
ԶԵ ԿՈՒՅՑ  Ընտ րող նԵ րի  Կող միՑ  
ստո րագր ված  սԿա նա վոր ված  

ՑՈՒ ՑաԿ նԵ րի  հԵ տա Զո տՈՒ թյան 
ար դՅՈՒնք նԵ րի  վԵ րա բԵ րՅալ

 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

Ե ր  Ե վ ա ն 
մ ա Յ ի ս  ●  2 0 1 8



3

Այս հրա պա րա կու մը պատ րաստ վել է Եվ րո պա կան մի ու թյան ա ջակ ցու
թյամբ: Բո վան դա կու թյան 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 և այն 
որ ևէ ձևով չի ար տա հայ տում Եվ րո պա կան մի ու թյան տե սա կետ նե րը:

 Սույն  զե կու ցը  կազմ վե լ 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 նեյշնլ հա կա կո ռուպ ցի ոն կենտ րոն» ՀԿի և 
« Ժուռ նա լիստ նե րի «Աս պա րեզ» ա կումբ» ՀԿի  կող մի ց ի րա կա նաց
ված  դի տոր դա կա ն ա ռա քե լու թյա ն ար դյուն քում։

 Դի տոր դա կա ն ա ռա քե լու թյուն ն ի րա կա նաց վե լ է  Եվ րո պա կան  մի
ու թյան  ֆի նան սա վոր մամբ և  Ժո ղովր դա վա րու թյա ն ազ գային  հիմ
նադ րա մի, Ժո ղովր դա վա րու թյա ն ազ գայի ն ինս տի տու տի և Թ բի լի սի
ում  Նի դեր լանդ նե րի  Թա գա վո րու թյան  դես պա նա տան  հա մա ֆի նան
սա վոր մամ բ ի րա կա նաց վող «2017 թ. խորհր դա րա նա կա ն ընտ 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 թյու ն է կ րում «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 ձ ևով  չի  ար տա ցո լու մ Եվ րո պա կան  մի ու թյան, Ժո
ղովր դա վա րու թյա ն ազ գային  հիմ ադ րա մի և  Ժո ղովր դա վա րու թյա ն 
ազ գայի ն ինս տի տու տի  տե սա կե տե րը:

« Քա ղա քա ցի  դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյու նը ձ ևա վոր վե լէ 2013 
թ.՝ն պա տա կ ու նե նա լով  վե րահս կե լու  հա մա պե տա կա ն ու  տե ղա կա ն 
ընտ րու թյուն նե րը  Հա յաս տա նում և դ րանց  հա մա պա տաս խա նու թյու
նը  ներ պե տա կա ն օ րենսդ րու թյան ն 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 քէջ ն է. https://www.citizenobserver.am/
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  նԵ րա ծՈՒ թյՈՒն

2017 թ. ապ րի լի 2ին տե ղի ու նե ցան ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի հեր թա
կան ը նտ րու թյուն նե րը, ո րոնք, սա կայն, տար բեր վում է ին նա խորդ 
բո լոր ը նտ րու թյուն նե րից, քա նի որ տե ղի է ին ու նե նում 2015 թ. դեկ
տեմ բե րի սահ մա նադ րա կան հան րաք վե ի ժա մա նակ ըն դուն ված ՀՀ 
նոր կամ ի նչ պես ըն դուն ված է ա սել` « բա րե փոխ ված» սահ մա նադ
րու թյամբ, ո րի հա մա ձայն՝ ՀՀ ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րը դար ձան մի ակ 
հա մա պե տա կան ը նտ րու թյուն նե րը։ ՀՀ նա խա գա հի պաշ տո նը դար
ձավ ա րա րո ղա կար գային և նա խա գահն այժմ ը նտր վում է Ազ գային 
ժո ղո վի կող մից։ 

Բա ցի այս ա ռանց քային փո փո խու թյուն նե րից, ԱԺ 2017 թ. ը նտ
րու թյուն նե րը նշա նա վո րե ցին նաև նրա նով, որ ան ց է ին կաց վում նոր 
ը նտ րա կան օ րենսգր քով (ԸՕ)։ 

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։

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 ե րի վե րա բե րյալ ՀՀ օ րենս գիրք, ՀՀ վար
չա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիրք և այլն): 



8 9

ԸՕ –ի ա ռան ձին դրույթ նե րի շուրջ պե տու թյու նը շա րու նա կեց քն
նար կում ե 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 ե րի վրա՝ ա կն կա լե լով ար տա
սահ մա նյան և մի ջազ գային ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն:

2016թ. սեպ տեմ բե րի 13 –ին Ազ գային ժո ղո վում տե ղի ու նե ցավ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ը նտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
կազ մա կերպ ման ևանց կաց ման մա սին փաս տաթղ թի վերջ նա կան 
կազմ ման և ստո րագր ման աշ խա տան քային նիստ, 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 րե ցին հայ տա րա րու թյուն:

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

 Նոր ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյան (ԸՕ և հա րա կից օ րենսդ րու
թյուն) հիմ ա կան փո փո խու թյուն նե րից էր նաև ը նտ րող նե րի ստո
րագ րած ցու ցակ նե րի հրա պա րա կու մը, որ պի սի պա հան ջը ը նդ դի
մու թյան և քաղ հա սա րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ա ռաջ է ին քա
շում տա րի ներ շա րու նակ։

 

Ընտ րող նԵ րի ՑՈՒ ՑաԿ նԵ րի մատ չԵ լի ՈՒ թյՈՒն ն
Ընտ րա Կան օ րԵնսգր քՈՒմ

 Հա մա ձայն ՀՀընտ րա կան օ րենսգր քի 13րդ հոդ վա ծի՝ Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան ը նտ րող նե րի ցու ցա կը, բա ցա ռու թյամբ 
սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րի, ա զատ է ծա նո թաց ման 
հա մար:

Ք վե ար կու թյա նը մաս նակ ցած ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րը, բա ցա
ռու թյամբ զո րա մա սում, քրե ա կա տա րո ղա կան հիմ ար կում և ձեր
բա կալ ված ան ձանց պա հե լու վայ րում կազմ վող` ը նտ րող նե րի ստո
րագր ված ցու ցակ նե րի, հրա պա րակ վում են սույն օ րենսգր քով սահ
ման ված կար գով:

73րդ հոդ վա ծի 3.1 կե տով սահ ման վում է, որ Ազ գային ժո ղո վի 
ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ տա րած քային ը նտ րա կան հանձ նա ժո
ղո վը քվե ար կու թյան հա ջորդ օ րը՝ ժա մը 12.00ից սկ սած, ի րա կա
նաց նում է ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի սկա նա վո րում, ո րին կա րող են 
հետ ևել ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ե րի ան դամ ե րը, թեկ նա ծու նե
րը, վս տահ ված ան ձինք, դի տորդ նե րը և զանգ վա ծային լրատ վու
թյան մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: 

Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րը սկա նա վոր վում են Կենտ րո նա կան 
ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի սահ մա նած կար գով և չա փո րո շիչ նե
րին հա մա պա տաս խան այն պես, որ տվյալ ը նտ րա կան տե ղա մա սի 
ը նտ րող նե րի ցու ցա կում ը նտ րո ղի հեր թա կան հա մա րը, ազ գա նու նը, 
ա նու նը, հայ րա նու նը, ծնն դյան ամ սա թի վը, հաշ վառ ման վայ րի հաս
ցեն, ի նչ պես նաև ը նտ րո ղի ստո րագ րու թյան, ը նտ րող նե րի գրանց
ման հա մար պա տաս խա նա տու հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ան հա տա
կան կնի քի հա մար նա խա տես ված սյու նակ նե րը լի նեն տե սա նե լի: 

Ընտ րող նե րի սկա նա վոր ված ցու ցակ նե րը ոչ ու շ, քան սկա նա
վոր ման աշ խա տանք ներն սկս վե լուց 24 ժամ հե տո պաշ տո նա պես 
հրա պա րակ վում և ներ բեռ նե լու և, ը ստ ը նտ րա կան տե ղա մա սե րի, 
ո րոն ման հնա րա վո րու թյամբ տե ղադր վում են Կենտ րո նա կան ը նտ
րա կան հանձ նա ժո ղո վի հա մա ցան ցային կայ քում:
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 ՑՈՒ ՑաԿ նԵ րի հրա պա րա ԿՈՒ մԸ

 

Ընտ րող նե րի ստո րագր ված ցու ցակ նե րը ԿԸՀն իր կայ քում հրա
պա րա կեց 2017 թ. ապ րի լի 4ին ա ռա վո տյան։ Սա կայն դրանք չէ ին 
բաց վում։ 

2017թ. ապ րի լի 4ին « Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյու նը 
հայ տա րա րու թյուն տա րա ծեց, որ ապ րի լի 4ի ժա մը 19:00ի դրու
թյամբ ԿԸՀի կող մից իր կայ քէ ջում տե ղադր ված հղում ե րը հիմ ա
կա նում չեն աշ խա տել: 

«Այ սինքն, իշ խա նու թյուն նե րի կող մից ստանձն ված այս պար
տա վո րու թյան ձա խող մամբ կոպ տո րեն խախտ վել է ը նտ րա կան 
օ րենսգր քի պա հան ջը:

Չ նա յած նրան, որ elections.am/lists հղու մով կա րե լի է գտ նել ը նտ
րող նե րի ստո րագ րած ցու ցակ նե րի ա նուն նե րը, ը ստ է ու թյան դրանք 
հա սա նե լի չեն։ Յու րա քան չյուր տե ղա մա սի ցու ցակ կա րե լի է դի տել 
այն բա ցել փոր ձե լուց եր կար ժա մա նակ ան ց, սա կայն այս հնա րա
վո րու թյունն ան գամ հա սա նե լի չէ բո լոր տե ղա մա սե րի ցու ցակ նե րի 
դեպ քում։ Ցու ցակ նե րի մե ծա մաս նու թյան դեպ քում ու ղ ղա կի հնա րա
վոր չէ դի տել դրանց պա րու նա կու թյու նը։  Փաս տո րեն ը նտ րող նե րի 
ստո րագ րած ցու ցակ ներն ը ստ է ու թյան հա սա նե լի չեն քա ղա քա ցի
նե րին, դի տոր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին և կու սակ ցու թյուն
նե րին»,  աս ված էր դի տոր դա կան նա խա ձեռ նու թյան հայ տա րա րու
թյու նում։

« Քա ղա քա ցի դի տոր դը» հի շեց րել էր, որ ը նտ րու թյուն նե րին մաս
նակ ցու թյան վե րա բե րյալ կեղ ծիք նե րի եւ խախ տում ե րի մա սին դի
մում ե րի ներ կա յաց ման վերջ նա ժամ կե տը լրա նում է 05.04.2017թ.ի 
ժա մը 11:00ին: 

« Մենք հիմ ա վոր կաս կած ներ ու նենք, որ ԿԸՀի այս գոր ծե լաո ճը 
ոչ թե տեխ նի կա կան խա փան ման հե տե ւանք է, այլ՝ ը նտ րու թյուն նե
րին մաս նակ ցու թյան ի րա կան պատ կե րը թաքց նե լուն ու ղղ ված գոր
ծե լաոճ, չբա ցա ռե լով որ, սրա նպա տակ նե րից է զր կել գոր ծըն թա ցի 
մաս նա կից նե րին կեղծ մաս նակ ցու թյան դեպ քե րի կա պակ ցու թյամբ 
բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու ող ջա միտ հնա րա վո րու թյու նից»,  աս ված 
էր հայ տա րա րու թյու նում:

2017 թ. ապ րի լի 6ին ՀՀ կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո
ղո վը պար զա բա նում է տա րա ծել, ո րի հա մա ձայն՝ ցու ցակ նե րի ներ
բեռն ման դժ վա րու թյուն նե րը կապ ված է ին 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 րով։ 

Ու շագ րավ է, որ այդ այ լընտ րան քային հղու մը տե ղա կայ ված է 
ե ղել «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 այն 
ժա մա նակ վա ղե կա վար– նա խա րար Դա  վիթ Հա րու թյու նյա նին: 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: 

Ընտ րող նԵ րի ստո րագր ված ՑՈՒ ՑաԿ նԵ րի 
թվաՅ նա ՑՈՒ մԸ Եվ մշա ԿՈՒ մԸ

Չ նա յած բո լոր օ րենսդ րա կան խո չըն դոտ նե րին, ը նտ րող նե րի 
սկա նա վոր ված ցու ցակ նե րի հրա պա րա կու մը թույլ տվեց բա ցա հայ
տել բազ մա թիվ խախ տում եր, այդ թվում՝ Կենտ րո նա կան ը նտ րա
կան հանձ նա ժո ղո վի հրա պա րա կած քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցած 
ը նտ րող նե րի թվի և ցու ցակ նե րում առ կա ստո րագ րու թյուն նե րի ան
հա պա տաս խա նու թյուն, կրկ նա կի քվե ար կու թյան, այլ ան ձի փո խա
րեն քվե ար կու թյան դեպ քեր։

 Հաշ վի առ նե լով ապ րի լի 02.04.2017 թ. ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի դի
տարկ ման ար դյուն քում ստաց ված նյու թե րը՝ մաս նա վո րա պես՝ ը նտ
րող նե րի ստո րագր ված ցու ցակ նե րի սկա նա վոր ված տար բե րակ նե
րը և դրանց նախ նա կան վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ի հայտ ե կած 
այն պի սի խն դիր ներ, ո րոնք ու նակ է ին ազ դե լու ը նտ րու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րի վրա, « Քա ղա քա ցի դի տորդ» նա խա ձեռ նու թյան շր ջա
նակ նե րում գոր ծող «Ի րա վուն քի Եվ րո պա մի ա վո րում» հա սա րա կա
կան կազ մա կեր պու թյունն ան հրա ժեշտ գտավ ի րա կա նաց նել ը նտ
րող նե րի ստո րագր ված ցու ցակ նե րի ա վե լի խո րը հե տա զո տու թյուն/ 
վեր լու ծու թյուն, ին չի նպա տա կով ցու ցակ նե րը թվայ նաց վել են, այ
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սինքն՝ ստեղծ վել է հա մա պա տաս խան հա մա կարգ (հա մ. ծ րա գիր), 
ո րում ներ մուծ վել են ը նտ րող նե րի ստո րագ րած ցու ցակ նե րի հա մա
պա տաս խան դաշ տե րի տվյալ նե րը։ 

Հա մա կար գի ստեղծ ման և ըն թա ցիկ սպա սարկ ման հա մար ներգ
րավ վել է 3 ծրագ րա վո րող, ո րոնք աշ խա տանք նե րը ի րա կա նաց րել 
են կա մա վո րու թյան սկզ բուն քով, 15 մուտ քագ րող և այդ աշ խա տող
նե րը հա մա կար գող մեկ ան ձ։ 

Կա տար ված աշ խա տանք նե րի ա վար տից հե տո դրանց ու սում ա
սի րու թյան և ամ փոփ ման նպա տա կով ներգ րավ վել է վեր լու ծա բան։ 

Ու սում ա սի րու թյան են են թարկ վել սկա նա վոր ված ը նտ րող նե րի 
ստո րագր ված ցու ցակ նե րի ԿԸՀ կայ քում հրա պա րա կու մից ան մի ջա
պես հե տո ներ բեռն ված տար բե րակ նե րը։ Հրա պա րա կու մից մի քա
նի ա միս ան ց ԿԸՀ կայ քում հրա պա րակ ված սկա նա վոր ված ցու ցակ
նե րում կա տար վել են ո րոշ փոփ խու թյուն ներ. օ րի նակ՝ ը նտ րող նե րի 
ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի տվյալ ներ պա րու նա կող ցու
ցակ նե րը փո խա րին վել են այդ պի սի տվյալ ներ չպա րու նա կող սկա
նա վոր ված ցու ցակ նե րով։ Հնա րա վոր այլ փո փո խու թյուն նե րը սույն 
հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում ու սում ա սի րու թյան ա ռար կա չեն 
դարձ վել։

 

Ընտ րող նԵ րի ստո րագր ված ՑՈՒ ՑաԿ նԵ րի 
մշաԿ ման նախ նա Կան ար դՅՈՒնք նԵր 

Ընտ րող նե րի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թե րի տվյալ ներ

Չ նա յած ԸՕն սահ մա նում է, որ ը նտ րող նե րի ցու ցակ ներն սկա
նա վոր վում են Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի սահ մա
նած կար գով և չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս խան այն պես, որ 
ցու ցակ նե րի հետ չհ րա պա րակ վեն նաև ը նտ րող նե րի ան ձը հաս տա
տող փաս տաթղ թե րիտ վյալ նե րը, սա կայն բազ մա թիվ տե ղա մա սե րի 
սկա նա վոր ված ցու ցակ նե րում այդ տվյալ նե րը առ կա է ին։ 

Այս կա պակ ցու թյամբ ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան 
ան ձնա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա կա լու թյու նը վար

չա կան վա րույթ էր սկ սել ը նտ րող նե րի ստո րագ րած ցու ցակ նե րի 
հետ ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե րի հրա պա րակ ման 
վե րա բե րյալ: Գոր ծա կա լու թյու նը ո րո շում է կա յաց րել պա հան ջել ՀՀ 
կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վից ե րեք աշ խա տան քային 
օր վա ըն թաց քում ար գե լա փա կել քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցած ը նտ
րող նե րի ան ձնագ րային տվյալ նե րը։ 

Ու շադ րու թյա նար ժա նի է այն հան գա ման քը, որ թեև ան ձը հաս
տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե րի հրա պա րակ ման դեպ քե րը քիչ են 
ե ղել, սա կայն նույ նիսկ այդ տվյալ նե րի ու սում ա սի րու թյու նը հնա
րա վո րու թյուն է տվել բա ցա հայ տե լու, որ ե ղել են տե ղա մա սեր, որ
տեղ նույն ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե րը կրկն վել են, 
այ սինքն՝ քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցած տար բեր ը նտ րող նե րի ա նուն 
ազ գա նուն նե րի դի մաց լրաց վել է նույն ան ձը հաս տա տող փաս
տաթղ թի տվյա լը։ Նշ ված փաս տեր նա պա ցու ցում են, որ տե ղի են ու
նե ցել այլ ան ձանց փո խա րեն  և/ կամ կրկ նա կի քվե ար կու թյուն ներ։  

650 տե ղա մա սե րի սկա նա վո րած ցու ցակ նե րում առ կա են ե ղել 10 
և ա վե լի ը նտ րող նե րի տվյալ ներ։ Ե ւս 294 տե ղա մա սե րի սկա նա վո
րած ցու ցակ նե րում առ կա է ե ղել յու րա քան չյուր տե ղա մա սում ա ռն
վազն մեկ ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ։

Կրկն վող ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ ներ 

Ընտ րող նե րի սկա նա վո րած ցու ցակ նե րի ու սում ա սի րու թյան ար
դյուն քում հայտ նա բեր վել է ա ռն վազն 30 տե ղա մաս, որ տեղ ե ղել են 
ա ռն վազն մեկ (յու րա քան չյուր տե ղա մա սում), ան ձնագ րային տվյալ
նե րի հա մընկ նում։ 

Օ րի նակ՝

35/61 տե ղա մա սում Պո ղո սյան Մար տի կի և Ստե փա նյան Ա րտյո մի 
ան ձնագ րային տվյալ նե րը հա մընկ նում են, ը նդ ո րում հա մընկ նում է 
նաև հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ան հա տա կան կնի քը։ 
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Արտյոմ Ստե փա նյան 

 Մար տիկ Պո ղո սյան 

1/15 տե ղա մա սում հա մընկ նում են Յու րի Ա թո յա նի և Հռիփ սի մե Հա
րու թյու նյա նի ան ձնագ րային տվյալ նե րը, ը նդ ո րում նման են ստո
րագ րու թյուն նե րը, ի սկ Ա թո յան Յու րի ան վան դի մաց բա ցա կա յում է 
հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ան հա տա կան կնի քը։

Յու րի Ա թո յան

Հ ռիփ սի մե Հա րու թյու նյան

1/21 տե ղա մա սում հա մընկ նում են Կա րեն Ա լա նա կյա նի և Տիգ րան 
Բար սե ղյա նի ան ձնագ րային տվյալ նե րը

 Կա րեն Ա լա նա կյան

 

Տիգ րան Բար սե ղյան

4/33 տե ղա մա սում հա մընկ նում են Կա սյան Ար մե նի և Ա միր խա նո վա 
Կա րի նե ի ան ձնագ րային տվյալ նե րը։ Ը նդ ո րում հա մընկ նում են հանձ
նա ժո ղո վի ան դա մի ան հա տա կան կնի քը և ստո րագ րու թյուն նե րը

 Կա րի նե Ա միր խա նո վա 

 

Ար մեն Կա սյան 

 

Ու սում ա սիր ված տե ղա մա սե րի ը նդ հա նուր պատ կե րը վեր լու ծե
լով՝ շատ մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ նմա նա տիպ դեպ քեր առ
կա են նաև այն տե ղա մա սե րում, ո րոնց սկա նա վոր ված ցու ցակ նե րի 
ը նտ րող նե րի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե րը օ րեն քի 
հա մա պա տաս խան չեն հրա պա րակ վել։

 Ո րոշ տե ղա մա սե րում ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի դաշ տում 
լրաց ված են թվեր և տա ռեր, (օ րի նակ՝ VAD29989) ո րոնք չեն հա մա
պա տաս խա նում ՀՀու մ տր վող ոչ ան ձնագ րե րի, ոչ էլ նույ նա կա նաց
ման քար տե րի սե րի այի և հա մա րի ստան դարտ նե րին։ Ա մե նայն հա վա
նա կա նու թյամբ այս տա ռե րի և թվե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը տեխ նի
կա կան սար քե րի կող մից տպ ված կտ րոն նե րի հեր թա կան հա մար ներ
նեն։ Սա կայն նույ նիսկ այս դեպ քում հայտ նա բեր վել են այդ հեր թա կան 
հա մար նե րի հա մընկ նում եր նույն տե ղա մա սում, այ նինչ հեր թա կան 
հա մար նե րը պետք է տար բեր լի նեն բո լոր տպ ված կտ րոն նե րի հա
մար։Նշ ված դեպ քե րի ը նտ րան քային ստուգ ման ար դյուն քում բա ցա
հայտ վել է նաև, որ կրկն վող կտ րոն նե րի հեր թա կան հա մար նե րի պա
րա գա յում նույնն են ե ղել նաև հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ան հա տա կան 
կնիք նե րը և նման են ե ղել ը նտ րող նե րի ստո րագ րու թյուն նե րը։ 
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Օ րի նակ՝

2/24 տե ղա մա սում հա մընկ նում են Դավ թյան Վա լե րի ի և Մկրտ չյան 
Է դի տայի «ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղթ» սյու նա կում լրաց ված 
տվյալ նե րը։ 

 

 

2/24 տե ղա մա սում«ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղթ» սյու նա կում 
հայտ նա բեր վել է շուրջ տա սը դեպք, ե րբ տվյալ նե րի հա մընկ նում ե ն։ 
Ե ւս  մեկ օ րի նակ այս տե ղա մա սից

 

 

 ԿԸհ հրա պա րա Կած տվՅալ նԵ րի Եվ
 Ը նտ րող նԵ րի ստո րագր ված ՑՈՒ ՑաԿ նԵ րի 

ան հա մա պա տաս խա նՈՒ թյՈՒն 

Ընտ րող նե րի ստո րագր ված ցու ցակ նե րի հրա պա րա կու մը հնա
րա վո րու թյուն տվեց հս տակ տե ղե կա նա լու, թե ը նտ րա տե ղա մա սում 
քա նի մարդ է մաս նակ ցել քվե ար կու թյա նը։ Այս տվյալ նե րի հա մե մա
տու թյու նը ԿԸՀ պաշ տո նա կան կայ քում հրա պա րա կած տվյալ նե րի 
հետ ի հայտ բե րեց մի շարք հե տաքր քիր հան գա մանք ներ։ Օ րի նակ, 
որ նշ ված տվյալ նե րը չեն հա մընկ նում։ Այ սինքն՝ ստո րագր ված ցու
ցակ նե րում առ կա ը նտ րող նե րի ստո րագ րու թյուն նե րի քա նա կը մեծ 
մա սամբ պա կա սէ, քան ԿԸՀ կայ քում քվե ար կու թյան մաս նա կից նե
րի ը նդ հա նուր թի վը։ Ը նտ րան քայինս տուգ ման ար դյուն քում գրե թե 
բո լոր դեպ քե րում բա ցա հայտ վել է, որ ստո րագր ված ցու ցակ նե րում 
առ կա ստո րագ րու թյուն նե րի քա նա կը միշտ մի քա նի հա տով քիչ է, 
քան ԿԸՀ կայ քում հրա պա րա կած քվե ար կու թյան մաս նա կից նե րի 
ը նդ հա նուր թի վը։ 

Օ րի նակ, 1/1 տե ղա մա սում քվե ար կու թյա նը՝ հա մա ձայն ստո
րագր ված ցու ցակ նե րի մաս նակ ցել է 1251 ը նտ րող, այ նինչ ը ստ ԿԸՀ 
կայ քի՝ քվե ար կու թյան մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր թի վը այս տե ղա
մա սում կազ մել է 1257 մարդ։

1/2 տե ղա մա սում քվե ար կու թյա նը՝ հա մա ձայն ստո րագր ված ցու
ցակ նե րի մաս նակ ցել է 1221 ը նտ րող, այ նինչ ը ստ ԿԸՀ կայ քի՝ քվե
ար կու թյան մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր թի վը այս տե ղա մա սում 
կազ մել է 1224 մարդ։

1/3 տե ղա մա սում քվե ար կու թյա նը՝ հա մա ձայն ստո րագր ված ցու
ցակ նե րի մաս նակ ցել է 1153 ը նտ րող, այ նինչ ը ստ ԿԸՀ կայ քի՝ քվե
ար կու թյան մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր թի վը այս տե ղա մա սում 
կազ մել է 1155 մարդ։

1/5 տե ղա մա սում քվե ար կու թյա նը՝ հա մա ձայն ստո րագր ված ցու
ցակ նե րի մաս նակ ցել է 1115 ը նտ րող, այ նինչ ը ստ ԿԸՀ կայ քի՝ քվե ար
կու թյան մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր թի վը այս տե ղա մա սում կազ մել 
է 1117 մարդ։
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1/6 տե ղա մա սում քվե ար կու թյա նը՝ հա մա ձայն ստո րագր ված ցու
ցակ նե րի մաս նակ ցել է 1210 ը նտ րող, այ նինչ ը ստ ԿԸՀ կայ քի՝ քվե
ար կու թյան մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր թի վը այս տե ղա մա սում 
կազ մել է 1212 մարդ։

2/1 տե ղա մա սում քվե ար կու թյա նը՝ հա մա ձայն ստո րագր ված ցու
ցակ նե րի մաս նակ ցել է 1181 ը նտ րող, այ նինչ ը ստ ԿԸՀ կայ քի՝ քվե ար
կու թյան մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր թի վը այս տե ղա մա սում կազ մել 
է 1184 մարդ։

2/9 տե ղա մա սում քվե ար կու թյա նը՝ հա մա ձայն ստո րագր ված 
ցու ցակ նե րի մաս նակ ցել է 1225 ը նտ րող, այ նինչ ը ստ ԿԸՀ կայ քի՝ 
քվե ար կու թյան մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր թի վը այս տե ղա մա սում 
կազ մել է 1235 մարդ։

2/16 տե ղա մա սում քվե ար կու թյա նը՝ հա մա ձայն ստո րագր ված 
ցու ցակ նե րի մաս նակ ցել է 1047 ը նտ րող, այ նինչ ը ստ ԿԸՀ կայ քի՝ 
քվե ար կու թյան մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր թի վը այս տե ղա մա սում 
կազ մել է 1051 մարդ։

2/18 տե ղա մա սում քվե ար կու թյա նը՝ հա մա ձայն ստո րագր ված 
ցու ցակ նե րի մաս նակ ցել է 1187 ը նտ րող, այ նինչ ը ստ ԿԸՀ կայ քի՝ 
քվե ար կու թյան մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր թի վը այս տե ղա մա սում 
կազ մել է 1198 մարդ։

2/31 տե ղա մա սում քվե ար կու թյա նը՝ հա մա ձայն ստո րագր ված 
ցու ցակ նե րի մաս նակ ցել է 1032 ը նտ րող, այ նինչ ը ստ ԿԸՀ կայ քի՝ 
քվե ար կու թյան մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր թի վը այս տե ղա մա սում 
կազ մել է 1036 մարդ։

2/40 տե ղա մա սում քվե ար կու թյա նը՝ հա մա ձայն ստո րագր ված 
ցու ցակ նե րի մաս նակ ցել է 1059 ը նտ րող, այ նինչ ը ստ ԿԸՀ կայ քի՝ 
քվե ար կու թյան մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր թի վը այս տե ղա մա սում 
կազ մել է 1065 մարդ։

3/04 տե ղա մա սում քվե ար կու թյա նը՝ հա մա ձայն ստո րագր ված 
ցու ցակ նե րի մաս նակ ցել է 1207 ը նտ րող, այ նինչ ը ստ ԿԸՀ կայ քի՝ 
քվե ար կու թյան մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր թի վը այս տե ղա մա սում 
կազ մել է 1211 մարդ։

7/51 տե ղա մա սում քվե ար կու թյա նը՝ հա մա ձայն ստո րագր ված 
ցու ցակ նե րի մաս նակ ցել է 879 ը նտ րող, այ նինչ ը ստ ԿԸՀ կայ քի՝ 
քվե ար կու թյան մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր թի վը այս տե ղա մա սում 
կազ մել է 886 մարդ։

8/25 տե ղա մա սում քվե ար կու թյա նը՝ հա մա ձայն ստո րագր ված 
ցու ցակ նե րի մաս նակ ցել է 1262 ը նտ րող, այ նինչ ը ստ ԿԸՀ կայ քի՝ 
քվե ար կու թյան մաս նա կից նե րի ը նդ հա նուր թի վը այս տե ղա մա սում 
կազ մել է 1269 մարդ։

 Ներ կա յաց ված տե ղա մա սե րը ը նտր վել են պա տա հա կա նու թյան 
սկզ բուն քով և բո լո րում ԿԸՀն մի քա նի ձայն է ա վե լաց րել ստո րագր
ված ցու ցակ նե րում առ կա ը նտ րող նե րի ստո րագ րու թյուն նե րին։ Սա 
վկա յում է այն մա սին, որ տե ղի է ու նե ցել քվե ար կու թյան մաս նակ ցած 
ը նտ րող նե րի թվի հա վե լագ րում։ Այ սինքն՝հ րա պա րակ վել է ը նտ րու
թյուն նե րին մաս նակ ցած ը նտ րող նե րի ա վե լի մեծ թիվ, քան ը նտ րող
նե րի ցու ցակ նե րում առ կա ստո րագ րու թյուն նե րը։ 

Բա ցի դրա նից, մուտ քագր ված տվյալ նե րի ստուգ ման ար դյուն
քում բա ցա հայտ վել են դեպ քեր, ե րբ ը նտ րող նե րի ստո րագր ված ցու
ցակ նե րում առ կա է ե ղել ը նտ րո ղի ստո րագ րու թյու նը, սա կայն դրա 
դի մաց բա ցա կայել է հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ան հա տա կան կնի քը։ 
Միև նույն ժա մա նակ բա ցա հայտ վել են դեպ քեր, ե րբ ցու ցակ նե րում 
առ կա է ե ղել հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ան հա տա կան կնի քը, բայց 
բա ցա կայել է ը նտ րո ղի ստո րագ րու թյու նը։ Այս փաս տը վկա յում է այն 
մա սին, որ բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ բա ցա կայել է քվե ար կու թյան 
վա վե րա պայ ման նե րից մե կը, այդ դեպ քե րը (ը նտ րո ղի ստո րագ րու
թյու նը կամ կնի քը) չեն կա րող հա մար վել քվե ար կու թյան դեպ քեր, 
ի նչն ա վե լի է նվա զեց նում քվե ար կու թյուն կա տա րած ը նտ րող նե րի 
թի վը՝ պաշ տո նա պես հրա պա րա կած թվի հա մե մատ։ 
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աՅլ ան ձի փո խա րԵն ստո րագ րՈՒ թյան դԵպ քԵր

520 տե ղա մա սե րում ար ձա նագր վել է ա ռն վազն մեկ դեպք (յու
րան քան չյուր տե ղա մա սում), ե րբ ը նտ րո ղի ան վան դի մաց առ կա է 
եր կու ստո րագ րու թյուն։ Բո լոր ը նտ րա կան տե ղա մա սե րում ար ձա
նագր վել է նման ա վե լի քան 3000 դեպք։

 Հա մա ձայն տե ղա մա սում աշ խա տող դի տորդ նե րի՝ ը նտ րող նե րը 
գա լով տե ղա մաս հայտ նա բե րել են, որ ի րենց ա նուն նե րի դի մաց ար
դեն ստո րագր ված է ե ղել։ 

Հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րը պար զա բա նել են, որ ը նտ րո ղի կող
մից շփոթ մունք է ե ղել և վեր ջինս ստո րագ րել է ոչ իր ան վան դի մաց։ 
Այս դեպ քե րում իր ան վան դի մաց ստո րագ րու թյուն հայտ նա բե րած 
քա ղա քա ցուն ա ռա ջարկ վել է ստո րագ րել իր ան վան դի մաց ար դեն 
առ կա ստո րագ րու թյան կող քին` «լ րա ցու ցիչ նշում եր» սյու նա կում։

 

Չ նա յած, որ ԿԸՀի ը նտ րող նե րի ցու ցա կի «լ րա ցու ցիչ նշում եր» 
սյու նա կում կա տար վող նշում ե րի մա սին ո րո շու մը սահ մա նում է, որ 
տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի՝ ը նտ րող նե րի գրանց
ման հա մար պա տաս խա նա տու հանձ նա ժո ղո վի ան դա մը, տե ղե
կաց նե լով տե ղա մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին, 
տեխ նի կա կան սար քա վոր ման մի ջո ցով գրանց ված և քվե ար կու թյան 
կտ րոն ստա ցած` քվե ար կու թյա նը չմաս նակ ցած այն ը նտ րո ղին, ո րի 
տվյալ նե րի դի մաց ը նտ րող նե րի ցու ցա կում առ կա է ստո րագ րու
թյուն քվե ար կու թյա նը մաս նակ ցե լու վե րա բե րյալ, հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս ստո րագ րե լու ը նտ րող նե րի ցու ցա կի «լ րա ցու ցիչ նշում եր» 
սյու նա կում` իր տվյալ նե րի դի մաց` ստո րագ րու թյան կող քին դնե լով 
իր ան հա տա կան կնի քը, նշ ված դեպ քե րը չեն դի տարկ վել, որ պես 
քրե ա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված այլ ան ձի փո խա րեն քվե
րա կե լու ա ռեր ևույթ դեպ քեր, դրանք ը նտ րա կան վար չա րա րու թյուն 
ի րա կանց նող մար մին նե րի՝ հանձ նա ժո ղով ե րի կող մից չեն փո խան
ցել ոչ ոս տի կա նու թյուն, ոչ դա տա խա զու թյուն և այդ ու ղ ղու թյամբ չի 
ի րա կա նաց վել ը նտ րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան որ ևէ ար
դյու նա վետ մի ջոց։ 

Միև նույն ժա մա նակ հայտ նա բեր վել են դեպ քեր, ե րբ մեկ ը նտ րո
ղի տո ղում առ կա է ե ղել եր կու ստո րագ րու թյուն, սա կայն դրան ցից 
մի այն մեկն է վա վե րաց ված ե ղել հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ան հա
տա կան կնի քով,որ պի սի պա րա գա յում ե րկ րորդ ստո րագ րու թյու նը 
չի կա րող հա մար վել վա վեր քվե ար կու թյուն։ Հետ ևա բար բո լոր այս
պի սի դեպ քե րի քա նա կով պետք է նվա զեց վի քվե ար կու թյան մաս
նակ ցած ը նտ րող նե րի հրա պա րակ ված թի վը։

 

աՅլ խախ տՈՒմ նԵր
 (ԿրԿն վող Կնիք նԵր, ստո րագ րՈՒ թյՈՒն ա ռանՑ Կնի քի, Կնիք 

ա ռանՑ ստո րագ րՈՒ թյան Եվ աՅլն): 

ԸՕ 11րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը։ Բա ցի տվյալ ը նտ րա կան տե ղա մա սի 
ը նտ րող նե րի ցու ցա կում հեր թա կան հա մա րից, ազ գա նուն, ա նուն, 
հայ րա նու նից, ծնն դյան ամ սաթ վից և հաշ վառ ման վայ րի հաս ցե ից, 
ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րում նա խա տես վում է ևս 4 սյու նակ` 

1) ը նտ րո ղի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե րի հա մար.

2) ը նտ րո ղի ստո րագ րու թյան հա մար.

3)  ը նտ րող նե րի գրանց ման հա մար պա տաս խա նա տու հանձ նա
ժո ղո վի ան դա մի ան հա տա կան կնի քի հա մար.

4)  լրա ցու ցիչ նշում ե րի հա մար: Ը նտ րող նե րի ցու ցա կում լրա
ցու ցիչ նշում եր կա տար վում են Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վի սահ մա նած դեպ քե րում և կար գով:

 Հա մա ձայն ԿԸՀ Ը նտ րող նե րի ցու ցա կի «լ րա ցու ցիչ նշում եր» 
սյու նա կում կա տար վող նշում ե րի մա սին N 126Ն ո րոշ ման՝ տե ղա
մա սային ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ը նտ րող նե րի գրանց ման հա
մար պա տաս խա նա տու հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ը նտ րող նե րի ցու
ցա կում տա ռաս խալ կամ տեխ նի կա կան վրի պակ հայտ նա բե րե լու 
դեպ քում (ը նտ րո ղի վե րա բե րյալ մա ցած տվյալ նե րի հա մա պա տաս
խա նու թյան դեպ քում), այդ մա սին տե ղե կաց նե լով տե ղա մա սային 



22 23

ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հին, ը նտ րող նե րի ցու ցա կի 
«լ րա ցու ցիչ նշում եր» սյու նա կում նշում է ճշգրտ ված տվյա լը և ը նտ
րո ղին հնա րա վո րու թյուն տա լիս մաս նակ ցել քվե ար կու թյա նը: 

Ընտ րող նե րի ստո րագր ված ցու ցակ նե րի ու սում ա սի րու թյու նը 
ցույց է տա լիս, որ ցու ցակ նե րում տա ռաս խալ ներ կամ տեխ նի կա կան 
վրի պակ ներ չեն հայտ նա բեր վել, քա նի որ «լ րա ցու ցիչ նշում եր» սյու
նյա կում նման գրա ռում եր չեն ի րա կա նաց վել։ 

Փո խա րե նը հայտ նա բեր վել են ցու ցակ նե րի սխալ լրաց ման բազ
մա թիվ դեպ քեր, ե րբ առ կա է ը նտ րո ղի ստո րագ րու թյու նը՝ ա ռանց 
կնի քի, կամ առ կա է կնիք, բայց չկա ստո րագ րու թյուն։ Բազ մա թիվ 
են դեպ քե րը, ե րբ ը նտ րող նե րը ստո րագ րել են ոչ ը նտ րո ղի ստո րագ
րու թյան հա մար նա խա տես ված սյու նա կում կամ կնի քը դր վել է ոչ 
ը նտ րող նե րի գրանց ման հա մար պա տաս խա նա տու հանձ նա ժո ղո վի 
ան դա մի ան հա տա կան կնի քի հա մար նա խա տես ված սյու նա կում։

Օ րի նակ ներ

22/16 տե ղա մա սի լրա ցու ցիչ ցու ցա կում առ կա չէ հանձ նա ժո ղո վի 
կնիք, ի սկ լրա ցու ցիչն շում եր դաշ տում բո լոր հեր թա կան հա մար նե
րի դի մաց առ կա է սխալ նշու մը: 

Այս դեպ քի կա պակ ցու թյամբ ան հրա ժեշտ է նշել, որ բո լո րո վին 
հաս կա նա լի չէ, թե ին չի հի ման վրա է եզ րա հան գում կա տար վել, որ 
տե ղի է ու նե ցել սխալ քվե ար կու թյուն և ի նչ ի րա վա կան հան գա ման քի 
է այն հան գեց րել։ Բա ցա կա յում են տվյալ ներ առ այն, թե նշ ված դեպ
քե րը հաշ վարկ վել են որ պես վա վեր քվե ար կու թյուն, թե դի տարկ վել 

են որ պես այլ ան ձանց փո խա րեն քվե ար կու թյուն։ Տվյալ դեպ քե րը 
ը նտ րա կան վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի՝ հանձ
նա ժո ղով ե րի կող մից չեն փո խան ցել ոչ ոս տի կա նու թյուն, ոչ դա տա
խա զու թյուն և այդ ու ղ ղու թյամբ չի ի րա կա նաց վել ը նտ րա կան ի րա
վուն քի պաշտ պա նու թյան որ ևէ ար դյու նա վետ մի ջոց։

* * *

38/34 տե ղա մա սի ցու ցա կի 31 է ջե րից 11ը ը ստ գտն վե լու վայ րի 
լրա ցու ցիչ ցու ցա կի է ջեր են. այդ հատ վա ծում կա մոտ 200 ը նտ րո ղի 
տվյալ. ո րոշ ը նտ րող նե րի դի մաց ոչ թե ամ բող ջա կան հաս ցե է նշ
ված, այլ հա մայն քի ա նուն:

 

Այս դեպ քը ող ջա միտ կաս կած է ա ռա ջաց նում կամ այլ ան ձանց 
փո խա րեն քվե ար կու թյան, կամ կրկ նա կի քվե ար կու թյան։ Այդ դեպ
քե րի վե րա բե րյալ ևս ը նտ րա կան վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նող 
մար մին նե րի՝ հանձ նա ժո ղով ե րի կող մից չեն փո խան ցել ոչ ոս տի
կա նու թյուն, ոչ դա տա խա զու թյուն և այդ ու ղ ղու թյամբ չի ի րա կա նաց
վել ը նտ րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան որ ևէ ար դյու նա վետ 
մի ջոց։
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* * *

38/43 տե ղա մա սի ձե ռա գիր լրա ցու ցիչ ցու ցա կում առ կա չեն 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հի ա նունազ գա նու նը, ստո րագ րու թյու նը, 
կնի քը և տե ղա մա սին վե րա բե րող տվյալ ներ:

 

 

Ըստ է ու թյան այց ցու ցակն ան վա վեր ցու ցակ է և դրա նում ը նդ
գրկ ված քվե ար կու թյուն նե րը ևս չեն կա րող հա մար վել վա վեր։ Հետ
ևա բար բո լոր այս պի սի դեպ քե րի քա նա կով պետք է նվա զեց վի քվե
ար կու թյան մաս նակ ցած ը նտ րող նե րի հրա պա րակ ված թի վը։ Այդ 
դեպ քե րի վե րա բե րյալ տվյալ նե րը ևս ը նտ րա կան վար չա րա րու թյուն 
ի րա կանց նող մար մին նե րի՝ հանձ նա ժո ղով ե րի կող մից չեն փո
խանց վել ոչ ոս տի կա նու թյուն, ոչ դա տա խա զու թյուն և այդ ու ղ ղու
թյամբ չի ի րա կա նաց վել ը նտ րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան 
որ ևէ ար դյու նա վետ մի ջոց։

* * *

14/16ի լրա ցու ցիչ ցու ցա կի 2 մա սե րում նույն մարդ կանց տվյալ
ներն են, սա կայն տար բեր են կնիք նե րը և ստո րագ րու թյուն նե րը:

Մաս 1

  

 Մաս 2

   

Այս դեպ քե րը ևս վկա յում են այլ ան ձանց փո խա րեն քվե ար կու
թյան, կամ կրկ նա կի քվե ար կու թյան մա սին։  Այդ դեպ քե րի վե րա
բե րյալ տվյալ նե րը ևս ը նտ րա կան վար չա րա րու թյուն ի րա կանց նող 
մար մին նե րի՝ հանձ նա ժո ղով ե րի կող մից չեն փո խանց վել ոչ ոս տի
կա նու թյուն, ոչ դա տա խա զու թյուն և այդ ու ղ ղու թյամբ չի ի րա կա նաց
վել ը նտ րա կան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան որ ևէ ար դյու նա վետ 
մի ջոց։

* * *

36/43 տե ղա մա սում (Վայոց Ձոր, Զա ռի թափ (Մար տի րոս)) ը նտ
րող նե րի ստո րագր ված ցու ցակ նե րում ը նդ հան րա պես առ կա չեն 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի ան հա տա կան կնիք նե րը։ 

Հա մա ձայն ը նտ րա կան օ րենսգր քի՝ նկա րագր ված պա րա գա յում 
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տվյալ տե ղա մա սում քվե ար կու թյան ար դյունք նե րը չեն կա րող հա
մար վել վա վեր։ Սա կայն այդ հան գա ման քին ոչ տա րած քային ը նտ
րա կան հանձ նա ժո ղո վը, ոչ էլ ԿԸՀն չեն ան դրա դար ձել, ին չը ու ղիղ 
վկա յում է վե րա դաս հանձ նա ժո ղով ե րի ան գոր ծու թյան մա սին։

   

* * *

781 տե ղա մա սե րում հայտ նա բեր վել է շուրջ 2000 դեպք, ե րբ ը նտ
րո ղի ան վան դի մաց առ կա է ստո րագ րու թյուն, սա կայն բա ցա կա յում 
է հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ան հա տա կան կնի քը։ 

Այս փաս տը ևս վկա յում է այն մա սին, որ բո լոր այն դեպ քե րը, ե րբ 
բա ցա կայել է քվե ար կու թյան վա վե րա պայ ման նե րից մե կը չեն կա րող 
հա մար վել քվե ար կու թյան դեպ քեր, ի նչն ա վե լի է նվա զեց նում քվե
ար կու թյուն կա տա րած ը նտ րող նե րի թի վը՝ պաշ տո նա պես հրա պա
րա կած թվի հա մե մատ։

 Տե ղա մաս 8/59

  

 Տե ղա մաս 11/39

  

 Տե ղա մաս 10/36

 

* * *

365 տե ղա մա սե րում հայտ նա բեր վել է 300ից ա վե լի դեպք, ե րբ 
ը նտ րո ղի ան վան դի մաց առ կա է հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի ան հա
տա կան կնի քը, սա կայն բա ցա կա յում է ը նտ րո ղի ստո րագ րու թյու նը։

 Տե ղա մաս 5/05

 

 Տե ղա մաս 8/48
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 Տե ղա մաս 18/59

 Տար բե րու թյուն ը ստ ոս տի կա նու թյան՝ ը նտ րու թյուն նե րից ա ռաջ 
հրա պա րա կած ցու ցակ նե րի և ը նտ րող նե րի ստո րագ րած ցու ցակ
նե րի

 Բազ մա թիվ տե ղա մա սե րում ստո րագր ված ցու ցակ նե րի և ոս տի
կա նու թյան կող մից նա խօ րոք հրա պա րակ ված ցու ցակ նե րի ը նտ րող
նե րի հեր թա կան հա մար նե րը և ը նտ րող նե րի ա նուն, ազ գա նուն նե րը 
չեն հա մա պա տաս խա նում։

 Սա կա րող է վկայել այն մա սին, որ ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րը են
թարկ վել են խմ բագր ման՝ օ րեն քով չսահ ման ված կար գով, ո րի վե
րա բե րյալ ևս որ ևէ պաշ տո նա կան պար զա բա նում չի տրա մադր վել և 
այդ ու ղ ղու թյամբ որ ևէ ար դյու նա վետ մի ջոց չի ձեռ նարկ վել։

 Սույն զե կույ ցում  հայտ նա բեր ված խախ տում ե րի և խն դիր նե
րի ստույգ քա նա կա կան տվյալ ներ չեն հրա պա րակ վում, քա նի որ 
դրանք հա մա պա տաս խան ռե սուրս նե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա
ռով չեն են թարկ վել կրկ նա կի ստուգ ման։

 

 

ԵԶ րա հան գՈՒմ նԵր Եվ ա ռա ջար ԿՈՒ թյՈՒն նԵր

1.  Սույն զե կույ ցը ա կն հայտ է դարձ նում, որ ան հրա ժեշտ է օ րենսդ րա
կան մա կար դա կում նա խա տե սել այն պի սի մե խա նիզմ եր, ո րոնք 
կե րաշ խա վո րեն ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի կազմ ման գոր ծըն թա ցի 
ստուգ ման ա ռա վել ը նդ գր կուն հնա րա վո րու թյուն ներ ը նտ րա կան 
գոր ծըն թա ցի բո լոր մաս նա կից նե րի հա մար, այդ թվում՝ դի տոր
դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի։ 
Այդ ստու գու մը պետք է նե րա ռի ը նտ րող նե րի ցու ցակ նե րի հա մե
մա տա կան լի ար ժեք ստուգ ման հնա րա վո րու թյուն բնակ չու թյան 
ռե գիստ րի հետ։

2.  Ա նհ րա ժեշտ է օ րենսդ րա կան մա կար դա կում սահ մա նել այն պի սի 
հս տակ ըն թա ցա կար գեր, ո րոնք ու նակ և պի տա նի կլի նեն ա պա
հո վե լու յու րա քան չյու րի ը նտ րա կան ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը, 
միև նույն ժա մա նակ հնա րա վո րու թյուն կս տեղ ծեն  և հս տակ ըն
թա ցա կար գեր կսահ մա նեն այլ ան ձանց փո խա րեն կա տար ված 
քվե ար կու թյան դեպ քե րի ար դյու նա վետ քն նու թյան հա մար։ Բա ցի 
դրա նից,անհ րա ժեշտ է նա խա տե սել այն պի սի կա ռու ցա կար գեր, 
ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կտան գնա հա տե լու և չե զո քաց նե լու այդ
պի սի դեպ քե րի ազ դե ցու թյու նը քվե ար կու թյան կամ ը նտ րու թյան 
ար դյունք նե րի վրա։ 

Միև նույն ժա մա նակ, ան հրա ժեշտ է սահ մա նել այն պի սի ըն թա ցա
կարգ, ո րի կի րա ռու թյու նը չի ա ռա ջաց նի այն խառ նաշ փո թը, ո րը 
մինչ այժմ առ կա էր բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ ը նտ րո ղը քվե ար կու
թյուն կա տա րե լու հա մար գրանց վե լիս հայտ նա բե րում էր, որ իր փո
խա րեն ար դեն կա տար ված է քվե ար կու թյուն։ 

3.  Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ մեկ կազ մա կեր պու թյան 
ռե սուրս նե րը չեն բա վա րա րել 02.04.2017 թ. ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի 
ար դյուն քում հրա պա րակ ված ստո րագր ված ցու ցակ նե րի լի ար ժեք 
և խոր քային ստու գում ի րա կա նաց նե լու հա մար, սա կայն ձեռ նարկ
ված ջան քե րը հնա րա վո րու թյուն են տվել բա ցա հայ տե լու այն պի
սի խախ տում եր և խն դիր ներ, ո րոնք կա րող է ին է ա կան ազ դե
ցու թյուն ու նե նալ ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի/ք վե ար կու թան 
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ար դյունք նե րի վրա և այդ խախ տում ե րի և խն դիր նե րի ի րա կան 
պատ կերն ա վե լի մեծ է, քան սույն զե կույ ցով բա ցա հայտ վա ծը,ել
նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 2րդ հոդ վա ծի ա պա հով ման ան հրա
ժեշ տու թյու նից, ի նչ պես նաև ի կա տա րում ՀՀ Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի 28.04.2017 թ. ՍԴՈ1364 ո րոշ ման, ո րով Սահ մա նադ
րա կան դա տա րանն ը նդ գծել էր դի տոր դա կան կազ մա կեր պու
թյուն նե րի բարձ րա ձայն ված խն դիր նե րի լի ար ժեք քն նու թյան ան
հրա ժեշ տու թյու նը՝ ան հրա ժեշտ է հա մա պա տաս խան լի ա զոր մար
մին նե րի կող մից ի րա կա նաց նել, ի նչ պես այս, այն պես էլ 02.04.2017 
թ. ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րի հի մա նա կան զե կույ ցով բարձ րաց ված 
բո լոր խախ տում ե րի և խն դիր նե րի լի ար ժեք բա ցա հայ տում և քն
նու թյուն, ո րոնց ար դյունք նե րը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռեն այն պի
սի ան հրա ժեշտ և ար դյու նա վետ մի ջոց նե րի ձեռ նարկ ման, ո րոնք 
կբա ցա ռեն հե տա գա ը նտ րու թյուն նե րում դրանց կրկ նու թյու նը։

4.  Հիմք ըն դու նե լով սույն զե կույ ցով վեր հան ված խն դիր նե րը և 
դրանց՝ ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վրա է ա կան ազ դե ցու
թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ ան հրա ժեշտ է հս տա կեց նել ԸՕ (9
րդ հոդ վա ծի 4րդ մաս) հոդ վա ծով սահ ման ված ը նտ րող նե րի սկա
նա վո րած ցու ցակ նե րի ո րոն ման հնա րա վո րու թյան ձևա կեր պու մը, 
որ պես զի ներդր վի այն պի սի հա մա կարգ, ո րը հնա րա վո րու թյուն 
կտա հրա պա րակ ված ը նտ րող նե րի ստո րագ րած ցու ցակ նե րում 
ի րա կա նաց նել բո լոր առ կա տվյալ նե րի փո խա դարձ և հա մե մա
տա կան ստու գում։ Միև նույն ժա մա նակ,անհ րա ժեշտ է նա խա տե
սել այն պի սի կա ռու ցա կար գեր, որ հի շյալ ստու գում ե րի հա մար 
նա խա տե սած ժա մա նա կը լի նի բա վա րար և որ այդ ար դյունք նե րը 
հնա րա վոր լի նի գնա հա տել ը նտ րու թյուն նե րի/ք վե ար կու թյան վրա 
ազ դե ցու թյան տե սան կյու նից՝ ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի 
ամ փոփ ման շր ջա նակ նե րում։ 

5.   Հիմք ըն դու նե լով սույն զե կույ ցով վեր հան ված խն դիր նե րը և 
դրանց՝ ը նտ րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի վրա է ա կան ազ դե ցու
թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը, հաշ վի առ նե լով, որ ը ստ պաշ տո
նա կան տվյալ նե րի 225 հա զա րից ա վե լի ը նտ րող նե րի գրան ցում 
չի ի րա կա նաց վել տեխ նի կա կան սար քա վո րում ե րի մի ջո ցով, 
ի սկ ցու ցակ նե րում ար տա ցոլ ված ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ
թե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան ար դյուն քում ար ձա նագր վել 
են դրանց կրկն ման դեպ քեր՝ ան հրա ժեշտ է կամ սահ մա նել ան ձը 

հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե րի՝ ը նտ րող նե րի ստո րագր
վող ցու ցակ նե րում ներ մուծ ման պար տա կա նու թյուն, կամ հա
մար ժեք այն պի սի մե խա նիզմ, ո րը կբա ցա ռի նույն ան ձը հաս տա
տող փաս տաթղ թով մե կից ա վե լի ան գամ քվե ար կու թյու նը։ 

6.   Սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում՝ ան բա վա րար ռե սուրս
նե րի պատ ճա ռով հնա րա վոր չի ե ղել վեր լու ծու թյան են թար կել 
հիմ ա կան զե կույ ցով բարձ րաց ված՝ 2015 թ. սահ մա նադ րա կան 
հան րաք վե ի քվե ար կող նե րի ը նդ հա նուր ցու ցա կի և 02.04.17 թ.ԱԺ 
ը նտ րու թյուն նե րի ը նդ հա նուր ցու ցա կի միջև հա մե մա տա կան վեր
լու ծու թյան (ավ տո մա տաց ված հա մա կարգ չային ծրագ րի մի ջո ցով) 
ար դյուն քում ի հայտ ե կած նոր հաս ցե նե րը, ո րոն ցում ը նդ հա նուր 
առ մամբ հաշ վառ ված է ե ղել 106 000 ը նտ րող ներ։  

Բա ցի դրա նից, նույն պատ ճա ռով, ի նչ պես նաև ան հա տա կա նաց ման 
բա վա րար տվյալ նե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով (ան ձը հաս տա
տող փաս տաթղ թի հա մար) հնա րա վոր չի ե ղել վեր լու ծու թյան են
թար կել նույն ա նուն, ազ գա նուն և հայ րա նուն ու նե ցող ը նտ րող նե րի 
ի րա կա նում գո յու թյուն ու նե նա լու հան գա ման քը և նրանց՝ քվե ար կու
թյա նը մաս նակ ցե լու հան գա ման քը։ 

Հի շեց նենք, որ հիմ ա կան զե կույ ցով ան դրա դարձ էր կա տար վել այս 
հար ցին և  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 դեպ քե րի ա ռն չու թյամբ պաշ տո նա
կան հա մո զիչ պար զա բա նում չի ներ կա յաց վել։ Այս խն դի րը ևս ը նգ
ծում է ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի տվյալ նե րի ներ մուծ ման և 
դրանց ար դյու նա վետ ստուգ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը։ 

7 .   Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րի հետ կապ ված՝ վե րը նկա րագր ված խն
դիր նե րը, ի նչ պես նաև ցու ցակ նե րի հնա րա վոր ու ռ ճաց ման, ի նչ
պես նաև Հա յաս տա նից բա ցա կայող ը նտ րող նե րի փո խա րեն քվե
ար կու թյան ռիս կե րը նվա զեց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ը նտ րող
նե րի ցու ցակ նե րի կամզմ ման և մշակ ման գոր ծըն թա ցում սահ մա
նել հա մա պա տաս խան հա մա լիր լու ծում եր, ո րոն ցից մե կը կա րող 
է լի նել Հա յաս տա նում գտն վող և Հա յաս տա նից բա ցա կայող ը նտ
րող նե րի ցու ցակ նե րի տա րան ջա տում, կամ մի այն Հա յաս տա նում 
գտն վող ը նտ րող նե րին ը նտ րա կան ցու ցակ նե րում նե րա ռում։
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8.   Հաշ վի առ նե լով ի նչ պես հիմ ա կան, այն պես էլ սույն զե կույ ցում 
ար ձա նագր ված փաս տե րը, ո րոնք վկա յում հանձ նա ժո ղով ե
րի ը նտ րա կան օ րենսդ րու թյու նը խախ տող գոր ծո ղու թյուն նե րի 
և ան գօր ծու թյան մա սին՝ ան հրա ժեշտ է ի րա վա սու մար մին նե րի 
կող մից նա խա ձեռ նել հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ և գոր ծըն
թաց օ րեն քի խախ տում թույլ տված, դրան մաս նա կից դար ձած 
հանձ նա ժո ղով ե րի բո լոր ան դամ ե րին պա տաս խա նատ վու թյան 
են թար կե լու, նրանց լի ա զո րու թյուն նե րը դա դա րեց նե լու և ը նտ րա
կան վար չա րա րու թյան հա մա կար գը նոր ան ձան ցով հա մալ րե լու 
ու ղ ղու թյամբ, ո րոնք կկա րո ղա նան ա պա հո վել ը նտ րա կան հանձ
նա ժո ղով ե րի ան կա խու թյու նը, ար դյու նա վե տու թյու նը և ը նտ րա
կան գոր ծըն թա ցի օ րի նա կա նու թյու նը։


