց ի րա կան գոր
ծա ռույ թը ի նչ պես դի տորդ նե րի դի տար կում նե րի ար դյուն քում, այն պես 
էլ Հով հան նես Հով սե փյա նի41 հար ցազ րույ ցից42, ո րով նա բա ցա հայ տում 
էր այդ դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և դի տորդ նե րի ի րա կան 
ա ռա քե լու թյու նը, դրանց կա ռա վար ման և են թա կա յու թյան հա մա կար գը՝ 
բուր գը, այդ կեղծ դի տոր դա կան հա մա կար գի մի ջո ցով ը նտ րու թյուն նե րի 
նկատ մամբ ի րա կա նաց ված տո տալ վե րահս կո ղու թյու նը և այդ ամ բողջ 
հա մա կար գի ան վե րա պահ են թա կա յու թյու նը և հաշ վետ վո ղա կա նու թյու
նը ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նին:

41  1996–2002 թթ. — աշ խա տել է ՀՀ Նա խա գա հի աշ խա տա կազ մի ի րա վա բա նա կան 
բաժ նում որ պես ա ռա ջին կար գի մաս նա գետ, ա ռա ջա տար մաս նա գետ, պե տաի րա
վա կան վար չու թյան գլ խա վոր մաս նա գետ, խորհր դա տու։
2002–2006 թթ. — ՀՀ նա խա գա հի աշ խա տա կազ մի կադ րե րի վար չու թյան պետ
2003–2004 թթ. — դա սա վան դել է ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի ա յում:
2006 թ. մարտ – 2007 թ. փետր վար — «Ա լյանս» խորհր դատ վա կան կենտ րո նի 
նա խա գահ։
2007 թ. փետր վար– դեկ տեմ բեր — ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րի 
խորհր դա կան։
2007 թ. դեկ տեմ բե րի 22 –ին ՀՀ վար չա պե տի ո րոշ մամբ նշա նակ վել է ՀՀ տա րած
քային կա ռա վար ման նա խա րա րի տե ղա կալ[2]:
2008 թ. մայի սի 26 –ին ՀՀ վար չա պե տի ո րոշ մամբ ա զատ վել է Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րի տե ղա կա լի պաշ տո նից[3]:
2008 թ. մայի սի 26 –ին ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րով նշա նակ վել է Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի վե րահս կո ղա կան ծա ռա յու թյան ղե կա վար[4]:
2016 թ. մար տի 3 –ին ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րով ա զատ վել է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի վե րահս կո ղա կան ծա ռա յու թյան ղե կա վա րի պաշ
տո նից[5]:
2016 թ. մար տի 3 –ին ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րով նշա նակ վել է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի
տե ի նա խա գահ[6]:
2017 թ.  մայի սի 23 –ից ՀՀ նա խա գա հի վե րահս կո ղա կան ծա ռա յու թյան ղե կա վարն է ։

42 http://armlur.am/681377/
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 Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն նե րի և դի տորդ նե րի, ի նչ պես նաև վս
տահ ված ան ձանց գոր ծու նե ու թյան և ար դյու նա վե տու թյան հար ցե րին 
ան դրա դար ձել է նաև ՍԴ–ն իր 28.04.2017 թ. ո րոշ մամբ43 (Ս ԴՈ–13642, 
պար բե րու թյուն ներ 11, 12)՝ ա ռանձ նաց նե լով « Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա
խա ձեռ նու թյան դե րա կա տա րու մը:

2.2. ՔԴՆ ԴԻ ՏՈՐ ԴԱ ԿԱՆ Ա ՌԱ ՔԵ ԼՈՒ ԹՅԱՆ 
ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԸ

ՔԴՆ–ն ի րա կա նաց րել է դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն 2017 թ. ապ
րի լի 2 –ի խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ։ ՔԴՆ –ի դի
տոր դա կան ա ռա քե լու թյան նպա տակն էր վե րահս կել ԱԺ ը նտ րու թյուն
նե րի օ րի նա կա նու թյու նը, այդ թվում`

●   բա ցա հայ տել ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում տեղ գտած` ը նտ րա կան 
ի րա վուն քի խախ տում նե րը` կապ ված այդ ի րա վուն քի ի րաց ման, 
ա պա հով ման և պաշտ պա նու թյան հետ՝ հան րայ նաց նե լով դրանք.

●  ար ձա նագ րած խախ տում նե րի կա պակ ցու թյամբ հան դես գալ հան
րային գան գա տով ՝ ա պա հո վե լու դրանց ար դյու նա վետ քն նու թյու նը, 

●  ի րա կա նաց նել սուբյեկ տիվ և օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նու թյուն ը նտ րա խախ տում նե րի կա պակ ցու թյամբ՝ բո ղո
քարկ ման գոր ծըն թաց հա րու ցե լով ը նտ րա կան վար չա րա րու թյուն 
ի րա կա նաց նող մար մին նե րում ու դա տա կան ա տյան նե րում և, ը ստ 
ան հրա ժեշ տու թյան, ի րա վա պահ մար մին նե րին ներ կա յաց նե լով 
հա ղոր դում ներ.

●  ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի, ը նտ րա կան ի րա վուն քի ի րաց ման և դրա 
պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վե տու թյան վե րա բե րյալ ձևա վո րել 
տե ղե կաց ված, ան կախ և ան կող մա կալ տե սա կետ.

●   վեր լու ծել ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում առ կա խն դիր նե րը, օ րենսդ
րու թյան և ի րա վա կի րառ պրակ տի կայի տե սան կյու նից, ձևա կեր
պել և ներ կա յաց նել ու ա ռա ջար կու թյուն ներ օ րենսդ րու թյան և ը նտ
րա կան գոր ծըն թա ցի բա րե փոխ ման հա մար.

●  գ նա հա տել ը նտ րու թյուն նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ներ պե
տա կան օ րենսդ րու թյանն ու միջազ գային չա փա նիշ նե րին։

43  http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2017/pdf/sdv1364.pdf (Ս ԴՈ
1364, 12–րդ պար բե րու թյուն)
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 2.3. ԴԻ ՏՈՐ ԴԱ ԿԱՆ Ա ՌԱ ՔԵ ԼՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ, 
ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

ՔԴՆ–ն կազ մել և հրա պա րա կել է ձեռ նարկ ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ44, ու ղե ցույց՝ դի տորդ նե րի հա մար45 և դի տոր դի վար քագ
ծի կա նոն ներ46, տե սա դա սըն թաց ներ և տե սա հո լո վակ ներ ը նտ րա կան 
օ րենսդ րու թյան վե րա բե րյալ47, Հա յաս տա նի բո լոր մար զե րում ան ցկաց
րել է մոտ 160 դա սըն թաց և վե րա պատ րաս տել մոտ 4000 քա ղա քա
ցի։ Վե րա պատ րաս տում ներն ի րա կա նաց վել են ը նտ րա կան ի րա վուն քի 
ո լոր տում հա մա պա տաս խան վե րա պատ րաս տում ան ցած ի րա վա բան
նե րի կող մից եր կու փու լով։ Դրանք նե րա ռել են ը նտ րա կան օ րենսդ րու
թյու նը, ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րը, դի տորդ նե րի և քվե ար կու թյան 
մյուս մաս նա կից նե րի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը։ Ե րկ
րորդ փու լի վե րա պատ րաս տու մը ե ղել է գործ նա կան բնույ թի, ո րի ըն
թաց քում քն նարկ վել են ը նտ րա խախտ ման տե սակ նե րը և գործ նա կան 
ի րա վի ճակ ներ և խն դիր ներ, վար քագ ծի կա նոն ներն ու դի տորդ նե րի 
գոր ծու նե ու թյանն ա ռնչ վող մյուս հար ցե րը։ 

Հա վա քագր վել և վե րա պատ րաստ վել է ՔԴՆ ի րա վա բա նա կան թի
մը՝ բաղ կա ցած 36 ի րա վա բա նից, ո րը դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ամ
բողջ ըն թաց քում ի րա կա նաց րել է խորհր դատ վա կան գոր ծա ռույթ, ի նչ
պես նաև ներգ րավ ված է ե ղել բո ղո քարկ ման գոր ծըն թա ցում:

ՔԴՆ –ի շր ջա նակ նե րում գոր ծել է նաև վեր լու ծա կան խումբ, ո րն ի րա
կա նաց րել է ստաց ված տվյալ նե րի վեր լու ծու թյուն` վեր հա նե լով հնա րա
վոր ը նտ րա կեղ ծիք ներն ու դրանց ռիս կե րը: Բա ցի դրա նից՝ ՔԴՆ –ի վեր
լու ծա կան խում բը կա տա րել է նաև ու սում նա սի րու թյուն ներ և հե տա զո
տու թյուն ներ ի նչ պես քվե ար կու թյա նը նա խոր դող, այն պես էլ հա ջոր դող 
ժա մա նա կա հատ վա ծում տար բեր հար ցե րի վե րա բե րյալ: Տե ղե կատ վու

44  Ձեռ նարկ վս տահ ված ան ձանց, դի տորդ նե րի և ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար՝ 
https://citizenobserver.am/viewGuide?file_name=book%20dzernark%202017%20aj%20
small.pdf

45  Ու ղե ցույց դի տորդ նե րի հա մար՝ https://citizenobserver.am/viewGuide?file_name=%D5
%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81.pdf

46  Դի տոր դի վար քագ ծի կա նոն ներ (դի տորդ նե րի հա մար նա խա տես ված ու ղե ցույ
ցում)՝ https://citizenobserver.am/viewGuide?file_name=%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5
%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81.pdf

47  Դի տորդ նե րի, ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և վս տահ ված ան ձանց հա մար նա խա տես
ված տե սա դա սըն թաց ներ՝ https://citizenobserver.am/hy/observers/videoTraining
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թյու նը ստաց վել է, ի թիվս այլ աղ բյուր նե րի, ԶԼՄ– նե րից, վար չա կան վա
րույթ նե րի նյու թե րից, ԸԸՀ, ԿԸՀ և դա տա կան ակ տե րից, ՍԴ` պե տա կան 
մար մին նե րի ներ կա յաց րած տե ղե կանք նե րից և այլն:

ՔԴՆ–ն ներգ րա վել է 3010 դի տորդ, ո րից Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վում 1326 –ը հա վա տար մագր վել է Ի ԵՄ –ի կող մից, 1480 –ը՝ 
ԹԻՀԿ –ի և 204 –ը՝ ԺԱԱ –ի կող մից։ Նրան ցից քվե ար կու թյան օ րը դի տոր
դա կան ա ռա քե լու թյան մեջ ներգ րավ ված է ե ղել 2972 –ը: Խորհր դա րա
նա կան ը նտ րու թյուն նե րին ՔԴՆ –ի շր ջա նա կում, ի լրումն նա խա ձեռ նու
թյան ան դամ նե րի, մաս նակ ցել են հետ ևյալ հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պու թյուն նե րը.

1. « Խո րա նԱրդ» ՀԿ, Գյում րի

2.  «Ա.Դ.Սա խա րո վի ան վան մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու
թյան հայ կա կան կենտ րո նի Շի րա կի մաս նա ճյուղ» ՀԿ, Գյում րի 

3.  « Հա մայն քային հա մախմբ ման և ա ջակ ցու թյան կենտ րոն» ՀԿ, 
Ա լա վեր դի

4. « Սո սե կա նանց հիմ նա հար ցեր» ՀԿ, Գո րիս

5. «Ար մա վի րի զար գաց ման կենտ րոն» ՀԿ, Ար մա վիր

6. « Հա մայն քի զար կե րակ» Ե ՀԿ, Վար դե նիկ 

7. «Աստ ղա ցոլք» ՀԿ, Ճամ բա րակ

ՔԴՆ–ն ներգ րա վել է ի նչ պես ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի, այն պես էլ 22 ե րկր
նե րում բնակ վող 147 սփյուռ քա հայե րի և ժո ղովր դա վա րու թյան հաս տատ
մամբ շա հագր գիռ մոտ 100 այ լազ գի քա ղա քա ցի նե րի։ Դի տոր դա կան 
ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց վել է 1522 ը նտ րա կան տե ղա մա սում, ո րոնք 
գտն վել են թվով 37 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի սպա
սարկ ման տա րածք նե րում և թվով 38 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղով նե րում: Տե ղա մա սե րի ը նտ րու թյու նը կա տար վել է դրան ցում 
գրանց ված ը նտ րող նե րի թվի հի ման վրա. ը նտր վել են հնա րա վո րինս մեծ 
տե ղա մա սեր: ՔԴՆ–ն ու նե ցել է նաև շր ջիկ դի տորդ նե րի 38 խումբ, ո րոնք 
ա րագ ար ձա գանք ման ե ղա նա կով սպա սար կել են տե ղա մա սե րում դի
տոր դու թյուն ի րա կա նաց նող դի տորդ նե րին: Ստորև ներ կա յաց ված է ը ստ 
մար զե րի և ը նտ րա տա րածք նե րի դի տարկ ված տե ղա մա սե րի քա նա կը.
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Վար չա կան շր ջան Ընտ րա կան 
տա րածք

Տա րած քային 
հանձ նա ժո ղով

Դի տարկ ված 
տե ղա մա սե րի 

քա նակ

Եր ևան 1–4 1–5, 7–10 342

Ա րա գա ծոտն 7 17–18 100
Ա րա րատ 5 11–13 118
Ար մա վիր 6 14–16 116
Գե ղար քու նիք 8 19–21 136
Լո ռի 9 22–25 190
Կո տայք 10 26–29 116
Շի րակ 11 30–33 145
Սյու նիք 12 34–35 129
Վայոց Ձոր 12 36 46
Տա վուշ 13 37–38 82
Ըն դա մե նը 1522

« Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան դի տորդ ներն ը նտ րա
տե ղա մա սե րում աշ խա տել են զույ գե րով` որ պես նա խա ձեռ նու թյան շր
ջա նակ նե րում ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նող տար բեր կազ մա կեր պու
թյուն նե րի հա վա տար մագր ված դի տորդ ներ։ Ը նտ րա կան օ րենսդ րու
թյան խախ տում ներ դի տար կե լիս դի տորդ նե րը պա հան ջել են, որ պես զի 
դրանց վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան գրան ցում կա տար վի տե ղա մա
սային հանձ նա ժո ղով նե րի գրան ցա մա տյան նե րում։ Ը նտ րա խախտ ման 
և դրան տր ված ար ձա գան քի վե րա բե րյալ դի տորդ նե րը կարճ հա ղոր
դագ րու թյուն նե րով (հե ռա խո սային հա ղոր դագ րու թյան հա տուկ ծրագ րի 
մի ջո ցով) ա հա զանգ են ու ղար կել ՔԴՆ –ի հա մա կար գող կենտ րոն։ Դի
տորդ նե րի կող մից ներ կա յաց ված ա հա զան գե րը (1718) ար տա ցոլ վել են 
ՔԴՆ –ի ա հա զան գե րի առ ցանց քար տե զում։ Այ նու հետև հա մա կար գող 
կենտ րո նի աշ խա տա կից նե րը (օ պե րա տոր նե րը) հե ռա խո սային կա պի 
մի ջո ցով ստու գել են ա հա զան գե րի ճշգր տու թյու նը և, ան հրա ժեշ տու
թյան դեպ քում, ման րա մաս նել ը նտ րա խախ տում նե րի նկա րագ րու թյու
նը։ Ար դյուն քում ճշգրտ վել է 1618 խախ տում 624 տե ղա մա սե րից:

 Դի տորդ նե րի կող մից ներ կա յաց ված ա հա զան գե րի հի ման վրա 
կազմ վել են բո ղոք ներ՝ ո ւղղ ված հա մա պա տաս խան ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղով նե րին: 
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2.4. ԴԻ ՏՈՐ ԴԱ ԿԱՆ Ա ՌԱ ՔԵ ԼՈՒ ԹՅԱՆ ԱՐ ԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

ՔԴՆ –ի դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ար դյուն քում վեր հան ված 
խախ տում նե րը և թե րու թյուն նե րը ներ կա յաց ված ե ն՝ ը ստ խախ տում նե
րի տե սակ նե րի և ժա մա նա կային փու լե րի՝ քվե ար կու թյան նա խա պատ
րաս տու մից մինչև բո ղո քար կում: Զե կույ ցում ներ կա յաց ված են մի այն 
ՔԴՆ –ի դի տորդ նե րի և վեր լու ծա կան խմ բի կող մից վեր հան ված խախ
տում նե րը, դրանց ը նդ հա նուր բնույ թը և վի ճա կագ րու թյու նը: 

●   Պե տա կան գոր ծա ռույթ նե րի և կու սակ ցա կան շա հե րի մի ա
հյու սում/ վար չա կան ռե սուր սի օգ տա գոր ծում մեկ կու սակ ցու
թյան օգ տին 

 Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյունն իր կող մից պե տա
կան իշ խա նա կան լծակ նե րի տնօ րին ման բե րու մով դրանք Ազ գային ժո
ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ ծա ռայեց րել է կու սակ ցու թյան 
շա հե րին և նպա տակ նե րին: Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյան ձեռ քում 
է կենտ րո նաց ված գրե թե ո ղջ գոր ծա դիր (սկ սած Հան րա պե տու թյան նա
խա գա հից) և օ րենս դիր (պարզ մե ծա մաս նու թյուն) իշ խա նու թյու նը: Կու
սակ ցա կան և պե տա կան գոր ծա ռույթ նե րի մի ա ձու լու մը/ մի ա հյու սումն 
ա ռա վել ակ նա հայ տո րեն և բա ցա հայտ այս ծա վա լով է դրս ևոր վել այս 
ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում:

Նշ վա ծը դրս ևոր վել է նրա նով, որ ՀՀԿ խոս նակ, ԱԺ փոխ նա խա գահ 
Է դո ւարդ Շար մա զա նո վը նա խընտ րա կան շր ջա նում պար բե րա բար հայ
տա րա րել է, որ Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյու նը գա լիք 
տաս նա մյա կի ա մե նաազ դե ցիկ կու սակ ցու թյունն է լի նե լու, և ե թե գա լիք 
տաս նա մյա կում որ ևէ քա ղա քա կան և պե տա կան գոր ծիչ ցան կա նում է 
հա վակ նել բարձ րա գույն պե տա կան պաշ տոն նե րի, ա պա դրա գլ խա վոր 
ճա նա պար հը, ե թե ոչ մի ակ, Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցու
թյունն է:48

48  https://armenpress.am/arm/news/760338/apagatasnamyakumhhknlinelue
hayastaniqaxaqakan.html
http://www.azatutyun.am/a/26884985.html
http://www.azatutyun.am/a/25387042.htm
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2.4.1. ՆԱ ԽԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՔԱ ՐՈԶ ՉՈՒ ԹՅՈՒՆ49 

(Ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒ ԹՅԱ ՆԸ ՆԱ ԽՈՐ ԴՈՂ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ՀԱՏ ՎԱ ԾՈՒՄ 
ԱՐ ՁԱ ՆԱԳՐ ՎԱԾ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ ԵՎ ԽԱԽ ՏՈՒՄ ՆԵՐ)

 Վար չա կան ռե սուր սի օգ տա գոր ծում ա ռա վե լա պես մեկ կու սակ-
ցու թյան օգ տին 

Պե տա կան պաշ տո նա տար ան ձանց ներգ րա վու մը և պե տա կան ու 
հա մայն քային մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը նա խընտ րա կան քա րոզ չու
թյան մեջ է ա կա նո րեն ազ դել է ը նտ րող նե րի կամ քի ձևա վոր ման և ար
տա հայտ ման վրա՝ հաշ վի առ նե լով քա րոզ չու թյա նը մաս նա կից ան ձանց 
զբա ղեց րած բարձ րաս տի ճան դիր քը, ի նչ պես նաև հան րային ո լոր տի 
ծա ռայող նե րի ո ւղ ղա կի ազ դե ցու թյան հնա րա վո րու թյու նը ո րո շա կի ը նտ
րող նե րի և / կամ նրանց հետ փոխ կա պակց ված ան ձանց վրա: Այ դու հան
դերձ, այս հար ցը պատ շաճ քն նու թյան և գնա հատ ման չի են թարկ վել 
ը նտ րա կան վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի, մաս նա վո
րա պես՝ ԿԸՀ –ի կող մից: 

Ըստ հայ տա րա րագր ված տվյալ նե րի`ՀՀԿ –ի հայ տա րա րագ րած նա
խընտ րա կան հիմ նադ րա մը ա մե նա մեծն է ե ղել` հաս նե լով մոտ 400 000 
000 ՀՀ դրա մի, այ սինքն` գրե թե ե ռա պա տիկ գե րա զան ցե լով մյուս կու
սակ ցու թյուն նե րի նը (դա շինք նե րի նը)50: 

 Բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձանց մաս նակ ցու թյու նը նա-
խընտ րա կան քա րո զար շա վին՝ հօ գուտ ա ռա վե լա պես Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյան

ՀՀԿ –ի ը նտ րա կան ցու ցա կը գլ խա վո րող ե րեք թեկ նա ծու ներ բարձ
րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձինք` ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րար 
Վի գեն Սարգ սյա նը, ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րար Ար փի նե Հով
հան նի սյա նը, Եր ևա նի քա ղա քա պետ Տա րոն Մար գա րյա նը և բո լո րո վին 
վեր ջերս ՀՀԿ –ին ան դա մակ ցած և ՀՀԿ –ի օգ տին քա րո զար շա վին մաս

49  Հաշ վի առ նե լով ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյան նոր կար գա վո րում առ այն, որ նա
խընտ րա կան քա րոզ չու թյուն կա րող է ի րա կա նաց վել նաև մինչև օ րեն քով սահ ման
ված ժա մա նա կա հատ վա ծը, սույն բաժ նում ներ կա յաց վում են ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի 
կա պակ ցու թյամբ բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձանց մաս նակ ցու թյամբ քա
րոզ չու թյան բա ցա հայտ ված դեպ քե րը նաև մինչև նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի 
պաշ տո նա կան մեկ նար կը:

50 http://res.elections.am/images/audit/02.04.17m.pdf
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նակ ցող վար չա պետ Կա րեն Կա րա պե տյա նը51 հան րա պե տու թյան ո ղջ 
տա րած քով մեկ մաս նակ ցել են նա խընտ րա կան քա րո զար շա վին:

ՀՀ և ՀՀԿ նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նը 2017 թ. մար տի 25 –ին Ար ցա
խի Հան րա պե տու թյուն կա տա րած աշ խա տան քային այ ցի ժա մա նակ ՀՀ 
և ԱՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րար նե րի ու բարձ րաս տի ճան զին վո րա
կան նե րի ու ղեկ ցու թյամբ ե ղել է ՊԲ զո րա մա սե րից մե կում, ծա նո թա ցել 
զին ված ու ժե րի մար տա կան պատ րաս տա կա նու թյա նը, կազ մա կերպ
ված մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցել են նաև զին վո րա կան նե րի ազ գա կան
նե րը: Այ նու հետև Սերժ Սարգ սյա նը հան դես է ե կել խոս քով, ո րն ը ստ 
է ու թյան ե ղել է նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյուն գոր ծող իշ խա նու թյան 
(ՀՀԿ –ի) օգ տին և հա կա քա րոզ չու թյուն Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն
նե րի ո րոշ մյուս մաս նա կից նե րի հաս ցե ին: Հի շյալ ե լույ թը լայ նո րեն լու
սա բան վել է ԶԼՄ– նե րով52 53: 

51 http://armlur.am/672328
52  http://news.1tv.am/hy/2017/03/25/%D5%86%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%

A1%D5%B0%D4%B1%D5%B9%D6%84%D5%B9%D5%A5%D5%B6%D6%84%D5%A
9%D5%A1%D6%80%D5%A9%D5%AB%D5%9D%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%AF
%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%AE%D5%A4%D5%A5%D5%BA%D6%84%D5%B8%D6%
82%D5%B4/54594
http://www.president.am/hy/pressrelease/item/2017/03/25/PresidentSerzhSargsyan
awardedSoldiersinArtsakh/ 
http://galatv.am/hy/yourvoice/184763/,
https://zham.am/?p=6577&l=am,
http://www.irates.am/hy/1490530576,
http://www.chi.am/index.cfm?objectid=A8EA05A0137511E7B75EDA96B1BA47AC, 
http://araratnews.am/serzhsargsyanehkocheanumchehntrelnikolphashinyanin/, 
https://www.azatutyun.am/a/28390759.html,
http://www.civilnet.am/news/2017/03/25/%D5%8D%D5%A5%D6%80%D5%AA
%D5%8D%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5
%B6%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%A7%D5%9D%D5%B8%D6%8
0%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A7%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%B6%D5%B
8%D6%82%D5%B4%D5%AB%D6%80%D5%A5%D5%B62018%D5%AB%D6%81
%D5%B0%D5%A5%D5%BF%D5%B8/311324

53  Ս. Սարգ սյա նը մաս նա վո րա պես ա սել է. « Մենք պի տի հաս կա նանք, որ ապ րի լի 2 –ը 
խաղ չէ, սուտ շու տա սե լուկ նե րի մր ցույթ չէ, մենք պի տի հաս կա նանք, որ ապ րի լի 
2 –ին մենք տա նիք նե րի վրա լավ ցատ կող ներ չենք ը նտ րում, մենք մեր ժո ղովր դի 
գո յու թյան ի րա վուն քը պաշտ պա նող ներ ե նք ը նտ րում, մենք հա մա զար կի, հար ձակ
ման և հարկ ե ղած դեպ քում հետ քաշ վե լու հրա ման տվող ներ ե նք ը նտ րում, դա ա նե
լու հա մար բա վա րար ներ քին ու ժ ու նե ցող ներ ե նք ը նտ րում։ Ընտ րում ե նք, թե ու մ 
հրա մա նա տա րու թյան ներ քո են այս տղա ներն ա վար տե լու ի րենց ծա ռա յու թյու նը, 
հա ջորդ նե րը ծա ռայե լու, ով քեր են պաշտ պա նե լու մեր մա նուկ նե րի ան հոգ ու ս ման 
ի րա վունքն ու մեր մե ծե րի մայ րա մու տը։ Հաս կա նու՞մ ե նք ա րդյոք մենք սա, թե՞ ոչ, 
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Ընտ րա կա շառք. զանգ վա ծային բա ժա նում, դրա նկատ մամբ պաշ-
տո նա տար ան ձանց և մաս նա վո րա պես ի րա վա պահ մար մին նե րի ար-
ձա գան քը :

Ար ձա նագր վել են ը նտ րա կա շառ քի բա ժան ման, դրա խոստ ման և/ 
կամ փոր ձի դեպ քե րի տար բեր դրս ևո րում ներ, ի նչ պես նաև ը նտ րա կա
շառ քի բա ժան ման մա սին ԶԼՄ– նե րի ը նդ հա նուր առ մամբ 65 հա ղոր
դում ներ, ո րոնք վե րա բե րել են Հան րա պե տու թյան մոտ 28 տա րածք նե րի 
(1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 31, 33, 34, 37, 38) 189 տե ղա մա սե րում (9 մար զի 12 քա ղա քային և 6 
գյու ղա կան հա մայնք նե րի) ը նդ գրկ ված ը նտ րող նե րի:

 Նա խըտ րա կան քա րո զար շա վի ժա մա նա կա հատ վա ծում տար բեր աղ
բյուր նե րի (ԶԼՄ հրա պա րա կում ներ, նա խընտ րա կան հան րա հա վաք նե րի 
մաս նա կից ներև հան րա հա վաք նե րի դի տար կում ներ) հա մա ձայն`ընտ րա
կա շառ քի բա ժա նու մը կրել է հա մա տա րած  և կազ մա կերպ ված բնույթ: 
Ը ստ ԶԼՄ ո րոշ հրա պա րա կում նե րի`ընտ րա կա շառ քի չա փը, ը նտ րա կա
շառք բա ժա նող կու սակ ցու թյուն նե րի և դա շինք նե րի փո խա դարձ պայ մա
նա վոր վա ծու թյան հա մա ձայն, հիմ նա կա նում կազ մել է 10000 դրամ54:

 Պե տա կան պաշ տո նյա նե րը, ի րա վա պահ մար մին նե րը դրս ևո րել են 
այն պի սի պահ վածք, ո րն, ը ստ է ու թյան, խրա խու սել է ը նտ րա կա շառ
քի լայն կի րա ռու մը և ստեղ ծել ան պատ ժե լի ու թյան մթ նո լորտ: Ստորև 
կա րե լի է ծա նո թա նալ ո րոշ բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա նե րի և քա ղա
քա կան գոր ծիչ նե րի՝ վե րո հի շյա լի կա պակ ցու թյամբ ար տա հայ տած հրա
պա րա կային դիր քո րո շում նե րին.

ԱԺ փոխ խոս նակ, ՀՀԿ ան դամ Հեր մի նե Նաղ դա լյա նը մաս նա վո
րա պես հայ տա րա րել է, դի մե լով կու սակ ցու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րին, որ տա րա ծեն իր հայ տա րա րու թյու նը, թե ան կախ նրա նից, թե 

բայց քվե ա տու փին մո տե նա լիս ու ղ ղա կի պար տա վոր ե նք հաս կա նալ։  Հա սա րա կու
թյան յու րա քան չյուր ան դամ կա րող է վս տահ լի նել: Չենք խնայել ու չենք խնայե լու 
որ ևէ ջանք ու մի ջոց և նաև հնա րա վո րու թյուն՝ ա վե լի ամ րապն դե լու մեր ան վտան
գու թյու նը, հա մալ րե լու այն նոր բա ղադ րիչ նե րով: Մեր ե րկ րի զար գաց մանն ու ղղ ված 
ար տա քին բա րեն պաստ պայ ման նե րի ա պա հով մանն ու ղղ ված ջան քե րին զու գա հեռ 
մենք շա րու նա կե լու ե նք մեր զին ված ու ժե րի ար դի ա կա նաց ման, մար տու նա կու թյան 
է ՛լ ա վե լի բարձ րաց ման, նո րա գույն ու հա մար ժեք սպա ռա զի նու թյուն նե րով հա մալր
ման մեր, ը ստ է ու թյան, այ լընտ րանք էլ չու նե ցող քա ղա քա կա նու թյու նը»:

54  https://www.radioaurora.am/article/1489547969/yntrakasharqichapy10000dram.html,
http://hraparak.am/?p=140397&l=am/
yntrakasharq+baganelu+harcum+xaxi+miasnakan+kanoner+en+sahmanel+
https://www.azatutyun.am/a/28407083.html
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որ կու սակ ցու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներն են ցան կա նում ը նտ րա կա շառք 
բա ժա նել, նրանք ո ւղ ղա կի բա րե գոր ծու թյուն են ա նում, նրանք մար դիկ 
են, ո րոնք պար զա պես զբաղ ված են նվի րատ վու թյամբ, պար զա պես 
նվեր ներ են տա լիս` ա ռանց որ ևէ հույս ու նե նա լու, որ այդ կերպ կգ նեն 
քվե, որ չկա ոչ մի մե խա նիզմ, ոչ մի մի ջոց ը նտ րա կան օ րենսգր քում, 
ո րով հնա րա վոր լի նի ը նտ րա կա շառ քը տա լուց հե տո ի նչ –որ կերպ ստու
գել կամ վե րահս կել, որ կա շառք վերց նող մար դիկ քվե ար կում են հենց 
ի րենց օգ տին55: 

Ու շագ րավ է այն, որ, օ րի նակ, ԱԺ փոխ խոս նակ, ՀՀԿ ան դամ Հեր
մի նե Նաղ դա լյա նը խո սում է հենց այն մե խա նիզ մի մա սին (ք վե ար կու
թյան նկատ մամբ հս կո ղու թյուն), ո րի կի րառ ման դեպ քում է կա շառ քը 
կամ այդ պի սի խոս տու մը ար դյու նա վետ և ար դա րաց ված ու փոր ձում է 
հեր քել այդ պի սի մե խա նիզ մի գո յու թյու նը: 

Ոս տի կա նա պետ Վլա դի միր Գաս պա րյա նը հայ տա րա րել է, որ 
ը նտ րա կա շառ քը դժ վար ա պա ցուց վող եր ևույթ է 56:

 ԱԺ փոխ խոս նակ Է դո ւարդ Շար մա զա նո վը հայ տա րա րել է, որ չի 
կար ծում, որ ը նտ րա կա շառքն ու նե ցել է որ ևէ է ա կան նշա նա կու թյուն 
ը նտ րու թյուն նե րի վրա: Այ նու հետև հղում կա տա րե լով ոս տի կա նա պետ 
Վլա դի միր Գաս պա րյա նի հայ տա րա րու թյա նը` նշում է, որ հենց ը նտ րու
թյան օ րը ը նտ րա կա շառ քը ոչ թե գնա հա տելն, այլ հայտ նա բե րելն ի նք
նին շատ բարդ է57: 

Ընտ րա կա շառ քի հա մա տա րած բա ժան ման և այդ տե ղե կու թյուն նե
րի ա ռեր ևույթ ար ժա նա հա վա տու թյան մա սին են խո սում ի նչ պես վե րը 
մեջ բեր ված պաշ տո նյա նե րի և քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի ար ձա գանք նե
րը, այն պես էլ ԿԸՀ նա խազ գու շա կան հայ տա րա րու թյու նը « Ծա ռու կյան» 
դա շին քի ցու ցա կը գլ խա վո րող թեկ նա ծո ւի (Գա գիկ Ծա ռու կյա նի) կող մից 
նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան խախ տում ներ թույլ տա լու մա սին, ի պա
տաս խան ո րի` Գա գիկ Ծա ռու կյա նը հայ տա րա րու թյուն էր ա րել, որ այդ 
խոս տում նե րը կկա տար վեն ապ րի լի 2 –ից հե տո58, ի նչն ար դեն ա նար
ձա գանք էր մնա ցել պե տա կան մար մին նե րի կող մից: Ը նտ րա կա շառ քի 
խոս տու մի հիմ քով ՀՀԿ պատ գա մա վո րու թյան թեկ նա ծու Ա ռա քել Մով

55 https://news.am/arm/news/381992.html
56 https://news.am/arm/news/374917.html
57 https://www.azatutyun.am/a/28412112.html
58  http://www.azatutyun.am/a/28360208.html, http://www.aravot.am/2017/03/13/865181/

http://yerkirmedia.am/1political/carukyantigranmukuchyannakhazgushacum/
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սի սյա նի գրան ցումն ան վա վեր ճա նա չե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու 
մա սին «Ելք» դա շին քի դի մու մը ԿԸՀ–ն մեր ժեց։ 

Ե ԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան հա մա կար գող Իգ նա
սի ո Սան չես Ա մո րը ապ րի լի 3 –ին հրա վիր ված մա մու լի ա սու լի սի ըն թաց
քում հայ տա րա րու թյուն է ր59 կա տա րել այն մա սին, որ չնա յած ի րա վա
կան հա մա կար գի բա րե փո խում նե րին, ը նտ րա կան ան ճշ տու թյուն նե րի 
վե րաց մանն ու ը նտ րու թյուն նե րի ա զա տու թյանն ո ւղղ ված տեխ նո լո գի
ա նե րի ներդր մա նը, ը նտ րու թյուն նե րի վրա հետք են թո ղել ըն տա կա
շառք նե րի վե րա բե րյալ վս տա հու թյան ար ժա նի տե ղե կու թյուն նե րը և 
քա ղա քա ցի ա կան ծա ռայող նե րի ու մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի աշ
խա տա կից նե րի վրա ճն շում նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը: Դրա հետ
ևան քով նկատ վել է հան րային վս տա հու թյան պա կաս ը նտ րու թյուն նե րի 
նկատ մամբ:

Դպ րոց նե րի և ման կա պար տեզ նե րի տնօ րեն նե րի՝ որ պես հան-
րային ո լոր տի ծա ռայող նե րի կող մից պաշ տո նե ա կան դիր քի չա րա-
շահ ման մի ջո ցով հօ գուտ Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյան ի րա կա-
նաց ված գոր ծո ղու թյուն նե րը

 Ժուռ նա լիստ նե րի «Աս պա րեզ» ա կում բը, դեռևս 2012 թ. Ապ րի լին հե
տա զո տու թյուն էր կա տա րել Հա յաս տա նի ա մե նա խո շոր 20 քա ղաք նե րի 
բո լոր րբյու ջե տային հան րակր թա կան դպ րոց նե րի տնօ րեն նե րի շր ջա
նում (Հա յաս տա նի մոտ 1500 դպ րոց նե րից մո տա վո րա պես 800 –ում)60: 
Պարզ վել էր, որ հարց ված դպ րոց նե րի տնօ րեն նե րի 70 տո կո սը հան րա
պե տա կան կու սակ ցու թյան ան դամ ներ են և որ նրանց մոտ 50 տո կո սը 
հան րա պե տա կան է ին դար ձել վեր ջին 6 ա մս վա ըն թաց քում: 

2017 թ. ապ րի լի 2 –ին կա յա նա լիք ԱԺ VI գու մար ման ը նտ րու թյուն նե
րի նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում մա մու լում 
տե ղե կու թյուն ներ շր ջա նառ վե ցին, որ տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
և պե տա կան մար մին նե րի պաշ տո նա տար ան ձինք հան րա պե տու թյան 
ո ղջ տա րած քի ման կա պար տեզ նե րի և դպ րոց նե րի աշ խա տա կազ մե րի 
մի ջո ցով պար տադ րում են վեր ջին նե րիս աշ խա տա կից նե րին, նրանց ըն
տա նիք նե րի ան դամ նե րի, հա րա զատ նե րի և ա շա կերտ նե րի ու սա նե րի 
ծնող նե րին քվե ար կել ՀՀԿ –ի օգ տին: Այդ պար տադ րան քը զու գակց վել է 
դպ րոց նե րի և ման կա պար տեզ նե րի աշ խա տա կից նե րի և ա շա կերտ նե րի 

59 http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/150953
60  http://www.asparez.am/levonbarseghyanpoliticizededucationalsystem2/#.
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ու սա նե րի ծնող նե րի տվյալ նե րի, այդ թվում՝ ան ձնագ րային, հա վաք մամբ 
և ցու ցա կագր մամբ: Այդ մա սին հրա պա րա կային ա հա զան գե րով հան դես 
են ե կել ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից բա զում սուբյեկտ ներ: 

Ընտ րու թյուն նե րի կազ մա կերպ ման, ան ցկաց ման հա մար պա տաս
խա նա տու պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը 
մի ջոց ներ չեն ձեռ նար կել հի շյալ հան գա մանք նե րը բա ցա հայ տե լու և 
կան խե լու ո ւղ ղու թյամբ:

Ն ման պայ ման նե րում «Ի րա զեկ քա ղա քա ցի նե րի մի ա վո րում» հա սա
րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը նա խա ձեռ նել և ձայ նագ րել է 84 դպ րոց
նե րի և 30 ման կա պար տեզ նե րի տնօ րեն նե րի հետ հե ռա խո սային խո
սակ ցու թյուն ներ, ո րոն ցում վեր ջին ներս ման րա մաս ներ են բա ցա հայ տել 
ի րենց կող մից ի րա կա նաց վող ցու ցա կագ րում նե րի ու դրանց հետ կապ
ված հան գա մանք նե րի մա սին61:

 Ձայ նագ րու թյուն նե րի հա մա ձայն` վե րո հի շյալ տնօ րեն ներն օգ տա
գոր ծել են ի րենց պաշ տո նա կան դիր քը հո գուտ ՀՀԿ –ի քվե ար կող քա
ղա քա ցի նե րի ցու ցակ նե րի ձևա վոր ման նպա տա կով և այդ ցու ցակ նե րը 
հանձ նել են մարզ պե տա րան նե րին և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րին, Եր ևան քա ղա քի վար չա կան շր ջան նե րի հա մա պա տաս
խան մար մին նե րին, Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյան կենտ րո նա կան 
ը նտ րա կան շտա բին, ը նտ րա կան ցու ցա կում ը նդ գրկ ված պատ գա մա
վոր նե րի թեկ նա ծու նե րի ը նտ րա կան շտաբ նե րին: Վեր ջին ներս քա րոզ
չու թյուն կա տա րե լիս ներգ րա վել են ի րենց ղե կա վա րած ու սում նա կան 
հաս տա տու թյան աշ խա տող նե րին` ու սու ցիչ նե րին և դաս տի ա րակ նե րին:

25.03.2017 թ. «Օ հա նյան– Րաֆ ֆի –Օս կա նյան» կու սակ ցու թյուն նե րի 
դա շին քը (հե տայ սու՝ Օ ՐՕ դա շինք) դի մում է ներ կա յաց րել ԿԸՀ՝ ՀՀԿ –ի 
ը նտ րա կան ցու ցա կի գրան ցու մը ու ժը կորց րած ճա նա չե լու հայ ցով ՀՀ 
վար չա կան դա տա րան (հե տայ սու՝ Վար չա կան դա տա րան) դի մե լու պա
հան ջով՝ դի մու մի հիմ քում դնե լով հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան 
կող մից հրա պա րակ ված փաս տե րը։ 

Նույն պա հան ջով դի մել է նաև «Ելք» կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քը։ 
Դի մու մի քն նու թյան ըն թաց քում, որ պես վար չա կան վա րույ թի նյութ, ու

61  Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան (http://uicarmenia.org/) կող մից հրա պա րակ
վել է «Դպ րոց նե րի և ման կա պար տեզ նե րի տնօ րեն նե րի հետ խո սակ ցու թյուն նե րի 
ձայ նագ րու թյուն նե րը» (հե տայ սու՝ Ձայ նագ րու թյուն ներ) (Տե՛ս http://www.civilnet.am/ 
է լեկտ րո նային կայ քում` «Դպ րոց նե րի ու ման կա պար տեզ նե րի տնօ րեն նե րը ձայ ներ 
են հա վա քագ րում ՀՀԿ –ի հա մար» վեր տա ռու թյամբ հոդ վա ծը):
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սում նա սիր վել են ԿԸՀ –ին տրա մադր ված տնօ րեն նե րի բա ցատ րու թյուն
նե րը62 (հե տայ սու՝ Բա ցատ րու թյուն ներ):

Տ նօ րեն նե րի՝ ու սու ցիչ նե րի, ա շա կերտ նե րի ծնող նե րի վրա ազ դե ցու
թյան 2 դեպք ԿԸՀ–ն ըն դու նել է (Խոզ նա վար և Գյում րի): 

ԿԸՀ–ն, 28.03.2017 թ. թիվ N–145Ա ո րոշ մամբ, մեր ժել է «Օ հա նյան– 
Րաֆ ֆի –Օս կա նյան» դա շին քի դի մու մը, ի սկ 30.03.2017 թ. № 146 –Ա 
ո րոշ մամբ՝ «Ելք» կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քի դի մու մը։ 

Ար դյու նա վետ մի ջոց ներ և քն նու թյուն չեն ի րա կա նաց րել նաև Գլ խա
վոր դա տա խա զու թյունն ու նա խաքն նու թյան մար մին նե րը63:

 2.4.2. ՔՎԵ ԱՐ ԿՈՒ ԹՅԱՆ ՆԱ ԽԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒՄ

Ք վե ար կու թյան նա խա պատ րաստ ման փու լի գոր ծըն թաց նե րի ա ռն
չու թյամբ ար ձա նագր վել է ը նդ հա նուր առ մամբ 228 խախ տում (դի տարկ
ված բո լոր խախ տում նե րի 13,2% –ը)՝ 190 տե ղա մա սում (դի տարկ ված բո
լոր տե ղա մա սե րի 12,4% –ը): 

Ք վե ար կու թյան սե նյա կի կա հա վո րում

Ք վե ար կու թյան նա խա պատ րաստ ման փու լում ա մե նից հա ճախ հան
դի պող խախ տում նե րը կապ ված են ե ղել քվե ար կու թյան սե նյա կի սխալ 

62  ԿԸՀ–ն ձեռք է բե րել « բա ցատ րու թյուն ներ» վեր նագր ված փաս տաթղ թեր, ո րոնք 
վե րագ րում է վի ճա հա րույց ձայ նագ րու թյուն նե րի մաս նա կից տնօ րեն նե րին: Վար
չա կան վա րույ թի նյու թե րում բա ցա կա յում է որ ևէ ա պա ցույց առ այն, որ ստուգ վել 
է Բա ցատ րու թյուն նե րի հե ղի նակ նե րի ի նք նու թյու նը: Չկա որ ևէ փաս տա թուղթ բա
ցատ րու թյուն նե րի հե ղի նակ նե րի կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ, չկա որ ևէ բա ցատ
րու թյուն, թե ով, որ տեղ և որ օ րն է բա ցատ րու թյուն ներ վերց նե լու ո րո շում կա յաց րել, 
ի նչ պես է այն ծա նուց վել բա ցատ րու թյուն նե րի հե ղի նակ նե րին, ի նչ պես են դրանք 
հայտն վել Օ ՐՕ Դա շին քի դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վա րույ թի նյու թե րում, 
ին չու նույն փաս տաթղ թե րը՝ բնօ րի նակ նե րով հան դի սա նում են եր կու տար բեր վար
չա կան վա րույթ նե րի նյու թեր և գտն վում 2–րդ վար չա կան գոր ծի թղ թա պա նա կում:

63  ՀՀ գլ խա վոր դա տա խա զի հրա մա նով ստեղծ ված աշ խա տան քային խումբն ու սում
նա սի րում է «Ի րա զեկ քա ղա քա ցի նե րի մի ա վոր ման» կայ քի կող մից հրա պա րակ ված 
«ՀՀԿն չա րա շա հում է վար չա կան ռե սուր սը դպ րոց նե րում ու ման կա պար տեզ նե
րում. ձայ նագ րու թյուն ներ» նյու թը: Այս մա սին այ սօր՝ մար տի 26ին, NEWS.am–ին 
հայտ նե ցին գլ խա վոր դա տա խա զու թյու նից: https://news.am/arm/news/380997.html
 Գյում րի ի թիվ 37 դպ րո ցի տնօ րե նին ա ռնչ վող նյու թե րով քրե ա կան գործ չի հա րուց
վի, նա խա պատ րաստ ված նյու թերն ու սում ա սի րե լուց հե տո դա տա խա զու թյու նը 
քր գոր ծի հիմ քեր չի գտել: Այս մա սին «Ա զա տու թյա նը» տե ղե կաց րեց Շի րա կի մար
զի դա տա խազ Կա րեն Գաբ րի ե լյա նը: http://www.azatutyun.am/a/28434875.html
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կա հա վոր ման հետ։ Ը նդ հա նուր առ մամբ, գրանց վել է 146 նման խախ
տում 130 տե ղա մա սում, ո րոն ցից 89 –ը վե րա բե րել է քվե ար կու թյան սե
նյա կի մատ չե լի ու թյա նը, մաս նա վո րա պես` թե քա հար թա կի բա ցա կա յու
թյա նը, ին չը կա րող էր դժ վա րա մատ չե լի դարձ նել սահ մա նա փակ ֆի զի
կա կան հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե ցող ընտ րող նե րի մուտ քը քվե ար կու
թյան սե նյակ։ 35 դեպք է գրանց վել՝ կապ ված քվե ար կու թյան սե նյա կի 
ոչ պատ շաճ կա հա վոր ման հետ, ին չը հնա րա վո րու թյուն չի տվել կամ 
դժ վա րաց րել է դի տորդ նե րի կող մից քվե ար կու թյան գոր ծըն թա ցին և 
հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին հետ ևե լը՝ ար դյու նա վետ դի տար կե լը: 
Քվե ախ ցիկ նե րի քա նա կի և դա սա վո րու թյան հետ կապ ված խն դիր ներ 
ար ձա նագր վել են 22 տե ղա մա սե րում: Դրանց ճն շող մե ծա մաս նու թյան 
պա րա գա յում քվե ախ ցիկ նե րից ա ռն վազն մե կը տե ղադր ված է ե ղել այն
պես, որ հնա րա վոր է ե ղել վե րահս կել/ դի տար կել քվե ախ ցի կում քվե ար
կու թյուն կա տա րող ը նտ րո ղին: Դրան ցից 10 –ի դեպ քում դի տոր դի՝ հանձ
նա ժո ղո վին տե ղե կաց նե լուց հե տո խախ տու մը վե րաց վել է: Ը նդ հա նուր 
առ մամբ գրանց ված 146 խախ տում նե րից մի այն 25–ն է վե րաց վել և 59 –ը 
գրանց վել տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում:

 Տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կարգ

Ք վե ար կու թյան նա խա պատ րաստ ման փու լում խախ տում նե րի հա
ջորդ խումբն ա ռնչ վում է տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կար
գին: Ը նդ հա նուր առ մամբ գրանց վել է 45 նման խախ տում՝ 43 տե ղա
մա սում, ո րոն ցից 19 դեպ քը կապ ված է ե ղել տեխ նի կա կան սար քի ոչ 
պատ շաճ նա խա պատ րաստ ման, 17 –ը՝ հանձ նա ժո ղո վի նիս տը սահ ման
վա ծից ո ւշ սկ սե լու, ի սկ մնա ցած 9 դեպ քե րը՝ վի ճա կա հա նու թյան կար գի 
խախ տում նե րի հետ: Ը նդ հա նուր առ մամբ, գրանց ված 45 խախ տում նե
րից մի այն 11–ն է վե րաց վել և 20 –ը գրանց վել տե ղա մա սային հանձ նա
ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում:

 Քա րոզ չա կան նյու թե րի առ կա յու թյուն տե ղա մա սում

Ք վե ար կու թյան սե նյա կում կամ տե ղա մա սի տա րած քում քա րոզ չա
կան նյու թե րի առ կա յու թյան հետ կապ ված գրանց վել է 18 խախ տում՝ 
17 տե ղա մա սում, ո րոն ցից մի այն կե սի դեպ քում է խախ տու մը վե րաց վել 
այն բա ցա հայ տե լուց հե տո և 7 դեպքն էլ ար ձա նագր վել է տե ղա մա սի 
գրան ցա մա տյա նում:
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Ք վե ար կու թյան պա րա գա նե րի հետ կապ ված խն դիր ներ

Ք վե ար կու թյու նը սկ սե լուց ա ռաջ 6 տե ղա մա սե րում ար ձա նագր վել է 
6 դեպք, ո րոն ցից 4 –ը կապ ված է ե ղել քվե ա տու փե րի պատ շաճ կեր պով 
փակ ված կամ կնք ված չլի նե լու հետ, ի սկ 2 –ը՝ չհր կիզ վող պա հա րա նի 
հետ: Բո լոր 6 դեպ քե րը գրանց վել են գրան ցա մա տյա նում, 4 տե ղա մա
սե րում դի տարկ ված խն դիր նե րը վե րաց վել են:

 2.4.3. ՔՎԵ ԱՐ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ըն թաց քում վեր հան ված խախ տում նե
րի մե ծա մաս նու թյունն ար ձա նագր վել է բուն քվե ար կու թյան ըն թաց քում: 
Այս փու լի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ար ձա նագր վել է ը նդ հա նուր առ
մամբ 919 խախ տում (դի տարկ ված բո լոր խախ տում նե րի 53,4% –ը)՝ 498 
տե ղա մա սում (դի տարկ ված բո լոր տե ղա մա սե րի 32,7% –ը): 

Ընտ րա կա շառ քի բա ժա նում և/ կամ խոս տում

ՔԴՆ –ի դի տորդ նե րին քվե ար կու թյան ըն թաց քում հա ջող վել է նաև 
ար ձա նագ րել ը նտ րա կա շառ քի բա ժան ման և խոս տում նե րի տրա մադր
ման 6 դեպք՝ 5 տե ղա մա սում, ո րոն ցից 4–ն ար տա ցոլ վել է տե ղա մա սի 
գրան ցա մա տյա նում:

Ընտ րող նե րի ո ւղ ղոր դում

ՔԴՆ –ի դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր վել է ը նտ րող նե րի ու ղեկց ման 
և ո ւղ ղորդ ման 169 դեպք 131 տե ղա մա սե րից` ը նդ հա նուր թվով 31 տա րած
քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ ման տա րածք նե րում (թիվ 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 տա րածք ներ), ո րոն ցից 84 –ի դեպ քում ո ւղ ղոր դում
ներն ի րա կա նաց վել են տե ղա մա սում գտն վե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց՝ 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի, վս տահ ված ան ձանց և տար բեր դի տորդ նե րի 
կող մից, ի սկ 87 –ի դեպ քում կար գա վի ճակ չու նե ցող կամ չպարզ ված կար գա
վի ճա կով ան ձանց կող մից: Հի շյալ դեպ քե րից 68 –ում ար ձա նագր վել է, թե ո ւմ 
օգ տին է ի րա կա նաց վել ո ւղ ղոր դու մը. 43 –ի պա րա գա յում ո ւղ ղոր դում նե րը 
կա տար վել են ՀՀԿ –ի և նրա տա րած քային ցու ցակ նե րով թեկ նա ծու նե րի օգ
տին (63,23% այն դեպ քե րի, ե րբ հնա րա վոր է ե ղել բա ցա հայ տել խախտ ման 
շա հա ռո ւին), ի սկ 13 –ի պա րա գա յում` « Ծա ռու կյան» դա շին քի օգ տին (19,11% 
այն դեպ քե րի ե րբ հնա րա վոր է ե ղել բա ցա հայ տել խախտ ման շա հա ռո ւին): 
Նշ ված դեպ քե րից մի այն 48–ն է գրանց վել տե ղա մա սի գրան ցա մա տյա նում:
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 Տե ղա մա սում քա րոզ չու թյուն կամ հա կա քա րոզ չու թյուն 

Դի տորդ նե րի կող մից դի տարկ վել է տե ղա մա սում քա րոզ չու թյուն 
կամ հա կա քա րոզ չու թյուն ի րա կա նաց նե լու, տե ղա մա սե րում քա րոզ չա
կան նյու թե րի առ կա յու թյան 169 ա հա զանգ թվով 131 տե ղա մա սե րում`33 
տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ ման տա րածք
նե րում (թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 տա րածք ներ), 
ո րոն ցից 3 –ի դեպ քում քա րոզ չու թյունն ի րա կա նաց վել է տե ղա մա սում 
գտն վե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց՝ հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի, 
վս տահ ված ան ձանց, ի սկ 4 –ի դեպ քում՝ կար գա վի ճակ չու նե ցող կամ 
չպարզ ված կար գա վի ճա կով ան ձանց կող մից: Հի շյալ դեպ քե րից 22 –ում 
ար ձա նագր վել է, թե ո ւմ օգ տին է ի րա կա նաց վել քա րոզ չու թյու նը. 18 –ի 
պա րա գա յում քա րոզ չու թյու նը և քա րոզ չա կան նյու թե րը վե րա բե րե լի է ին 
ՀՀԿ –ին և նրա տա րած քային ցու ցակ նե րի թեկ նա ծու նե րին, 2 –ի պա րա
գա յում` « Ծա ռու կյան» դա շին քի, 1 դեպ քում՝ «Ելք» դա շին քի, 1 դեպ քում՝ 
«Օ ՐՕ» դա շին քի օգ տին: Այս դեպ քե րից մի այն մեկն է գրանց վել տե ղա
մա սի գրան ցա մա տյա նում:

Ք վե ար կու թյան գաղտ նի ու թյան խախ տում, քվե ար կու թյան նկատ-
մամբ հս կո ղու թյուն

Ք վե ար կու թյան գաղտ նի ու թյան խախտ ման վե րա բե րյալ ստաց վել է 
194 հա ղոր դում 143 տե ղա մա սե րում`36 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղով նե րի սպա սարկ ման տա րածք նե րում (թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 տա րածք ներ): Նշ ված հա ղոր դում նե րը նե րա
ռել են տե ղե կու թյուն ներ թվով 242 խախտ ման մա սին։ Դեպ քե րի զգա
լի մա սը՝ 124 –ը, կապ ված է ե ղել հենց ը նտ րո ղի կող մից քվե ար կու թյան 
գաղտ նի ու թյան խախտ ման հետ և դրան ցից 50 –ը ար տա ցոլ վել է տե
ղա մա սի գրան ցա մա տյա նում: Մնա ցած դեպ քերն ա ռնչ վել են այլ ան ձի 
կող մից ը նտ րո ղի քվե ար կու թյան նկատ մամբ հս կո ղու թյա նը և դրան ցից 
մի այն 28–ն են գրանց վել տե ղա մա սե րի գրան ցա մա տյան նե րում: 

Ք վե ար կու թյան պա րա գա նե րի հետ կապ ված խն դիր ներ

 Դի տարկ վել է 58 դեպք՝ 51 տե ղա մա սե րում, ո րոն ցից 30–ն ար տա ցոլ
վել է տե ղա մա սի գրան ցա մա տյա նում: Գրանց ված դեպ քե րի բա ցար ձակ 
մե ծա մաս նու թյու նը՝ 55 դեպք, կապ ված է ե ղել քվե ա թեր թիկ դուրս հա նե
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լու կամ ներս բե րե լու հետ, 1 դեպ քում տե ղա մա սի կնի քը հայտն վել է տե
ղա մա սի աղ բա մա նում, մեկ այլ դեպ քում տե ղա մա սի կնիքն ան հե տա ցել 
է եր կու ժա մով (20.00–22.00), ի սկ 27/6 տե ղա մա սում հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ նե րից մե կը ծխե լու պատր վա կով դուրս է ե կել տե ղա մա սից` իր 
հետ վերց նե լով ան հա տա կան կնի քը:

  Բազ մա կի քվե ար կու թյան կամ այլ ան ձի փո խա րեն քվե ար կու-
թյան, այլ ան ձի փո խա րեն ստո րագ րու թյուն դնե լու, ի նչ պես նաև 
կրկ նաք վե ար կու թյան դեպ քեր

 Դի տարկ վել է բազ մա կի քվե ար կու թյան կամ այլ ան ձի փո խա րեն քվե
ար կու թյան, այլ ան ձի փո խա րեն ստո րագ րու թյուն դնե լու, ի նչ պես նաև 
կրկ նաք վե ար կու թյան փոր ձե րի՝ ը նդ հա նուր թվով 61 դեպք 58 տե ղա մա
սում՝ թվով 30 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ
ման տա րածք նե րում (թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 35, 36, 37, 38 տա րածք ներ). դրան
ցից 50–ն ար տա ցոլ վել է տե ղա մա սի գրան ցա մա տյա նում: Դի տարկ ված 
խախ տում նե րի մե ծա մաս նու թյու նը՝ 31 դեպք, կապ ված է ե ղել ը նտ րո ղի 
կող մից իր ան ձը հաս տա տող այլ փաս տաթղ թով կրկ նա կի գրանց ման 
հետ: Ե ղել է նաև այլ ան ձի փո խա րեն գրանց ման 11 դեպք և այլ ան ձի 
փո խա րեն ը նտ րող նե րի ցու ցա կում ստո րագր ման դեպ քեր: 

Ընտ րե լու ի րա վուն քի խախ տում

ՔԴՆ –ի դի տորդ նե րի կող մից ստաց վել է ը նտ րող նե րին քվե ար կու
թյան ի րա վուն քից զր կե լու 15 ա հա զանգ ը նդ հա նուր թվով 15 տե ղա մա
սից` 11 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ ման 
տա րածք նե րում (թիվ 1, 4, 7, 8, 13, 23, 25, 26, 36, 37, 38 տա րածք ներ): 
Նշ ված դեպ քե րից մի այն 10–ն է ար տա ցոլ վել գրան ցա մա տյան նե րում:

 Տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կարգ

Ք վե ար կու թյան ըն թաց քում գրանց վել է ՏԸՀ աշ խա տա կար գի 37 
խախտ ման դեպք՝ 34 տար բեր տե ղա մա սե րում, ո րոնց մե ծա մաս նու թյու
նը՝ 29 –ը, ա ռնչ վել է վի ճա կա հա նու թյամբ նա խա տես ված հեր թա փո խի 
(ռո տա ցի ա) խախտ մա նը, ի սկ մնա ցած 8 դեպ քե րը՝ քվե ար կու թյու նը՝ 
օ րեն քով նա խա տես ված ժա մա նա կից ո ւշ կամ շուտ սկ սե լուն: Նշ ված 37 
խախ տում նե րից մի այն 12–ն են ար ձա նագր վել գրան ցա մա տյա նում:
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Օգ նու թյան կար գի խախ տում 

Ընտ րո ղին քվե ար կել օգ նե լու կար գի խախտ ման հետ կապ ված՝ դի
տարկ վել է 77 խախտ ման դեպք 65 տե ղա մա սե րում` թվով 27 տա րած
քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ ման տա րածք նե րում 
(թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 
25, 27, 32, 33, 35, 36 տա րածք ներ): Խախ տում նե րի մոտ կե սը՝ 39 –ը, 
գրանց վել է տե ղա մա սի գրան ցա մա տյա նում: Այս տե սա կի խախ տում
նե րի հիմ նա կան է ու թյունն այն է, որ քվե ար կու թյան նկատ մամբ հս
կո ղու թյուն սահ մա նե լու նպա տա կով (գաղտ նի ու թյան խախ տում կամ 
այդ պի սի պատ րան քի ստեղ ծում, կամ հենց օգ նու թյուն ստա ցող ան ձի 
փո խա րեն քվե ար կու թյուն) օգ նու թյան կա րիք չու նե ցող ը նտ րող նե րի 
նկատ մամբ, ի նչ պես նաև ա ռանց այդ պի սի օգ նու թյան ան հրա ժեշ տու
թյան ա ռեր ևույթ առ կա յու թյան պարզ ման (ի նչն օ րեն քը չի նա խա տե
սում) կի րառ վում է օգ նո ղի ի նս տի տու տը: Հատ կան շա կան է նաև այն, 
որ «օգ նու թյուն» ցու ցա բեր վում է ի նչ պես ը նտ րո ղի խնդ րան քով, այն
պես է լ՝ ա ռանց խնդ րան քի կամ ա ռա ջար կու թյան։ Ե ղել են դեպ քեր, ե րբ, 
այս պես կոչ ված, «օգ նող նե րը» ա վե լի շուտ են ե կել տե ղա մաս՝ կան խավ 
ի մա նա լով, որ ի նչ –որ ան ձանց պետք է օգ նեն: Ը նտ րո ղին օգ նե լու դեպ
քերն ու ղեկց վել են հետ ևյալ խախ տում նե րով՝ օգ նե լու ի րա վունք չու նե
ցող ան ձի կող մից ը նտ րո ղին օգ նե լը, նույն ան ձի կող մից մե կից ա վե լի 
ը նտ րո ղի օգ նե լը և օգ նող ան ձի տվյալ նե րը գրան ցա մա տյա նում չգ րան
ցե լը, օգ նու թյան կա րիք չու նե ցող ը նտ րո ղին օգ նե լը: 

Այս ի նս տի տու տի կի րառ ման ծա վալ ներն, ի նչ պես հե տա գա յում 
պարզ վեց «Ան կախ դի տորդ» հա սա րա կա կան դա շին քի կող մից կա տար
ված հարց ման ար դյուն քում, ը ստ ԿԸՀ տրա մադ րած տվյալ նե րի` հետ
ևյալն են ե ղել. խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րի օ րը օգ նու թյամբ 
քվե ար կել է 70488 ը նտ րող (ք վե ար կու թյան մաս նակ ցած ը նտ րող նե րի 
ը նդ հա նուր թվի 4,5 տո կո սը), ը նդ ո րում` 23 տե ղա մա սում՝ ը նտ րող նե րի 
20 տո կո սից ա վե լին, ի սկ 4 տե ղա մա սում 30 տո կո սից ա վե լին է օգ նու
թյամբ քվե ար կել64:

 Կողմ նա կի ան ձանց ներ կա յու թյուն տե ղա մա սում 

Ինչ պես և նախ կի նում դի տարկ ված ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում, 
այս ան գամ ևս թե՛   քվե ար կու թյան ըն թաց քում և թե՛ ա ռան ձին դեպ

64 http://hcav.am/wpcontent/uploads/2017/07/NAreport.pdf
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քե րում ան գամ քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման ժա մա նակ 
կողմ նա կի ան ձանց ներ կա յու թյու նը տե ղա մա սե րում լայն տա րա ծում 
է ու նե ցել: Մի այն ՔԴՆ –ի դի տորդ ներն ար ձա նագ րել են 96 դեպք 80 
տար բեր տե ղա մա սե րում (դի տարկ ված բո լոր տե ղա մա սե րի մոտ 5,5% 
–ը): Հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և ոս տի կա նու թյու նը բա վա րար մի
ջոց ներ չեն ձեռ նար կել կողմ նա կի ան ձանց ներ կա յու թյան հետ կապ ված 
խախ տում նե րը շտ կե լու հա մար։ Նշ ված դեպ քե րից մի այն 29–ն են ար
ձա նագր վել տե ղա մա սային գրան ցա մա տյան նե րում։

 Մարդ կանց և մե քե նա նե րի կու տա կում ներ

ՔԴՆ –ի դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր վել է տե ղա մա սե րում և 
դրանց հա րա կից (50 մետր շա ռավ ղով) տա րածք նե րում մարդ կանց և 
մե քե նա նե րի կու տա կում նե րի (ին չը ԸՕ պա հան ջի խախ տում է) մա սին 
111 ա հա զանգ ը նդ հա նուր թվով 94 տե ղա մա սում` 27 տա րած քային ը նտ
րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ ման տա րածք նե րում (թիվ 2, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 
35, 36, 37, 38 տա րածք ներ): Ի նչ պես և կողմ նա կի ան ձանց քվե ար կու
թյան սե նյա կում գտն վե լու պա րա գա յում, հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը և 
ոս տի կա նու թյու նը բա վա րար մի ջոց ներ չեն ձեռ նար կել կողմ նա կի ան
ձանց ներ կա յու թյան հետ կապ ված խախ տում նե րը վե րաց նե լու հա մար։ 
Նշ ված դեպ քե րից մի այն 25–ն են ար ձա նագր վել տե ղա մա սային գրան
ցա մա տյան նե րում։ 

Այս դեպ քե րի կար ևո րու թյունն այն է, որ դրանք փոխ կա պակց ված են 
ը նտ րող նե րին քվե ար կե լու նպա տա կով հա մա կարգ ված տե ղա փո խում
նե րի և ո ւղ ղորդ ման հետ: 

Ի րա կան ժա մա նա կում տե ղա մա սե րի տե սան կա րա հան ման հե-
ռար ձակ ման բա ցա կա յու թյուն

Ք վե ար կու թյան օ րը՝ ա ռա վո տյան ժա մը 7 –ից սկ սած, խա փան վել է 
գրե թե բո լոր՝ 1500 տե ղա մա սե րում դր ված տե սախ ցիկ նե րով առ ցանց 
հե ռար ձա կու մը65: Խա փա նու մը տևել է մինչև ժա մը 13:00 –ի սահ ման
նե րը, ի սկ դրա նից հե տո վե րա կանգն վել է մաս նա կի: Տե սախ ցիկ նե րով 
հե ռար ձակ ման խա փա նու մը հա մըն կել է քվե ար կու թյան օր վա հենց այն 
ժա մա նա կա հատ վա ծի հետ, ե րբ տե ղա մա սե րում ա ռա վել մեծ ծա վա լի են 
ե ղել ը նտ րող նե րի ա կն հայտ կազ մա կերպ ված գե րակ տիվ հոս քե րը, կու

65 https://www.azatutyun.am/a/28407083.html 
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տա կում նե րը, բաց ու վե րահսկ վող քվե ար կու թյուն նե րը  և քվե ար կու թյան 
բնա կա նոն ըն թաց քի խախ տում նե րը՝ ան վե րահս կե լի ի րա վի ճակ նե րը: 
Խա փան ման, դրա պատ ճառ նե րի կա պակ ցու թյամբ որ ևէ պաշ տո նա կան 
պար զա բա նում չի տր վել,  և այդ խա փա նում նե րը ող ջա միտ կաս կած են 
ա ռա ջաց նում առ այն, որ դրանք ե ղել են հա մա կարգ ված և կազ մա կերպ
ված` տե ղա մա սե րում ի րա կա նաց ված ը նտ րա խախ տում նե րի այդ պի սի 
ծա վա լի տե սա նե լի ու թյու նը և դրա նկատ մամբ ա վե լի լայն հան րային հս
կո ղու թյու նը հնա րա վո րինս սահ մա նա փա կե լու նպա տա կով:  

Այլ 

Ի լրումն ներ կա յաց ված խախ տում նե րի՝ 152 տար բեր տե ղա մա սե րից 
204 տար բեր խախ տում ներ են հա ղորդ վել քվե ար կու թյան ըն թաց քի հետ 
կապ ված: Դրանք նե րա ռել են ՏԸՀ ան դամ նե րի կող մից ճաշ կե րույթ նե րի 
կազ մա կեր պում քվե ա սե նյա կում՝ ը նտ րող նե րի ներ կա յու թյամբ և եր բեմն 
մաս նակ ցու թյամբ, գու նա վոր գրիչ նե րով նշում նե րի կա տա րում, է լեկտ
րա կա նու թյան ան ջա տում, դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց
նող այլ կազ մա կեր պու թյան դի տոր դի կող մից ը նտ րու թյա նը մաս նակ ցող 
կու սակ ցու թյուն նե րից մե կին ա ջակ ցու թյուն, չկնք ված քվե ար կու թյան 
կտ րոն ներ, թեկ նա ծո ւի ներ կա յու թյուն քվե ար կու թյան սե նյա կում, ը նտ
րող նե րի կտ րոն նե րի հեր թա կան հա մար նե րի ան հա մա պա տաս խա նու
թյուն ցու ցա կի հա մար նե րին, հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի կող մից պար տա
կա նու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում ալ կո հո լի ազ դե ցու թյան տակ և այլն: 

Ընտ րող նե րի է լեկտ րո նային գրանց ման սար քա վո րում նե րի հետ 
կապ ված խն դիր ներ

 Մինչև քվե ար կու թյան օ րը ԿԸՀ –ի կող մից կազ մա կերպ վել է ը նտ րող
նե րի է լեկտ րո նային գրանց ման սար քա վո րում նե րի եր կու փոր ձար կում՝ 
2017 թ. փետր վա րի 12 –ին՝ ՏԻՄ ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ և մար
տի 25 –ին, ո րոն ցից ա ռա ջի նի ըն թաց քում ար ձա նագր վել են մատ նա
հետ քի ըն թերց ման խն դիր ներ, ո րոնք հիմ նա կա նում շտկ վել են մար տի 
25 –ին կազ մա կերպ ված փոր ձարկ ման ժա մա նակ: Չնա յած դրան՝ քվե
ար կու թյան օ րն ար ձա նագր վե ցին տեխ նի կա կան սար քա վո րում նե րի 
հետ կապ ված մի շարք խն դիր ներ, այդ թվում՝ խա փա նում ներ, սա կայն 
դրանց կա պակ ցու թյամբ սպա ռիչ և հիմ նա վոր պաշ տո նա կան պար զա
բա նում չտր վեց, չկա տար վեց նաև դրանց պատ ճառ նե րի և ազ դե ցու
թյան ար դյու նա վետ քն նու թյուն:
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●    Բա վա կան մեծ է ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե
րը ստեղ նա շա րով տեխ նի կա կան սար քա վոր ման մեջ ներ մու
ծե լու մի ջո ցով գրանց ված ը նտ րող նե րի թի վը՝ 229 757 (ը ստ 
ԿԸՀ պաշ տո նա կան տվյալ նե րի66):

 Տեխ նի կա կան սար քա վոր ման խա փա նում

ՔԴՆ –ի դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր վել է տեխ նի կա կան սար
քա վո րում նե րի ժա մա նա կա վոր խա փան ման 155 դեպք 136 տե ղա մա սե
րում` թվով 35 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ
ման տա րածք նե րում (թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 
տա րածք նե րում):

●    Տեխ նի կա կան սար քա վո րում ե րի է լեկտ րո նային ցու ցակ նե
րի և ը նտ րող նե րի ստո րագր վող ցու ցակ նե րի ան հա մա պա
տաս խա նու թյուն

ՔԴՆ –ի դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր վել է տեխ նի կա կան սար քա
վո րում նե րի է լեկտ րո նային ցու ցակ նե րի և ը նտ րող նե րի ստո րագր վող ցու
ցակ նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյան 22 դեպք 17 տե ղա մա սե րում` թվով 
13 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ ման տա
րածք նե րում (թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 17, 26, 27, 33, 35 տա րածք նե րում):

ՔԴՆ –ի դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր վել է տեխ նի կա կան սար
քա վո րում նե րի տե ղե կան քում նշ ված մաս նակ ցու թյան ը նդ հա նուր թվի 
և ը նտ րող նե րի ստո րագր ված ցու ցակ նե րում ստո րագ րու թյուն նե րի թվի 
ան հա մա պա տաս խա նու թյան 12 դեպք 10 տե ղա մա սե րում` թվով 8 տա
րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ ման տա րածք նե
րում (թիվ 3, 4, 5, 7, 9, 22, 23, 34 տա րածք նե րում): 

 2.4.4. ԱՐ ԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ԱՄ ՓՈՓ ՄՈՒՄ

Ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման փու լում գոր ծըն թաց նե րի 
ա ռն չու թյամբ ար ձա նագր վել է ը նդ հա նուր առ մամբ 170 խախ տում/խն
դիր (դի տարկ ված բո լոր խախ տում նե րի մոտ 9,8% –ը)՝ 126 տե ղա մա սում 
(դի տարկ ված բո լոր տե ղա մա սե րի 8,2% –ը): 

66 http://res.elections.am/images/doc/VAD.results02.04.17.pdf
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 Տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տա կար գի խախ տում 

Ամ փոփ ման փու լում ար ձա նագր վել է տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի 
կող մից քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման կար գի խախտ ման 
23 դեպք թվով 17 տե ղա մա սե րում (9/42, 9/7, 27/9, 3/20, 31/15, 31/55, 
20/34, 7/13, 32/31, 4/22, 32/27, 3/17, 9/37, 28/2, 23/42, 3/14, 16/9 ). բո
լո րը ներ կա յաց վել են տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ դի
մում– բո ղոք նե րի տես քով: Դրան ցից մի այն 13–ն են գրանց վել տե ղա մա
սի գրան ցա մա տյա նում: 

Ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման կար գի խախ տում ներ

Ս տաց վել է քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման և հաշ վար կի 
կար գի խախտ ման 46 ա հա զանգ թվով 35 տե ղա մա սում` 17 տա րած
քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ ման տա րածք նե րից 
(թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31 տա րածք ներ), 
ո րոն ցից մի այն 15–ն են գրանց վել գրան ցա մա տյան նե րում: Այս խմ բի 
խախ տում նե րը նե րա ռել են ար դյունք նե րի հաշ վար կի գոր ծո ղու թյուն նե
րի հեր թա կա նու թյան խախտ ման 5 դեպք, քվե ա թեր թիկ նե րի հան ման, 
ըն թերց ման և ցու ցադր ման կար գի խախտ ման 5 դեպք, քվե ա թեր թիկն 
ան հիմն ան վա վեր ճա նա չե լու 1 դեպք, ծրա րի մեջ ա վե լորդ պա րա գա
նե րի առ կա յու թյան 7 դեպք, սար քի մի ջո ցով տե ղե կանք չտ պե լու կամ 
ներ կա նե րին չտ րա մադ րե լու 2 դեպք, սխալ հաշ վար կի 9 դեպք, գրան
ցա մա տյա նում ե լա կե տային տվյալ նե րի և ար դյունք նե րի պատ շաճ չար
ձա նագր ման 2 դեպք, ներ կա նե րին ար ձա նագ րու թյան քաղ վածք չտ րա
մադ րե լու կամ լու սան կա րել չթույ լատ րե լու 13 դեպք և քվե ար կու թյան 
պա րա գա նե րի փա թե թա վոր ման կար գի խախտ ման 2 դեպք:

Ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փոփ ման ժա մա նակ գրե թե հա մա
տա րած է ե ղել ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հա ջոր դա կա նու թյան խախ տու մը, մաս նա վո րա պես՝ նախ տպ վել են ըն
րող նե րի գրանց ման է լեկտ րո նային սար քա վո րում նե րի տե ղե կանք նե րը, 
ո րից հե տո մի այն հաշ վարկ վել են ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րում ստո րագ
րու թյուն նե րը (ք վե ար կու թյա նը մաս նակ ցած ը նտ րող նե րի թի վը ե լա կե
տային տվյալ է), այ նինչ Ը նտ րա կան օ րենս գիր քը նա խա տե սում է նախ 
ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րում ստո րագ րու թյուն նե րի հաշ վարկ, ստաց ված 
թվի ար ձա նագ րում, այ նու հետև նոր է լեկտ րո նային սար քե րի տե ղե
կանք նե րի տպում:
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Ք վե ար կու թյան ար դյունք նե րի կեղ ծում

ՔԴՆ –ի դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր վել է քվե ար կու թյան ար
դյունք նե րի կեղծ ման 3 դեպք. եր կու սը՝ թիվ 2/11 տե ղա մա սում, մե կը՝ թիվ 
8 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում։ 

Տար բեր տե ղա մա սե րի ամ փո փիչ ար ձա նագ րու թյուն նե րի ու սում նա
սի րու թյու նը բա ցա հայ տել է, որ թիվ 5/2, 5/3, 5/6, 8/16, 8/26 տե ղա մա
սե րում Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյու նը (6–րդ հա մար) հա վա քել է 
633 ձայն, ի սկ թիվ 1/13, 2/27, 3/13, 3/14, 3/18, 10/52 տե ղա մա սե րում՝ 
596: Այս օ րի նա չա փու թյուն նե րը խո սում են այն մա սին, որ ա մե նայն հա
վա նա կա նու թյամբ այս քվե նե րի ձևա վո րու մը ո րո շա կի մի ջամ տու թյան 
հետ ևանք է:

 ●   Տեխ նի կա կան սար քա վո րում ե րի տե ղե կան քում նշ ված մաս
նակ ցու թյան ը նդ հա նուր թվի և ը ստ ը նտ րող նե րի ստո րագր
ված ցու ցակ նե րի ը նտ րու թյա նը մաս նակ ցած ան ձանց ստո
րագ րու թյուն նե րի թվի ան հա մա պա տաս խա նու թյուն 

Ար ձա նագր վել է տեխ նի կա կան սար քա վո րում նե րի է լեկտ րո նային 
ցու ցակ նե րի և ը նտ րող նե րի ստո րագ րած ցու ցակ նե րի ան հա մա պա
տաս խա նու թյան 22 դեպք 17 տե ղա մա սում: Դեպ քե րից 20 –ը ներ կա յաց
վել են տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ դի մում– բո ղոք նե րի 
տես քով, ի նչ պես նաև ար տա ցոլ վել 07.04.2017 թ. ՀՀ կենտ րո նա կան 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ կա յաց ված դի մում– բո ղո քում։ 

2.4.5. ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅ ԹԻ ԽԱԽ ՏՈՒՄ ՆԵՐ 

Ար դյունք նե րի ամ փոփ ման փու լում գրանց վել են 76 այլ տե սա կի խախ
տում ներ և/ կամ խն դիր ներ 66 տար բեր տե ղա մա սե րում, ո րոնց թվում՝ 
տե ղա մա սի տա րած քում է լեկտ րաէ ներ գի այի ան ջա տում, այլ կազ մա կեր
պու թյուն ներ ներ կա յաց նող դի տորդ նե րին նախ քան ար ձա նագ րու թյու նը 
կազ մե լը քաղ ված քի տրա մադ րում, հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի՝ նախ
քան ամ փո փիչ նիս տի ա վար տը տե ղա մա սի լքում, ար ձա նագ րու թյան 
քաղ ված քի հըն թացս լրա ցում՝ նախ քան ար ձա նագ րու թյան կազմ ման 
ա վար տը, գրան ցա մա տյա նից քաղ վածք ներ ի րա կա նաց նե լու կամ լու
սան կա րա հա նե լու ար գելք, ան հայտ ան ձի կող մից ու ժի գոր ծադր մամբ 
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ը նտ րա տե ղա մաս մտ նե լու փորձ, ծրար նե րում քվե ա թեր թի կից բա ցի 
այլ թղ թիկ նե րի և տար բե րա կող նշում ներ պա րու նա կող քվե ա թեր թիկ
նե րի առ կա յու թյուն և հանձ նա ժո ղո վի կող մից դրանց վա վեր հա մա
րում, ծրար նե րը քվե ա տու փից հա նե լու կար գի խախ տում, ե լա կե տային 
տվյալ նե րի՝ մա տի տով գրան ցում գրան ցա մա տյա նում, վս տահ ված ան
ձի կող մից ակ տիվ մի ջամ տու թյուն հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին, 
տե սախ ցի կի աշ խա տան քի խա փա նում և այլն: Նշ ված դեպ քե րից մի այն 
20–ն է ար ձա նագր վել տե ղա մա սե րի գրան ցա մա տյան նե րում:

2.4.6. ԴԻ ՏՈՐԴ ՆԵ ՐԻ ՍՈՒԲՅԵԿ ՏԻՎ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ 
ԽԱԽ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍՈՎ

 Դի տորդ նե րի ի րա վունք նե րի խախ տում ներ 

Ար ձա նագր վել են դի տորդ նե րի ի րա վունք նե րի տար բեր խախ տում
ներ, ո րոն ցից 45 դեպ քը՝ 43 տե ղա մա սում (դի տարկ ված բո լոր տե ղա
մա սե րի 2,8% –ը), վե րա բե րել է դի տարկ ման ի րա վուն քին: Մի քա նի տե
ղա մա սում խախտ վել է նա խա պատ րաս տա կան նիս տին մաս նակ ցե լու 
դի տոր դի ի րա վուն քը, ե ղել են սահ մա նա փա կում ներ ը նտ րա կան փաս
տաթղ թե րին ծա նո թա նա լու և տե ղա մա սում ա զատ տե ղա շարժ վե լու 
ա ռում նե րով և այլն։ Ը նդ ո րում` այս խախ տում նե րից մի այն 4–ն (10%) են 
գրանց վել տե ղա մա սե րի գրան ցա մա տյան նե րում։

Ճն շում ներ և բռ նու թյուն դի տորդ նե րի նկատ մամբ

 Դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր վել է դի տորդ նե րի նկատ մամբ ճն
շում նե րի և բռ նու թյան 13 ա հա զանգ թվով 11 տար բեր տե ղա մա սե րում 
(թիվ 15/32, 2/1, 9/55, 8/1, 5/17, 5/14, 10/4, 4/44, 10/53, 32/34, 32/4 տե ղա
մա սեր)՝ նե րա ռյալ սա ռը զեն քով (դա նակ) սպառ նա լիք, ֆի զի կա կան բռ
նու թյան, հո գե բա նա կան ճնշ ման և սպառ նա լիք նե րի կի րա ռում դի տորդ
նե րի նկատ մամբ։ Հատ կան շա կան է, որ նշ ված դեպ քե րից մի այն մեկն է 
ար ձա նագր վել տե ղա մա սի գրան ցա մա տյա նում։ 

Մեկ տե ղա մա սում ար ձա նագր վել է ՔԴՆ –ի դի տորդ նե րին հե ռաց նե
լու դեպք, ո րի մա սին ո րո շու մը վե րաց վել է:
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Դի տոր դի գնա հա տա կա նի ար ձա նագր ման մեր ժում

ՔԴՆ –ի դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր վել է տե ղա մա սե րի դի
տորդ նե րի դի տար կած խախ տում նե րը գրան ցա մա տյան նե րում չգ րան
ցե լու ը նդ հա նուր առ մամբ 1023 դեպք, ո րոն ցից հաս տատ վել է 1001 
դեպք թվով 485 տե ղա մա սե րում` բո լոր 38 տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ ման տա րածք նե րում: 

Դի տորդ նե րի լու սան կա րա հան ման և/ կամ տե սան կա րա հան ման 
ի րա վուն քի խախ տում

 Դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր վել է դի տորդ նե րի լու սան կա րա
հան ման և/ կամ տե ան կա րա հան ման ի րա վուն քի խո չըն դոտ ման 4 ա հա
զանգ թվով 4 տե ղա մա սե րում՝ 4 տար բեր տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ ման տա րածք նե րում (թիվ 3, 10, 15, 33 
տա րածք ներ): 

Դի տորդ նե րին ՝օ րեն քով սահ ման ված փաս տաթղ թե րի չտ րա մադ րում

« Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան դի տորդ նե րի կող մից ար ձա
նագր վել է դի տորդ նե րին օ րեն քով սահ ման ված փաս տաթղ թե րի չտ րա
մադր ման 2 ա հա զանգ 2 տե ղա մա սում՝ 2 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղով նե րի սպա սարկ ման տա րածք նե րում (թիվ 4, 29 տա րածք ներ): 

2.4.7. ՔՎԵ ԱՐ ԿՈՒ ԹՅԱ ՆԸ ՀԱ ՋՈՐ ԴՈՂ 
ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ՀԱՏ ՎԱ ԾՈՒՄ ԴԻ ՏԱՐԿ ՎԱԾ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ 

/ ԽԱԽ ՏՈՒՄ ՆԵՐ 

Ընտ րող նե րի ստո րագր ված ցու ցակ նե րի սկա նա վոր ված տար բե րակ-
նե րի հրա պա րակ ման և դրանց մատ չե լի ու թյան հետ կապ ված խն դիր ներ

2017 թ. ապ րի լի 4 –ին ՔԴՆ–ն հայ տա րա րու թյուն է տա րա ծել առ այն, 
որ ապ րի լի 4 –ի ժա մը 19:00 –ի դրու թյամբ ը նտ րող նե րի կող մից ստո
րագր ված ցու ցակ նե րի ԿԸՀ կայ քէ ջում տե ղադր ված հղում նե րը հիմ
նա կա նում չեն աշ խա տել67: 2017  թ. ապ րի լի 6 –ին ՀՀ կենտ րո նա կան 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը պար զա բա նում է տա րա ծել, ը ստ ո րի` ցու
ցակ նե րի ներ բեռն ման դժ վա րու թյուն նե րը կապ ված են ե ղել կայ քի ծան
րա բեռն վա ծու թյան հետ, և ցու ցակ նե րը հրա պա րակ վել են նաև այ լընտ
րան քային տար բե րակ նե րով68։ 

67 https://www.citizenobserver.am/hy/news/view/zzdv201704041918
68 http://res.elections.am/images/doc/mamul33.pdf
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Ու շագ րավ է, որ այդ այ լընտ րան քային հղու մը տե ղա կայ ված է «google 
drive» սեր վե րում, ո րը պատ կա նում է «Google» –ին, ի սկ այն հա շի վը, 
ո րով հրա պա րակ վել է վե րո հի շյալ այ լընտ րան քային հղու մը, պատ կա
նում է ՀՀ կա ռա վա րու թյան աշ խա տա կազ մի ղե կա վար– նա խա րար Դա
վիթ Հա րու թյու նյա նին69: Այ սինքն՝ ը նտ րող նե րի ստո րագ րած ցու ցակ նե
րը նախ հա սա նե լի են դար ձել Դա վիթ Հա րու թյու նյա նին, ա պա նրա կող
մից վեր բեռն վել են հի շյալ սեր վեր և ար դեն այդ տե ղից հրա պա րակ վել: 

Ըստ ԿԸՀ 2017 թ.ապ րի լի 9 –ի թիվ 163 –Ա ո րոշ ման` ը նտր ված պատ
գա մա վոր նե րից 23–ն ի նք նա բա ցարկ է հայտ նել, այ սինքն` ԱԺ պատ գա
մա վոր նե րի գրե թե ¼ –ը70: Մինչև ԿԸՀ ո րո շու մը ԶԼՄ հրա պա րա կում նե
րի հա մա ձայն` ի նք նա բա ցար կի դի մում է ներ կա յաց րած ե ղել 35 պատ
գա մա վոր71: Այ նու հետև մեկ այլ հրա պա րակ ման հա մա ձայն` 12 պատ
գա մա վոր հայ տա րա րել է, որ ի նք նա բա ցար կի դի մում չի ներ կա յաց րել72: 
Ը նդ ո րում, լրատ վա մի ջոց նե րում տա րած վել էր « Ծա ռու կյան» դա շին քի 
ա ռա վել մեծ թվով (23) թեկ նա ծու նե րի ի նք նա բա ցար կի վե րա բե րյալ տե
ղե կատ վու թյուն, ին չին հա ջոր դել էր նրան ցից 12 –ի հայ տա րա րու թյու նը, 
որ ի րենք ի նք նա բա ցարկ չեն հայտ նել։ Այ սինքն՝ կա՛մ այս ան ձանց ա նու
նից կեղծ դի մում ներ են ներ կա յաց վել, կա՛մ նրան ցից նա խա պես ստաց
վել են ի նք նա բա ցար կի դի մում ներ, ո րոնք օգ տա գործ վել են ը ստ նպա
տա կա հար մա րու թյան։ Այս հար ցին ան դրա դարձ է կա տա րել նաև ՀՀ 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը իր 28. 04.2017 թ. ՍԴՈ–1364 ո րոշ մամբ 
(13–րդ պար բե րու թյուն):

ՔԴՆ–ն դեռևս 2015 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան հան րաք վե ին ըն
դա ռաջ ստեղ ծել էր « Վե րահս կիր հան րաք վեն» կայ քէջն ու հա մա կար գը, 

69 02.04.2017 թ. ՀՀ կա ռա վա րու թյան աշ խա տա կազ մի ղե կա վար– նա խա րար
70 http://res.elections.am/images/dec/17.201_A.pdf
71 http://armlur.am/685760/
72  http://www.panorama.am/am/news/2017/05/03/%D5%84%D5%B8%D6%82%D5%AF%D

5%B8%D6%82%D5%B9%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D4%BE%D5%A1%D5%BC%D5%B8
%D6%82%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6/1771302, http://yerkirmedia.am/1political/
carukyandashinqinqnabacarkhrajarvel/
 « Ծա ռու կյան» կու սակ ցու թյուն նե րի դա շին քից ի նք նա բա ցարկ ներ կա յաց րած 23 
պատ գա մա վոր նե րից 12 –ը պա հան ջում են չե ղյալ հա մա րել դի մում ե րը, «Ա զա տու
թյուն» ռա դի ո կա յան, մայի սի 3, 2017,https://www.azatutyun.am/a/28465916.html
tert.am, մայի սի 3, 2017, http://www.tert.am/am/news/2017/05/03/saqunc/2359976
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ո րը հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս Հա յաս տա նից բա ցա կայող ը նտ րող նե
րին այդ կայ քում նա խագ րան ցե լու մի ջո ցով բա ցա հայ տե լու ի րենց փո
խա րեն քվե ար կու թյու նը:

20.10.2017 թ. ը նտ րող նե րի ստո րագր ված ցու ցակ նե րի հրա պա րակ
ման օ րենսդ րա կան փո փո խու թյան կա պակ ցու թյամբ ՔԴՆ–ն կա տա րե
լա գոր ծել է վե րո հի շյալ հա մա կար գը՝ ստեղ ծե լով ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րին 
չմաս նակ ցող և նա խա պես հա մա կար գում գրանց ված ը նտ րող նե րի փո
խա րեն քվե ար կու թյան ավ տո մատ ստուգ ման հա մա կարգ չային ծրա գիր: 
Այդ ծրագ րի գոր ծարկ ման ար դյուն քում ստաց վել են նախ նա կան տվյալ
ներ, ո րոնք, մե խա նի կա կան ստուգ ման ար դյուն քում պարզ վել է, ստույգ 
չեն, ի սկ հե տա գա յում պարզ վել է, որ սխա լը պայ մա նա վոր ված է ը նտ
րող նե րի է լեկտ րո նային ցու ցակ նե րի (ո րոնք ներ բեռն ված է ին ը նտ րող
նե րի գրանց ման է լեկտ րո նային սար քա վո րում նե րի մեջ) և ը նտ րող նե րի 
կող մից ստո րագր ված թղ թային ցու ցակ նե րի միջև տար բե րու թյուն նե
րով՝ ը նտ րող նե րի հեր թա կան հա մար նե րը ո րոշ դեպ քե րում չեն հա մա
պա տաս խա նել:

 Մեծ սխա լի տո կո սով է աշ խա տել նաև ՔԴՆ –ի ստեղ ծած հա մա կարգ
չային այն ծրա գի րը, ո րը պետք է ավ տո մա տաց ված ե ղա նա կով ա պա հո
վեր ը նտ րող նե րի ստո րագ րած ցու ցակ նե րի սկա նա վո րած տար բե րակ
նե րի թվայ նա ցու մը դրանք ո րո նե լի դարձ նե լու նպա տա կով: 

Ար դյուն քում ՔԴՆ–ն ո րո շում կա յաց րեց ի րա կա նաց նել ը նտ րող նե րի 
ստո րագր ված ցու ցակ նե րի մե խա նի կա կան թվայ նա ցում, ո րը հնա րա վո
րու թյուն կըն ձե ռի այդ ցու ցակ նե րի բազ մա բա ղադ րիչ և ա ռա վել լի ար ժեք 
ստու գում ի րա կա նաց նե լու և հնա րա վո րու թյուն կտա է ա պես փա րա տե
լու այլ ան ձանց փո խա րեն քվե ար կու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև ը նտ րող նե
րի ցու ցակ նե րի և դրանց հետ կապ ված հնա րա վոր ը նտ րա կեղ ծիք նե րի 
ու խախ տում նե րի վե րա բե րյալ կաս կած նե րը: Քա նի որ հի շյալ թվայ նաց
ման գոր ծըն թա ցը կա տար վում է մե խա նի կա կան ե ղա նա կով, բա վա կա
նին ժա մա նա կա տար է: Թվայ նաց ման աշ խա տանք ներն ա վար տե լուն 
պես, տվյալ նե րը կվեր լուծ վեն և կհ րա պա րակ վեն կա տար ված հե տա զո
տու թյան ար դյունք նե րը: 
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2.4.8. ՔԴՆ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾԱ ԿԱՆ ԽՄ ԲԻ ԿՈՂ ՄԻՑ 
Ը ՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՑՈՒ ՑԱԿ ՆԵ ՐԻ ՀԻ ՄԱՆ ՎՐԱ 

ԿԱ ՏԱՐ ՎԱԾ Ո ՐՈՇ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ԱՐ ԴՅՈՒՆ ՔՈՒՄ ՍՏԱՑ ՎԱԾ ՏՎՅԱԼ ՆԵՐ

 •  Զո րա մա սե րի ցու ցակ նե րում ը նդ գրկ ված զին ծա ռայող նե րի՝ 
քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցու թյու նը կազ մում է 86,2 %73:

•  Ք րե ա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում ձևա վոր ված տե ղա
մա սե րում քվե ար կող նե րի թի վը կազ մել է 1533, ի սկ քվե ար
կու թյա նը մաս նակ ցել է 1360 ը նտ րող, մաս նակ ցու թյու նը՝ 
88,8 %:

 •  Հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյուն նե րում քվե ար կե լու ի րա վունք 
ու նե ցող 751 ը նտ րող նե րից քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցել է 734 
ը նտ րող, ար դյուն քում մաս նակ ցու թյու նը կազ մել է 97,7 %:

●	  Ք վե ար կու թյա նը նա խոր դող 40–րդ և 4–րդ օ րը ոս տի կա
նու թյան կայ քում հրա պա րակ ված ցու ցակ նե րի վեր լու ծու
թյան ար դյուն քում ար ձա նագր ված ու շագ րավ և/ կամ հնա
րա վոր խախ տում եր կամ կեղ ծիք ներ

 •  Կա տար ված ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում ցու ցակ նե րից 
դուրս են բեր վել 208017 հա զար ա նուն, ազ գա նուն, հայ րա
նուն, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը կրկն վում է 2 –ից մինչև ա ռա վե
լա գույ նը 51 ան գամ: 

•  Այս դի տարկ ման կա պակ ցու թյամբ, ո րը տեղ էր գտել նաև 
ՀԱԿ–ՀԺԿ դա շին քի բո ղո քում, ԿԸՀ–ն նիս տի ըն թաց քում որ
պես հեր քում ներ կա յաց րել է նույն ա նուն, ազ գա նուն, հայ
րա նուն ու նե ցող ըն դա մե նը մի քա նի հո գու լու սան կար և ան
ձնագ րային տվյալ:

•  06.12.2015 թ. Սահ մա նադ րա կան հան րաք վե ի ՀՀ ոս տի կա նու
թյան հրա պա րա կած ը նտ րող նե րի վերջ նա կան ցու ցակ նե րի և 
02.04.2017 թ. Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի` ՀՀ ոս տի կա
նու թյան հրա պա րա կած ը նտ րող նե րի վերջ նա կան ցու ցակ նե րի 
հա մե մա տու թյուն, ո րի ար դյուն քում ցու ցակ նե րից դուրս է բեր

73  ՔԴՆ–ն հա մա պա տաս խան մե թո դա բա նու թյամբ հաշ վար կել է զո րա մա սե րի ցու
ցակ նե րում ը նդ գրկ ված զին ծա ռայող նե րի թի վը և քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցած նե
րի թի վը: Այս մե թո դա բա նու թյու նը, ի նչ պես նաև թվային տվյալ նե րը չեն հրա պա
րակ վում ազ գային ան վտան գու թյան նկա տա ռում ե րից ել նե լով:
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վել 106084 ան ձ` գրանց ված հաս ցե նե րում, ո րոնք գո յու թյուն 
չեն ու նե ցել 06.12.2015 թ. Սահ մա նադ րա կան հան րաք վե ի ժա
մա նակ հրա պա րակ ված ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րում74:

 2.4.9. ՏԸՀ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵ ՐԻ ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒ ՄԸ

ՔԴՆ –ի նոր մար տա վա րու թյան շր ջա նակ նե րում դի տոր դա կան ա ռա
քե լու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րը դի տորդ ներ են ու նե
ցել բո լոր տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րում ապ րի լի 2 –ից 
մինչև 7–ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: Հի շյալ մար տա վա րու թյու նը 
հնա րա վո րու թյուն տվեց բա ցա հայ տե լու ՏԸՀ– նե րի բա ցար ձակ կախ վա
ծու թյու նը ԿԸՀ –ից և վեր ջի նից ան կախ, ի նք նու րույն գոր ծե լու ան կա րո
ղու թյու նը և ան կախ և ի նք նու րույն օ ղակ լի նե լու պատ րան քը: Դի տորդ
նե րի օգ նու թյամբ հնա րա վոր ե ղավ նաև բա ցա հայ տել, որ ՏԸՀ– ներն, 
ը ստ է ու թյան, հան դես են գա լիս որ պես ԿԸՀ –ի կա տա րող ստո րա բա
ժին ներ, ին չը չի բխում ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րից:

 ՏԸՀ– նե րը տար բեր պատր վակ նե րով և պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով 
խո չըն դո տել են դի տորդ նե րի դի տարկ ման ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը 
(պա հան ջել, որ դի տորդ ներն ա զա տեն ՏԸՀ տա րածք նե րը՝ պատ ճա ռա
բա նե լով, որ նիս տեր չլի նե լու դեպ քում դի տորդ ներն այն տեղ գտն վե լու 
ի րա վունք չու նեն և այլն)75:

 Բո լոր ՏԸՀ– նե րը դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նող դի
տորդ նե րին ապ րի լի 4 –ից 7 –ը հա ղոր դել են, որ ը նտ րող նե րի ստո րագ
րած ցու ցակ նե րի սկա նա վո րու մից, դի տորդ նե րի, դի տոր դա կան ա ռա քե
լու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի, վս տահ ված ան ձանց 
բո ղոք նե րը, ի նչ պես նաև կու սակ ցու թյուն նե րի/ դա շինք նե րի դի մում նե րը 
տվյալ տե ղա մա սում ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը ան վա վեր ճա նա
չե լու կամ վե րա հաշ վար կի դի մում նե րը ստա նա լուց հե տո հանձ նա ժո
ղով ներն այլևս որ ևէ այլ գոր ծա ռույթ չեն ու նե ցել ա նե լու։ Նույ նը պն դել 
են նաև տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի տնօ րի նու թյան տակ 
գտն վող ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րը տար բեր օ րե րին ը նդ հուպ մինչև 
74  Նոր հաս ցե նե րի կա պակ ցու թյամբ ԿԸՀ –ի մի ակ փաս տարկն այն էր, որ հնա րա վոր 

է, որ այդ նոր հաս ցե նե րը գրանց վել են 06.12.2015 թ. Սահ մա նադ րա կան հան րաք
վե ից մինչև 02.04.2017 թ. Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն ներն ըն կած ժա մա նա կա
հատ վա ծում:

75  Նման մի ջա դե պեր ար ձա նագր վել են թիվ 3, 11, 12 և 14 տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով ե րում:
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ապ րի լի 7 –ը ԿԸՀ ու ղար կե լուց հե տո` պն դե լով, որ ի րենց մնա ցել է մի այն 
հո գալ հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ նե րի աշ խա տա վար ձե րի խն դիր նե րը։ 
Սա տե ղի է ու նե ցել ի հե ճուկս այն փաս տի, որ մի այն ՔԴՆ –ի շր ջա նակ
նե րում գոր ծող կազ մա կեր պու թյուն նե րի և դի տորդ նե րի կող մից 300 –ից 
ա վե լի դի մում– բո ղոք է ներ կայց վել տար բեր ՏԸՀ– նե րի: 

Ար ձա նագր վել են դեպ քեր, ե րբ ՏԸՀ– նե րից դի տորդ նե րին հե ռաց
րել են ճն շում նե րի մի ջո ցով76: Ո րոշ դեպ քե րում ՏԸՀ– նե րի ան դամ նե րը 
փա կել են հանձ նա ժո ղո վի սե նյակ նե րի դռ նե րը ներ սից և չեն թույ լատ րել 
դի տորդ նե րին գտն վել հանձ նա ժո ղով նե րի զբա ղեց րած սե նյակ(ներ)ում 
և դի տար կել ի րենց աշ խա տանք նե րը77: Ո րոշ դեպ քե րում ՏԸՀ ան դամ
նե րը պատ ճա ռա բա նել են, որ հանձ նա ժո ղովն այդ պա հին նիստ չի գու
մա րում, որ ևէ գոր ծա ռույթ չի ի րա կա նաց նում, և դի տորդ ներն ի րա վունք 
չու նեն դի տար կե լու, կամ հայ տա րա րել են, որ ի րենց աշ խա տան քային 
օ րն ա վարտ վել է, և հե ռա ցել ե ն78, սա կայն դի տորդ նե րը, հեր թա պա հե
լով վար չա կան շեն քե րի մոտ, մի քա նի ժամ ան ց ար ձա նագ րել են, որ 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րը վե րա դար ձել են աշ խա տա վայր:

 Դի տորդ ներն ար ձա նագ րել են նաև, որ ՏԸՀ– նե րի կող մից դի մում– 
բո ղոք նե րի քն նարկ ման հա մար նա խա տես ված ժա մա նա կա հատ վա ծում 
այդ ո ւղ ղու թյամբ որ ևէ գոր ծա ռույթ կամ այլ գոր ծո ղու թյուն փաս տա ցի չի 
ի րա կա նաց վել:

 Դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագր վել են նաև փաս տեր առ այն, որ 
ՏԸՀ– նե րի ստա ցած դի մում– բո ղոք ներն ու ղարկ վել են ՀՀ կենտ րո նա
կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ո րո շում նե րի վե րա բե րյալ դիր քո րո շում
ներ ստա նա լու նպա տա կով:

76 Թիվ 3 և 14 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ 
77 Թիվ 12 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
78 Թիվ 11 և 27 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով



57

3. ԲՈ ՂՈ ՔԱՐ ԿՈՒՄ

3.1. ԲՈ ՂՈ ՔԱՐԿ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԻ ԱՄ ՓՈՓ
 ՆԿԱ ՐԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

ՔԴՆի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն ը նտ րու թյուն նե րի շր ջա
նակ նե րում դի տարկ ված խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ի նչ պես դի տորդ
նե րի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի, այն պես էլ ը նդ հա նուր (օբյեկ տիվ) 
ը նտ րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով ը նտ րա կան 
ի րա վուն քի խախտ ման դեպ քե րով բո ղո քարկ ման գոր ծըն թա ցի և ռազ
մա վա րա կան դա տա վա րու թյուն նե րի նա խա ձեռ նումն է:

 Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ի րա վա բա նա կան թի մը դի տորդ նե րի 
դի տար կած և հա ղոր դա ծընտ րա խախ տում նե րի ա ռն չու թյամբ նա խա
ձեռ նել է բո ղո քարկ ման գոր ծըն թաց: 2017թ . ապ րի լի 3ին և 4ին ի նչ պես 
դի տորդ նե րի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի այն պես էլ ը նդ
հա նուր (օբյեկ տիվ) ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
ՔԴՆի շր ջա նակ նե րում դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նող 
կազ մա կեր պու թյուն նե րիև վեր ջին նե րիս դի տորդ նե րի կող մից 309 դի
մումբո ղոք ներ են ներ կա յաց վել 37 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա
ժո ղով ներ (ՏԸՀ), ո րոն ցից կե սից քիչ ա վե լին՝ 160 բո ղոք, կապ ված է ե ղել 
օբյեկ տիվ՝ ը նդ հա նուր,  ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում նե րի հետ, ի սկ 
149ը՝ սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի: Դի մումբո ղոք ներ չեն ներ կա յաց վել մի
այն թիվ 6 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով, քա նի որ հա մա
պա տաս խան հանձ նա ժո ղո վի սպա սարկ ման տա րած քում ը նդ գրկ ված 
տե ղա մա սե րում վե րոն շյալ ե րեք կազ մա կեր պու թյուն նե րը դի տորդ ներ 
չեն ու նե ցել79:  

Ազ գային ժո ղո վի 2017 թվա կա նի ապ րի լի 2ի ընտ րու թյուն նե րի ըն
թաց քում ար ձա նագր ված խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ներ կա յաց ված 
դի մումբո ղոք նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյան հի ման վրա վար չա կան 
վա րույթ նե րի հա րու ցու մը մերժ վել է հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից (99  
ո րո շում ներ), ին չը պատ ճա ռա բան վել է կա տա րե լով ՀՀ ը նտ րա կան 
օ րենսգր քի դի մու մա տու դի տորդ նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի` դի

79   Թիվ 6 տա րած քային հանձ նա ժո ղո վի սպա սարկ ման տա րած քում ը նդ գրկ ված ը նտ
րա տե ղա մա սե րում դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյունն ի րա կա նաց վել է այլ դի տոր դա
կան կազ մա կեր պու թյան կող մից:
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մում նե րում վկա յա կոչ վող ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հար ցով 
դի մե լու ի րա վունք ու նե ցող ի րա վա սու սուբյեկտ ներ չհան դի սա նա լու 
(ի րա վա սուբյեկ տու թյան բա ցա կա յու թյան) հիմ քով ՝ հղում կա տա րե
լով 48րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սին և 49րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 4րդ 
պար բե րու թյա նը: Ըս տայդմ` ներ կա յաց ված փաս տե րի կա պակ ցու
թյամբ ար դյու նա վետ քն նու թյուն չի ի րա կա նաց վել:Այն փոք րա թիվ
դեպ քե րում, ե րբ տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի կող
մից ի րա կա նաց վել է ներ կա յաց ված դի մումբո ղոք նե րի քն նու թյուն (ը նդ 
ո րում, այս դեպ քե րում քն նու թյունն ի րա կա նաց վել է մի այն դի տոր դի 
սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախտ ման մա սով), այն չի ե ղել բազ մա կող
մա նի և օբյեկ տիվ և կրել է բա ցա ռա պես ձևա կան բնույթ:  

3.1.1. ԴԻ ՏՈՐ ԴԱ ԿԱՆ Ա ՌԱ ՔԵ ԼՈՒ ԹՅՈՒՆ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆՈՂ 
ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԴԻ ՏՈՐԴ ՆԵ ՐԻ 

Ի ՐԱ ՎԱ ՍՈՒԲՅԵԿ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ՄԱ ՍՈՎ

•   Դի տորդ նե րի և դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի` 
օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում ե րը վի ճար կե
լու հար ցով ի րա վա սուբյեկ տու թյան մա սով.

 Դի տոր դին և դի տոր դա կա նա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա
կեր պու թյա նը` տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի գոր
ծո ղու թյուն նե րի/ան գոր ծու թյան բո ղո քարկ ման հա մար ոչ ի րա վա սու 
սուբյեկտ ճա նա չե լու հիմ քով (օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ
տում նե րի մա սով) վա րույթ նե րի հա րուց ման մեր ժու մը, ի րա վուն քին և 
օ րեն քին  տր ված սահ մա նա փակ և կա մա յա կան մեկ նա բա նու թյու նը 
ո ւղ ղա կի ո րեն հա կա սու թյան մեջ է մտ նում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 48
րդ  և  Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ
պա նու թյան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 1ին Ար ձա նագ րու թյան 
3րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րի հետ, քա նի որ օ րենս դիր մար մին ը նտ րե
լու ի րա վուն քով օ ժտ ված յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ու նե նա նաև այս 
ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց: Մաս նա վո րա պես, 
ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի 48րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սը սահ մա նում է, 
որ յու րա քան չյուր ոք կա րող է բո ղո քար կել ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
ո րո շու մը, գոր ծո ղու թյու նը (ան գոր ծու թյու նը), ե թե գտ նում է, որ խախտ
վել կամ կա րող է խախտ վել ի ր՝ ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված 
սուբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քը: Այս ի րա վուն քը  նե րա ռում է յու րա
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քան չյուր քա ղա քա ցու` օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում նե րը 
վի ճար կե լու, ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ո րո շում նե րը, գոր ծո ղու
թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) բո ղո քար կե լու ի րա վուն քը, քա նի որ  ը նտ
րու թյուն նե րի ըն թաց քում ար ձա նագր ված ը նտ րա խախ տում ներն ի րենց 
հա մակ ցու թյան մեջ և/ կամ բնույ թով կա րող են ո ւղ ղա կի ազ դե ցու թյուն 
ու նե նալ յու րա քան չյուր ը նտ րո ղի քվե ի  վրա (հաս ցե ա կա նու թյուն, ար
դյու նա վե տու թյուն): Հետ ևա բար ը նտ րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե
րի սուբյեկտ հան դի սա ցող յու րա քան չյուր ան ձի, այդ թվում` դի տոր դի 
և դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյան կող մից ներ կա յաց ված դի մումբո
ղոք նե րը` օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում նե րի հիմ քով են
թա կա են քն նու թյան: Հա կա ռակ մեկ նա բա նու թյու նը կհան գեց նի  ը նտ
րա կան ի րա վուն քի է ու թյան խախտ մա նը:

 •  Դի մող կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա սով վա րույ թի հա րուց
ման մերժ ման վե րա բե րյալ. հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու
թյուն նե րի ի րա վա սուբյեկ տու թյան մա սով. 

Հա մա ձայն ՏԸՀ ո րո շում նե րի` դի մու մա տու հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րը դի մումբո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վա սու սուբյեկտ չեն 
հան դի սա նում, քա նի որ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի` ՀՀ 
ը նտ րա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված ի րա վունք ներն ամ րագր ված են 
նույն օ րենսգր քի 30րդ և 31րդ հոդ ված նե րով և վե րա բե րում են դի տոր
դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով հա վա տար մագր
վե լուն: Ո րո շում նե րով ար ձա նագր վել է նաև, որ որ ևէ այլ ի րա վունք 
ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քով հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե
րի հա մար նա խա տես ված չէ:

 Վե րոգ րյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ վար չա կան վա րույթ նե րի հա
րուց ման մեր ժու մը ո ւղ ղա կի ո րեն հա կա սել է ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի 
դրույթ նե րին: ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի 30րդ հոդ վա ծի ու ժով ՀՀ հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին վե րա պահ ված է ը նտ րու թյուն
նե րի ժա մա նակ դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ի րա վունք80, ո րը հա մա
պա տաս խան կազ մա կեր պու թյունն ի րա կա նաց նում է իր կող մից հա վա
տար մագր ված դի տորդ նե րի մի ջո ցով: Դի տոր դի բո ղոք ներ ներ կա յաց
նե լու ի րա վա սուբյեկ տու թյան վե րա բե րյալ ներ կա յաց ված հիմ նա վո րում

80   Այն կազ մա կեր պու թյուն նե րին, ո րոնց կա նո նադ րա կան նպա տակ ներն ը նտ րու
թյուն նե րը նշա նա կե լու օր վան նա խոր դող նվա զա գույ նը մեկ տա րի նե րա ռում են 
ժո ղովր դա վա րու թյան և մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հար ցեր, և ո րոնք 
չեն ա ջակ ցում թեկ նա ծու նե րին կամ ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու
թյուն նե րին
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նե րը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի են դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն
նե րի նկատ մամբ, քա նի որ վեր ջին ներս հան դի սա նում են ը նտ րա կան 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի լի ար ժեք սուբյեկտ: Նրանց դի տոր դա կան 
ա ռա քե լու թյու նը հան դի սա նում է հան րային գոր ծա ռույթ, ո րի նպա տակն 
է ա պա հո վել ը նտ րու թյուն նե րի թա փան ցի կու թյու նը և նպաս տել ը նտ րա
կան գոր ծըն թաց նե րի պատ շաճ ի րա կա նաց մա նը: Վե րոն շյալ հան րային 
ի րա վա կան գոր ծա ռույ թի ար դյու նա վետ ի րա կա նա ցու մը, ի թիվս այլ նի, 
պայ մա նա վոր ված է դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նող կազ
մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում նե րի վե
րա բե րյալ դի մումբո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյամբ (ի րա վա
սուբյեկ տու թյամբ) (թե դի տոր դի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախտ ման 
և թե օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ), 
հատ կա պես, ե րբ դի տորդ նե րի ի րա վունք նե րի խախտ ման պա րա գա յում 
ան մի ջա կա նո րեն խախտ վում է նաև կազ մա կեր պու թյան դի տոր դա կան 
ա ռա քե լու թյան ի րա վուն քը, ի նչ պես նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42րդ և 
Կոն վեն ցի այի 10րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված տե ղե կու թյուն ներ փնտ
րե լու և ստա նա լու ի րա վուն քը, քա նի որ կազ մա կեր պու թյան դի տոր դա
կան ա ռա քե լու թյան ի րա վուն քի ի րա ցումն ո ւղ ղա կի ո րեն փոխ կա պակց
ված է դի տոր դի գոր ծու նե ու թյան հետ: 

Ի րենց կա նո նադ րա կան նպա տակ նե րի շր ջա նակ նե րում81 կո լեկ տիվ 
կամ հա մայն քային ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու
թյամբ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հան դես գա լու ի րա վա
սու թյամբ (ի րա վա սուբյեկ տու թյամբ) («actio popularis» հան րային գան
գա տի ի նս տի տուտ) օ ժտ ված լի նե լու մա սին են խո սում նաև ՀՀ Սահ մա
նադ րա կան դա տա րա նի 07.09.2010թ. ՍԴՈ906 ո րո շու մը, ՀՀ վճ ռա բեկ 
դա տա րա նի` 30.10.2009թ. թիվ ՎԴ/3275/05/08 ո րոշ մամբ ար տա հայտ
ված ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը, ի նչ պես նա ևԵվ րո պայի խորհր դի նա
խա րար նե րի կո մի տե ի 2004 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 15ի` « Վար չա կան 
ակ տե րի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյան մա սին» (2004) 20 
հանձ նա րա րա կա նը, որ պի սի դիր քո րո շում նե րը կի րա ռե լի են նաև ը նտ
րա կան ի րա վուն քի ո լոր տում խախ տում նե րի վե րա բե րյալ դի մումբո ղոք
ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի, ի րա վա սուբյեկ տու թյան պա րա գա յում:

81  Դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կա նո նադ րա կան նպա տակ նե րից են  ժո
ղովր դա վա րու թյան և մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը, կո լեկ տիվ կամ 
հա մայն քային կոնկ րետ շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը, ի նչ պես նաև ը նտ րու թյուն նե րի 
և հան րաք վե ի օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը, 
այ լոց ի րա վունք նե րի, ո րո շա կի խմ բի կո լեկ տիվ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյու նը:
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3.1.2.  ԴԻ ՏՈՐԴ ՆԵ ՐԻ ՍՈՒԲՅԵԿ ՏԻՎ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ 
ԽԱԽ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ.

 

Դի տորդ նե րի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի գե րակ շիռ 
մե ծա մաս նու թյու նը դրս ևոր վել է խախտ ման վե րա բե րյալ դի տոր դի գնա
հա տա կա նը տե ղա մա սի գրան ցա մա տյա նում չար ձա նագ րե լու մի ջո ցով, 
ին չի կա պակ ցու թյամբ ՏԸՀներն ար տա հայ տում է ին ո ւղ ղա կի ան հա վա
նա կան են թադ րու թյուն ներ/ դիր քո րո շում ներ:

•   Դի տորդ նե րի դի տար կում երն ու գնա հա տա կան նե րը տե ղա
մա սե րի գրան ցա մա տյան նե րում չար ձա նագ րե լու  վե րա բե
րյալ.

 

Կա յաց ված ո րո շում նե րի մեծ մա սով ՏԸՀնե րը գտել են, որ դի մու
մա տու դի տորդ ներ նի րենց սուբյեկ տիվ  ի րա վունք նե րի խախտ ման որ ևէ 
փաստ դի մում նե րում չեն վկա յա կո չել, այլ, դի մում ներ ներ կա յաց նե լով, 
նկա րագ րել են ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի կա նո նա կար գում նե րի են
թադ րյալ խախ տում ներ, ո րոնք չեն ա ռնչ վում ի րենց` որ պես դի տորդ նե
րի պատ կա նող ի րա վուն քին: Այ նինչ ներ կա յաց ված դի մումբո ղոք նե րով 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան
գոր ծու թյու նը) վի ճարկ վել են նաև դի տորդ նե րի սուբյեկ տիվ ի րա վունք
նե րի խախտ ման հիմ քով, քա նի որ դի տորդ նե րի կող մից ար ձա նագ
րած խախ տում նե րը/ խախտ ման վե րա բե րյալ գնա հա տա կան նե րը չեն 
գրանց վել  տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի գրան ցա մա
տյան նե րում, ին չը հան գեց րել է դի տոր դի` ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի 
67րդ հոդ վա ծով սահ ման ված սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախտ ման: 

3.1.3. ԴԻ ՄՈՒՄԲՈ ՂՈՔ ՆԵ ՐԻ Ա ՌԱ ՔՈՒ ՄԸ ՏԸՀ‒ՆԵՐ 
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՆՁՆ ՄԱՆ‒ԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ

 Հաշ վի առ նե լով դի մումբո ղոք նե րը հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո
ղով սահ ման ված ժամ կե տում մուտ քագ րե լու պա հան ջը` ՔԴՆն քվե ար
կու թյա նը հա ջոր դող օ րե րին (ապ րի լի 3ին և 4ին) սկ սել է դի մումբո ղոք
ներն ա ռա քել ՏԸՀներ: Այդ աշ խա տան քը, պայ մա նա վոր ված դի տոր դա
կան ա ռա քե լու թյան նյու թա կան ռե սուր սի սահ մա նա փա կու թյամբ, կա
տար վել է հետ ևյալ կերպ. մեկ ան ձը կազ մա կեր պել է մի քա նի ՏԸՀներ 
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դի մումբո ղոք նե րի ա ռա քում սկ սած ապ րի լի 3ից, այ նու հետև ապ րի լի 
4ից ա ռա վո տյան ժա մը 9:00ից մինչև 11:00: Ո րոշ տեխ նի կա կան խո
չըն դոտ նե րի պատ ճա ռով ո րոշ բո ղոք ներ հնա րա վոր չի ե ղել ժա մա նա
կին ներ կա յաց նել (ու շա ցում նե րը կազ մել են 3040 րո պե): Ե րեք տա րած
քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից (թիվ 4, 11 / դի մում նե րի մի 
մա սով/, 13) ներ կա յաց ված դի մումբո ղոք նե րը գրու թյամբ վե րա դարձ վել 
են` ա ռանց քն նարկ ման` սահ ման ված վերջ նա ժամ կե տից  3040 րո պե 
ո ւշ ներ կա յաց ված լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ այն դեպ քում, ե րբ ու
շա ցու մը պայ մա նա վոր ված է ե ղել այլ տա րած քային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղով նե րի կամ  նույն հանձ նա ժո ղո վի կող մից դի մումբո ղոք ներն ըն
դու նե լու հար ցում ար հես տա կան խո չըն դոտ նե րի ստեղծ մամբ: 

Հանձ նա ժո ղով նե րը բո ղոք ներն ըն դու նե լու հա մար դրանք ա ռա քած 
ան ձան ցից պա հան ջե լեն բո ղո քին կից  փաս տաթղ թեր և դրա նով պայ
մա նա վո րել բո ղո քի ըն դու նե լու թյու նը: 

Ո րոշ ՏԸՀներ հրա ժար վել են ըն դու նել բո ղոք նե րը՝ պատ ճա ռա բա
նե լով, որ բո ղոք նե րը ֆի զի կա պես ներ կա յաց նող ան ձինք պետք է տրա
մադ րե ին բո ղո քա բե րի կող մից տր ված լի ա զո րագ րեր, ի սկ ո րոշ հանձ
նա ժո ղով ներ բող ղոքն ա ռա քող ան ձան ցից պա հան ջել են ան ձնագ րեր` 
պատ ճա ռա բա նե լով, որ պետք է գրան ցեն նրանց տվյալ նե րը, ին չը սա
կայն նա խա տես ված չի ե ղել օ րեն քով: Մի այն տևա կան բա ցատ րու թյուն
նե րից և հիմ նա վո րում նե րից հե տո են դրանք ըն դուն վել: 

Ո րոշ ՏԸՀներ հրա ժար վել են տրա մադ րել բո ղոք ներն ըն դու նե լու 
մա սին ա պա ցույց՝ ստա ցա կան:

 Շատ դեպ քե րում ներ կա յաց ված դի մումբո ղոք ներն ան մի ջա պես ըն
դու նե լու փո խա րեն հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա ցու ցիչ ներն սկ սել են ծա նո
թա նալ դրանց և կից փաս տաթղ թե րի ցան կին, ի սկ բո ղո քի ըն դուն ման 
պա հը ֆիք սել են մի այն ստու գումն ի րա կա նաց նե լուց հե տո, ի նչն է ա պես 
ձգձ գել է հանձն ման –ըն դուն ման գոր ծըն թա ցը:

 Վե րը թվարկ ված բո լոր խն դիր ներն ար հես տա ծին են և չնա խա տես
ված օ րեն քով.հանձ նա ժո ղով ներն ի րա վունք չեն ու նե ցել չըն դու նե լու բո
ղոք նե րը: Բա ցի դրա նից, ՏԸՀնե րը տար բեր պատ ճա ռա բա նու թյուն նե
րով ար հես տա կա նո րեն ձգ ձել են բո ղոք նե րի ըն դուն ման ժա մա նա կը, 
ին չի ար դյուն քում մի քա նի դեպ քե րում բո ղոք նե րը գրանց վել են որ պես 
սահ ման ված ժամ կե տից ո ւշ ներ կա յաց ված:
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3.1.4. ՏԸՀ ՆԻՍ ՏԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ ԾԱ ՆՈՒ ՑՈՒՄ ՆԵՐՆ 
ՈՒ ԴԻ ՄՈՒՄ‒ԲՈ ՂՈՔ ՆԵ ՐԻ ՔՆ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԺԱՄ ԿԵՏ ՆԵ ՐԸ

 •  Մի շարք դեպ քե րում ՏԸՀնե րի կող մից դի մումբո ղոք նե րի 
քն նու թյան նիս տի վե րա բե րյալ ծա նու ցու մը կա տար վել է հե
ռա խո սա զան գի մի ջո ցով` նույն օ րը (07.04.2017թ.) նիս տի 
նշա նակ ման ժա մից 12 ժամ ա ռաջ82: 

Թ վարկ ված բո լոր տա րած քային հանձ նա ժո ղով նե րում նիս տե
րը նշա նակ վել են միև նույն ժա մա նակ 07.04.2017թ. ժա մը 12.00ին ` 
12 ժամ ա ռաջ դի մող նե րին ծա նու ցե լու մի ջո ցով (բա ցա ռու թյամբ չորս 
ՏԸՀնե րի)83: Կա յա նա լիք նիս տե րի վե րա բե րյալ ծա նու ցե լուց հե տո նույն 
հե ռա խո սազ րույ ցի ըն թաց քում դի մող նե րի ներ կա յա ցուց չի կող մից միջ
նոր դու թյուն ներ են ներ կա յաց վել նիս տը հե տաձ գե լու վե րա բե րյալ՝ դի
տորդ նե րի մաս նակ ցու թյու նը նիս տին ա պա հո վե լու հիմ նա վոր մամբ, Եր
ևան քա ղա քից հա մա պա տաս խան մարզ  դի մող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի հաս նե լու հա մար նվա զա գույն ող ջա միտ ժա մա նակ  տրա մադ րե լու 
ան հրա ժեշ տու թյամբ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, միջ նոր դու թյուն նե րը մերժ վել 
են և նիս տե րը կա յա ցել են ա ռանց դի մու մա տու նե րի մաս նակ ցու թյան` 
պատ շաճ ծա նուց ման պա հանջ նե րի խախտ մամբ` զր կե լով վեր ջին նե րիս 
լս ված լի նե լու և պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վունք նե րից: Դի տոր
դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի գնա հատ մամբ բո լոր այս գոր ծո ղու
թյուն ներն ի րա կա նաց վե լեն դի տորդ նե րի և նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
մաս նակ ցու թյու նը նիս տե րին փաս տա ցի բա ցա ռե լու ո ւղ ղա կի մի տու մով: 
Նշ ված հետ ևու թյու նը հաս տատ վում է նաև նրա նով, որ Եր ևան քա ղա
քում տե ղա կայ ված և դի մումբո ղոք ներ ստա ցած թվով  9 տա րած քային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րից  7ի  կող մից կա յաց վե լիք նիս տե րի 
վե րա բե րյալ դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը և վեր ջին նե րիս 
դի տորդ ներն առ հա սա րակ չեն ծա նուց վել (ն կա տի ու նե նա լով, որ դի մու
մա տու նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը գտն վում են Եր ևան քա ղա քում, նրանց  
մաս նակ ցու թյու նը նույն քա ղա քում կա յա նա լիք նիս տե րին, ան գամ նիս

82  Թիվ 10, 12, 15, 16, 19, 23, 24, 29, 33 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով եր:
83   Թիվ 10 ՏԸՀի, ո րը 06.04.2017թ.ի նիս տը հե տաձ գե լուց հե տո` 07.04.2017թ. ժա մը 

10:15ին կա յա նա լիք նիս տի վե րա բե րյալ ծա նու ցու մը կա տա րել է նույն օ րը ժա մը 
9:50ին, ի նչ պես նաև թիվ 19 ՏԸՀի, ո րը ժա մը 16.00ին կա յա նա լիք նիս տի վե րա
բե րյալ ծա նու ցել է նույն օ րը ժա մը 13.00ին:  Թիվ 32 ՏԸՀ (ք. Գյում րի) 07.04.2017թ. 
ժա մը 10.30 նշա նակ ված նիս տի վե րա բե րյալ ծա նու ցու մը կա տար վել է 06.04.2017թ. 
ժա մը 22.00ին, ի սկ թիվ 38 ՏԸՀ (ք. Իջ ևան) ժա մը 12.00ին նշա նակ ված նիս տի վե
րա բե րյալ ծա նու ցու մը կա տար վել է 06.04.2017թ. ժա մը 22.49ի ն
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տից 12 ժամ ա ռաջ ծա նուց ված լի նե լու պայ ման նե րում, բա ցառ ված չէր 
լի նի): Ի սկ թիվ 10 ՏԸՀ կող մից84 հե տաձգ ված նիս տի վե րա բե րյալ ծա
նու ցու մը կա տար վել է նիս տից 25 րո պե ա ռաջ: 

Եր կու ՏԸՀնե րի նա խա գահ նե րի կող մից հաս տատ վել է այն փաս տը, 
որ նիս տե րը բո լոր տա րած քային հանձ նա ժո ղով նե րում նույն օ րը նույն 
ժա մին նշա նակ վել են Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի թե
լադ րան քով85:

•  Թ վով 13 ՏԸՀնե րի կող մից առ հա սա րակ նիս տե րի և/ կամ դի մում
նե րի քն նու թյան վե րա բե րյալ որ ևէ ծա նու ցում դի մումբո ղոք ներ 
ներ կա յաց րած ան ձանց չի կա տար վել86, չի կա տար վել նաև ծա նու
ցում ո րո շում ե րի կա յաց ման մա սին.

 ՏԸՀ նիս տե րի մա սին պատ շաճ ծա նու ցում չա պա հո վե լու վե րոն շյալ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը բա ցա ռել են հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղով ներ 
ներ կա յաց ված դի մումբո ղոք նե րի քն նու թյան, ի նչ պես նաև ո րո շում նե րի 
ըն դուն ման վե րա բե րյալ որ ևէ տե ղե կու թյուն ստա նա լու, ա ռա վելևս, ո րո
շու մը ձեռք բե րե լու հնա րա վո րու թյու նը: 

Ո րոշ դեպ քե րում ՏԸՀնե րում նշա նակ ված նիս տե րը, ո րոնց այ նո
ւա մե նայ նիվ հասց րել են ներ կա յա նալ ՔԴՆի ի րա վա բան նե րը, ա ռանց 
որ ևէ պատ ճա ռա բա նու թյան հե տաձգ վել են կամ հայ տա րար վել է, որ 
դրանք չեն կա յա նա լու, ի սկ հե տա գա յում այդ նիս տերն ար դեն կա յա ցել 
են ա ռանց ծա նուց ման (օ րի նակ՝ թիվ 1 ՏԸՀն 08.04.2017թ. նիս տը հե
տաձ գել է հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րից մե կի վա տա ռողջ լի նե լու պատ
ճա ռա բա նու թյամբ, ի սկ ա վե լի ո ւշ ժա մին նիստ հրա վի րել ա ռանց ծա
նու ցե լու, ի սկ թիվ 5 ՏԸՀո ւմ 07.04.2017թ. ժա մը 12:00ի նիս տին ՏԸՀ 
ժա մա նած ի րա վա բա նին հա ղոր դել են, որ նիս տը չի կա յա նա լու, սա կայն 
այն հրա վի րել են ա վե լի ո ւշ ժա մի):

•   Ծա նու ցում ե րի բա ցա կա յու թյան և ոչ պատ շաճ ու ոչ ժա մա նա կին 
ծա նու ցում ե րի, ի նչ պես նաև ՏԸՀնե րի կող մից ա պա տե ղե կատ

84   Թիվ 10 ՏԸՀ նիս տը կա յա ցել է 06.04.2017թ. դի մող նե րի մաս նակ ցու թյամբ, այ նու
հետև ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյուն նե րի քն նարկ ման նպա տա կով հե տաձգ վել` ող
ջա միտ ժամ կե տում պատ շաճ ծա նու ցե լու պայ մա նով, ո րը, սա կայն, չի ա պա հով վել:

85   Թիվ 2 և 29 ՏԸՀ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ՔԴՆի ի րա վա բան նե րի հետ  հե ռա խո սային 
խո սակ ցու թյան ըն թաց քում հայտ նել են, որ բո լոր ՏԸՀնե րում դի մումբո ղոք նե րով  
նիս տե րի օ րե րը և ժա մե րը հա մա ձայ նեց վել են ԿԸՀ հետ: Ա պա ցույց ներն առ կա են:

86   Թիվ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 34, 36, 37 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո
ղով ներ
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վու թյան պատ ճա ռով դի մող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հնա րա վո
րու թյուն են ու նե ցել մաս նակ ցե լու թվով 10 ՏԸՀնե րում  կա յա ցած 
նիս տե րին87: 

3.1.5. ԴԻ ՄՈՒՄ‒ԲՈ ՂՈ ՔՈՒՄ ՆԵ ՐՈՎ ՏԸՀ 
ՆԻՍ ՏԵՐՆ ՈՒ Ո ՐՈ ՇՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

•   Մի շարք դեպ քե րում վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մեր
ժու մը ՏԸՀնե րի կող մից պատ ճա ռա բան վել է ա ռան ձին դի
տորդ նե րի ա նու նից լի ա զո րագ րեր ներ կա յաց ված չլի նե լու 
հան գա ման քով: 

Այ դու հան դերձ, դի մու մա տո ւի ներ կա յա ցուց չի կող մից լի ա զո րա գիր 
չներ կա յաց նե լը  պետք է հան գեց նի ոչ թե դի մումբո ղո քի հի ման վրա 
վար չա կան վա րույ թի հա րուց ման մերժ մա նը, այլ այն ող ջա միտ ժամ կե
տում ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյան ըն ձեռն մա նը` դի մու մին կից փաս
տաթղ թե րի ցան կի հա մալր ման շր ջա նակ նե րում88: Այս պատ ճա ռա բա
նու թյամբ վար չա կան վա րույթ նե րի հա րուց ման մեր ժու մը ՏԸՀնե րի կող
մից ի րա վա չափ չի ե ղել և հա կա սել է ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի 49րդ 
հոդ վա ծի, «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24րդ հոդ վա ծի և ՀՀ 
Սահ մա նադ րու թյան 61(1)րդ և 78րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րին: 

•  Ո րոշ դեպ քե րում ՏԸՀնե րի՝ վար չա կան վա րույ թի հա րու ցու մը մեր
ժե լու կամ բո ղո քը մեր ժե լու մա սին ո րո շում ե րի89 հիմ քում դր վել են 
բա ցա ռա պես հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղով ե րի նա խա գահ նե րի պար զա բա նում ե րը:

 

87  Թիվ 9, 10 /ա ռա ջին նիս տին/, 11, 14, 21, 26, 28, 31, 20, 22,
88  Ի րա վա կան հիմ քեր՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 61(1)րդ հոդ վա ծի և ի րա վուն քի սահ

մա նա փակ ման հա մա չա փու թյան սկզ բուն քը ե րաշ խա վո րող 78րդ հոդ ված ներ, ՀՀ 
ը նտ րա կան օ րենսգր քի 49րդ հոդ վա ծի 1ին մա սի 4րդ պար բե րու թյան և ե րկ րորդ 
մաս, «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 24րդ հոդ վա ծի 7րդ մաս, 

89  Թիվ 8 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 08.04.2017թ.ի թիվ 8Ա, 9Ա, 
10Ա ո րո շում եր, թիվ 9 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 07.04.2017թ.
ի թիվ 18Ա, 19Ա ո րո շում եր, թիվ 16 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
07.04.2017թ.ի 14Ա, 15Ա ո րո շում եր, թիվ 3 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո
ղո վի 07.04.2017թ. թիվ 7Ա ո րո շում, թիվ 20 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո
ղո վի 07.04.2017թ.ի թիվ 23Ա և 25Ա ո րո շում եր, թիվ 7 տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի 07.04.2017թ.ի թիվ 8Ա, 9Ա և 11Ա ո րո շում եր, թիվ 2 տա րած
քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 07.04.2017թ.ի թիվ 10Ա ո րո շում, թիվ 29 տա
րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի թիվ 9Ա ո րո շում:
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Մաս նա վո րա պես ո րո շում նե րով ար ձա նագ րե լով, որ գրան ցա մա
տյան նե րի ու սում նա սի րու թյամբ պարզ վել է, որ գրա ռում ներ կա տա րե լու 
պա հանջ դի տորդ նե րի կող մից չի ներ կա յաց վել այն դեպ քում, ե րբ գրան
ցա մա տյա նի ու սում նա սի րու թյամբ հանձ նա ժո ղո վը ե րբ ևէ չէր կա րող 
փաս տել խախ տու մը ար ձա նագ րե լու պա հանջ չներ կա յաց նե լու հան գա
ման քը:  Ո րո շում նե րով  նաև ար ձա նագր վել է, որ ՏԸՀնե րը բա նա վոր 
հարց մամբ90 հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րից պար զել են, որ  դի տորդ նե րի կող մից 
պա հան ջի դեպ քում յու րա քան չյուր ան գամ կա տար վել են գրա ռում ներ, 
ի սկ գրան ցա մա տյան նե րում գրա ռում նե րի բա ցա կա յու թյու նը պատ ճա
ռա բան վել է դի տորդ նե րի կող մից նման պա հանջ չներ կա յաց նե լու հիմ
քով: Վե րոգ րյա լի հի ման վրա ՏԸՀնե րը ո րո շել են, որ դի մումբո ղոք նե
րի պա հանջ ներն ան հիմն են, ի սկ խախտ ման փաս տե րը բա ցա կա յում 
են: Այս պա րա գա յում ՏԸՀնե րը դրս ևո րել են ա կն հայտ կողմ նա կալ մո
տե ցում`  դի տոր դի կող մից գրան ցա մա տյա նում գնա հա տա կա նը ար ձա
նագ րե լու պա հան ջի ներ կա յաց ված չլի նե լու հան գա ման քը հաս տա տե
լով մի այն հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի բա ցատ րու
թյուն նե րով և հրա ժար վե լով այլ ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լուց, այդ թվում` 
այլ ա կա նա տես ան ձանց՝ վկա նե րից (վս տահ ված ան ձ, դի տորդ նե րի, 
ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ ներ, այ ցե լու ներ, հանձ նա ժո ղո վի այլ ան դամ ներ) 
բա ցատ րու թյուն ներ վերց նե լու հնա րա վո րու թյու նից։ Դրա նով խախտ վել 
են « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քով ամ րագր ված վար չա կան վա րույ թի բազ մա կող մա նի ու թյան, լրի
վու թյան և օբյեկ տի վու թյան պա հանջ նե րը։ Այս փաս տը վկա յում է նաև 
այն մա սին, որ ի րա կա նում հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից ի րա կա նաց վել է 
վար չա կան վա րույթ` ա ռանց մի շարք դեպ քե րում վա րույ թի մաս նա կից
նե րին ծա նու ցե լու, ին չի ար դյուն քում խախտ վել են դի մում ներ կա յաց րած 
ան ձանց լս ված լի նե լու և պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վունք նե րը: Այ
սինքն՝ ՏԸՀնե րը ո րո շել են ներ կա յաց ված բո ղոք նե րով  վար չա կան վա
րույթ չհա րու ցել, այ նինչ վե րո հի շյալ գոր ծո ղու թյուն ներն ի նք նին վար չա
կան վա րույ թի բա ղադ րիչ են: Ա վե լին, վե րոն շյալ հար ցում ներն ո ւղղ վել 
են տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րին, 
ո րոնց կող մից նշ ված խախ տում նե րի փաս տե րի ըն դու նումն ո ւղ ղա կի ո
րեն կհան գեց ներ վեր ջին նե րիս պա տաս խա նատ վու թյա նը: 

90   Մեկ դեպ քում հար ցու մը հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հից բա ցի ու ղղ վել է նաև նույն 
հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղա րին: Ե զա կի դեպ քե րում ո րո շում ե րով հղում է կա տար
վել տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղով ե րի նա խա գահ նե րի գրա վոր բա ցատ րու թյուն
նե րին:
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•  ՏԸՀնե րը ո րո շել են, որ դի մումբո ղոք նե րով վկա յա կոչ ված խախ
տում ե րը չեն հան դի սա նում քվե ար կու թյան կար գի խախ տում կամ 
առ հա սա րակ ը նտ րա կան օ րենսգր քի խախ տում . 

Ո րոշ դեպ քե րում ՏԸՀնե րի ո րո շում նե րով գնա հատ վել է վկա յա կոչ
ված խախտ ման բնույ թը և դի մումբո ղոք նե րը մերժ վել են ներ կա յաց ված 
խախ տում նե րը որ պես քվե ար կու թյան կար գի խախ տում կամ առ հա սա
րակ ը նտ րա կան օ րենսգր քի խախ տում  չդի տար կե լու պատ ճա ռա բա
նու թյամբ91՝ ար ձա նագ րե լով, որ այդ պի սի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
տե ղա մա սի գրան ցա մա տյա նում գրա ռում չկա տա րե լը չի հան գեց րել դի
տոր դի ի րա վուն քի խախտ ման92: Օ րի նակ,  թիվ 29 տա րած քային ը նտ
րա կան հանձ նա ժո ղո վը թիվ 13Ա ո րոշ մամբ գտել է, որ  դի տոր դը չու նի 
ը նտ րա կան փաս տաթղ թե րը լու սան կա րե լու ի րա վունք (խոս քը վե րա բե
րել է տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նին, ո րի լու սան
կար ման ի րա վուն քը դի տոր դի հա մար օ րեն քով սահ մա նա փակ ված չէ), 
թեև հենց նույն ո րոշ մամբ  հանձ նա ժո ղո վը ար ձա նագ րել է, որ դի տորդն 
օ գտ վել է Ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված իր ի րա վուն քից (քա նի 
որ ո րոշ ժա մա նակ ան ց լու սան կա րու մը թույ լատր վել է):

 Թեև ՏԸՀնե րը ո րո շում ներ է ին կա յաց նում վար չա կան վա րույթ նե րի 
հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին դի տորդ նե րի և դի տոր դա կան կազ մա կեր
պու թյուն նե րի ի րա վա սուբյեկ տու թյան պատ ճա ռա բա նու թյամբ, միև նույն 
ժա մա նակ նրանք եր բեմն ան դրա դառ նում է ին դի մումբո ղոք նե րով ներ կա
յաց ված պա հանջ նե րին, մաս նա վո րա պես՝ ՏԸՀնե րը ո րո շում նե րով ար ձա
նագ րում է ին նաև, որ դի մում նե րով վկա յա կոչ ված փաս տե րը որ ևէ կերպ 
չեն կա րող ազ դե ցու թյուն ու նե նալ քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վրա` որ ևէ 
կերպ չպատ ճա ռա բա նե լով, թե ի նչ պես են հան գել նման հետ ևու թյան93:

91  Թիվ 29 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի  07.04.2017թ.ի թիվ 9Ա, 13Ա, 
14Ա ո րո շում եր, թիվ 12 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի  07.04.2017թ.ի 
թիվ 6Ա, 7Ա և 9Ա ո րո շում եր:

92  Թիվ 12 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը թիվ 7 –Ա (հանձ նա ժո ղո վը գտել 
է, որ տե ղա մա սում ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րի/ դա շին քի 
հայտ նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի լու սան կար նե րի փակց ված լի նե լը չի կա րող ո րակ վել 
որ պես քվե ար կու թյան կար գի խախ տում), 9Ա (հանձ նա ժո ղո վը գտել է, որ  ը նտ րա
կա շառ քի բա ժա նու մը չի հան դի սա նում ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված 
քվե ար կու թյան կար գի խախտ ման դեպք, այլ իր մեջ պա րու նա կում է ա րարք, ո րին 
կա րող են բնո րոշ լի նել ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 1542րդ հոդ վա ծի հատ կա նիշ նե
րը:Ուս տի թիվ 12 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը այդ դի մու մը քն նու թյան 
ա ռար կա չի դարձ րել, այլ ու ղար կել է ՀՀ դա տա խա զու թյուն) ո րո շում ե րով,

93  Օ րի նակ՝ թիվ 36 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից 06.04.2017թ. 
կա յաց ված թիվ 8Ա ո րո շու մը:
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•   ՏԸՀնե րը դրս ևո րում է ին ձևա կան և կա մա յա կան մո տե ցում եր դի
մումբո ղոք նե րի ըն դու նե լու թյան և քն նու թյան կա պակ ցու թյամբ.

 ՏԸՀնե րի կող մից ան տես վում է ին ներ կա յաց վող միջ նոր դու թյուն նե
րը, կամ դրանք մերժ վում է ին ՏԸՀ նա խա գա հի մի անձ նյա ո րոշ մամբ:

 Դեպ քե րից մի քա նի սում ՏԸՀնե րը ո րո շում են կա յաց րել բո ղոք նե րը 
մեր ժե լու մա սին, քա նի որ դրանք ներ կա յաց նող դի տորդ նե րը գրանց ված 
չեն ե ղել տհըի գրան ցա մա տյա նում94, հետ ևա բար չէ ին կա րող դի տար
կել որ ևէ խախ տում: Այ նինչ դի տորդ նե րը գտն վել են տե ղա մա սե րում և 
ի րա կա նաց րել դի տար կում: Դի տորդ նե րին չգ րան ցե լու հան գա ման քը 
կա րող է վկայել մի այն տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի կամ 
քար տու ղա րի պար տա կա նու թյուն նե րի ոչ պատ շաճ կա տար ման մա սին:

•  Թ վով 6 դեպ քե րում ՏԸՀնե րի կող մից կա յաց վել են ո րո շում եր, 
ո րոն ցով վեր ջին ներս միջ նոր դել են Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վին ու ժը կորց րած ճա նա չել թվով 9 տե ղա մա սային 
հանձ նա ժո ղով ե րի նա խա գահ նե րի` ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում 
ը նդ գրկ վե լու ո րա կա վոր ման վկա յա կան նե րը95: 

Ընդ ո րում, 5 ո րո շում նե րի դեպ քում միջ նոր դու թյուն նե րը ներ կա յաց
վել են այն հիմ քով, որ հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային հանձ նա ժո
ղով նե րի նա խա գահ նե րը չեն ա պա հո վել դի տորդ նե րի` քվե ար կու թյան 
կար գի խախտ ման վե րա բե րյալ գնա հա տա կան նե րը տե ղա մա սային 
հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում ար ձա նագ րե լու պա հան ջի ի րա
վուն քը (ը նդ ո րում, դրանց թվում նաև քա րոզ չա կան նյու թի առ կա յու
թյան վե րա բե րյալ գրա ռում կա տա րե լու պա հան ջը), ի սկ մեկ դեպ քում` 
միջ նոր դու թյան հիմ քում դր վել է տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի նա խա
պատ րաս տա կան նիս տին մաս նակ ցե լու` դի տոր դի ի րա վուն քի սահ մա
նա փա կու մը: 

94   Թիվ 20 ՏԸՀ 20/22 տե ղա մա սի դի տորդ Քրիս տի նե Սա հա կի Լա զա րյան, Թիվ 20 
ՏԸՀ 20/17 տե ղա մա սի դի տորդ Ա նի Հով հան նի սյան, Թիվ 20 ՏԸՀ 20/12 տե ղա մա սի 
դի տորդ Ան նա Վար դա նյան:

95  Թիվ 17 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի թիվ 11Ա ո րո շում, թիվ 19 տա
րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի թիվ 12Ա ո րո շում, թիվ 15 տա րած քային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի թիվ 19Ա ո րո շում, թիվ 11 տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի թիվ 9Ա ո րո շում, թիվ 14 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո
վի թիվ 10Ա ո րո շում, թիվ 26 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի թիվ 10Ա 
ո րո շում:
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 Հարկ է ը նդ գծել, որ ան հաս կա նա լի է, թե ի նչ հիմ նա վո րում նե րով և 
ու ղե նիշ նե րով են ա ռաջ նորդ վել ՏԸՀնե րը վե րոթ վար կյալ մի քա նի դեպ
քե րում հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա
գահ նե րի ո րա կա վոր ման վկա յա կան ներն ու ժը կորց րած ճա նա չե լու միջ
նոր դու թյուն ներ ներ կա յաց նե լիս այն դեպ քում, ե րբ ներ կա յաց ված դի
մումբո ղոք նե րի մեծ մա սով տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղով նե րի գրան
ցա մա տյա նում դի տոր դի գնա հա տա կա նը գրա ռե լու պա հան ջի մեր ժումն 
ան գամ չի գնա հատ վել որ պես դի տոր դի սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի 
խախ տում և հենց այս հիմ քով էլ մերժ վել է այս բո ղոք նե րով վար չա կան 
վա րույթ նե րի հա րու ցու մը: 

•  Հինգ դեպ քում դի մումբո ղոք նե րը  տա րած քային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղով ե րի կող մից  ու ղարկ վել են ի րա վա պահ մար մին նե րին, 
ի սկ հա մա պա տաս խան խախ տում ե րը (ը նտ րա կա շառ քի բա ժա
նում, ճն շում եր և սպառ նա լիք ներ դի տորդ նե րի նկատ մամբ) գնա
հատ վել են որ պես քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վրա ազ դե ցու թյուն 
չու նե ցող96 : 

•  ՏԸՀնե րի կող մից կա յաց ված ո րո շում ե րով որ ևէ ան դրա դարձ չի 
կա տար վել  հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղով ե րին ներ կա յաց ված 
միջ նոր դու թյուն նե րին: 

 Բո լոր դեպ քե րում, ե րբ դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րը հնա րա վո րու թյուն են ու նե ցել մաս նակ ցե լու ՏԸՀնե րի 
նիս տե րին, նրանք ներ կա յաց րել են միջ նոր դու թյուն ներ` 1) ՏԸՀ սպա
սարկ ման տա րած քում տե ղա կայ ված հա մա պա տաս խան տե ղա մա
սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի գրան ցա մա տյան նե րը զն նե լու, 
2) ՏԸՀ սպա սարկ ման տա րած քում տե ղա կայ ված հա մա պա տաս խան 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րում տե սա ձայ նագ րու
թյուն նե րի պատ ճեն ներն ստա նա լու և/ կամ զն նե լու, 3) ա պա ցույց նե րը 
վար չա կան վա րույ թի նյու թե րին կցե լու և զն նե լու97, 4) հա մա պա տաս
խան տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ նե րին, ի նչ պես նաև 
գրան ցա մա տյան նե րում քվե ար կու թյան օ րը քվե ար կու թյան սե նյա կում և 

96  Թիվ 9 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի թիվ 12Ա ո րո շում, թիվ 12 տա
րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի թիվ 9Ա ո րո շում, թիվ 8  տա րած քային ը նտ
րա կան հանձ նա ժո ղո վի թիվ 10Ա ո րո շում, թիվ 2 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղո վի թիվ 18Ա ո րո շում, թիվ 5 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 8Ա 
ո րո շում:

97  Ե զա կի դեպ քե րում չի ներ կա յաց վել ա պա ցույց նե րը գոր ծի նյու թե րին կցե լու վե րա
բե րյալ միջ նոր դու թյուն:
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տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղով նե րի նիս տե րին ներ կա գտն ված և գրան
ցա մա տյա նի հա մա պա տաս խան է ջում գրանց ված ան ձանց որ պես վկա 
հրա վի րե լու վե րա բե րյալ: Թեև դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյու նը հնա րա վոր չի ե ղել ա պա հո վել 
թիվ 18 ՏԸՀո ւմ,այ դու հան դերձ աշ խա տակ ցի մի ջո ցով նիս տից ա ռաջ 
հանձ նա ժո ղով են մուտ քագր վել գրա վոր միջ նոր դու թյուն ներ98` գրան
ցա մա տյան նե րի ու սում նա սի րու թյան, ա պա ցույց նե րի ձեռք բեր ման և զն
նու թյան, ի նչ պես նաև հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ
նե րին որ պես վկա հրա վի րե լու վե րա բե րյալ: ՏԸՀնե րի ո րո շում նե րում 
որ ևէ ան դրա դարձ չի կա տար վել ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյուն նե րին, 
հանձ նա ժո ղով նե րը հրա ժար վել են այդ միջ նոր դու թյուն նե րը քն նե լուց, 
ին չի հետ ևան քով խախտ վել են վար չա կան վա րույ թի բազ մա կող մա նի
ու թյան, լրի վու թյան և օբյեկ տի վու թյան պա հանջ նե րը, ի նչ պես նաև դի
մու մա տու նե րի ի րա վունք նե րը99: 

•   ՏԸՀնե րի կող մից ո րո շում ե րը կա յաց վել են այն պի սի ժամ կետ նե
րում, ո րոնք բա ցա ռել են այդ ո րո շում ե րի դեմ ներ կա յաց ված բո ղոք
նե րը ԿԸՀի կող մից մինչ ևընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փո
փու մը քն նե լու և ար դյունք նե րի ամ փոփ ման շր ջա նակ նե րում դրանք 
գնա հա տե լու հնա րա վո րու թյու նը100:

Դի մող կազ մա կեր պու թյուն նե րի և դի տորդ նե րի կող մից ներ կա
յաց ված բո լոր դի մումբո ղոք նե րի վե րա բե րյալ ո րո շում նե րը ՏԸՀնե րի 
կող մից, մի քա նի բա ցա ռու թյուն նե րով, կա յաց վել են (թ վագր վել են) 
07.04.2017թ.:  Թիվ 1 և 8 ՏԸՀնե րի կող մից դի մումբո ղոք նե րի վե րա բե
րյալ ո րո շում նե րը կա յաց վել են (թ վագր վել են) 08.04.2017թ.:  Թեև այս 
ո րո շում նե րը թվագր ված են ե ղել 07.04.2017թ. և 08.04.2017թ., դրանք 
շատ դեպ քե րում հա մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղով նե րում տե սա նե լի 

98  Գ րա վոր միջ նոր դու թյուն ներ են մուտ քագր վել նաև Եր ևան քա ղա քում տե ղա կայ ված 
մի շարք տա րած քային հանձ նա ժո ղով եր, սա կայն, նկա տի ու նե նա լով, որ դի մող
նե րը ճն շող մե ծա մաս նու թյամբ չեն ծա նուց վել Եր ևան քա ղա քի տա րած քային հանձ
նա ժո ղով ե րի նիս տե րի վե րա բե րյալ, հայտ նի չէ ան գամ, թե միջ նոր դու թյուն նե րի 
մուտ քագր ման դրու թյամբ դի մումբո ղոք նե րի քն նար կում հանձ նա ժո ղով ե րում 
ի րա կա նաց վել է թե ոչ: 

99  « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 44րդ, 
45րդ,  75րդ հոդ ված ներ,  ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 50րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր
ված պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վունք:

100   Բա ցա ռու թյամբ չորս ո րո շում ե րի, ո րոնք թեև կա յաց վել են ապ րի լի 5ին և 6ին, 
սա կայն դրանց մատ չե լի ու թյունն ա պա հով վել է ա վե լի ու շ:
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վայ րում փակց վել կամ հա սա նե լի են դար ձել ա վե լի ո ւշ101: Ա վե լին, որ պես 
կա նոն, 08.04.2017թ.ին և 09.04.2017թ.ին ՏԸՀնե րի վար չա կան շեն
քե րը փակ են ե ղել, քա նի որ դրանք ե ղել են ոչ աշ խա տան քային օ րեր` 
բա ցա ռե լով այդ օ րե րին կա յաց ված ո րո շում նե րի հա սա նե լի ու թյու նը:

•   Սահ ման ված վերջ նա ժամ կե տից ու շ ներ կա յաց ված դի մումբո ղոք
ներն ա ռանց քն նու թյան թող նե լու մա սով.

Ե րեք ՏԸՀնե րի կող մից (թիվ 4, 11 / դի մում նե րի մի մա սով/, 13) ներ
կա յաց ված դի մումբո ղոք նե րը գրու թյամբ վե րա դարձ վել են ա ռանց քն
նարկ ման` սահ ման ված վերջ նա ժամ կե տից  3040 րո պե ո ւշ ներ կա յաց
ված լի նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ այն դեպ քում, ե րբ ու շա ցու մը պայ
մա նա վոր ված է ե ղել այլ ՏԸՀնե րի կամ  նույն հանձ նա ժո ղո վի կող մից 
դի մումբո ղոք ներն ըն դու նե լու հար ցում ար հես տա կան խո չըն դոտ նե րի 
ստեղծ մամբ:

Նշ ված դեպ քե րում որ ևէ ծա նու ցում դի մումբո ղոք նե րի քն նարկ ման 
վե րա բե րյալ հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից չի կա տար վել: Ո րոշ դի մումբո
ղոք ներ 40 րո պե ա վե լի ո ւշ ներ կա յաց նե լու հան գա մանքն ան մի ջա կա
նո րեն պայ մա նա վոր ված է ե ղել թիվ 5 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղո վի ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րով, քա նի որ դի մու մա տու նե
րի ներ կա յա ցու ցի չը բո ղոքդի մում ներ է ներ կա յաց րել նաև թիվ 5 ՏԸՀ` 
նախ քան թիվ 4 տա րած քային հանձ նա ժո ղով ներ կա յա նա լը: Թիվ 5 
ՏԸՀո ւմ, հանձ նա ժո ղո վի ան հիմն պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով և ձևա
կան խո չըն դոտ նե րով պայ մա նա վոր ված, բո ղոքդի մում ներն ըն դուն վել 
են շուրջ 40 րո պե ու շա ցու մով: Ապ րի լի 5ին դի մու մա տու նե րի ներ կա
յա ցուց չի կող մից թիվ 4 ՏԸՀ է ներ կա յաց վել դի մումբո ղոք նե րը ներ կա
յաց նե լու բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու վե րա բե րյալ միջ
նոր դու թյուն` մատ նան շե լով սահ ման ված վերջ նա ժամ կե տից ո ւշ դի մում
բո ղոք նե րը ներ կա յաց նե լու պատ ճառ նե րը: Միև նույն ժա մա նակ, նշ ված 
միջ նոր դու թյամբ ար ձա նագր վել է, որ առ կա են թիվ 5 ՏԸՀո ւմ դի մում
բո ղոք ներն ըն դու նե լու գոր ծըն թա ցում ար հես տա կա նո րեն ստեղծ ված 
խո չըն դոտ նե րի վե րա բե րյալ ա պա ցույց ներ, ո րոնք ներ կա յաց վել են ապ
րի լի 6ին: Դրա հետ մեկ տեղ, ա ռա ջարկ վել է դի մում նե րը թիվ 4 և 5 տա
րած քային հանձ նա ժո ղով ներ առ ձեռն ներ կա յաց րած ան ձին մաս նա կից 
դարձ նել վար չա կան վա րույ թին` լրա ցու ցիչ բա ցատ րու թյուն ներ տա լու 

101   Թիվ 1, 3, 9, 12, 15, 16, 19, 24, 29, 33, 34, 35 և 37 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղո վի ո րո շում եր:
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նպա տա կով: Ս.թ. ապ րի լի 6ին թիվ 4 ՏԸՀ առ ձեռն ներ կա յաց վել են հա
մա պա տաս խան ա պա ցույց նե րը (3 է լեկտ րո նային կրի չով): Հի շյալ միջ
նոր դու թյու նը թիվ 4 Տա րած քային հանձ նա ժո ղո վի կող մից չի քն նարկ
վել, և դի մումբո ղոք նե րը վե րա դարձ վել են 05.04.2017թ. գրու թյամբ 
(դի մու մա տու նե րի կող մից ստաց վել 10.04.2017թ.ի ն՝ փոս տային ա ռաք
ման մի ջո ցով102): Դի մումբո ղոք ներն ա ռանց քն նարկ ման վե րա դարձ նե
լու հիմ քում դր վել է ՀՀընտ րա կան օ րենսգր քի այն դրույ թը, ո րի հա մա
ձայն՝ վերջ նա ժամ կե տից ո ւշ ներ կա յաց ված դի մում նե րը չեն քն նարկ վում 
և գրու թյամբ վե րա դարձ վում են դի մու մա տո ւին` պատ ճա ռի նշ մամբ: 
Ար ձա նագր վել է նաև, որ ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քում  ամ րագր ված չէ 
« բաց թողն ված ժամ կե տը հար գե լի հա մա րե լու» ի նս տի տուտ: Մինչ դեռ, 
ժամ կե տի վե րա կանգն ման հնա րա վո րու թյունն ա կն հայ տո րեն առ կա 
է ե ղել այն քա նով, որ քա նով ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րում վար չա
կան վա րույթ նե րի նկատ մամբ կի րա ռե լի են նաև « Վար չա րա րու թյան 
հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հանջ նե
րը: Նույ նան ման ի րա վի ճակ ար ձա նագր վել է թիվ 13 ՏԸՀի դեպ քում: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ,  այլ դեպ քե րում նույն ը նտ րա կան օ րենսգր քի նոր մե
րը կի րառ վել են տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ մեկ նա բա նու թյամբ: Այս պես, 
ՀՀ կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 09.04.2017թ. թիվ 162Ա 
ո րոշ մամբ ար ձա նագր վել է, որ չնա յած այն հան գա ման քին, որ այլ ան
ձի փո խա րեն քվե ար կու թյան վե րա բե րյալ դի մու մը ներ կա յաց վել է սահ
ման ված ժամ կետ նե րի խախ տու մով, այ դու հան դերձ դի մու մը քն նարկ վել 
է թիվ 33 ՏԸՀ կող մից, կա յաց վել է ո րո շում, ո րով փաստ վել է, որ թիվ 
33/39 ը նտ րա կան տե ղա մա սի ը նտ րող նե րի ցու ցա կի հա մա պա տաս
խան տո ղում նշ ված ը նտ րո ղի փո խա րեն տե ղի է ու նե ցել քվե ար կու թյուն 
այլ ան ձի կող մից: Եր կա կի չա փա նիշ նե րի կի րառ ման մա սին է վկա յում 
նաև այն դեպ քը, ե րբ ՀՅԴ կու սակ ցու թյան կող մից Կենտ րո նա կան ը նտ
րա կան հանձ նա ժո ղով է ներ կա յաց վել դի մում, ո րը վե րա հաս ցե ագր վել 
է թիվ 17 ՏԸՀ (ԿԸՀ 09.04.2017թ. թիվ 162Ա ո րո շում) այն դեպ քում, ե րբ 
նույն` ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի 49րդ հոդ վա ծի  3րդ մա սի հա մա
ձայն` ոչ ի րա վա սու ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ կա յաց ված դի մում

102   Թեև թիվ 4 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրու թյու նը թվագր ված է 
05.04.2017թ., այ դու հան դերձ, գրու թյամբ վե րա դարձ ված փաս տաթղ թե րում առ կա 
է ե ղել դի մու մա տու նե րի կող մից 06.04.2017թ. ա պա ցույց նե րը ներ կա յաց նե լու մա
սին գրու թյու նը (գ րու թյան վրա առ կա է հանձ նա ժո ղո վի կող մից այն մուտ քագ րե լու 
օր վա և ժա մի մա սին նշում), ին չից ա կն հայտ է, որ թիվ 4 Տա րած քային հանձ նա
ժո ղո վի կող մից դի մումբո ղոք նե րը վե րա դարձ նե լու մա սին գրու թյունն ի րա կա նում 
կա րող էր կազմ ված լի նել մի այն 06.04.2017թ.ից հե տո կամ նույն օ րը, բայց ոչ` 
դրա նից շուտ: Հետ ևա բար, գրու թյու նը թվագր վել է հե տին թվով:
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բո ղոք նե րը են թա կա են ա ռանց քն նարկ ման վե րա դարձ ման դի մող նե
րին: Թիվ 11 ՏԸՀ դեպ քում  վե րա դարձ վել է դի մում նե րի մի մա սը: Հա
մա պա տաս խան դի մում ներն ստո րագր ված չեն ե ղել, և հանձ նա ժո ղովն 
ա ռա ջար կել է ա պա հո վել դրանց ստո րագ րու մը` դի մում ներն ըն դու նե լու 
ըն թաց քում այս թե րու թյունն ար ձա նագ րե լուց հե տո: Աշ խա տա կի ցը չս
տո րագր ված դի մում նե րը ներ կա յաց րել է դի տոր դա կան կազ մա կեր պու
թյան գրա սե նյակ,  սա կայն ստո րագ րե լուց հե տո կարճ ժա մա նակ ան ց 
դի մումբո ղոք նե րը կր կին մուտ քագ րե լուց հե տո103 պարզ վել է, որ տա
րած քային հանձ նա ժո ղո վը գնա հա տել է դրանք ժամ կե տանց: 

3.1.6.  ՍԵ ՓԱ ԿԱՆ ՆԱ ԽԱ ՁԵՌ ՆՈՒ ԹՅԱՄԲ 
ԴԻ ՄՈՒՄ‒ԲՈ ՂՈՔ ՆԵ ՐՈՎ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՎԱԾ ԽԱԽՏ ՄԱՆ

 ՓԱՍ ՏԵ ՐԸ (ՓԱՍ ՏԵ ՐԻ ՄԻ ՄԱ ՍԸ) 
ՈՐ ՊԵՍ ՀԱ ՂՈՐ ԴՈՒՄ ՔՆ ՆԵ ԼՈՒ ՄԱ ՍՈՎ

Այն դեպ քե րում, ե րբ ՏԸՀնե րի կող մից կա յաց վել են դի տոր դա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի և դի տորդ նե րի դի մում նե րի հի ման վրա վար
չա կան վա րույթ նե րի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին ո րո շում ներ, հանձ նա
ժո ղով նե րի մեծ մա սը զու գա հե ռա բար կա յաց րել է նաև ա ռան ձին ո րո
շում ներ` սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ խախտ ման փաս տե րը (փաս տե
րի մի մա սը) որ պես հա ղոր դում քն նե լու մա սին104:  Հի շյալ  ո րո շում նե
րով վկա յա կոչ ված վա րույթ նե րին որ ևէ ան գամ մաս նա կից չեն դարձ վել 
դի մող կազ մա կեր պու թյուն նե րը և դի տորդ նե րը։ Նրանք նաև չեն ծա
նուց վել այդ ո րո շում նե րի մա սին: Մի ա ժա մա նակ, հա մա պա տաս խան 
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ որ ևէ այլ աղ բյու րից  (ա կա նա տես դար ձած 
դի տորդ ներ, ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ ներ, վս տահ ված ան ձինք, այ ցե լու ներ, 
հանձ նա ժո ղով նե րի այլ ան դամ ներ, ը նտ րող ներ) ՏԸՀնե րը տե ղե կատ
վու թյուն չեն հայ ցել և վա րույթ նե րին մաս նա կից չեն դարձ վել: ՏԸՀնե րի 
կող մից չեն ու սում նա սիր վել նաև այդ տե ղա մա սե րում տե ղադր ված տե
սախ ցիկ նե րի մի ջո ցով կա տար ված տե սագ րու թյուն նե րը:
103  Ա րա րա տի մար զում գտն վող թիվ 11 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով դի

մում ե րը վերս տին ներ կա յաց վել են 1 ժամ ան ց (ի նչն ան հրա ժեշտ է ե ղել դի մում
նե րի մի մա սը Եր ևան ետ բե րե լու, ստո րագ րում ա պա հո վե լու և կր կին Ա րա րա տի 
մարզ ներ կա յաց նե լու հա մար): 

104  Ապ րի լի 5ին ո րո շում է կա յաց րել թիվ 37 ՏԸՀն։  
Ապ րի լի 6ին ո րո շում եր է կա յաց րել թիվ 13 ՏԸՀն։  
Ապ րի լի 7ին ո րո շում եր են կա յաց րել թիվ 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 38 ՏԸՀնե րը։  
Ապ րի լի 8ին ո րո շում եր են կա յաց րել թիվ 1, 2, 8, 14 ՏԸՀնե րը։
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 Սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ վա րույթ նե րի հա րու ցու մը հե տապն
դել է ձևա կան նպա տակ՝ պար զա պես ցու ցադ րե լու, որ բո լոր վկա յա
կոչ ված փաս տերն ը ստ է ու թյան քն նարկ վել են: Հի շյալ վա րույթ նե րի և 
քն նու թյան ձևա կա նու թյան ու ա նար դյու նա վե տու թյան լա վա գույն վկա
յու թյու նը հենց այդ ո րո շում ներն են: Կա յաց ված ո րո շում նե րի ու սում
նա սի րու թյու նը105 վկա յում է այն մա սին, որ դրանք կա յաց վել են մի այն 
վկա յա կոչ ված խախ տում նե րի՝ քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վրա ազ դե
ցու թյան բա ցա կա յու թյան փաստն ար ձա նագ րե լու նպա տա կով և ե ղել են 
ի նք նան պա տակ: Այդ ո րո շում նե րը չեն հա մա պա տաս խա նել ոչ հիմ նա
վոր վա ծու թյան, ոչ պատ ճա ռա բան վա ծու թյան նվա զա գույն չա փա նիշ
նե րին: Բո լոր այս ո րո շում նե րով ար ձա նագր վել է, որ ու սում նա սիր ված 
փաս տա կան հան գա մանք նե րը չեն ազ դել քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի 
վրա: Միև նույն ժա մա նակ, ներ կա յաց ված ը նտ րա խախ տում նե րի փաս
տե րը ՏԸՀնե րը հեր քել են հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային ը նտ րա
կան հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րի բա նա վոր պա տաս խան նե րով, 
ո րոնք էլ դր վել են այս ո րո շում նե րի հիմ քում: 

 3.1.7. ՏԸՀ Ո ՐՈ ՇՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ԲՈ ՂՈ ՔԱՐ ԿԵ ԼՈՒ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ 
Ի ՐԱՑ ՄԱՆ ԽՈ ՉԸՆ ԴՈՏ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍՈՎ

 Դի մող նե րի հա մար ՏԸՀնե րի ո րո շում նե րի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քի 
ի րաց ման տե սան կյու նից լուրջ խո չըն դոտ է հան դի սա ցել ի նչ պես ՏԸՀնե
րի կող մից նիս տե րի նշա նակ ման մա սին պատ շաճ ծա նու ցում նե րի բա
ցա կա յու թյու նը, այն պես էլ ո րո շում նե րի ըն դուն ման մա սին ծա նուց ման 
բա ցա կա յու թյու նը, հա մա պա տաս խան ո րո շում նե րը ձեռք բե րե լու և հրա
պա րակ ման պա հից 3օ րյա ժամ կե տում բո ղո քար կե լու106 ա ռու մով: 

ՏԸՀնե րի ո րո շում նե րի ըն դուն ման և շեն քում փակց նե լու պա հը բա
ցար ձակ ան կան խա տե սե լի է ե ղել դի մու մա տու կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
և դի տորդ նե րի հա մար: Նույ նիսկ այն  դեպ քե րում, ե րբ դի մող նե րը ծա
նուց ված են ե ղել նշա նակ ված նիս տե րի մա սին, չի ե րաշ խա վոր վել այդ 
նիս տե րի ըն թաց քում ո րոշ ման ըն դուն ված լի նե լու107, ի նչ պես նաև ո րո

105  Ո րո շում ե րը սո վո րա բար փակց վել են Հանձ նա ժո ղով ե րի շեն քե րում
106  ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի 47րդ հոդ վա ծի 6րդ մա սի հա մա ձայն` տա րած քային 

ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ըն դու նած վար չա կան ա կտն ու ժի մեջ է մտ նում նիս
տում հրա պա րա կե լու պա հից:

107   Մի շարք դեպ քե րում նիս տե րը հե տաձգ վել են և ո րո շում ե րը կա յաց վել են այլ նիս
տե րով:
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շու մը փաս տաթղ թային տես քով կազ մե լու և հանձ նա ժո ղո վում փակց նե
լու պա հի վե րա բե րյալ108 (այ սինքն, ա ռն վազն հանձ նա ժո ղո վի շեն քում 
մատ չե լի դառ նա լու  ժա մա նա կի մա սին) ի մա ցու թյու նը: Ա նհ րա ժեշտ է 
ար ձա նագ րել, որ տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի շեն
քե րում ո րո շու մը փակց նե լու մի ջո ցով մատ չե լի ու թյան ա պա հով ման` 
օ րենսդ րի կող մից ը նտր ված ե ղա նա կը, բո ղո քարկ ման խիստ սահ մա
նա փակ ժամ կետ նե րի հաշ վառ մամբ, չի հան դի սա ցել  ի րա վա չափ նպա
տակ հե տապն դող և հա մա չափ մի ջոց այն դեպ քում, ե րբ այս ո րո շում նե րը 
կա րող են ըն դուն վե լուց և կազմ վե լուց հե տո տե ղադր վել ՀՀ կենտ րո նա
կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կայ քում (ի նչ պես օ րի նակ, քվե ար կու
թյան ար դյունք նե րին ա ռնչ վող ՏԸՀ ո րո շում նե րը): Սահ ման ված ի րա վա
կար գա վո րու մը են թադ րում է, որ դի մում ներ կա յաց րած ան ձն օ րա ցու
ցային օ րե րով հաշ վարկ վող  ա նի րա տե սա կա նո րեն սեղմ բո ղո քարկ ման 
ժամ կե տը բաց չթող նե լու նպա տա կով  պետք է հեր թա պա հի (նաև գի
շե րի) ո րոշ ման ըն դու նու մից հե տո (ե թե ո րո շումն ըն դուն վի նշա նակ ված 
նիս տի ըն թաց քում) ա ռն վազն 24 ժամ հա մա պա տաս խան ՏԸՀո ւմ` ո րո
շու մը ձեռք բե րե լու և օ րեն քով սահ ման ված 3օ րյա ժամ կե տից ար դեն 
պա կաս ժա մա նա կա հատ վա ծում այն բո ղո քար կե լու հնա րա վո րու թյու նը 
չկորց նե լու հա մար: Ա կն հայտ է, որ նա խա տես ված ի րա վա կար գա վո
րում նե րը ոչ մի այն չեն հա մա պա տաս խա նում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
1ին և 79րդ հոդ ված նե րից բխող ի րա վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն
քին, այլև Սահ մա նադ րու թյան 61րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված ար
դյու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի, 48րդ հոդ վա ծով 
ամ րագր ված ը նտ րա կան ի րա վուն քի, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա
կան կոն վեն ցի այի 1ին ար ձա նագ րու թյան 3րդ հոդ վա ծով (հա մակց ված 
13րդ հոդ վա ծով) սահ ման ված ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ար դյու
նա վետ մի ջո ցի չա փա նիշ նե րին: Ա վե լին, ապ րի լի 7ին հա ջոր դող եր կու 
օ րե րը ե ղել են ոչ աշ խա տան քային օ րեր, ո ւս տի այն վար չա կան շեն քե րը, 
որ տեղ տե ղա կայ ված ե նե ղել տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
նե րը, որ պես կա նոն, փակ են ե ղել, ի սկ ո րո շում ներն` ան մատ չե լի: Ի նչ 
վե րա բե րում է ո րո շու մը դի մու մա տու նե րին ու ղար կե լու պար տա կա նու
թյա նը, ա պա ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը վար չա կան ա կտն ըն դու նե

108   ՏԸՀ ըն դու նած վար չա կան ակ տը փակց վում է տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա
ժո ղո վում՝ բո լո րի հա մար տե սա նե լի տե ղում, ա կտն ըն դու նե լուց հե տո 24 ժամ վա 
ըն թաց քում: 25.05.2016թ. ըն դուն ված ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քով ՏԸՀ ո րո շու մը 
հանձ նա ժո ղո վում բո լո րի հա մար տե սա նե լի տե ղում փակց նե լուց հե տո վա րույ
թի մաս նա կից նե րին վար չա կան ակ տի ըն դուն ման մա սին կարճ հա ղոր դագ րու
թյուն ու ղար կե լու պար տա կա նու թյուն այլևս չի նա խա տես վում` ի տար բե րու թյուն 
26.05.2011թ. ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի:
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լուց հե տո ե ռօ րյա ժամ կե տում, ու ղար կում է այն վար չա կան վա րույ թի 
մաս նա կից նե րին` ա ռաք ման ան դոր րա գի րը կցե լով գոր ծին:Այ սինքն, 
ո րո շումն ան գամ ու ղար կե լու պա հի դրու թյամբ բո ղո քարկ ման ժամ կե տը 
կա րող է լրա ցած լի նել, ո ւս տի այս կար գա վո րու մը ևս չի ե րաշ խա վո րում 
բո ղոք բե րե լու ի րա վուն քի ի րա ցու մը:

3.1.8.   ԿԸՀ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ 
ՄԻ ՋԱՄ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԸԸՀ ԵՎ 

ՏԸՀ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒ ԹՅԱ ՆԸ 

ՏԸՀ‒ՆԵ ՐԻ ԱՆ ԿԱ ԽՈՒ ԹՅԱՆ ԲԱ ՑԱ ԿԱ ՅՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

 Բա ցի նրա նից, որ ՏԸՀ ո րո շում նե րի հիմ նա վո րում նե րը գրե թե տա
ռի ճշ տու թյամբ նույ նա կան են (ի նչն ան հնար է ե թե այդ ո րո շում նե րը 
մեկ կենտ րո նից չեն կա յաց վում), մեկ դեպ քում (թիվ 30 ՏԸՀ կող մից ըն
դուն ված եր կու ո րո շում նե րով) ար ձա նագր վել է տա րած քային հանձ նա
ժո ղով նե րի հա մար նա խա պես մշակ ված` վար չա կան վա րույ թի հա րու
ցու մը մեր ժե լու մա սին ո րո շում նե րի ձևան մու շի առ կա յու թյան փաս տը, 
ո րն ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ նա խա տես ված է ե ղել բո լոր ՏԸՀ
նե րի հա մար (քա նի որ մի քա նի տե ղե րում հաս տատ ված ո րո շում նե րի 
մեջ տա րած քային հանձ նա ժո ղո վի հա մա րի և դի մո ղի ա նուն ազ գան
վան փո խա րեն նա խա տես ված են ե ղել բազ մա կե տեր109: Բա ցի դրա նից, 
սահ ման վել են նաև հիմ նա վո րում ներ` դի մու մա տու հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյան առ կա յու թյան վե րա պա հու մով, ին չը նույ նու թյամբ 
պահ պան վել է հաս տատ ված ո րոշ ման տեքս տում): Նշ ված փաս տե րը 
վկա յում են Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հա մա կարգ
մամբ դի տորդ նե րի և նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի` դի մումբո ղոք նե րի 
քն նու թյա նը մաս նակ ցե լու ար հես տա կան խո չըն դոտ նե րի ստեղծ ման, 
խախտ ման փաս տե րի ի րա կան քն նու թյուն և դրանց ազ դե ցու թյան գնա
հա տում ի րա կա նաց նե լու նպա տա կի, ի նչ պես նաև տա րած քային ը նտ
րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ան կա խու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին: 

ՏԸՀնե րում դի մումբո ղոք նե րի քն նու թյու նը կրել է զուտ ձևա կան 
բնույթ, հանձ նա ժո ղով ներն ար դեն ի սկ ու նե ցել են նա խա պատ րաստ
ված ո րո շում նե րի նա խագ ծեր, ո րոնք պար զա պես ըն թերց վել են նիս
տե րի ըն թաց քում և ա ռանց որ ևէ փո փո խու թյան ըն դուն վել: Որ ևէ գոր

109 Թիվ 30 ՏԸՀ կող մից 05.04.2017թ. կա յաց ված թիվ 5Ա և 6Ա ո րո շում ե րը:
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ծո ղու թյուն չի ձեռ նարկ վել դի մումբո ղոք նե րով մատ նանշ ված փաս տա
կան հան գա մանք ներն ը ստ է ու թյան քն նե լու ո ւղ ղու թյամբ: Դրա մա սին է 
վկա յում նաև այն հան գա ման քը, որ ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյուն նե րը 
վկա ներ հրա վի րե լու, գրան ցա մա տյան նե րը զն նե լու, տե ղա մա սե րի տե
սագ րու թյուն նե րը ու սում նա սի րե լու, ի նչ պես նաև ներ կա յաց ված ա պա
ցույց նե րը զն նե լու վե րա բե րյալ110 մերժ վել են հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից 
և/ կամ չեն ըն դուն վել` ո րակ վե լով որ պես նոր բո ղոք ներ: Միջ նոր դու թյուն
նե րի վե րա բե րյալ ան դրա դարձ չի կա տար վել նաև կա յաց ված ո րո շում
նե րում են թադ րա բար այն պատ ճա ռով, որ ո րո շում նե րի նա խագ ծե րը 
նա խա պես պատ րաստ են ե ղել և փո փո խու թյան այլևս չեն են թարկ վել: 
Թեև ո րոշ նիս տե րին հնա րա վոր է ե ղել ա պա հո վել նաև դի տորդ նե րի 
մաս նակ ցու թյու նը, ո րոնք բա ցատ րու թյուն ներ են ներ կա յաց րել ի րենց 
կող մից ար ձա նագր ված խախ տում նե րի վե րա բե րյալ, այ նո ւա մե նայ նիվ 
դրանք որ ևէ կերպ չեն ար տա ցոլ վել ան գամ հանձ նա ժո ղով նե րի ո րո
շում նե րում:

3.1.9.  ԿԸՀ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՎԱԾ ԲՈ ՂՈՔ ՆԵ ՐԻ 
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՔՆ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

 Մինչև 09.04.2017թ. ՀՀ ԿԸՀի կող մից Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու
թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փոփ ման նիս տը դի տոր դա կան կազ մա կեր
պու թյուն նե րին հա ջող վել է ձեռք բե րել ՏԸՀ ո րո շում նե րի մի մա սը և 67 
բո ղոք ներ կա յաց նել 18 ՏԸՀնե րի (2, 5, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 
26, 27, 28, 30, 31, 32, 36) կող մից կա յաց ված ո րո շում նե րի111 դեմ (բո ղոք
նե րի մի մա սը ներ կա յաց վել է ապ րի լի 8ին, ի սկ մյու սը՝ ապ րի լի 9ին)։

 Մի շարք ՏԸՀնե րի ո րո շում ներ հնա րա վոր չի ե ղել ձեռք բե րել ՏԸՀ 
նիս տում հրա պա րակ վե լուց հե տո ե ռօ րյա ժամ կե տում, և դրանք բո ղո
քարկ վել են ԿԸՀ  բո ղո քա բեր նե րի հա մար հա սա նե լի դառ նա լուց հե տո 
ե ռօ րյա ժամ կե տում՝ հաշ վի առ նե լով այն, որ այդ ու շա ցում նե րը տե ղի 
են ու նե ցել բո ղո քա բեր նե րի կամ քից ան կախ պատ ճառ նե րով, ի սկ ո րո
շում ներն ո ւշ ստա նա լով պայ մա նա վոր ված դրան ցով թույլ տր ված խախ
տում նե րի մա սին են թադ րու թյուն նե րի և վե րա ցա կան դա տո ղու թյուն նե
րի հի ման վրա բո ղոք ներ բեր վել չէ ին կա րող: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ԿԸՀի 

110   Մի դեպ քում մի այն ի րա կա նաց վել է ներ կա յաց ված ա պա ցույ ցի ոչ լի ար ժեք զն նու
թյուն։

111   Տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րի կող մից ներ կա յաց ված դի մումբո ղոք
նե րը մի ա վոր վել են և ո րո շում ե րը կա յաց վել են մի ան գա մից մի շարք դի մումբո
ղոք նե րի վե րա բե րյալ։  
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կող մից վա րույթ չեն ըն դուն վել և հա մա պա տաս խան գրու թյուն նե րով վե
րա դարձ վել են թիվ 1, 3, 9, 12, 15, 16, 19, 24, 29, 33, 34, 35, 37, 38 ՏԸՀ
նե րի ո րո շում նե րի  դեմ բեր ված դի մումբո ղոք նե րը112։ ԿԸՀն պատ ճա
ռա բա նել է վե րա դար ձը ժամ կե տից ո ւշ ներ կա յաց նե լու հան գա ման քով: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը հրա ժար
վել է ըն դու նել ներ կա յաց ված դի մումբո ղոք նե րը դրանք ոչ աշ խա տան
քային օր ներ կա յաց նե լու պատ ճա ռա բա նու թյամբ (չ նա յած նույն օ րը 
հանձ նա ժո ղո վի կող մից ամ փոփ վել են ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը), 
ո ւս տի դի մումբո ղոք նե րը վերս տին ներ կա յաց վել են ՀՀ կենտ րո նա կան 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով հա ջոր դող ա ռա ջին աշ խա տան քային  օ րը` 
10.04.2017թ:  Դրան հա ջոր դող օ րե րին ՏԸՀնե րի ո րո շում նե րը հա սա
նե լի դառ նա լուն հա մըն թաց Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով է 
ներ կա յաց վել ևս 42 բո ղոք։ ԿԸՀ ներ կա յաց ված դի մումբո ղոք նե րը քնն
վել են ե րեք նիս տե րի ըն թաց քում՝ մայի սի 2ին, 4ին և 6ի ն։  2017թ. 
մայի սի 2ին ժա մը 10.09 –ին  հե ռա խո սա կա պով դի մու մա տու նե րի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րը ծա նուց վել են նույն օ րը ժա մը 18.00ին ՀՀ ԿԸՀ ներ
կա յաց ված  թվով 12 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ո րո
շում նե րի դեմ ներ կա յաց ված դի մումբո ղոք նե րի քն նու թյան վե րա բե րյալ: 
Դի մող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի (ո րոնք հան դի սա նում են նաև մյուս բո
լոր տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ո րո շում նե րի դեմ ներ
կա յաց ված դի մումբո ղոք նե րով դի տորդ նե րի և դի տոր դա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը) կող մից Կենտ րո նա կան ը նտ րա
կան հանձ նա ժո ղով է ներ կա յաց վել միջ նոր դու թյուն նիս տը հե տաձ գե լու 

112  ԿԸՀ դի մումբո ղոք նե րի ներ կա յաց ման ամ սաթ վե րը` ը ստ տե ղա մա սե րի`
թիվ 1  18.04.2017 
 թիվ 3  11.04.2017 (ի լրում նյու թեր են ներ կա յաց վել 12.04.2017) 
 թիվ 9  10.04.2017 (ներ կա յաց վել է տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղո վի ան գոր ծու
թյան դեմ, ԿԸՀն վե րա դար ձի ո րոշ ման մեջ գտել է, որ ան հրա ժեշտ էր այս բո
ղո քը ներ կա յաց նել ՏԸՀ, այլ ոչ թե ԿԸՀ) 
 թիվ 12  14.04.2017 
 թիվ 15  13.04.2017 
 թիվ 16  18.04.2017 
 թիվ 19  18.04.2017 
 թիվ 24  13.04.2017 
 թիվ 29  14.04.2017 
 թիվ 33  14.04.2017 
 թիվ 34  18.04.2017 
 թիվ 35  14.04.2017 
 թիվ 37  12.04.2017 
 թիվ 38  15.05.2017 (այս ո րո շու մը հա սա նե լի է դար ձել մի այն 12.05.2017թ․, ե րբ 
ՏԸՀն ի պա տաս խան մեր գրա վոր պա հան ջի ու ղար կել է ո րո շում ե րը փոս տով)
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վե րա բե րյալ` հաշ վի առ նե լով ծա նուց ման ժամ կե տի ա նող ջա միտ լի նե լու 
հան գա ման քը, ի նչ պես նաև դի մումբո ղոք նե րի քն նարկ մանն ան մի ջա
կա նո րեն դի տորդ նե րի մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վե լու ան հրա ժեշ տու
թյու նը` հաշ վի առ նե լով դի մում ներ ներ կա յաց րած դի տորդ նե րի թի վը, 
ի նչ պես  նաև այն հան գա ման քը, որ շատ դի տորդ ներ բնակ վում են ՀՀ 
տար բեր մար զե րում: Ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը մերժ վել է  ԿԸՀի 
կող մից ժա մը 18.00ին նշա նակ ված նիս տի ըն թաց քում՝ որ ևէ փաս տա
կան հան գա ման քի հաս տատ ման ան հրա ժեշ տու թյան բա ցա կա յու թյան 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ: 

ՀՀ ԿԸՀ նիս տե րի ըն թաց քում դի մող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող
մից ներ կա յաց վել են հետ ևյալ միջ նոր դու թյուն նե րը. 1. տա րած քային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ ման տա րած քում տե ղա կայ
ված տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի գրան ցա մա տյան
նե րը զն նե լու, 2. հա մա պա տաս խան տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղով նե րում կա տար ված տե սա ձայ նագ րու թյուն նե րի պատ ճեն ներն 
ստա նա լու և/ կամ զն նե լու, 3. տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղով նե րի ան
դամ նե րին, գրան ցա մա տյան նե րում քվե ար կու թյան օ րը քվե ար կու թյան 
սե նյա կում և տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղով նե րի նիս տե րին ներ կա 
գտն ված և գրան ցա մա տյա նի հա մա պա տաս խան է ջում գրանց ված ան
ձանց`որ պես վկա հրա վի րե լու, 4. ներ կա յաց ված113 է լեկտ րո նային կրի
չի վրա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի սպա սարկ ման 
տա րած քում ը նդ գրկ ված տե ղա մա սե րում դի տորդ նե րի կող մից ար ձա
նագր ված խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ա պա ցույց նե րը գոր ծին կցե լու և 
հանձ նա ժո ղո վի նիս տի ըն թաց քում զն նե լու վե րա բե րյալ: Բո լոր այս միջ
նոր դու թյուն նե րը մերժ վել են, ը ստ է ու թյան, ա ռանց որ ևէ պատ ճա ռա բա
նու թյան ։Ա վե լին, ա մեն տա րած քային հանձ նա ժո ղո վի ո րո շում նե րի դեմ 
ներ կա յաց ված բո ղո քի քն նու թյունն սկ սե լուն պես ներ կա յաց ված միջ նոր
դու թյուն նե րը մերժ վում է ին ի սկզ բա նե մինչև տա րած քային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րի ո րո շում նե րի դեմ ներ կա յաց ված բո լոր դի մումբո
ղոք նե րի քն նու թյու նը:

 Բո ղոք նե րի քն նու թյու նը ԿԸՀո ւմ կրել  է ձևա կան բնույթ, ա վե լի ստույգ 
գոր ծըն թացն ի րե նից չի ներ կա յաց րել բո ղո քի քն նու թյուն, նիս տե րի ըն թաց
քում հանձ նա ժո ղո վի կող մից ըն թերց վել են ո րո շում նե րի նա խագ ծե րը և մի
ա ձայն ըն դուն վել, ամ բող ջու թյամբ ան տես վել են նիս տե րի ըն թաց քում դի

113   Տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րին վե րա բե րող ա պա ցույց նե րը ներ կա
յաց վել են մի աս նա կան՝ եր կու է լեկտ րո նային կրիչ նե րի վրա։ 
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տորդ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից ար ված հայ տա րա րու թյուն նե րը և 
տր ված պար զա բա նում նե րը։  Ե զա կի դեպ քե րում ԿԸՀի կող մից ան վա վեր 
են ճա նաչ վել տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ո րո շում նե րի 
ա ռան ձին մա սեր114 (ԿԸՀ ո րո շում նե րը կա յաց վել են թիվ 8 ՏԸՀի մա սով՝ 
մայի սի 6ին, թիվ 22 ՏԸՀի մա սով՝ մայի սի 4ին, թիվ 7 ՏԸՀի մա սով` մայի
սի 6ին), սա կայն դրանք հե տա գա յում ՏԸՀնե րի կող մից մերժ վել են նույ
նա բո վան դակ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով, ի սկ դրանց կա պակ ցու թյամբ 
բո ղոք ներն ի րենց հեր թին մերժ վել են ԿԸՀ կող մից։ Մի դեպ քում ԿԸՀի 
կող մից նիս տում ըն դուն ված ո րո շու մը եզ րա փա կիչ մա սով տար բեր վել է 
հե տա գա յում կայ քում հրա պա րակ ված ո րո շու մից115. Մաս նա վո րա պես՝ նիս
տի ըն թաց քու մո րոշ վել է ան վա վեր ճա նա չել դի տորդ նե րից մե կի դի մու մով՝ 
ՏԸՀի ո րո շու մը, սա կայն հրա պա րակ ված ո րոշ ման ու սում նա սի րու թյու նից 
պարզ վել է, որ տվյալ դի տոր դի դի մումբո ղո քի հի ման վրա վար չա կան վա
րույ թի հա րու ցու մը մերժ վել է։ Ներ կա յաց ված դի մումբո ղոք նե րի ճն շող մե
ծա մաս նու թյու նը մերժ վել է նույ նա բո վան դակ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով, 
ո րոնք դր վել է ին ՏԸՀնե րի ո րո շում նե րի հիմ քում։ Դի տորդ նե րի սուբյեկ տիվ 
ի րա վունք նե րի խախտ ման փաս տե րի բա ցա կա յու թյան վե րա բե րյալ ԿԸՀի 
կող մից կա տար վել են ո րո շա կի հս տա կե ցում ներ։ Մաս նա վո րա պես` ՀՀ 
կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից ներ կա յաց ված դի մում
բո ղոք նե րում մատ նանշ ված « Խախ տու մը/ խախտ ման վե րա բե րյալ գնա հա
տա կա նը չի գրանց վել տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան
ցա մա տյա նում» ձևա կեր պու մը հար մա րա վե տո րեն և յու րո վի մեկ նա բան վել 
է` գնա հա տե լով այն որ պես դի տոր դի կող մից իր գնա հա տա կա նը գրան ցե
լու պա հան ջի բա ցա կա յու թյան մա սին վկայող ար տա հայ տու թյուն: Հենց նշ
ված ոչ ի րա վա չափ մեկ նա բա նու թյունն էլ կա մա յա կա նո րեն դր վել է Կենտ
րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի` դի մումբո ղոք նե րը մեր ժե լու ո րո
շում նե րի հիմ քում: Մինչ դեռ,  ՏԸՀներ ներ կա յաց ված դի մումբո ղոք նե րում 
առ կա « Խախ տու մը/ խախտ ման վե րա բե րյալ գնա հա տա կա նը չի գրանց վել 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում» ար տա
հայ տու թյու նը նշա նա կում է հենց այն, որ գնա հա տա կա նը ար ձա նագ րե լու 
պա հան ջը յու րա քան չյուր դեպ քում դի տոր դի կող մից ներ կա յաց վել է հա մա

114  2017թ. մայի սի 4ին թիվ 208Ա ո րոշ մամբ ԿԸՀն մա սով ան վա վեր է ճա նա չել թիվ 
22 ՏԸՀ թիվ 7Ա ո րո շու մը, ի սկ 06.05.2017թ. կա յաց րած թիվ 224Ա, 218Ա, 219Ա, 
220Ա հա մա պա տաս խա նա բար մա սով ան վա վեր է ճա նա չել թիվ 7 ՏԸՀ 11Ա, թիվ 
8 ՏԸՀ 8Ա, 9Ա, 10Ա ո րո շում ե րը։ Հա մա ձայն ԿԸՀ դիր քո րոշ ման բո լոր այս ո րո
շում ե րը ան վա վեր են ճա նաչ վել այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ ՏԸՀնե րը խախ
տել են ՀՀ ԸՕ 47րդ հոդ վա ծը և հա մա պա տաս խան մա սով պետք է քն նե ին գոր ծը։

115   Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 02.05.2017թ.  թիվ 200Ա ո րո շում
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պա տաս խան տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին, 
սա կայն գնա հա տա կա նը չի գրանց վել դրա պա հան ջը ներ կա յաց նե լուց 
հե տո, հա կա ռակ դեպ քում դրա չգ րանց ման հան գա ման քը պար զա պես 
չէր շեշտ վի, չէր դի տարկ վի որ պես դի տոր դի ի րա վուն քի խախ տում և չէր 
վի ճարկ վի։ Ա վե լին, մի շարք դեպ քե րում ՏԸՀնե րի կող մից նշ ված ար տա
հայ տու թյու նը մեկ նա բան վել է հա կա ռակ կերպ` դի տար կե լով այն  որ պես 
դի տոր դի կող մից խախտ ման/ խախտ ման գնա հա տա կա նի գրանց ման 
պա հանջ ներ կա յաց նե լու փաս տի և ի րա վուն քի խախտ ման մա սին վկայող 
հան գա մանք: Ի սկ եր կու դեպ քե րում ՏԸՀ ներ կա յաց ված դի մումբո ղոք
նե րում առ կա վե րոգ րյալ` նույ նա կան ձևա կեր պու մը հիմք է հան դի սա ցել 
եր կու տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի (26/38, 26/42) նա
խա գահ նե րի  ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում ը նդ գրկ վե լու վկա յա կան նե րը 
ու ժը կորց րած ճա նա չե լու միջ նոր դու թյամբ  ԿԸՀ դի մե լու հա մար ։Ընդ ո րում, 
ո րոշ ման (թիվ 26 ՏԸՀ 07.04.2017թ. թիվ 26Ա ո րո շում) հիմ քում դր վել է բա
ցա ռա պես դի մումբո ղոք նե րում նշ ված նույ նա կան ձևա կերպ մամբ ար տա
հայ տու թյու նը և գրան ցա մա տյա նում հա մա պա տաս խան գրա ռում նե րի բա
ցա կա յու թյու նը: Ա վե լին, թիվ 7 ՏԸՀի հա մար դի մումբո ղոք նե րում առ կա 
նույ նա կան ձևա կեր պու մը հիմք է հան դի սա ցել հա մա պա տաս խան տե ղա
մա սային հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րին` դի տորդ նե րի ի րա վունք
նե րի խախտ ման փաս տը ստու գե լու նպա տա կով հար ցում ներ կա տա րե լու 
հա մար։ Ա վե լին՝ ե րբ ա ռա ջին ան գամ դի մումբո ղո քի մերժ ման վե րոգ րյալ 
պատ ճա ռա բա նու թյու նը հն չեց վել է ս.թ. մայի սի 2ին ՀՀ ԿԸՀ նիս տի ըն
թաց քում116, դի մող նե րի լի ա զոր ված ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նիս տե րի ըն թաց
քում ի րենց վս տա հորդ նե րի ա նու նից հայ տա րա րու թյուն նե րով են հան դես 
ե կել առ այն, որ դի տորդ նե րը ի րենց կող մից դի տարկ ված բո լոր խախ տում
նե րի կա պակ ցու թյամբ տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե
րին ներ կա յաց րել են դրանք գրան ցա մա տյա նում ար ձա նագ րե լու պա հանջ, 
ո րը, սա կայն, չի կա տար վել: Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս հայ տա րա րու թյուն նե րը 
ևս ո ւղ ղա կի ո րեն ան տես վել են ԿԸՀ կող մից  և որ ևէ ան դրա դարձ նշ ված 
հայ տա րա րու թյուն նե րին ո րո շում նե րի մեջ չի կա տար վել: Ա վե լին, Կենտ րո
նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը, հա կա սե լով ի նքն ի րեն, ցու ցա բե րել է 
ա կն հայտ եր կա կի մո տե ցում, մի դեպ քում` « Խախ տու մը/ խախտ ման վե րա
բե րյալ գնա հա տա կա նը գրանց վել է տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա
ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում» ար տա հայ տու թյու նը մեկ նա բա նե լով որ պես 
դի տոր դի կող մից տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա

116   Բա ցա ռու թյամբ թիվ 9 ՏԸՀի, ո րի նիս տի ըն թաց քում դի տորդ նե րի ներ կա յա ցուց չի 
կող մից տր վել են ան հրա ժեշտ պար զա բա նում եր, ո րոնք, սա կայն, որ ևէ կերպ հաշ
վի չեն ա ռն վել կա յաց ված ո րո շում ե րով։
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տյա նում գրա ռում կա տա րե լու պա հանջ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի ի րաց
ման ար դյունք և հետ ևանք, ի սկ այն դեպ քե րում ե րբ դի տոր դի գնա հա տա
կա նը գրանց ված չի ե ղել գրան ցա մա տյա նում, են թադ րու թյուն է կա տա րել 
այդ պի սի պա հանջ չներ կա յաց նե լու մա սին:

 ԿԸՀի կող մից մայի սի 2ին, 4ին և6ին կա յաց ված ո րո շում նե րը 
հրա պա րակ վել են (հա սա նե լի են դար ձել) հանձ նա ժո ղո վի պաշ տո նա
կան կայ քում ըն դու նու մից հե տո ե րկ րորդ օ րն այն դեպ քում, ե րբ օ րեն
քով նա խա տես ված է ո րո շում նե րի բո ղո քարկ ման ե ռօ րյա ժամ կետ, ո րը 
հաշ վարկ վում է ԿԸՀի նիս տում ո րո շում նե րի հրա պա րակ ման պա հից։ 
Թեև դրա նով պայ մա նա վոր ված՝ ա վե լի են կր ճատ վել ո րո շում նե րի բո
ղո քարկ ման սեղմ ժամ կետ նե րը, դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե
րի և դի տորդ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից ԿԸՀ ո րո շում նե րը բո
ղո քարկ վել են ՀՀ վար չա կան դա տա րան։ Ներ կա յաց վել է ը նդ հա նուր 
առ մամբ 96 հայց:

3.1.10.   ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՎԱԾ 
ՀԱՅ ՑԵ ՐԻ ՄԱ ՍՈՎ

ՔԴՆի կող մից ներ կա յաց վել է թվով 96 հայ ցա դի մում, ո րոն ցից 65ը 
վար չա կան դա տա րա նի կող մից ըն դուն վել են վա րույթ, 28 գոր ծով ներ
կա յաց վել են վե րաքն նիչ բո ղոք ներ, ո րոն ցից 13ը բա վա րար վել են: Բո
ղոք նե րից 5ը բեր վել է պե տա կան տուր քի հաշ վարկ ման ո րո շում նե րի 
դեմ։ Ե րեք վե րաքն նիչ բո ղո քի ըն դու նու մը մերժ վել է և ներ կա յաց վել են 
վճ ռա բեկ բո ղոք ներ։ Միև նույն ժա մա նակ, ՀՀ վե րաքն նիչ դա տա րա նը 
բա վա րա րել է թվով 20 վե րաքն նիչ բո ղոք։ 

 

3.1.11. « ԺՈՒՌ ՆԱ ԼԻՍՏ ՆԵ ՐԻ «ԱՍ ՊԱ ՐԵԶ» Ա ԿՈՒՄ ԲԻ» ՝ 
ՈՐ ՊԵՍ ԶԼՄԻ` Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ 

ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

« Ժուռ նա լիստ նե րի «Աս պա րեզ» ա կումբ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պու թյու նը դի մում էր ներ կա յաց րել ԿԸՀ` խնդ րե լով սույն թվա կա նի ապ
րի լի 2ին կա յա նա լիք Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րը լու սա բա նե լու 
նպա տա կով որ պես ԶԼՄ հա վա տար մագ րել « Ժուռ նա լիստ նե րի «Աս պա
րեզ» ա կումբ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան կող մից հիմ նադր ված 
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եր կու լրատ վա մի ջոց նե րի` «Աս պա րեզ» օ րա թեր թի (գոր ծում է 2011թ.) և 
asparez.am լրատ վա կան կայ քի (գոր ծում է 2004թ.) ներ կա յա ցու ցիչ նե րին` 
ըն դա մե նը 1000 (հա զար) հո գի: ԿԸՀն 11.03.2017թ. թիվ 90Ա ո րոշ մամբ 
« Ժուռ նա լիստ նե րի «Աս պա րեզ» ա կումբ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու
թյան դի մու մը մերժ վել է` հիմք ըն դու նե լով ՀՀ ը նտ րա կա նօ րենսգր քի 31
րդ հոդ վա ծի 8րդ մա սի 1ին և 2րդ պար բե րու թյուն նե րը:

ՔԴՆի ի րա վա բա նա կան թի մը, հա մա րե լով, որ հի շյալ սահ մա նա
փա կում նե րը չեն բխում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1ին, 2րդ, 3րդ, 5րդ, 
7րդ, 42րդն78րդ, 80րդ և 81րդ հոդ ված նե րից, Կոն վեն ցի այի 10րդ 
հոդ վա ծից, ի նչ պես նաև ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հա մա չա փու
թյան, ո րո շա կի ու թյան և հիմ նա կան ի րա վունք նե րի է ու թյան ան խախ
տե լի ու թյան սկզ բունք նե րից, ԿԸՀի ո րոշ ման դեմ բո ղո քով դի մել էր 
վար չա կան դա տա րան (վար չա կան գործ թիվ ՎԴ/2506/05/17): Սա կայն 
29.03.2017թ. կա յաց ված վճ ռով հայ ցա դի մու մը մերժ վել էր: Այ նու հետև 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և Կոն վեն ցի այով սահ ման ված խոս քի ա զա
տու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով դի մում էր ներ կա
յաց վել ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րան և Մար դու ի րա վունք նե րի եվ
րո պա կան դա տա րան:

26.12.2017թ. ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց
րել « Ժուռ նա լիստ նե րի «Աս պա րեզ» ա կումբ» հա սա րա կա կան կազ մա
կեր պու թյան դի մու մի հի ման վրա՝ ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի 31րդ 
հոդ վա ծի 8րդ մա սի 2րդ պար բե րու թյան 2րդ նա խա դա սու թյան մեջ 
ամ րագր ված մի այն մեկ զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի ջոց և այդ զան
գա վա ծային լրատ վու թյան մի ջո ցի ոչ ա վե լի, քան 50 ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի դրույ թը ճա նա չե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42րդ հոդ վա ծի, 51րդ 
հոդ վա ծի 2–րդ մա սի, 75, 78, 79, 80 հոդ ված նե րի և 81րդ հոդ վա ծի 2րդ 
մա սի պա հանջ նե րին հա կա սող և ան վա վեր։

3.1.12. Ք ՐԵ Ա ԿԱՆ ՀԵ ՏԱՊՆ ԴՈՒՄ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆՈՂ 
ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ (Ի ՐԱ ՎԱ ՊԱՀ ՄԱՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ) 

ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍՈՎ

«Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» Ի ՀԿի հարց մա նը՝ ՀՀ գլ խա վոր 
դա տա խա զու թյան 11.09.2017թ. պա տաս խա նի հա մա ձայն 02.04.2017թ. 
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Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի սպա սարկ ման նպա տա կով ՀՀ գլ
խա վոր դա տա խա զու թյու նում ձևա վոր ված աշ խա տան քային խում բը 
ը նտ րու թյուն նե րի նա խա պատ րաստ ման և ան ցկաց ման ըն թաց քում 
ստուգ ման ա ռար կա է դարձ րել 923 ը նտ րա կան ի րա վա խախ տում նե րի 
վե րա բե րյալ ԶԼՄնե րի հրա պա րա կում ներ և ՀՀ ոս տի կա նու թյան տա
րած քային բա ժին նե րում ստաց ված նույն բնույ թի ա հա զան գեր: 

Նշ ված 923 հա ղոր դում նե րից 68ը մի աց վել են նույն դեպ քի վե րա
բե րյալ մա մու լի հրա պա րա կում նե րի եւ ստաց ված ա հա զան գե րի հի ման 
վրա նա խա պատ րաստ վող նյու թե րին եւ ըն թաց քը լուծ վել է հա մա տեղ: 
Մնա ցած 855 հա ղոր դում նե րից 835ով քրե ա կան գոր ծի հա րու ցու մը 
մերժ վել է: Քրե ա կան գործ հա րու ցե լը մեր ժե լու մա սին ո րո շում նե րի դեմ 
բեր վել է 7 բո ղոք, ո րոնք մերժ վել են վե րա դաս դա տա խա զի կող մից: Եր
կու դեպ քում բո ղոք է բեր վել դա րա րան ներ:

20 դեպ քե րով հա րուց վել է քրե ա կան գործ117, ո րոն ցից՝ 1ը նա խաքն
նու թյան ըն թաց քում մի աց վել է մեկ այլ քրե ա կան գոր ծի, 6ով քրե ա կան 
գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է: Մեկ քրե ա կան գործ մեկ ան ձի վե րա բե րյալ 
բժշ կա կան բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց կի րա ռե լու միջ նոր դու թյամբ 
ու ղարկ վել է դա տա րան, 12 քրե ա կան գործ 13 ան ձի վե րա բե րյալ մե
ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյամբ ու ղարկ վել է դա տա րան:

3.1.13. ՀՀ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՐԱՆ 
ՆԵՐ ԿԱ ՅԱՑ ՎԱԾ ԴԻ ՄՈՒ ՄԻ ՄԱ ՍՈՎ

 Դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, դի տորդ նե րի և մի 
խումբ քա ղա քա ցի նե րի ա նու նից ս.թ. ապ րի լի 14ին դի մում է ներ
կա յաց վել ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան 02.04.2017թ. Ազ գային 
ժղո վի ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վի ճարկ ման վե րա բե րյալ:  

117  ՀՀ քրե ա կան օ րենսգր քի 34153րդ հոդ վա ծի (մե կից ա վե լի ան գամ կամ այլ ան ձի 
փո խա րեն քվե ար կե լու փորձ), 154րդ հոդ վա ծի (ք վե ար կու թյան գաղտ նի ու թյու նը 
խախ տե լը), 149րդ հոդ վա ծի (լ րագ րո ղի, դի տոր դի լի ա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց
մա նը խո չըն դո տե լը) եւ 154.2րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի (թեկ նա ծու նե րի, կու սակ ցու
թյուն նե րի (կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի), հան րաք վե ի քա րոզ չա կան նա խա
ձեռ նու թյուն նե րի կող մից ը նտ րող նե րին կա շառք տա լը կամ ը նտ րո ղի ա զատ կամ քի 
ի րա կա նաց մա նը խո չըն դո տե լը) հատ կա նիշ նե րով
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ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 3րդ, 48րդ  և Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ
նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա կան 
կոն վեն ցի այի 1ին ար ձա նագ րու թյան 3րդ հոդ ված նե րի դրույթ նե րին 
և « Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 74րդ հոդ վա
ծին հա մա հունչ մեկ նա բա նու թյու նից բխում է, որ օ րենս դիր մար մին 
ը նտ րե լու ի րա վուն քով օ ժտ ված յու րա քան չյուր ան ձ պետք է ու նե նա 
նաև այս ի րա վուն քի  պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ մի ջոց: Ը նտ
րու թյուն նե րի ըն թաց քում ար ձա նագր ված ը նտ րա խախ տում նե րը կա
րող են ո ւղ ղա կի ազ դե ցու թյուն ու նե նալ յու րա քան չյուր ը նտ րո ղի քվե ի 
(յու րա քան չյուր քա ղա քա ցու ը նտ րե լու ի րա վուն քի) վրա (հաս ցե ա կա
նու թյուն և ար դյու նա վե տու թյուն): Հետ ևա բար, ը նտ րա կան ի րա վա հա
րա բե րու թյուն նե րի սուբյեկտ հան դի սա ցող յու րա քան չյու րան ձի, այդ 
թվում` ը նտ րող նե րին, դի տորդ նե րին և դի տոր դա կան կազ մա կեր պու
թյուն նե րին ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը վի ճար կե լու ի րա վուն քից 
զր կե լը կհան գեց նի այս ի րա վուն քի  պաշտ պա նու թյան ար դյու նա վետ 
մի ջո ցի բա ցառ մա նը, ա պաև Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար 
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցի
այի 1ին ար ձա նագ րու թյան 3րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված` օ րենս
դիր մար մին ը նտ րե լու ի րա վուն քի և ի վեր ջո ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
2րդ հոդ վա ծի խախտ ման: Ել նե լով վե րոգ րյա լից` դի մող նե րը պն դել 
են, որ դի մու մը ներ կա յաց րած սուբյեկտ նե րը,  ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 
և Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա
նու թյան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի 1ին ար ձա նագ րու թյան 
3րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րի ան մի ջա կան գոր ծո ղու թյան, ի նչ պես նաև 
« Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 74րդ հոդ վա
ծի` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 3րդ, 48րդ   հոդ ված նե րի դրույթ նե րին 
հա մա հունչ մեկ նա բա նու թյան շր ջա նակ նե րում, ի րա վա սու են  դի մե
լու ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն
նե րի ար դյունք նե րով ըն դուն ված ո րո շում նե րի վի ճարկ ման հար ցով և 
այդ ի րա վուն քի ա պա հով ման մի ակ ա տյա նը ՀՀ Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րանն է: Այ նո ւա մե նայ նիվ, դի մու մը վե րա դարձ վել է ա ռանց 
քն նարկ ման՝ ոչ ի րա վա սու սուբյեկ տի կող մից ներ կա յաց ված լի նե լու 
պատ ճա ռա բա նու թյամբ: Այդ կա պակ ցու թյամբ Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի նա խա գա հին ներ կա յաց ված բո ղո քը մերժ վել է նույ նաբ
նույթ պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով։ 



86

3.1.14.  ԸՆՏ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԵՎ Ը ՆՏ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ԱՐ ԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՊԱԿ ՑՈՒ ԹՅԱՄԲ 
Ը ՆՏ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻՆ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՂ 

ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՐՈՒ ՑԱԾ
Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՎԵ ՃԵ ՐԻ ՄԱ ՍՈՎ

2017թ . ապ րի լի 2ի ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում ը նտ րա
կան վե ճե րի հա րուց մամբ հան դես  են ե կել «ԵԼՔ», «Օ ՐՕ» և ՀԱԿՀԺԿ 
դա շինք նե րը:

23.03.2017թ. «Ելք» դա շին քը դի մել է ԿԸՀ` խնդ րե լով դի մել դա տա
րան՝ ՀՀԿ պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու Ա ռա քել Մով սի սյա նի գրան ցումն 
ու ժը կորց րած ճա նա չե լու պա հան ջով։ ՀՀ ԿԸՀի կող մից 25.03.2017թ. 
ըն դուն վել է թիվ 135Ա ո րո շու մը, ո րով մերժ վել է դի մումն այն պատ ճա
ռա բա նու թյամբ, որ առ կա չէ որ ևէ հիմ նա վո րում կամ ա պա ցույց առ այն, 
որ Ա.  Մով սի սյա նի կող մից կա տար ված խախ տու մը կա րող է ազ դել ը նտ
րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վրա։

28.03.2017թ.  փոս տային ծա ռա յու թյան մի ջո ցով «Ելք» դա շին քը ներ
կա յաց րել է հայ ցա դի մում ՀՀ վար չա կան դա տա րան` պա հան ջե լով վե
րաց նել ԿԸՀ թիվ 135 ո րո շու մը և պատ գա մա վո րի թեկ նա ծու Ա.Մով սի ի
սյա նի գրան ցումն ու ժը կորց րած ճա նա չել։ ՀՀ վար չա կան դա տա րանն 
իր 01.04.2017թ . ո րոշ մամբ կար ճել է թիվ ՎԴ/2702/05/17 վար չա կան 
գոր ծի վա րույ թը։

28.03.2017թ. «Ելք» դա շին քի կող մից ներ կա յաց վել է դի մում ԿԸՀ՝ 
պա հան ջե լով վեր ջի նից դի մել վար չա կան դա տա րան՝ ՀՀԿ ցու ցակն ու
ժը կորց րած ճա նա չե լու պա հան ջով։ ԿԸՀն հայ տա րա րել է, որ դի մու մի  
քն նու թյան ըն թաց քում ու սում նա սի րել են տնօ րեն նե րի բա ցատ րու թյուն
նե րը որ պես վար չա կան վա րույ թի նյութ118 (հե տայ սու՝ Բա ցատ րու թյուն

118   ԿԸՀն ձեռք է բե րել « բա ցատ րու թյուն ներ» վեր նագր ված փաս տաթղ թեր, ո րոնք 
վե րագ րում է վի ճա հա րույց ձայ նագ րու թյուն նե րի մաս նա կից տնօ րեն նե րին: Վար
չա կան վա րույ թի նյու թե րում բա ցա կա յում է որ ևէ ա պա ցույց առ այն, որ ստուգ վել 
է հի շյալ բա ցատ րու թյուն նե րի հե ղի նակ նե րի ի նք նու թյու նը: Չկա որ ևէ փաս տա
թուղթ բա ցատ րու թյուն նե րի հե ղի նակ նե րի կար գա վի ճա կի վե րա բե րյալ, չկա որ ևէ 
բա ցատ րու թյուն, թե ո ՞վ, որ տե՞ղ և ո ՞ր օ րն է բա ցատ րու թյուն ներ վերց նե լու ո րո շում 
կա յաց րել, ի նչ պե՞ս է այն ծա նուց վել բա ցատ րու թյուն նե րի հե ղի նակ նե րին, ի նչ պե՞ս 
են դրանք հայտն վել Օ ՐՕ Դա շին քի դի մու մի հի ման վրա հա րուց ված վա րույ թի 
նյու թե րում, ին չո՞ւ նույն փաս տաթղ թե րը՝ բնօ րի նակ նե րով հան դի սա նում են եր կու 
տար բեր վար չա կան վա րույթ նե րի նյու թեր և գտն վում 2րդ վար չա կան գոր ծի թղ
թա պա նա կում:
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ներ): Տնօ րեն նե րի՝ ու սու ցիչ նե րի, ա շա կերտ նե րի ծնող նե րի վրա ազ դե
ցու թյան 2 դեպք ԿԸՀն ըն դու նել է (Խոզ նա վար և Գյում րի):

31.03.2017թ. ԿԸՀն կա յաց րել է թիվ 146Ա ո րո շու մը, ո րով «Ելք» դա
շին քի բո ղո քը մերժ վել է։ 01.04.2017թ. 146Ա ո րոշ ման դեմ ներ կա յաց վել 
է հայ ցա դի մում ՀՀ վար չա կան դա տա րան, ո րով պա հանջ վել է մեր ժել 
թիվ 146Ա ո րո շու մը և ՀՀԿ ցու ցա կը ճա նա չել ու ժը կորց րած։ Գործն ըն
դուն վել է վա րույթ և ստա ցել թիվ ՎԴ/2886/05/17 հա մա րը։ 02.04.2017թ . 
ո րոշ մամբ գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է ։

«Օ ՐՕ» դա շին քը 04.04.2017թ.  ներ կա յաց րել է բո ղոք ԿԸՀ`  պահան ջե
լով, որ պես զի Եվ րո պայի ան վտան գու թյան և հա մա գործակ ցու թյան կազ
մա կեր պու թյան դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան և ի րենց մաս նա գետ նե րի 
ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ ը նտ րա կան տեղա մա սե րում ը նտ րող նե րի 
գրանց ման է լեկտ րո նային սարքա վո րում նե րով ձեռք բե րած մատ նա հետ
քե րը մի ա վոր վեն մեկ ը նդ հա նուր բա զա յում և ան ցկաց վի հա մե մա տա կան 
վեր լու ծու թյուն՝ պար զե լու, թե ա րդյոք կան մատ նա հետ քե րի հա մընկ նում ներ։ 
08.04.2017 թ.  ԿԸՀի կող մից կա յաց վել է թիվ 157Ա ո րո շու մը, ո րով բո
ղո քը մերժ վել  է։ 

11.04.2017թ. թիվ 157Ա ո րոշ ման դեմ ներ կա յաց վել է հայ ցա դի մում 
ՀՀ վար չա կան դա տա րան, ո րը նույն օ րն ըն դուն վել է վա րույթ։ Գոր ծին 
տր վել է ՎԴ/3175/05/17 հա մա րը։ 14.04.2017թ. ո րոշ մամբ ՀՀ վար չա կան 
դա տա րա նը մեր ժել է ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մը։ 

Ընտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը վի ճար կել է մի այն ՀԱԿՀԺԿ դա շին
քը՝ բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լով ԿԸՀ և ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան: 
ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րով 
վե ճի կա պակ ցու թյամբ 28.04.2017թ. ո րո շում է կա յաց րել (Ս ԴՈ1364):

3.1.15.   ՍԱՀ ՄԱ ՆԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆԻ 
28.04.2017 Թ. Ո ՐՈ ՇՈՒՄ

 ԹեևՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան նի րո րոշ մամբ ու ժի մեջ է թո
ղել ՀՀ կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 2017 թ. ապ րի լի 9ի` 
« Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ գային ժո ղո վի 2017 թվա կա նի ապ
րի լի 2ի ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք ներն ամ փո փե լու մա սին» թիվ 163Ա 
ո րո շու մը, սա կայն ո րոշ մամբ ը նտ րա կան հա մա կար գի հիմ նախն դիր նե
րի տե սան կյու նից կար ևոր ի րա վա կան դիր քո րո շում ներ է ար տա հայ տել:
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 Մաս նա վո րա պես` ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը կար ևո րել է 
նաև դի մո ղի և մի ջազ գային ու տե ղա կան դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն
նե րի կող մից բարձ րաց ված մի շարք մտա հո գիչ հան գա մանք ներ:

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել է, որ Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան հան րային իշ խա նու թյուն նե րի ա ռաջ նա հերթ խն դիրն է 
հաղ թա հա րել այն մտա հո գու թյուն նե րը, ո րոնք հայտ նե ցին մի ջազ գային 
և տե ղա կան դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես՝ ը նտ
րա կան գոր ծըն թա ցում քա ղա քա կան կո ռուպ ցի այի դր սե ւո րում նե րի 
ա ռն չու թյամբ:

Դ րա ար մա տա խիլ ա նե լը պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան և ե րկ րի 
ի րա վա կան ան վտան գու թյան ամ րապնդ ման օ րա կար գի ա ռաջ նա հեր
թու թյուն պետք է դիտ վի։ Խնդ րի լու ծու մը հա մա լիր մո տե ցում է պա հան
ջում, այդ թվում՝ ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի ու ը նտ րա կար գի հե տա գա 
բա րե փո խում նե րի ճա նա պար հով, ո րով հնա րա վոր կլի նի հաղ թա հա րել 
ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում քա ղա քա կան կո ռուպ ցի այի հնա րա վոր դր
սե ւոր ման ի րա վա կան ռիս կե րը։

 Մի ա ժա մա նակ, ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել է, որ խնդ
րի ար մա տա կան լու ծու մը պա հան ջում է ա ռա վել ակ տիվ ու հետ ևո ղա կան 
քայ լե րի ի րա կա նա ցում տն տե սա կան, վար չա կան և քա ղա քա կան նե րու
ժի սեր տա ճու մը հաղ թա հա րե լու, « գոր ծա տուվար ձու աշ խա տող» փոխ
հա րա բե րու թյուն ներն ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քի պա հանջ
նե րին հա մա պա տաս խան ո րա կա պես նոր աս տի ճա նի բարձ րաց նե լու և 
այդ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում վար ձու աշ խա տո ղին լի ար ժեք ու ի րա
վա կան ա ռու մով հու սա լի ո րեն պաշտ պան ված ի րա վա սուբյեկտ դարձ նե
լու, ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր փու լե րում քա ղա քա կան ու գոր ծա րար 
շա հե րի մի ա հյուս ման հնա րա վո րու թյու նը հաղ թա հա րե լու ո ւղ ղու թյամբ։

 Մաս նա վո րա պես, ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն հղում կա տա
րե լով իր 10.06.2007թ. ՍԴՈ703, 08.03.2008թ. ՍԴՈ736, 14.03. 2013թ. 
ՍԴՈ1077 ո րո շում նե րում ար տա հայտ ված այն ի րա վա կան դիր քո րոշ
մա նը, ո րի հա մա ձայն՝ ի րա վա կան պե տու թյան հա մար ե լա կե տայինն 
ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րում հա սա րա կու թյան քա ղա քա կան շա հե րի 
գե րա կա յու թյան օ րենսդ րա կան ու կա ռու ցա կար գային այն պի սի ե րաշ
խիք նե րի ա պա հո վումն է, ո րը «... կբա ցա ռի ա ռաջ նային ման դա տով 
օ ժտ ված իշ խա նու թյան ներ կա յա ցուց չա կան մար մին նե րի ձե ւա վոր ման 
գոր ծում քա ղա քա կան եւ գոր ծա րար շա հե րի ան մի ջա կան մի ա հյուս ման 
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ո րե ւէ հնա րա վո րու թյուն»։ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը վե րա հաս
տա տել է, որ Հա յաս տա նի քա ղա քա կան հա մա կար գի հա մար այս խնդ
րի լու ծու մը շա րու նա կում է հրա տապ մնալ՝ մաս նա վո րա պես պա հան ջե
լով նաեւ օ րենսդ րա կան ա ռա վել հս տակ կար գա վո րում:

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտել է, որ լուրջ ու շադ րու թյան 
ա ռար կա պետք է դառ նան նաև դի մո ղի և դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն
նե րի ար տա հայ տած այն մտա հո գու թյուն նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են 
բաց քվե ար կու թյան, խմ բային քվե ար կու թյան, ո ւղ ղորդ ված քվե ար կու
թյան դեպ քե րին և ը նտ րող կամ դի տորդ չհան դի սա ցող այլ ան ձանց ներ
կա յու թյա նը տե ղա մա սե րում, ի նչ պես նաեւ հան րային պաշ տո նյա նե րի 
կամ նույ նիսկ մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի կող մից տեղ գտած ճն շում
նե րին: Հա վա սա րա պես կար ևո րե լով նաև նման բո լոր դեպ քե րով օ րեն
քով նա խա տես ված կար գով ը նտ րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան 
գոր ծըն թա ցի նա խա ձեռ նու մը, ո րով նաև սահ մա նադ րաի րա վա կան ան
հրա ժեշտ ու լի ար ժեք նա խադ րյալ ներ կս տեղծ վեն Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նում ը նտ րու թյան ար դյունք նե րի ար դյու նա վետ քն նու թյան և 
գնա հատ ման հա մար։

 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտ նում է, որ որ քան էլ որ դի մո ղի 
կող մից ներ կա յաց ված այդ դեպ քե րը, թե կուզ և ամ բող ջու թյամբ, չգ նա
հատ վեն որ պես հա վաս տի, միև նույն է, նվա զեց նում են հան րային վս
տա հու թյունն ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի ու սահ մա նադ րա կան բա րե փո
խում նե րի ար դյուն քում ե րկ րում ժո ղովր դա վա րա կան զար գա ցում նե րի 
ո ւղ ղու թյամբ ձեռ նարկ ված հետ ևո ղա կան քայ լե րի ա ռն չու թյամբ։ Ո ւս տի 
ոչ մի ը նտ րա խախ տում չպետք է ա նու շադ րու թյան մատն վի։ Խն դի
րը պետք է վե րա բե րի դրանց իս պառ վե րաց մա նը, ի րա վա խախտ նե րի 
նկատ մամբ օ րեն քով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյան ան խու
սա փե լի ու թյա նը եւ դրանց հետ կապ ված՝ հնա րա վոր շա հար կում նե րի 
հաղ թա հար մա նը։

 Գոր ծի քն նու թյան ար դյունք նե րով Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 
նա ևար ձա նագ րել է, որ ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում առ կա խն դիր նե րի 
բա ցա հայտ ման ու դրանց նկատ մամբ հան րային ան հան դուր ժո ղա կան 
մթ նո լորտ ձե ւա վո րե լու ա ռու մով ա ռա վել հե տե ւո ղա կան են գոր ծել քա
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ի նս տի տուտ նե րը: Մի այն նրանց ու 
լրատ վա մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ է հնա րա վոր ե ղել բա ցա հայ տել Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյու նում ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում դե ռեւս առ կա 
ո րո շա կի բա ցերն ու խն դիր նե րը։
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 Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նաեւ գտել է, որ չնա յած ՀՀ նոր 
ը նտ րա կան օ րենս գիրքն ըն դուն վել է քա ղա քա կան լայն փոխ հա մա ձայ
նու թյան պայ ման նե րում, գործ նա կա նում ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի պատ գա
մա վոր նե րի ձայ նե րի 3/4ից ա վե լի մե ծա մաս նու թյամբ, այ սու հան դերձ, 
դրա նում տեղ գտած ա ռան ձին լու ծում ներ լի ար ժեք չեն ի րաց նում ի րա
վա կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քի սահ մա նադ րա կան պա հան ջը և լայն 
հայե ցո ղու թյան հնա րա վո րու թյուն են թող նում։ Մաս նա վո րա պես, դա 
վե րա բե րում է ը նտ րա կան տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք ներն 
ան վա վեր ճա նա չե լու ի նս տի տու տի ոչ բա վա րար հս տա կու թյամբ ի րա
վա կար գա վոր մա նը, Ազ գային ժո ղո վի ը նտր ված լի նե լու, պատ գա մա վոր
նե րին ման դատ նե րի հանձն ման և ա ռա ջին նս տաշր ջա նի գու մար ման 
ժամ կետ նե րի հս տա կեց մա նը, ին չը հայե ցո ղա կան մեկ նա բա նու թյուն նե
րի ա ռար կա է դար ձել, ի նչ պես նաեւ կու սակ ցու թյուն նե րի հա մա պե տա
կան և տա րած քային ը նտ րա կան ցու ցակ նե րով ա ռա ջադր ված պատ գա
մա վո րի թեկ նա ծու նե րից ը նտ րու թյան ար դյունք նե րով պատ գա մա վո րա
կան ման դատ ստա նա լու հար ցում հնա րա վոր քա ղա քա կան հայե ցո ղու
թյան հե տա գա դր սե ւո րում նե րի բա ցառ մա նը։ Հե տա գա բա րե լավ ման 
ան հրա ժեշ տու թյուն ու նի նաև վար չա կան վա րույթ նե րի ի րա կա նաց ման 
ու տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից բո ղոք նե րին 
սահ ման ված կար գով ու ժամ կետ նե րում ըն թացք տա լու հա մա կար գը:
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4. ԵԶ ՐԱ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

●  2017 թ. ապ րի լի 2ի ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում լի ար
ժեք չեն ա պա հով վել քա ղա քա ցի նե րի կամ քի ա զատ ձևա
վոր ման,ար տա հայտ ման և պատ շաճ ար ձա նագր ման ի րա
վունք նե րը, ի նչ պես նաև ը նտ րա կան ի րա վուն քի ար դյու նա
վետ պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը։ 

4.1. ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ Օ ՐԵՆՍԴ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ, 
ԴՐԱՆՑ ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ Ի ՐԱ ՎԱ ԿԻ ՐԱՌ 

ՊՐԱԿ ՏԻ ԿԱՆ

Ընտ րա կան օ րենսդ րու թյան մեջ և գոր ծըն թաց նե րում առ կա խն դիր
նե րի է պի զո դիկ, մա կե րե սային և սահ մա նա փակ, ի նչ պես նաև ոչ մաս
նակ ցային (մաս նա գի տա կան և փոր ձա գի տա կան սահ մա նա փակ ռե
սուր սի ներգ րավ մամբ) ան դրա դար ձը վկա յում է ը նտ րա կան ի րա վուն քի, 
որ պես ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյան ան կյու նա քա րի, ա պա հով ման 
ո ւղ ղու թյամբ պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան և քա ղա քա կան կամ քի 
բա ցա կա յու թյան մա սին: Ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյան փո փո խու թյուն
նե րը, այն է լ՝ է ա կան, գրե թե ա ռանց բա ցա ռու թյան տե ղի են ու նե նում 
ը նտ րու թյուն նե րին նա խոր դող այն պի սի կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում, 
ո րն է ա պես նվա զեց նում է օ րեն քը կի րա ռող մար մին նե րին, ի նչ պես նաև 
ը նտ րող նե րին՝ փո փոխ ված ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի լի ար ժեք ու սու
ցումն ու ըն կա լու մը, ի նչն ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում հան գեց նում է 
լուրջ խն դիր նե րի: Ի սկ ոչ իշ խա նա կան կու սակ ցու թյուն նե րի և քա ղա քա
ցի ա կան հա սա րա կու թյան սահ մա նա փակ մաս նակ ցու թյան պայ ման նե
րում օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րը կա տար վում են մի այն պե տա
կան մար մին նե րի և բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյամբ իշ խող կու սակ ցու
թյան դի տան կյու նից: 

Մի ա ժա մա նակ, ե րբ կա տար վում են ո րո շա կի փո փո խու թյուն ներ, 
ո րոնք ա ռա ջին հա յաց քից դրա կան են, ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի վրա 
դրանց դրա կան ազ դե ցու թյու նը չե զո քաց վում է ա վե լի քո ղարկ ված և 
լայն հան րու թյան հա մար ան տե սա նե լի փո փո խու թյուն նե րով: Ո րոշ փո
փո խու թյուն ներ ա կն հայ տո րեն միտ ված են ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
նե րի աշ խա տան քի թե րու թյուն նե րի սր բագր մա նը և ը նտ րա կան ի րա
վուն քի հար ցե րով բո ղո քարկ ման գոր ծըն թա ցի խր թի նաց մա նը՝ հնա րա
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վոր դի մումբո ղոք նե րի բա ցառ ման կամ դրանց քա նա կի ար հես տա կան 
նվա զեց ման նպա տա կով:

Չ նա յած նրան, որ իշ խա նու թյու նը լայ նո րեն գո վազ դում է նոր ը նտ
րա կան օ րենս գիր քը և հատ կա պես այն, որ ո րոշ փո փո խու թյուն ներ 
ի րա կա նաց վել են ը նդ դի մա դիր կու սակ ցու թյուն նե րի և քա ղա քա ցի ա
կան հա սա րա կու թյան տար բեր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ցան կու թյամբ, այ
դու հան դերձ, նոր ԸՕո ւմ դեռևս մնա ցել են լր ջա գույն խն դիր ներ։ Ի հե
ճուկս այն բա նի որ դրանց մա սին բարձ րա ձայ նում է ին հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը, մաս նա գի տա կան հա մայն քը և ը նդ դի մա դիր 
քա ղա քա կան ու ժե րը և ա ռա ջար կում լու ծում ներ, դրանք ան տես վե ցին: 

Ընտ րա կան հա մա կար գի մա սով.

« Կա յուն մե ծա մաս նու թյան» հա մա կար գի ներդ րու մը և դրա շր ջա
նակ նե րում ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի ե րկ րորդ փու լի կա ռու ցա կարգն ու բո
նու սային հա մա կար գը ոչ մի այն չեն նպաս տում ժո ղովր դա վա րու թյան 
կա յաց մանն, այլև է ա պես սահ մա նա փա կում են ի րա կան քա ղա քա կան 
մր ցակ ցու թյու նը:

 Հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գի շր ջա նակ նե րում տա րած քային 
ը նտ րա կան (ռեյ տին գային) ցու ցակ նե րի ներ մու ծու մը ձա խո ղեց լի ար ժեք 
հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գի ներդր ման հռ չակ ված նպա տա կը՝ բա
ցա ռե լով ի րա կան քա ղա քա կան ծրագ րային պայ քա րը ը նտ րու թյուն նե
րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րի միջև և նպաս տե լով հիմ նա կա նում 
իշ խող կու սակ ցու թյան ան դամ նե րի ֆի նան սա կան, վար չա կան և այլ ազ
դե ցու թյուն նե րի ան մնա ցորդ ներդր մա նը:

 Քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և ո րոշ հան րային ծա ռայող նե րի  հա մար 
նա խընտ րա կան քա րո զար շա վին մաս նակ ցե լու սահ մա նա փա կում նե րի 
փո փո խու թյու նը (վե րա ցու մը) նպաս տեց վար չա կան ռե սուր սի ա ռա վել 
լայն և ար դյու նա վետ չա րա շահ մա նը ա ռա վե լա պես հօ գուտ իշ խա նա
կան Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյան:

 Քա ղա քա կան հա մա կար գի և կու սակ ցու թյուն նե րի կա յաց վա ծու-
թյան մա սով.

Ըստ ԿԸՀի 2017 թվա կա նի ապ րի լի 9ի թիվ 163Ա ո րոշ ման՝ ը նտր
ված պատ գա մա վոր նե րի թվից 23ն ի նք նա բա ցարկ են հայտ նել, այ
սինքն՝ ԱԺ պատ գա մա վոր նե րի գրե թե ¼ը119: ԿԸՀ ո րոշ մա նը նա խոր դող 

119 http://res.elections.am/images/dec/17.201_A.pdf
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փու լում ԶԼՄ հրա պա րա կում նե րի հա մա ձայն՝ ի նք նա բա ցար կի դի մում էր 
ներ կա յաց րել 35 պատ գա մա վոր: Այ նու հետև մեկ այլ հրա պա րակ ման հա
մա ձայն՝ 12 պատ գա մա վոր հայ տա րա րել է, որ ի նք նա բա ցար կի դի մում 
չի ներ կա յաց րել: Վե րո հի շյա լը վկա յում է նրանց նկատ մամբ ճն շում նե րի, 
կամ նրանց ա նու նից կեղ ծիք ներ կա տա րե լու, կամ վեր ջին նե րիս քա ղա
քա կան պա տաս խա նատ վու թյան բա ցա կա յու թյան և ի նք նու րույն քա
ղա քա կան գոր ծոն չհան դի սա նա լու մա սին։ Միև նույն ժա մա նակ, հի շյալ 
եր ևույ թի նման մեծ մասշ տա բը վկա յում է կու սակ ցու թյուն նե րի ներ սում 
ժա ղովր դա վա րա կան ի նս տի տուտ նե րի ա նար դյու նա վե տու թյան մա սին: 

Այս հար ցին ան դրա դարձ է կա տա րել նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նը իր 28.04.2017թ. ՍԴՈ1364 ո րոշ մամբ (տես՝13րդ պար բե
րու թյու նը):

 Հան րային վե րահս կո ղու թյան սահ մա նա փա կում նե րի մա սով.

ԶԼՄնե րի նկատ մամբ կի րառ ված օ րենսդ րա կան սահ մա նա փա կում
նե րի ար դյուն քում « Ժուռ նա լիստ նե րի «Աս պա րեզ» ա կումբ» հա սա րա
կա կան կազ մա կեր պու թյու նը, ո րի ա նու նից տա րած վում է եր կու լրատ
վա մի ջոց` «Աս պա րեզ» օ րա թերթ (գոր ծում է 2011թ.) և asparez.am լրատ
վա կան կայք (գոր ծում է 2004թ.), զրկ վեց այդ լրատ վա մի ջոց նե րի 1000 
(հա զար) ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հա վա տար մագ րե լու և նրանց մի ջո ցով 
ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րը լու սա բա նե լու հնա րա վո րու թյու նից (սույն զե կույ ցի 
3.1.11. բա ժի նը):

 Մի ա ժա մա նակ խնդ րա հա րույց են տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղով նե րի նոր լի ա զո րու թյուն նե րը տե ղա մա սում գտն վող դի տորդ
նե րի և ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման 
հնա րա վո րու թյան ա ռու մով:

4.2.  ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ ԵՎ 
ԿՈՒ ՍԱԿ ՑԱ ԿԱՆ ՇԱ ՀԵ ՐԻ ՄԻ Ա ՀՅՈՒ ՍՈՒՄ

(ՎԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ՌԵ ՍՈՒՐ ՍԻ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾՈՒՄ 
ՄԵԿ ԿՈՒ ՍԱԿ ՑՈՒ ԹՅԱՆ ՕԳ ՏԻՆ)

 Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյունն իր կող մից պե տա
կան իշ խա նա կան լծակ նե րի տնօ րին ման բե րու մով դրանք Ազ գային ժո
ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ ծա ռայեց րել է կու սակ ցու թյան 
շա հե րին և նպա տակ նե րին: Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյան ձեռ քում 
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է կենտ րո նաց ված գրե թե ո ղջ գոր ծա դիր (սկ սած Հան րա պե տու թյան 
Նա խա գա հից) և օ րենս դիր (պարզ մե ծա մաս նու թյուն) իշ խա նու թյու նը: 

Ժո ղովր դա վա րու թյան ա ռջև ծա ռա ցած ա մե նավ տան գա վոր և ը նտ
րա կան ի րա վուն քի ա պա հով ման հա մար ա ռաջ նային խո չըն դո տը Հա
յաս տա նում մի ա կու սակ ցա կան հա մա կար գի հաս տատ ման կա յուն 
մի տումն է: Այս եր ևույ թի ան հրա ժեշտ նա խա պայ մանն, ի նչ պես նաև 
ցու ցիչն է կու սակ ցա կան և պե տա կան գոր ծա ռույթ նե րի մի ա ձու լու մը/ մի
ա հյու սու մը, ի նչն ա ռա վել  ա կն հայ տո րեն և բա ցա հայտ այս ծա վա լով 
դրս ևոր վել է հենց այս ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում: 

4.3. ԸՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ԿԱՄ ՔԻ Ա ԶԱՏ ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԵՎ 
ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՄԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ ԽԱԽ ՏՈՒՄ ՆԵՐ 

(Ք ՎԵ ԱՐ ԿՈՒ ԹՅԱՆ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՒ ԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԻ 
ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ ՀՍ ԿՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ) 

Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ նոր ԸՕով սահ ման ված հան րային 
վե րահս կո ղու թյան նոր մե խա նիզմ նե րը, հատ կա պես՝ ը նտ րող նե րի կող
մից ստո րագր ված ցու ցակ նե րի հրա պա րակ ման օ րենսդ րա կան պա
հան ջը, նպաս տել են խախ տում նե րի այն պի սի կո պիտ տե սակ նե րի 
նվազ մա նը, ի նչ պի սիք են ա հա բե կում ներն ու բռ նու թյուն նե րը քվե ար
կու թյան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից նե րի կամ քվե ար կու թյա նըն թաց քում 
հան րային վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող սուբյեկտ նե րի (ԶԼՄ ներ
կա յա ցու ցիչ ներ, դի տորդ ներ) նկատ մամբ, քվե ա տու փի լցո նու մը և այլն։ 
Սա կայն դրանց ի րա կան ազ դե ցու թյու նը, ի նչ պես նաև թե րու թյուն ներն 
ու բա ցե րը լի ար ժեք բա ցա հայտ ված չեն ներդր ված ը նտ րող նե րի գրանց
ման է լեկտ րո նային սար քա վո րում նե րի տվյալ նե րի ան մատ չե լի ու թյան, 
ը նտ րող նե րի է լեկտ րո նային ռե գիստ րի և ը նտ րող նե րի ստո րագր ված 
ցու ցակ նե րի լի ար ժեք ու սում նա սի րու թյան կա տար ված չլի նե լու պայ ման
նե րում։ 

Ք վե ար կու թյա նը նա խոր դող ժա մա նա կա հատ ված (նա խընտ րա-
կան քա րոզ չու թյուն), Վար չա կան ռե սուր սի չա րա շա հում  ( սույն զե-
կույ ցի 2.4.1. բա ժին).

Ք վե ար կու թյա նը նա խոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծում, այդ թվում՝ 
նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան փու լում ար ձա նագր վել են վար չա կան 



95

ռե սուր սի հա մա տա րած օգ տա գործ ման և ը նտ րա կա շառ քի բա ժան ման 
բազ մա թիվ դեպ քե րի վե րա բե րյալ հա ղոր դում ներ: 

Ար ձա նագր վել է պե տա կան և հա մայն քային մի ջոց նե րի՝  պե տա կան 
բարձ րաս տի ճան և այլ պաշ տո նա տար ան ձանց, ի նչ պես նաև հան րային 
ո լոր տի ծա ռայող նե րի՝ դպ րոց նե րի տնօ րեն նե րի և ման կա պար տեզ նե րի 
վա րիչ նե րի, ներգ րա վում նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան մեջ ա ռա վե լա
պես հօ գուտ Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյան:

ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րար Վի գեն Սարգ սյա նը, ՀՀ ար դա րա
դա տու թյան նա խա րար Ար փի նե Հով հան նի սյա նը,  Եր ևա նի քա ղա քա
պետ Տա րոն Մար գա րյա նը և վար չա պետ Կա րեն Կա րա պե տյա նը հան
րա պե տու թյան ո ղջ տա րած քով մեկ մաս նակ ցել են քա րո զար շա վի և 
քա րոզ չու թյուն ի րա կա նաց րել ՀՀԿի օգ տին:  Ի սկ ՀՀ և ՀՀԿ նա խա գահ  
Սերժ Սարգ սյա նը ՀՀԿ օգ տին քա րոզ չու թյուն է ի րա կա նաց րել զին վո
րա կան նե րի շր ջա նում պաշ տո նա կան հան դի պում նե րի մի ջո ցով: 

Նա խընտ րա կան քա րոզ չու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում տե ղա կան 
ի նք նա կա ռա վար ման և պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի պաշ
տո նա տար ան ձանց՝ ը նտ րող նե րի վրա  ազ դե ցու թյու նը զու գակց վել է 
ը նտ րող նե րի ան ձնա կան տվյալ նե րի, այդ թվում՝ ան ձնագ րային, հա
վաք մամբ և ցու ցա կագր մամբ։ Դրանք այ նու հետև հանձն վել են մարզ
պե տա րան նե րին և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին, 
Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյան կենտ րո նա կան ը նտ րա կան շտա բին, 
ը նտ րա կան ցու ցա կում ը նդ գրկ ված պատ գա մա վոր նե րի թեկ նա ծու նե րի 
ը նտ րա կան շտաբ նե րին:

 Վե րոն կա րագ րյալն ա կն հայտ է դարձ նում, որ գոր ծել է հա մա կարգ
ված և կենտ րո նաց ված մե խա նիզմ՝ պե տա կան կա ռա վար ման և տե ղա
կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ծա ռայող նե րի/աշ խա տա կից նե րի 
ներգ րավ մամբ, ո րի մի ջո ցով, օգ տա գոր ծե լով այդ ռե սուր սի ազ դե ցու թյու
նը, ձևա վոր վել են ՀՀԿի օգ տին քվե ար կող նե րի ցու ցակ ներ՝ կենտ րո նաց
նե լով դրանք իշ խա նա կան կու սակ ցու թյան՝ ՀՀԿի տնօ րին ման ներ քո: 
Այս ա մե նի ար դյուն քում փաս տա ցի ի րա կա նաց վել է ազ դե ցու թյուն և հս
կո ղու թյուն ի նչ պես այդ ը նտ րող նե րի՝ քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցու թյան, 
այն պես է լ՝ նրանց կամ քի ձևա վոր ման և ար տա հայտ ման նկատ մամբ:

 Ֆի նան սա կան ռե սուր սի ա ռա վե լու թյու նը, ռե սուր սի կենտ րո նա ցում.

 Մեկ այլ, ու շադ րու թյան ար ժա նի հան գա մանք է այն, որ ը նտ րու թյուն
նե րին մաս նակ ցող իշ խող Հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյան հայ տա
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րա րագ րած նա խընտ րա կան հիմ նադ րա մի մի ջոց նե րը մի քա նի ան գամ 
գե րա զան ցում է ին մյուս մաս նա կից նե րի մի ջոց նե րը: 

Ըստ հայ տա րա րագր ված տվյալ նե րի՝ Հան րա պե տա կան կու սակ ցու
թյան նա խընտ րա կան հիմ նադ րամն ա մե նա մեծն է ե ղել՝ հաս նե լով մոտ 
400 մի լի ոն ՀՀ դրա մի, ի սկ մյուս կու սակ ցու թյուն նե րի և դա շինք նե րի 
նա խընտ րա կան հիմ նադ րամ նե րի մի ջոց նե րը մի ա սին վերց րած կազ մել 
են մոտ 481 մի լի ոն ՀՀ դրամ120: 

Թեև այս հան գա ման քը ը ստ օ րեն քի չի հան դի սա նում խախ տում և 
վար չա կան ռե սուր սի չա րա շա հում, այն հս տակ ցու ցիչ է նրա, որ տևա
կան ժա մա նա կա հատ ված ՀՀԿի իշ խող կու սակ ցու թյուն լի նե լու հան գա
ման քը խթա նել է գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք հան գեց րել են այդ կու սակ ցու
թյան և դրա ան դամ նե րի ֆի նան սա կան ռե սուր սի ան հա մա մատ գե րա
զանց մա նը մյուս բո լոր կու սակ ցու թյուն նե րի հա մե մատ: 

Հի շյալ հան գա ման քը հս տակ ցու ցիչ է քա ղա քա կան բազ մա կար ծու
թյան,  ռե սուրս նե րի մատ չե լի ու թյան, ը նտ րու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման 
և հա վա սար մր ցակ ցու թյան, ի նչ պես նաև առ հա սա րակ քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րին տրա մադր վող պե տա կան օ ժան դա կու թյան հա մա
կար գի և մե խա նիզմ նե րի ան կա տա րու թյան և ա նար դյու նա վե տու թյան 
կամ այդ ո ւղ ղու թյամբ պե տու թյան քա ղա քա կա նու թյան բա ցա կա յու թյան: 

Ընտ րա կա շառ քի բա ժան ման դեպ քեր.

 Նա խըտ րա կան քա րո զար շա վի ժա մա նա կա հատ վա ծում տար բեր 
աղ բյուր նե րի (ԶԼՄ հրա պա րա կում ներ, նա խընտ րա կան հան րա հա վաք
նե րի մաս նա կից ներ և հան րա հա վաք նե րի դի տար կում ներ) հա մա ձայն՝ 
ը նտ րա կա շառ քի բա ժա նու մը կրել է հա մա տա րած, շա րու նա կա կան և 
հա մա կարգ ված բնույթ, ին չի մա սին է վկա յում նաև բա ժան վող ը նտ րա
կա շառ քի մի աս նա կան չա փի սահ մա նու մը՝ 10.000 ՀՀ դրամ: 

Այս դեպ քե րի մա սին տր վել են բազ մա թիվ հա ղոր դում ներ ը նտ րու
թյուն նե րին մաս նակ ցող կու սակ ցու թյուն նե րի, պատ գա մա վո րու թյան 
թեկ նա ծու նե րի, վս տահ ված ան ձանց, դի տորդ նե րի և ԶԼՄնե րի կող մից, 
սա կայն դրանց կա պակ ցու թյամբ որ ևէ ար դյու նա վետ մի ջոց չի ձեռ նարկ
վել ոչ ը նտ րա կան վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի և ոչ 
էլ քրե ա կան հե տապնդ ման մար մին նե րի կող մից: Ա վե լին, բարձ րաս տի

120 http://res.elections.am/images/audit/02.04.17m.pdf
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ճան պաշ տո նյա նե րի և իշ խող ՀՀԿո ւմ  քա ղա քա կան բարձր պաշ տոն
ներ զբա ղեց նող գոր ծիչ նե րի կող մից դրանք ոչ մի այն չեն դա տա պարտ
վել, այլև խրա խուս վել և ար դա րաց վել են կամ հայ տա րար վել է դրանց 
դեմ պայ քա րի պե տու թյան ան կա րո ղու թյան մա սին, ին չի հետ ևան քով 
նման դեպ քե րը ստեղծ ված ան պատ ժե լի ու թյան և թողտ վու թյան պայ
ման նե րում ա վե լի մեծ թափ են ա ռել և տա րա ծում ստա ցել՝ դառ նա լով 
ան թա քույց և հա մա տա րած քվե ար կու թյա նը նա խոր դող օ րե րին և հատ
կա պես քվե ար կու թյան օ րը: 

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ան դրա դար ձել է վե րոգ րյալ խն
դիր նե րին իր 28.04.2017թ. ո րոշ մամբ (Ս ԴՈ1364)՝ պե տա կան քա ղա
քա կա նու թյան եւ ե րկ րի ի րա վա կան ան վտան գու թյան ամ րապնդ ման 
օ րա կար գի ա ռաջ նա հեր թու թյուն ճա նա չե լով ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում 
քա ղա քա կան կո ռուպ ցի այի դր սե ւո րում նե րի ար մա տա խիլ ա նե լու ան
հրա ժեշ տու թյու նը:

Ք վե ար կու թյա նը մաս նակ ցու թյան վրա ազ դե ցու թյուն, քվե ար կու-
թյան գաղտ նի ու թյան և այլ խախ տում ներ.

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 2րդ և 7րդ հոդ ված նե րով սահ ման ված 
ա զատ ը նտ րու թյան ի րա վուն քի խախ տում ներն ի րա կա նաց վել են լավ 
մշակ ված և հա մա կարգ ված մեկ ամ բող ջա կան շղ թա կազ մող, մե կը 
մյու սին շա րու նա կող, ը նտ րո ղի կամ քի ձևա վոր ման փու լից սկս վող և 
մինչև յու րա քան չյուր ը նտ րո ղի քվե ար կու թյան ա վարտն ի րա կա նաց վող 
գոր ծո ղու թյուն նե րով, ո րոն ցից ա ռա ջինն ը նտ րո ղի կամ քի ձևա վոր ման 
վրա ազ դե ցու թյունն է (վար չա կան ռե սուր սի չա րա շա հում, ը նտ րա կա
շառք, սպառ նա լիք, հար կադ րանք, այդ թվում՝ մաս նա վոր ո լոր տում 
աշ խա տողգոր ծա տու հա րա բե րու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված ազ դե
ցու թյուն), ի սկ մյուս ներն այդ մի ջոց նե րի ազ դե ցու թյան ար դյու նա վե տու
թյունն ա պա հո վող մի ջոց ներ (ք վե ար կու թյան նպա տա կով տե ղա մաս 
տե ղա փո խել, տե ղա մա սում քվե րա կու թյան նկատ մամբ հս կո ղու թյուն՝ 
ո ւղ ղոր դում նե րի, քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյան խախտ ման տար բեր 
մի ջոց նե րով)։ Որ պես հի շյալ ազ դե ցու թյան ա վար տա կան և այս մի ջո
ցի ար դյու նա վե տու թյան ա մե նա կար ևոր բա ղադ րիչ՝ այդ շղ թայի վեր
ջին օ ղակ, քվե ար կու թյան սե նյակ նե րում ա պա հով վել է քվե ար կու թյան 
նկատ մամբ ան մի ջա կան հս կո ղու թյուն կամ այդ պի սի հս կո ղու թյան առ
կա յու թյան վե րա բե րյալ բարձր աս տի ճա նի հա մո զիչ պատ րանք այդ 
հան ցա վոր շղ թայի տե ղում գտն վող ան դամ « պա տաս խա նա տո ւի», այդ 
թվում՝ տար բեր դի տորդ նե րի մի ջո ցով: Վե րոն կա րագ րյա լի ար դյուն քում 
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քվե ար կու թյան սե նյա կում նու նիսկ այն դեպ քե րում, ե րբ ան մի ջա կա նո
րեն և ո ւղ ղա կի ո րեն տե ղի չի ու նե ցել քվե ար կու թյան գաղտ նի ու թյան  
խախ տում, ը նտ րող նե րի մոտ տի րել է այն հա մոզ մուն քը, որ ամ բողջ տե
ղա մա սը գտն վում է բա ցար ձակ և ար դյու նա վետ հս կո ղու թյան ներ քո, և 
ի րենց կոնկ րետ քվե ար կու թյու նը ևս վե րահս կե լի է:

 Փաս տա ցի գոր ծել է ա զատ կամ քի ձևա վոր ման և կա մաար տա
հայտ ման նկատ մամբ վե րը նկա րագր ված ազ դե ցու թյան մի աս նա կան 
և կենտ րո նաց ված հա մա կարգ, մե խա նիզմ, այդ թվում՝ պե տա կան կա
ռա վար ման և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ներգ րավ
մամբ, ո րի նպա տակն է ե ղել նախ՝ ար դյու նա վետ ազ դե ցու թյուն գոր ծել 
ը նտ րող նե րի կամ քի ձևա վոր ման ա զա տու թյան վրա, ա պա՝ ը նտ րա
կան ի րա վուն քի սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի խախտ ման մի ջո
ցով հս կել այդ կամ քի ցան կա լի ար տա հայտ ման գոր ծըն թա ցը: Հի շյալ 
դրս ևո րում նե րը կրել են հա մա տա րած բնույթ և ան տես վել են ը նտ րա
կան hանձ նա ժո ղով նե րի կող մից և/ կամ ի րա կա նաց վել են վեր ջին նե րիս 
թողտ վու թյամբ: 

Ընտ րող նե րի՝ թե ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցու թյան, թե կամ քի 
վրա ազ դե ցու թյան տե սան կյու նից լրա ցու ցիչ վկա յու թյուն է հո գե բու ժա
րան նե րում, քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում և զին ծա ռայող նե րի 
մաս նակ ցու թյան ը նդ հա նուր ցու ցա նի շից է ա պես բարձր, գրե թե հա րյուր 
տո կո սի հաս նող ցու ցա նի շը, ի նչ պես նաև քվե ար կու թյան ար դյուն քը 
(սույն զե կույ ցի 2.4.8. բա ժին):

 Հի շյալ դրս ևո րում նե րի ազ դե ցու թյան աս տի ճանն ու ծա վա լը պար
զե լու և գնա հա տե լու ո ւղ ղու թյամբ ոչ մի քայլ չի ի րա կա նաց վել ։Այդ կա
պակ ցու թյամբ տե ղե կու թյուն ներն ու հա ղոր դում նե րը պատ շաճ քն նու
թյան և գնա հատ ման չեն են թարկ վել ը նտ րա կան վար չա րա րու թյուն 
ի րա կա նաց նող մար մին նե րի կող մից: Ա վե լին, տար բեր պաշ տո նա տար 
ան ձանց կող մից հի շյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը ո րակ վել են որ պես օ րեն քով 
չար գել ված: 

Ընտ րա կա շառ քի բա ժան ման, հան րային ո լոր տի ծա ռայող նե րի և 
մաս նա վոր ո լոր տում աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րով պայ մա
նա վոր ված ճն շում նե րի ազ դե ցու թյու նը ը նտ րու թյուն նե րի վրա և դրա 
հետ ևան քով հան րային վս տա հու թյան պա կասն ա կն հայտ է ե ղել նաև 
մի ջազ գային Ե ԱՀԿ/ԺՀ ՄԻԳ դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան դի տորդ նե րի 
հա մար (սույն զե կույ ցի 2.4.1. բա ժին): 
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Ընտ րող նե րի կամ քի վրա ազ դե ցու թյան բա ցառ ման հիմ նա հար ցե րին 
ան դրա դար ձել է նաև Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր 28.04.2017թ. 
ո րոշ մամբ121 (Ս ԴՈ1364, 11րդ և 13րդ պար բե րու թյուն ներ): Վեր ջինս 
ար ձա նագ րել է նաև  ա ռա վել ակ տիվ ու հե տե ւո ղա կան քայ լե րի ի րա
կա նաց ման ան հրա ժեշ տու թյա նը տն տե սա կան, վար չա կան եւ քա ղա քա
կան նե րու ժի սեր տա ճու մը հաղ թա հա րե լու, « գոր ծա տուվար ձու աշ խա
տող» փոխ հա րա բե րու թյուն ներն ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզ բուն քի 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան ա պա հո վե լու ո ւղ ղու թյամբ: 

4.4. ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ Օ ՐԵՆՍԳՐ ՔԻ ՆՈՐ 
ՓՈ ՓՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ

ԱՐ ԴՅՈՒՆ ՔՈՒՄ ՆԵՐ ՄՈՒԾ ՎԱԾ 
ՆՈ ՐԱ ՐԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍՈՎ

Ս տո րագր ված ցու ցակ նե րի մատ չե լի ու թյան վե րա բե րյալ.

20.10.2016թ. ը նտ րա կան օ րենսգր քում փո փո խու թյու նե րով նա խա
տես ված քվե ար կու թյու նից հե տո ը նտ րող նե րի կող մից ստո րագր ված 
ցու ցակ նե րի սկա նա վոր ման և ԿԸՀ կայ քում տե ղադր ման օ րենսդ րա կան 
պա հան ջի նա խա տե սու մը կրկ նաք վե ար կու թյուն նե րի և այլ ան ձանց փո
խա րեն քվե ար կու թյուն նե րի բա ցառ մանն ո ւղղ ված չա փա զանց կար ևոր 
նա խադ րյալ էր: Սա կայն, ի նչ պես ցույց տվեց ի րա վա կի րառ պրակ տի
կան, ան հրա ժեշտ բայց ոչ բա վա րար, քա նի որ ա ռանց ո րոն ման հա մա
կար գի այդ ցու ցակ նե րի ար դյու նա վետ վեր լու ծու թյան և խախ տում նե րի 
բա ցա հայտ ման տե սան կյու նից վե րահս կո ղու թյունն այն աս տի ճան ռե
սուր սա տար էր, որ ը ստ է ու թյան ան հնա րին էր դարձ նում դրանց ժա մա
նա կին և ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծու մը:

 Բա ցի դրա նից, ցու ցակ նե րի հրա պա րակ ման կա պակ ցու թյամբ 
օ րենսդ րա կան փո փո խու թյան հետ մի ա ժա մա նակ նա խա տես ված այլ 
ան ձի փո խա րեն քվե ար կե լու վե րա բե րյալ սուտ հայ տա րա րու թյուն տա
լու կամ կեղծ ստո րագ րու թյամբ հայ տա րա րու թյուն դի մու մին կից ներ կա
յաց նե լու հա մար քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, ը նդ ո րում՝ ի նչ
պես դի տա վո րյալ, այն պես էլ ան փու թու թյամբ գոր ծե լիս, ա կն հայ տո րեն 
սահ մա նա փա կում է ը նտ րող նե րի ստո րագր ված ցու ցակ նե րի հրա պա
րակ ման ար դյուն քում բա ցա հայտ ված տվյալ տե սա կի ը նտ րա կեղ ծի քի 

121 http://concourt.am/armenian/decisions/common/2017/pdf/sdv1364.pdf
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վե րա բե րյալ հա ղոր դում նե րի ներ կա յաց ման հնա րա վո րու թյու նը՝ ը ստ 
է ու թյան չե զո քաց նե լով ցու ցակ նե րի հրա պա րակ ման դրա կան ազ դե ցու
թյու նը հան րային վե րահս կո ղու թյան տե սան կյու նից։ 

Ընտ րող նե րի ռե գիստ րի և ցու ցակ նե րի հետ կապ ված խն դիր ներ.

Ընտ րող նե րի է լեկտ րո նային ցու ցակ նե րի, քվե ար կու թյան մաս նա
կից նե րի տվյալ նե րի և այդ սար քա վո րում ներ մուտ քագր ված տվյալ նե րի 
ստուգ ման, ի րա կան և պրակ տիկ վե րահս կո ղու թյան հնա րա վո րու թյան 
բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի նկատ մամբ 
հան րային վս տա հու թյան բարձ րաց ման նպա տա կը չա պա հով վեց (սույն 
զե կույ ցի 2.4.3., 2.4.4. բա ժին ներ):

 Դի տարկ վել են տեխ նի կա կան սար քա վո րում նե րի խա փան ման, սար
քա վո րում նե րի է լեկտ րո նային և ը նտ րող նե րի ստո րագր վող թղ թային 
ցու ցակ նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյան դեպ քեր: Ար ձա նագր վել է 
ը նտ րող նե րի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե րը ստեղ նա շա
րով տեխ նի կա կան սար քա վոր ման մեջ ներ մու ծե լու մեծ թիվ՝ 229.757 (ը
ստ ԿԸՀ պաշ տո նա կան տվյալ նե րի):

ՔԴՆի վեր լու ծա կան խմ բի կող մից հնա րա վոր ռիս կե րի բա ցա հայտ
ման ո ւղ ղու թյամբ կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի, այդ թվում՝ ը նտ
րող նե րի ցու ցակ նե րի  ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում, ար ձա նագր վել 
է ը նտ րող նե րի կրկն վող ա նուն նե րի բա վա կան մեծ թիվ: 06.12.2015թ. 
սահ մա նադ րա կան հան րաք վե ի և 02.04.2017թ. Ազ գային ժո ղո վի ը նտ
րու թյուն նե րի ՀՀ ոս տի կա նու թյան հրա պա րա կած ը նտ րող նե րի վերջ
նա կան ցու ցակ նե րի հա մե մա տու թյան ար դյուն քում վեր է հան վել շուրջ 
106.000 ը նտ րո ղի հաս ցե նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյուն:

 Չի րա կա նաց վեց 20.10.2016թ. ԸՕ փո փո խու թյուն նե րով ստեղծ ված 
հա մա տեղ հանձ նա ժո ղո վի պատ վի րած ը նտ րող նե րի նույ նա կա նաց ման 
քար տե րի և ան ձնագ րե րի շտե մա րա նի աու դի տը, ին չը չա փա զանց է ա
կան էր է լեկտ րո նային սար քա վո րում նե րի ներ մուծ ման կա պակ ցու թյամբ 
հան րային վս տա հու թյան ա պա հով ման տե սան կյու նից: 

Ընտ րու թյուն նե րի նկատ մամբ հան րային վս տա հու թյան մա կար դա կի 
վրա է ա պես ազ դեց նաև ը նտ րող նե րի գրանց ման սար քա վո րում ներ ներ
մուծ ված քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցած ը նտ րող նե րի մատ նադ րոշմ նե րի 
հնա րա վոր հա մընկ նում նե րը  բա ցա հայ տե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ 
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հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն ի րա կա նաց նե լու պա հան ջի մեր ժու մը թե 
ԿԸՀ, թե վար չա կան դա տա րա նի կող մից (սույն զե կույ ցի 3.1.14 բա ժին):

 Մի այն թվով 1500 տե ղա մա սե րում տե ղադր վե ցին տե սախ ցիկ ներ ։Ա
վե լին՝ ո րոշ վեց դրանց մի ջո ցով ձայ նագ րա ռում և ձայ նի հե ռար ձա կում 
չի րա կա նաց նել, ին չը է ա պես նվա զեց նում է այդ մի ջո ցի ար դյու նա վե տու
թյունն ու ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյու նը: Տե սախ ցիկ նե րի տե սա
նյու թե րի մատ չե լի ու թյու նը ևս ա ռան ձին խն դիր է, ո րը ևս է ա պես նվա
զեց նում է այդ գոր ծի քի ար դյու նա վե տու թյու նը, ը նտ րու թյուն նե րի նկատ
մամբ հան րային վս տա հու թյան բարձ րաց ման հնա րա վո րու թյու նը: Տե
սա նյու թե րի հե ռար ձա կու մը քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի ամ փո փու մից 
հե տո դա դա րեց վել է և դրանք լայն հան րու թյանն այլևս հա սա նե լի չեն, 
ի սկ այն սուբյեկտ նե րի հա մար ո րոնց ը ստ օ րեն քի դրանք տրա մադր
վում են ևս բա վա րար մատ չե լի ու թյուն ա պա հով ված չէ: Հաշ վի առ նե լով 
ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րի փոր ձը (որ տեղ ևս գոր ծում է ը նտ րա կան 
գոր ծըն թա ցի տե սան կա րա հան ման կար գա վո րում, ը նդ ո րում՝ նաև ձայ
նագ րա ռում) չա փա զանց է ա կան է տե սա նյու թե րի հե տընտ րա կան մատ
չե լի ու թյունն ա ռա վել խոր քային վեր լու ծու թյուն նե րի հա մար՝  ը նտ րա կան 
գոր ծըն թա ցի հե տա գա բա րե լավ ման տե սան կյու նից:

4.5.  ԲՈ ՂՈ ՔԱՐԿ ՄԱՆ Ի ՆՍ ՏԻ ՏՈՒ ՏԻ ՄԱ ՍՈՎ

Ըն թա ցա կար գեր.

Ընտ րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հա մար առ կա են լր ջա գույն 
խո չըն դոտ ներ, սահ մա նա փա կում ներ, ո րոնք է ա պես դժ վա րաց նում և 
սահ մա նա փա կում են կամ ան հնար են դարձ նում ը նտ րա կան ի րա վուն
քի ար դյու նա վետ ի րա ցու մը, պաշտ պա նու թյունն ու վե րա կանգ նու մը: Այդ 
սահ մա նա փա կում նե րի բնույ թը, դրանց նա խա տես ման հա մար ի րա վա
չափ նպա տա կի բա ցա կա յու թյու նը հան գեց նում է մի այն մեկ հետ ևու թյան 
այն մա սին, որ դրանց ի րա կան նպա տակն է ե ղել բո ղո քարկ ման ըն թա
ցա կար գերն է ա պես բար դաց նե լու մի ջո ցով նվա զեց նել բո ղոք նե րի ներ
կա յաց ման ի րա կան հնա րա վո րու թյունն ու բո ղոք նե ե րի քա նա կը: 

Ընտ րա կան վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի կող մից 
օ րեն քի կա մա յա կան և եր կա կի ստան դարտ նե րով կի րառ ման պատ ճա
ռով բա ցա կա յում է ը նտ րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան որ ևէ ար
դյու նա վետ և պի տա նի մի ջոց:
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 Դա տա րա նի մատ չե լի ու թյուն.

Ընտ րա կան վե ճե րով դա տա կան պաշտ պա նու թյան դի մե լու ըն թա
ցա կար գե րը և ժամ կետ նե րը (դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան ի րա վուն քի) 
ևս սահ մա նա փակ վե ցին: Հատ կա պես դա տա րա նի մատ չե լի ու թյան 
ի րա վուն քի է ա կան սա հա մա նա փա կում է պե տա կան տուր քի մա սին 
օ րեն քի կա մա յա կան մեկ նա բա նու թյու նը և այն պի սի բարձր պե տա կան 
տուր քե րի հաշ վար կը, ին չը գործ նա կա նում գրե թե ան հնար է դարձ նում 
դա տա կան պաշտ պա նու թյան դի մե լը:

 Թեև ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ բո ղոք նե րի ներ կա յաց ման ժամ
կետ նե րը ո րոշ չա փով  եր կա րաձգ վե ցին, նա խա տես ված մյուս ըն թա ցա
կար գե րի հաշ վին բա ցառ վեց դրանց գործ նա կան ար դյու նա վե տու թյու նը 
(սույն զե կույ ցի 3րդ բա ժին):

 Բո լոր առ կա փաս տե րը վկա յում են ի րա վա սու ը նտ րա կան հանձ նա
ժո ղով նե րի կող մից ընտ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ներ կա յաց ված բո
ղոք նե րը սահ ման ված ժամ կետ նե րում քն նե լուց  հրա ժար վե լու կամ խու
սա փե լու, ի նչ պես նաև բո ղո քարկ ման հա մա կար գի բա ցար ձակ ա նար
դյու նա վե տու թյան և հանձ նա ժո ղով նե րի ի նք նու րույն և ան կախ գոր ծե լու 
ան կա րո ղու թյան մա սին: Հի շյալն ո ւղ ղա կի ո րեն վկա յում է ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղով նե րի ը նտ րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ա ռու մով 
ա նար դյու նա վետ ա տյան չլի նե լու մա սին: Ի սկ դի մումբո ղոք նե րի վե րա
բե րյալ ո րո շում նե րի կա յաց ման ար հես տա կան ձգձ գում նե րը ո ւղ ղա կի
ո րեն վկա յում են այդ ո րո շում նե րի դեմ բո ղոք նե րը կամ դրանց քն նու
թյու նը ՀՀ կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից մինչև 
ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փո փու մը բա ցա ռե լու, ը նտ րա կան 
ի րա վուն քի ձա խող ման նպա տա կի մա սին: 

   4.6. ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՎԱՐ ՉԱ ՐԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆՈՂ 
Ը ՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈՎ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ 

ԵՎ ԿԸՀԻ ԴԵ ՐԱ ԿԱ ՏԱՐ ՄԱՆ ՄԱ ՍՈՎ

 ՏԸՀ-նե րի ի նք նու րույ նու թյան և ան կա խու թյան բա ցա կա յու թյան, 
ի նչ պես նաև ո րա կա վոր ման ան հա մա պա տաս խա նու թյան մա սին 
փաս տե րը. 

ՏԸՀ ան դամ նե րի ո րա կա վոր ման ցածր մա կար դա կը շա րու նա կում է 
խնդ րա հա րույց մնալ: 
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2017 թվա կա նի ապ րի լի 2ի ՀՀ ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի 
շր ջա նակ նե րում հե տընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ժա մա նակ ար ձա
նագր վել են ՏԸՀ գոր ծու նե ու թյա նը ԿԸՀ մի ջամ տու թյան և ՏԸՀնե րի ան
կա խու թյան բա ցա կա յու թյան, ի նչ պես նաև ՏԸՀնե րի ո րո շում նե րը մեկ 
կենտ րո նից կա յաց վե լու մա սին փաս տեր (օ րի նակ՝ դի մումբո ղոք նե րով 
նշա նակ վող նիս տե րի օր վա և ժա մի ԿԸՀի կող մից նշա նակ ման հան
գա ման քը, ի նչն ար ձա նագր վել է ՏԸՀ ան դամ նե րի ու ղիղ խոս տո վա նու
թյուն նե րի մի ջո ցով 

Հի շյալ խն դիր ներն ան խու սա փե լի ո րեն հան գեց նում են մի ի րա վի
ճա կի, ե րբ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ե ռաս տի ճան հա մա կար գում 
բա ցա կա յում է հանձ նա ժո ղով նե րի ի նք նու րույ նու թյունն ու  մի մյան ցից 
ան կա խու թյու նը, այն սեր տա ճած է և ու նի մեկ կա ռա վար ման կենտ րոն՝ 
ԿԸՀ, ի սկ մյուս  ստո րա դաս հանձ նա ժո ղով նե րը՝ տա րած քային և տե ղա
մա սային, հան դես են գա լիս որ պես կա տա րող ներ և զուրկ են ի նք նու
րույն և ան կախ ո րո շում ներ կա յաց նե լու ի րա կան լի ա զո րու թյու նից: Այս 
ի րա վի ճակն ան խու սա փե լի ո րեն հան գեց նում է ը նտ րա կան ի րա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան ի րա կան մի ջո ցի բա ցա կա յու թյան, հատ կա պես վե
րա դա սու թյան կար գով բո ղոք նե րը ևս չեն կա րող նման ի րա վի ճա կում 
հա մար վել որ պես ար դյու նա վետ մի ջոց: 

Ընտ րու թյուն նե րի նկատ մամբ հան րային վս տա հու թյան ցածր մա կար
դա կը պայ մա նա վոր ված է նաև ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի, նրանց 
ան կա խու թյան և ան կողմ նա կա լու թյան նկատ մամբ ան վս տա հու թյամբ: 

Ընտ րա խախ տում նե րի կան խար գել ման, բա ցա հայտ ման և ար դյու
նա վետ քն նու թյան ա պա հով ման տե սան կյու նից ը նտ րա կան հանձ նա ժո
ղով նե րի ա նար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյունն ար ձա նագր ված է նաև ՀՀ 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շում նե րով:

4.7.  ԴԻ ՏՈՐ ԴԱ ԿԱՆ Ա ՌԱ ՔԵ ԼՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

●  Տե ղա կան դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ներ.

2017թ. ապ րի լի 2ի ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րին հա վա տար մագր ված դի
տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րից շա տե րը ե րբ ևէ որ ևէ կերպ հայտ
նի չեն ե ղել մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը կամ ժո ղովր դա
վա րու թյան խթան մա նը միտ ված ի րենց գոր ծու նե ու թյամբ, ին չը կաս կա
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ծի տակ է դնում նրանց դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նե լու 
նպա տա կը: Այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րի բազ մա թիվ դի տորդ ներ աչ քի 
են ըն կե լընտ րող նե րի ո ւղ ղորդ ման և քվե ար կու թյան նկատ մամբ հս կո
ղու թյան «ա ռա քե լու թյուն» ի րա կա նաց նե լիս՝ վայե լե լով հանձ նա ժո ղով
նե րի հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը։ Այս պի սով շա րու նա կում է խնդ րա հա
րույց մնալ դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն նե րի ան կողմ նա կա լու թյան և 
դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան շղար շի ներ քո այլ խն դիր ներ հե տապն դող 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի և դի տորդ նե րի բա ցա հայտ ման հար ցը:

49 տե ղա կան դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց րած կազ մա
կեր պու թյուն նե րից և 28.021 դի տորդ նե րից ա ռա վե լա պես « Քա ղա քա
ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան և «Ան կախ դի տորդ» հա սա րա կա կան 
դա շին քի շր ջա նակ նե րում հան դես ե կող կազ մա կեր պու թյուն ներն ու 
դի տորդ ներն են ե ղել ա ռա վել ակ տիվ, դի տար կել են ա ռա վել մեծ թվով 
ը նտ րա խախ տում ներ և նպաս տել դրանց հան րայ նաց մա նը, միև նույն 
ժա մա նակ ձեռ նա մուխ ե ղել ը նտ րա կան ի րա վուն քի (ի նչ պես սուբյեկ
տիվ, այն պես է լ՝ օբյեկ տիվ) պաշտ պա նու թյան, այդ թվում՝ ի րա վա կան 
գոր ծըն թաց ներ նա խա ձեռ նե լով: Հենց այս դի տոր դա կան ա ռա քե լու
թյուն նե րի դի տար կած և հրա պա րա կած խախ տում նե րի վրա են է ա պես 
հեն ված ե ղել ը նտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցող քա ղա քա կան կազ մա կեր
պու թյուն նե րի հա րու ցած ը նտ րա կան վե ճե րը:Այս հան գա մանք նե րին ան
դրա դար ձել է նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը իր 28.04.2017թ. 
ո րոշ մամբ122 (Ս ԴՈ13642, պար բե րու թյուն ներ՝ 11, 12 )՝ ը նդ գծե լով « Քա
ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան դե րը:

 Մի ջազ գային դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ներ.

Ու շագ րավ է նաև այն փաս տը, որ ԿԸՀն նա խա պես մեր ժել է ՀՀ 
ԸՕով սահ ման ված կար գով հրա վեր ու ղար կել մի շարք մի ջազ գային 
դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ Ժո ղովր դա վա րա կան ը նտ րու
թյուն նե րի եվ րո պա կան պլատ ֆոր մին (EPDE  European Platform for 
Democratic Elections) և Ը նտ րու թյուն նե րի մո նի տո րին գի կազ մա կեր պու
թյուն նե րի եվ րո պա կան ցան ցին  (ENEMO – European Network of Elections 
Monitoring Organizations), ի նչն ու ղիղ ցու ցիչ է նրա, որ հա յաս տա նյան 
իշ խա նու թյու նը սահ մա նա փա կում է ը նտ րու թյուն նե րի նկատ մամբ ա ռա
վել լայն ան կողմ նա կալ հան րային վե րահս կո ղու թյու նը, ին չը բա ցա սա
բար է ան դրա դառ նում նաև ՀՀ մի ջազ գային հե ղի նա կու թյան վրա։ 

122  http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2017/pdf/sdv1364.pdf (Ս ԴՈ
1364, 12րդ պար բե րու թյուն)
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ՔԴՆ դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան կազ մա կեր պա կան և մե թո դա-
բա նու թյան մա սով.

● Ար դյու նա վե տու թյու նը

« Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյու նը ը նտ րու թյուն նե րի ա ռա
վել ար դյու նա վետ դի տարկ ման նպա տա կով ստեղծ ված հար թակ է, ո րը 
նպա տակ ու նի ա պա հո վե լու դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, 
ի նչ պես նաև ԶԼՄնե րի հնա րա վո րինս լայն և սերտ հա մա գոր ծակ ցու
թյու նը: ՔԴՆ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նաև ստեղ ծել դի տոր դա կան 
թիմ  յու րա քան չյուր տե ղա մա սում, ի նչն է ա պես մե ծաց նում է դի տոր
դա կան աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը:  ՔԴՆ նպա տակ նե րից է 
ա պա հո վել դի տոր դա կան ա ռա վել լայն, փոր ձա ռու և մաս նա գի տա ցած 
հա մայն քի ձևա վո րու մը, ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցի և օ րենսդ րու թյան 
խն դիր նե րի ա ռա վել խոր քային և հետ ևո ղա կան վեր լու ծու թյունն ու աշ
խա տան քի ա պա հո վու մը, ի նչ պես նաև մի աս նա կան տե ղե կատ վա կան 
ա ռա վել լայն հա սա նե լի հար թա կի ձևա վո րու մը :

● Խն դիր նե րը

 Հիմ նա կան խն դիր նե րից են  մե ծա ծա վալ դի տոր դա կան ա ռա քե լու
թյան դեպ քում ո րա կյալ դի տոր դա կան ռե սուր սի (մարդ կային ռե սուր սի) 
ը նտ րու թյան և ո րա կյալ նա խա պատ րաստ ման ար դյու նա վե տու թյու նը, 
ին չը պայ մա նա վոր ված է ժա մա նա կի սղու թյամբ:

 Ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի ան բա վա րա րու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է այն հան գա ման քով, որ ը նտ րու թյուն նե րի միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ
վա ծում ը նտ րա կան ծրագ րե րի հա մար դրա մաշ նորհ ներ չեն տրա մադր
վում, ին չը բա ցա սա բար է ան դրա դառ նում դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն
նե րի կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման շա րու նա կա կա նու թյան վրա: 

Հիմ նա կա նում ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյու նը ստաց վում է մի ջազ
գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի դրա մաշ նորհ նե րի տես քով, ը նտ րու
թյուն նե րին նա խոր դող կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում, ի նչն իր հեր թին 
սահ մա նա փա կում է ո րա կյալ, վս տա հե լի և ար դյու նա վետ դի տորդ նե րի 
նա խա պատ րաստ ման և ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյու նը: 
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Ամ փո փում.

 Կա րե լի է փաս տել, որ ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյան փո փո խու թյուն նե
րը և ձեռ նարկ ված այլ մի ջոց նե րը չծա ռայե ցին Սահ մա նադ րու թյան 2րդ 
հոդ վա ծով սահ ման ված ա զատ ը նտ րու թյան  ի րա վուն քի ի րա կա նաց
ման և դրա ե րաշ խիք նե րի ա պա հով ման մա կար դա կի բարձ րաց ման, 
ի նչ պես նաև հան րային վս տա հու թյան բարձ րաց ման հայ տա րար ված 
նպա տա կին: 

2017թ. ապ րի լի 2ի ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում ի հայտ ե կան 
ա վե լի խոր քային խն դիր ներ, ո րոնք լր ջա գույն մար տահ րա վեր են ը նտ
րու թյուն նե րի մի ջո ցով ժո ղովր դի իշ խա նու թյան ի րաց ման ե րաշ խա վոր
ման և ա պա հով ման հար ցում՝ ա զատ և ար դար ը նտ րա կան ի րա վուն քի 
ա պա հով ման, պաշտ պա նու թյան՝ ը նտ րա խախ տում նե րի և ը նտ րա կան 
վե ճե րի կա պակ ցու թյամբ ար դյու նա վետ քն նու թյուն ի րա կա նաց նե լու 
հա մար: 

Որ ևէ ա ռա ջըն թաց չի գրանց վել նաև բո ղո քարկ ման սահ ման ված 
գոր ծըն թաց նե րի և դրանց կի րարկ ման պրակ տի կայի ո լոր տում. դրանց 
ա նար դյու նա վե տու թյու նը փաս տա ցի ան հնա րին է դարձ նում ը նտ րա
կան վե ճե րը ի րա վա կան ճա նա պար հով լու ծե լը և ը նտ րա կան ի րա վուն քի 
պաշտ պա նու թյու նը: 

Ընտ րա կան օ րենսդ րու թյու նը պա րու նա կում է կար գա վո րում ներ, 
ո րոնք հա կա սու թյան մեջ են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան և Մար դու ի րա
վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցի այի հետ, չեն բա վա րա րում ի րա վա
կան ո րո շա կի ու թյան սկզ բուն քի չա փա նիշ նե րին: Միև նույն ժա մա նակ, 
ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյունն ու նի է ա կան բա ցեր ը նդ հա նուր, հա վա սար, 
ա զատ և  գաղտ նի ը նտ րա կան ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր ման տե սան կյու
նից: Է ա կան են նաև ը նտ րա կան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ պաշտ պա
նու թյան օ րենսդ րա կան ե րաշ խիք նե րի թե րու թյուն նե րը: 

Ա ռա վել ցայ տուն կեր պով ար տա հայտ վեց իշ խող կու սակ ցու թյան 
կող մից իշ խա նու թյան գրե թե բո լոր ճյու ղե րի նկատ մամբ այն պի սի ար
դյու նա վետ հս կո ղու թյու նը, ո րի պայ ման նե րում պե տա կան և կու սակ ցա
կան գոր ծա ռույթ նե րի վտան գա վոր ծա վա լի մի ա հյու սումն ամ բող ջո վին 
պայ մա նա վո րում է ը նտ րու թյուն նե րի և ը նտ րա խախ տում նե րի կա պակ

ցու թյամբ քն նու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը և ը նտ րա կան վե ճե րի ել քը: 
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5. Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 Սահ մա նադ րու թյամբ հռ չակ ված՝ հա մընդ հա նուր, հա վա սար, ա զատ, 
գաղտ նի և ո ւղ ղա կի ը նտ րա կան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ար դյուն
քում ը նտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովր դա վա րու
թյան հաս տատ ման և ժո ղովր դի կող մից հան րային իշ խա նու թյան ձևա
վոր ման նպա տա կով ան հրա ժեշտ է առ կա ա ռանց քային խն դիր նե րի 
հիմ նա վոր և հա մա պար փակ լու ծում, ո րը հնա րա վոր է մի այն շա հագր
գիռ բո լոր կող մե րի, այդ թվում՝ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կա
ռույց նե րի մաս նակ ցու թյամբ և հնա րա վո րինս լայն հան րային քն նար
կում նե րի և լայն հան րային կոն սե սու սի մի ջո ցով: 

Անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 
28.04.2017թ. ՍԴՈ 1364 ո րոշ մամբ վեր հան ված օ րա կար գային խն դիր
նե րի խոր քային քն նար կում և լի ար ժեք լուծ ման մե խա նիզմ նե րի մշա կում:

5.1.  ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ՄՐ ՑԱԿ ՑՈՒ ԹՅԱՆ Ա ՊԱ ՀՈ ՎՈՒՄ

 Հա մա մաս նա կան ը նտ րա կար գի լի ար ժեք ա պա հով ման նպա տա կով 
ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել ի րա կան քա ղա քա կան ծրագ րային մր ցակ ցու
թյուն կու սակ ցու թյուն նե րի միջև՝ բա ցա ռե լով քա ղա քա կան և գոր ծա րար 
շա հե րի վտան գա վոր մի ա հյուս ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

Անհ րա ժեշտ է մշա կել պե տա կան/ վար չա կան ռե սուր սի օգ տա գործ
ման (չա րա շահ ման) բա ցառ ման ար դյու նա վետ օ րենսդ րա կան լու ծում
ներ` հա վա սա րակշ ռե լով դրանք ար դյու նա վետ և հա մա չափ պա տաս
խա նատ վու թյան մի ջոց նե րով:

 Կու սակ ցու թյուն նե րը պետք է գոր ծադ րեն ա վե լի մեծ ջան քեր՝ ը նդ լայ
նե լու ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյան և գոր ծըն թաց նե րի վե րա բե րյալ ի րենց 
վս տահ ված ան ձանց գի տե լիք նե րը և ա ռա վել պատ շաճ կազ մա կեր պեն 
ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի վե րահս կո ղու թյու նը: 
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5.2. ԸՆՏ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈՎ ՆԵ ՐԻ 
ԵՎ ՎԱՐ ՉԱ ՐԱ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՄԱ ՍՈՎ

Անհ րա ժեշտ է կի րա ռել այն պի սի լու ծում նե րի հա մա լիր, ո րը թույլ 
կտա.

•   Ա պա հո վել բո լոր մա կար դա կի հանձ նա ժո ղով նե րի ձևա
վոր ման թա փան ցի կու թյան բարձր մա կար դակ և այդ 
հանձ նա ժո ղով նե րում ան կախ շր ջա նակ նե րի և մաս նա
գետ նե րի ներգ րավ ման հնա րա վո րինս լայն խո ղո վակ ներ: 

•   Ձ ևա վո րել ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ե ռաս տի ճան 
հա մա կար գում հա կակ շիռ նե րի և փո խա դարձ զս պում նե
րի ար դյու նա վետ մե խա նիզմ՝ ա պա հո վե լով ի րա կան ան
կա խու թյուն և ի նք նու րույ նու թյունև բա ցա ռե լով մի ջամ տու
թյու նը նրանց գոր ծու նե ու թյա նը: 

•   Ու նե նալ հանձ նա ժո ղով նե րի ձևա վոր ման այն պի սի հա մա
կարգ, ո րը կա պա հո վի նրանց պար բե րա կան թար մա ցու
մը և կբա ցա ռի սեր տաճ ման բա ցա սա կան եր ևույթ նե րը:

•   Ս տեղ ծել Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կազ
մի ա ռա ջադր ման և ձևա վոր ման այն պի սի հա մա կարգ, 
ո րը կա պա հո վի թեկ նա ծու նե րի հնա րա վո րինս լայն շր ջա
նա կի ա ռա ջադր ման հնա րա վո րու թյուն, մաս նա վո րա պես՝ 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
ներգ րավ մամբ:

•   Ա պա հո վել հան րային ի րա կան և ար դյու նա վետ վե րահս
կո ղու թյան ա ռա վել լայն և ը նդ գր կուն մե խա նիզմ ներ թե 
ՏԸՀնե րի և թե ԿԸՀի գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ: 

•   Ե րաշ խա վո րել օ րենսդ րու թյան մա կար դա կով պա տաս խա
նատ վու թյան այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք կհա վա սա րակշ
ռեն ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի մաս նա կից նե րի բո լոր 
ի րա վունք նե րը և կբա ցա ռեն ի րա վունք նե րի խախտ մամբ 
ա րա տա վոր ված ան ձանց ներգ րա վու մը ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղով նե րում:
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5.3.  ԸՆՏ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՑՈՒ ՑԱԿ ՆԵ ՐԻ ՃՇԳՐ ՏՈՒՄ

•    Ներդ նել ը նտ րող նե րի ռե գիստ րի և բնակ չու թյան ռե
գիստ րի հա մա պա տաս խա նու թյան ստուգ ման ար դյու
նա վետ և ը նտ րա կան գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված բո լոր 
սուբյեկտ նե րին հա սա նե լի մե խա նիզմ և հնա րա վո րու
թյուն, ին չը կբա ցա ռի դրանց ո ւռ ճաց ման որ ևէ հնա րա
վո րու թյուն: 

•   Տա րան ջա տել քվե ար կու թյան օ րը (ա ռն վազն ԸՕով սահ
ման ված քվե ար կու թյան օր վան նա խոր դող ժա մա նա
կա հատ վա ծում ճշտ ված ցու ցակ նե րի հրա պա րակ ման 
պա հին) Հա յաս տա նում գտն վող և Հա յաս տա նից բա ցա
կայող ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րը:

•    Ներդ նել ը նտ րող նե րի ստո րագր ված ցու ցակ նե րի ո րո նե լի 
հա մա կարգ, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա սեղմ ժամ կետ
նե րում ար դյու նա վե տո րեն ի րա կա նաց նել ան հրա ժեշտ 
ստու գում նե րը, ո րի ար դյունք նե րը հնա րա վոր կլի նի օգ
տա գոր ծել ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փոփ ման 
շր ջա նակ նե րում: 

•   Ա պա հո վել ը նտ րող նե րի գրանց ման է լեկտ րո նային սար
քա վո րում ներ մուտ քագր ված տվյալ նե րի մատ չե լի ու թյուն 
և դրանց ստուգ ման ար դյու նա վետ և ը նտ րա կան գոր ծըն
թա ցում ներգ րավ ված բո լոր սուբյեկտ նե րին հա սա նե լի 
վե րահս կո ղու թյան մե խա նիզմ:

 5.4. ԴԻ ՏՈՐԴ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ՎՈՒՆՔ ՆԵ ՐԻ Ը ՆԴ ԼԱՅ ՆՈՒՄ

Անհ րա ժեշտ է վե րաց նել նոր ԸՕով ներ մուծ ված՝ դի տորդ նե րի և ԶԼՄ 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կող կար գա վո րում նե
րը, բա ցա ռե լով նաև խտ րա կան կար գա վո րում նե րը:

 Մի ջազ գային հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին հրա վի րե լու 
ի րա վա սու թյու նը պետք է վե րա պա հել ոչ մի այն պե տա կան, այլև հա սա
րա կա կան կա ռույց նե րին: 
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5.5. ԲՈ ՂՈ ՔԱՐԿ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵ ՐԻ 
ԱՐ ԴՅՈՒ ՆԱ ՎԵ ՏՈՒ ԹՅԱՆ Ե ՐԱՇ ԽԱ ՎՈ ՐՈՒՄ 

Ընտ րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան, ը նտ րա կան վե ճե րով ար
դյու նա վետ քն նու թյան ի րա կա նաց ման և ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե
րի վրա ազ դե ցու թյուն նե րի ար դա րա ցի գնա հատ ման ե րաշ խա վոր ման 
և ա պա հով ման նպա տա կով ան հրա ժեշտ են հա մա կող մա նի և հա մա
կարգ ված մի ջո ցա ռում ներ, ի նչ պես օ րենսդ րա կան, այն պես է լ՝ ի րա վա
կի րառ դաշ տում: Մաս նա վո րա պես.

•    Վեր լու ծել և վե րա նայել ը նտ րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա
նու թյան հա սա նե լի և ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի ե րաշ խա
վոր ման և ա պա հով ման հար ցե րը ը նտ րա կան վար չա րա րու
թյան մար մին նե րի, դա տա րան նե րի և ՍԴի ա ռջև: 

•    Վե րա նայել ը նտ րա կան վե ճե րով դի մումբո ղոք նե րի ներ
կա յաց ման ըն թա ցա կար գե րի և ժամ կետ նե րի, դրանց քն
նու թյան ըն թա ցա կար գե րի և ժամ կետ նե րի օ րենսդ րա կան 
կա նո նա կար գում նե րը ար դյու նա վետ քն նու թյան հա մար ան
հրա ժեշտ ե րաշ խիք նե րի ձևա վոր ման և ա պա հով ման տե
սան կյու նից:

•   Օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան նպա
տա կով բո ղո քարկ ման ի րա վունք վե րա պա հել  ը նտ րող նե
րին և դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց րած կազ
մա կեր պու թյուն նե րին։

•    Նա խա տե սել բո ղո քարկ ման սուբյեկտ նե րի ա ռա վել լայն շր
ջա նակ, այդ թվում՝ դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին 
վե րա պա հել ի րա վունք ի րենց հա վա տար մագ րած  դի տորդ
նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան, ի նչ պես նաև:

 •   Ընտ րա կան ի րա վուն քի ար դյու նա վետ պաշտ պա նու թյան 
ա պա հով ման նպա տա կով ան հրա ժեշտ է վե րա նայել և եր
կա րաձ գել ար դյունք նե րի վերջ նա կան ամ փոփ ման  ժամ
կետ նե րը։

 •   Ընտ րա կան վե ճե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի և ժամ կետ
նե րի սղու թյան հաշ վառ մամբ ան հրա ժեշտ է է ա պես պար
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զեց նել բո ղոք նե րին ա ռա ջադր վող ձևա կան պա հանջ նե րը՝ 
բա ցա ռե լով դրան ցով պայ մա նա վոր ված սահ մա նա փա կու
նե րը և ե րաշ խա վո րել ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան դի մե լու 
մատ չե լի ու թյու նը ա ռա վել լայն շր ջա նա կի հա մար: 

•   Ընտ րա կան վե ճե րով ա պա հո վել ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով
նե րի հետ պաշ տո նա կան է լեկտ րո նային կա պի մի ջոց նե րով 
հա ղոր դակ ցու թյան և փաս տաթղ թաշր ջա նա ռու թյան հնա
րա վո րու թյու նը: 

5.6. ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵՐ

Օ րա կար գային հար ցեր պետք է դարձ վեն ար ձա նագր ված բո լոր 
խախ տում ներն ու խն դիր նե րը, ո րոնք պետք է վեր լուծ վեն ը նտ րա կան 
օ րենսդ րու թյան և պրակ տի կայի շր ջա նակ նե րում, բա ցա հայտ վեն և վե
րաց վեն մատ նանշ ված հա մա կար գային խն դիր նե րը:ս

•    քա ղա քա ցի նե րը պետք է կար ևո րեն դի տոր դա կան ա ռա քե
լու թյան դերն ու նշա նա կու թյու նը, մաս նակ ցեն մի ջազ գային 
ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս խա նող ա զատ և ար դար 
ը նտ րա կան հա մա կար գի ստեղծ ման նկատ մամբ հան րային 
պա հան ջի ձևա վոր մանն ու ստանձ նեն ո րո շա կի ան ձնա կան 
պա տաս խա նատ վու թյուն ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րը վե
րահս կե լու ո ւղ ղու թյամբ. 

•    մի ջազ գային կա ռույց նե րը պետք է վե րա նայեն ի րենց մո տե
ցու մը և ը նտ րա կան օ րի նագ ծե րի տեքս տե րի կամ ը նտ րու
թյուն նե րի վե րա բե րյալ ի րենց գնա հա տա կան նե րը հիմ նա
վո րեն օբյեկ տիվ փաս տարկ նե րով՝ ձեռն պահ մնա լով հապշ
տապ եզ րա կա ցու թյուն նե րից ու քա ղա քա կան կո նյունկ տու
րային տեքս տե րից: 




