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 Պատ րաստ ված «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

« Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան շր ջա նակ նե րում

 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 Թբի լի սի ում 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 և Ժո ղովր դա վա րու թյան ազ գային ի նս
տի տու տի 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 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/

Fund ed by
the Europ ean Unio n



4 5

 Բո վան դա կու թյան ցանկ

 նա խա բան .............................................................................5

 Բո ղո քարկ ման գոր ծըն թա ցը 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նում ................................................7

 Բո ղո քարկ ման գոր ծըն թա ցը 
ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նում .............................27

 Բո ղո քարկ ման գոր ծըն թա ցը ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա րա նում ....40

Ընտ րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով 
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1.  նա խա Բան

2017թ . ապ րի լի 3-ին և 4-ին ի նչ պես դի տորդ նե րի սուբյեկ տիվ, 
այն պես է լ՝ ը նդ հա նուր (օբյեկ տիվ) ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ-
տում նե րի վե րա բե րյալ « Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան 
(այ սու հետ՝ նաև ՔԴՆ-ի) 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 րի և վեր ջին նե րիս դի-
տորդ նե րի ա նու նից 309 դի մում-բո 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 նտ րա կան ի րա վուն-
քի խախ տում նե րի հետ, ի սկ 149-ը՝ սուբյեկ տիվ: Ազ գային ժո ղո վի 
2017թ . ապ րի լի 2-ի ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում ար ձա նագր ված 
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ներ կա յաց ված դի մում-բո 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 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի (այ սու հետ՝ 
նաև ՏԸՀ-նե րի) կող մից:

 Տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ո րո շում նե րի դեմ 
ՀՀ կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով (այ սու հետ՝ նաև ԿԸՀ) 
է ներ կա յաց վել ը նդ հա նուր առ մամբ 109 բո ղոք, ո րոնց ճն շող մե ծա-
մաս նու թյան հի ման վրա վար չա կան վա րույթ նե րի հա րու ցու մը մերժ-
վել է: 
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ՏԸՀ-նե րի և ԿԸՀ-ի ո րո շում նե րի դեմ ներ կա յաց վել է ը նդ հա նուր 
առ մամբ 96 հայց։ Դրան ցից 65-ը վար չա կան դա տա րա նի կող մից 
ըն դուն վել են վա րույթ։ 28 գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի՝ հայ-
ցա դի մում նե րը վա րույթ չըն դու նե լու մա սին ո րո շում նե րի դեմ ներ կա-
յաց վել են վե րաքն նիչ բո ղոք ներ, ո րոն ցից 15-ը բա վա րար վել են ամ-
բող ջու թյամբ, ի սկ 5-ը՝ մաս նա կի: Բո ղոք նե րից 5-ը բեր վել է պե տա-
կան տուր քի հաշ վարկ ման ո րո շում նե րի դեմ։ 13 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։  

ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի դի տարկ ման ար դյուն քում ար ձա նագր ված 
խախ տում նե րի վե րա բե րյալ ներ կա յաց ված հայ ցե րից 7-ը բա վա-
րար վել են մաս նա կի ո րեն  (վար չա կան գոր ծեր թիվ ՎԴ/3980/05/17, 
ՎԴ/4067/05/17, ՎԴ/3991/05/17, ՎԴ/3992/05/17, ՎԴ/4053/05/17, 
ՎԴ/4071/05/17 և ՎԴ4072/05/17), 4-ը՝  մերժ վել (վար չա կան գոր-
ծեր թիվ ՎԴ/4086/05/17, ՎԴ/5381/05/17,  ՎԴ/4052/05/17 և 
ՎԴ/4063/05/17): 

11 գոր ծով (թիվ ՎԴ/4067/05/17, ՎԴ/3980/05/17, ՎԴ/5381/05/17, 
ՎԴ/4086/05/17, ՎԴ/4052/05/17, ՎԴ/3991/05/17, ՎԴ/3992/05/17, 
ՎԴ/4053/05/17, ՎԴ/4063/05/17, ՎԴ/4071/05/17, ՎԴ/4072/05/17) 
ներ կա յաց վել են վե րաքն նիչ բո ղոք ներ գործն ը ստ է ու թյան լու ծող 
դա տա կան ակ տե րի դեմ: Թիվ ՎԴ/4067/05/17 վար չա կան գոր ծով 
վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված ո րոշ ման դեմ 2018թ. 
ապ րի լի 20-ին ներ կա յաց վել է վճ ռա բեկ բո ղոք:

2.  Բո ղո քարկ Ման գոր ծԸն թա ցԸ 
ՀՀ վար չա կան դա տա րա նուՄ

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նը թիվ ՎԴ/4086/05/17, ՎԴ/3994/05/17, 
ՎԴ/4052/05/17, ՎԴ/3991/05/17, ՎԴ/3992/05/17, ՎԴ/3980/05/17, 
ՎԴ/4053/05/17, ՎԴ/4063/05/17, ՎԴ/4072/05/17, ՎԴ/4067/05/17, 
ՎԴ/4102/05/17, ՎԴ/5385/05/17, ՎԴ/5381/05/17, ՎԴ/4097/05/17 վար-
չա կան գոր ծե րով  կա յաց րել է գործն ը ստ է ու թյան լու ծող դա տա-
կան ակ տեր: Դա տա րան նե րի վճիռ նե րով հայ ցա դի մում նե րից յո-
թը (ՎԴ/3994/05/17, ՎԴ/4086/05/17,ՎԴ/4052/05/17,ՎԴ/4097/05/17
,ՎԴ/5385/05/17, ՎԴ/5381/05/17, ՎԴ/4063/05/17,) ամ բող ջու թյամբ 
մերժ վել են, ի սկ յո թը (ՎԴ/3980/05/17, ՎԴ/4053/05/17, ՎԴ/4067/05/17, 
ՎԴ/4102/05/17, ՎԴ/3991/05/17, ՎԴ/3992/05/17, ՎԴ/4072/05/17) բա-
վա րար վել են մաս նա կի: Վար չա կան դա տա րա նի յոթ վճիռ նե րի դեմ 
ներ կա յաց վել են վե րաքն նիչ բո ղոք ներ՝ դա տա կան ակ տերն ամ բող-
ջու թյամբ բե կա նե լու պա հան ջով: Մաս նա կի բա վա րար ված դա տա-
կան ակ տե րի դեմ ևս ներ կա յաց վել են վե րաքն նիչ բո ղոք ներ՝ դա տա-
կան ակ տե րը չբա վա րար ված պա հանջ նե րի մա սով բե կա նե լու պա-
հան ջով: Ներ կա յաց ված վե րաքն նիչ բո ղոք նե րի հետ մի ա ժա մա նակ 
ներ կա յաց վել են բո ղո քա բեր հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե-
րին և դի տորդ նե րին պե տա կան տուր քից ա զա տե լու վե րա բե րյալ միջ-
նոր դու թյուն ներ: ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նը եր կու գոր-
ծով (ՎԴ/3980/05/17, ՎԴ/4086/05/17) կա յաց րել է ո րո շում պե տա կան 
տուր քից ա զա տե լու վե րա բե րյալ միջ նոր դու թյուն նե րը մեր ժե լու մա սին 
և վե րա դարձ նել վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը, ո րոնք բո ղո քարկ վել են  ՀՀ 
վճ ռա բեկ դա տա րան: Վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից 
մյուս բո լոր գոր ծե րի քն նու թյու նը դեռ ըն թաց քի մեջ է:

 Դա տա րան նե րը, վար չա կան գոր ծե րի  շր ջա նակ նե րում ան դրա-
դառ նա լով հայ ցա դի մում նե րի հիմք-հիմ նա վո րում նե րի մի մա սին, 
դրանք հա մա րել են ան հիմն, ի սկ ո րոշ հիմ նա վո րում ներ նույ նիսկ 
քն նու թյան ա ռար կա չեն դարձ րել:

 Թիվ ՎԴ/4102/05/17 գոր ծով ան դրա դառ նա լով ը նտ րա կան հանձ-
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նա ժո ղո վի/ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան-
գոր ծու թյան) ի րա վա չա փու թյան գնա հատ ման հար ցին՝ դա տա րա նը 
գտել է, որ օ րենս դիրն ի րա վունք չի վե րա պա հել դի տոր դին պա հան-
ջե լու հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հից վե րաց նե լու տե ղա մա սային ը նտ-
րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում գրանց ված խախ տում-
նե րը: Դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ օ րենսդ րի կող մից դի-
տոր դին ի րա վունք չի վե րա պահ վել նաև տե ղա մա սային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում գրանց ված խախ տում նե րի կա-
պակ ցու թյամբ ար դյու նա վետ քն նու թյան և օ րենսդ րու թյամբ սահ ման-
ված մի ջոց նե րի ձեռ նարկ ման, խախ տում ներ կա տա րած ան ձանց և 
դրանք ար ձա նագ րե լու և վե րաց նե լու պա տաս խա նատ վու թյուն կրող 
ան ձանց՝ օ րեն քով սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե-
լու, հա մա պա տաս խան սուբյեկտ նե րի ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի 
ար ձա նագր ման և դրանք ը ստ հնա րա վո րու թյան վե րաց նե լու, հիմ-
քե րի առ կա յու թյան դեպ քում, այդ թվում` քրե աի րա վա կան բնույ թի 
խախ տում ներն ը ստ են թա կա յու թյան վե րա հաս ցե ագ րե լու, տե ղա մա-
սե րում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վրա խախ տում նե րի ազ դե ցու-
թյու նը քն նար կե լու և գնա հա տե լու մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու պա հանջ 
ներ կա յաց նել: Ա նդ րա դառ նա լով տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ-
նա ժո ղով նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյան) ոչ ի րա վա չա փու-
թյան հար ցին` դի տորդ նե րի և դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի կար գա վի ճա կից բխող սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախտ-
ման հիմ քով՝ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ գրան ցա մա տյա նում 
գրա ռում կա տա րե լու վե րա բե րյալ պա հանջ ներ կա յաց նե լու փաս տի 
վե ա բե րյալ որ ևէ վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի ա պա ցույց չի ներ կա-
յաց վել դա տա րա նին: Ա նդ րա դառ նա լով ՏԸՀ-ի և ԿԸՀ-ի ո րո շում նե-
րի ոչ ի րա վա չա փու թյան հար ցին (օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քի 
խախտ ման մա սով)՝ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դի տոր դը, ի նչ-
պես նաև վեր ջի նիս հա վա տար մագ րած` դի տոր դա կան ա ռա քե լու-
թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վունք ու նե ցող հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պու թյու նը, ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ո րո շու մը, գոր ծո ղու թյու-
նը (ան գոր ծու թյու նը) կա րող է բո ղո քար կել մի այն այն դեպ քում, ե թե 

գտ նում է, որ խախտ վել է իր` օ րենսգր քով սահ ման ված ի րա վուն քը` 
սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը, ի սկ օբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու-
թյամբ հան դես գա լու ի րա վա սու թյամբ վեր ջինս օ ժտ ված չի։ Դա տա-
րանն այդ մա սով ի րա վա չափ է հա մա րել ՏԸՀ-ի ո րո շու մը` վար չա կան 
վա րույ թի հա րու ցու մը մեր ժե լու վե րա բե րյալ և այդ մա սով ո րո շումն 
ան փո փոխ թող նե լու մա սին ԿԸՀ-ի ո րո շու մը: Դա տա րա նը քն նարկ-
ման ա ռար կա չի դարձ րել ՏԸՀ-նե րի կող մից դի մում-բո ղոք նե րի վե-
րա բե րյալ ո րո շում նե րը ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փոփ ման 
հա մար սահ ման ված ժամ կե տից մեկ օր ա ռաջ կա յաց նե լու հար ցը: 
Ա նդ րա դառ նա լով ԿԸՀ-ի ո րոշ ման ոչ ի րա վա չա փու թյան հար ցին` դի-
տոր դի և դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյան ը նտ րա կան ի րա վունք-
նե րի, այդ թվում` օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում նե րը 
վի ճար կե լու ի րա վուն քին՝ դա տա րա նը հա վա սա րա պես կի րա ռե լի է 
հա մա րել դի տոր դի և դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյան ը նտ րա կան 
ի րա վունք նե րի, այդ թվում` օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ-
տում նե րը վի ճար կե լու ի րա վուն քի խախտ ման հիմ քով ՏԸՀ-ի ո րոշ-
ման կա պակ ցու թյամբ բեր ված պատ ճա ռա բա նու թյուն ներն ու հիմ-
նա վո րում նե րը: Դա տա րանն ը ստ է ու թյան չի ան դրա դար ձել նաև 
ՏԸՀ-ի կող մից Հայց վոր նե րի դի մում-բո ղո քի հի ման վրա ո րոշ ման 
կա յաց ման ժամ կետ նե րին, ո րոնք բա ցա ռել են այդ ո րոշ ման դեմ 
ներ կա յաց ված բո ղո քը ԿԸՀ-ի կող մից մինչև ը նտ 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 գնա հա տե լու հնա րա վո րու թյու նը: Դա տա րա նը, ան դրա-
դառ նա լով դի տոր դի և դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյան ՝օբյեկ տիվ 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյամբ հան դես գա լու ի րա վա սու թյամբ 
օ ժտ ված չլի նե լու հան գա ման քին, որ ևէ կերպ ան դրա դարձ չի կա-
տա րել ՏԸՀ-ի և ԿԸՀ-ի ո րո շում նե րը` հայց վոր հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի կող մից վի ճար կե լու ի րա վա սուբյեկ տու թյան 
վե րա բե րյալ՝ հայ ցա դի մու մով ներ կա յաց ված հիմ նա վո րում նե րին: 
Մինչ դեռ, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան ի րա վա սուբյեկ տու-
թյան վե րա բե րյալ հիմ քերն ու հիմ նա վո րում նե րը ման րա մասն շա-
րադր ված են ե ղել Հայ ցա դի մու մով: Դա տա րա նը, թեև ըն դու նել է, որ 
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ՏԸՀ ներ կա յաց ված դի մու մում մեջ բեր ված սուբյեկ տիվ ի րա վունք-
նե րի են թադ րյալ խախ տում նե րի մա սով վար չա կան վա րույ թի հա-
րու ցու մը մեր ժե լու վե րա բե րյալ ՏԸՀ-ի ո րո շու մը և այդ մա սով ո րո-
շումն ան փո փոխ թող նե լու մա սին ԿԸՀ-ի ո րո շու մը ոչ ի րա վա չափ 
են, սա կայն չի ան դրա դար ձել հայ ցա դի մու մում բարձ րաց ված այն 
հար ցին, որ ՏԸՀ ո րոշ ման բո վան դա կու թյու նից պարզ է դառ նում, որ 
տա րած քային հանձ նա ժո ղո վի կող մից ի րա կա նում ի րա կա նաց վել է 
վար չա կան վա րույթ: Այ սինքն, ձևա կա նո րեն կա յաց նե լով վա րույ թի 
հա րու ցու մը մեր ժե լու վե րա բե րյալ ո րո շում՝ ի րա կա նում հանձ նա ժո-
ղո վի կող մից կա յաց վել է ը ստ է ու թյան ո րո շում՝ ա ռանց վար չա կան 
վա րույթ հա րու ցե լու: Դա տա րանն ը նդ հան րա պես չի ան դրա դար ձել 
հայ ցա դի մու մի հիմ քե րին, ո րոնք վե րա բե րել են այն հան գա ման քին, 
որ Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում ի րա կա նաց ված 
դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան և ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ո րո-
շում նե րի բո ղո քարկ ման գոր ծըն թա ցում ար ձա նագր վել են մի շարք 
փաս տեր, ո րոնք վկա յում են այն մա սին, որ տա րած քային ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղով նե րը գոր ծել են ոչ թե որ պես ան կախ վար չա
կան մար մին ներ, այլ ի րենց գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց րել են 
կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան մի ջա կան հա մա
կարգ ման և վե րահս կո ղու թյան պայ ման նե րում:

 Թիվ ՎԴ/4063/05/17 վար չա կան գոր ծով դա տա րա նը, ան դրա-
դառ նա լով տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի/ հանձ-
նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյան)   
ի րա վա չա փու թյան գնա հատ ման հար ցին, նախ` ան դրա դար ձել է դի-
տոր դի և դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյան կող մից ար ձա նագր ված 
օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում նե րի կա պակ ցու թյամբ 
ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ չձեռ նար կե լու հիմ քով տե ղա մա սային ը նտ-
րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյան 
հար ցին: Այս կա պակ ցու թյամբ դա տա րա նի հիմ նա վո րում նե րը նույ-
նու թյամբ կրկ նում են նա խորդ գոր ծում ար տա ցոլ ված հիմ նա վո րում-
նե րը։ Ի նչ վե րա բե րում է դի տոր դի կող մից գրան ցա մա տյա նում գրա-
ռում կա տա րե լու հար ցին, ա պա դա տա րա նը նշել է, որ գրան ցա մա-

տյա նում գրա ռում կա տա րե լու վե րա բե րյալ պա հանջ ներ կա յաց նե լու 
փաս տի առ թիվ որ ևէ վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի ա պա ցույց չի ներ-
կա յաց վել դա տա րա նին: Դա տա րանն ան տե սել է հայ ցա դի մու մում 
մատ նանշ ված մյուս տե ղա մա սե րում ար ձա նագր ված խախ տում նե-
րը ԿԸՀ-ին ո ւղղ ված դի մու մում նե րա ռե լու և դրանք ԿԸՀ-ի լի ա զո-
րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում վի ճար կե լու և հա մա պա տաս խան մի-
ջոց նե րի ձեռ նարկ ման հար ցը, ին չով էլ բա ցատր վում է բո լոր Հայց-
վոր նե րի՝ պատ շաճ սուբյեկտ հան դի սա նա լու հան գա ման քը: Ա նդ-
րա դառ նա լով ՀՀ ԿԸՀ գրու թյու նը (վար չա կան ակ տը) և/ կամ ԿԸՀ 
ներ կա յաց ված դի մում-բո ղոքն ա ռանց քն նարկ ման վե րա դարձ նե լու 
գոր ծո ղու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հան ջին` դա տա րանն 
ար ձա նագ րել է, որ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր-
ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու թյան մա սին բո ղոք նե րը ոչ ի րա վա սու 
հանձ նա ժո ղո վին ներ կա յաց վե լու դեպ քում հա մա պա տաս խան վար-
չա րա րու թյան ըն թա ցա կար գի նկատ մամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ ման ված են ո րո շա կի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես, որ այդ դեպ քում ոչ ի րա վա-
սու ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը դի մու մը չի քն նար կում և գրու թյամբ 
վե րա դարձ նում է դի մու մա տո ւին` նշե լով պատ ճառ նե րը։ Հետ ևա բար 
այս վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ` դա տա-
րանն ար ձա նագ րել է, որ տվյալ դեպ քում « Վար չա րա րու թյան հի-
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան օ րեն քի 33-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ի րա վա կար գա վո րու մը 
կի րա ռե լի չէ այս վա րույ թի նկատ մամբ:

 Թիվ ՎԴ/3980/05/17 և ՎԴ/4067/05/17 վար չա կան  գոր ծե րով դա-
տա րան ներն ան հրա ժեշտ չեն հա մա րել ա ռան ձին-ա ռան ձին ան դրա-
դառ նալ վկա յա կոչ ված մյուս փաս տարկ նե րի գնա հատ մա նը, քա նի 
որ հա մա րել են, որ բո վան դա կային ա ռու մով դրանք ար դեն ի սկ 
հերք ված են դա տա րա նի վեր լու ծու թյուն նե րով և հիմ նա վո րում նե րով։ 
Ու շագ րավ է, որ թիվ ՎԴ/3994/05/17 վար չա կան գոր ծով դա տա րա նը 
մի այն ան դրա դար ձել է հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան ի րա վա-
սուբյեկ տու թյան և դի տորդ նե րի խախտ ված ի րա վունք նե րի հար ցին։ 
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Այ սինքն՝ հայ ցա դի մու մում բարձ րաց ված մյուս հար ցե րը քն նարկ ման 
ա ռար կա չեն դարձ վել այն հիմ նա վոր մամբ, որ դա տա րա նը դրանք 
հա մա րում է ամ բող ջու թյամբ ան հիմն՝ փաս տա կան և ի րա վա կան 
տե սան կյուն նե րից:  

թիվ վդ/3980/05/17, ՎԴ/4067/05/17 և ՎԴ/4086/05/17 վար-
չա կան  գոր ծե րով դա տա րան նե րը, ան դրա դառ նա լով վկա յա կոչ-
ված ը նդ հա նուր (օբյեկ տիվ) ը նտ րա կան ի րա վունք նե րի խախտ ման 
հար ցին, դիր քո րո շում են ար տա հայ տել առ այն, որ ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի ո րո շում նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու-
նը) բո ղո քար կե լու ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րու թյու նը պայ մա-
նա վոր ված է բո ղո քար կող սուբյեկ տի ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան 
նպա տա կի առ կա յու թյամբ և օ րեն քով սահ ման վել է բո ղո քարկ ման 
ի րա վունք ու նե ցող սուբյեկտ նե րի կազմ։ Այ նու հետև դա տա րան նե րը 
ո րո շել են, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ը նտ րա կան օ րենսգր-
քով հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին և դի տորդ նե րին 
դի մում-բո ղոք նե րում նշ ված ը նդ հա նուր (օբյեկ տիվ) ի րա վունք նե րի 
խախտ մամբ պայ մա նա վոր ված պա հանջ ներ կա յաց նե լու ի րա վունք 
վե րա պահ ված չէ:

 Թիվ ՎԴ/4053/05/17 վար չա կան գոր ծով դա տա րա նը հա մա րել 
է, որ դի տորդ նե րը և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը տե-
ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րի գոր ծո-
ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հան ջի 
մա սով շա հագր գիռ ան ձ չեն հան դի սա նում, քան զի այդ հայ ցա պա-
հան ջով ի րենց որ ևէ սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան նպա-
տակ չի հե տապնդ վում:

 Թիվ ՎԴ/3980/05/17, ՎԴ/4067/05/17 և ՎԴ/4086/05/17 վար չա-
կան գոր ծե րով դա տա րան նե րը, ան դրա դառ նա լով դի տորդ նե րի 
գնա հա տա կան նե րը տե ղա մա սային հանձ նա ժո ղով նե րի գրան ցա-
մա տյան նե րում ար ձա նագ րե լու, ի սկ ար դեն ի սկ ար ձա նագր ված 
լի նե լու դեպ քում` հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նար կե լու 
պա հանջ նե րի ի րա վուն քին և հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րի 
գոր ծո ղու թյուն նե րով և/ կամ ան գոր ծու թյամբ դի տորդ նե րի ը նտ րա-

կան ի րա վունք նե րի խախտ մա նը, ան հրա ժեշտ են հա մա րել պար զել, 
թե ա րդյոք հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րով 
(ան գոր ծու թյամբ) խախտ վել են դի տորդ նե րի ի րա վունք նե րը, ին չի 
կա պակ ցու թյամբ ար ձա նագ րել են, որ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին 
դի տար կում ներ և ա ռա ջար կու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը 
չի նե րա ռում դի տարկ ման ար դյուն քում դի տոր դի կող մից քվե ար կու-
թյան ըն թաց քում քվե ար կու թյան վե րոն շյալ կար գի խախտ ման հետ 
չկապ ված խախ տում նե րը հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում գրա-
ռե լու պա հան ջի ի րա վունք: 

Թիվ ՎԴ/3994/05/17 վար չա կան գոր ծով դա տա րա նը հա մա րել է, 
որ դի տորդ նե րը որ ևէ կերպ չեն հե տապն դել ի րենց ՀՀ ը նտ րա կան 
օ րենսգր քով վե րա պահ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան նպա-
տակ և չեն հան դի սա ցել ի րա վա սու սուբյեկտ ներ։ Նաև հա վե լել է, որ 
գոր ծում առ կա չէ ա պա ցույց այն մա սին, որ որ ևէ պա հանջ է ներ կա-
յաց վել ար ձա նագր ված խախ տում նե րը տե ղա մա սային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում գրան ցե լու վե րա բե րյալ, և որ 
նման պա հան ջը չի կա տար վել (կաս կածն ա ռա ջա նում է նաև այն 
հիմ քով, որ, ը ստ դի տոր դի, ար ձա նագր ված խախ տու մը հանձ նա ժո-
ղո վի ան դամ նե րի կող մից վե րաց վել է, ին չը ող ջամ տո րեն հան գեց-
նում է այն հետ ևու թյան, որ դրա ար ձա նագր ման ան հրա ժեշ տու թյուն 
չի ա ռա ջա ցել), ո ւս տի այդ մա սով ա պա ցույց նե րի բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում վե րո հի շյալ փաս տը չի կա րող հա մար վել հաս տատ ված: 

Թիվ ՎԴ/4053/05/17 վար չա կան գոր ծով դա տա րանն ար ձա նագ-
րել է, որ ա պա ցուց ման են են թա կա քվե ար կու թյան կար գի են թադ-
րյալ խախտ ման վե րա բե րյալ գնա հա տա կանն ար ձա նագ րե լու պա-
հան ջի՝ դի տոր դի կող մից ներ կա յաց ված լի նե լու և հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հի կող մից նման պա հան ջը բա վա րա րե լու փաս տե րը։ Այ-
նու հետև դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ չի ներ կա յաց վել ա պա ցույց, 
ո րով կհաս տատ վե ին հի շյալ փաս տե րը: Դա տա րա նը գտել է, որ 
վար չա կան մարմ նի պար տա կա նու թյու նից դուրս է ի նք նին վի ճարկ-
վող գոր ծո ղու թյուն նե րի/ան գոր ծու թյան/ առ կա յու թյան/ բա ցա կա յու-
թյան փաստն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը: 
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Դա տա րա նը, թիվ ՎԴ/3980/05/17 վար չա կան գոր ծով ան դրա դառ-
նա լով ՏԸՀ և ԿԸՀ ո րո շում նե րը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հանջ նե-
րին, գտել է, որ դրանք ոչ ի րա վա չափ են, քա նի որ ոչ ի րա վա սու ան ձի 
(ՀԿ-նե րի և դի տորդ նե րի) կող մից ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ ներ-
կա յաց ված դի մում նե րի հի ման վրա վար չա կան վա րույթ չհա րու ցե լը և 
վար չա կան վա րույ թի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լը 
կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն այն դեպ քում, ե րբ դի մու մից ա կն հայտ 
է, որ տվյալ ի րա վուն քը դի մու մա տո ւին չի պատ կա նում: Այ սինքն՝ դա-
տա րա նը փաս տել է, որ ի րա վունք նե րի խախտ ված լի նե լու հան գա-
ման քի բա ցա հայ տու մը կամ հեր քու մը կա րող էր ի րա կա նաց վել մի այն 
ա նա չառ, ար դա րա ցի և ող ջա միտ ժամ կե տում դի մում նե րի ը ստ է ու-
թյան քն նու թյան ար դյուն քում, այլ ո չ՝ դի մում նե րի ըն դու նե լու թյան փու-
լում: Դա տա րանն ար ձա նագ րել է նաև, որ  ե րբ ՏԸՀ ո րո շու մը են թա կա 
է ճա նաչ ման որ պես ոչ ի րա վա չափ, ա պա այդ ակ տի բո ղո քարկ ման 
ար դյուն քում ըն դուն ված ԿԸՀ ո րո շու մը ևս են թա կա է ոչ ի րա վա չափ 
ճա նաչ ման` ան կախ այն հան գա ման քից, թե բո ղո քարկ ման ար դյուն-
քում ըն դուն ված ո րո շումն ի նք նին ի րա վա չափ է, թե` ոչ:  Նույն հար ցի 
շուրջ դա տա րա նը դիր քո րո շում է ար տա հայ տել թիվ ՎԴ/4053/05/17 
գոր ծի շր ջա նակ նե րում՝ նշե լով, որ ՏԸՀ դի մում-բո ղոք ներ կա յաց նե-
լով, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը և դի տորդ նե րը սուբյեկ-
տիվ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյանն ա ռնչ վող մա սով հան դես են ե կել 
ի րենց դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի պաշտ-
պա նու թյամբ, հետ ևա բար հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
և դի տորդ նե րի սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյանն ա ռնչ վող 
մա սով, վար չա կան վա րույ թի հա րու ցու մը մեր ժելն ի րա վա չափ չէ: 
Միև նույն ժա մա նակ դա տա րա նը դիր քո րո շում է ար տա հայ տել առ 
այն, որ դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նող հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյու նը և դի տորդն ի րա վա սու չեն ը նտ րա կան գոր-
ծըն թա ցում հան դես գա լու ը նդ հա նուր (օբյեկ տիվ)  ը նտ րա կան ի րա-
վուն քի պաշտ պա նու թյամբ:

 Դա տա րան նե րը քն նարկ ման ա ռար կա են դարձ րել նաև ՏԸՀ-նե րի 
կող մից դի մում-բո ղոք նե րի վե րա բե րյալ ո րո շում նե րը ը նտ րու թյուն նե-

րի ար դյունք նե րի ամ փոփ ման հա մար սահ ման ված ժամ կե տից մեկ 
օր ա ռաջ կա յաց նե լու հար ցը (թիվ ՎԴ/3980/05/17, ՎԴ/4067/05/17 
ՎԴ/4053/05/17, ՎԴ/4086/05/17 վար չա կան գոր ծե րով), սա կայն ը ստ 
է ու թյան քն նարկ ման ա ռար կա չի դարձ վել ը նտ րու թյուն նե րի ար-
դյունք նե րի ամ փոփ ման ար դյու նա վե տու թյան տե սան կյու նից այդ 
հան գա ման քի բա ցա սա կան ի րա վա կան հետ ևան քը։ Փո խա րե նը՝ 
դա տա րան ներն ըն դա մե նը ար ձա նագ րել են, որ հանձ նա ժո ղով նե րը 
ո րո շում նե րը կա յաց րել են օ րեն քով սահ ման ված դի մում նե րին պա-
տաս խա նե լու և ո րո շում ներ ըն դու նե լու  ժամ կետ նե րում: Հի շյալ հար-
ցի կա պակ ցու թյամբ դա տա րան ներն ար ձա նագ րել են, որ ը ստ է ու-
թյան խն դի րը օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րի ան կա տա րու թյունն 
է, ին չին գնա հա տա կան տա լը դուրս է ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
ի րա վա սու թյան շր ջա նա կից:

 Դա տա րան նե րը, ան դրա դառ նա լով հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի՝ որ պես ը նտ րա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու-
թյամբ ՀՀ վար չա կան դա տա րան դի մող սուբյեկ տի հար ցին (թիվ 
ՎԴ/3980/05/17, ՎԴ/4067/05/17, ՎԴ/3984/05/17, ՎԴ/4086/05/17 
վար չա կան գոր ծե րով), եզ րա հան գել են, որ հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պու թյունն ի րա վա սու չէ ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քով ան մի-
ջա կա նո րեն ի րեն չվե րա բե րող ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
նպա տա կով բո ղո քար կել ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ո րո շու մը կամ 
գոր ծո ղու թյու նը (ան գոր ծու թյու նը): Վճիռ նե րով ար ձա նագր վել է, որ 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
ո րո շու մը, գոր ծո ղու թյու նը (ան գոր ծու թյու նը) կա րող է բո ղո քար կել 
մի այն ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քով ան մի ջա կա նո րեն հենց ի րեն վե-
րա բե րող ի րա վունք նե րի  մա սով, որ պի սիք են դի տոր դի հա վա տար-
մագր ման հար ցե րը: 

Դա տա րա նը, ան դրա դառ նա լով ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քով սահ-
ման ված ՏԸՀ ո րո շում նե րի հրա պա րակ ման և հա սա նե լի ու թյան ա պա-
հով ման սուղ ժամ կետ նե րի հար ցին և, դրա նով պայ մա նա վոր ված, 
վե րա դաս հանձ նա ժո ղով բո ղո քարկ ման դժ վա րու թյուն նե րին (թիվ 
ՎԴ/4086/05/17 վար չա կան գոր ծով),  գտել է, որ նման հար ցի քն նար-
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կումն ը նդ դա տյա չէ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նին, քա նի որ Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նին է վե րա պահ-
վում ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցը վե րահս կե լու ի րա վա զո րու թյու նը:

 Թիվ ՎԴ/4067/05/17 վար չա կան գոր ծով դա տա րա նը, ան դրա-
դառ նա լով ԿԸՀ գրու թյուն նե րով ՀՀ ԿԸՀ ներ կա յաց ված դի մում-բո-
ղոք ներն ա ռանց քն նարկ ման վե րա դարձ նե լու հար ցին, գտել է, որ 
այն են թա կա չէ ոչ ի րա վա չափ ճա նաչ ման, քա նի որ բա ցա կա յում 
է այդ գոր ծո ղու թյու նը օ րեն քի խախտ մամբ ի րա կա նաց ված լի նե լու 
վա վե րա պայ մա նը:

 Թիվ ՎԴ/4086/05/17 վար չա կան գոր ծով դա տա րա նը, ան դրա-
դառ նա լով ԿԸՀ 06.05.2017 թվա կա նին նիստ հրա վի րե լու և նույն 
օ րը ո րո շում կա յաց նե լու ի րա վա չա փու թյա նը, գտել է, որ վար չա կան 
մար մինն օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված լի ա զո րու թյուն ներն ի րա կա-
նաց նե լիս, վար չա կան ա կտ ըն դու նե լուն ո ւղղ ված գոր ծու նե ու թյու նը 
պետք է ի րա կա նաց նի դի մու մը մուտ քագր վե լու օր վա նից սկ սած` 30 
օր վա ըն թաց քում, այ նու հետև նշել, որ նման պայ ման նե րում դի տոր-
դի ի րա վունք նե րի մի ջամ տու թյուն տե ղի չի ու նե ցել:

ՎԴ/3991/05/17 գոր ծով դա տա րանն ան դրա դար ձել է հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի տվյալ գոր ծով ի րա վա սուբյեկտ 
լի նել/չ լի նե լու հար ցին և ո րո շել, որ ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ 
դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ի րա վունք ու նե ցող հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից իր կող մից հա վա տար մագր ված 
դի տորդ նե րի մի ջո ցով դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նե-
լիս դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյան հա վա տար մագ րած դի տոր դի 
սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի խախ տու մը ան մի ջա կա նո րեն հան գեց նում է 
այդ կազ մա կեր պու թյան դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց-
նե լու ի րա վուն քի խախտ ման և այդ պի սի ի րա վուն քի պաշտ պա նու-
թյուն ի րա վա սու է հայ ցե լու ի նչ պես դի տոր դը, այն պես էլ վեր ջի նիս 
հա վա տար մագ րած հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը, որ պի սի 
պայ ման նե րում է մի այն հնա րա վոր ա պա հո վել դի տոր դա կան ա ռա-
քե լու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վուն քի լի ար ժեք ի րա ցու մը հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից։ 

Դա տա րա նը հի շյալ գոր ծով վճ ռել է. «1. Հայց վոր ներ Հա րութ 
Նալ բան դյա նի, Ա նի Հա կո բյա նի, Ար մի նե Բա լա յա նի, Միհ րան Մի-
քայե լյա նի, «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշնլ հա կա կո ռուպ ցի ոն 
կենտ րոն» և «Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի հայցն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի, թիվ 9 ը նտ-
րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի` թիվ 9/31, 9/35, 9/7, 
9/30, 9/55, 9/36 տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով(ներ)ի 
նա խա գահ(ներ)ի գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը), թիվ 9 տա-
րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 07.04.2017թ. թիվ 15-Ա ո րո-
շու մը և կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 02.05.2017թ. 
թիվ 184-Ա ո րո շու մը, ո րոնց հետ ևան քով խախտ վել են հայց վոր նե-
րի ի րա վունք նե րը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, 
բա վա րա րել մաս նա կի`04.04.2017թ.-ին թիվ 9 տա րած քային ը նտ-
րա կան հանձ նա ժո ղո վին ներ կա յաց ված դի մու մի 4.-րդ, 6.-րդ, 7.-րդ, 
8.-րդ 9.-րդ և 10.-րդ կե տե րում մեջ բեր ված սուբյեկ տիվ ի րա վունք-
նե րի են թադ րյալ խախ տում նե րի մա սով վար չա կան վա րույ թի հա-
րու ցու մը մեր ժե լու մա սով ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել թիվ 9 տա րած-
քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 07.04.2017թ. թիվ 15-Ա ո րո շու մը 
և այդ մա սով ո րո շումն ան փո փոխ թող նե լու մա սին կենտ րո նա կան 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 02.05.2017թ. թիվ 184-Ա ո րո շու մը: 
 Հայց վոր ներ՝ Հա րութ Նալ բան դյա նի, Ա նի Հա կո բյա նի, Ար մի նե Բա-
լա յա նի, Միհ րան Մի քայե լյա նի, «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշնլ հա-
կա կո ռուպ ցի ոն կենտ րոն» և «Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հայցն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի, թիվ 
9 ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի` թիվ 9/31, 9/35, 
9/7, 9/30, 9/55, 9/36 տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով(ներ)
ի նա խա գահ(ներ)ի գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) ոչ ի րա վա-
չափ ճա նա չե լու պա հան ջի մա սով, ի նչ պես նաև թիվ 9 տա րած քային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 07.04.2017թ. թիվ 15-Ա ո րո շու մը և 
կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 02.05.2017թ. թիվ 184-Ա 
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ո րո շու մը մնա ցած մա սով ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հանջ նե րի 
մա սով հայ ցը մեր ժել: ժուռ նա լիստ նե րի «Աս պա րեզ»   ա կումբ հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պու թյան, Նո նա Ար շա կի Չա թո յա նի, Սերյո ժա 
Սևա կի Գրի գո րյա նի հայցն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի, թիվ 9 ը նտ րա տա-
րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի` թիվ 9/31, 9/35, 9/7, 9/30, 
9/55, 9/36 տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով(ներ)ի նա խա-
գահ(ներ)ի գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը), թիվ 9 տա րած-
քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 07.04.2017թ. թիվ 15-Ա ո րո շու-
մը և կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 02.05.2017թ. թիվ 
184-Ա ո րո շու մը, ո րոնց հետ ևան քով խախտ վել են հայց վոր նե րի ի րա-
վունք նե րը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, մեր ժել: 
 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ-
նա ժո ղո վից և թիվ 9 ը նտ րա տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո-
ղո վից հօ գուտ Հայց վոր ներ Հա րութ Նալ բան դյա նի, Ա նի Հա կո բյա-
նի, Ար մի նե Բա լա յա նի, Միհ րան Մի քայե լյա նի, «Թ րանս փա րեն սի 
Ին թեր նեշնլ հա կա կո ռուպ ցի ոն կենտ րոն» և «Ի րա վուն քի Եվ րո պա 
մի ա վո րում» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի բռ նա գան ձել 
4000 դրամ` որ պես պե տա կան տուր քի հա տու ցում: Պե տա կան տուր-
քի հար ցը մնա ցած մա սով հա մա րել լուծ ված:»:

 Դա տա րա նը ՎԴ/3992/05/17 գոր ծով ևս ան դրա դար ձել է հայց վոր 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան ի րա վա սուբյեկ տու թյան հար-
ցին և գտել, որ դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյան հա վա տար մագ-
րած դի տոր դի սուբյեկ տիվ ի րա վուն քի խախ տու մը ան մի ջա կա նո րեն 
հան գեց նում է այդ կազ մա կեր պու թյան դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն 
ի րա կա նաց նե լու ի րա վուն քի խախտ ման և այդ պի սի ի րա վուն քի 
պաշտ պա նու թյուն ի րա վա սու է հայ ցե լու ի նչ պես դի տոր դը, այն պես 
էլ վեր ջի նիս հա վա տար մագ րած հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու-
նը, որ պի սի պայ ման նե րում է մի այն հնա րա վոր ա պա հո վել դի տոր-
դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վուն քի լի ար ժեք ի րա-
ցու մը հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից։

 Դա տա րա նը սույն գոր ծով վճ ռել է. «1. Հայց վոր ներ` Սերյո ժա Գրի-

գո րյա նի, Ար նաս Մի կուլս կի ի, «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշնլ հա-
կա կո ռուպ ցի ոն կենտ րոն», ժուռ նա լիստ նե րի «Աս պա րեզ» ա կումբ 
և «Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի հայցն ը նդ դեմ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի, թիվ 9 ը նտ րա տա րած-
քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի` թիվ 9/7, 9/43 տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով(ներ)ի նա խա գահ(ներ)ի գոր ծո ղու թյուն-
նե րը (ան գոր ծու թյու նը), թիվ 9 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ-
նա ժո ղո վի 07.04.2017թ. թիվ 17-Ա ո րո շու մը և կենտ րո նա կան ը նտ-
րա կան հանձ նա ժո ղո վի 02.05.2017թ. թիվ 186-Ա ո րո շու մը, ո րոնց 
հետ ևան քով խախտ վել են հայց վոր նե րի ի րա վունք նե րը, ոչ ի րա-
վա չափ ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, բա վա րա րել մաս նա կի`  
Ար նաս Մի կուլս կի ի ա նու նից 10.04.2017թ. ՀՀ կենտ րո նա կան ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղո վին ներ կա յաց ված դի մում-բո ղո քի հիմ քով վար չա-
կան վա րույ թի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սով ոչ ի րա վա չափ ճա նա չել 
կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 02.05.2017թ. թիվ 186-Ա 
ո րո շու մը: Հայ ցը մնա ցած մա սով մեր ժել: Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վից հօ գուտ հայց-
վոր Ար նաս Մի կուլս կի ի բռ նա գան ձել 4000 դրամ` որ պես պե տա կան 
տուր քի հա տու ցում: Պե տա կան տուր քի հար ցը մնա ցած մա սով հա-
մա րել լուծ ված»:

 Դա տա րա նը ՎԴ/4154/05/17 գոր ծով վճ ռել է. ««Ի րա վուն քի Եվ-
րո պա մի ա վո րում» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան, «Թ րանս-
փա րեն սի Ին թեր նեշնլ հա կա կո ռուպ ցի ոն կենտ րոն» հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյան, Սա ռա Մել քո նյա նի, Սու սան նա Ա զի զյա նի, 
Է լի զա Զա խա րյա նի, Ռու բեն Բա բա յա նի և Ա նի Սի րե կա նյա նի հայցն 
ը նդ դեմ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղո վի և թիվ 11 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո-
ղո վի՝ գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) և վար չա կան ակ տե րը ոչ 
ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հանջ նե րի մա սին, մեր ժել։»:

 Դա տա րա նը Հայց վոր նե րի կող մից բեր ված հայ ցը մեր ժել է հետ-
ևյալ պատ ճա ռա բա նու թյամբ.
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1.  Դա տա րա նը գտել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ-
գային ժո ղո վի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ, դի տոր դի` իր գնա-
հա տա կա նը տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան-
ցա մա տյա նում ար ձա նագ րե լու պա հան ջի ի րա վուն քը ծա գում է 
բա ցա ռա պես այն դեպ քում, ե րբ քվե ար կու թյան ըն թաց քում տե-
ղի է ու նե ցել քվե ար կու թյան կար գի որ ևէ խախ տում:

2.  Վկա ներ Ա րա Բաղ դա սա րյա նի և Մայիս Ղա զա րյա նի ցուց-
մունք նե րի, այդ թվում` եր կու վկա նե րին մի ա ժա մա նակ հար-
ցաքն նե լու ժա մա նակ տված ցուց մունք նե րի, հա մադ րու թյան 
ար դյուն քում` Դա տա րա նը մոտ ձևա վոր վել է ներ քին հա-
մոզ մունք առ այն, որ հա վաս տի են վկա Մայիս Ղազ րա յա նի 
տված ցուց մունք նե րը, այ սինքն` Ա րա Բաղ դա սա րյա նի կող մից 
04.04.2017 թվա կա նին, ժա մը` 10։20-ի սահ ման նե րում թիվ 11 
տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ կա յաց ված չս տո-
րագր ված դի մում-բո ղոք նե րի վե րա բե րյալ վեր ջի նիս կող մից 
Մայիս Ղա զա րյա նի հետ այդ դի մում-բո ղոք նե րը մինչև նույն 
օ րը, ժա մը` 12։00-ն ներ կա յաց նե լու վե րա բե րյալ պայ մա նա վոր-
վա ծու թյուն ձեռք չի բեր վել։ 

3.  Դա տա րա նը փաս տել է, որ տա րած քային ը նտ րա կան հանձ-
նա ժո ղովն ի րա վա սու է ե ղել նիստ հրա վի րել և գոր ծո ղու թյուն-
ներ կա տա րել (ո րո շում ներ կա յաց նել) առ 08.04.2017 թվա կա-
նը, հետ ևա բար` 07.04.2017 թվա կա նին նիստ հրա վի րե լով և 
սույն վար չա կան գոր ծով վի ճարկ վող գոր ծո ղու թյուն ներն այդ 
օ րը կա տա րե լով այս կամ այն կերպ չեն խախտ վել օ րեն քով 
սահ ման ված ժամ կետ նե րը, հետ ևա բար նաև՝ դի տորդ նե րի 
ի րա վունք նե րը։

4.  Ա նդ րա դառ նա լով Հայց վոր նե րի ներ կա յա ցու ցի չի` 07.04.2017 
թվա կա նին տե ղի ու նե նա լիք նիս տի վե րա բե րյալ 06.04.2017 
թվա կա նին, ժա մը` 22։00-ի սահ ման նե րում ծա նուց վե լը ող ջա-
միտ չհա մար վե լու փաս տար կին` Դա տա րանն այդ փաս տարկն 
ան հիմն է հա մա րում` հաշ վի առ նե լով ի նչ պես այն հան գա ման-
քը, որ վե րոն շյալ ի րա վա կար գա վո րում նե րի ի մաս տով` օ րենս-

դի րը քվե ար կու թյան օր վա նից սկ սած` մինչև ար դյունք նե րի 
ամ փոփ ման հա մար սահ ման ված ժամ կե տից 2 օր ա ռաջ՝ ժա մը 
18։00-ն ստաց ված դի մում նե րի մա սով տա րած քային ը նտ րա-
կան հանձ նա ժո ղով նե րին տրա մադ րել է դրանց պա տաս խա-
նե լու սեղմ ժամ կետ (պա հան ջել է նշ ված ժամ կե տում ներ կա-
յաց ված դի մում նե րին պա տաս խա նել մինչև քվե ար կու թյան 
օր վա նից հե տո` 6-րդ օ րը), այն պես էլ այն հան գա ման քը, որ 
դի տորդ նե րի` նիս տի վե րա բե րյալ մինչև նիս տի կա յա ցու մը նշ-
ված ժամ կե տում ծա նու ցումն ա պա հո ված լի նե լու պայ ման նե-
րում, Դա տա րա նի գնա հատ մամբ, վեր ջին նե րը ող ջամ տո րեն 
զրկ ված չեն ե ղել նիս տին մաս նակ ցե լու և գոր ծո ղու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ տե ղե կա նա լու հնա րա վո րու թյու նից, հետ ևա բար` 
այդ պայ ման նե րում Հայց վոր ներ` Սա ռա Մել քո նյա նի, Սու սան-
նա Ա զի զյա նի, Է լի զա Զա քա րյա նի, Ռու բեն Բա բա յա նի և Ա նի 
Սի րե կա նյա նի ի րա վունք նե րի որ ևէ խախ տում տե ղի չի ու նե ցել։

5.   Ա նդ րա դառ նա լով Հայց վոր ներ Սա ռա Մել քո նյա նի, Սու սան նա 
Ա զի զյա նի, Է լի զա Զա խա րյա նի, Ռու բեն Բա բա յա նի և Ա նի Սի-
րե կա նյա նի` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 06.05.2017 թվա կա նի թիվ 251-Ա 
ո րո շու մը ոչ ի րա վա չափ ճա նա չե լու պա հան ջին, Դա տա րա նը 
գտել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի՝ սույն վար չա կան գոր ծով վի-
ճարկ վող ո րո շումն ի րա վա չափ է, քա նի որ բխել է օ րենսդ րի` 
սահ մա նած ի րա վա կար գա վո րում նե րից։

6.  Ա նդ րա դառ նա լով վար չա կան մար մին նե րի գոր ծո ղու թյուն-
նե րով (ան գոր ծու թյամբ) և/ կամ վար չա կան ակ տե րով Հայց-
վոր ներ` «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր նեշնլ հա կա կո ռուպ ցի ոն 
կենտ րոն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան և «Ի րա վուն-
քի Եվ րո պա մի ա վո րում» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան 
ի րա վունք նե րի խախտ ման հար ցին` Դա տա րանն ար ձա նագ-
րել է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կենտ րո նա կան 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից 06.05.2017 թվա կա նին 
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կա յաց ված թիվ 251-Ա ո րոշ մամբ «Թ րանս փա րեն սի Ին թեր-
նեշնլ հա կա կո ռուպ ցի ոն կենտ րոն» հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պու թյան և «Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյան որ ևէ ի րա վունք չի խախտ վել, քա նի 
որ վեր ջին ներս ա կն հայ տո րեն չեն հան դի սա նում վե րը նշ ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) և վար չա կան ակ տը բո-
ղո քար կե լու ի րա վունք ու նե ցող սուբյեկտ ներ՝ այն հիմ նա վոր-
մամբ, որ վի ճարկ վող գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը) և 
վար չա կան ակ տը չեն վե րա բե րում ի րենց հա վա տար մագր մա-
նը, մինչ դեռ, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին ի րա-
վունք է վե րա պահ ված վի ճար կե լու բա ցա ռա պես ի րենց հա վա-
տար մագր մա նը վե րա բե րող վար չա կան ակ տե րը, գոր ծո ղու-
թյուն նե րը (ան գոր ծու թյու նը)։

7.   Դա տա րա նը մատ նան շել է նաև, որ ան հրա ժեշտ չի հա մա րում 
ա ռան ձին-ա ռան ձին ան դրա դառ նալ վկա յա կո չած մյուս փաս-
տարկ նե րի գնա հատ մա նը, քա նի որ բո վան դա կային ա ռու մով 
դրանք ար դեն ի սկ նե րառ ված և հերք ված են Դա տա րա նի վե-
րը նշ ված վեր լու ծու թյուն նե րով և հիմ նա վո րում նե րով։ Սույն 
վար չա կան գոր ծով նա խա պատ րաստ վում է վե րաքն նիչ բո-
ղոք՝ 14.05.2018թ. կա յաց ված վճ ռի դեմ:

 Թիվ ՎԴ/5385/05/17 վար չա կան գոր ծով դա տա րա նը փաս տար-
կել է, որ դի տորդն օ ժտ ված չէ տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա-
ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում գրանց ված խախ տում նե րի կա պակ ցու-
թյամբ ար դյու նա վետ քն նու թյան և օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված մի-
ջոց նե րի ձեռ նարկ ման, խախ տում ներ կա տա րած ան ձանց և դրանք 
ար ձա նագ րե լու և վե րաց նե լու պա տաս խա նա տու ան ձանց օ րեն քով 
սահ ման ված պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու, հա մա պա տաս-
խան սուբյեկտ նե րի ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի ար ձա նագր ման 
և դրանք ը ստ հնա րա վո րու թյան վե րաց նե լու, հիմ քե րի առ կա յու թյան 
դեպ քում, այդ թվում` քրե աի րա վա կան բնույ թի խախ տում նե րը ը ստ 
են թա կա յու թյան վե րա հաս ցե ագ րե լու, տե ղա մա սե րում քվե ար կու-
թյան ար դյունք նե րի վրա խախ տում նե րի ազ դե ցու թյու նը քն նար կե-

լու և գնա հա տե լու մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու պա հանջ ներ կա յաց նե լու 
ի րա վունք նե րով` ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված կա նո-
նա կար գում նե րի ի մաս տով, ի սկ հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե-
րը` նշ ված մի ջոց նե րը ձեռ նար կե լու պար տա վո րու թյուն:  

Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ մի այն սուբյեկ տիվ ը նտ րա կան 
ի րա վուն քի խախտ ման առ կա յու թյան կան խա վար կածն է դի տոր դի 
մոտ ձևա վո րում ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ո րոշ ման, գոր ծո-
ղու թյան (ան գոր ծու թյա նը) դեմ պաշտ պա նու թյուն հայ ցե լու ի րա վուն-
քը, ի սկ վար չա կան մարմ նի մոտ այդ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան 
ո ւղ ղու թյամբ հա մար ժեք գոր ծո ղու թյուն ներ, այդ թվում` պատ շաճ 
վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նե լու և գոր ծը լու ծող ը ստ է ու թյան ո րո-
շում կա յաց նե լու պար տա կա նու թյու նը:  

Ինչ վե րա բե րում է հայց վոր հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան` 
իր դի տորդ նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան սուբյեկտ հան դի-
սա նա լու փաս տար կին, ա պա դա տա րա նը գտ նում է, որ նույ նիսկ այն 
պա րա գա յում, ե թե այդ կազ մա կեր պու թյու նը դի տարկ վեր որ պես իր 
դի տորդ նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյամբ հան դես գա լու ի րա-
վուն քով օ ժտ ված սուբյեկտ, այ դու հան դերձ, քն նարկ վող դեպ քում դա 
չէր ազ դե լու խնդ րա հա րույց ո րո շում նե րի ե զա րա փա կիչ` «ո րո շեց» 
մա սի վրա, քա նի որ կազ մա կեր պու թյուն նե րի պա րա գա յում ևս վա-
րույթ չհա րու ցե լու ո րո շումն ի րա վա չափ էր լի նե լու այն նույն պատ-
ճա ռա բա նու թյուն նե րով, որ պի սի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով դա-
տա րա նը ի րա վա չափ է գնա հա տել վա րույ թի հա րու ցու մը մեր ժե լու 
մա սին վար չա կան մարմ նի ո րո շու մը` դի տորդ նե րի դի մում-բո ղոք նե-
րի ա ռն չու թյամբ: 

Անդ րա դառ նա լով հայց վոր նե րի այն փաս տար կին, ը ստ ո րի ը նտ-
րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից ո ւղ ղա կի ո րեն խախտ վել են ՀՀ 
ը նտ րա կան օ րենսգր քի 49-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի պա հանջ նե րը, 
քա նի որ ներ կա յաց ված դի մու մին կից փաս տաթղ թե րի (լի ա զո րագ-
րի մա սով) ոչ ամ բող ջա կան ցան կի վե րա բե րյալ դի մու մա տո ւին ծա-
նու ցե լու պար տա կա նու թյու նը հանձ նա ժո ղո վի կող մից պար զա պես 
չի կա տար վել, ա պա դա տա րա նը հայտ նում է, որ այն ևս ան հիմն 



24 25

է: Մաս նա վո րա պես, Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ ե րբ դի մու մը 
ներ կա յաց վել է ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով և չի ներ կա յաց վել օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով տր ված լի ա զո րա գիր, ա պա նման դի մում նե րը 
չեն քն նարկ վում, դրան ցով վար չա կան վա րույթ ներ չեն հա րուց վում, 
և ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րը ո րո շում են կա յաց նում վար չա կան 
վա րույ թի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին:

 Մի ա ժա մա նակ, Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ խնդ րա հա րույց 
ո րո շում նե րը կա յաց վել են օ րենսդ րի կող մից նման ո րո շում նե րի կա-
յաց ման հա մար սահ ման ված ժամ կետ նե րի պահ պան մամբ:

Նշ ված գոր ծով վճ ռի բո ղո քար կու մը գտն վում է ըն թաց քի մեջ։
 Թիվ ՎԴ/4097/05/17 վար չա կան գոր ծով  դա տա րա նը փաս տար-

կել է, որ առ կա է բո վան դա կային ան հա մա պա տաս խա նու թյուն` հայ-
ցա դի մու մի և պա տաս խա նող նե րին ո ւղղ ված դի մում-բո ղոք նե րի մեջ 
հայց վո րի մատ նան շած խախտ ման և թիվ 11/3 տե ղա մա սային ը նտ-
րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նի հայց վոր նե րի ա նու նից 
կա տար ված գրառ ման միջև: Այ սինքն՝ ի սկզ բա նե հայ ցա դի մու մի 
մեջ նշ ված տե ղե կու թյուն նե րը և հա մա պա տաս խան գրան ցա մա տյա-
նում առ կա տե ղե կու թյուն նե րը հա կա սում են ի րար: 

Միև նույն ժա մա կա նակ, ը ստ դա տա րա նի, դի տորդն օ ժտ ված չէ 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում 
գրանց ված խախ տում նե րի կա պակ ցու թյամբ ար դյու նա վետ քն նու-
թյան և օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված մի ջոց նե րի ձեռ նարկ ման, 
խախ տում ներ կա տա րած ան ձանց և դրանք ար ձա նագ րե լու և վե-
րաց նե լու պա տաս խա նա տու ան ձանց օ րեն քով սահ ման ված պա-
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու, հա մա պա տաս խան սուբյեկտ-
նե րի ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի ար ձա նագր ման և դրանք ը ստ 
հնա րա վո րու թյան վե րաց նե լու, հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում, այդ 
թվում` քրե աի րա վա կան բնույ թի խախ տում նե րը ը ստ են թա կա յու-
թյան վե րա հաս ցե ագ րե լու, տե ղա մա սե րում քվե ար կու թյան ար դյունք-
նե րի վրա խախ տում նե րի ազ դե ցու թյու նը քն նար կե լու և գնա հա տե-
լու մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու պա հանջ ներ կա յաց նե լու ի րա վունք նե րով` 
ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված կա նո նա կար գում նե րի 

ի մաս տով, ի սկ հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րը` նշ ված մի ջոց նե-
րը ձեռ նար կե լու պար տա վո րու թյուն:  

Ինչ վե րա բե րում է հայց վոր հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան` 
իր դի տորդ նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան սուբյեկտ հան դի-
սա նա լու փաս տար կին, ա պա դա տա րա նը գտ նում է, որ նույ նիսկ այն 
պա րա գա յում, ե թե այդ կազ մա կեր պու թյու նը դի տարկ վեր որ պես իր 
դի տորդ նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյամբ հան դես գա լու ի րա-
վուն քով օ ժտ ված սուբյեկտ, այ դու հան դերձ, քն նարկ վող դեպ քում դա 
չէր ազ դե լու խնդ րա հա րույց ո րո շում նե րի ե զա րա փա կիչ` «ո րո շեց» 
մա սի վրա, քա նի որ կազ մա կեր պու թյուն նե րի պա րա գա յում ևս վա-
րույթ չհա րու ցե լու ո րո շումն ի րա վա չափ էր լի նե լու այն նույն պատ-
ճա ռա բա նու թյուն նե րով, որ պի սի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րով դա-
տա րա նը ի րա վա չափ է գնա հա տել վա րույ թի հա րու ցու մը մեր ժե լու 
մա սին վար չա կան մարմ նի ո րո շու մը` դի տորդ նե րի դի մում-բո ղոք նե-
րի ա ռն չու թյամբ: 

Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ մի այն սուբյեկ տիվ ը նտ րա կան 
ի րա վուն քի խախտ ման առ կա յու թյան կան խա վար կածն է դի տոր դի 
մոտ ձևա վո րում ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ո րոշ ման, գոր ծո-
ղու թյան (ան գոր ծու թյա նը) դեմ պաշտ պա նու թյուն հայ ցե լու ի րա վուն-
քը, ի սկ վար չա կան մարմ նի մոտ այդ ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան 
ո ւղ ղու թյամբ հա մար ժեք գոր ծո ղու թյուն ներ, այդ թվում` պատ շաճ 
վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նե լու և գոր ծը լու ծող ը ստ է ու թյան ո րո-
շում կա յաց նե լու պար տա կա նու թյու նը: 

 Մի ա ժա մա նակ, Դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ խնդ րա հա րույց 
ո րո շում նե րը կա յաց վել են օ րենսդ րի կող մից նման ո րո շում նե րի կա-
յաց ման հա մար սահ ման ված ժամ կետ նե րի պահ պան մամբ:

  Թիվ ՎԴ/4102/05/17 վար չա կան գոր ծով  դա տա րա նը փաս-
տար կել է, որ օ րենս դիրն ի րա վունք չի վե րա պա հել դի տոր դին պա-
հան ջե լու հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հից վե րաց նե լու տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում գրանց ված խախ-
տում նե րը: Օ րենսդ րի կող մից դի տոր դին ի րա վունք չի վե րա պահ վել 
նաև տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա-
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նում գրանց ված խախ տում նե րի կա պակ ցու թյամբ ար դյու նա վետ քն-
նու թյան և օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված մի ջոց նե րի ձեռ նարկ ման, 
խախ տում ներ կա տա րած ան ձանց և դրանք ար ձա նագ րե լու և վե-
րաց նե լու պա տաս խա նա տու ան ձանց օ րեն քով սահ ման ված պա-
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու, հա մա պա տաս խան սուբյեկտ-
նե րի ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի ար ձա նագր ման և դրանք ը ստ 
հնա րա վո րու թյան վե րաց նե լու, հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում, 
այդ թվում` քրե աի րա վա կան բնույ թի խախ տում նե րը ը ստ են թա կա-
յու թյան վե րա հաս ցե ագ րե լու, տե ղա մա սե րում քվե ար կու թյան ար-
դյունք նե րի վրա խախ տում նե րի ազ դե ցու թյու նը քն նար կե լու և գնա-
հա տե լու մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու պա հանջ ներ կա յաց նե լու:

 Դա տա րա նը փաս տար կել է նաև, որ դի տոր դի կող մից չի ներ-
կա յաց վել որ ևէ ա պա ցույց գրան ցա մա տյա նում գրա ռում կա տա րե լու 
պա հանջ ներ կա յաց նե լու վե րա բե րյալ։

 Դի տոր դը, ի նչ պես նաև վեր ջի նիս հա վա տար մագ րած` դի տոր դա-
կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վունք ու նե ցող հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պու թյու նը, ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ո րո շու մը, 
գոր ծո ղու թյու նը (ան գոր ծու թյու նը) կա րող է բո ղո քար կել մի այն այն 
դեպ քում, ե թե գտ նում է, որ խախտ վել է իր` օ րենսգր քով սահ ման-
ված ի րա վուն քը` սուբյեկ տիվ ի րա վուն քը և օբյեկ տիվ ի րա վունք նե-
րի պաշտ պա նու թյամբ հան դես գա լու ի րա վա սու թյամբ վեր ջին ներս 
օ ժտ ված չեն, դա տա րանն այդ մա սով ի րա վա չափ է հա մա րում թիվ 
26 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 07.04.2017թ. թիվ 8-Ա 
ո րո շու մը` վար չա կան վա րույ թի հա րու ցու մը մեր ժե լու վե րա բե րյալ 
և այդ մա սով ո րո շումն ան փո փոխ թող նե լու մա սին կենտ րո նա կան 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 06.05.2017թ. թիվ 256-Ա ո րո շու մը:

Նշ ված վճի ռը բո ղո քարկ վել է վե րաքն նիչ դա տա րան։

3.  Բո ղո քարկ Ման գոր ծԸն թա ցԸ 
ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ 
դա տա րա նուՄ

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մից կա յաց ված վճիռ նե րի դեմ բեր-
վել են վե րաքն նիչ բո ղոք ներ: Տասն չորս գոր ծով (թիվ ՎԴ/4086/05/17, 
ՎԴ/3994/05/17, ՎԴ/4052/05/17, ՎԴ/3991/05/17, ՎԴ/3992/05/17, 
ՎԴ/3980/05/17, ՎԴ/4053/05/17, ՎԴ/4063/05/17, ՎԴ/4072/05/17, 
ՎԴ/4067/05/17, ՎԴ/4102/05/17, ՎԴ/5385/05/17, ՎԴ/5381/05/17, 
ՎԴ/4097/05/17) վճիռ նե րը բո ղո քարկ վել են ամ բող ջու թյամբ։ Քսա նի-
նը մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի (ՎԴ/3978/05/17, ՎԴ/3976/05/17, 
ՎԴ/3983/05/17, ՎԴ/3975/05/17, ՎԴ/3984/05/17, ՎԴ/4059/05/17, 
ՎԴ/4062/05/17, ՎԴ/4058/05/17, ՎԴ/4066/05/17, ՎԴ/4068/05/17, 
ՎԴ/4070/05/17, ՎԴ/4073/05/17, ՎԴ/4074/05/17, ՎԴ/4084/05/17, 
ՎԴ/4085/05/17, ՎԴ/5375/05/17, ՎԴ/5387/05/17, ՎԴ/5374/05/17, 
ՎԴ/5378/05/17, ՎԴ/5376/05/17, ՎԴ/5393/05/17, ՎԴ/4081/05/17, 
ՎԴ/4100/05/17, ՎԴ/4099/05/17, ՎԴ/4091/05/17, ՎԴ/4543/05/17, 
ՎԴ/5861/05/17, ՎԴ/5862/05/17, ՎԴ/4045/05/17) դեմ ևս ներ կա յաց-
վել են վե րաքն նիչ բո ղոք ներ:

ՎԴ/4102/05/17 վար չա կան գոր ծով ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի 
պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը դի տոր դի և դի տոր դա կան կազ մա կեր-
պու թյան կող մից ար ձա նագր ված  օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քի 
խախ տում նե րի կա պակ ցու թյամբ ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ չձեռ նար-
կե լու հիմ քով տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյան հար ցի վե րա բե րյալ բո ղո քարկ վել 
են, քա նի որ հա մա րել ե նք դրանք ան հիմն այն պատ ճա ռա բա նու-
թյամբ, 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 
հաս ցե ա կա նու թյան  վրա, ի նչ պես նաև յու րա քան չյուր քա ղա քա-
ցու ը նտ րե լու ի րա վուն քի ի րաց ման վրա առ հա սա րակ: Ը նտ րա կան 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի սուբյեկտ հան դի սա ցող յու րա քան չյուր 
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ան ձի, այդ թվում` դի տոր դի և դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյան 
կող մից ար ձա նագր ված ը նտ րա խախ տում նե րը պետք է հան գեց-
նեն ի րա վա սու մար մին նե րի կող մից հա մար ժեք գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ձեռ նարկ մա նը` խախ տու մը կան խար գե լե լու և/ կամ վե րաց նե լու, 
ար ձա նագ րե լու, քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վրա դրա ազ դե ցու-
թյու նը գնա հա տե լու ո ւղ ղու թյամբ: Տե ղա մա սում ար ձա նագր ված 
ը նտ րա խախ տում նե րի կա պակ ցու թյամբ տե ղա մա սային ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի կող մից պետք է ձեռ նարկ վեն հա մար-
ժեք գոր ծո ղու թյուն ներ, ի նչն ո ւղ ղա կի ո րեն բխում է տե ղա մա սային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի  ը նդ հա նուր լի ա զո րու թյուն նե րից և 
պար տա կա նու թյուն նե րից, այդ թվում՝ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի՝ 
քվե ար կու թյան ըն թաց քում տե ղա մա սային կենտ րո նում՝ ը նտ րա կան 
օ րենսգր քով նա խա տես ված պա հանջ նե րի կա տա րու մը ա պա հո վե լու 
և ան հրա ժեշտ կարգ ու կա նոն հաս տա տե լու պար տա կա նու թյու նից: 

Դա տա րա նի այն պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը, ո րոնց հա մա ձայն՝ 
դի տորդ նե րի և դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կար գա վի-
ճա կից բխող սուբյեկ տիվ ի րա վունք նե րի խախտ ման վե րա բե րյալ 
վե րա բե րե լի և թույ լատ րե լի ա պա ցույց ներ դա տա րան չեն ներ կա յաց-
վել, ամ բող ջու թյամբ ան հիմն են, քա նի որ հայ ցա դի մու մում հա տուկ 
շեշտ վել է, որ հայց վոր նե րի ներ կա յա ցու ցի չը, օ ժտ ված լի նե լով լի ա-
զո րող նե րի կող մից հայ տա րա րու թյուն ներ ա նե լու ի րա վա սու թյամբ, 
տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տի ըն թաց քում հայ-
տա րա րել է, որ բո լոր տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ 
ներ կա յաց ված դի մում-բո 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 պա-
տաս խան տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին, 
սա կայն չի կա տար վել: Բա ցի դրա նից, ի տար բե րու թյուն քա ղա քա-
ցի ա կան դա տա վա րու թյան և քա ղա քա ցի ա կան գոր ծով դա տա րան-
նե րի՝ վար չա կան դա տա րանն օ ժտ ված է գոր ծով օբյեկ տիվ ի րա-

կա նու թյու նը պար զե լու ա ռա քե լու թյամբ, ո րը ե րաշ խա վո րե լու նպա-
տա կով օ րենս դի րը վար չա կան դա տա րա նին օժ տել է ի պաշ տո նե 
«ex officio» փաս տե րը պար զե լու լի ա զո րու թյամբ և սահ մա նել է այդ 
լի ա զո րու թյան՝ հի շյալ նպա տա կով դա տա րա նի կի րառ ման պար տա-
կա նու թյուն՝ միև նույն ժա մա նակ պար տա վո րու թյուն նե րի մի ամ բողջ 
ի նս տի տուտ ձևա վո րե լով հի շյալ գոր ծա ռույ թի ա պա հով ման հա մար: 
Դա տա րա նը վճ ռով ոչ ի րա վա չա փո րեն վե րագ րել է նշ ված փաս տի 
ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը հայց վոր նե րին՝ ա ռանց որ ևէ 
ի րա վա կան նոր մի հղում կա տա րե լու:

 Հայց վոր նե րին` 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 րույ թի հա րուց ման մեր ժու մը տա-
րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից հան գեց րել է ՀՀ 
ը նտ րա կան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րի խախտ ման:  
Մաս նա վո րա պես,  դի տոր դի և դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյան` 
ը նդ հա նուր բնույ թի ը նտ րա խախ տում նե րի (օբյեկ տիվ ը նտ րա կան 
ի րա վուն քի) հիմ քով դի մում-բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վունք 
չու նե նա լու վե րա բե րյալ տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի, 
ի նչ պես նաև ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի հետ ևու թյու նը չի բխել ՀՀ 
ը նտ րա կան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի դրույթ նե րից: 
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 վունքն 
իր բո վան դա կային ծա վա լում նե րա ռում է յու րա 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:

 Հիմ նա վոր վել է, որ ՏԸՀ ո րո շում նե րը ոչ ի րա վա չափ են, քա նի որ 
դրանք կա յաց վել են ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փո փու մից 
ըն դա մե նը մեկ օր ա ռաջ՝ ո ւղ ղա կի մի տում ու նե նա լով զր կե լու բո ղո-
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քա բեր նե րին ՏԸՀ ո րո շում նե րը մինչև ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե-
րը ԿԸՀ բո ղո քար կե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյու նից։ Այ սինքն՝ բա-
ցառ վել է ՏԸՀ ո րո շում նե րի դեմ ներ կա յաց ված բո ղոք նե րը ԿԸՀ-ի 
կող մից մինչև ը նտ 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 նը: Հի շյալ նպա տա կը հաս տատ վել է  « 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 ի րա կա նաց րած կազ մա կեր պու թյուն նե րի հայտ նա բե րած 
փաս տե րով:

 Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ի րա վա սուբյեկ տու-
թյան մա սով հիմ նա վոր վել է, որ Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-
թյան կող մից օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի 
վե րա բե րյալ դի մում-բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վա սու սուբյեկտ 
հան դի սա նա լու հան գա ման քը բխում է հան րային գան գա տի «actio 
popularis» ի նս տի տու տի է ու թյու նից, ո րից բխում է, որ այլ ան ձանց 
խախտ ված ի րա վունք նե րի հա մար դա տա րան կամ ի րա վա սու այլ 
մար մին նե րին ու պաշ տո նա տար ան ձանց դի մե լու ի րա վունք պետք 
է ու նե նան այն հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնց կա-
նո նադ րա կան նպա տակ ներն ը նդ գր կում են կո լեկ տիվ կամ հա մայն-
քային կոնկ րետ շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը:

 ՏԸՀ և ԿԸՀ ո րո շում նե րի դեմ բեր ված բո ղոք նե րով բարձ րաց վել է 
նաև այն հար ցը, որ դի մում-բո ղոք նե րով ար ձա նագր ված խախ տում-
նե րը պետք է են թարկ վե ին ար դյու նա վետ քն նու թյան հենց դի մում-
բո ղոք նե րի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույթ նե րի շր ջա-
նակ նե րում` բո ղո քա բեր նե րին այդ վա րույթ նե րին մաս նա կից դարձ-
նե լու պայ ման նե րում:

 Բո ղո քարկ ման հիմ քե րում դր վել է նաև այն հան գա ման քը, որ տա-
րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րը գոր ծել են ոչ թե որ պես 
ան կախ վար չա կան մար մին ներ, այլ ի րենց գոր ծա ռույթ ներն ի րա
կա նաց րել են կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ան մի
ջա կան հա մա կարգ ման և վե րահս կո ղու թյան պայ ման նե րում:

 Թիվ ՎԴ/4063/05/17 վար չա կան գոր ծով տե ղա մա սային ը նտ րա-

կան հանձ նա ժո ղով նե րի/ հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րի գոր-
ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյան)   ի րա վա չա փու թյան գնա հատ ման 
հար ցի վե րա բե րյալ դա տա րա նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը ան հիմն 
են հետ ևյալ հիմ նա վո րում նե րով. հա մա պա տաս խան խախ տում նե րի 
մա սին տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ-
նե րին տե ղե կաց նե լու և/ կամ ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար-
կե լու մա սին ա ռա ջար կու թյուն ներ կա յաց նե լու դի տոր դի ի րա վուն քը 
և այդ խախ տում նե րը կան խե լու (վե րաց նե լու) ո ւղ ղու թյամբ մի ջոց ներ 
ձեռ նար կե լու հանձ նա ժո ղո վի/ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի ո ւղ ղա կի 
պար տա կա նու թյու նը բխում են  ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քով` տե ղա-
մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի և հանձ նա ժո ղով նե րի նա-
խա գահ նե րի հա մար սահ ման ված ը նդ հա նուր լի ա զո րու թյուն նե րից և 
պար տա կա նու թյուն նե րից: Խախ տում նե րը տե ղա մա սային հանձ նա-
ժո ղով նե րի/ հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րի կող մից չկան խար-
գե լե լու (և/ կամ չվե րաց նե լու) ար դյուն քում ան մի ջա կա նո րեն խախտ-
վել են դի տորդ նե րի ը նտ րա կան ի րա վունք նե րը: Վե րոն շյալ ան ձանց 
ը նտ րա կան ի րա վունք նե րը խախտ վել են ոչ մի այն որ պես ը նտ րե լու 
ի րա վուն քով օ ժտ ված քա ղա քա ցի նե րի, այլև որ պես դի տոր դա կան 
ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նող դի տորդ նե րի, քա նի որ հա մա պա-
տաս խան խախ տում նե րի մա սին տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ-
նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րին տե ղե կաց նե լուց և/ կամ ան հրա ժեշտ 
գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կե լու մա սին ա ռա ջար կու թյուն ներ կա յաց-
նե լուց հե տո  վեր ջին նե րիս մոտ ծա գել է այդ խախ տում նե րը կան-
խե լու (վե րաց նե լու) ո ւղ ղու թյամբ մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու ո ւղ ղա կի 
պար տա կա նու թյուն, ո րը բխել է ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քով` տե ղա-
մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի և հանձ նա ժո ղով նե րի նա-
խա գահ նե րի հա մար սահ ման ված ը նդ հա նուր լի ա զո րու թյուն նե րից և 
պար տա կա նու թյուն նե րից: Նույն հիմ նա վոր մամբ խախտ վել են նաև  
դի տորդ նե րին հա վա տար մագ րած հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի ը նտ րա կան ի րա վունք նե րը:

 Դա տա րա նի այն եզ րա հան գու մը, ո րի հա մա ձայն՝ ը նտ րա կան 
գոր ծըն թա ցում դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա-
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վունք ու նե ցող` սույն վար չա կան գոր ծով հայց վոր ներ հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րից բա ցի մյուս հայց վոր նե րը հան դի սա-
նում են նշ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լու 
ոչ ի րա վա սու սուբյեկտ ներ, հիմ նա վոր չէ, քա նի որ ա ռա ջին հեր թին 
դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյունն ու նի ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա-
նակ դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյան ի րա վունք և այս ի րա վուն քի շր-
ջա նակ նե րում ու նի 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 դի մում-բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վունք: Դի տոր դա կան 
ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րը ը նտ րա կան 
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի լի ար ժեք սուբյեկտ են: Նրանց դի տոր-
դա կան ա ռա քե լու թյու նը հան րային գոր ծա ռույթ է, 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 մում-բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու ի րա-
վա սուբյեկ տու թյամբ: Յու րա քան չյուր դեպ քում, ե րբ ը նտ րա կան տե-
ղա մա սում դի տոր դի կող մից ար ձա նագր ված ը նտ րա խախ տում նե րի 
կան խար գել ման, վե րաց ման կամ այլ ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե-
րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ-
նա ժո ղո վի/ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի կող մից չեն ձեռ նարկ վել ան-
հրա ժեշտ մի ջոց ներ, խախտ վել են նաև հա մա պա տաս խան դի տոր-
դի և դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու-
թյան ը նտ րա կան ի րա վունք նե րը: Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-
թյան կող մից օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի 
վե րա բե րյալ դի մում-բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վա սու սուբյեկտ 
հան դի սա նա լու հան գա ման քը բխում է հան րային գան գա տի «actio 
popularis» ի նս տի տու տի է ու թյու նից, ո րից բխում է, որ այլ ան ձանց 
խախտ ված ի րա վունք նե րի հա մար դա տա րան կամ ի րա վա սու այլ 
մար մին նե րին ու պաշ տո նա տար ան ձանց դի մե լու ի րա վունք պետք 

է ու նե նան այն հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնց կա-
նո նադ րա կան նպա տակ ներն ը նդ գր կում են կո լեկ տիվ կամ հա մայն-
քային կոնկ րետ շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը:

 Դա տա րա նի այն դի տար կու մը ո րի հա մա ձայն՝ դի մում-բո ղոք նե-
րը ա ռանց քն նու թյան թող նե լու ր դրանք վե րա դարձ նե լու ԿՀԸ-ի ո րո-
շու մը ի րա վա չափ է, ամ բող ջու թյամբ ան հիմն է, քա նի որ, դի մում-բո-
ղոքն ա ռանց քն նարկ ման վե րա դարձ նե լու գոր ծո ղու թյունն ի րա վա-
չափ չի: Ոչ ի րա վա սու մար մին դի մում ներ կա յաց նե լու կա պակ ցու-
թյամբ եր կու հա վա սար ի րա վա բա նա կան ո ւժ ու նե ցող օ րենք նե րով 
նա խա տես ված են մի մյան ցից տար բեր կար գա վո րում ներ՝ այլ ի րա-
վա կան հետ ևանք նե րով: Նման պայ ման նե րում վար չա կան մար մին-
նե րը, տվյալ դեպ քում՝ ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րը, դի մու մա տու-
նե րի նկատ մամբ տա րաբ նույթ մո տե ցում ցու ցա բե րե լով մի դեպ քում՝ 
վե րա հաս ցե ագ րում են դի մում ներն ի րա վա սու վար չա կան մար մին, 
մյուս դեպ քում՝ դի մում նե րը չեն քն նար կում և կից գրու թյամբ ու ղար-
կում են դի մու մա տու նե րին՝ այդ պի սով խախ տե լով նաև « Վար չա րա-
րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված նոր մը, ո րի հա մա ձայն՝ վար
չա կան մար մին նե րին ար գել վում է ան հա վա սար մո տե ցում ցու
ցա բե րել մի ա տե սակ փաս տա կան հան գա մանք նե րի նկատ մամբ, 
ե թե առ կա չէ դրանց տար բե րակ ման որ ևէ հիմք: Կենտ րո նա կան 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից եր կա կի չա փա նիշ նե րի կի րառ-
ման մա սին է վկա յում 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 տա րած քային ը նտ րա կան հանձ-
նա ժո ղով: Ար ձա նագ րենք նաև, որ նույն դրույ թով ղե կա վար վե լու տե-
սան կյու նից ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից ևս առ կա է եր-
կա կի չա փա նիշ նե րի կի րա ռում: Այս պես, Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի 09.04.2017թ. թիվ 162-Ա 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 տա-
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րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 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: Սա այն դեպ քում, 
ե րբ նույն` ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի 49-րդ հոդ վա ծի  3-րդ մա սի 
հա մա ձայն` վերջ նա ժամ կե տից ո ւշ ներ կա յաց ված դի մում-բո ղոք նե րը 
են թա կա են ա ռանց քն նարկ ման վե րա դարձ ման դի մող նե րին: Այս-
պի սով, կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից հայց-
վոր նե րի դի մում-բո ղո քը քն նար կե լուց հրա ժար վե լը դրա չվե րա հաս-
ցե ագ րե լը հա մա պա տաս խան տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո-
ղով ոչ ի րա վա չափ է:

 Վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը փաս տարկ ված են ե ղել նաև հետ ևյալ հիմ-
նա վո րում նե րով.  տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծո-
ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյան) ոչ ի րա վա չա փու թյու նը, ՏԸՀ և ԿԸՀ 
ո րո շում նե րը` դի տոր դի և դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյան կող-
մից ար ձա նագր ված  ը նդ հա նուր (օբյեկ տիվ) ը նտ րա կան ի րա վուն քի 
խախ տում նե րի կա պակ ցու թյամբ ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ չձեռ նար-
կե լը և  ՏԸՀ և ԿԸՀ ո րո շում նե րով վար չա կան վա րույ թի հա րու ցու մը 
մեր ժե լը հան գեց նում է դի տորդ նե րի օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն-
քի խախտ ման այն հիմ նա վոր մամբ, որ 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: Հետ ևա բար այն դեպ քում, ե րբ 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի կող մից չեն 
ձեռ նարկ վում ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ դի տոր դի կող մից ար ձա նագր-
ված ը նտ րա խախ տում նե րի կան խար գել ման, վե րաց ման կամ ար ձա-
նագր ման և քվե ար կու թյան վրա՝ դրանց ազ դե ցու թյան գնա հա տումն 
ա պա հո վե լու և պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ո ւղ ղու թյամբ, 
խախտ վում են նաև հա մա պա տաս խան դի տոր դի և դի տոր դա կան 
ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյան ը նտ րա կան ի րա-
վունք նե րը: Հա մա պա տաս խան խախ տում նե րի մա սին տե ղա մա-
սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րին տե ղե կաց-
նե լուց և/ կամ ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կե լու մա սին 

ա ռա ջար կու թյուն ներ կա յաց նե լուց հե տո  վեր ջին նե րիս մոտ ծա գում 
է այդ խախ տում նե րը կան խե լու (վե րաց նե լու) ո ւղ ղու թյամբ մի ջոց ներ 
ձեռ նար կե լու ո ւղ ղա կի պար տա կա նու թյուն, ո րը բխում է ՀՀ ը նտ րա-
կան օ րենսգր քով` տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի 
և հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րի հա մար սահ ման ված ը նդ հա-
նուր լի ա զո րու թյուն նե րից և պար տա կա նու թյուն նե րից: 

Ի րա վա չափ չէ նաև դա տա րա նի այն դիր քո րո շու մը, որ դի տորդ-
ներն ու դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն ը նդ հա նուր ը նտ րա-
կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ի րա վա սու սուբյեկտ չեն և բա-
ցա կա յում է նրանց ան մի ջա կան ի րա վունք նե րի խախտ ման փաս տը, 
ան ձնա կան շա հագրգռ վա ծու թյու նը, ո ւս տի վար չա կան վա րույ թի 
հա րու ցու մը մեր ժելն ի րա վա չափ է: Դի տոր դի և դի տոր դա կան կազ-
մա կեր պու թյան կող մից ներ կա յաց ված դի մում-բո ղոք նե րը` ը նդ հա-
նուր (օբյեկ տիվ) ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում նե րի հիմ քով 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ո րո շում նե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի 
վի ճարկ ման վե րա բե րյալ, են թա կա են քն նու թյան վար չա կան վա րույ-
թի կար գով, նույն կար գով, ի նչ դի տորդ նե րի սուբյեկ տիվ ի րա վունք-
նե րի խախ տում նե րը: Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյան կող մից 
օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի վե րա բե րյալ 
դի մում-բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու ի րա վա սու սուբյեկտ հան դի սա-
նա լու հան գա ման քը բխում է հան րային գան գա տի «actio popularis» 
ի նս տի տու տի է ու թյու նից, ո րի հա մա ձայն ՝այլ ան ձանց խախտ ված 
ի րա վունք նե րի հա մար դա տա րան կամ ի րա վա սու այլ մար մին նե րին 
ու պաշ տո նա տար ան ձանց դի մե լու ի րա վունք պետք է ու նե նան այն 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնց կա նո նադ րա կան 
նպա տակ ներն ը նդ գր կում են կո լեկ տիվ կամ հա մայն քային կոնկ րետ 
շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը:

 ՏԸՀ և ԿԸՀ ո րո շում նե րի դեմ բեր ված բո ղոք նե րով բարձ րաց վել է 
նաև այն հար ցը, որ դի մում-բո ղոք նե րով ար ձա նագր ված խախ տում-
նե րը պետք է են թարկ վե ին ար դյու նա վետ քն նու թյան հենց դի մում-բո-
ղոք նե րի հի ման վրա հա րուց ված վար չա կան վա րույթ նե րի շր ջա նակ-
նե րում` բո ղո քա բեր նե րին այդ վա րույթ նե րին մաս նա կից դարձ նե լու 
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պայ ման նե րում: Հետ ևա բար ՏԸՀ և ԿԸՀ ո րո շում նե րով նշ ված հիմ-
նա վո րում ներն առ այն, որ հանձ նա ժո ղով նե րը գնա հա տել են բո ղոք-
նե րով ներ կա յաց ված փաս տա կան հան գա մանք նե րի ազ դե ցու թյու նը 
քվե ար կու թյան ար դյունք նե րի վրա, ի սկ գրան ցա մա տյա նում չար տա-
ցոլ ված  փաս տա կան հան գա մանք ներն ըն դուն վել են որ պես հա ղոր-
դում և քն նարկ վել, չեն կա րող դի տարկ վել որ պես վե րա բե րե լի և բա վա-
րար պատ ճա ռա բա նու թյուն ներ, քա նի որ  այդ են թադ րյալ քն նակ մա նը 
(վար չա կան վա րույ թին) մաս նա կից չեն դարձ վել դրանք ար ձա նագ րած 
և դրանց կա պակ ցու թյամբ բո ղոք ներ կա յաց րած դի տորդ ներն ու դի-
տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը և այդ քն նար կում նե րը չեն կա րող 
գնա հատ վել որ պես բազ մա կող մա նի, օբյեկ տիվ և լրիվ:

 ՏԸՀ ո րո շում նե րը ոչ ի րա վա չափ են, քա նի որ դրանք կա յաց վել 
են ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի ամ փո փու մից ըն դա մե նը մեկ օր 
ա ռաջ՝ ո ւղ ղա կի մի տում ու նե նա լով զր կե լու բո ղո քա բեր նե րին ՏԸՀ 
ո րո շում նե րը մինչև ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը ԿԸՀ բո ղո քար-
կե լու ի րա կան հնա րա վո րու թյու նից։ Այ սինքն՝ բա ցառ վել է ՏԸՀ ո րո-
շում նե րի դեմ ներ կա յաց ված բո ղոք նե րը ԿԸՀ-ի կող մից մինչև ը նտ-
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-
նը: Հի շյալ նպա տա կը հաս տատ վել է  « 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 ի րա կա-
նաց րած կազ մա կեր պու թյուն նե րի հայտ նա բե րած փաս տե րով:

 Բո ղոք նե րով բարձ րաց վել է նաև այն հար ցը, որ տա րած քային 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ո րո շում նե րը ոչ ի րա վա չափ են  նաև 
այն պատ ճա ռով, որ դրանք հան դես են ե կել ոչ որ պես ան կախ վար-
չա կան մար մին նե րի, այլ ի րենց գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լիս 
ե ղել են ԿԸՀ-ի ան մի ջա կան հա մա կարգ ման և վե րահս կո ղու թյան 
տակ և ի րենց ո րո շում նե րում չեն ե ղել և չեն գոր ծել ան կախ և ի նք նու-
րույն: Հի շյալ հան գա ման քը հիմ նա վոր վել է նրա նով, որ ՔԴՆ-ի շր ջա-
նակ նե րում դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյուն է ի րա կա նաց վել  37 տա-
րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րում և դրանց սպա սարկ ման 
տա րածք նե րում։ Այդ հանձ նա ժո ղով ներ են ներ կա յաց վել ը նդ հա նուր 

առ մամբ 309 դի մում-բո ղոք ներ, մինչ դեռ դրանց քն նու թյան նպա տա-
կով ՏԸՀ-նե րը բո ղոք նե րի քն նու թյան հա մար նա խա տես ված ժա մա-
նա կա հատ վա ծում չեն ձեռ նար կել ոչ մի գոր ծո ղու թյուն, այ նու հետև 
ներ կա յաց ված դի մում-բո ղոք նե րի կա պակ ցու թյամբ նիս տե րի ճն շող 
մե ծա մաս նու թյու նը նշա նա կել են 07.04.2017թ., ը նդ ո րում նույն ժա-
մին` ժա մը 12:00-ին: Ներ կա յաց վա ծի կա պակ ցու թյամբ դի տոր դա-
կան ա ռա քե լու թան կող մից ձեռք են բեր վել ա պա ցույց ներ և փաս-
տեր առ այն, որ դա կա տար վել է ԿԸՀ-ի մի ջամ տու թյամբ:  Այ սինքն՝ 
ԿԸՀ-ի ո ւղ ղա կի հրան գա վոր մամբ հե տապնդ վել է դի մում-բո ղոք-
նե րի քն նու թյա նը դի մու մա տու նե րի մաս նակ ցու թյու նը և կա յաց ված 
ո րո շում նե րի բո ղո քար կու մը մինչև ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի 
ամ փո փու մը բա ցա ռե լու նպա տակ:

 ՏԸՀ և ԿՀԸ ո րո շում նե րը ոչ ի րա վա չափ են նաև այն հիմ նա վոր-
մամբ, որ ձևա կա նո րեն կա յաց նե լով վա րույ թի հա րու ցու մը մեր ժե լու 
վե րա բե րյալ ո րո շում՝ ի րա կա նում հանձ նա ժո ղո վի կող մից կա յաց-
վել է ը ստ է ու թյան ո րո շում՝ ա ռանց վար չա կան վա րույթ հա րու ցե լու: 
Բո ղո քարկ ման սուբյեկտ լի նել/չ լի նե լու հար ցե րը չէ ին կա րող հանձ-
նա ժո ղո վի քն նարկ ման ա ռար կա դառ նալ վար չա կան վա րույթ հա-
րու ցե լու փու լում, ին չի ար դյուն քում խախտ վել են դի մու մա տու նե րի՝ 
պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վուն քը:

ՀՀ վար չա կան դա տա րա նի կող մից թիվ ՎԴ/3991/05/17 և 
ՎԴ/3992/05/17 վար չա կան գոր ծե րով 03.04.2018թ. կա յաց ված վճիռ-
նե րը բո ղո քարկ վել են մաս նա կի՝ հայ ցի չբա վա րար ված մա սով: Մաս-
նա վո րա պես, նշ վել է, որ վար չա կան դա տա րա նի կող մից թույլ են 
տր վել նյու թա կան և դա տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի ա կն հայտ 
խախ տում ներ, ո րոնք հան գեց րել են գոր ծի սխալ լուծ ման. խախտ վել 
են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 48-րդ, 50-րդ, 79-րդ, 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 1-ին ար ձա նագ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծի, 
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 13-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ ը նտ-
րա կան օ րենսգր քի 39-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 47-րդ հոդ վա ծի 6-րդ 
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մա սի, 48-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի, 5-րդ և 7-րդ մա սե րի, ՀՀ ը նտ-
րա կան օ րենսգր քի 67-րդ հոդ վա ծի, ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու-
թյան օ րենսգր քի 213-րդ հոդ վա ծի, « Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի 
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ, 37-րդ հոդ վա ծի և 
57-րդ հոդ ված նե րի, « Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 15-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի դրույթ նե րը, 
ի նչ պես նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի 07.09.2010թ. ՍԴՈ-
906 ո րոշ ման պա հանջ նե րը:

  Մաս նա վո րա պես մատ նանշ վել է, որ Դա տա րա նի կող մից 
կա տար ված հետ ևու թյու նը, ի նչ պես նաև պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը 
հիմ նա վոր ված չեն և չեն բխում ՀՀ օ րենսդ րու թյու նից։ Վար չա կան 
դա տա րանն իր պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րում հղում է կա տա րել մի-
այն տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի գրան ցա մա տյա նում 
գրանց ված խախ տում նե րին և դրանց հետ կապ ված գոր ծո ղու թյուն-
նե րի կա տար ման հար ցին, մինչ դեռ, հայց վոր նե րի կող մից վի ճարկ-
վել են դի տոր դի և դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյան կող մից ար-
ձա նագր ված  օբյեկ տիվ ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում նե րի կա-
պակ ցու թյամբ ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ չձեռ նար կե լու հիմ քով տե ղա-
մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ ան-
կախ դրանց գրանց ված լի նե լու կամ չլի նե լու հան գա ման քից:  Նույն 
տրա մա բա նու թյամբ այդ խախ տում նե րին ա ռնչ վող ան հրա ժեշտ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման պա հան ջը ներ կա յաց վել է վե րա-
դաս ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րին: Ի նչ վե րա բե րում է վե րոգ րյալ 
հիմ քե րով տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի/ հանձ-
նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյան) 
ի րա վա չա փու թյան գնա հատ ման հիմ քում վար չա կան դա տա րա նի 
կող մից դր ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րին, ա պա դրանք բա ցա ռա-
պես հիմն ված են ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քի 32-րդ և 67-րդ հոդ վա-
ծի 14-րդ հոդ ված նե րի բա ռա ցի վե րար տադ րու թյան վրա՝ ան տե սե լով 
հայ ցա դի մու մում մատ նանշ ված հիմ քերն ու փաս տարկ նե րը, ո րոն-
ցով հիմ նա վոր վում է թե՛ հա մա պա տաս խան խախ տում նե րի մա սին 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րին 

տե ղե կաց նե լու և/ կամ ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կե լու 
մա սին ա ռա ջար կու թյուն ներ կա յաց նե լու դի տոր դի ի րա վուն քը և թե՛ 
այդ խախ տում նե րը կան խե լու (վե րաց նե լու) ո ւղ ղու թյամբ մի ջոց ներ 
ձեռ նար կե լու հանձ նա ժո ղո վի/ հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի ո ւղ ղա կի 
պար տա կա նու թյու նը, ո րը բխում է  ՀՀ ը նտ րա կան օ րենսգր քով` տե-
ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի և հանձ նա ժո ղով նե րի 
նա խա գահ նե րի հա մար սահ ման ված ը նդ հա նուր լի ա զո րու թյուն նե-
րից և պար տա կա նու թյուն նե րից:

  Բա ցի դրա նից, տվյալ գոր ծե րով վար չա կան դա տա րա նի վճ-
ռով առ կա չէ պատ ճա ռա բա նու թյուն Հայց վոր նե րի կող մից ներ կա-
յաց ված մի շարք հիմ նա վո րում նե րի, դրանց ոչ ի րա վա չա փու թյան 
կամ կի րա ռե լի չլի նե լու վե րա բե րյալ. դրանք ո ւղ ղա կի ո րեն շր ջանց վել 
են Դա տա րա նի կող մից՝  հան գեց նե լով նաև ՀՀ վար չա կան դա տա-
վա րու թյան օ րենսգր քի 114-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի, 123-րդ հոդ վա ծի 
և ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգքր քի 130.1-րդ հոդ-
վա ծի դրույթ նե րի խախտ մա նը:
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4.  Բո ղո քարկ Ման գոր ծԸն թա ցԸ 
ՀՀ վճ ռա Բեկ դա տա րա նուՄ

ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված ո րո-
շում նե րի դեմ բեր վել են վճ ռա բեկ բո ղոք ներ: Վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը 
բեր վել են տասն հինգ գոր ծե րով (թիվ ՎԴ/3980/05/17, ՎԴ/4067/05/17,  
ՎԴ/4086/05/17, ՎԴ/5381/05/17, ՎԴ/3975/05/17, ՎԴ/4068/05/17, 
ՎԴ/4070/05/17, ՎԴ/4073/05/17, ՎԴ/5375/05/17, ՎԴ/5374/05/17, 
ՎԴ/5378/05/17, ՎԴ/5376/05/17, ՎԴ/4543/05/17, ՎԴ/5393/05/17, 
ՎԴ/4100/05/17) ՀՀ վար չա կան վե րաքն նիչ դա տա րա նի կա յաց ված 
վե րաքն նիչ բո ղոք նե րը վե րա դարձ նե լու և պե տա կան տուր քի վճա-
րու մից ա զա տե լու մա սին մի ջան կյալ դա տա կան ակ տե րի դեմ:

 Վե րաքն նիչ դա տա րա նը վե րա դարձ րել է վե րաքն նիչ բո ղոք-
ներն այն հիմ նա վոր մամբ, որ վե րաքն նիչ բո ղո քի հա մար չի վճար-
վել պե տա կան տուրք, ի սկ պե տա կան տուր քի վճա րու մից ա զա տե-
լու միջ նոր դու թյունն էլ մերժ վել է այն հիմ նա վոր մամբ, որ պե տա կան 
տուր քի վճա րու մից ա զատ վում են այն ան ձինք, ո րոնք ի րաց նում են 
ը նտ րե լու և (կամ) ը նտր վե լու ի րենց ի րա վունք նե րի խախտ ման վե-
րա բե րյալ պաշտ պա նու թյան հա մա պա տաս խան մի ջոց նե րը։ Ը ստ 
դա տա րան նե րի՝ պե տա կան տուր քի վճար ման ար տո նու թյու նից 
օ գտ վե լու հա մար պար տա դիր պայ ման է, որ պես զի առ կա լի նի ը նտ-
րա կան հա մա պա տաս խան ի րա վուն քի են թադ րյալ խախ տում և այդ 
խախտ ման փաս տով դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա-
ցում, մինչ դեռ տվյալ դեպ քում դա տա րան նե րը եզ րա հան գել են, որ 
հայց վոր նե րի կող մից դա տաքն նու թյան ա ռար կա են դարձ վել վար-
չա կան այն պի սի ակ տեր, ո րոնք որ ևէ կերպ չեն ա ռնչ վում վեր ջին նե-
րիս ը նտ րե լու կամ ը նտր վե լու ի րա վուն քի հետ:

վճ ռա բեկ բո ղոք նե րը ներ կա յաց վել են հետ ևյալ հիմ նա վո րում
նե րի շր ջա նակ նե րում. 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 հայ ցե րը` 
ը նդ հա նուր (օբյեկ տիվ) ը նտ րա կան ի րա վուն քի խախ տում նե րի հիմ-

քով ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ո րո շում նե րի և գոր ծո ղու թյուն-
նե րի վի ճարկ ման վե րա բե րյալ, են թա կա են քն նու թյան` յու րա քան-
չյուր ան ձի ը նտ րե լու ի րա վուն քի խախտ ման հա մա տեքս տում: Հետ-
ևա բար, այս գոր ծե րի շր ջա նա կում հայց վոր նե րը պետք է ա զատ ված 
լի նեն պե տա կան տուր քի վճար ման պար տա կա նու թյու նից « Պե տա-
կան տուր քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 22-րդ հոդ վա ծի ժդ) կե տի  ու ժով, 
ո րի հա մա ձայն` դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քից ա զատ վում 
են հայց վոր նե րը ը նտ րե լու և/ կամ ը նտր վե լու ի րենց ի րա վունք նե րի 
խախտ ման վե րա բե րյալ դի մում նե րով: 

5. Ընտ րա կան ի րա վուն քի 
պաշտ պա նու թյան նպա տա կով 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո 
պա կան դա տա րան եվ Հա յաՍ տա նի 
Հան րա պե տու թյան ՍաՀ Մա նադ րա կան 
դա տա րան ներ կա յաց ված դի ՄուՄ նե րԸ 

ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում ար ձա նագր ված խախ-
տում նե րի հի ման վրա ՔԴՆ ի րա վա բա նա կան թի մի կող մից Մար դու 
ի րա վունք նե րի Եվ րո պա կան դա տա րան (ՄԻ ԵԴ) ներ կա յաց վել է 4 
գան գատ1: 

Գան գատ նե րից մե կը 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 է ներ կա յաց վել: 
Վեր ջին ներս պա հան ջում են ՄԻ ԵԴ-ից ճա նա չել ՄԻ ԵԿ 1-ին ար ձա-
նագ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծի խախ տում: 

Մյուս եր կու գան գատ նե րը ներ կա յաց վել են հա մա պա տաս խա-
նա բար թիվ ՎԴ/3308/05/17 և ՎԴ/3309/05/17 վար չա կան գոր ծե րի 

1.  «Ասպարեզի» անունից ներկայացված ՍԴ դիմումի ու ՄԻԵԴ գանգատի մասին 
տես ԻԵՄ-ի 02/04.2017թ. խորհրդարանական ընտրությունների դիտորդական 
առաքելության զեկույցը (www.citizenobserver.am)   
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(տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րում ՔԴՆ դի տորդ նե րի 
ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման վե րա բե րյալ) հի ման վրա: Դի-
մող նե րի պա հանջն է ճա նա չել ՄԻ ԵԿ 10-րդ, 6 (1)-րդ, 13-րդ, 14-րդ 
հոդ ված նե րի, ի նչ պես նաև ՄԻ ԵԿ 1-ին ար ձա նագ րու թյան 3-րդ հոդ-
վա ծի խախ տում: 

ՔԴՆ ի րա վա բա նա կան թի մի կող մից ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա-
տա րան են ներ կա յաց վել 4 դի մում ներ: Դրան ցից մե կը ներ կա յաց վել 
է 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 02.04.2017թ. Ազ գային ժո ղո վի ը նտ րու-
թյուն նե րի ար դյունք նե րի վի ճարկ ման վե րա բե րյալ: Դի մու մը չի ըն-
դուն վել ՍԴ վա րույթ: 

Մյուս եր կու դի մում նե րը ներ կա յաց վել են հա մա պա տաս խա-
նա բար թիվ ՎԴ/3308/05/17 և ՎԴ/3309/05/17 վար չա կան գոր ծե րի 
(տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րում ՔԴՆ դի տորդ նե-
րի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման վե րա բե րյալ) հի ման վրա: 
Այս դի մում նե րով դի մու մա տու նե րը բարձ րաց րել են ՀՀ ը նտ րա կան 
օ րենսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին և 3-րդ կե տե րի, 47-րդ 
հոդ վա ծի 5-րդ մա սի, 48-րդ հոդ վա ծի 7-րդ մա սի, ՀՀ վար չա կան դա-
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 209-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի դրույթ նե րի 
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 28-րդ, 42-րդ հոդ ված նե-
րին, 75-րդ, 78-րդ, 79-րդ, 80-րդ 81-րդ, 61-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 63-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սե րի հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը 

04.04.2018 թ. ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը թիվ 
ՎԴ33/09/05/17 վար չա կան գոր ծով ո րո շում է կա յաց րել Ար շակ 
Մկրտ չյա նի ան հա տա կան դի մու մով գոր ծի քն նու թյան ըն դու նու մը 
մեր ժել:

02.05.2018 թ. ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը թիվ 
ՎԴ/3308/05/17 վար չա կան գոր ծով ո րո շում է կա յաց րել  Տաթ ևիկ Աբ-
րա հա մյա նի ան հա տա կան դի մու մը վա րույթ ըն դու նե լու մա սին: 

 


